NGÀY HÒA BÌNH
( Ngày Hòa Bình Thế Giới thứ 55- 1/1/22 )
*Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá
gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. ( E-sai.2 : 4 )
- Ngày 13/9/1917, Đức Mẹ hiện ra ở Fatima đã nói với 3 em Lucia, Phanxicô và Giaxinhta :
“ Các con hãy năng đọc kinh Mân Côi cầu cho thế giới được Hòa bình. “
+ Sứ điệp ngày Hòa bình Thế giới thứ 55 của ĐTC Phanxicô với chủ đề :
“ Đối thoại giữa các thế hệ, giáo dục và công ăn việc làm là khí cụ để xây dựng Hòa bình lâu
dài.”

Lạy Thiên Chúa Đấng Toàn Năng diễm tuyệt,
Con dâng Ngài lời nguyện ước Hòa bình,
Cho nhân loại chấm dứt cảnh đao binh,
Mượn danh Thượng Đế mưu đồ quỉ quyệt.
Thôi thù hận đừng bày trò chếm giết,
Vì an bình thực sự ở trong tim,
Ngông cuồng càng cao, càng lạc hướng tìm,
Hòa bình sẽ chôn vùi trong ác mộng.
Cho con người đừng lao vào tuyệt vọng,
Biết nhận ra một chân lý ngàn đời,
Trong Phúc Âm mang ấn tích từ trời,
Đuổi ác quỉ và dẹp tan thần chết.
Hòa bình- Chiến tranh thật là khác biệt,
Bom bạo tàn khác hoa nở yêu thương,
Say chiến thắng làm sao thấy Thiên đường,
Mà nhân loại muôn đợi hằng mong ước.
Nhưng hiện nay bao triệu người không được,
Sống nơi mảnh đất thân yêu của mình,
Phải chạy sang xứ lạ để mưu sinh,
Tránh tàn sát dưới chiêu bài chủng tộc.

Phân biệt tôn giáo lại càng thâm độc,
Yêu công lý không được sống an lành,
Yêu hòa bình bị hủy diệt tan tành,
Công lý hòa bình phải cùng gặp gỡ.
Công minh bình an cùng nhau gắn bó,
Trên mặt đất trung thành sẽ nở hoa,
Từ trời nhìn xuống công minh hòa ca,
Đó chính là Thiên đường nơi trần thế (*)
Chúa đem tình yêu qua muôn thế hệ,
Con cúi đầu lòng khấn nguyện lời kinh,
Mong được sống an vui trong hòa bình,
Cho nhân loại và lòng con chờ đợi.
Đinh Quân
(*) Theo Thánh Vịnh 84
*Phụ dẫn.

Một buổi sáng năm 1888, Alfred Nobel, người phát minh ra chất nổ và từ đó, hái
ra tiền như nước, đã thức giấc trong bàng hoàng sửng sốt: tất cả báo chí trong ngày
đều nói đến cái chết của Alfred Nobel, vua chất nổ. Thật ra, đây chỉ là một lầm lẫn
của một ký giả nào đó. Người anh của Alfred qua đời và ký giả đó tưởng lầm là
chính Alfred. Nhưng dù sao, đây cũng là dịp để Alfred đọc được cảm nghĩ mà người
khác đang có về ông. Trên môi miệng của mọi người, ông chỉ là ông vua của chất
nổ, nghĩa là người làm giàu trên cái chết của không biết bao nhiêu sinh mạng do
chất nổ gây rạ Người ta không hề nhắc đến những nỗ lực của ông nhằm phá vỡ
những hàng rào ngăn cách giữa các dân tộc và các ý thức hệ. Không ai nhắc đến
những cố gắng kiến tạo hòa bình của ông. Alfred Nobel buồn vô cùng về hình ảnh
của một nhà "kinh doanh trên sự chết chóc" mà thiên hạ đang có về mình.
Ông quyết định làm cho thế giới hiểu được lẽ sống đích thực của ông. Với quyết
tâm ấy, ông ngồi xuống bàn làm việc viết ngay tức khắc chúc thư trong đó ông để
lại tất cả tài sản của ông để thiết lập một trong những giải thưởng lớn nhất thế giới:
đó là giải thưởng Nobel Hòa Bình, nhằm tưởng thưởng tất cả những ai góp phần
vào việc xây dựng Hòa Bình thế giới.
Ngày nay, biệt hiệu của Alfred Nobel không còn là vua của chất nổ nữa, mà là
Hòa Bình.
(Sưu tầm)

