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Quý ông bà anh chị em thân mến trong Đức Ki-tô,
Vào ngày 6 Tháng Hai năm 2017 này, Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse sẽ bắt đầu
phiên tòa công khai lần cuối cùng tại Sydney. Phiên tòa này sẽ làm việc trong vòng sáu tuần lễ. Ba tuần đầu tiên sẽ dành
để điều tra về phản ứng của Giáo Hội Công Giáo Úc Châu đối với các vụ bê bối bi thảm về việc lạm dụng tình dục trong
các giáo xứ, trường học, viện mồ côi Công Giáo và những cơ sở tổ chức khác,
Mục đích của lá thư này trước hết là để xin quý vị, với tư cách cá nhân và tư cách cộng đoàn đức tin, cầu nguyện cho
công việc của Royal Commission tại giai đoạn quyết định khi nó bắt đầu đúc kết việc điều tra. Trên tất cả, chúng ta là
một cộng đoàn đức tin với đôi mắt luôn bám chặt vào Chúa Ki-tô. Trong khi việc cầu nguyện không bao giờ được coi
như là việc phụ thêm vào cho hành động quyết đoán, rõ ràng và có hiệu quả đối với sự kinh khủng của việc lạm dụng
tình dục trẻ em ở giữa chúng ta, đức tin bảo đảm với chúng ta rằng nếu hành động của chúng ta cắm rễ sâu trong việc
mở lòng ra cho ơn sủng của Thiên Chúa thì chúng sẽ sinh ra hoa trái mà chúng ta, và toàn thể xã hội, đều mong mỏi
được nhìn thấy.
Tôi cũng xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho những nạn nhân và những người đã sống sót qua việc lạm dụng tình dục
trong Giáo Hội của chúng ta. Gánh nặng mà họ mang, được chất lên họ bởi những người đáng lẽ ra phải là dấu chỉ và
mang trên mình tình yêu và sự chăm sóc của Thiên Chúa thì đã làm ngược lại hoàn toàn, và cách đối xử bị coi thường,
thiếu tin tưởng và vô cảm mà họ đã phải chịu đựng bởi quá nhiều nhà lãnh đạo tinh thần của chúng ta, thúc dục chúng ta
như là một cộng đoàn phải làm hết khả năng của mình để giúp họ bây giờ và trong tương lai. Phiên tòa công khai lần
này của Royal Comission không nghi ngờ gì là thời điểm sẽ làm cho nhiều người cảm thấy bị áp lực và đau khổ. Nhưng
ngược lại nó cũng có thể là thời điểm của sự chữa lành.
Là một cộng đoàn chúng ta cảm thấy hổ thẹn sâu xa bởi những vấp phạm của quá nhiều người trong Giáo Hội chúng ta
liên quan đến việc coi sóc trẻ em và những người trẻ của chúng ta. Hơn thế nữa chúng ta khiếp sợ bởi nỗi đau đã giáng
xuống trên quá nhiều nạn nhân vô tội. Do đó như tôi đã làm trong quá khứ và bây giờ tôi muốn lại một lần nữa diễn tả
niềm hối tiếc sâu xa và chân thành xin thứ lỗi cho sự vấp ngã kinh hoàng về phần chúng ta và cho những đau đớn đã tạo
nên cho quá nhiều người. Là một Giáo Hội chúng ta cam kết ngay bây giờ làm tất cả những gì có thể để bảo đảm rằng
sự ác này sẽ bị tẩy sạch giữa chúng ta.
Mặc dầu phiên tòa trong Tháng Hai sẽ đưa ra ánh sáng những thiếu sót trầm trọng của Giáo Hội trong việc bảo vệ trẻ em
trong quá khứ sẽ làm tất cả chúng ta đau đớn, chúng ta cần phải công nhận món quà mà Royal Commission đã và sẽ tiếp
tục tặng chẳng những cho Giáo Hội Công Giáo Úc Châu cách riêng mà còn cho toàn thể xã hội nói chung. Sự thịnh
hành của việc lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên trong rất nhiều cơ chế tổ chức, gồm cả các giáo hội, cho thấy rằng
sự bệnh hoạn nằm ở trong trái tim của quốc gia này cần phải được trị liệu. Sự bệnh hoạn này đặc biệt rõ ràng trong lịch
sử của chính Giáo Hội chúng ta nên chúng ta phải chân thành và không khoan nhượng tìm cho bằng được nguyên do
của vấn đề. Bước đầu tiên trong việc thực hiện công việc đó là rọi ánh sáng vào trong những góc khuất này trong Giáo
Hội và xã hội của chúng ta. Đó chính là điều mà Royal Commission đã, đang và sẽ tiếp tục làm. Chỉ bằng nhận thức
được vấn nạn đang lan tràn trong toàn xã hội mà Giáo Hội Công Giáo là một phần trong đó, chúng ta mới có thể bắt đầu
tìm ra được giải pháp để mang đến sự chữa lành và niềm hy vọng.
Cùng với nhiều người khác tôi cũng được triệu mời để ra trước phiên tòa của Royal Commission ở Sydney. Cũng xin
quý vị cầu nguyện cho tôi nữa. Trong khi tôi bận rộn với công việc quan trọng đó Đức cha Phụ tá Sproxton sẽ điều hành
công việc của tổng giáo phận, với sự cộng tác đắc lực của cha Tổng Đại diện Peter Whitely.
Để kết thúc tôi xin dùng lời nguyện của một trong những bài Thánh Ca Mùa Chay ở trong sách Kinh Thần Vụ, là sách
Cầu nguyện chính thức của Giáo Hội. Đó là lời cầu nguyện tôi thường dùng và có lẽ nó cũng là một phần của lời cầu
nguyện của quý ông bà anh chị em khi chúng ta tìm kiếm câu trả lời cho nỗi đau, sự hổ thẹn và giận dữ đối với những
vấp ngã kinh hoàng mà quá khứ đã sản sinh ra.
Lạy Chúa, những gì chúng con đã làm cho tối đen xin chữa lành bằng ánh sáng – và những gì chúng con đã đập vỡ
xin làm cho liền lại.
Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
Lm Nguyễn Mộng Huỳnh chuyển ngữ.

