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Kính thưa cha Anphong;
Những ngày gần đây con (cùng những anh chị em yêu mến sự thật, đấu tranh cho công
bằng, công lý trên khắp thế giới đều) trước là cảm thấy bất mãn, đau buồn sau là hoang
mang, lo lắng vì quyết định của cha cho cha Antôn Đặng Hữu Nam, chánh xứ Mỹ Khánh,
giáo phận Vinh “được” ngừng mục vụ.
Là một giáo dân bình thường như hàng triệu giáo dân khác trên đất nước Việt Nam này,
con không biết phải dùng cách nào để có thể được một lần được đối thoại cùng cha,
nhưng là một Kitô Hữu con cảm thấy rằng mình phải có trách nhiệm trước mọi biến
động của gia đình Giáo hội Công giáo Việt Nam này.
Vậy nên, con xin mạo muội góp vài lời cùng cha qua phương tiện truyền thông này.
Mong rằng những lời tâm huyết này có thể đến được tai cha và cũng mong rằng cha có
thể lắng nghe và cảm nhận được tâm tình mà con sẽ nói sau đây.
Kính thưa cha Anphong;
Theo con được biết thì cha Antôn Đặng Hữu Nam không phải là “được” ngừng mục vụ
mà là “bị” ngừng mục vụ vì bản thân cha Antôn chưa từng xin phép hay yêu cầu được
nghỉ ngơi vì lý do sức khỏe hay điều kiện cá nhân nào. Vậy thì vì sao cha Antôn lại “bị”
ngừng mục vụ, mà đối với cảm nhận của cá nhân con (và đa số anh chị em khác) là bị
nghỉ hưu non (50 tuổi) hay nói theo cách trần tục chúng con là bị đì?
Kính thưa cha Anphong;
Con thực sự không biết rút cuộc là cha Antôn đã phạm phải lỗi lầm nào không thể tha
thứ được của giáo hội để đến ngày hôm nay cha Antôn phải chịu một hình phạt như vậy.
Đây có thể xem là một trong những hình phạt nặng nhất đối với một linh mục – một
mục tử tốt lành được Chúa tuyển chọn để phục vụ dân Người.
Tuy nhiên, điều mà con (và rất nhiều anh chị em khác) nhận thấy rằng, không phải cha
Anphong hay một vị Giám mục nào khác, mà là chính cha Antôn mới thực sự là hình ảnh
của Thiên Chúa ở trần gian này. Tất cả những gì cha Antôn đã làm là vì con chiên của
Ngài. Trong khi hầu hết các vị mục tử khác vì lý do này hay lý do khác đều tránh đối đầu
trực diện với tà quyền cộng sản (và không ít người đã thỏa hiệp, thậm chí đi theo cộng
sản) thì cha Antôn đã bất chấp khó khăn, nguy hiểm mà trực diện đối đầu để đòi quyền
tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, đòi quyền được sống và quyền lợi chính đáng của hàng
ngàn giáo dân giáo xứ Mỹ Khánh, và thông qua đó là quyền lợi của cả dân tộc Việt Nam
này đang từng ngày từng ngày bị tước đoạt bởi tà quyền cộng sản.
Vậy thì tại sao cha Antôn bị buộc ngừng mục vụ? Có phải vì sức ép của tà thần quá lớn
khiến cha không thể không khuất phục? Hay vì một động cơ nào khác?
Kính thưa cha Anphong;
Con cũng không ngần ngại mà nói thật lòng rằng, niềm tin của con (chúng con) đối với
cha và Hội đồng Giám Mục càng ngày càng trở nên yếu đi khi mà trong thời gian gần đây
con chứng kiến rất nhiều việc làm của quý cha mà với con mắt trần tục của con (chúng
con) là sự thỏa hiệp của cha cùng quý cha trong Hội đồng Giám Mục với những yêu cầu
của thế lực bóng tối bất chấp rằng điều đó gây nên sự tổn hại cho chính con chiên của
mình, cho chính các giáo sĩ trong hàng ngũ tu sĩ của Giáo hội Công giáo chúng ta, bất
chấp những việc làm đó tổn hại đến uy tín của đạo công giáo trong lòng giáo dân cũng
như trong lòng những người đang dần tin tưởng vào hội thánh này.



Sự việc diễn ra đối với cha Antôn hôm nay như giọt nước làm tràn ly, nó phá vỡ biết bao
nhiêu kỳ vọng mà hàng triệu giáo dân trên đất nước này kỳ vọng vào Giáo hội Công giáo
Việt Nam chúng ta, là hiện thân của Chân lý, Sự thật và tình Yêu thương.
Kính thưa cha Anphong;
Con biết rằng đúng – sai là không tuyệt đối. Đúng – sai còn tùy thuộc vào góc nhìn và
hoàn cảnh thực tế mà quyết định đó được đưa ra. Tuy nhiên Chân lý là tuyệt đối và
không biến đổi.
Con cũng biết rằng cha có quyền uy tuyệt đối trên linh mục đoàn giáo phận Vinh. Cha có
thể trao hay cất đi mục vụ của bất kỳ linh mục nào mà không cần lý giải hay biện minh.
Tuy nhiên, con hy vọng rằng, cha có thể tự khẳng định với bản thân mình rằng cha đang
phục vụ Chân lý, phục vụ Thiên Chúa Toàn Năng qua những linh mục anh em, qua
những con chiên mà Thiên Chúa đã trao ban cho cha.
Và con cũng hy vọng rằng, qua những tâm tình của con hôm nay cha có thể nhận ra cái
gì mới là điều mà chúng con mong muốn, cái gì mới đúng là phục vụ tha nhân, cái gì mới
là đẹp lòng Thiên Chúa.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng ban cho cha ẩn sủng của Thánh Thần để
những quyết định của cha thêm đẹp lòng Thiên Chúa và tha nhân.
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