Thời sự Việt Nam
Chủ đề: Cộng sản Tầu-Việt tiếp tục đàn áp tôn giáo
Tác giả: GnSP

Luồng gió mới – Đan viện Thiên An
Phim phóng sự
Đan Viện Thiên An Huế sau khi bị cộng sản đàn áp
https://youtu.be/g8cot3TCmsM

Cộng sản phá Thánh Giá

GNsP (04-07-2017) – Nhiều giáo xứ, các bạn trẻ ở Giáo phận Vinh và Tổng giáo phận
Huế - trong những ngày này - đang thắp nến cầu nguyện cho Đan viện Thiên An hiện bị
bách hại, cho bà con ngư dân chịu thảm họa Formosa, cầu nguyện cho quốc thái dân an
giữa lúc quê hương Việt Nam bị giặc nội xâm và giặc ngoại xâm đe dọa.
Như GNsP đã loan tin, vào các ngày 28-29 tháng 06-2017, nhà cầm quyền tỉnh Thừa
Thiên-Huế đã huy động trên dưới 200 công an, an ninh thường phục, cán bộ địa phương
và côn đồ tự tiện xông vào nội vi Đan viện Thiên An, mang theo hung khí đủ loại. Họ
ngang nhiên tháo dỡ, làm bể tượng, bẻ cong rồi nhổ bật cây Thánh Giá dựng trong khuôn
viên vườn cam – thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện từ những năm 1940. Một
hành động xúc phạm trắng trợn niềm tin tôn giáo giữa thanh thiên bạch nhật. Các Tu sĩ
tay không tấc sắt, thái độ ôn hòa, đã dồn hết sức lực bảo vệ Thánh Giá, nhưng vì đó cũng
lãnh một trận đòn thù là những cú xô hung hãn, những nắm đấm tàn bạo, những đòn gậy
chết người, những bàn tay túm tóc, bóp cổ... Cuối cùng, tay không đành bất lực hy sinh
để Thánh Giá Chúa bị xúc phạm, nhân phẩm, thân thể các Đan sĩ bị bầm dập, thương
tích...
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Thái độ cương quyết hy sinh bảo vệ biểu tượng niềm tin Tôn giáo của các Đan sĩ không
do các vị lựa chọn, mà chính nhà cầm quyền vô thần và tàn bạo đã đẩy họ vào đường
cùng đó, buộc các vị phải liều mất mạng sống mình vì Thiên Chúa, vì Đức Tin và vì lòng
yêu mến Đức Giê-su, Đấng họ tôn thờ, như Lời Tin Mừng Chúa Nhật 13 Thường Niên
mấy ngày sau đó (02-07) nhấn mạnh: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều
mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.”
Kết quả của việc “liều mất mạng sống mình vì Thầy” của các Đan sĩ là nhiều thầy đã bị
trọng thương, nhưng kết quả hoa trái của sự liên kết, hiệp thông, đồng hành, chia sẻ... đã
trổ sinh rực rỡ, với nhiều giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân từ nhiều giáo xứ khắp nơi
trong nước và ngoài nước đang thắp nến cầu nguyện cho Đan viện, cũng như khơi dậy
tiếng nói “vì công lý, vì sự thật” của đồng bào quốc nội lẫn hải ngoại trước hành vi bách
hại tôn giáo, đàn áp người tu hành của nhà cầm quyền vô thần cộng sản.
Lịch sử Tôn giáo cũng như lịch sử nhân loại luôn chứng minh những chế độ bách hại tôn
giáo, giết chết tín đồ đều sẽ dẫn đến diệt vong... Còn tôn giáo, thì phát triển mạnh mẽ
hơn, trường tồn và tiếp tục thu phục nhân tâm bằng thái độ can đảm bênh vực Đức tin,
nhẫn nhục gánh chịu gian khổ, với tâm tình hiền hòa, với tấm lòng tha thứ và với đòn đáp
trả chỉ là lời cầu nguyện.
Đã có người dùng facebook trên mạng bình luận về các hành vi “xúc phạm niềm tin Tôn
giáo, phá hủy tài sản, xâm hại nhân phẩm, thân thể các Đan sĩ” của nhà cầm quyền Thừa
Thiên-Huế trong mấy ngày qua là “bóng dáng của bách đạo thời Văn Thân, triều Nguyễn
năm xưa”. Đáp trả lại, một lần nữa, lịch sử sẽ ghi nhận thái độ của các Đan sĩ Thiên An
và những ki-tô hữu hiệp thông với các vị đang biểu lộ cách bi tráng và hùng hồn trong
những ngày này- chính là thể hiện tâm tình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam gởi tới nhà
cầm quyền và “mọi anh chị em” ngày 01-06-2017 vừa qua: phải tôn trọng những giá trị
văn hóa, những di sản tinh thần, những nhu cầu tâm linh của người dân. “Lịch sử dân tộc
Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung cũng cho thấy rằng các chế độ chính trị
thay đổi theo thời gian, còn dân tộc thì trường tồn. Do đó, phải đặt lợi ích của dân tộc lên
trên hết... Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những con người cụ thể đã và đang
làm nên dân tộc này, nhất là những người cùng khổ và bị quên lãng. Đồng hành với dân
tộc là đồng hành với những giá trị làm nên di sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt
Nam; chống ngoại xâm, giữ gìn bờ cõi, chống cường quyền, tương thân tương ái, lá lành
đùm lá rách...”
Hiệp thông, đồng hành với các Đan sĩ Thiên An hôm nay, bây giờ là nghĩa vụ của chúng
ta, vì nói cách nào khác, các Đan sĩ chính là những “con người cụ thể... những người
cùng khổ và bị quên lãng.”
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Phụ lục
Hình ảnh các Giáo xứ hiệp thông với Đan viện Thiên An
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Giáo xứ Cồn Mâm, giáo hạt Hòa Ninh, GP Vinh
do Linh mục Giu-se Trương Văn Thực quản xứ
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Giáo xứ Liên Hòa, Giáo hạt Hướng Phương, GP Vinh
do Linh mục Phê-rô Thân Văn Chính quản xứ
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Giáo xứ Phú Yên, Giáo hạt Thuận Nghĩa, GP Vinh
do Linh mục An-tôn Đặng Hữu Nam quản xứ

Giáo xứ Song Ngọc, Giáo hạt Thuận Nghĩa, GP Vinh
do Linh mục JB Nguyễn Đình Thục quản xứ
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Giáo xứ Vạn Lộc, Giáo hạt Vạn Lộc, GP Vinh
do Linh mục An-tôn Nguyễn Quang Trung quản xứ

Page 7 of 9

Giáo xứ Yên Hòa, Giáo hạt Vàng Mai, GP Vinh
do Linh mục Phao-lô Hồ Văn Trường quản xứ
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Giáo xứ Sáo Cát, Tổng Giáo phận Huế
do Linh mục Phao-lô Trần Khôi quản xứ

Huyền Trang, GNsP
Ảnh: CTV GNsP ở các Giáo xứ

Nguồn: Internet E-mail by ddcb chuyển
Đăng ngày Thứ Năm, July 6, 2017
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