
Hãy nói sự thật trong đức ái (x. Ep 4,15).

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,
Gần đây có nhiều người làm truyền thông theo cách miễn sao có thể câu được

nhiều khách vào xem kênh của mình, và họ đã cố tình khai thác, thêu dệt những chuyện
giật gân, chuyện lạ đời, chuyện chưa ai dám làm…, và đã gây nên nhiều tác hại đáng tiếc.
Nếu là “sản phẩm” sáng tác thì đã là rất đáng chê trách, đàng này chỉ là sao chép lại từ
những nguồn khác, chẳng những họ không ghi chú rõ ràng xuất xứ, mà còn tự tiện cắt
xén, lắp ghép thông tin để miễn sao đạt được như ý muốn của mình. Điều rất tệ hại và
thật đáng sợ là dường như những việc ấy đã khá phổ biến đến độ đang trở thành “rất
bình thường”, thậm chí đua nhau làmmà không hề nghĩ ngợi gì đến lợi ích chung của
cả cộng đoàn và toàn xã hội.

Điều đáng buồn hơn nữa, đó chính là các kênh truyền thông mang tên của người
Công Giáo, chuyên sao chép các nội dung Công Giáo, những lễ Công Giáo, những lời
giảng dạy của các Vị Chủ Chăn Công Giáo, tất cả đều có thể bị cắt xén, đặt tựa khác
rất xuyên tạc, và diễn giải theo ngữ nghĩa rất mơ hồ, tạo nên những nghi ngại,
chia rẽ sâu xa ngay trong lòng Giáo Hội.

Xin nêu một thí dụ điển hình (trong số rất nhiều): những lời chia sẻ đầy tình
người của Đức Cha Phát Diệm cách đây đã nhiều năm, mục đích chính là để hướng dẫn
những người dân quê nghèo nàn chất phát, vững tin vào Chúa trong mọi sự chứ không
nhất thiết cứ phải rủ nhau đi vay mượn tiền, để tổ chức đi hành hương xa xôi hàng ngàn
cây số, xin khấn chỗ này chỗ kia cho được khỏi bệnh, tiền thì tiêu hết mất rồi, bệnh thì
chưa khỏi và chưa kịp quay về được đến nhà thì đã chết dọc đường. Vị GiámMục
không hề có ý lên án, bài bác điều gì hoặc cá nhân một ai hay một tổ chức nào; nhưng
nay khi ngài nhận trách nhiệmmới tại Tổng Giáo Phận Saigon, người ta đã rất nhẫn tâm
cắt ra một đoạn video cũ vừa nói trên, đặt tựa mới và giới thiệu bằng những lời rất phản
cảm và khích bác: “Tổng GiámMục Giuse Nguyễn Năng Lên Tiếng Về Việc Đi Xin Ơn
Cha Long Lòng Chúa Thương Xót”.

Đây là một sự ngụy tạo rất trơ trẽn, nguy hiểm và đầy ác ý, vì trong cương vị Giám
Mục Phát Diệm thì Đức Cha Năng không có quyền gì trên Cha Long, và sự việc Cha Long
đã được Đức Cha Giám Quản Saigon thu xếp ổn thỏa tốt đẹp, từ trước khi Đức Tổng
Giuse Nguyễn Năng về nhận chức Tổng GiámMục Saigon. Nay, Cha Long vẫn đang là
một Linh Mục thuộc Linh Mục Đoàn Saigon; sự gắn bó giữa GiámMục Giáo Phận và các
Linh Mục luôn được xem như mối tình thiêng liêng thánh thiện mà Giáo Hội hằng trân
quý.



Nếu chúng ta sao chép lại thông tin của người khác thì tối thiểu cũng phải trân
trọng tính trung thực của sự kiện, xã hội dân sự cũng luôn đòi hỏi như thế, không ai
được phép tự ý “chế biến” tùy tiện vì đó là cách làm không lương thiện. Hơn nữa, với
Đức Tin Công Giáo, chúng ta còn được yêu cầu một “tiêu chuẩn” cao hơn nhiều, giá trị
hơn nữa, đó là: “Hãy nói sự thật trong đức ái” (x. Ep 4,15), đây chính là khuôn vàng
thước ngọc của thánh Phaolô Tông Đồ đã để lại cho hậu thế; thiếu một trong hai, đều
có thể dẫn đến hậu quả xấu, thậm chí rất xấu cho chính mình và những người có liên
quan.

Ngoài ra, tất cả chúng ta đều chỉ là “đầy tớ” của Lời Chúa, xin đừng quên điều mà
chính Chúa Giêsu đã dạy: 37Nhưng lời của các con phải: nếu “có” thì nói
“có”; “không” thì nói “không”, thêm bớt điều gì là bởi Quỷ. (Mt 5,37).

…

Lạy Chúa, Chúng con tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau vì những điều tốt đẹp chúng con
đã làm được cho nhau trong suốt một năm qua; chúng con cũng tạ lỗi với Chúa và xin lỗi
nhau vì những điều chưa tốt, mà trong đó, có lẽ đa phần chỉ là do vô tình, thiếu ý thức.
Trong nămmới này, chúng con xin Chúa nâng đỡ Đức Tin yếu kém của chúng con để tất
cả chúng con thêm can đảm và kiên trì thực thi Ý Chúa.

Chúng con xin cầu chúc cho nhau một nămmới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.

Xin thương cầu nguyện cho nhau.

Xin chân thành cảm ơn.
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