
Đức Hồng Y Koch: Những Quan hệ chặt chẽ ủng hộ con đường đại kết 

 

Đức Hồng Y Kurt Koch nói về những thách đố và bước tiến của tiến trình đại kết giữa 

các Giáo hội đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày Thánh bộ Đại kết được 

thành lập để cổ súy sự hiệp nhất các Giáo hội Chúa Kitô. 
(Tin Vatican) 

 
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Thánh bộ Đại Kết nhằm hiệp nhất các Giáo hội cùng 

tin vào Chúa Kitô, mà chúng ta mừng kỷ niệm 60 năm và đồng thời năm nay cũng 
mừng 25 năm Tông huấn “Xin cho chúng nên một” (Ut unum sint). Cả hai việc, hai 

văn kiện đều nhắm vào một mục đích duy nhất là hiệp nhất Giáo hội.  
 

Ngày 5 tháng 6 năm 1960, Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII đã thành lập một ban để cổ 
súy sự hiệp nhất các Giáo hội Chúa Kitô, sau này tổ chức này đã trở thành Thánh bộ 

Đại kết vào năm 1988. 
 

Ngày 25 tháng 5 năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ban hành tông 
huấn “Xin cho chúng nên một” (Ut Utum sint), một tài liệu hướng dẫn sự hiệp nhất 

các Giáo hội, một con đường không có lối lui của Giáo hội Công giáo. 

 
Trong một cuộc phỏng vấn với đài Vatican do ký giả Massililiano Menichetti, phỏng 

vấn Đức Hồng Y Koch, Chủ tịch Thánh bộ Đại kết và được ngài chia sẻ những suy tư 
của ngài về cuộc hành trình mà Giáo hội theo đuổi con đường đại kết. 

 
Bối cảnh đại kết 

Đức Hồng Y Koch nói kể từ năm 1960, Giáo hội đã gặt hái được nhiều hoa trái từ các 

cuộc đối thoại và các cuộc họp do phong trào đại kết tổ chức. Tuy nhiên, ngài lưu ý, 
mục tiêu cuối cùng của sự hiệp nhất vẫn chưa đạt được bởi vì có chưa một thỏa thuận 

nào về sự cần thiết của sự hiệp nhất và hiệp nhất dưới hình thức nào. 



 
Tuy nhiên, sự hiệp nhất và đa dạng không đối nghịch nhau trong cái nhìn của đại kết, 

vì mỗi Giáo hội có thể đóng góp cụ thể phần mình vào việc khôi phục lại sự hiệp nhất. 
Quá trình đại kết là một cuộc trao đổi của những người con cái Thiên Chúa. 

 
Chẳng hạn, chúng ta có thể thấy việc đặt Lời Chúa là trung tâm của đời sống Giáo hội 

từ các cộng đồng của các Giáo hội Tin lành. Đức Hồng Y nói còn Giáo hội Chính thống, 
dạy chúng ta về nét đồng điệu và tính liên đới của các Giám mục, trong khi Giáo hội 

Công giáo thì nhấn mạnh đến tính phổ quát của Giáo hội đối với phong trào đại kết. 
 

Các bước hướng tới đại kết 
Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh ba điểm quan trọng trong hành trình hướng tới đại kết. 

 
Đầu tiên là đối thoại trong yêu thương, bao gồm việc duy trì các mối tương quan 

thân thiện giữa các Giáo hội với nhau, hầu có thể vượt qua những định kiến trong quá 

khứ. 
 

Thứ hai là đối thoại trong sự thật, phân tích thần học của người kitô hữu trước 
những vấn đề gây tranh cãi, đã đưa đến sự chia rẽ trong suốt chiều dài lịch sử của 

Giáo hội. 
 

Thứ ba là hiệp nhất trong tinh thần - tuân thủ cách sâu sắc tâm tình cầu nguyện 
của Chúa Giêsu linh mục xin cho tất cả nên một. 

 

Kỷ niệm 25 năm Tông huấn “Xin cho chúng nên một” (Ut unum sint) của Đức Thánh 

Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Koch đã nhận xét về tầm quan trọng của nó 

như là cuốn bách khoa toàn thư đầu tiên hướng dẫn sự đại kết được viết bởi một vị 

Giáo hoàng. 

 
Đức Hồng Y nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh sự cam kết của Giáo 

hội Công giáo với con đường đại kết trong Tông huấn đó. ĐHY nói: Thánh Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, mời tất cả các thành viên của Giáo hội cùng tập trung vào một bệnh 

nhân, một cuộc đối thoại huynh đệ, vào một quyền tối thượng của vị Giám mục 

Rôma, với mục đích tìm ra một hình thức thực thi quyền tối thương này mà không loại 



bỏ những gì chính yếu của sứ vụ đó, nhưng mở ra cho một tình huống mới! Theo Đức 

Hồng y Koch, đây chính là một sáng kiến đầy hứa hẹn cho hành trình đại kết. 

 

 
Các vị Giáo hoàng và đại kết 

Đức Hồng Y Koch lưu ý rằng tất cả các Đức Giáo hoàng, sau Công đồng Vatican II đều 
cho thấy sự cởi mở và nỗ lực liên tục trên con đường đại kết. 

 
ĐHY nói rằng thánh Giáo hoàng Gioan XXIII nhấn mạnh đến việc khôi phục sự hiệp 

nhất Kitô giáo, như là nền tảng cho sự đổi mới của Giáo hội. Thánh Giáo hoàng Phaolô 
VI đã duyệt lại toàn bộ con đường đại kết, mà chúng ta thấy nó được cô đọng trong 

Tông huấn Đại kết. Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh tới sứ vụ đại kết 

trên ngưỡng cửa thiên niên kỷ năm ba ngàn... Và Đức nguyên Giáo hoàng Benedict 
XVI coi việc đại kết là một hành vi của đức tin, đây là nhiệm vụ chính của người kế vị 

thánh Phêrô. 
 

Còn Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng Y Knoch nói, điều căn bản là các cộng đoàn 
Giáo hội khác nhau cùng tiến bước trên con đường hiệp nhất, bởi vì chính sự hiệp 

nhất giúp chúng con triển nở cùng nhau. 
 

Sứ vụ của các Giám mục 
Đức Hồng Y Koch nhấn mạnh rằng sứ vụ được giao phó cho các Giám mục rất là quan 

trọng, vì đây là một sự phục vụ cho sự hiệp nhất, trong mỗi giáo phận giữa Giáo hội 
địa phương và Giáo hội hoàn vũ. Nó cũng bao gồm việc cùng đồng hành với tất cả các 

thành viên của Giáo hội, kể cả những người không cùng Công giáo, nhưng đã được 
rửa tội. 

 

Để đánh dấu 2 cuộc kỷ niệm này, Hội đồng Giáo hoàng đang xuất bản một tài liệu 

tham khảo, nhằm giúp các Giám mục hiểu rõ hơn về sứ vụ đại kết, hầu dấn thân 

trong công cuộc này. 

Thánh bộ Tòa thánh cũng đang xuất bản cuốn “Acta Aecumenica”, (Công cuộc Đại 
kết) một tổng hợp nhằm định giá tiến trình đại kết của Thánh bộ và các nỗ lực của 

Đức thánh Cha Phanxicô trong lãnh vự này. 



 
Những cuộc gặp gỡ đại kết liên tôn ở Assisi và cơn đại dịch Covid-19 
Với các biện pháp phòng ngừa được đề ra để ngăn chặn sự lây lan của cơn đại dịch 

Covid-19, Đức Hồng Y Koch cho hay việc tiếp tục các việc đại kết gặp rất nhiều khó 
khăn. ĐHY cho hay công cuộc đại kết phụ thuộc vào các cuộc gặp gỡ họp mặt… trong 

khi cá nhân, lại không được đi lại… 
 

Trước tình hình khó khăn này, Đức Hồng y Koch, cho hay tất cả các Giáo hội lại ngồi 

lại chung với nhau trong cùng một chuyến thuyền. 
 

ĐHY cho thấy việc kết hiệp với nhau rất rõ nét trong các buổi cầu nguyện chung mà 

Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi; ví dụ trong buổi Cầu nguyện Chúa vào ngày 25 

tháng 3 để xin Chúa giúp chấm dứt cơn đại dịch.  

Những tâm thư ĐTC gửi đến những vị lãnh đạo các Giáo hội đề được đón nhận các 

nồng nhiệt và nhiều vị bày tỏ lòng biết ơn đối với sáng kiến của Đức Thánh Cha. 


