
Đức Thánh Cha, Sứ Giả Hòa Bình Của Thiên Chúa 

 

<b>1.- Bình An Chúa Giêsu. </b> 

 

Ngày 01.02.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô giảng Thánh lễ cho 

hơn một triệu người tại sân bay Ndolo ở Kinshasa, Cộng hòa 

Congo: « Phúc m thuật hôm Phục Sinh, các tông đồ hân hoan và 

kinh ngạc ‘khi nhìn thấy Đấng Phục Sinh (Ga 20,20) chào ‘Bình 

an cho anh em!’ (câu 19). Quà Bình an cũng được các thiên thần 

loan báo trong đêm ở Bêlem (x. Lc 2,14). Bình an Chúa Giêsu 

cũng được ban cho chúng ta trong Thánh Lễ, đến từ sự Phục 

Sinh, vì trước tiên Chúa phải đánh bại kẻ thù chúng ta là tội lỗi 

và sự chết, và hòa giải thế giới với Chúa Cha. Ngài đã phải trải 

qua sự cô đơn và sự bỏ rơi của chúng ta, đón nhận và xoá bỏ 

những khoảng cách tách chúng ta khỏi sự sống và niềm hy vọng. 

Giờ đây, Ngài xóa bỏ khoảng cách giữa Trời và Đất, giữa Thiên 

Chúa và con người.  

 

Hãy đứng vào vị trí các tông đồ. Hôm đó, họ hoàn toàn mất 

nhuệ khí bởi biến cố thập giá, bị tổn thương trong lòng vì đã 

chạy trốn và bỏ rơi Chúa Giêsu, thất vọng vì cái chết của Người, 

và sợ rằng cuộc sống họ cũng sẽ kết thúc giống như Người. Họ 

mang mặc cảm tội lỗi, thất vọng, buồn bã, sợ hãi... Nhưng, Chúa 

đến và loan báo Bình an khi tâm hồn họ tràn đầy thất vọng. 

Người loan báo sự sống ngay khi họ cảm nhận bị bao quanh bởi 

sự chết. Bình an Chúa Giêsu đến lúc họ bất ngờ và ngạc nhiên 

khi mọi sự đối với họ đã kết thúc, không có một tia sáng Bình an 

nào. Điều Chúa làm: Người làm chúng ta kinh ngạc, Người nắm 

tay chúng ta khi chúng ta sắp chìm, Người nâng chúng ta lên khi 

chúng ta rơi xuống tận đáy.  

 



Với Chúa Giêsu, sự dữ không bao giờ chiến thắng ‘Vì Người là 

Bình an của chúng ta’ (Ep 2,14) và Bình an Người luôn thắng. 

Vì vậy, những người thuộc về Chúa Giêsu, không bao giờ để nỗi 

buồn ngự trị, không để sự cam chịu và số phận cầm giữ. Trong 

một thế giới chán nản vì bạo lực và chiến tranh, các Kitô hữu 

phải hành động như Chúa Giêsu. Để nhấn mạnh vấn đề, Chúa 

nói với các tông đồ ‘Bình an cho anh em!’ . Chúng ta được mời 

gọi biến thông điệp Hòa bình đầy cảm hứng và mang tính ngôn 

sứ này thành của chúng ta và công bố nó cho thế giới. 

 

Làm sao để giữ và vun trồng Bình an Chúa Giêsu? Chúa dạy có 

ba suối nguồn để tiếp tục nuôi dưỡng nó:  

 

i.- sự Tha thứ. Chúa nói với các tông đồ: « Nếu các con tha tội 

cho ai, thì người ấy sẽ được tha » (c. 23). Nhưng trước khi trao 

quyền tha tội, Chúa đã tha thứ cho họ bằng ‘Người tỏ cho họ 

xem tay và cạnh sườn Người’ (c. 20). Khi các vết thương không 

để lại sẹo hận thù, mà dành chỗ cho người khác và chấp nhận 

các yếu đuối của họ. Khi đó, khiếm khuyết chúng ta trở thành cơ 

hội và sự tha thứ trở nên con đường dẫn đến Hòa bình.  

 

Không bỏ qua tất cả, mà mở lòng với người khác. Chúa Giêsu 

đã làm: trước sự sầu khổ và xấu hổ mà những người đã từ chối 

và bỏ rơi Người, Người cho thấy các vết thương và mở nguồn 

mạch lòng thương xót. Chúa mở rộng trái tim thương tích 

Người, để nói với chúng ta rằng Người luôn luôn bị thương tích 

vì yêu thương chúng ta. 

 

Tội lỗi và nỗi buồn đè nặng chúng ta, khi mọi thứ không như ý, 

chúng ta nhìn vào các vết thương Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng 

tha thứ cho chúng ta bằng tình thương vô biên. Chúa biết các vết 



thương của chúng ta, các vết thương của đất nước, của dân tộc 

anh chị em! Chúng là các vết thương bỏng rát, liên tục bị nhiễm 

trùng bởi hận thù và bạo lực, trong khi liều thuốc công lý và dầu 

hy vọng để xoa dịu dường như không đến. Chúa đau khổ với 

chúng ta, Người thấy các vết thương trong lòng, muốn an ủi và 

chữa lành cho chúng ta bằng trao trái tim thương tích Người. 

Chúa lặp lại với tâm hồn anh chị em lời Người đã nói qua ngôn 

sứ Isaia: “Ta muốn chữa nó cho lành, sẽ dẫn nó đi và cho nó đầy 

tràn an ủi” (Is 57,18). 

 

Cùng nhau, hãy tin Chúa Giêsu luôn ban cho chúng ta khả năng 

được tha thứ và bắt đầu lại, có sức mạnh tha thứ cho tha nhân và 

cho lịch sử! Người xức dầu cho chúng ta bằng sự tha thứ của 

Người để ban cho chúng ta Bình an và can đảm để tha thứ cho 

người khác, can đảm để thực hiện việc đại xá tâm hồn cho người 

khác. Thật tốt biết bao nếu chúng ta gột rửa tâm hồn mình khỏi 

sự tức giận, day dứt, hiềm khích và hận thù! 

 

Xin đây là phút ân sủng để đón nhận và cảm nghiệm sự tha thứ 

của Chúa Giêsu! Xin cho đây là thời điểm thích hợp cho ai đang 

mang gánh nặng trong lòng và mong trút bỏ. Mong nó là thời 

điểm thuận lợi cho chúng ta, những người tự xưng Kitô hữu 

nhưng lại tham gia bạo lực; Chúa đang nói với anh chị em: « 

Hãy hạ vũ khí xuống, hãy đón lấy lòng thương xót ». Với những 

người bị thương và bị áp bức, Người nói: « Đừng sợ chôn cất 

các vết thương anh chị em trong vết thương của Ta ». Chúng ta 

hãy làm điều đó. Đừng ngại tháo cây Thánh giá khỏi cổ và lấy ra 

khỏi túi, hãy cầm lấy cây Thánh giá trên tay và đặt gần trái tim 

để chia sẻ các vết thương với những vết thương Chúa Giêsu. 

Hãy để Chúa có cơ hội chữa lành tâm hồn, hãy trao cho Người 



quá khứ, mọi sợ hãi và phiền muộn. Đẹp bao khi mở trái tim cho 

sự Bình an của Người!  

 

ii.- Cộng đoàn. Chúa Giêsu Phục Sinh không chỉ nói với từng 

Tông đồ, ban Bình an Người cho Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên 

này. Không có Kitô giáo nếu không có Cộng đoàn, giống như 

không có Hòa bình nếu không có tình huynh đệ. Nhưng là một 

Cộng đoàn, chúng ta đang hướng về đâu, sẽ tìm thấy Bình an ở 

đâu? Hãy nhìn các Tông đồ. Trước lễ Phục sinh, họ đi theo Chúa 

Giêsu, nhưng vẫn suy nghĩ theo cách con người: hy vọng một 

Đấng Cứu thế chiến thắng, làm những điều kỳ diệu và phép lạ, 

đồng thời làm cho họ trở nên giàu có và nổi tiếng. Thế nhưng 

những ước muốn trần tục đó đã khiến họ trắng tay và cướp đi sự 

Bình an Cộng đoàn, làm nảy sinh những tranh cãi và chống đối 

(x. Lc 9,46; 22,24). Chúng ta gặp cùng mối nguy hiểm: ở bên 

các người khác, nhưng đi con đường riêng mình; trong xã hội, 

và ngay cả trong Giáo hội, tìm kiếm quyền lực, tham vọng 

riêng… Chúng ta đi theo con đường riêng mình thay vì con 

đường của Chúa, và kết thúc giống như các Tông đồ: đằng sau 

những cánh cửa đóng kín, không hy vọng, đầy sợ hãi và thất 

vọng. Nhưng, vào Lễ Phục Sinh, một lần nữa họ tìm thấy con 

đường dẫn đến Hòa bình, nhờ Chúa Giêsu, Đấng thổi hơi trên họ 

và nói: ‘Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần’ (Ga 20,22). Nhờ 

Ngài, họ không còn chia rẽ mà nhìn vào những gì liên kết họ.  

 

Luôn có mối nguy hiểm là chúng ta có thể đi theo tinh thần thế 

gian thay vì Thần Khí Chúa Kitô. Làm sao có thể cưỡng lại sự 

cám dỗ của quyền lực và tiền bạc và không đầu hàng trước sự 

chia rẽ, trước những cám dỗ tìm kiếm danh vọng đang làm xói 

mòn cộng đồng, và trước những ảo tưởng sai lầm về lạc thú và 

phù thủy khiến chúng ta trở nên ích kỷ và tự cho mình là trung 



tâm? Qua ngôn sứ Isaia, Chúa chỉ đường: « Ta ngự chốn cao vời 

và thánh thiện, nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung, để ban sức 

sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung, và ban sinh lực cho 

những cõi lòng tan nát” (Is 57,15). Con đường Chúa là chia sẻ 

với người nghèo, liều thuốc tốt nhất chống lại các cám dỗ của 

chia rẽ và thế tục. Hãy lắng nghe họ, vì họ là thành viên Cộng 

đoàn. Hãy mở lòng với người khác, thay vì khép kín trong 

những vấn đề riêng mình. Chúng ta cần Thần Khí Thiên Chúa 

để tự giải thoát khỏi tinh thần thế tục, và sự khiêm nhường là sự 

cao cả và tình huynh đệ là của cải đích thực của mọi Kitô hữu. 

Hãy tin tưởng vào Cộng đoàn và, với sự trợ giúp của Thiên 

Chúa, xây dựng một Giáo hội thoát tinh thần thế tục, nhưng tràn 

đầy Chúa Thánh Thần, không quan tâm đến việc tích trữ của cải 

nhưng tràn đầy tình yêu thương huynh đệ! 

 

iii.- Truyền giáo. Chúa Giêsu nói với các Tông đồ: ‘Như Chúa 

Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em’ (Ga 20,21). Chúa Cha 

sai Người đi phục vụ và hiến mạng sống vì nhân loại (x. Mc 

10,45), để tỏ lòng thương xót đối với từng người (x. Lc 15) và 

tìm kiếm những người xa lạc (x. Mt 9,13). Lời ngôn sứ Isaia: 

‘Bình an cho khắp xa gần, Đức Chúa phán’ (Is 57,19).  

 

Chúng ta được kêu gọi trở thành những nhà truyền giáo của Hòa 

bình, và điều này sẽ mang lại Hòa bình cho mình. Đó là một 

quyết định mà chúng ta phải đưa ra. Hãy tìm chỗ trong trái tim 

mình cho mọi người; tin rằng sự khác biệt về sắc tộc, khu vực, 

xã hội và tôn giáo chỉ là thứ yếu và không là trở ngại; những 

người khác là anh chị em mình, là thành viên cùng một cộng 

đồng nhân loại; và Hòa bình do Chúa Giêsu mang đến cho thế 

giới là dành cho tất cả mọi người. Hãy tin rằng Kitô hữu được 

kêu gọi hợp tác với nhau, để phá vỡ vòng xoáy bạo lực, các âm 



mưu thù hận. Vâng, các Kitô hữu, được Chúa Kitô sai đến, được 

gọi theo bản chất là lương tâm của Hòa bình trong thế giới. 

Không chỉ đơn thuần là những lương tâm phê phán, mà trên hết 

là những chứng nhân của tình yêu. Không quan tâm đến quyền 

lợi riêng, nhưng đến các những quyền lợi của Tin Mừng, đó là 

tình huynh đệ. Không tìm kiếm lợi ích riêng mình, mà là những 

nhà truyền giáo về “tình yêu điên cuồng” của Thiên Chúa dành 

cho mỗi con người. 

 

Bình an cho anh em, hôm nay Chúa Giêsu nói với mọi gia đình, 

cộng đoàn, nhóm sắc tộc, khu phố và thành phố ở đất nước tuyệt 

vời này. Bình an cho anh em! Xin cho những lời này của Chúa 

chúng ta vang vọng trong sự thinh lặng của trái tim chúng ta.  

 

<b>2.- Sẵn Sàng Thi Hành Sứ Vụ Hòa Bình. </b> 

 

Ngày 05.02.2023, trên chuyến bay từ Nam Sudan về Rôma, ký 

giả Claudio Lavanga (NBC NEWS) nói: « Thưa Đức Thánh 

Cha, năm 2019, Ngài quỳ gối trước các lãnh đạo Nam Sudan để 

yêu cầu Hòa bình. Không may, hai tuần nữa, sẽ tròn một năm 

cuộc chiến khủng khiếp ở Ukraina », và hỏi: « Ngài có sẵn sàng 

thực hiện cử chỉ tương tự với ông Vladimir Putin nếu Ngài có cơ 

hội gặp ông ấy không, vì những lời kêu gọi Hòa bình của Ngài 

cho đến nay đã bị bỏ ngoài tai?  

 

Đức Thánh Cha đáp: « Tôi sẵn sàng gặp cả hai Tổng thống 

Ukraina và Nga. Nếu tôi chưa đi Kyiv là bởi vì vào lúc đó không 

thể đi Moskva, nhưng tôi đã đối thoại. Ngày thứ hai cuộc chiến, 

tôi đã đến Đại sứ quán Nga để nói tôi muốn đến Moskva để nói 

chuyện với ông Putin, với điều kiện có một cơ hội nhỏ để đàm 

phán. Bộ trưởng Lavrov trả lời rằng ông đang cân nhắc điều này, 



‘Chúng ta hãy chờ xem nó sau’. Đó là điều mà tôi đã nghĩ, ‘Tôi 

đang làm điều đó vì ông Putin’. Cử chỉ năm 2019*, tôi không 

nhớ đã diễn ra như thế nào vì không được nghĩ trước, và không 

thể lặp lại những điều không được nghĩ trước, chính Thánh Linh 

đưa đến đó. Không thể giải thích được. Tôi đã quên nó. Đó là 

một sự phục vụ, tôi là công cụ của một thúc đẩy nội tâm, không 

phải là một điều đã được lên kế hoạch. 

 

Hôm nay, chúng ta đang ở thời điểm không chỉ có cuộc chiến 

duy nhất. Tôi muốn thực thi công lý: Syria đã 12 năm chiến 

tranh, Yemen đã hơn 10 năm, Myanmar,… Mỹ Latinh có biết 

bao nhiêu điểm nóng chiến tranh! Thế giới đang có chiến tranh 

và đang tự hủy diệt. Hãy suy nghĩ, dừng lại, vì một quả bom sẽ 

trả lại bằng một quả lớn hơn và một quả lớn hơn, và trong sự leo 

thang chiến tranh, bạn không biết mình sẽ kết thúc ở đâu ».  

 

Đáp một câu hòi khác, Đức Thánh Cha nói: « Thật đau lòng khi 

thấy bạo lực được kích động như thế nào. Một trong những vấn 

đề là việc buôn bán vũ khí. Tôi nghĩ đây là tai họa lớn nhất trên 

thế giới. Một người am hiểu các vấn đề này đã nói với tôi rằng 

nếu không bán vũ khí trong một năm thì nạn đói trên thế giới sẽ 

chấm dứt. Tôi không biết nếu đó là sự thật. Nhưng hiện nay việc 

bán vũ khí, không chỉ giữa các cường quốc. Ngay cả giữa các 

nước nghèo này... họ gieo rắc chiến tranh với nhau. Thật tàn 

bạo. Họ bảo nhau ‘Hãy ra trận!’ và họ đưa cho nhau vũ khí. 

Đằng sau đó là những lợi ích kinh tế để khai thác đất đai, 

khoáng sản, của cải.  

 

* Ngày 11.04.2019, Thứ Năm Tuần Thánh, Đức Thánh Cha 

Phanxicô, 82 tuổi, quỳ và hôn chân Tổng thống Nam Sudan 

Salva K. Mayardit, hai Phó Tổng thống Riek M. và Rebecca N. 



de Mabior tại Vatican. Ngài nói: « Thưa Quý Vị, những người 

đã ký Hiệp ước Hòa bình, tôi yêu cầu, với tư cách một người 

anh em, rằng hãy gìn giữ Hòa bình bằng cả trái tim mình. Còn 

nhiều vấn đề nhưng chúng không khuất phục được chúng ta ». 

 

Đức Phanxicô bị đau chân mãn tính nên việc đứng lên quỳ 

xuống gặp khó khăn, phải nhờ người giúp đỡ: « Tôi bày tỏ hy 

vọng chân thành rằng sự thù địch cuối cùng sẽ chấm dứt, Hiệp 

định Đình chiến sẽ được tôn trọng, sự chia rẽ chính trị và dân 

tộc sẽ được khắc phục, và sẽ có một nền Hòa bình lâu dài vì lợi 

ích chung của tất cả công dân đang mơ ước bắt đầu xây dựng đất 

nước ». 

 

Phó Tổng thống de Mabior nói hành động của Giáo Hoàng 

khiến bà xúc động sâu sắc: « Tôi chưa bao giờ thấy bất kỳ điều 

gì như vậy. Nước mắt tôi cứ thế trào ra ». 

 

Tổng thống và Phó tổng thống Machar từng là đối thủ khi buộc 

tội Machar tổ chức đảo chính năm 2013, dẫn đến nội chiến kéo 

dài nhiều năm. Khoảng 400.000 người đã thiệt mạng và hơn 1/3 

trong số 12 triệu người dân Nam Sudan phải sơ tán. Năm 2018, 

hai bên ký hiệp ước hòa bình ở Ethiopia và đang cùng nhau cố 

gắng thành lập chính phủ ổn định. 

 

<b>3.- Sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 01.01.2023</b> được 

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi nguyên thủ các quốc gia thế giới, 

có chủ đề: ‘Không ai có thể được cứu một mình: Cùng nhau 

chống lại COVID-19, cùng nhau dấn thân trên con đường Hòa 

bình’. Trong đó, Ngài đã đặt các câu hỏi: « Chúng ta đã học 

được gì từ đại dịch? Nên đi theo các đường hướng mới nào để 

cởi bỏ xiềng xích của những thói quen cũ kĩ, để chuẩn bị tốt 



hơn, để dám thực hiện những điều mới mẻ? Chúng ta có thể 

nhìn thấy các dấu hiệu nào của sự sống và hy vọng, để giúp 

chúng ta tiến về phía trước và cố gắng biến thế giới của chúng ta 

trở thành một nơi tốt đẹp hơn?. Chắc chắn sau khi trực tiếp trải 

nghiệm sự mong manh trong cuộc sống của chính chúng ta… 

bài học lớn nhất mà chúng ta học được từ COVID-19 là nhận ra 

rằng tất cả chúng ta đều cần đến nhau ».  

 

« Chúng tôi tin tưởng vào sự tiến bộ, công nghệ và tác động toàn 

cầu hóa không chỉ thái quá mà còn biến thành sự say mê chủ 

nghĩa cá nhân và sùng bái thần tượng, làm hại đến lời hứa về 

Công lý, sự hòa hợp và Hòa bình chúng ta đã nhiệt tâm tìm 

kiếm”. 

 

Trong thế giới phát triển nhanh chóng, phổ biến sự bất bình 

đẳng, sự bất công, nghèo đói và gạt ra bên lề xã hội, châm ngòi 

cho tình trạng bất ổn và xung đột, tạo bạo lực và thậm chí là 

chiến tranh. “Chúng ta không thể tiếp tục chỉ tập trung vào việc 

bảo vệ bản thân; đúng hơn, đã đến lúc mọi ngưới phải nỗ lực 

hàn gắn xã hội, đặt nền móng cho một thế giới Công bằng và 

Hòa bình hơn, cam kết một cách nghiêm túc trong việc theo đuổi 

Công ích”. 

 

<b>4.- Đức Thánh Cha gặp gỡ Ngoại giao đoàn cạnh Toà 

Thánh</b> 

 

Công Giáo, tôn giáo duy nhất, vừa là Giáo hội với 1,36 tỷ tín 

hữu vừa là Quốc gia. Do đó, Thẩm quyền Ðức Thánh Cha được 

hành xử để lãnh đạo và điều khiển: 

 



a) Giáo Hội Công Giáo, được thành lập từ ngày Ðức Chúa 

Thánh Thần Hiện Xuống năm 33, tiếp nối Sứ Vụ từ Thánh 

Phêrô, Tông đồ trưởng, ủy nhiệm bởi Dức Kitô, Ngôi Hai Thiên 

Chúa. Ngài thi hành Sứ Vụ với sự cộng tác của Giám mục đoàn, 

tiếp nối các Tông đồ khác, cai quản các Giáo phận hay Tổng 

Giáo phận, Giáo Hội Công Giáo địa phương. Ðây là một tương 

quan tinh thần giữa những tín hữu cùng một Tôn giáo. Bởi thế, 

việc bổ nhiệm các Giám mục, cộng tác viên của Ðức Thánh 

Cha, do Ngài quyết định là điều thật chính đáng.  

 

b) Quốc gia Tòa Thánh (Holy See, tiếng Anh, và Saint Siège, 

tiếng Pháp) là một nước với Quốc trưởng do Ðức Thánh Cha 

kiêm nhiệm, được sự cộng tác của Giáo triều. Với Vatican là 

Thủ đô, Tòa Thánh góp mặt với Thế giới từ ngày 07.06.1929. 

Diện tích : 440.000 m2. Dân số : lối 400 người có quốc tịch Tòa 

Thánh. An ninh được bảo vệ bởi 120 hiến binh và 110 vệ binh 

Thụy sĩ. Là một quốc gia độc lập và có chủ quyền, hiện nay, Tòa 

Thánh có quan hệ ngoại giao với 183 quốc gia và tổ chức quốc 

tế.} 

 

Ngày 09.01.2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Ngoại giao 

đoàn gồm 183 quốc gia và các tổ chức quốc tế. Ngài kêu gọi 

chấm dứt ‘cuộc xung đột vô nghĩa’ ở Ukraina và bãi bỏ án tử 

hình.  

 

Mở đầu, Niên trưởng Ngoại giao đoàn, Đại sứ George Poulides, 

Cộng hoà Chypre, đã chào và chúc sức khoẻ Đức Thánh Cha. 

Ông chia buồn về sự ra đi của Đức nguyên Giáo hoàng Biển 

Đức 16 và tiếp: «Một thứ virus mới đang hoành hành, đó là 

chiến tranh, với nhân loại bị thương tổn bởi bi kịch này, bạo lực, 

đau khổ và tàn phá, chết chóc, di tản và tị nạn. Nhắc lời Đức 



Thánh Cha, ông khẳng định: « Hoà bình là điều sống còn không 

chỉ đối với các nước đang bị tàn phá mà cả cho các quốc gia 

đang chịu những hậu quả bất hạnh trực hay gián tiếp».  

 

Đáp từ, Đức Thánh Cha nói: « Nhiệm vụ của ngoại giao chính là 

giải quyết các xung đột, thúc đẩy hợp tác và tin tưởng nhau vì 

các nhu cầu chung. Đây là một bài tập về khiêm tốn, đòi hỏi 

chúng ta phải hy sinh bản thân để xây dựng mối quan hệ với 

người khác, để hiểu suy nghĩ và quan điểm của họ. Từ đó, chống 

lại sự kiêu ngạo và tự cao của con người, nguyên nhân mọi ý 

muốn gây chiến. Cuộc gặp gỡ hôm nay được ước mong là lời 

kêu gọi Hoà bình cho một thế giới đang chứng kiến sự chia rẽ và 

chiến tranh ngày càng gia tăng ».  

 

Thông điệp ‘Hoà bình dưới thế’ do Thánh Giáo hoàng Gioan 23 

ban hành đã 60 năm, trong bối cảnh mối đe doạ chiến tranh 

nguyên tử, Ngài lưu ý thế giới lần nữa lại cảm thấy sợ hãi và đau 

khổ. Ngài nhận định rằng chiến tranh thế giới thứ ba đang xảy ra 

trên toàn cầu với những cuộc xung đột ảnh hưởng đến tất cả, 

điển hình là cuộc chiến tại Ukraina. Ngài nhắc Hiến chế Vui 

mừng và Hy vọng: « Mọi hành động chiến tranh nhằm phá hủy 

bừa bãi toàn bộ thành phố hoặc khu vực rộng lớn cùng với cư 

dân là tội ác chống lại Thiên Chúa và nhân loại đáng bị lên án 

kiên quyết và dứt khoát ». Ngài nói Ngài cảm thấy buộc phải lập 

lại lời kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột vô nghĩa này. 

 

Lượt qua các cuộc chiến khác đang tiếp diển, Ngài đặt câu hỏi: « 

Làm thế nào chúng ta có thể dệt lại những sợi chỉ Hòa bình? 

Chúng ta bắt đầu từ đâu? Ngài phác hoạ câu trả lời dựa Thông 

điệp Hoà bình dưới thế, trong đó Đức Gioan 23 xác tín Hòa bình 

chỉ thực hiện được khi tôn trọng bốn điều thiện cơ bản: Sự thật, 



Công lý, Liên đới và Tự do. Chúng đóng vai trò là trụ cột điều 

chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân và cộng đồng chính trị. 

 

Đức Thánh Cha mong ước cuộc gặp gỡ với Ngoại giao đoàn 

không để liệt kê lại các sự kiện bi thảm đang hoành hành trên 

thế giới. Tuy nhiên, hy vọng rằng mọi người sẽ nhận thức rằng 

nhiệm vụ chính của mình xuất phát từ bản chất chung: « Đó là 

tình yêu, chứ không phải sự sợ hãi, phải chi phối mối quan hệ 

giữa các cá nhân và giữa các quốc gia. Đặc điểm cơ bản của tình 

yêu là nó kéo con người lại với nhau bằng mọi cách, hiệp nhất 

chân thành với nhau trong mối quan hệ của tinh thần và vật chất; 

và đây là sự kết hợp mà từ đó xuất phát muôn vàn phúc lành ». 

 

<b>5.- Giáo Hoàng Có Bao Nhiêu Sư Đoàn ? </b> 

 

Đây là câu nói thách đố và đe dọa hướng về Tòa Thánh của 

Joseph Stalin, ngạo nghễ sức mạnh quân sự tưởng như vĩnh viễn 

vô địch Liên xô. 

 

Ngày 16.10.1978, Hồng y Karol Józef Wojtyla, người Ba Lan, 

được Mật nghị Hồng y trao Sứ vụ Giáo Hoàng. Ngài chọn tên 

Gioan Phaolô 2.  

 

Tháng 9/1978, Ngài về thăm Quê hương, đang rất ngột ngạt 

dưới quyền tướng Jaruzelsky, Thủ tướng. Đồng bào thật đông để 

đón Ngài, mong Ngài nói lời ủng hộ công đoàn Đoàn Kết 

(Solidarity). Ngài khôn khéo mời mọi người giữ vững niềm Tin. 

Gặp Jaruzelsky và Jablonski, Chủ tịch nước, Ngài chỉ kêu goi họ 

tôn trọng con người, thẳng thắn đàm thoại để nghe ý dân.  

 



Ngày 13.05.1981, Mehmet Ali Ağca, người Thổ Nhỉ Kỳ, với 

súng lục đặc biệt, trà trộn vào đám đông ở công trường thánh 

Phêrô, bắn trúng bụng Đức Giáo Hoàng. Năm 1983, Ngài đến 

tận khám đường để thăm và tha thứ cho Ağca. Ngài đã thăm mẹ 

Ağca năm 1987.  

 

Ngày 07.06.1982, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan mật đàm với 

Đức Gioan Phaolô 2, nhị vị từng bị mưu sát, đồng ý đề cử nhân 

sự phối hợp mật để cứu Công đoàn Solidarity đang có nguy cơ 

tan rã trước những tấn công của nhà nước cộng sản. Tướng 

Jaruzelsky, người công giáo, đã ban hành thiết quân luật ngày 

13.12.1982.  

 

Đức Thánh Cha bất chấp nguy hiểm, về thăm Đất Mẹ hai 

chuyến nữa. Ngày 16.06.1983, Ngài đã quỳ xuống hôn đất, 

trước 2 triệu tín đồ, cả tướng Jaruzelski, tụ tập nghênh đón Ngài 

sau khi bị mưu sát, Ngài chưa trực tiếp đề cập đến Công đoàn 

Solidarity, chỉ giảng Phúc âm, kêu gọi giữ vững niềm tin ‘Các 

con đừng sợ (Gioan 6,20), Cha sẽ ở cùng các con’.  

 

Tháng 2/1987, cộng đảng Ba Lan có ý đối thoại với Giáo hội. 

Ông Reagan bãi bỏ cấm vận kinh tế Ba Lan, kéo Jaruzelski ra xa 

Liên Xô đang suy yếu. Tháng 6, Đức Gioan Phaolô 2 trở về Ba 

Lan lần ba. Lần này, Ngài đã viếng nhiều nơi trong nước và, 

ngoài việc rao giảng về nhân quyền, Ngài ca tụng sự kiên trì đấu 

tranh bất bạo động của Công đoàn Solidarity, không đổ máu sẽ 

đưa đến giải thoát đồng bào. 

 

Tháng 11/1987, Chủ tịch Liên Xô Mikhail Gorbachev thăm Ba 

Lan và nói thật với tướng Jaruzelski ‘cộng đảng Ba Lan không 

thể cai trị mà không có sự hợp tác của Công đoàn Solidarity. 



Mùa thu 1988, ông Reagan viếng u châu, đọc diễn văn tại ‘bức 

tường ô nhục’ chia cách đông tây Bá Linh, đã gọi đích danh Chủ 

tịch nhà nước Liên xô: « Ông Gorbachev, hãy kéo sập bức tường 

ô nhục này ».  

 

Ngày 05.04.1989, cộng đảng Ba Lan và Công đoàn Solidarity ký 

Thỏa hiệp, đồng ý tổ chức bầu cử vào tháng 6/1989. Nhưng 

không kịp, tháng 12/1990, cuộc bầu cử được tiến hành. Trước 

đó, nhà tù được mở, công nhân Lech Walesa đã đắc cử Tổng 

thống. Nhìn gương Ba Lan, cộng đảng các nước Đông u đã tự 

xử. Cuối cùng, Liên Xô tan rã ngày 26.12.1991. Câu hỏi lỗ 

mãng của Joseph Stalin đã được trả lời.  

 

<b>6.- Hiệp định Hòa Bình Paris 1973. </b> 

 

Viết về Hòa Bình, chúng ta không quên Việt Nam và Đồng bào 

phi cộng sản sống tại đây nhân dịp 50 năm Hiệp định đưa đến 

Chiến tranh 1975 này.  

 

Sống tại Sài Gòn ngày 01 và 02.11.1963, chúng tôi theo dõi, qua 

Đài phát thanh Sài Gòn, cuộc các tướng tá tạo phản và giết Tổng 

thống Ngô Đình Diệm để dâng Độc Lập Việt Nam Cộng Hòa 

(VNCH) cho tân Đế quốc Mỹ. Khi đảo chánh bắt đầu, Lucien 

Conein đến Bộ Tổng Tham Mưu chỉ đạo trực tiếp đảo chánh. 

Ngồi trên ghế Tướng Lê Văn Tỵ, hắn đặt hai túi bạc dưới ghế, 

hai chân gác lên bàn, bên cạnh có khẩu 375 Magnum, chỉ huy 

các tướng thực hiện đảo chánh. Trong ‘Việt Nam Nhân Chứng’ 

tr. 228, tướng Trần Văn Đôn cho biết khi hay tin ông Diệm và 

ông Nhu đã ra khỏi Dinh Gia Long, Conein đã hỏi: «Hai ông ấy 

đi đâu? Phải bắt lại cho kỳ được, vì rất quan trọng ». Hắn nói 

với các phản tướng bằng tiến Pháp: « On ne fait pas d'omelette 



sans casser les œufs ». (Người ta không thể làm món trứng rán 

mà không đập bể những cái trứng.)  

 

Đoạt Chủ Quyền VNCH, Mỹ điều khiển nhà nước VNCH qua 

các tướng, các chánh khách salon Caravelle và các Thượng tọa 

quyền lực thời Quân Quản đầy biến động chánh trị và quân sự. 

 

Ngày 08.03.1965, Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến 9 

Mỹ đổ bộ vào bãi biển Xuân Thiều, cách Đà Nẵng khoảng 3,7 

km.  

 

Trước đó, ngày 01.03.1965, Đại sứ Maxwell Taylor thông báo 

Thủ tướng Phan Huy Quát là Mỹ đang chuẩn bị gửi Thủy quân 

Lục chiến đến Việt Nam. Ba ngày sau, một yêu cầu chính phủ 

VNCH ‘mời’ Mỹ gửi quân tác chiến. 

 

Thủ tướng Quát xin chuẩn thuận từ tướng Nguyễn Văn Thiệu. 

Ông Thiệu đồng ý, nhưng như Westmoreland, yêu cầu lính Mỹ 

phải ‘được đưa lên bờ theo cách kín đáo nhất’. Ý muốn này bị 

gạt sang một bên và lính Mỹ đã được chào đón rất nồng nhiệt 

bởi các cô gái Việt với vòng hoa trên tay. 

 

Từ đó, chiến tranh leo thang, tổng cộng 2.709.918 lính Mỹ đã 

tham chiến tại Việt Nam và bao nhiêu khủng hoảng xảy ra cho 

người dân VNCH, nhất là về xã hội. Thật tội nghiệp cho những 

lính quân dich, vừa tốt nhiệp Đại học, phải xa gia đình, người 

yêu, tuân lịnh nhà nước Mỹ, mù mờ về chiến tranh du kích nên 

phải sa lầy và thua. 

 

Lương cao và buồn chán, họ đã trở thành mục tiêu tốt cho việt 

cộng kinh doanh mãi dâm để thu US dollars. Năm 1966, sau 



chuyến khảo sát từ Sài Gòn về, Thượng nghị sĩ Mỹ William 

Fulbright đã công khai phát biểu: ‘Mỹ đã biến Sài Gòn thành 

một ổ điếm’. Vì Dollars lương lính Mỹ đã chạy vào tay việt 

cộng, khiến chúng phải chế ra Dollars đỏ, nhưng vẫn thất bại. 

Cộng quân được Nga Tàu viện trợ từ lâu, và nay nhận thêm 

Dollars, Mỹ thua chúng chỉ còn là vấn đề thời gian. 

 

Sau khi Quân đội VNCH đập tan cuộc Tổng công kích Tết Mậu 

Thân 1968, Tổng thống Lyndon B. Johnson, ngày 31.03.1968, 

đề nghị Bắc Việt nói chuyện. Ngày 03.04.1968, họ đồng ý. Ngày 

13.05.1968, phiên họp đầu tiên khai diễn ở Paris giữa Mỹ và 

Bắc Việt. Mất Chính nghĩa, VNCH đành chờ chúng quyết định 

vận mạng Dân Tộc mình. 

 

Vì đây là một cuộc ‘vừa đánh, vừa đàm’, nên, tháng 4/1969, có 

đến 543.000 lính Mỹ (cao điểm) trên chiến trường Việt Nam, 

trước khi tháo chạy nhờ Hiệp định Paris ngày 27.01.1973.  

 

Hoa Kỳ và Bắc Việt bắt đầu đàm phán trong bối cảnh các cuộc 

biểu tình bạo động gây tử thương ngay trên Đất Mỹ do Trung úy 

phản chiến John Kerry, đảng Dân chủ, xách động làm tăng số 

tổn thất trên chiến trận: 58.281 quân nhân chết (47.434 trong 

chiến đấu); 303.644 bị thương (150.341 không cần chăm sóc tại 

bệnh viện), 1.584–1.948 mất tích.  

 

Giai đoạn II Hội nghị, từ 01/1969 đến 27.01.1973, gồm bốn bên. 

Ngoài Mỹ, Bắc Việt, còn thêm VNCH và Việt cộng, tập trung 

đàm phán về việc Mỹ rút quân và tình hình chính trị miền Nam 

Việt Nam. Đây chỉ là phần nổi, làm cảnh. Tuy nhiên, trong khi 

bà Nguyễn Thị Bình, Trưởng đoàn Việt cộng, được bọn phản 

chiến bơm lên thì truyền thông Mỹ thổi phồng tin Tổng thống 



Nguyễn Văn Thiệu không đồng ý với Kissinger về Hiệp ước. 

Chúng tuyên truyền ‘ông Thiệu chống Hòa Bình’ và những kẻ 

ngụy hòa đã tin vậy. Sự Thật là đây: « Hai kẻ gian manh cần bản 

Hiệp định này. Mỹ thì muốn rút quân và đón tù binh về. Bắc 

Việt cần Hiệp ước chấm dứt sự hiện diện quân Mỹ ở Việt Nam 

nhưng chấp nhận sự có mặt của chúng ở VNCH và sự hợp pháp 

hóa Việt cộng ở đây. Như vậy, các điều kiện đã hội đủ để Sài 

Gòn mất tên ngày 30.04.1975.  

 

<b>7.- Giải Nobel Hòa Bình.</b> 

 

Trao Giải cho họ dù biết có thể họ không xứng đáng. 

 

Giải Nobel Hòa bình năm 1973 được trao cho Henry Kissinger 

và Lê Đức Thọ gây tranh cãi nhất trong lịch sử Giải này vì được 

trao với sự hiểu biết đầy đủ rằng chiến cuộc Việt Nam khó có 

thể kết thúc.  

 

Hôm 01.01.2023, các tài liệu liên quan vụ trao giải này được 

trưng ra vì Quyết định đã gây sốc cho nhiều người. Ông Stein 

Toennesson, giáo sư tại Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, người 

xem xét các tài liệu vừa được tiết lộ, nói với Reuters: « Tôi giờ 

đây thậm chí còn ngạc nhiên hơn lúc đó rằng ủy ban có thể đưa 

ra một quyết định tồi tệ như vậy ». 

 

Kissinger và Thọ đạt được Hiệp định Hòa bình Paris 1973, để 

Washington tháo chạy khỏi VNCH khi tinh thần lính Mỹ ngày 

càng sa sút và các vụ biểu tình phản chiến lớn ở Mỹ. Lệnh 

ngừng bắn qui định trong Hiệp định đã sớm bị miền Bắc vi 

phạm. VNCH bị Mỹ phản bội khi đồng ý lực lượng Hà Nội 

không bị buộc phải rút khỏi miền Nam. 



 

Chiến tranh tiếp diễn ác liệt, lực lượng miền Bắc nhanh chóng 

tiến vào miền Nam trong khi miền Nam lúc đó phải chiến đấu 

không có sự hỗ trợ như đã hứa từ Hoa Kỳ và bị suy yếu bởi tình 

trạng hỗn loạn và tham nhũng. Giao tranh đã kết thúc ngày 

30.04.1975 khi các lực lượng Bắc Việt chiếm được thủ đô Sài 

Gòn.  

 

Ông Thọ từ chối Giải với lý do hòa bình chưa được tái lập. Hai 

trong số năm thành viên Ủy ban Nobel từ chức để phản đối.  

 

Các ông Kissinger và Thọ được thành viên Ủy ban Nobel người 

Na Uy John Sanness đề cử ngày 29.01.1973, hai ngày sau khi ký 

kết Hiệp định Paris: « Lý do đề cử là sự lựa chọn đó nhấn mạnh 

điều tích cực rằng các cuộc đàm phán đã dẫn đến một thỏa thuận 

sẽ chấm dứt xung đột vũ trang giữa Bắc Việt và Hoa Kỳ » và nói 

thêm: « Tôi biết rằng chỉ trong thời gian tới người ta mới hiểu rõ 

ý nghĩa mà các hiệp định sẽ có trong thực tế.” 

 

Giáo sư Toennesson nói thư đề cử và các báo cáo về ông 

Kissinger và ông Thọ cho các cuộc thảo luận của ủy ban cho 

thấy họ ‘nhận thức đầy đủ’ rằng hiệp định Paris ‘không có khả 

năng được giữ vững’. 

 

Ông nói: « Giải thưởng được trao cho ông Kissinger vì đã đưa 

Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam... mà không có bất kỳ giải pháp hòa 

bình nào cho Nam Việt Nam ». Vẫn theo lời Toennesson, ông 

Thọ được đề cử vì ủy ban cảm thấy ‘không thể trao nó cho một 

mình ông Kissinger’. ‘Kissinger cần một đối tác và họ bổ sung 

thêm Lê Đức Thọ, người mà họ ít biết đến’.  

 



Qua điện tín từ chối nhận Giải, ông Thọ viết: « Khi Hiệp định 

Paris về Việt Nam được tôn trọng, không còn tiếng súng và hòa 

bình thực sự được lập lại ở miền Nam Việt Nam, tôi sẽ xem xét 

việc nhận giải thưởng này ». 

 

Quý Đức Thánh Cha chưa nhận giải Nobel Hòa bình. 

 

Giải này do một Ủy ban gồm năm thành viên chọn bởi Quốc hội 

Na Uy, một quốc gia theo Tin lành, và sự quan tâm đến các Giáo 

hoàng không cao. Các nghị sĩ này không bị lôi cuốn vào các 

cuộc tranh luận xưa, nhưng ở một đất nước mà bản sắc dân tộc 

được rèn giũa một phần thông qua việc từ chối quyền lực của 

Giáo Hoàng, việc trao một giải thưởng như vậy cho Ngài không 

là điều tự nhiên nên làm. 

 

Trong một vài trường hợp, thành kiến chống Giáo Hoàng khá rõ. 

Khi Giám mục Gunnar Stalsett, Giáo phận Oslo Giáo hội Na 

Uy, trong Ủy ban giải Nobel Hòa bình các năm 1985 đến 1990 

và từ năm 1994 đến năm 2003, đã tuyên bố rõ ràng ‘ông sẽ 

không ủng hộ việc đề cử Đức Gioan Phaolô 2 do lập trường 

Giáo hội Công giáo về biện pháp tránh thai. Lúc đó, nhiều quan 

sát viên cho rằng nếu không có sự phủ quyết của Stalsett, thì 

Đức Gioan Phaolô 2 đã được vinh danh năm 1990 cùng với 

Mikhail Gorbachev vì vai trò họ trong việc giải thể đế chế Liên 

Xô một cách Hòa bình. 

 

Các Ngài thường xuyên được đề cử. Năm 2022, Đức Phanxicô 

được ông Dag Inge Ulstein, Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc tế Na 

Uy đề cử với l ý d o ‘những nỗ lực giúp giải quyết cuộc khủng 

hoảng khí hậu cũng như công việc hướng tới Hòa bình và Hòa 

giải của Ngài’. 



 

Cho đến nay, có bốn lãnh đạo công giáo đã nhận được Nobel 

Hòa bình: 

 

- Linh mục Dominique Pire, dòng Đa Minh người Bỉ được vinh 

danh năm 1958 vì công việc giúp đỡ người tị nạn châu Âu sau 

chiến tranh.  

 

- Mẹ Têrêxa, Calcutta, nhận giải năm 1979 vì những nỗ lực để 

làm giảm đau khổ cho nhân loại. 

 

-Giám mục Carlos Filipe Ximenes Belo, người đã cùng chính trị 

gia José Ramos-Horta nhận giải năm 1996 vì sự lãnh đạo của họ 

để có giải pháp hòa bình và công bằng cho cuộc xung đột ở 

Đông Timor dẫn đến độc lập quốc gia. 

 

- Linh mục Jose Ramon Tizon Villarin, tu sĩ Dòng Tên người 

Philippines, là thành viên của Ủy ban Liên chính phủ về Biến 

đổi Khí hậu đã nhận giải Nobel năm 2007. 

 

Hà Minh Thảo 
 


