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Image captionTu sỹ Đổng Quán Hoa là một
trong nhiều gương mặt lãnh đạo tôn giáo
không được cả Tòa thánh La Mã lẫn nhà nước
Trung Quốc công nhận

Đổng Quán Hoa là một cái gai
cho cả Tòa thánh Vatican và nhà
nước Trung Quốc.
Người đàn ông 58 tuổi ở một làng
nhỏ miền bắc Trung Quốc không
được cả Giáo hoàng lẫn Bắc Kinh
phong chức nhưng đã tự xưng mình
là giám mục.

cho 10 triệu người Công giáo Trung Quốc.

Trung Quốc và Vatican được cho là
sắp đạt thỏa thuận mang tính lịch
sử về việc lựa chọn các giám mục

Thỏa thuận này sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho việc nối lại quan hệ giữa Bắc Kinh và Tòa
thánh kể từ cuộc cách mạng của phe cộng sản tại Trung Quốc hồi 1949.
Cả hai bên ở thời điểm nhạy cảm này đều không muốn để chuyện một giám mục tự phong
như ông Đổng Quán Hoa ngáng trở tiến trình.
Hiện ở Trung Quốc có khoảng 100 giám mục Công giáo, và việc công nhận các giám mục
là chuyện khá lắt léo. Một số vị được công nhận bởi Bắc Kinh, một số bởi Vatican, và về
mặt không chính thức, nhiều vị đã được công nhận bởi cả hai bên.
Ngoài vòng pháp luật

Sau bảy thập kỷ tranh chấp, cả Vatican
và nhà nước Trung Quốc nay đều muốn
lập lại trật tự trước tình trạng này.
Nhưng những người Công giáo Trung
Quốc không biết được chi tiết của thỏa
thuận đang được đàm phán, và Đổng
Quán Hoa lo ngại thỏa thuận còn làm sự
chia rẽ tồi tệ hơn.

"Tôi tôn trọng Giáo hoàng nhưng tôi
không ủng hộ thỏa thuận này. Tòa
thánh sẽ bị chịu thiệt vì chính phủ vốn
theo đường lối cứng rắn này sẽ không chịu nhường bước. Chính phủ thực ra muốn tạo ra
sự lộn xộn trong Tòa thánh. Chính phủ muốn tình hình càng lộn xộn càng tốt."

Đổng Quán Hoa từ lâu nay đã bị Bắc Kinh đặt ra ngoài vòng pháp luật.
Là người Công giáo từ huyện Chánh Định, tỉnh Hà Bắc, ông đã từ chối không đăng ký với
Hội Công giáo Yêu nước thuộc nhà nước quản lý, vì Hội không công nhận thẩm quyền của
Giáo hoàng, và vì thế, Hội không được Vatican thừa nhận.
Thay vào đó ông gia nhập cái gọi là "nhà thờ ngầm", một cộng đồng chỉ công nhận tính
hợp pháp tôn giáo của Tòa thánh.
Nhưng khi Vatican xích lại gần Bắc Kinh, chính Tòa thánh La Mã cũng lên tiếng chỉ trích
quyết định tự phong giám mục của Đổng Quán Hoa là "trọng tội". Nói cách khác, ông Đổng
giờ là "kẻ tội đồ" với cả hai bên.
Image captionBan thờ Chúa vắng vẻ
trong một nhà thờ được nhà nước cho
phép gần ban thờ không chính thức của
ông Đổng Quán Hoa

Ông Đổng nói ông sẽ làm theo
lương tâm và phản bác những
lời chỉ trích từ hai bên theo đó
nói hành động của ông là điên
rồ.
"Có những người từng nói
Chúa Jesus là điên rồ. Đôi khi
chính phủ tưởng thưởng cho
những kẻ chịu nhún nhường.
Tôi không thèm những phần
thưởng đó. Tôi chẳng sợ gì cả
vì lương tâm của tôi trong
sạch."
Đổng Quán Hoa không có nhà thờ.
Ông giảng kinh cho những gia đình nông dân mặc áo bông túm tụm ở sân nhà ông. Họ
đọc kinh trong lễ cầu nguyện ngoài trời, khi ánh nắng nhạt xuyên qua bầu không khí ô
nhiễm, chiếu bóng những hàng dây điện chằng chịt trên gương mặt họ.
Bất chấp thời tiết lạnh giá và nỗi sợ bị công an bắt, có nhiều người đến cầu nguyện ở đây
hơn ở nhà thờ lớn của chính phủ ở bên kia đường: đám đông tụ tập ở nhà ông Đổng không
để cho nhà nước xen giữa họ và Chúa.
"Nếu có sự tự do tôn giáo, chúng tôi sẽ đến nhà thờ của nhà nước. Chúng tôi không muốn
ngồi ngoài trời lạnh," ông nói.
Hợp pháp
Cách đó khoảng 320km, một Lễ thánh Chủ nhật rất khác đang diễn ra.
Thánh đường Nam tráng lệ ở Bắc Kinh không phải là nhà thờ cho những người "phạm
pháp" mà là nơi dành cho các giáo dân theo dòng Công giáo được nhà nước công nhận.

Tất cả các ban thờ và lối đi đều đấy kín người, già có trẻ có kính cẩn nhìn lên tượng Chúa
Jesu, hai bên có hai lọ lộc bình cắm tre, hương khói nghi ngút.

Image captionCác nhà thờ "nổi" đã chịu sự kiểm
soát của nhà nước

Từ thế hệ này qua thế hệ khác, những
người Công giáo "hợp pháp" này đã
theo đuổi tôn giáo của mình và chấp
nhận sự kiểm soát của nhà nước.
Khi được hỏi họ nghĩ gì về thỏa thuận
giữa nhà nước Trung Quốc và Giáo
hoàng, nhiều người không muốn trả lời.
Nhưng nhiều người lạc quan một cách
thận trọng và một phụ nữ dũng cảm tuyên bố rằng nếu Giáo hội ở Trung Quốc được Giáo
hoàng dẫn dắt mà không có sự can thiệp của nhà nước, điều đó sẽ "làm cho đạo Thiên
chúa thanh khiết hơn".
Giáo hoàng Francis rất mong có cơ hội hàn gắn Giáo hội bị chia rẽ từ lâu ở Trung Quốc,
và được công nhận là vị lãnh tụ tôn giáo chăm sóc phần hồn cho các con tin ở cả nhà thờ
chìm cũng như nổi.
Một thỏa thuận với Bắc Kinh sẽ cho phép điều này, và sẽ đạt được sự thỏa hiệp về chọn
lựa giám mục, và đó cũng sẽ là bước đầu cho việc nối lại quan hệ ngoại giao giữa Vatican
và Trung Quốc.
Phía Bắc Kinh cũng được hưởng lợi nhiều. Thỏa thuận với Vatican sẽ giúp thiết lập trật tự
ở một cộng đồng phức tạp và nhiều mâu thuẫn, và làm cho những người như Đổng Quán
Hoa bị đặt ra bên lề.
Trên trường quốc tế, điều này cũng làm tăng uy tín của Trung Quốc. Cuối cùng thì một
siêu cường đang lên cũng hợp tác với Tòa thánh dẫn dắt phần hồn hàng tỷ giáo dân trên
thế giới.
Image captionNhiều con tin ở Thánh
đường Nam tại Bắc Kinh không muốn trả
lời

"Bước đi thận trọng"
Nhiều người đang hy vọng. Cha
Jeroom Heyndrickx là một giáo
sỹ người Bỉ từng ở Trung Quốc
60 năm để giúp người Công giáo
ở nước này. Ông nói dù có nhiều
người nghi ngờ và cản trở ở cả
hai phía, nhưng đây là cơ hội đối
thoại giữa hai bên tốt nhất trong
cuộc đời của ông.

"Suốt 2.000 năm ở Trung Quốc, hoàng đế vừa là hoàng đế vừa là giáo hoàng và điều này
cũng áp dụng cho nước Trung Quốc cộng sản. Nhưng Trung Quốc đã thay đổi và Tòa thánh
cũng thay đổi và điều này đã mang lại cơ hội thành công mới cho cuộc đối thoại giữa hai
bên.
"Trung Quốc giờ thấy được toàn cầu hóa đang diễn ra. Giờ đây Trung Quốc công khai nhận
mình là một quốc gia sẵn sàng đối thoại với những ý thức hệ khác," vị giáo sỹ nói thêm.
Giáo hoàng Francis đang làm hết sức để đảm bảo cho đối thoại thành công. Ngài đã rất
thận trọng và tránh chỉ trích Trung Quốc về vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền.

Image captionChưa rõ một thỏa
thuận sẽ có nghĩa gì với các nhà thờ
chìm và nổi

Ngài đã tiếp các đoàn từ
giáo hội được nhà nước
Trung Quốc tài trợ trong các
chuyến thăm Rome của họ.
Và vì thế, một số người
Công giáo phàn nàn Ngài có
thể bị coi là phản bội lại
những người đã chịu đau
khổ và hy sinh vì trung
thành với Tòa thánh La Mã
và từ bỏ những con tin đích
thực để chịu sự kiểm soát
của một nhà nước cộng sản.
"Không khoan nhượng"
Một người nghi ngại thỏa thuận này là Joseph Zen, đức hồng y đã nghỉ hưu của Hong
Kong.
Trong một bài phỏng vấn gần đây, vị hồng y này nói với BBC: "Một thỏa thuận tồi làm cho
tình hình xấu đi. Nếu không có thỏa thuận, chúng tôi phải chịu đựng nhiều điều nhưng
cũng không sao. Lòng tin của chúng tôi cho chúng tôi hiểu mình phải chịu đựng. Chính
phủ cộng sản không bao giờ thay đổi chính sách của họ. Họ muốn chúng tôi đầu hàng
hoàn toàn."
Giới chức tôn giáo Trung Quốc từ chối tất cả các lời đề nghị trả lời phỏng vấn.

Image copyrightAFPImage captionChủ
tịch Tập Cận Bình tập trung quyền lực
về mình và trấn áp các hệ tư tưởng
cạnh tranh

Trên sân nhà vị giám mục
"phạm pháp", lễ phụng Chúa
ngoài trời đã tan và giáo
đoàn đã ra về, Đổng Quán
Hoa kéo bức rèm đỏ quanh
bàn thờ chúa để giữ cho bàn
thờ khỏi bị mưa nắng.
Những chiếc lá khô cuối cùng
đang lay khẽ trên cành, và
vài chú gà tha thẩn trên mái
tôn.
Khi được hỏi ông có thông điệp gì cho Giáo hoàng Francis khi thỏa thuận lịch sử sắp được
ký kết, ông nói: "Tôi sẽ nói là Giáo hoàng nên cẩn thận. Nếu thỏa thuận diễn ra tốt đẹp,
Chúa sẽ hài lòng, nhưng nếu không, Giáo hoàng sẽ bị trừng phạt. Khoan nhượng là điều
xấu. Nó làm mất tính liêm chính của tín ngưỡng Công giáo. Chín mươi phần trăm con tin
ở đây đồng ý với quan điểm của tôi"..
Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, và ông Đổng Quán Hoa vào nhà để cầu nguyện.
Cái sân nhà trống trải và màn đêm đang xuống nhanh.
Sự tĩnh lặng của đêm làm ta suy nghĩ - thỏa thuận giữa một tín ngưỡng vĩ đại và một quốc
gia vĩ đại; và lương tâm của cá nhân là hai chủ đề từng lặp lại nhiều lần trong lịch sử Thiên
chúa giáo.
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