
 

 

Nguyễn Đức Tuyên 

 

iệc ra đi khỏi quê hương yêu dấu, đối với mỗi người chúng ta là việc vạn bất đắc dĩ, cho nên dầu đã cách 

xa nửa quả địa cầu trên dưới 30 năm, tùy theo mỗi người, nhưng trong lòng từng người còn canh cánh 

những nhung nhớ khôn nguôi. Đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam, sự gắn bó đó còn mang một dấu ấn 

sâu đậm nơi người tín hữu, cho nên những biến cố tích cực xảy đến cho Giáo hội làm cho mỗi người như 

vui lây và hãnh diện; trong khi đó mỗi biến cố đau thương xảy đến làm cho người tín hữu cảm thấy nhức 

nhối, buồn phiền, nhiều khi phẫn nộ. 

Trong tâm tình đó, chúng ta hãy: 

 Nhìn lại quê hương và Giáo hội trong 38 năm qua 

 Một số sự kiện lớn đã xảy ra trong Giáo hội Việt Nam 

 Nỗ lực của Hội Đồng Giám Mục  

 Những đóng góp của Dân Chúa 

 Người Công giáo hải ngoại đối với quê hương và Giáo hội. 

I.  Nhìn lại quê hương và Giáo hội trong 38 năm qua. 

Sau khi cưỡng chiếm miền Nam năm 1975, đảng Lao động công khai hiện nguyên hình đảng Cộng sản và từ đó thi 

hành một chính sách khắc nghiệt chưa từng có ở Việt Nam qua việc xóa bỏ toàn bộ xã hội miền Nam, qua chính 

sách trại tập trung, hộ khẩu, đổi tiền, kinh tế mới, đánh tư sản, chiếm dụng tài sản, đẩy người dân cả nước vào thế 

cùng cực v.v. Để thoát hiểm, họ mở ra con đường kinh tế thị trường nhưng vẫn duy trì chế độ độc tài toàn trị, lấy 

chính sách kìm kẹp làm mục tiêu. 

Thay vì trình bày vấn đề qua những quan sát riêng tư, chúng tôi xin phép trích dẫn những nhận xét của Đức Cha Lê 

Đắc Trọng về hiện tình Công giáo sau 1975, trích trong cuốn Chứng Từ của Một Giám Mục, từ trang 255 đến 
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trang 272, vì ở địa vị của ngài, cái nhìn có thể bao quát, thực tiễn và có thẩm quyền hơn. Ngài viết về hiện tình 

Công  giáo sau năm 1975 như sau: 

“Nhà nước với tôn giáo: Phật Giáo đấu tranh mạnh và nhiều với Nhà Nước, song Nhà Nước không sợ họ bằng sợ 

Công giáo. Vì cho rằng Công giáo đoàn kết hơn, giáo lý vững chắc, hậu thuẫn là cả một Giáo hội hoàn vũ cũng 

vững chắc, cấu kết mạnh mẽ, một lực lượng tinh thần mạnh nhất trên thế giới (Họ không biết Thiên Chúa mới là 

Đá Tảng). Nếu phân biệt “fond” (bản chất) và “forme” (hình thức) trong mối quan hệ, như khi làm dissertation, 

thì forme có thay đổi - có đôi chút dễ dãi; nhưng về fond vẫn giữ nguyên nghi ngờ, đề phòng, căm ghét, không làm 

gì thì chịu vậy đấy thôi! Với Vatican, có tôn trọng, nể nang hơn xưa một chút, không còn coi là kẻ thù, nhưng vẫn 

còn nghi ngờ, canh chừng. 

Nội tình Công giáo. 

Hàng Giám Mục: Giám Mục đoàn yếu, nhiều vị tuổi già, bệnh tật, lại ở những vị trí quan trọng. Thiếu đoàn kết, chia 

rẽ theo miền, theo địa phương, tuy chưa đến độ trầm trọng. Vị thì chỉ lo cho quyền lợi của Giáo phận mình, không 

quan tâm mấy đến quyền lợi chung; vị khác lo bảo vệ vinh quang, hầu hết nhút nhát sợ sệt, nhất là các vị miền Nam, 

vì luôn bị mặc cảm chiến bại. Đức Giám Mục Mỹ Tho đạo đức chân chính bị coi là lẩm cẩm. Không thiếu những vị 

kỳ thị giáo phận nhỏ to, thầm mơ ước, và thậm chí nếu có thể, vận động cách nào đó để được chuyển vào những vị trí 

cao sang.  

Các Linh Mục: Vì các vị chủ chăn giáo phận như thế, thì hàng linh mục làm sao hoàn hảo được. Giám Mục thế 

nào, thì linh mục cũng thế, và kém xa nữa. 

Miền Bắc ít linh mục, ít phức tạp. Miền Nam, nhất là Sài Gòn, nhiều linh mục, rất phức tạp. Có một số những vị 

học hành nhiều, nhưng một số coi nhẹ căn tính linh mục, mà nặng về học vị.  

Sự giầu có đang xâm nhập vào hàng giáo sĩ, cả Nam - Bắc. Các nhà của các vị giáo sĩ đầy đủ tiện nghi hiện đại hơn là 

giáo dân. Người nghèo khó đến nhà linh mục, không có chỗ mà ngồi. 

Người giáo dân: Giáo dân, nói chung đều tốt cả. Người ta nói: Ngày nay Chúa Thánh Thần hoạt động nơi giáo 

dân hơn là nơi giáo sĩ. Không biết có đúng không, nhưng có hiện tượng như thế. Trong xã hội, người ta lấy dân 

làm gốc. Trong đạo lúc này đúng là giáo dân được ơn Chúa soi sáng thúc đẩy hơn là giáo sĩ. Ngoài Bắc, thấy cha 

xứ thiếu tư cách, giáo dân kiện nơi Bề Trên, tẩy chay cha không đi xem lễ. Hoặc họ nhắm mắt nói: “Cha có tội 

mặc kệ cha, mình chỉ tin Chúa”. Thái độ thụ động, chịu đựng trở thành thói quen trong chế độ, cả trong miền 

Nam.  

Một định giá có vẻ ngạo mạn: giáo dân tốt hơn linh mục, linh mục hơn giám mục. Điều đó có thể chứng minh 

trong việc phong thánh, giới nào vững vàng nhất. Ở trong tù, thường là thế này: giáo dân hơn tu sĩ, tu sĩ hơn linh 

mục. Trong những vấn đề khó khăn: giáo dân vững vàng, linh mục nhẹ nhàng, giám mục im tiếng, hoặc xuê xoa. 

Phong trào các Patriotes: Ở miền Bắc trước đây là “Hội liên lạc những người Công giáo yêu nước và hoà bình”. 

Giáo hội khổ nhiều nhất vì nhóm đó trong nhiều năm, vì đó là công cụ để phá đạo, bách hại đạo, giống kiểu Julien 

Apostats: lấy đạo chống đạo, lấy người có đạo đập người có đạo, lấy con cái chống lại cha mẹ.  

Uỷ ban này có lãnh đạo trí thức (các linh mục bằng cấp), tìm được đất màu mỡ ở miền Nam và sống mạnh, nhờ 

vào việc thay đổi chiến thuật: tế nhị, hiền từ chứ không hung hăng như ở miền Bắc xưa, lại thêm tính thực dụng 

trong đời sống, cộng với tinh thần sợ sệt coi mình như chiến bại.  

Kết luận: Không phải kết luận theo những dòng đầy bi đát ở trên. Nhưng phải là tin tưởng, tươi vui sáng sủa. 

Trong xã hội người ta vẫn chê cái lối hành động này “Làm láo, báo cáo thì hay”. Thói đó, đời người ta cũng chê. 

Thì làm sao khi nói về những hành vi con người trước mặt Chúa mà lại chỉ có là tốt đẹp cả. 

Bi quan hay lạc quan? Những cái bóng tối chỉ là giới hạn, cá thể nhiều hơn, tuy có tác hại nhiều. Luôn phải nhớ: Ngọn 

gió Chúa Thánh Linh đã và đang nổi lên mạnh mẽ trong Giáo Đoàn Việt Nam. Lửa Chúa Thánh Linh hằng tác động 

nơi lòng người tín hữu. Trên 90% người tín hữu cố gắng sống đức tin. Ơn kêu gọi tu sĩ, linh mục rất nhiều, trung thành 

gắn bó với Giáo hội mẹ, lòng tôn sùng Đức Mẹ nồng nàn khắp nơi.”  

II. Một số sự kiện lớn đã xảy ra trong Giáo hội Việt Nam 



 

 

Trong những năm qua, Giáo hội Công giáo đã gặp những vấn đề nghiêm trọng như việc đánh đập và xua đuổi Đức 

Khâm Mạng Tòa Thánh Henri Lemaitre và việc loại trừ Đức HY Nguyễn Văn Thuận ra khỏi quyền Phó TGM Sài 

Gòn; chiến dịch phỉ báng các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xuyên tạc và cản trở việc phong thánh năm 1988, gây khốn 

đốn cho Đức TGM Nguyễn Kim Điền, ngăn cản không cho ĐC Huỳnh Văn Nghi về TGP Sài Gòn và khủng bố 

tinh thần Đức TGM Nguyễn Văn Bình v.v. Ngoài ra còn các vụ Tòa Khâm sứ Hà Nội, Thái Hà, Đồng Chiêm, Tam 

Tòa, Loan Lý, Cồn Dầu, Con Cuông v.v. Xin đề cập đến một vụ điển hình. 

Vụ Tòa Khâm sứ Hà Nội 40 ngày cầu nguyện cho công lý. 

Vụ hàng ngàn giáo dân Hà Nội cầu nguyện trên khu đất Tòa Khâm Sứ Hà Nội để đòi đất, xảy ra vào ngày 18-12-

2007 đến chiều ngày 27-1-2008 là 40 ngày. Thế rồi tình hình lại lắng dịu và gần như kết thúc bằng lá thư ngày 30-

1-2008 của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh Vatican gửi Đức TGM Ngô Quang Kiệt. 

Điểm đặc biệt trong giai đọan này là sự hỗ trợ công khai của GM Nguyễn Văn Hòa, GM Cao Đình Thuyên, GM 

Hoàng Đức Oanh, GM Đặng Đức Ngân, GM Vũ Văn Thiên, GM. Nguyễn Văn Sang, Đại diện Giáo phận Bắc 

Ninh, Linh mục Cao Đình Trị, Giám Tỉnh DCCT VN, Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền. Liên Đoàn Công Giáo 

Việt Nam tại Hoa Kỳ, Cộng đồng Công giáo VN ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ, Cộng đồng Công giáo Úc Châu đã hiệp 

thông bằng những buổi thắp nến cầu nguyện. Tiếp theo là một số lượng thỉnh nguyện thư cũng như những vận 

động trực tiếp của nhiều nhóm ở các nước trên thế giới tới các cấp chính quyền yêu cầu hỗ trợ Giáo hội Việt Nam. 

Đồng thời là sự quan tâm lên tiếng của hàng loạt cơ quan truyền thông quốc tế, AP, AFP, Asia News, EDA, 

UCAN, BBC, VOA, RFI, RFA, RadioVatican, Veritas, VietCatholic, Zenit… trong đó có Washington Post, kể cả 

những bài bình luận quyết liệt hiếm có của Đài Radio Vatican tiếng Việt, kế đến là phản ứng của người Việt hải 

ngọai. 

Kết cục thì ai cũng đã rõ là sự nhượng bộ của Tòa Thánh Vatican với sự ra đi của Đức TGM Ngô Quang Kiệt vào 

năm 2010. Khu đất tòa Khâm Sứ cũng như Thái Hà, trước đây chính quyền định bán cho tư nhân, thay vì phải trả 

lại Giáo hội nay trở thành công viên. Tuy nhiên vụ tòa Khâm Sứ và sự kiện Ngô Quang Kiệt không dừng lại ở đó 

mà nó đánh dấu một trang sử mới khai mở cho người Việt Nam với những biến thái mới tiếp tục ảnh hưởng tới 

ngày nay mà chúng tôi sẽ đề cập tới sau này. 

III. Nỗ lực của Hội Đồng Giám Mục 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tuy với bối cảnh thiếu đồng nhất cũng đã có một số nỗ lực đáng kể, điển hình qua 

các thư mục vụ, qua sự lên tiếng thẳng thắn về một số vấn đề và qua các đại hội. 

1. Thư Mục Vụ: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gần như ngưng hoạt trong nhiều năm kể từ 1954 ở miền Bắc 

và kể từ 1975 ở toàn quốc. Mãi tới năm 1999 mới họp lại và tới nay đã có khoảng 10 thư mục vụ với những chủ đề 

sau: 1999: Mừng Năm Thánh và truyền giáo, 2000: làm chứng và loan báo Tin Mừng trong cuộc sống, 2001: 

đường hướng mục vụ trong bối cảnh mới, 2002: hôn nhân và gia đình, 2003: sứ mạng loan báo Tin Mừng, 2004: 

Mầu Nhiệm Thánh Thể, 2005: sống lời Chúa, 2006: sống đạo hôm nay, 2007: giáo dục Kitô giáo, 2008: giáo dục 

gia đình Công giáo, và 2011: "Can đảm chống lại sự ác dưới mọi hình thức", "sẵn sàng chấp nhận đau khổ để làm 

chứng cho chân lý Tin Mừng." Các thư mục vụ gần như chỉ đề cập đến những vấn đề đạo đức. 

2. Với nhà cầm quyền:  

      a.  Sau khi kết thúc kỳ họp thường niên của Hội Ðồng Giám Mục VN tại Hà Nội, từ ngày 7 đến 12-10-2002, 

Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã gửi đến các người lãnh đạo cơ quan Lập Pháp của Nhà Nước Việt Nam: Quốc 

Hội và các Hội Ðồng Nhân Dân, một lá thư ngỏ, trình bày những "góp ý của Hội Ðồng Giám Mục về công cuộc 

xây dựng và phát triển một xã hội vì con người", với nội dung tóm lược như sau: 

- Xóa giảm những khuyết tật hiện hữu của xã hội. Khuyết tật thứ nhất là hiện tượng tha hóa con người. Thực tế 

cuộc sống hiện tại cho thấy: khi tách lìa chân lý về con người với nhân phẩm và nhân quyền của họ, tự do trở thành 

sự tùy tiện hoặc ngẫu hứng của những kẻ có quyền thế. Khuyết tật thứ hai là cơ chế bất công và tha hóa con người 

trong đó cơ chế xin-cho là một điển hình. Cơ chế xin-cho là một cơ chế bất công và tha hóa con người.  



 

 

- Phát huy những giá trị nhân bản làm cho con người ngày càng trở nên người hơn, sống xứng với phẩm giá của 

mình hơn, bao gồm : phát huy phẩm giá con người, phát triển xã hội, phát huy tình liên đới trong mọi sinh hoạt gia 

đình và xã hội, phát huy tính phụ đới, phát huy ý thức và thiện chí phục vụ công ích.  

b. Vấn đề Hiến Pháp: Ngày 1-3-2013 Hội Đồng Giám Mục góp ý về sửa đổi Hiến Pháp, chú trọng vào mấy 

điểm: 

- Quyền con người là những quyền gắn bó với phẩm giá con người, do đó là những quyền phổ quát, bất khả xâm 

phạm và bất khả nhượng. Cụ thể là quyền tự do ngôn luận, sáng tạo văn học, nghệ thuật, tự do tín ngưỡng, tôn 

giáo. Tuy nhiên, nếu khẳng định đảng cầm quyền là lực lượng lãnh đạo Nhà Nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Marx 

Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng, như vậy, phải hiểu thế nào về quyền tự do. Làm sao thực thi tự do 

tín ngưỡng khi chủ nghĩa Marx tự thân là chủ nghĩa vô thần. 

- Các đề nghị: không thể khẳng định sự lãnh đạo của bất kỳ đảng chính trị nào; cần công nhận quyền sở hữu đất đai 

của công dân; quyền tham gia công quyền của mọi công dân. 

- Áp dụng tam quyền phân lập trong cơ cấu Nhà Nước. 

c. Hội Đồng Giám Mục qua Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cũng đã lên tiếng về một số vấn đề liên hệ đến đất 

nước như vụ Bauxite Tây Nguyên, đến sự đàn áp, bất công như vụ Cồn Dầu, Đoàn Văn Vương, Cù Huy Hà Vũ, 

hoặc việc bắt bớ các thanh niên Công giáo Giáo phận Vinh v.v. Ngoài ra, phải kể tới hai văn kiện hết sức thẳng 

thắn là bản “Nhận định về một số tình hình tại Việt Nam hiện nay“ ký ngày 15-5-2012 và bản "Phúc trình về tình 

hình công lý, hòa bình và nhân quyền trong xã hội Việt Nam hiện nay" ngày 05-11-2012. 

 

3. Các Đại hội : Hội Đồng Giám Mục đã quy tụ giáo dân trong một số đại hội như: 

- Tọa đàm ở Huế từ ngày 20 đến 22- 4- 2004 với chủ đề "Sống đạo theo cung cách Việt Nam" với 8 bản thảo luận 

và gần 100 ý kiến trao đổi. 

- Năm Thánh 2010, khai mạc tại Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội vào ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, 

24-11-2009, Đại hội Dân Chúa Việt Nam tại Tổng Giáo phận Sài Gòn từ 21 đến 25- 11- 2010, và kết thúc Năm 

Thánh tại Lavang từ ngày 4 đến 6-1-2011. Một chương trình học hỏi trải dài 1 năm qua các đề tài: ý nghĩa, mục 

đích và tổ chức của Năm Thánh; lịch sử, căn tính và sứ mạng của Giáo hội Việt Nam. 

Nhìn chung, những nỗ lực đó được đánh giá tùy theo cảm nhận của mỗi người hay mỗi nhóm, từ tốt đẹp đến còn 

nhiều thiếu sót. 

Ngoài ra, sự hình thành Ủy Ban Bác Ái và Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình cũng là những điểm tích cực, tuy nhiên 

cũng có người cho rằng Giáo hội cần phải dấn thân hơn nữa trong cánh đồng truyền giáo mênh mông ở Việt Nam. 

IV. Những đóng góp của Dân Chúa 

So với 15 năm trước, giáo dân Việt Nam có phần tăng tiến về sinh hoạt trong giáo xứ, giáo phận, chỉ trong phạm vi 

sống đạo, nhưng vẫn gặp khó khăn trong lãnh vực xã hội, nhân quyền và công lý. Các lớp Thăng Tiến Hôn Nhân, 

học hỏi Thánh Kinh chẳng hạn, khá phát triển. Về đoàn thể cũng vậy, sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, Canh Tân 

Đặc Sủng, cũng tiến bộ. Chúng tôi chọn 2 đoàn thể tiêu biểu là Legio Mariӕ và Phong trào Cursillo để trình bày sơ 

lược. 

a. Legio Mariӕ 

Là một tổ chức có hệ thống, cho nên một đơn vị Praesidium nào được thành lập phải có phép rõ ràng của Curia, 

hoặc một trong những Hội đồng có thẩm quyền chính thức thu nhận, và phải có sự ưng thuận của cha xứ hay Đức 

Giám Mục địa phận. 

Legio Mariӕ nhằm mục đích làm vinh danh Thiên Chúa, rao giảng Phúc Âm và cứu rỗi các linh hồn, qua việc 

thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện, và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền, tích cực cộng tác vào công cuộc hành 

động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu con rắn, phá vỡ thế lực của tội lỗi để mở rộng nước Chúa Kitô. 



 

 

Đưa linh mục đến với dân chúng, hoặc giúp ích cho ảnh hưởng của linh mục được lan rộng. Thực hiện công tác 

tông đồ giáo dân dưới nhiều hình thức khác nhau, qua sự hướng dẫn của linh mục giáo xứ, nơi đơn vị Legio thành 

lập. 

Sống theo tinh thần của Đức Maria, và đặc biệt là bắt chước Đức Tin, Đức Ái và Đức Khiêm nhường của Đức Mẹ. 

Truyền bá và cổ động việc sùng kính Đức Mẹ và lần hạt Mân côi, để qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu.  

Ngoài Hội Đồng trung ương (Concilium Legionis), trụ sở đặt tại Ái Nhĩ Lan, tại mỗi quốc gia có : Hội Đồng Miền 

(Senatus), Hội Đồng Tỉnh (Regia), Hội Đồng Địa phận (Comitium), Hội Đồng Hạt (Curia), Đơn vị hoặc một chi 

nhánh (Praesidium).  

Hiện nay ở Việt Nam Legio Mariӕ có Hội Đồng Miền, các Hội Đồng Địa phận, có mặt cùng khắp các xứ đạo và 

con số hội viên lên tới nhiều trăm ngàn. 

b. Phong trào Cursillo 

Giai đoạn sơ khai: Năm 1967 được coi là năm khai sinh của Phong trào Cursillo tại Việt Nam. Tính đến 30-4-1975 

Sài Gòn đã mở khoảng 20 khóa. Ngày 14-12-1967 khóa Cursillo đầu tiên của Giáo phận Xuân Lộc được mở và 

tiếp tục 23 khóa với 79 linh mục, 60 tu sĩ nam nữ và nhiều giáo dân. Tiếp theo là 5 Giáo phận Cần Thơ, Nha 

Trang, Long Xuyên, Vĩnh Long và Huế đều lần lượt mở khóa. Phong trào Cursillo đã có mặt tại 7 giáo phận với 

con số khỏang 4.000 cursillistas. 

Giai đoạn tạm lắng (1975- 2006): Biến cố lịch sử 30-4-1975 đã đưa đất nước bước vào một thời kỳ mới. Giai đoạn 

này, để thích ứng với hoàn cảnh, một phần do nhân sự phân tán, người đi kẻ ở, Phong trào chuyển mình đi vào trầm 

lắng.  

Giai đoạn hồi sinh và phát triển (từ 2006 đến 2013): Tiến trình tái khởi động Phong trào Cursillo tại Việt Nam 

được bắt đầu từ năm 2006. Như vậy, sau 32 năm lắng đọng, Phong trào Cursillo Xuân Lộc tái mở khóa với sự trợ 

giúp của quý linh mục linh hướng và quý anh chị cursillistas hải ngoại đang sinh hoạt tại các quốc gia Hoa Kỳ, 

Pháp, Canada và Úc Châu. Sau 7 năm hoạt động, Phong trào Cursillo đã thực sự hồi sinh và phát triển tại 11 giáo 

phận. 

Tính đến cuối tháng 8 năm 2013, tổng số cursillistas khoảng 2.600 anh chị em thuộc các Giáo phận Xuân Lộc, Sài 

Gòn, Phú Cường, Long Xuyên, Cần Thơ, Mỹ Tho, Nha Trang, Ban Mê Thuột, Đà Nẵng, Vinh, và Bắc Ninh. 

Phong trào đang hình thành cơ cấu Ban Điều Hành quốc gia để cùng hội nhập với PT Cursillo hoàn vũ. Ước mong 

PT Cursillo Việt Nam sớm được chuẩn nhận chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, để phong trào được 

luân lưu trên khắp nẻo đường 26 giáo phận.  

c. Vai trò của tu sĩ và nữ tu:Trong những năm qua, các dòng tu đã đóng vai trò then chốt trong việc đem đạo 

vào đời ở nhiều lãnh vực. Riêng các nữ tu, sự dấn thân trong lãnh vực giáo dục, sống chết với người nghèo, người 

thân cô thế cô, người cùi, người mắc bệnh AIDS v.v. là những tấm gương chói sáng trong một xã hội đầy tăm tối. 

d. Những đóng góp quan trọng khác 

Sống trong một xã hội mà Dân Chúa bị bách hại, nhiều Kitô hữu đã công khai chống đối, đòi quyền tự do, đòi 

công lý từ thế hệ này sang thế hệ khác, điển hình là những cái chết tử đạo của Linh mục Nguyên văn Vinh, Linh 

mục Quế, Linh mục Phạm Tuấn Đức, tu sĩ Ðỗ Bá Lung, Ðinh Hiền Lương, Nguyễn Trung Chính, Nguyễn Văn 

Khánh Sơn, cố Trần Văn Liệu, và nhiều ngàn người khác.  

Trong những năm qua người ta ghi nhận những lên tiếng của hàng Giám mục như ĐC Ngô Quang Kiệt, Hoàng 

Đức Oanh, Nguyễn Thái Hợp, các linh mục Nguyễn Văn Lý, - với tấm hình bị bịt miệng trước tòa, được phổ biến 

khắp thế giới, - linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Tỉnh, Đỗ Xuân Quế, các giáo dân Nguyễn Ngọc Lan, Lê Quốc 

Quân, Nguyễn Hữu Vinh, và nhóm sinh viên Công giáo Vinh. Nổi bật nhất là Dòng Chúa Cứu Thế và nhóm Linh 

mục Nguyễn Kim Điền. Riêng Dòng Chúa Cứu Thế, đã tạo được vị thế đáng nể trọng trong xã hội và đem lại được 

những hoa trái là sự tìm về đạo Chúa của những người trẻ nổi tiếng như Tạ Phong Tần, Lê Diễm Mi, Huỳnh Thục 

Vy, Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Lê Thị Bích Vân, Nguyễn Hoàng Vi, và Trịnh Kim Tiến. Thiển nghĩ, chỉ gần đây thôi, 

Nguyễn Phương Uyên cũng sẽ tin theo Chúa. 



 

 

V. Người Công giáo hải ngoại đối với quê hương và Giáo hội 

1. Chia sẻ số phận đau thương của bà con thân thuộc và bạn bạn bè ở trong nước, rất nhiều người đã nhường 

cơm sẻ áo giúp đỡ. Đối với các giáo họ, giáo xứ và giáo phận, nhiều gia đình đã gửi tiền trùng tu cơ sở, cấp học 

bổng, làm công tác xã hội, yểm trợ hội đoàn, làm cho các nơi đó không phải chỉ khang trang về mặt vật chất mà 

tạo dịp cho việc thăng tiến cộng đồng giáo dân về mọi mặt. Cụ thể là việc yểm trợ các Giáo phận Lạng Sơn, Hà 

Nội, Bùi Chu mà số tiền lên tới hàng triệu mỹ kim. Riêng kỹ sư Bùi Đức Hợp đã giúp xây cất 14 thánh đường tại 

Yên Bái thuộc Giáo phận Hưng Hóa. Người ta cũng không quên các chương trình xã hội như Hội Yểm Trợ Nữ Tu, 

Yểm Trợ Nữ Tu về hưu, Yểm Trợ Linh Mục về hưu, Help the Poor, Bác Ái Phanxicô, Bác Ái Têrêsa, Bạn Người 

Cùi v.v.  

Tháng 5 vừa qua, chúng tôi đã ấn hành ở Việt Nam cuốn Hành Trình Đức Tin, ghi lại những trường hợp Tìm Về 

Đạo Chúa của 40 tân tòng hết sức đặc biệt như Nguyên Sa, Hà Thượng Nhân, Vũ Quốc Thúc, Nguyễn Chí Thiện, 

Nguyễn Viết Chung, và Huỳnh Thục Vy. Sau đó, với sự tài trợ của 4 thân hữu, chúng tôi tái bản 2.000 cuốn sách 

để riêng tặng Giáo phận Kontum theo yêu cầu của Đức GM Hoàng Đức Oanh. Ngài viết: “Sách của Ông sẽ giúp ích 

rất nhiều cho tôi và nhiều người, vì chúng ta đang sống "Thời cần chứng nhân hơn Thầy dạy. Tôi quyết định dùng để làm 

quà cho các bạn bè, cho anh chị em lương dân tôi sẽ gặp, cho các giáo lý viên, cho anh chị em dự tòng. Các chứng nhân 

sống này "nói cho họ về Chúa hay hơn" các giảng viên giáo lý đấy.” Ngài nói “sẽ tặng cho cả cán bộ Nhà Nước nữa.” 

2. Đối với những biến cố lớn xảy đến cho Giáo hội quê nhà như tiến trình phong thánh năm 1988, vụ chiếm 

đất Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, các dòng nữ tu, phá Thánh Giá ở Đồng Chiêm, gây khó dễ cho giám mục, linh mục 

v.v. người Công giáo hải ngoại đều nhất loạt lên tiếng, thắp nến cầu nguyện, gửi thỉnh nguyện thư, can thiệp với 

chính quyền cao cấp nơi cư trú để tố giác những hành vi vi phạm tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tuy nhiên, ở một khía 

cạnh khác, người ta thấy có một số chức sắc đã không nhiệt tình như ơn gọi và trách nhiệm mà các vị đó đáng lẽ 

phải làm đối với Giáo hội mẹ. 

3. Ngọn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngày nay là hồn thiêng sông núi, là tượng trưng cho tự do, dân chủ và dân 

quyền, mọi người phải có trách nhiệm tôn trọng. Một ý kiến phủ nhận lá Cờ Vàng đã được đáp lại bằng rừng cờ ở 

đại hội Thanh Niên Công giáo Thế giới tại Sydney, Úc Châu, tháng 8 năm 2008 và tấm băng nền vàng, sọc đỏ đã 

được chính Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI  khoác trên cổ trong một đoạn hành trình của Ngài. Tuy vậy, hiện nay 

ở vài nơi lại có sự rụt rè. 

4. Trong các giám mục người Việt Nam ở hải ngoại, người ta ghi nhận ĐC Nguyễn Văn Long là một vị giám 

mục can đảm phi thường. Ngài không tránh né vấn đề được gọi là chính trị mà trực diện đặt thẳng vấn đề, coi đó 

chính là sứ mạng của một ngôn sứ của Đức Kitô. Ngài phát biểu ở nhiều nơi, nhiều lúc với thái độ tích cực. Xin 

trích một đoạn lời phát biểu của Ngài, tại State Parliament House, Melbourne, ngày 20-04-2013 vừa qua: “Gần 70 

năm từ ngày bạo quyền cai trị miền Bắc và gần 38 năm từ ngày họ áp đặt chế độ ngoại lai “Mác-Lê” trên khắp 

quê hương thân yêu, Cộng sản đã gây ra bao nhiêu chết chóc, kinh hoàng, bao hận thù, chia rẽ, bao bất công, đau 

khổ, bao nhục nhằn cay đắng. Từ chính sách đấu tố “cải cách ruộng đất” của thập niên 50 tại miền Bắc, cho tới 

cuộc thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968; từ những cuộc vượt biển vô tiền khoáng hậu cho tới nỗi nhục quốc 

thể còn đang tiếp diễn như những người lao động hợp tác bị ngược đãi; những trẻ em bị bán làm nô lệ tình dục; 

những người dân oan bị tư bản đỏ cướp đất; các công nhân bị bóc lột ở các hãng xưởng trong nước v.v.. Thật oái 

oăm và mâu thuẫn khi chế độ Cộng sản hứa hẹn một thiên đàng cho giai cấp vô sản, nhưng trên thực tế họ lại bị 

sống trong một địa ngục đầy bất công và bị bóc lột bởi chính hệ thống tư bản đỏ”.  

Trong thư gửi giáo dân Con Cuông thuộc Giáo phận Vinh, Ngài viết : “Chúng tôi cũng đã là nạn nhân của Cộng 

sản nhưng giờ đây được may mắn sống trong xã hội văn minh tự do. Trong tình đồng bào cũng như trong cùng 

một đức tin, chúng tôi muốn bày tỏ sự hiệp thông sâu xa đến các nạn nhân cũng như toàn thể anh chị em giáo 

dân.” 

5. Truyền thông Công giáo hải ngoại đóng một vai trò ngôn sứ khá quan trọng đối với đất nước, nhất là đối 

với Giáo hội Việt Nam, nơi không có một cơ quan truyền thông tôn giáo hay tư nhân nào được công khai hoạt 

động. Có lẽ tờ Diễn Dàn Giáo Dân, là cơ quan đã có tiếng nói tích cực nhất trong vai trò yểm trợ Giáo hội quê nhà. 

Xin được ghi một điểm, trong ban chủ biên Diễn Đàn Giáo Dân  có sự góp sức của 5 thành viên thuộc Cộng Đoàn 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chúng ta. 



 

 

Kết Luận 

1. Nhìn chung, Việt Nam hiện nay đang có một nền kinh tế thị trường hoang dã và một nền chính trị độc tài 

toàn trị. Người dân Việt Nam đang chịu cảnh bất công, tham nhũng vô độ, đặc biệt là khối dân oan bị chiếm đất, 

nhân phẩm của phụ nữ bị chà đạp, và người nông dân lâm cảnh đói nghèo. Tôn giáo bị hạn chế. Nền độc lập bị 

Trung Quốc đe dọa lấn đất, chiếm biển. 

2. Viện Nghiên cứu Phát triển IDS trong cuộc thảo luận thẳng thắn của các nhà trí thức diễn ra vào ngày 7-10-

2010 tại Hà Nội đã kết luận rằng Chủ nghĩa Marx –Lenin đã lỗi thời, cần phế bỏ. Nhiều thành phần dân chúng Việt 

Nam cũng đã kết luận như vậy. 

3. Ý thức dân chủ, ý chí tự do trong đó có tự do tín ngưỡng, và lòng quả cảm của quần chúng với hàng ngàn 

người công khai tụ tập tại thủ đô Hà Nội trong 40 ngày tại khuôn viên Tòa Khâm Sứ và tại Thái Hà; hình ảnh tay 

mang cành thiên tuế của hàng ngàn đồng bào Hà Nội ngày xử vụ án Thái Hà năm 2010 là một biến cố hy hữu. 

Năm 2010 được coi như năm bản lề, mở cửa tự do. Hiện tượng Ngô Quang Kiệt và những hậu quả tiếp theo, được 

coi như một dấu mốc đáng ghi nhớ. Trước đó, nhiều sự việc chưa hề xẩy ra.  

4. Sau đó là những cuộc biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn, đánh dấu những biến thái mới trong xã hội; qua kỹ 

thuật Internet với sự xuất hiện hàng triệu bloggers trên khắp nước, những bài viết đọc không hết, cùng với những 

Phản Hồi (comment); nhất là những tấm gương hiên ngang, không biết sợ của lớp trẻ là những viên ngọc quý của 

thời đại. 

5. Làm sao người Việt Nam tại hải ngoại đồng tâm, tích cực  tranh đấu cho một Việt Nam có tư do, dân chủ và 

dân quyền; làm sao cho các tôn giáo có toàn quyền sống đạo. Riêng các tín hữu Công giáo, biết bỏ qua dị biệt để 

tập hợp trong một tổ chức duy nhất trong cuộc tranh đấu chung là điều mong ước. Một mình Phong Trào Giáo Dân 

chẳng hạn, không làm được việc lớn. 

 


