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Thời gian gần đây, ít nhiều giáo dân VN bị khủng hoảng theo Giáo hội toàn 
cầu vì những vụ tai tiếng “lạm dụng tình dục của một số giáo sĩ” ở Mỹ và một 
số nước Tây Âu đi kèm với những hệ lụy. 

Ai cũng biết, vì là nhân loại, nên Giáo hội xưa nay không tránh khỏi những 
sai sót và lầm lỗi, thí dụ: 

1. Thập Tự Chinh: Thập tự chinh là một loạt các xung đột quân sự mang 
màu sắc tôn giáo do những người theo Kitô giáo tiến hành từ 1095 đến 1291, 
được ủng hộ bởi Giáo hoàng với mục đích giải phóng Jerusalem và vùng Đất 
Thánh khỏi sự thống trị của người Hồi giáo. Có tất cả 8 cuộc Thập t ự chinh 
chính thức và các cuộc Thập t ự chinh không chính thức ở bên ngoài Đất thánh. 

2. Những vị Giáo Hoàng Giả (hay Ngụy Giáo Hoàng, antipope)trong Lịch 
Sử Giáo Hội Công Giáo: Trong lịch sử Giáo hội Công giáo, đã từng có một số 
người tự nhận hay hành xử quyền Giáo Hoàng một cách không hợp pháp. 
Người Công giáo gọi họ là Giáo Hoàng giả (antipope, hay ngụy Giáo Hoàng). 
Tờ Annuario Pontificio của Tòa Thánh ghi lại có 37 Giáo Hoàng giả:  

3. Vụ án Galileo Galilei: Galileo Galilei (15 tháng 2 năm 1564 – 8 tháng 1 
năm 1642) là một nhà thiên văn học vật lý học, toán học và triết học người Ý, 
người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng khoa học. Các thành tựu 
của ông gồm những cải tiến cho kính thiên văn và các quan sát thiên văn sau đó, 
và Năm 1992, Đức Giáo Hoàng John Paul II chính thức nhìn nhận Giáo Hội đã 
hành động sai lầm trong vụ án Galileo Galilei. Cuối năm 1994, Ngài lại kêu gọi 
giáo dân phải thống hối trước khi bước sang thiên kỷ thứ 3. Năm 1998, Ngài đã 
chính thức xin lỗi các quốc gia nạn nhân của Giáo Hội tại nhiều nơi trên thế 
giới. 

4. Thiêu sống thiếu nữ vô tội: nữ thánh Jeanne d’Arc (6.1.1412 – 30.5.1431), 
một nữ anh hùngngười Pháp trong cuộc Chiến tranh Trăm năm giữa Pháp và 
Anh. Cô cho biết mình được thiên khải dẫn dắt giúp giải phóng nước Pháp đánh 
bại quân Anh, và như vậy gián tiếp đưa Charles VII lên ngôi. Cô bị người Anh 
bắt giữ, bị Tòa án Dị giáo của Giáo hội Anh xét xử, bị kết tội là phù thủy và bị 
hỏa thiêu khi chỉ 19 tuổi. Sự nghiệp của cô như vậy chỉ gói gọn trong hai năm 
cuối đời, một năm chiến đấu và một năm bị cầm tù. Hai mươi bốn năm sau, 
Giáo hoàng cho tra xét lại vụ án, và tuyên bố cô vô tội, rồi phong cô là một 
người tử vì đạo. Cô được phong chân phúc năm 1909, rồi đến ngày 16.5.1920, 
Jeanne d'Arc được Giáo hoàng Biển Đức XV chính thức phong thánh. 

5. Hiện nay các vụ bê bối lạm dụng tình dục (trẻ em, phụ nữ và đồng tính) 
của một số giám mục, linh mục, tu sĩ ở các nước như Mỹ, Ireland, Hà Lan, Áo 
(Australia), Đức, Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ… đã làm Giáo hội bàng hoàng rúng 
động, đức giáo hòang đau khổ nhiều, giáo dân khắp nơi thổn thức nghi nan… 

Dĩ nhiên còn nhiều sai sót và lầm lỗi khác đã, đang và sẽ mắc phải. Là giáo 
dân sáng suốt ta không bi lụy cũng không lạc quan hão nhưng bắt chước Chúa 



Kitô xưa biết Phêrô sắp chối thầy, cảnh báo nhưng vẫn độ lượng và tin tưởng... 
Nhưng có điều, tại sao mỗi khi sắp hay đã sai lầm, Chúa không hề phán dạy như 
từng dùng các tiên tri phán dạy dân Do thái xưa, hay đích thân Chúa cảnh báo 
ông Phêrô khi sắp chối Chúa, hay lúc tông đồ Phêrô được thị kiến (Cv 11,4)? 

Nhiều người còn hỏi, Chúa Kitô lập Giáo hội và thương yêu Giáo hội như 
Đầu yêu thương thân mình, Chồng yêu thương vợ (x. Eph 5:29), tại sao Chúa 
Kitô không bảo ban, chỉ dẫn, uốn nắn, đề phòng cho Giáo hội Người khỏi mắc 
phải những sai sót và lầm lỗi nhiều khi rất trầm trọng? 

Câu trả lời đơn giản và minh bạch: vì Người đã phán: “Nhưng Đấng Bảo 
Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh 
em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em, 
(Ga 14,26). 
  


