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ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ NHIỀU VẤN ĐỀ NÓNG BỎNG

Pope Francis

Ngày Thứ Ba 28/5/2019, cuộc phỏng vấn với ĐTC Phanxicô được thực hiện bằng tiếng Tây Ban
Nha, bởi một nữ ký giả ở Vatican người Mễ là Valentina Alazraki của cơ quan truyền hình
Televisa từ năm 1974, đã được phổ biến, trong đó bao gồm nhiều vấn đề khác nhau, kể cả một
số vấn đề nóng bỏng hiện nay. Theo Vatican News của Tòa Thánh cùng ngày hôm ấy Thứ Ba
28/5/2019, các câu trả lời của ĐTC có thể được tóm gọn ở một vài vấn đề tiêu biểu và nóng
bỏng sau đây:

Vấn đề dựng cầu chứ không xây tường

"Ai dựng các bức tường cuối cùng họ bị nhốt vào trong các bức tường họ xây... Trái lại, những
ai xây cầu là người tạo tình bạn, bắt tay, cho dù họ về phe đối phương... Thế nhưng đó là vấn
đề đối thoại"

ĐTC với Truyền Thông

"Tôi cảm thấy thoải mái. Tôi nói sự thật với chị có đúng không nào?... Một số vấn nạn làm tôi
phải suy nghĩ (chẳng hạn, ngài lấy thì dụ, chuyến tông du Chí Lợi trở về Roma ngài được hỏi về
những trường hợp bị cáo giác ở xứ sở ấy). Nói chung có một số vấn nạn được trân trọng đặt ra
trong chuyến trở về này (khiến ngài, như ngài tự thú, nhận ra rằng ngài đã không được cung cấp
tin tức đầu đủ về vấn đề này, do đó khi về đến Roma, ngài) đã suy nghĩ, cầu nguyện, tham vấn
và quyết định gửi vị đại diện ngài đi, vị đã khám phá ra những gì tôi không hề biết".

Trường Hợp nguyên hồng y TGM McCarrick
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ĐTC công nhận là "cần phải giải thích" vụ việc cho truyền thông cũng như cho chung dân
chúng, nhất là khi nó vẫn còn là vấn đề "được dự đoán là vô tội". Nhưng trường hợp của vị
nguyên hồng y TGM này là một trường hợp "hiển nhiên". Và đó là lý do tại sao ngài "không theo
đuổi việc xét xử" và loại vị này ra khỏi cả phẩm vị hồng y và vai trò giáo sĩ.

Trường Hợp nguyên sứ thần tòa thánh Viganò

Về thái độ ĐTC im lặng trước những cáo giác của vị nguyên sứ thần tòa thánh Carlo Maria
Viganò, ngài đã cho biết rằng: "Những vị soạn luật Roma nói rằng thinh lặng là một cách phát
biểu". Trong trường hợp của vị này, ngài tin tưởng vào sự chân thực của thành phần phóng viên
ký giả: "Này nhé, anh chị em có hết mọi sự, xin cứ tìm hiểu lấy và rút ra các kết luận... Vá kết
quả hóa ra tốt đẹp, hơn là tôi bắt đầu giải thích này nọ, để tự vệ". Ngài còn cho biết ngài chẳng
biết gì về trường hợp McCarrick: "Tôi đã nói mấy lần rằng tôi không biết gì, chẳng có ý nghĩ
chi... bằng không tôi không giữ thinh lặng đâu". Ngài giải thích lý do tại sao ngài thinh lặng như
thế này: "Trước hết chứng cớ có đó để anh chị em phán đoán", sau nữa là vì gương của Chúa
Giêsu: "Trong những lúc tồi bại bạn không thể nói năng gì được, vì nó càng trở thành tệ hơn.
Mọi sự sẽ ập xuống trên bạn. Chúa đã dạy chúng ta cách thức ấy và tôi theo như vậy".

Việc phá thai

Về vấn đề phá thai này, ngài luôn đặt 2 câu hỏi rất rõ ràng như sau: "Có công bằng hay chăng
khi loại bỏ một mạng sống của con người để giải quyết một vấn đề nào đó?" Tất nhiên câu trả
lời là không. "Câu hỏi thứ hai đó là có công bằng hay chăng khi trả tiền cho một tay bắn tỉa để
giải quyết một vấn đề nào đó hay chăng? Không. Phá thai không phải là một vấn đề tôn giáo
theo chiều hướng chỉ vì tôi là người Công giáo tôi không được phá thai. Nó là một vấn đề của
con người. Nó là vấn đề loại bỏ mạng sống con người. Có thế thôi"

Vấn đề các trường hợp hôn nhân ngoại thường

"Tôi không thể nói với một người nào đó rằng hành vi cử chỉ của họ có hợp với những gì Giáo
Hội mong muốn..., thế nhưng tôi phải bảo cho họ biết sự thật: 'Bạn là một người con của Thiên
Chúa và Thiên Chúa muốn bạn sống như thế, muốn bạn giải quyết ổn thỏa với Thiên Chúa".
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Vấn đề đồng tính

Ngài không nhận là ngài đã nói thành phần đồng tính cần đến các vị bác sĩ tâm thần, và ngài
khẳng định như thế "không có nghĩa là tôi chấp nhận những tác hành đồng tính, trái lại là đằng
khác". Về câu ngài đã nói trên chuyến bay từ Ba Tây về vào mùa hè 2013 sau Ngày Giới Trẻ
Thế Giới ở Rio de Janeiro "Tôi là ai mà dám phán xét?", một câu nói khiến thành phần đồng
tính mong ngài tiến xa hơn, ngài xác nhận là tín lý của Giáo Hội Công giáo không hề thay đổi về
vấn đề đồng tính, và ngài cảnh giác về khuynh hướng giải thích câu nói ngoài ý hướng của nó,
và sau cùng ngài đã xác nhận bản thân ngài là "một người bảo thủ / conservative"

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2019-05/pope-francis-interview-televisa-women-sex
ual-abuse-migrants.html

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển dịch tóm gọn

Pope Francis greets the pilgrims during his weekly general audience in St Peter's square on
September 10, 2014. Credit: giulio napolitano / Shutterstock

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, ngài còn cho biết thêm một số vấn đề khác liên quan đến
chính bản thân ngài và Trung cộng, như được Catholic News Agency tường trình hôm Thứ Tư
29/5/2019 như sau:

Lời tố cáo Đức Giáo Hoàng là lạc giáo

"Nó chẳng khiến tôi nhức nhối tí nào hết. Sống giả hình và gian dối mới làm cho tôi đớn đau,
những điều ấy tôi mới cảm thấy đau.... Tôi cũng cầu cho họ vì họ là những người sai lầm và
đáng thương, một số bị mạo dụng. Còn những ai đã ký...", ngài ám chỉ Bức Thư được ký bởi 19
tín hữu Công giáo tố cáo ngài đã bị lạc giáo.

Mối liên hệ với Trung quốc
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"Giấc mơ của tôi là Trung quốc. Tôi rất yêu thương người Trung quốc. Các mối liên hệ với Trung
quốc tốt đẹp, rất tốt đẹp. Hôm ấy có 2 vị giám mục Trung quốc đến với tôi, một thuộc giáo hội
hầm trú và một thuộc giáo hội quốc doanh, đã nhìn nhận nhau là anh em huynh đệ. Các vị đến
đây để thăm viếng chúng ta. Đó là một bước tiến quan trọng. Các vị biết rằng mình cần phải là
những người aí quốc tốt lành và các vị cũng cần phải chăm sóc cho đàn chiên Công giáo nữa".
Về tình hình có một số tín hữu Công giáo "cảm thấy bị ra rìa" bởi Hiệp Ước Sino-Vatican hồi
Tháng 9/2018, ngài cho biết: "Tín hữu Công giáo nói chung thì không. Hiện nay họ cảm thấy vui
khi được hiệp nhất. Thật vậy, Lễ Phục Sinh đã được cử hành chung với nhau, chung với nhau và
ở hết mọi nhà thờ. Chẳng có vấn đề gì năm nay hết".

Giáo Hội canh tân cải cách và các đấng bậc gây gương mù khủng hoảng (được nhắc đến trong
cuộc phỏng vấn như các vị Nguyên Hồng Y TGM Theodore McCarrick, Giám Mục Gustavo
Oscar Zanchetta Á Căn Đình, Hồng Y Oscar Maradiaga Hondura, Hồng Y George Pell Úc
Châu, Giám Mục thoái nhiệm Juan Barros, và Cha Marcial Maciel sáng lập Dòng Đạo Binh
Chúa Kitô LC)

"Những cuộc khủng hoảng đồng thời cũng liên quan đến việc tăng trưởng nữa, nhờ đó bạn
chính sửa lại một số điều, phát động những điều khác và cứ thế tiến tới. Tôi tin rằng Giáo Hội
đang thay đổi, như được chứng tỏ bởi các nỗ lực canh tân cải cách chúng ta đang thực hiện.
Quốc Đô Vatican là một hình thức chính quyền, Tòa Thánh, bất cứ là gì, là triều đình Âu Châu
cuối cùng của một thể chế tuyệt đối quân chủ. Triều đình cuối cùng. Các triều đình khác hiện
nay là các thể chế quân chủ lập hiến, thứ triều đình đang bị phai mờ. Ở đây vẫn còn những cấu
trúc cung triều là những gì cần phải sụp đổ. Dân chúng muốn canh tân cải cách. Chẳng hạn
dinh Castel Gandolfo là những gì xuất phát từ một vị hoàng đế Roma, được phục hồi từ Thời
Phục Hưng, ngày nay không còn là một dinh giáo hoàng nữa, hôm nay đây nó đang là một bảo
tàng viện, hoàn toàn là một bảo tàng viện". Về chính việc canh tân cải cách ngài cho biết là do
"các vị hồng y yêu cầu đòi hỏi. Kế hoạch về một thứ cung triều là những gì cần phải biến mất.
Đó là điều tất cả các vị hồng y yêu cầu, đúng hơn, hầu hết,. tạ ơn Chúa". Ngài còn nhấn mạnh
đến vấn đề phê bình chỉ trích về Giáo Hội có thể là một điều tốt đẹp. "Thánh Catarina Sienna
đã chỉ trích các vị hồng ý, và có một số lần ngài còn nghiêm thẳng tấn công cả giáo hoàng
nữa. Thế mà ngài đã là một thánh nhân".

https://www.catholicnewsagency.com/news/pope-francis-responds-to-heresy-accusation-chinaconcerns-16641

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển dịch tóm gọn
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VOA (Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 29/5/2019): Đức Giáo hoàng nói sẽ ‘đối diện’ trực tiếp với Trump về
tường biên giới

Đức Giáo hoàng Francis tuyên bố Ngài sẵn sàng trực tiếp nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump
rằng xây tường biên giới là việc làm sai trái.

Trong cuộc phỏng vấn truyền hình với đài Televisa của Mexico hôm 28/5, Đức Giáo hoàng cũng
dường như khuyến cáo ông Trump chớ tái tục chính sách chia cắt các gia đình di dân.

“Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái lối văn hóa mới bảo vệ lãnh thổ bằng cách xây
những bức tường. Chúng ta đã thấy một bức tường ở Berlin đã gieo rắc quá nhiều rắc rối và đau
khổ.”

“Chia cắt trẻ con khỏi cha mẹ chúng đi ngược lại luật lệ tự nhiên, các tín đồ Thiên Chúa
giáo...không thể làm thế. Tàn nhẫn lắm. Đó là một trong những điều độc ác nhất. Để bảo vệ cái
gì? Lãnh thổ, hay kinh tế của một nước, hay ai biết đó là cái gì,” Đức Giáo hoàng nói.

Đáp câu hỏi liệu Ngài có nói thẳng với ông Trump những lời lẽ nay khi đối diện trực tiếp, Đức
Giáo hoàng nói: “Y như vậy. Y vậy vì tôi nói chuyện này công khai...Tôi thậm chí đã nói những
người xây tường cuối cùng sẽ trở thành tù nhân của chính những bức tường họ xây.”

Ông Trump từng gặp Đức Giáo hoàng tại Vatican vào năm 2017.

Ông nói ý tưởng xây tường biên giới Mỹ-Mexico nhằm đối phó với tội phạm và ma túy dọc theo
biên giới xâm nhập vào lãnh thổ Hoa Kỳ.

----------------------------------------
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