Phỏng vấn Đức Giám mục Toppo
Các bạn đọc tác phẩm “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” thân mến,
Gần đây, tôi được cho biết có một trang web không có sự tán thành, ủng hộ hay
xác nhận của Giáo Hội, và được điều hành bởi một kẻ ẩn danh và không phải là
nhà thần học, trang web này đã đăng tải nhiều lời tuyên bố sai sự thật đi ngược
với Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội Công Giáo, và các sứ điệp mà bà Vassula
trình bày trong tác phẩm “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”1.
Để làm sáng tỏ vấn đề ấy, tôi đã tiếp xúc với Đức Giám Mục Toppo vào ngày
25 tháng 4 năm 2018, và ngài đã cung cấp cho tôi những câu trả lời dưới đây,
nhằm dứt khoát lột trần những sự sai lầm mà trang web trái phép nói trên
đã đăng tải.
Câu trả lời của Đức Giám Mục Toppo rất giúp ích cho các Kitô hữu trên khắp
thế giới vẫn đang tiếp nhận các gíao huấn và của ăn thiêng liêng từ các sứ điệp
trong tác phẩm “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”.
+ Lm J.L. Iannuzzi, STD
Ngày 26 tháng 4 năm 2018

Văn bản phỏng vấn Đức Giám Mục Felix Toppo, S.J., D.D.
Cha Joseph: Kính thưa Đức Giám Mục, trên trang web trái phép2 có đăng tải
một lời công bố như sau:
“Chứng thư nihil obstat (không trái nghịch với Giáo Lý Công Giáo) và
imprimatur (được phép xuất bản) đã được ban hành không phù hợp với
các quy định của Giáo Luật. Mặc dù bà Vassula không bao giờ cư trú tại
nước Philippines, và tác phấm trọn bộ “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”
cũng không được xuất bản tại đây, chứng thư imprimatur lại được cấp
bởi một giám mục tại quốc gia này (Đức Cha Arguelles, Tổng Giám Mục
Giáo Phận Lipa). Giáo Luật 824, triệt 1 tuyên bố rằng chứng thư cho
phép xuất bản, hay chứng thư phê chuẩn sách để xuất bản phải được cấp
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Sứ điệp “Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” đã được Quyền Giáo Huấn chính thức phê
chuẩn, khi Đức Giám Mục Felix Toppo, S.J. cấp chứng thư Nihil Obstat ngày 28 tháng 11
năm 2005, và Đức Tổng Giám Mục Ramon C. Arguelles, STL, DD, cấp chứng thư
Imprimatur ngày 28 tháng 11 năm 2005. Giáo Hội xem những hành động của người công
khai lên án một tác phẩm mang dấu chứng thực của Huấn Quyền là “đáng bị khiển trách”. Để
đọc bài viết về Quyền Giáo Huấn liên quan đến Imprimatur và Nihil Obstat, xin vào trang sau
đây: http://www.tlig.org/en/testimonies/churchpos/nihilobstat/sealsofaproval/.
2
http://www.pseudomystica.info/tlignihilobstat.htm

bởi Đấng Bản Quyền địa phương (đức giám mục) của tác giả hay nhà
xuất bản”.
Rõ ràng đây là một lời lời tuyên bố sai lạc, vì Giáo Luật 824, triệt 13 phát biểu
một cách rõ ràng rằng: “Đấng Bản Quyền của nơi mà tác phẩm được xuất bản”
có thẩm quyền cấp chứng thư Imprimatur cho một tác phẩm lưu hành trong giáo
phận của mình, cho dù tác giả không sống trong giáo phận của mình.
Đức Giám Mục Toppo: “Cám ơn cha đã chỉ cho thấy lời phê bình sai lạc đối
với Đức Cha Arguelles, Tổng Giám Mục Giáo Phận Lipa và tôi
(http://www.pseudomystica.info/tlignihilobstat.htm), liên quan đến việc chúng
tôi đã cấp chứng thư Imprimatur và Nihil Obstat cho tác phẩm “Sự Sống Thật
trong Thiên Chúa”.
Để trả lời cho lời phê bình sai trái ấy, tôi muốn nói rằng khi Đức Cha Arguelles,
Tổng Giám Mục Giáo Phận Lipa, cấp chứng thư Imprimatur cho tác phẩm “Sự
Sống Thật trong Thiên Chúa”, người đã không làm trái với Giáo Luật, vì Giáo
Luật cho phép mọi giám mục được quyền cấp chứng thư Imprimatur cho một
tác phẩm lưu hành trong giáo phận của mình, cho dù tác giả không sống trong
giáo phận của mình”.
Cha Joseph: Cám ơn Đức Cha. Xin Đức Cha cũng nói thêm về một lời khẳng
định khác đã được đăng tải trên trang web nói trên. Lời khẳng định ấy như sau:
“Giáo Luật 830, triệt 2 khuyên các kiểm duyệt viên phải gạt bỏ mọi thiên
kiến, và chỉ nên chiếu cố đến đạo lý của Giáo Hội như Quyền Giáo Huấn
đã trình bày. Rõ ràng là điều khoản ấy đã bị phớt lờ… Đức Giám Mục
Toppo của Ấn Độ đều đặn tham gia vào các cuộc hành hương của
nhóm“Sự Sống Thật trong Thiên Chúa” và đã tuyên bố: người tin rằng
các sứ điệp ấy có nguồn gốc siêu nhiên.”
Đức Giám Mục Toppo: “Người ta cho rằng tôi, Giám Mục Toppo, S.J. đã
thiên vị khi cấp chứng thư Nihil Obstat. Nói như thế là hoàn toàn toàn sai. Tôi
không thiên vị ai cả, và không ai có thể chứng minh là tôi thiên vị. Phải lưu ý
rằng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin không bao giờ lên án tác phẩm “Sự Sống Thật
trong Thiên Chúa”, nhưng đúng là Thánh Bộ đã yêu cầu làm sáng tỏ một số vấn
đề, rồi đã được Roma chấp nhận.
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Giáo Luật, 824 §1: “Trừ khi đã ấn định cách khác, Đấng Bản Quyền địa phương cho phép
xuất bản hay phê chuẩn sách để xuất bản theo các điều của đề mục này, là Đấng Bản Quyền
địa phương của tác giả, hoặc Đấng Bản Quyền địa phương tại nơi xuất bản sách”.

Trước khi cấp chứng thư Nihil Obstat cho tác phẩm “Sự Sống Thật trong Thiên
Chúa”, tôi đã đọc tác phẩm ấy nhiều lần, và đã suy niệm về các sứ điệp trong
tác phẩm ấy. Nihil Obstat là kết quả của việc kiểm duyệt tác phẩm “Sự Sống
Thật trong Thiên Chúa” về phương diện thần học, không thiên vị và cũng không
bị ép buộc. Tôi đã thấy rằng những sứ điệp ấy không có sai lầm nào về phương
diện thần học. Tôi thường xuyên tham gia vào các cuộc hành hương của nhóm
“Sự Sống Thật trong Thiên Chúa”. Giáo Luật đâu cấm giám mục tham dự các
cuộc tĩnh tâm hay các buổi thuyết trình của những người không viết điều gì sai
lầm về phương diện thần học.”
Cha Joseph: Cuối cùng, xin Đức Cha vui lòng cho độc giả của tác phẩm “Sự
Sống Thật trong Thiên Chúa” biết câu trả lời của Đức Cha, liên quan đến sự
kiện đã được đăng tải trên trang web nói trên, khi ngụ ý một cách sai lầm rằng,
một chuyên viên Giáo Luật đã coi thường thẩm quyền giám mục của Đức Cha,
mà đưa ra những tuyên bố liên quan đến đạo lý của Giáo Hội. Trang web ấy đã
đăng tải như sau:
“Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Giám Mục Toppo đã nói rằng, trước
khi cấp chứng thư Nihil Obstat cho tác phẩm của bà Vassula, người đã
tham khảo ý kiến của một chuyên viên danh tiếng về Giáo Luật, và
chuyên viên ấy đã nói với Đức Giám Mục rằng, theo Giáo Luật thì người
không thể cấp chứng thư Nihil Obstat”.
Đức Giám Mục Toppo: “Người ta nói rằng, trước khi tôi cấp chứng thư Nihil
Obstat cho tác phẩm của bà Vassula, thì tôi đã nói trong một cuộc phỏng vấn
rằng: Tôi đã tham khảo ý kiến của một chuyên viên danh tiếng về Giáo Luật, và
chuyên viên ấy đã nói với tôi rằng tôi không thể cấp chứng thư Nihil Obstat.
Sau khi tham khảo ý kiến của những người khác, vị giám mục vẫn giữ quyền
cấp chứng thư Nihil Obstat. Một số người đã không chấp thuận điều đó và làm
như thế là hoàn toàn sai lầm. Sau khi tôi đã tham khảo ý kiến của một chuyên
viên Giáo Luật và một nhà thần học nổi tiếng, và nhận được những lời khuyên
liên quan đến lãnh vực của họ, tôi đã cầu nguyện trước Thánh Thể về vấn đề ấy.
Tôi đã không tìm thấy bất cứ điều gì trong tác phẩm của bà Vassula trái nghịch
với đạo lý của Giáo Hội, nhưng tôi đã thấy rằng tác phẩm ấy chứa đựng nhiều
điều hữu ích cho Giáo Hội Hoàn Vũ, tức là cho mọi người đã được chịu phép
thánh tẩy trong Chúa Kitô. Sau khi tham khảo ý kiến, cầu nguyện và phân định,
tôi đã cấp chứng thư Nihil Obstat.
Cha Joseph Iannuzzi quý mến, cám ơn cha về những gợi ý và sự ủng hộ của
cha! Hy vọng rằng điều này sẽ hữu ích cho những người đang đọc tác phẩm “Sự
Sống Thật trong Thiên Chúa!”
+Felix Toppo, S.J.
Giám Mục Giáo Phận Jamshedpur

