Niềm vui được
phục hồi danh dự
của Đức Hồng Y
George Pell như hòa
quyện trong viềm vui
vinh thắng Phục sinh
của Đức Kitô.
Vì tình trạng của cơn đại dịch Covid-19, mà phiên tòa Tối cao Liên bang không được
mở tại thủ đô Canberra mà chuyển về Brisbane. Sáng nay 7/4/20202 lúc 10 giờ Tòa
Án Tối Cao Liên Bang Úc Châu, diễn ra tại Brisbane, trong tòa không người, chánh án
đại diện cho bảy chánh án qua twitter đã tuyên đọc quyết định của phiên tòa Tối cao
Liên bang: Lật ngược lại bản án cho ĐHY và ngài sẽ được ra tù ngay lập tức!
Tòa án Tối cao Úc châu vào các ngày 11 và 12/3 vừa qua để tái xét lại bản án của
Đức hồng Y George Pell mà tóa án tại Melbourne đã kết tội Ngài lạm dụng hai cậu ca
viên trong ca đoàn nhà thờ Chính tòa Melbourne vào năm 1996, khi ngài mới được bổ
nhiệm làm Tổng Giá mục Melbourne trong một lần dâng lễ đầu của ngài tại nhà thờ
chính tòa và hai ca viên 13 tuổi đã tố cáo ngài trong phiên tòa là vào một buổi lễ
Chúa nhật trong lúc đoàn rước lúc kết lễ đang đi ra, các ca viên về phòng tập hát
cạnh phòng áo và ĐHY ra cuối nhà thờ theo phong tục để chào hỏi giáo dân khi ra về.
Hôm đó hai ca viên kia đã tách đoàn rước vào phòng áo, ăn cắp rượu lễ để uống, thì
tình cờ ĐHY cũng tách đoàn rước ra vào phòng áo, bắt gặp hai cậu đang uống rượu lễ
thì lạm dụng hai cậu rồi mau chóng trở ra chào giáo dân… Thời gian để phạm tội chỉ
khoảng 6 phút kể từ lúc kết lễ…! Một trong hai cậu bé đó đã chết vì nghiện ma túy,
trước khi chết cậu có nói với mẹ là cậu không bị lạm dụng!

Toàn án Melbourne tháng 12/2018 trước bồi thẩm đoàn 12 người trong phiên tòa thứ
nhất thì 10 tin là ĐHY vô tội; nhưng phiên tòa lần thứ hai thì 12 bồi thẩm đoàn lại
đồng thuận kết án ĐHY phạm tội và tòa tuyên án ngài bị tù 6 năm…
ĐHY và các luật sư của ngài đã kháng cáo lên tòa Thượng thẩm Melbourne vào
8/2019, nhưng kết quả 2/1 chánh án là Ann Ferguson và chủ tịch Chris Maxwell đã

giư y án, chỉ có chánh án Weinberg là nghi ngờ tình huống phạm tội là không thể xảy

ra… Nhưng chánh án lại tin vào lời khai của một người, ngay cả khi người đó không cần
ra tòa và bác bỏ tất cả những lý chứng của cả 20 nhân chứng trong đó có MC (Trưởng
nghi lễ của nhà thờ chính tòa) là Đức ông Charles Portelli xác quyết rằng bổn phận và
ngài luôn theo sát ĐHY trong tất cả các thánh lễ ở nhà thờ chính tòa, ĐHY không tác ra
khỏi đoàn rước vì ngài luôn đứng ở cuối nhà thờ để chào hỏi giáo dân!
Nhiều ký giả lão thành cũng như nhiều người tin rằng chuyện lạm dụng này không thể
xảy ra! Và như ký giả Andrew Bolt, một ký giả lão thành của tờ Herald Sun ở
Melbourne cho rằng đây là việc làm bỉ ổi của đài Truyền hình ABC và cảnh sát
Melbourne cố tình hạ ĐHY và làm ô danh giáo hội Công giáo!
Trong suốt năm qua, rất nhiều người thiện tâm đã không ngừng cầu nguyện cho công
lý được sáng tỏ trong vụ án đầy oan khiên, bôi nhọ Đức Hồng Y Pell, cố tình làm ô
danh Giáo hội Công giáo Úc Châu cũng như toàn cầu…
Hôm nay chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa, cho công lý được sáng tỏ và tôn trọng trong
luật pháp của Úc qua Tòa Thượng thẩm Liên bang… Tựa như Mùa Chay, mà chúng ta
đang trải qua, trong thương đau của cuộc khổ nạn và cái chết ê chề của chúa Giêsu…
Chúng ta các môn sinh của Chúa tưởng như mình bị ngụt lặn trong cái chết bi
thương… Nhưng không Chúa đã phục sinh, mở cửa trời hy vọng cho tất cả chúng ta.

Giữa cơn đại dịch Covid – 19 hiện nay, đang đè bẹp nhân loại trong lo sợ, chúng ta
những người tin vào Chúa Kitô đã phục sinh, tin tưởng vào công lý sự thật đã chiến
thắng, thế giới loài người chúng ta, qua quyền uy của Chúa Phục sinh và Mẹ Maria
chuyển cầu, chúng ta sẽ thấy ngày mai tươi sáng và cuộc sống sẽ viên toàn hơn trong
tình nhân loại tương thân tương ái… Niềm hy vọng đó đang ló hiện và sẽ tới. Chân lý
sẽ tất thắng cùng với sự Phục sinh quang vinh của Chúa Kitô.
(Chút suy tư trong giờ ĐHY Pell được lật ngược bản án)
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