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Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput của 

Philadelphia đã phản ứng mạnh mẽ đối với 

những chỉ trích từ phía Đức Hồng Y tân cử 

Kevin Farrell liên quan đến những quan 

điểm của ngài đối với Tông Huấn Amoris 

Laetitia. 

Trong một cuộc phỏng vấn với Catholic 

News Service hôm 17 tháng 11, Đức Tổng 

Giám Mục Chaput bác bỏ quan điểm cho 

rằng ngài đã vội vàng trong việc ban hành 

bản hướng dẫn thi hành Tông Huấn Amoris 

Laetitia của Đức Thánh Cha tại tổng giáo 

phận của Ngài.       

 

Khi được hỏi lý do tại sao ngài đã ban hành 

những hướng dẫn này, Đức Tổng Giám Mục 

trả lời:       

 

“Bởi vì trong tài liệu sau cùng của Thượng Hội Đồng và cả trong Tông Huấn Amoris Laetitia, 

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khích lệ các giám mục địa phương làm như vậy.”   

 

Ngài nói tiếp:  

 

“Thực ra bạn hỏi một câu thật kỳ lạ. Lẽ ra phải đặt câu hỏi như thế này mới đúng: Tại sao 

một giám mục lại chậm trễ giải thích và áp dụng Tông Huấn Amoris Laetitia vì lợi ích của 

dân Ngài? Trên một vấn đề quan trọng như bí tích hôn nhân, sự do dự và không rõ ràng 

là không bác ái cũng chẳng khôn ngoan.”  

 

Đức Tổng Giám Mục Chaput cũng không đồng ý với lời phê bình của Đức Hồng Y tân cử 

Farrell, là tân Tổng trưởng Bộ Giáo Dân, Gia Đình, và Sự Sống, theo đó bản hướng dẫn 

của tổng giáo phận Philadelphia đã không tính đến những hoàn cảnh đặc biệt và khó khăn 

mà một số cặp vợ chồng đang phải đối mặt.   

 

Ngài nói:  

 

“Tôi tự hỏi không biết Đức Hồng Y Farrell có thực sự đọc và hiểu bản hướng dẫn của 

Philadelphia mà ngài dường như đang thắc mắc hay không. Các hướng dẫn đó có một sự 

nhấn mạnh rõ ràng về lòng thương xót và lòng từ bi. Điều này hợp lý vì hoàn cảnh cá nhân 

thường rất phức tạp. Cuộc sống rối tinh lên. Nhưng lòng thương xót và lòng từ bi một khi 

tách rời khỏi sự thật thì không còn là những nhân đức đúng nghĩa. Giáo Hội không thể 

mâu thuẫn hoặc lạc xa Kinh Thánh và giáo huấn của chính mình. Làm như thế là biến sứ 



mạng truyền giáo của mình ra vô hiệu. Điều này nên được rõ ràng. Những lời của Chúa 

Giêsu là rất trực tiếp và triệt để về vấn đề ly hôn.”  

 

Trả lời về đề nghị của Đức Hồng Y Farrell theo đó hội nghị các Giám Mục Hoa Kỳ nên thảo 

luận về một chính sách toàn quốc trong việc thực hiện Tông Huấn Amoris Laetitia, Đức 

Tổng Giám Mục Chaput - là chủ tịch một ủy ban được hình thành cho nhiệm vụ này nói 

rằng ủy ban của ngài đã trưng cầu ý kiến các giám mục trên khắp đất nước và trình bày 

một báo cáo cho ban lãnh đạo Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.  

 

Đức Tổng Giám Mục Chaput cũng bày tỏ sự thất vọng của ngài về ý kiến của Đức Hồng Y 

Farrell theo đó các giám mục giáo phận không nên đưa ra các hướng dẫn riêng của mình. 

Ngài giải thích rằng Hội Đồng Giám Mục một quốc gia không có quyền trên một vị giám 

mục bản quyền của giáo phận.   

 

“Nguyên là một giám mục giáo phận, lẽ ra Đức Hồng Y phải biết điều này chứ. Lời bình 

luận của ngài thật khó hiểu dưới ánh sáng của dự dấn thân của chúng ta cho đoàn tính 

huynh đệ.”  

 

Văn bản đầy đủ cuộc phỏng vấn Đức Tổng Giám Mục Chaput với Catholic News Service có 

thể xem tại Web site của tổng giáo phận Philadelphia: Archbishop Chaput’s Remarks to 

CNS About ‘Amoris Laetitia’ and Its Implementation  

 
Source: Catholic World News - Archbishop Chaput answers criticism on view of Amoris Laetitia 
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