
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Chỉ Hiểu Biết và Tôn Trọng Lẫn Nhau 

Mới Có Hòa Bình Hòa Hợp 
 

RADIO VATICAN (18.11.2011) - Trong các tháng qua 

tình hình thế giới liên tục căng thẳng với các cuộc xuống 

đường biểu tình đòi tự do dân chủ của người dân các nước Ả 

rập Bắc Phi và vùng Trung Đông. Người dân nổi dậy phản 

đối và lật đổ chính sách cai trị độc tài bất công của nhà 

nước. Đây đã là trường hợp của Tunisia, Ai Cập và Libia, và 

đang là trường hợp của Siria và Yemen. Tại vài nước tây âu 

như Hy Lạp, Anh quốc, Hoa Kỳ và Italia dân chúng cũng 

xuống đường hay cắm lều biểu tình phản đối tình trạng sống 

khó khăn do cuộc khủng hoảng tài chánh kinh tế gây ra. 

 

Trong khi chiến tranh vẫn tiếp diễn tại một vài nước Phi 

châu như Somalia, Sudan, Kenya, và các xung khắc bạo lực 

khủng bố khiến cho mhiều người thiệt mạng như bên 

Nigeria. Thêm vào đó là cảnh lời qua tiếng lại giữa vài nước 

có vũ khí hạt nhân với Iran đang nhất quyết chế tạo vũ khí 

nguyên tử. Tất cả khiến cho tình hình thế giới như một lò 

thuốc nổ. 

Riêng tại Việt Nam nhà nước cộng sản vẫn ngang nhiên tiếp 

tục ăn cướp đất đai của các Giáo Hội, các dòng tu và của 

dân chúng. Điển hình là đêm 16-11-2011 tà quyền Hà Hội 

đã huy động 600 công an cảnh sát tới ăn cướp và thi công 

trên đất của Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, khiến cho sáng 

ngày 18-11-2011 các linh mục tu sĩ và giáo dân Thái Hà 

phải biểu tình phản đối. 

 

Chính các bất công, các cung cách hành xử tàn ác và vô luân 

của giới lãnh đạo độc tài, không tôn trọng các hiến pháp 

quốc gia và tuyên ngôn nhân quyền quốc tế khiến cho hòa 

bình và hòa hợp xã hội bị đe dọa trầm trọng khắp nơi trên 

thế giới. Và đây là lý do giải thích tại sao trong tháng 12 tới 

đây Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta cầu xin cho các dân 

tộc trên trái đất lớn lên trong hòa hợp hòa bình qua sự hiểu 

biết và tôn trọng lẫn nhau. 

 

 

 

Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2007 tựa đề 

“Bản vị con người, trái tim của hòa bình”, Đức Thánh Cha 

Biển Đức XVI tái khẳng định phẩm giá cao trọng của con 

người, được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. 

Con người không phải là một đồ vật, nhưng là một bản vị có 

khả năng tự hiểu biết, tự chiếm hữu, tự hiến dâng một cách 

tự do và bước vào trong sự hiệp thông với các người khác. 

Chính vì thế con người có nhiệm vụ trưởng thành trong khả 

năng yêu thương và làm cho thế giới tiến bộ bằng cách canh 

tân nó trong công lý và hòa bình. 

 

Hòa bình là một ơn và là một bổn phận. 

 

Các cá nhân và các dân tộc có khả năng liên lỉ dấn thân sống 

bên nhau và dệt nên các tương quan công bằng và liên đới. 

Hòa bình là một bổn phận đòi buộc mỗi người phải trả lời 

phù hợp với chương trình của Thiên Chúa được khắc ghi 

trong con tim và lương tâm sâu thẳm của từng người. Chính 

vì thế mọi người đều có bổn phận tôn trọng phẩm gía của 

người khác, phản ánh hình ảnh của Thiên Chúa Tạo Hóa. Vì 

thế, người được hưởng một quyền bính chính trị, kỹ thuật, 

kinh tế lớn hơn không thể lạm dụng nó để vi phạm các 

quyền của các người kém may mắn hơn. Hòa bình được xây 

dựng trên việc tôn trọng các quyền của tất cả mọi người. 

 

Vì ý thức được điều đó, Giáo Hội dấn thân bảo vệ các quyền 

căn bản của mọi người. Giáo Hội đặc biệt đòi hỏi tôn trọng 

quyền sống và quyền tự do tôn giáo của từng người, là các 

quyền bẩm sinh tùy thuộc Thiên Chúa. Vì thế cần phải tố 

cáo tất cả các vi phạm quyền sống trong xã hội: ngoài các 

nạn nhân của các xung đột vũ trang, của nạn khủng bố và 

nhiều hình thức bạo lực khác, còn có các người bị chết thinh 

lặng vì nạn đói, nạn phá thai, nạn thử nghiệm trên các phôi 

thai người và trợ tử. Tất cả đều mưu sát hòa bình. Phá thai 

và thử nghiệm trên phôi thai người là trực tiếp khước từ việc 

tiếp đón tha nhân, là thái độ không thể thiếu giúp thiết lập 

các tương quan hòa bình lâu bền. 

Giáo Hội Hoàn Vũ 
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Liên quan tới tự do tôn giáo có một triệu chứng gây lo âu 

cho thấy thiếu hòa bình trên thế giới: đó là các khó khăn mà 

kitô hữu cũng như tín hữu các tôn giáo khác gặp phải trong 

việc tự do tuyên xưng các xác tín tôn giáo của họ. Riêng đối 

với các tín hữu kitô phải đau đớn ghi nhận rằng trong vài 

quốc gia họ không chỉ bị ngăn cản, mà còn bị bách hại nữa, 

và mới đây người ta đã có thể ghi nhận các bạo lực ghê tởm 

chống lại các kitô hữu. Có các chính quyền áp đặt một tôn 

giáo duy nhất cho tất cả mọi người, trong khi có các chính 

quyền khác thờ ơ không bách hại một cách tàn bạo, nhưng 

dưỡng nuôi việc chế nhạo các tôn giáo một cách có hệ thống 

trên bình diện văn hóa. Trong tất cả mọi trường hợp một 

quyền căn bản của con người đã không được tôn trọng và 

điều này gây ra các âm hưởng nghiêm trọng đối với sự 

chung sống hòa bình. 

 

Ngoài ra, nguồn gốc của nhiều căng thẳng đe dọa hòa bình 

là các bất công chồng chất vẫn tồn tại trên thế giới, trong đó 

có các bất bình đẳng liên quan tới việc có lương thực, nước 

uống, nhà ở và y tế, cũng như các bất bình đẳng giữa nam 

giới và nữ giới trong việc thực thi các quyền căn bản của 

con người. Cho đến nay điều kiện sống của nữ giới đã 

không được chú ý đủ. Họ bị kỳ thị, khai thác bóc lột, khinh 

rẻ và đối xử như đồ vật. Tất cả đều là các yếu tố xúc phạm 

nặng nề tới phẩm giá con người, gây bất ổn cho trật tự xã 

hội và làm tổn thương hòa bình và hòa hợp. 

 

Với các tâm tình trên đây, trong tháng 12 tới này, hiệp ý với 

Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta 

hãy cầu xin cho các dân tộc trên trái đất biết lớn lên trong 

hòa hợp hòa bình qua sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau; 

cách riêng cầu cho nhà nước cộng sản Việt Nam biết bỏ 

đường tà vạy, hành xử như một nhà nước pháp quyền, 

nghiêm chỉnh thực thi Hiến pháp quốc gia, chấm dứt đàn 

áp cướp bóc và tôn trọng các quyền con người. 

Linh Tiến Khải 

Tiếng gọi giải   u Vi t Na    a  GM  

Vin ent Nguyễn Văn Long, Phụ tá TGP Melbourne  

tại  ê  Thắp Nến  ho Thái Hà 19.11.2011 
  

Chúng ta hãy cùng nhau giải cứu Việt Nam thân yêu đang 

đứng trước vực thẳm của sự băng hoại hoàn toàn... Tranh 

đấu cho tiền đồ Tổ Quốc là bổn phận và trách nhiệm của 

những người mang dòng máu Việt Nam.  

  

Kính thưa toàn thể quý vị, 

Hôm nay, chúng ta, những người quan tâm đến tình hình đất 

nước và đặc biệt là tại Giáo xứ Thái Hà, đến đây để bày tỏ 

sự liên đới của chúng ta với đồng bào quốc nội và nhất là 

những người đang tranh đấu cho tự do, công lý và những giá 

trị nhân bản đang bị một chính phủ độc tài đảng trị  chà đạp, 

coi thường. Nhân danh ban tổ chức, tôi xin chào đón và cảm 

ơn quý vị, Công giáo cũng như không Công giáo, các đoàn 

thể tổ chức, cũng như mọi người đến đây không những vì 

một Thái Hà hay một tôn giáo mà vì tương lai cho cả một 

dân tộc và vì tiền đồ cho cả một Tổ Quốc. 

Thái Hà là một biểu tượng của chí khí anh dũng của dân tộc 

ta, quyết không khuất phục trước bạo quyền. Chính vì thế, 

một chính phủ độc tài đảng trị thì không thể dung thứ Thái 

Hà. Đơn giản có thế. Bất chấp mọi nguy hiểm qua các 

phương tiện truyền thông “lề phải” của chính quyền, Thái 

Hà bị tấn công liên tục chỉ vì họ không khuất phục trước bạo 

quyền. 

 

Có thể nói, sau những biến cố ở Toà Khâm Sứ, Đồng Chiêm 

hay Cồn Dầu, Thái Hà là thành lũy cuối cùng của lòng kiên 

cường có tổ chức. Đối với một chính phủ độc tài, không gì 

đáng sợ cho họ hơn là ý chí bất khuất có tổ chức. Chúng ta 

có thể nói rằng một trăm cá nhân đối kháng thì họ chưa chắc 

sợ bằng một Thái Hà. 

  

Thế thì chúng ta hiểu tại sao chính quyền cộng sản Việt 

Nam lại quyết tâm triệt hạ Thái Hà cho bằng được và họ đã 

dùng những thủ đoạn hạ cấp nhất để đạt mục tiêu đó. Ngày 3 

tháng 11 mới đây, họ đã cho hơn 100 du đãng và côn đồ đến 

để nhục mạ, đe doạ tính mạng các linh mục, giáo dân.  Sau 

đó những người này còn dùng búa lớn để đập phá khu vực 

thờ phượng linh thiêng. Thử hỏi những hạng người như thế 

thì không phải côn đồ thì là gì. Thế mà, ở nước cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước còn “vừa ăn cướp vừa la 

làng” qua các phương tiện truyền thông của họ. Thử hỏi một 

tập đoàn lãnh đạo như thế thì sẽ đưa đất nước chúng ta đi về 

đâu? Thật trớ trêu, khi đất nước chúng ta đứng trước bao thử 

thách, từ thành thị đến thôn quê, từ Nam Quan tới mũi Cà 

Mâu, từ đất liền đến hải đảo, thì những người lãnh đạo lại 

đối xử với đồng bào một cách dã tâm như vậy. Như con tầu 

lửa đang lao xuống vực thẳm nhưng người điểu khiển con 

tầu lại sách nhiễu hành khách thay vì cứu nguy cho cả tầu. 

 

Kính thưa toàn thể quý vị,  
Hôm nay chúng ta đến đây không chỉ lên án những hành 

động bất nhân và phi pháp đang xảy ra tại quê nhà. Chúng ta 

đến đây cũng không chỉ ủng hộ cho một số đồng bào Công 

giáo tại Thái Hà, vì đấy không phải là một vấn đề tôn giáo 

đơn thuần. Thiết nghĩ trên hết mọi lý do, chúng ta đến đây vì 

tương lai của một dân tộc, vì tiền đồ của một đất nước. Thái 

Hà là biểu tượng cho một chí khí anh dũng của dân tộc ta. 

Thắp một ngọn nến cho Thái Hà chính là thắp lên cho đêm 

đen đang bao trùm xuống trên quê hương chúng ta. Tiếp sức 

cho Thái Hà chính là tiếp sức cho những đồng bào quốc nội 

đang mong mỏi và đấu tranh cho một Việt Nam thực sự có 

tự do, pháp quyền, công bằng, văn mình và thái hoà. 

  

Thiết nghĩ, đây cũng là cơ hội để người Việt chúng ta tại hải 

ngoại đồng tâm nhất trí với nhau trong cùng một mục đích 

chung, không phân biệt tôn giáo, khuynh hướng chính trị; 

không phân biệt Bắc, Trung hay Nam;  thậm chí không phân 

biệt là công dân Úc hay còn là công dân Việt Nam. Mục 

đích chung đó là gì, là một Việt Nam tự do, công bằng, văn 

minh. Mọi người Việt Nam chúng ta dù mang quốc tịch Úc 

hay hộ chiếu Việt Nam không phải cúi mình hổ thẹn như lời 

Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt từng nói – nhưng 

hãnh diện sánh vai với cộng đồng nhân loại. 
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Tôi là Giám mục Công giáo, nhưng tôi vẫn mang dòng máu 

Việt Nam và không thể không thao thức trước một thực tế 

quá bi quan về hiện trạng đất nước. Nhưng con đường dẫn 

đến tương lai tươi sáng cho quê hương là con đường dài và 

chúng ta là những viên gạch lót đường. Tôi nhớ lời bà Aung 

San Suu Kyi khi đuợc hỏi chừng nào dân chủ mới đến nước 

Miến Điện mà bà đã tranh đấu trong suốt cuộc đời; bà nói 

rằng thành quả của bất cứ cuộc tranh đấu nào không thể rơi 

từ trời xuống hay một người nào đó ban cho ta. Chính chúng 

ta phải tranh đấu lấy. Khi người Miến Điện mong muốn và 

tranh đấu cho dân chủ thì dân chủ sẽ đến với họ. Tôi rất tâm 

đắc với những lời của bà. Tôi thầm nhủ chính mình cũng 

phải làm gì đó cho quê hương. Tranh đấu cho một tương lai 

tươi sáng cho Việt Nam là bổn phận và trách nhiệm, bổn 

phận và trách nhiệm của những người mang dòng máu Việt 

Nam.  

Tổ quốc chúng ta đang lâm nguy; bóng đêm của sự độc tài 

gian ác đang bao phủ trên quê hương chúng ta. Một ngọn 

nến thì không đủ phá tan bóng đêm đó. Nhưng nếu chúng ta, 

những ngưòi con dân nước Việt ở khắp năm châu bốn biển 

đều đồng lòng đốt lên một ngọn nến thì bóng đêm đó sẽ phải 

tan biến. Hãy cùng nhau tiếp sức cho Thái Hà và cho mọi 

nơi trên khắp nẻo đuờng đất nước. Hãy liên kết thành sức 

mạnh để phá tan xiềng xích của sự bạo tàn, dối trá và gian 

ác là chế độ cộng sản. Hãy cùng nhau khai thông dòng sông 

lịch sử để nó được chảy và làm tươi mát phì nhiêu cho đất 

Việt thân yêu.  

 

Quý vị thân mến,  

Khi hồi chuông Thái Hà vang lên, người giáo dân đã tới để 

cứu nguy cho Giáo xứ. Hôm nay, chúng ta, những người con 

của Tổ Quốc ở hải ngoại hay ở trong nước cùng nghe tiếng 

chuông Thái Hà báo động tổ quốc lâm nguy. Chúng ta hãy 

cùng nhau giải cứu Việt Nam thân yêu đang đứng trước vực 

thẳm của sự băng hoại hoàn toàn. Tiếng chuông Thái Hà sẽ 

là tiếng chuông báo hiệu cái chết của chủ nghĩa cộng sản lỗi 

thời và sự quang phục của quê hương.  

Đất nước Việt Nam muôn năm.  

Dân tộc Việt Nam muôn năm. 

+ Vincent Nguyễn Văn Long 

Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne 

 

Tháng 12: Kính Chúa Hài  ồng 

 
Ý chung: Cầu cho các nước trên thế giới tăng trưởng trong 

sự hòa hợp và bình an nhờ hiểu biết và tôn trọng nhau. 

 

Ý truyền giáo: Cầu cho trẻ em và giới trẻ trở nên những Sứ 

giả Phúc âm và cầu cho phẩm giá của họ được tôn trọng, 

ngăn chặn bạo lực và bóc lột. 

 

Tháng 12 được dành để kính Chúa Hài Đồng. Ngài là Đấng 

Thiên Sai, là Thiên Chúa Ngôi Hai, là Đấng cứu độ nhân 

loại: Sứ thần nói với các mục đồng: “Anh em đừng sợ. Này 

tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin 

mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra 

cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức 

Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp 

thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2:10-

12). Và sau đó: “Ba đạo sĩ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân 

mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở 

bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến” 

(Mt 2:11). 

Tháng 12 còn có lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm vào ngày 8-12, 

nhắc nhớ chúng ta về các nhân đức của Đức Mẹ và việc cố 

gắng sống thánh thiện. Suốt từ ngày 1 tới 24, phụng vụ còn 

là Mùa Vọng và được biểu thị bằng màu tím. Đây là “sắc 

tím chờ đợi”, mong chờ ngày Con Chúa giáng trần. Màu 

phụng vụ sẽ chuyển sang màu trắng hoặc vàng – biểu tượng 

của niềm vui, tinh tuyền và thánh khiết. 

 

Phụng vụ Mùa Vọng tập trung kính nhớ việc Chúa Kitô đến 

lần thứ nhất tại Belem, đồng thời nhắc nhớ chúng ta hướng 

tới việc Đức Kitô sẽ đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Các 

bài đọc tập trung vào những con người trong Cựu ước đêm 

ngày mong chờ Đấng Mêsia. Gioan Tẩy giả đến dọn đường 

cho Đức Kitô, và Đức Trinh Nữ Maria chuẩn bị thiên chức 

làm mẹ. 

 

Tháng 12 tràn đầy niềm hy vọng. Mùa Vọng chuẩn bị tâm 

hồn cho mọi người sẵn sàng hân hoan đón Chúa giáng trần. 

Bề ngoài cũng thể hiện rất rõ: Mua sắm, trang trí nhà cửa, 

làm hang đá, làm bánh,… Tuy nhiên, chúng ta quá bận rộn 

với sự chuẩn bị vật chất mà có thể làm giảm ý nghĩa thật của 

đại lễ Giáng sinh: Đón nhận Ơn giao hòa, Ơn bình an, Ơn 

cứu độ. Để được vậy, chúng ta phải nghe lời kêu gọi của 

thánh Gioan Tẩy giả: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời 

đã đến gần. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối 

cho thẳng để Người đi” (Mt 3:2). 

 

Giêsu Hài đồng nằm trong máng cỏ. Đó là Ngôi Lời hóa 

thành Nhục thể (Ga 1:14), được sinh ra bởi Đức Trinh nữ 

Maria, chứ không được tạo thành. Hình ảnh đó có thể quá 

quen thuộc, hang đá là vật trang trí và có thể không còn 

nhiều ý nghĩa sâu xa thánh thiện. Giữa giá rét, một hài nhi 

nằm trong máng cỏ nơi hang chiên giữa đồng không mông 

quạnh. Một Thiên Chúa mà hạ mình đến mức nghèo nhất thế 

gian. Ngài dạy chúng ta bài học “sống khó nghèo”, nhưng 

thường thì chúng ta lại “sống KHÓ mà NGHÈO”. 

 

Vương Nhi Giêsu không chỉ dạy chúng ta “sống nghèo” mà 

còn phải thương những người nghèo, thương những người 

sa cơ thất thế, thương những người bé mọn, thương những 

người bị khinh miệt, thương những người vô danh tiểu tốt, 

thấp cổ bé miệng, kêu không thấu trời,… Nhưng thực tế, đôi 

khi chỉ là lý thuyết. Đó là điều chúng ta cần suy nghĩ và 

chấn chỉnh: Tôn trọng nhân phẩm và nhân vị của mỗi con 

người. Có vậy thì mới khả dĩ tôn trọng nhân quyền của 

người khác. 

Lạy Thiên Chúa Ngôi Hai, xin giúp chúng con can đảm 

“sống ngược đời” và trọn lòng yêu thương như Ngài. Lạy 

Mẹ Maria, xin giúp chúng con biết “xin vâng” và nhân hậu 

như Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Amen. 

Trầ  Thiên Thu 
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