
 TÍN HỮU LÀ SỨ GIẢ LOAN BÁO TIN VUI CỦA NIỀM HY VỌNG 
 

Từ ngày 4-1-2009 Đức Ông Bernard Podvin - Linh Mục Tổng Giáo Phận Lille (Bắc 

Pháp) - là phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp. Xin nhường lời cho Đức Ông. 

 

Với tư cách là phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp, không biết bao nhiêu lần 

người ta hỏi tôi về bản tính và các điều kiện của chức vụ này. Những câu hỏi đại khái 

như: 

- Có quá khó khăn đối với tình thế hiện đại không? 

- Đức Ông có được hoàn toàn tự do phát biểu không? 

- Làm sao để có thể trình bày một vấn đề nhân danh hàng trăm Giám Mục rất khác 

nhau? 

- Đức Ông có cảm thấy là Giáo Hội Công Giáo được lắng nghe không? 

 

Trước hết tôi xin nhấn mạnh rằng phát ngôn viên Hội Đồng Giám Mục chỉ có thể chu toàn nhiệm vụ trong Tin-Tưởng và Tách-

Rời. Tin-Tưởng đến từ phía Hội Đồng Giám Mục khi giao trách vụ cho tôi. Tách-Rời đến từ bản thân tôi, nghĩa là tôi luôn luôn 

đặt quan điểm của Hội Đồng Giám Mục lên trên quan điểm của cá nhân tôi. Tôi chấp nhận nhiệm kỳ như một sứ mệnh. Tôi phục 

vụ cho liên-hoạt-động giữa mối hiệp thông của Các Giám Mục Pháp với mạng lưới truyền thông hôm nay. Tôi tiếp nhận trong 

tình con thảo tư tưởng và hành động của Đức Thánh Cha. Chúng luôn hiện diện mỗi khi tôi phải tỏ bày quan điểm trước dư luận 

quần chúng. 

 

Tôi từng kinh nghiệm cái sức mạnh tương-phản của truyền thông thể-chế. Người ta thường khoác cho truyền thông những đặc 

tính tiêu cực. Vì thế, quan điểm của Giáo Hội Công Giáo rất được chờ mong. Người ta thường nói với tôi: 

- Xin Đức Ông cho biết quan điểm, ý kiến của Hội Thánh! 

 

Do đó, sứ mệnh của tôi với tư cách phát ngôn viên của Hội Đồng Giám Mục Pháp đòi hỏi phải có sự cẩn trọng và óc nhận định 

đúng. Trong cái đại dương tuôn chảy ào ạt đủ loại thông tin, có cần phải nhấn mạnh thông tin nào không? Nói cách khác, các 

thông tin có đáng được nhấn mạnh không? Trong bối cảnh như thế tôi rất quý chuộng các cuộc tiếp xúc trực tiếp. Trực tiếp với 

các chuyên viên truyền thông hoặc với các Cộng Đoàn Công Giáo địa phương. 

 

Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được mời tham dự các biến cố cử hành trong các giáo phận. Tôi không thể chu toàn trách vụ 

phát ngôn nếu không biết chân thành lắng nghe. Mỗi tín hữu Công Giáo cũng cần phải cảm thấy mình được chính Đức Chúa 

GIÊSU KITÔ sai đi để làm sứ giả loan báo tin vui của niềm hy vọng. 

 

Dầu ngồi trước ống kính truyền hình hay trong buổi gặp gỡ riêng tư, thách đố chính yếu là truyền đạt một kế hoạch khoan hồng 

cho con người thời đại hôm nay. Kế hoạch mang hình ảnh phẩm giá cụ thể. Điều thánh thiêng mang khuôn mặt của một phôi 

thai, một người thất nghiệp, một người tỵ nạn, một bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời ... Giáo Hội Công Giáo không có mặt tại đó 

để tuyên truyền một ý thức hệ. Nhưng Giáo Hội tiếp tục tỏ bày - trong thời thuận tiện cũng như không thuận tiện - niềm 

ngưỡng mộ đối với con người được dựng nên theo hình ảnh THIÊN CHÚA. Điều này được ghi vào những ”thời điểm nóng” của 

các biến cố thời sự. Giáo Hội phải không ngừng cập nhật hóa để có thể truyền đạt sứ điệp Tin Mừng một cách thật bén nhạy 

thật tinh tế. 

 

Mỗi buổi sáng, tôi thường xin thánh François de Sales (1567-1622) gợi hứng cho tôi trong các sinh hoạt truyền thông. Chính 

thánh nhân nói: 

- Chúa chúng ta là THIÊN CHÚA của con tim nhân loại. Phải van xin Ngài ban cho chúng ta sức mạnh của sự dịu hiền. Thế giới 

thật mỏng dòn và mang đầy thương tích. Cần phải thoa dầu trên các vết thương. Và không ngừng lập đi lập lại cho thế giới biết 

rằng: nó đã được ơn cứu độ! 

 

Đây chính là tham vọng duy nhất của tôi! 

 



... ”Anh chị em thân mến, anh chị em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi THIÊN 

CHÚA hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian. Căn cứ vào điều này, anh chị em nhận ra thần khí của 

THIÊN CHÚA: thần khí nào tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi 

THIÊN CHÚA; còn thần khí nào không tuyên xưng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, thì không bởi THIÊN CHÚA; đó là thần khí của tên 

phản Kitô. Anh chị em đã nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi. Hỡi anh chị em là những người con bé 

nhỏ, anh chị em thuộc về THIÊN CHÚA, và anh chị em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Đấng ở trong anh chị em mạnh 

hơn kẻ ở trong thế gian. Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian; vì thế, chúng nó nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng. 

Còn chúng ta, chúng ta thuộc về THIÊN CHÚA. Ai biết THIÊN CHÚA thì nghe chúng ta. Ai không thuộc về THIÊN CHÚA thì 

không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí nào dẫn đến sự thật và thần khí nào làm cho sai lầm” 

(1Gioan 4,1-6). 

 

(”EGLISE A LYON”, Le Magazine de l'Actualité Diocésaine, n.8 - Septembre 2011, trang 26) 
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