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Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 22/03/2023, Cha Phanxicô Xaviê Lê 
Tiên, Linh mục Chánh xứ Đăk Giấc, Quản hạt Đăk Mót, đang cử 
hành Thánh lễ chiều thứ 4 Mùa Chay tại Giáo Họ Phaolô, thuộc 
Giáo xứ Đăk Giấc (xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), 
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thì một số cán bộ xã Đăk Nông đã xông lên bàn thờ, ngăn cản, 
chửi bới, yêu cầu dừng Thánh lễ. Vụ việc đã được lan truyền nhanh 
chóng trên mạng xã hội qua một số hình ảnh và video trong những 
ngày qua. 

 
Người viết đã làm một cuộc hành trình đến địa điểm trên và gặp gỡ Cha Fx. Lê 

Tiên để tìm hiểu đôi chút về vụ việc đáng tiếc trên. 
Cha Fx. Lê Tiên cho biết Giáo họ Phaolô nằm trên địa bàn xã Đăk 
Nông có Thánh lễ hằng tuần từ nhiều năm nay, vì chưa có Nhà 
Thờ, Nhà Nguyện, nên mượn nhà giáo dân để dâng lễ. Đây cũng 
là vùng biên giới nên cũng có nhiều khó khăn riêng. 
Trong lúc đang dâng lễ, cán bộ xã đến yêu cầu ngưng Thánh lễ. 
Ngài xin cán bộ cho phép được dâng xong Thánh lễ rồi gặp gỡ trao 



đổi, nhưng cán bộ không chấp nhận với lời lẽ gắt gỏng, hành vi 
xúc phạm. Là người Công giáo và ngay cả người ngoài Công giáo, 
chúng ta đều biết sự Thánh Thiện và Thánh Thiêng của việc cử 
hành các Bí Tích, đặc biệt là Thánh Lễ. Linh mục với phẩm phục 
khi cử hành Bí Tích là hiện thân của Đức Kitô,  là suối nguồn ân 
sủng và bình an mà Thiên Chúa ban cho con người. Theo lời của 
một người chứng kiến sự việc. Sau khi đọc xong Lời Chúa, thì Cha 
Fx. Lê Tiên không giảng lễ, ngài im lặng bước sang phần cử hành 
phần phụng vụ Thánh Thể. Sau khi dâng tiến của lễ, thì cán bộ vây 
quanh phá tan nghi lễ, một nữ cán bộ tiến thẳng lên bàn thờ và 
lấy đi cuốn Sách lễ Rôma. Cha Fx. Lê Tiên khẳng định là một linh 
mục khi cử hành Thánh lễ không thể dừng Thánh lễ nửa chừng. 
Ngài mong ước dâng xong Thánh lễ sẽ làm việc, đối thoại với chính 
quyền. Nhưng không được, một số dân quân được tăng 
cường.  Thấy tình hình căng thẳng và lo ngại sẽ có cuộc ẩu đả, 
ngài đành dừng Thánh lễ với phép lành và lời chúc bình an. 



 



 

Hình ảnh của các cán bộ xông vào phá tan một nghi lễ trang 
nghiêm đáng thật xấu hổ, ngang nhiên phá đi sự linh thánh trong 
Thánh lễ là một sự xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa. Người Công 
giáo gọi là phạm Thánh, điều không bao giờ được phép làm. Đụng 
đến Thiên Chúa, thì không chỉ là đụng đến một nhóm tín hữu nhỏ 
nơi vùng đất nghèo này, mà là đụng đến danh dự của người Công 
giáo trên toàn thế giới. Xúc phạm đến Thiên Chúa là đang xúc 
phạm đến hàng triệu triệu người Công giáo khắp nơi trên hoàn cầu. 
Nhìn vào hình ảnh, cách ứng xử, ngôn từ, phong thái của Cha Fx 
Lê Tiên và các cán bộ, chúng ta cũng hiểu được nền tảng giáo dục, 
đời sống nhân bản, trình độ văn hóa…như thế nào? Hãy để các thế 
hệ con cháu và lịch sử Việt Nam trả lời cho những gì chúng ta làm 
hôm nay! 



Nhìn vào hình ảnh một linh mục khiêm nhường, ôn tồn, nhẹ nhàng 
khi bị cán bộ ngang tàng xông vào cản trở, chúng ta có thể nhận 
ra nơi ngài sự hiện thân của Đức Kitô. 
Là người Công giáo, chúng ta không kết án, chỉ trích nặng lời bất 
cứ ai, vì Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng giàu lòng thương xót. 
Nhưng chúng ta có trách nhiệm và bổn phận bảo vệ sự thánh 
thiêng của các Thánh lễ và các Bí tích. Không một ai, một thế lực 
nào có quyền xúc phạm đến Thiên Chúa. 
Hy vọng trong thời gian tới, chính quyền các cấp quan tâm, để 
những khó khăn về thực hành đức tin của các Linh mục và giáo 
dân trong xã Đăk Nông mau chóng được giải quyết.  
Mong thay, người Công giáo trên vùng cao được sống niềm tin của 
mình cách trọn vẹn, các linh mục được bình an để phục vụ dân 
thánh Chúa. 
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