
ĐỨC HỒNG Y GEORGE PELL VÀ TẬP MỘT “PRISON JOURNAL” 

Tháng 12-2020, Volume I của bốn Volume “Nhật Ký Trong Tù” của ĐHY Pell đã xuất hiện trên 

kệ sách Bookshop Melbourne. Tập sách được Tiến sĩ George Weigel, một người bạn 50 năm 

của ĐHY Pell, giới thiệu. Khi ĐHY Pell bị Toà Kháng Cáo Victoria kết tội, Tiến sĩ Weigel đã có 

bài viết tựa đề “Australia is on Trial.” Xin tóm gọn đôi điều TS Weigel đã viết trong Volume I 

này. 

         

1. Tiến sĩ George Weigel và phần giới thiệu Volume I “Prison Journal” 

Trong gần 5 trang phần Giới Thiệu quyển sách 350 trang, TS Weigel đã viết những gì? 

“Tập sách Prison Journal lẽ ra không bao giờ được viết ra. 

“Vậy mà Tập Sách đã được viết và in ra và đó là một minh ước mà chỉ có hồng ân Thiên 

Chúa mới có thể cho   tác giả khả năng để chiếu rọi rõ ràng vào vụ việc (inspire insight), và 

mới có thể cho người đọc thấy được sự cao thượng của lòng hào hiệp (magnanimity). Tập 

sách giãi bày  những điều tốt đẹp lẫn lộn với những điều dối trá (wickedness), tội ác (evil) và 

bất công.Tập sách đã được viết một cách uyển chuyển tuyệt vời với những bằng chứng 

mang đậm dấu ấn của giáo lý Thiên Chúa Giáo mà hồng ân thượng giới đó đã ăn sâu trong 

tâm khảm tác giả. Người đó là Hồng Y George Pell.   

“Tại sao và làm thế nào một con người như tác giả lại bị giam cầm trong ngục tù hơn mười 

ba tháng vì một tội ác mà Ông không mắc phải, và thực tế là Ông không thể mắc phải. Đó là 

một khía cạnh khác của câu chuyện, mà khía cạnh này còn lâu mới có thể được giãi bày đầy 

đủ ngọn ngành (far less edifying). Tuy nhiên, chỉ riêng một  việc kể lại thật ngắn câu chuyện 

tầm thường, kịch cỡm, rẻ tiền do những người thiếu kinh nghiệm dàn dựng (tawdry) cũng 



đủ cho thấy nội dung cần thiết để người đọc nghiền ngẫm, ngay cả khi câu chuyện trong tù 

ấy được cho biết là rất đáng lưu ý đến mức như thế nào. 

“Vào ngày 7-4-2020, Toà Tối Cao Liên Bang Úc Châu đã đưa ra một quyết định ‘hoàn toàn 

đồng ý’ (7-0) chấm dứt, phủ nhận và dẹp bỏ hoàn toàn (Quashed a guilty verdict, nghiền 

nát) phán quyết có tội trước đó của hai toà xét xử tại Victoria và đưa ra một quyết định xoá 

bỏ việc kết tội HY Pell mà hai toà án đó đã đưa ra trước đó trong cái gọi là vụ án HY Pell. 

Quyết định của Toà Tối Cao đã đảo ngược không những cái kết luận của vụ xử không thể 

hiểu được về HY Pell với cáo trạng của ‘một tội tấn công tình dục mang tính lịch sử’ cũng 

như cái kết luận không thể hiểu được của hai trong số ba vị quan toà trong vụ xử kháng cáo 

của HY Pell tại Toà Tối Cao Tiểu Bang Victoria vào tháng 8 năm 2019. Quyết định của Toà Tối 

Cao Liên Bang đã trả tự do cho một con người vô tội khỏi vòng tù tội phi công lý mà người ta 

đã cố tình dàn dựng nhắm vào Ngài. Quyết định ấy đã trả HY Pell về với gia đình và bạn hữu 

và mở đường cho Ngài tiếp tục công việc quan trọng của Ngài bên trong giáo triều Roma 

cũng như cho Giáo Hội Công Giáo.  

“Những nghiên cứu của vụ ‘HY Pell chống lại Uỷ Ban Hoàng Gia’ cho thấy rất rõ là vụ án 

không cách nào có thể đem ra xét xử (The case ought never to have been brought to trial). 

Cuộc điều tra của cảnh sát Victoria dẫn đến việc khẳng định kết tội để chống   lại HY Pell là 

một cuộc mạo hiểm bất lương, bẩn thỉu, cố tìm cho được những bằng chứng phạm tội tình 

dục trong một mẻ lưới quét diễn ra nhiều năm (sleazy trolling expedition). Các quan chức xét 

xử ngồi nghe các lời khai trong hai toà án Tiểu Bang Victoria (tương tự như một đại bồi 

thẩm đoàn) dưới sức ép vô cùng căng thẳng để phải đưa ra cho được một loạt những chi 

tiết để kết tội  mà chính họ cũng biết là rất sơ sài và yếu ớt. Khi vụ xử diễn ra, những công tố 

viên toà án không đưa ra được một một bằng chứng nào để có thể xác định một tội ác như 

vậy đã có thể diễn ra. Họ chỉ dựa vào duy nhất lời khai của người tố cáo – một lời khai không 

ăn nhập với thời gian (inconsistent over time) và lời khai tự nó cũng đã sai lầm một cách vô 

cùng cơ bản (to have been deeply flawed). Không có một người nào cụ thể có mặt bằng 

xương bằng thịt bên cạnh kẻ tố cáo để xác nhận  lời khai đó là sự thật và cũng chẳng có một 

nhân chứng nào trình diện tại toà để làm chứng rằng lời tố cáo ấy là đúng (no witnesses to 

corroborate the charges). 

“Sự việc diễn ra tại Nhà Thờ Chính Toà năm đó hoàn toàn trái ngược. Tất cả những người có 

mặt và tham gia trong thời gian buổi lễ diễn ra tại Nhà Thờ Chính Toà Melbourne ngày hôm 

đó – tức là 20 năm trước – đều xác nhận với lời tuyên thệ trước toà và cả trong những cuộc 

hỏi cung tái thẩm định sau đó, rằng không thể có chuyện diễn ra như kẻ tố cáo đã đơn độc 

trình bày: kể cả khung thời gian mà phía công tố cố o ép cũng như việc mô tả của kẻ tố cáo 

về phòng thánh nơi mà anh ta cho rằng đã diễn ra chuyện lạm dụng. Cả hai cố gắng dàn xếp 

đó đều vô nghĩa. Việc bào chữa rất đầy đủ của luật sư bào chữa Richter chẳng được phía 

công tố để ý một chút nào. Ngoài ra, những ý kiến và lời bình luận sau đó cho rằng vụ việc 

không thể xảy ra đã được phân tích và trình bày bởi những người quan sát, những bình luận 



viên rất khách quan, bao gồm cả những người mà trước đó chẳng có liên hệ hay thân thiết 

một chút nào với HY Pell. Có vị đã có những lời phê phán vô cùng chính xác và gay gắt.   

“Việc kết án HY Pell cũng đã được bên công tố trình bày với cố gắng đưa ra một nghi ngờ vô 

cùng chắc chắn về quyếtđịnh của nhà cầm quyền Tiểu Bang Victoria đối với những nguyên 

tắc của Luật Hình Sự trong xã hội Anh (Anglosphere) như là tiền đề của sự vô tội và bổn phận 

của tiểu bang để chứng minh vụ xử của họ ‘vượt ra khỏi những nghi ngờ hợp lý’.Trên quan 

điểm đó, Thẩm Phán Mark Weinberg, vị thẩm phán duy nhất (trong ba thẩm phán) của Toà 

Kháng Cáo Tiểu Bang, nơi có quyền bác bỏ quyết định của toà dưới, vào tháng 8-2019, đã 

đưa ra một điểm trong án lệ vô cùng quan trọng trong khi phản đối và bác bỏ quyết định 

của hai thẩm phám đồng xét xử đã giữ nguyên việc kết án HY Pell (của toà dưới). Hai vị 

thẩm phán giữ nguyên bản án kết tội HY Pell đã cho rằng ‘lời khai của kẻ tố cáo là có thể tin 

được’. Họ dựa vào việc ‘có thể tin được này’ để phủ nhận việc chấp nhận bất cứ bằng 

chứng nào  cũng như chẳng cần ai có mặt để xác nhận lời kẻ tố cáo là sự  thật. Đây không 

phải là cách lý luận mang tính pháp lý một cách nghiêm túc qua hàng nhiều thế kỷ của luật 

pháp thông thường. Đó là một cách  hành xử theo cảm tính, nếu không muốn nói là quá mức 

cảm tính (even sentimentality) và nó chẳng có một chút liên quan nào với một yếu tố dựa 

vào đó mà kết tội một con người với một tội ác vô cùng bẩn thỉu và thô tục (vile crime) để 

tước đi của họ thanh danh và sự tự do. (...) 

“Quyết định của Toà Tối Cao Liên Bang để tha bổng HY Pell và đảo ngược bản án của toà 

dưới Victoria cũng như để trả lại tự do cho HY Pell là một việc làm mang tính công lý và 

đáng hoan nghênh. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào một chuyện như thế đã có thể diễn ra với 

một công dân người Úc vô cùng đáng kính và đáng tôn vinh như vậy vẫn còn để ngỏ cho 

những nghiên cứu nghiêm túc.” 

 

           Thẩm phán Mark Weinberg và Luật Sư Richter bào chữa cho ĐHY Pell 

(Trích “Introduction by George Weigel”, Volume I “The Cardinal Makes His Appeal”. Ignatius 

Freedom Publishing House, 2020.) 

2. Đôi dòng trong Volumn I “Prison Journal” của ĐHY George Pell 

2.1 20 chương, 20 tuần trong ngục tù 



Volume I of Prison Journal là nhật ký ghi lại những sự việc diễn ra theo trình tự mỗi Chương 

là mỗi tuần trong ngục, từ  27 February đến 13 July 2019. 

Ngày 16 July 1996, Đức Giám Mục George Pell được Đức Thánh Cha John Paul II bổ nhiệm 

làm Tổng Giám Mục TGP Melbourne. 

26 March 2001, ĐGM George Pell được bổ nhiệm làm TGM Sydney. 

21 July 2003, ĐTC John Paul II phong Hồng Y cho Đức TGM Pell. 

29 January 2007, cảnh sát Úc kết tội HY Pell với nhiều tội  danh tấn công tình dục. 

5 March 2018, ĐHY Pell trở về Úc để chứng minh sự vô tội của mình. 

30 September 2018, vụ xử lần đầu với bồi thẩm đoàn không thể cùng đồng ý kết tội Ngài (2-

10). 

11 December 2018, tái xử và Ngài bị kết án có tội. 

13 March 2019, ĐHY Pell bị kết án sáu năm tù. 

10-11 March 2020, ĐHY kháng cáo lên Toà Tối Cao Liên Bang. 

7 April 2020, ĐHY Pell được Toà Tối Cao Liên Bang tha bổng. 

2.2 Week 1:  Trong tù 

Thứ tư, ngày 27 tháng 2 năm 2019, ngày đầu tiên trong tù. 

“Mấy tháng vừa qua, tôi ngủ rất bình thường. Tối hôm qua, tôi phải khó khăn lắm mới có 

thể chợp mắt và tôi thức dậy trước 6 giờ sáng.  Tôi cử hành thánh lễ như bình thường trong 

phòng ăn McFarlane,với tấm ảnh của hai người, một là W.G.Grace, Quận Công Xứ 

Wellington và một là Victor Trumper. Cả hai đều là cầu thủ cricket Anh và Úc cuối thế kỷ 19 

và đầu thế kỷ 20. (Ghi chú của ĐHY Pell.) 

“Trước khi vào nơi giam cầm, hai người cảnh sát bảo vệ người Phi Luật Tân khám xét tôi rất 

kỹ, nhưng cả hai rất tôn trọng tôi. Một trong hai người cho tôi biết anh có mặt trong toà án 

theo dõi vụ xử và anh biết tôi vô tội, trong khi ba nhân viên trong bộ phận bảo vệ là những 

người canh chừng chúng tôi tại toà đã chúc mừng tôi mạnh giỏi và rất hãnh diện được biết 

tôi. Một điều rõ ràng là ngay cả David Marr (Ông là nhà báo và là tác giả cuốn sách ‘The 

Prince: Đức tin, sự sỉ nhục và George Pell, một lược thuật đầy thù hận với George Pell’) cũng 

công nhận dứt khoát với Nhà báo Denis Shanahan (Chủ bút trang chính trị của tờ The 

Australian)  và Luật Sư Richter, luật sư bào chữa chính của HY Pell, rằng ông hoàn toàn vô 

tội trong vụ việc này.    

“Bị còng hai tay trên đường về trung tâm thẩm định. (...) 



“Vì sợ tôi có thể tự làm gì đó hại đến mình, họ canh gác tôi thật kỹ suốt đêm. Ở giữa những 

tù nhân khác, nhiều người tôi không thấy rõ. Họ ở trong xà lim của họ.Một phụ nữ thỉnh 

thoảng bật khóc, trong khi hai ba người khác kêu lớn tiếng trong nỗi đau đớn và thốt ra 

những lời kêu than thô tục, tôi thấy có vài người bộc lộ vẻ tôn trọng. 

“Tôi cảm thấy mệt nhoài và ngủ thiếp đi cho đến khi người canh gác đánh thức tôi dậy. Tôi 

lẩm nhẩm đọc kinh lần hạt như vẫn thường làm để tìm cách ngủ, nhưng thực sự tôi chỉ mê 

man trong giấc ngủ chập chờn. 

“Dầu sao chăng nữa, cám ơn Chúa một ngày đã trôi qua. Lúc này tôi đang ở trung tâm của 

một cơn bão, trong khi gia đình tôi, bạn bè tôi và rộng lớn hơn là cả giáo hội đang bị cuốn 

bay trong trận cuồng phong.” 

Lạy Cha chúng con, hãy cho con sức mạnh để qua được việc này và con cầu xin nỗi thống khổ 

con chịu hôm nay được hoà vào với nỗi thống khổ của Chúa Giêsu Con Cha trong hành trình 

cứu chuộc để Nước Cha được luôn luôn mở rộng, và những trẻ em bị lạm dụng được chữa 

lành. Xin cho niềm tin và sự phong phú của Giáo Hội và nhất là cầu xin cho sự khôn ngoan và 

can đảm của các giám mục của Chúa để các ngài hướng dẫn chúng con ra khỏi bóng tối và 

đi vào ánh sáng của Chúa Kitô.” 

3. Những nhận định về Volume I “Prison Journal” 

3.1 Tiến sĩ George Weigel 

Hồi ký trong tù của ĐHY Pell cho thấy rõ rằng quyết định của Toà Tối Cao Liên Bang Úc Châu 

đã tha bổng một con người, một con người không thể bị đốn ngã, một con người  mà niềm 

tin Kitô Giáo sáng rực đã giúp Ngài vững mạnh trước những sức ép vượt khỏi mức chịu 

đựng của con người ... Như Thomas More và Fisher, HY George Pell đã đứng vững trên sự 

thật và niềm tin rằng sự thật đem lại sự giải phóng cho ý nghĩa sâu xa nhất của sự tự do con 

người. Tập hồi ký trong tù mà các bạn đang đọc sẽ minh chứng sự giải phóng đó theo chiều 

hướng sáng chói nhất.”  

3.2 Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng Giám Mục New York 

“Chính Chúa Giêsu, các Thánh Phêrô và Phaolô, Thánh Ignatius thành Antioch,  Thánh 

Ignatius thành Loyola, Edmund Campion, Thomas More, Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther 

King Jr., Edith Stein, Walter Csizek, SJ, ... và danh sách còn dài: những vị thánh nam nữ mà 

niềm hy vọng được thử thách trong lao tù. Và bây giờ chúng ta có thể bổ sung vào danh 

sách đó HY George Pell, một con người của lòng tin, một con người đã bị bỏ tù do một hệ 

thống pháp luật phi công lý (unjustly), nhưng con người ấy đã không bị đánh bại.”  

3.3 Tổng Giám Mục Danh Dự Charles Chaput, OFM Cap của Philadelphia 

“Có hai bài học hiện rõ qua hồi ký trong tù của ĐHY Pell. Bài học đầu tiên là những cố gắng 

kéo dài nhiều năm của một tiến trình pháp lý ngập tràn thù hận đã diễn ra để mong hãm hại 



một con người vô tội. Một tiến trình cuối cùng đã được chuộc lại bởi quyết định của Toà Tối 

Cao Úc Châu, nhưng không phải đã được thực hiện trước khi niềm tin vào một hệ thống 

pháp lý của một quốc gia bị làm bẩn đục. Bài học thứ hai là sức mạnh của sự chịu đựng của 

một người tốt khi phải đối đầu với những sự giễu cợt và sự dối trá đầy thâm độc. HY Pell là 

một người đã ghi lại tuyệt vời và là một nhân chứng rõ ràng cho một sự băng hoại không thể 

bào chữa được của luật pháp, nhưng đó chính là chiến thắng của Ơn Chúa. Hồi ký của Ngài 

là một điều kỳ diệu.” 

3.4 Đức Giám Mục Robert Barron, Giám Mục Phụ Tá Los Angeles, chủ biên và nhà sáng 

tạo Catholicism  film series 

Cuốn sách này là một cánh cửa mở toang để dẫn vào tâm hồn của một con người đã phải 

chịu đựng thánh giá của ngục tù, của sự kết án sai lầm, của việc thanh danh bị chà đạp và 

một sự tàn phá sâu xa khi nghĩ về tương lai của con người ấy. Điều làm người đọc vô cùng 

ngạc nhiên là cái mà chúng ta nhìn thấy qua cánh cửa mở toang đó: không một chút gay gắt 

chua cay, không một chút hận thù, không một chút lo sợ, nhưng trên hết là sự bình thản, sự 

tao nhã, khiêm tốn, sự an bình trong tinh thần  và một tấm lòng sẵn sàng thứ tha cho kẻ làm 

hại mình. Bất cứ ai   quan tâm đến việc đi tìm xem sự hiến mình cho Chúa Kitô diễn ra như 

thế nào nên đọc áng văn sáng chói lọi này.” 

Bản dịch tiếng Việt của Trần Bá Nguyệt (DCUC) 

 


