
Tôn Tr�ng Ranh Gi�i 
“Gìn Gi�  Quan H� M�c V� Lành M�nh Và Thánh Thi�n”  

Anh Ch� Em thân m�n, 

S� liên k�t m�t thi�t gi�a các th�a tác viên c�a Giáo H�i và giáo dân mà h� ph�c v� 
không th� vi ph�m ð��c. S� liên k�t m�t thi�t này phát ngu�n t� s� thành tín, m�t s� 
thành tín cam k�t r�ng không m�t ai ð��c dùng quan h� m�c v� ð� làm t�n th��ng 
ho�c l�m d�ng ng��i khác. Ði�u này �úng trong m�i tr��ng h�p, nh�ng càng �úng 
h�n trong các tr��ng h�p liên quan ��n nh�ng ai ch�u ch�c thánh (giám m�c, linh m�c, 
phó t�), nh�ng k� kh�n dòng (các dì ph��c và các th�y dòng) và các nhân viên c�a 
Giáo Ph�n San José. 

M�i khi giáo dân lui t�i vãn phòng giáo x� ho�c tìm g�p các nhân viên gi�ng hu�n 
tr��ng h�c, các th�a tác viên, các phó t�, các linh m�c ho�c các giám m�c, ph�i ð��c 
hi�u r�ng h� ð�n tìm g�p Chúa Kitô và lòng th��ng xót và s� sãn sóc c�a Ngài. Ði�u 
này r�t ðúng ð�i v�i nh�ng ng��i y�u th�. C�ng nh� Chúa Kitô �ã ð�c bi�t quan tâm 
ð�n nh�ng ng��i d� b� t�n th��ng, Giáo H�i ngày nay c�ng ph�i b�o v� các tr� em, 
thanh thi�u niên và nh�ng ng��i d� b� t�n th��ng. Nh�ng ng��i này là tr�ng tâm c�a 
Giáo H�i; h� là nh�ng ng��i không ð��c che ch�, nh�ng k� lâm nguy mà Chúa �ã 
tuyên b� là nh�ng k� ð��c chúc phúc. Chúng ta là Giáo H�i c�a Chúa Kitô ph�i b�o v� 
h� kh�i m�i hình th�c khai thác. 

S� vi ph�m nghiêm tr�ng nh�t v� s� thành tín là khi tính d�c c�a con ng��i b� khai 
thác, k� quy�n th� l�m d�ng ng��i y�u th�. Ði�u này không th� dung tha ð��c. L�i là 
ði�u ðáng trách nh�t khi x�y ra trong Giáo H�i, và chúng ta có trách nhi�m b�o ð�m 
r�ng s� l�m d�ng tình d�c không bao gi� ð��c x�y ra n�a, nh�t là trong ph�m vi quan 
h� m�c v�. 

Qua b�n tin này, chúng tôi hy v�ng v�ch ra nh�ng ranh gi�i lành m�nh c�n ph�i có 
gi�a giáo dân và nh�ng ai ph�c v� giáo dân nhân danh Giáo H�i. Xin anh ch� em hãy 
làm quen v�i b�n tin này, và n�u có nh�ng th�c m�c ho�c nghi v�n gì v� nh�ng v�n ð� 
t� nh� và quan tr�ng này, xin liên l�c Vãn Phòng Giáo Ph�n B�o V� Tr� Em và nh�ng 
Ng��i D� B� T�n Th��ng t�i (408) 983-0113. 

Nguy�n xin Chúa Giêsu là Ð��ng, là S� Th�t và là S� S�ng, h��ng d�n chúng ta trên 
m�i b��c ð��ng d�n ð�n s� th�t và công lý. Xin cho chúng ta ngày càng nên m�t ðoàn 
chiên, h�t th�y trong Chúa Kitô. 

 Xin g�i ð�n quý anh ch� em l�i chào thân ái và nh�ng l�i c�u chúc t�t ð�p nh�t. 

Trân tr�ng, 
Patrick J. McGrath 
Giám M�c San Jose 

 



“Ánh Sáng chi�u soi vào bóng t�i và bóng t�i ðã ch�u thua Ánh Sáng.” (Gioan 1:5) 

 Gi�i Quy�t các Khi�u N�i v� Hành Vi B�t Chính liên quan ��n Tình D�c  

Giáo Ph�n San Jose gi�i quy�t nh�  th�  nào v� nh�ng khi�u 
n�i hay ð�n kh�i t� v� nh�ng hành vi b�t chính liên quan 

ð�n tình d�c? 

 Giáo Ph�n San Jose nghiêm ch�nh x� lý các hành vi b�t chính liên quan ��n tình d�c 
và gi�i quy�t m�i tr��ng h�p vi ph�m m�t cách nhanh chóng, kín ðáo v�i t�t c� s� v� 
tha và ân c�n ð�i v�i nh�ng ng��i liên h�.  

* Khi�u n�i v� m�t giáo s� ho�c v� nhân viên các tr��ng h�c Công Giáo ho�c 
các nhân viên khác c�a Giáo Ph�n ð��c b�t ð�u b�ng m�t vãn ki�n g�i ð�n Vãn 
Phòng B�o V� Tr� Em và Nh�ng Ng��i D� B� T�n Th��ng, � ð�a ch� Diocese of 
San Jose, 900 Lafayette Street, Suite 301, San Jose, CA 95050, ho�c g�i s� 
ði�n tho�i (408) 983-0141. 

* Giám Ð�c Vãn Phòng B�o V� Tr� Em và Nh�ng Ng��i D� B� T�n Th��ng s� 
giúp chuy�n nh�ng khi�u n�i ð�n các c� quan có th�m quy�n n�u nh�ng khi�u 
n�i liên h� ð�n các linh m�c dòng hay các tu s� khác không thu�c quy�n Ð�c 
Giám M�c. 

* Nh�ng khi�u n�i liên h� ð�n các nhân viên ho�c nh�ng ng��i tình nguy�n c�a 
giáo x� ph�i ð��c g�i th�ng ð�n các linh m�c chánh x� ho�c phó x�, các v� này 
s� liên l�c v�i Vãn Phòng B�o V� Tr� Em và Nh�ng Ng��i D� B� T�n Th��ng. 
Nh�ng khi�u n�i này c�ng có th� ð��c báo cáo th�ng ð�n Vãn Phòng B�o V� 
Tr� Em và Nh�ng Ng��i D� B� T�n Th��ng � s� ði�n tho�i (408) 983-0141. 

Khi nh�n ð��c ð�n kh�i t� hay khi�u n�i, Giám Ð�c Vãn Phòng B�o V� Tr� Em và 
Nh�ng Ng��i D� B� T�n Th��ng s�: 

* T��ng trình ngay v�i gi�i th�m quy�n dân s� trong m�i tr��ng h�p. 

* Thông báo ngay cho Ð�c Giám M�c và Ch� T�ch H�i Ð�ng Duy�t Xét Giáo 
Ph�n. 

* Làm m�i cách ð� b�o ð�m cho ng��i dân không b� t�n th��ng, k� c� không 
cho linh m�c, phó t�, nhân viên giáo x� hay tr��ng h�c nào, v.v.,  b� t� cáo ð��c 
ti�p t�c làm công tác m�c v� ho�c thi hành các trách nhi�m khác khi có ð� b�ng 
ch�ng ð� bu�c t�i. 

* Cung c�p s� giúp ð� cho các n�n nhân và gia �ình h� v� m�i c� v�n tâm lý 
ho�c h��ng d�n v� tâm linh. 



* C� g�ng tìm ki�m các d� ki�n và hoàn c�nh m�t cách chính xác và công minh. 

* Gi�i quy�t công khai n�u có th� ð��c v�i các b� can thu�c vãn phòng giáo x� 
ho�c các tr��ng h�c c�ng ð�ng nh�ng v�n ph�i b�o ð�m quy�n riêng t� c�a h� 
h�p v�i các ði�u giáo lu�t liên quan ��n nh�ng tr��ng h�p này. 

H�i Ð�ng Duy�t Xét Giáo Ph�n s� cân nh�c nh�ng b�ng ch�ng thâu nh�n ð��c và 
trình lên v�i Ð�c Giám M�c Giáo Ph�n bi�n pháp thích h�p ð�i v�i ð�n t� t�ng.  

 

Bi�n Pháp Phòng Ng�a Nh�ng Hành Vi B�t Chính Liên H� Tình D�c  

C�n ph�i làm gì ð� phòng ng�a nh�ng hành vi b�t chính liên h� tình d�c trong Giáo 
H�i? 

Giáo Ph�n San Jose dùng m�i n� l�c ð� b�o ð�m r�ng m�i ng��i ph�c v� trong Giáo 
Ph�n ph�i ý th�c - và tuân theo -  nh�ng quy ch� ngãn c�m qu�y nhi�u tình d�c, khai 
thác ho�c l�m d�ng và nh�ng bi�n pháp ð� ð�i phó v�i nh�ng tr��ng h�p liên quan 
ð�n nh�ng hành vi b�t chính liên h� tình d�c.  

M�i ng��i ð��c tôn tr�ng và ��i x� ðúng v�i nhân ph�m là con cái Thiên Chúa. Nh�ng 
gi�i h�n thích nghi ð��c áp d�ng cho m�i quan h� m�c v�. M�i ng��i có quy�n ð�i phó 
l�i b�t c� hành vi hay l�i nói nào xúc ph�m hay không thích nghi. Ðó là trách nhi�m c�a 
m�i ng��i trong vi�c b�o ð�m s� an toàn cho t�t c� - tr� em, ng��i l�n và gia �ình -  
và c�ng c� s� ch�a lành n�i nào mang th��ng tích v�i công bình và lòng th��ng xót 
cho t�t c�. 

Nhân viên tr��ng h�c ph�i ð��c thanh l�c v� kh� nãng làm vi�c an toàn v�i các tr� 
em, ���c cung c�p ð�y ð� tin t�c ð� giúp h� nh�n bi�t và x� lý các v�n ð� l�m d�ng 
tình d�c ð�i v�i tr� em và ���c h��ng d�n và hu�n luy�n v� t� cách thích nghi và 
thành th�o ð�i v�i h�c sinh. 

T�t c� các nhân viên ���c thuê ho�c làm vi�c tình nguy�n trong nh�ng vai trò liên h� 
v�i các em v� thành niên ph�i ð��c lãn tay ð� b�o ð�m các an toàn m�i m�t. Giáo 
Ph�n x� d�ng t�t c� các tài nguyên pháp lu�t và các c� quan c�ng ð�ng khác và dùng 
nh�ng k� thu�t thanh l�c và giám ��nh thích nghi. 

 

Ð�nh Ngh�a V�n Ð�: Hành Vi B�t Chính Tình D�c X�y Ra trong Quan H� M�c V�  

“Quan h� m�c v�” là gì?  

Quan h� m�c v� hi�n di�n khi m�t ng��i nh�n s� sãn sóc tinh th�n n�i v� lãnh ð�o hay 
ð�I di�n  Giáo H�i. Vi�c này áp d�ng cho: 



* Giáo S� (giám m�c, linh m�c, phó t�) 

* Thành ph�n c�a các c�ng ð�ng tu dòng (linh m�c, th�y dòng, dì ph��c) 

* Thành ph�n giáo dân ttrong vai trò th�a tác viên, ph� tá, ph� trách gi�i tr�, 
ph�ng v�, v.v. 

* Các v� linh h��ng và h��ng d�n tâm linh 

* Nhân viên h�c ð��ng 

* Các ch�ng sinh, ban giám ð�c, ban ði�u hành và nhân viên c�a ch�ng vi�n 

* Các giáo lý viên, h��ng d�n c�m phòng và t�nh tâm, ca tr��ng, v.v. 

 

 B�n ch�t c�a Hành Vi B�t Chính Tình D�c  

Hành vi b�t chính tình d�c là m�t danh t� chung bao g�m qu�y nhi�u tình d�c, khai 
thác tình d�c và l�i d�ng tình d�c. 

Th� nào là hành vi b�t chính tình d�c trong quan h� m�c v�?  

M�c v� không bao gi� có s� ti�p xúc tình d�c. Là �i�u sai trái n�u có s� ti�p xúc tình 
d�c hay hành vi tình d�c x�y ra trong quan h� m�c v�. Ðây là ði�u không th� ch�p nh�n 
���c trong quan h� m�c v� v�i giáo dân, nhân viên, h�c sinh, ng��i ð��c linh h��ng, 
ng��i ð��c h��ng d�n tâm linh, ho�c b�t c� ai tìm ð�n m�c v� hay s� h��ng d�n c�a 
Giáo H�i. 

Qu�y nhi�u tình d�c là gì?  

Qu�y nhi�u tình d�c là hành vi hay l�i nói v� tình d�c ngoài ý mu�n c�a ng��i khác. 
M�c d�u khó ð� ð�nh ngh�a chính xác, qu�y nhi�u tình d�c bao g�m t�t c� nh�ng không 
ch� gi�I h�n các hành vi sau �ây: 

* Ng� ý ð�nh hay ð� c�p ð�n tình d�c ngoài ý mu�n ng��i khác.  

* X� d�ng các danh t� tình d�c b�t tôn ð� di�n t� v� ng��i khác hay thân th� 
c�a h�. 

* K� nh�ng câu chuy�n ti�u lâm mang tính ch�t tình d�c và không thích h�p. 

* Tr� thù ng��i ð�ng nhi�p vì ng��i ðó t� ch�i s� t�n công tình d�c. 

* Ban ân hu� và l�i ích công vi�c nh� cho th�ng ch�c, nh�ng trách nhi�m và gi� 



gi�c làm vi�c thu�n l�i, v.v. ð� ð�i l�y nh�ng ân th��ng tình d�c.  

Khai thác tình d�c là gì?  

Khai thác tình d�c là s� ti�p xúc tình d�c gi�a th�a tác viên Giáo H�i và ng��i lãnh 
nh�n s� giúp ð� tinh th�n ho�c b�t c� ch�c v� lãnh ð�o nào t� th�a tác viên Giáo H�i 
ðó. 

L�m d�ng tình d�c là gì?  

L�m d�ng tình d�c là s� ti�p xúc tình d�c gi�a th�a tác viên Giáo H�i v�i tr� em ho�c 
“ng��i d� b� t�n th��ng” nh� �ã ���c ð�nh ngh�a trong dân lu�t và Giáo Lu�t. “L�m 
d�ng tình d�c v�i tr� em bao g�m xúc ph�m tình d�c hay khai thác tình d�c v�i tr� em 
và hành vi khác mà ng��i l�n dùng tr� em ð� ð� th�a mãn tình d�c. L�m d�ng không 
nh�t thi�t ph�i là m�t hành ��ng ð�ng giao h�p toàn v�n. C�ng không nh�t thi�t ph�i 
dùng ��n b�o l�c, s� ð�ng ch�m thân xác, hay ph�i gây ra s� nguy h�i rõ rang.” 
(Essential Norms of Sexual Abuse of Minors by Priests or Deacons, 2002). 

L�m d�ng tình d�c nh� v�y bao g�m: 

* Ð�ng ch�m hay r� mó (ch�ng h�n nh�, làm nh�t, v�t l�n hay hay ð�ng ch�m 
thân xác) làm cho ��I ph��ng c�m th�y khó ch�u. 

* M�t t�ng ph�m không thích h�p (nh� qu�n áo lót ph� n�) 

* Ôm n�ng lâu khi phong t�c quy ð�nh là ôm nh� nhàng và nhanh chóng 

* Hôn vào môi thay vì hôn trên má ���c xem là thích h�p 

* Cho xem nh�ng v�t d�ng và hình �nh khiêu dâm 

* Giao h�p, qua h�u môn hay b�ng mi�ng 

Khai thác tình d�c hay l�m d�ng tình d�c c�ng có th� bao g�m nh�ng bi�u l� qua l�i 
nói nh�: 

* Nói chuy�n bóng gió hay dâm ð�ng 

* Nói nh�ng l�i g�i ý 

* K� nh�ng truy�n v� s� khai thác, kinh nghi�m hay tranh ch�p tình d�c 

* Ð� ngh� nh�ng chuy�n tình d�c 

Nh�ng y�u t� nào ��a ��n hành vi b�t chính trong môi tr��ng m�c v�? 



Giáo s� và t�t c� các th�a tác viên khác ph�m ð�n b�t c� hành vi b�t chính tình d�c 
nào ��u vi ph�m quy lu�t quan h� m�c v� khi h� l�i d�ng quy�n hành và l�m d�ng s� 
t�n th��ng c�a nh�ng ng��i ki�m tìm s� h��ng d�n tâm linh. 

Vì b�n ch�t t� nhiên, nên �ã có s� không cân b�ng ho�c không quân bình quy�n hành 
trong quan h� m�c v�. S� không quân bình quy�n hành này có th� gây ra th��ng tích 
cho ng��i tìm ki�m s� h��ng d�n tinh th�n, dìu d�t ho�c b�t c� s� sãn sóc t� Giáo 
H�i. Vì lý do này mà th�a tác viên Giáo H�i ph�i gi� nh�ng ranh gi�i chuyên nghi�p v�i 
ng��i nh�n s� sãn sóc. Trong nh�ng tr��ng h�p này, không bao gi� có ch� cho liên 
h� tình d�c. Liên h� tình d�c trong nh�ng tr��ng h�p này �ã vi ph�m s� thành tín là 
n�n t�ng cho quan h� m�c v�. 

Hành vi b�t chính tình d�c trong quan h� m�c v� gây ra 
nh�ng tai h�a nào cho các n�n nhân? 

N�n nhân c�a hành vi b�t chính tình d�c trong quan h� m�c v� th��ng hay c�m th�y 
x�u h� m�t cách sâu ð�m ho�c t� trách mình. H� có th� s� không ai tin h� ho�c s� b� 
các ph�m ch�c hay các thành ph�n c�a Giáo H�I trách c� h�. Nhi�u khi h� không nh�n 
ð�nh ra ð��c cách h� ðã b� ð�i x� là l�m d�ng. Bu�n h�n n�a, các n�n nhân có th� b� 
kh�ng ho�ng ð�c tin và ngay c� r�i b� luôn Giáo H�i. 

Chúa phán: “Ta là s� sáng th� gian” (Gioan 8:12) 

M�i câu h�i ho�c quan tâm, xin liên l�cVãn Phòng 

B�o v� Tr� Em và Nh�ng Ng��i D� B� T�n Th��ng 

Diocese of San Jose 
900 Lafayette Street, Suite 301 

Santa Clara, CA 95050-4966 
(408) 983-0113 – office 

(408) 983-0147 – fax 
Protection@dsj.org  

 


