Tôn giáo

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới
(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)
http://www.conggiaovietnam.net
conggiaovietnam@gmail.com
Thời sự CGVN
Chủ đề: Xã hội
Tác giả: Huyền Trang

Qua sự kiện Đan viện Thiên An
Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt:
“Giá trị bị đảo lộn, khái niệm bị đảo nghĩa qua sự kiện Đan viện Thiên An”

GNsP (13-07-2017) – “Chính quyền nghĩa là quyền chính đáng công khai hay là công
quyền của người dân, phải có tính cách quang minh chính đại. Bây giờ người ta dùng
côn đồ, dùng lực lượng đen tối là những lực lượng ở ngoài pháp luật. Nếu hai lực lượng
giống như là ánh sáng và bóng tối nhưng chính người ta lại hợp tác với nhau thì khó coi
rồi, mà nó còn lẫn lộn vào nhau thì thật là đáng buồn. Suy thoái đạo đức thật là thê
thảm.”
Đó là nhận định của Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt qua sự kiện nhà cầm quyền huy
động côn đồ, các cán bộ của xã, thị xã và tỉnh cũng như an ninh thường phục, công an,
các bà trong Hội Phụ Nữ đến đập phá, tháo dỡ Thánh Giá là biểu tượng thiêng liêng của
niềm tin Công Giáo và đánh đập các Đan sĩ Đan viện Thiên An, chỉ vì nhà đương quyền
đặt lợi ích chính trị, vật chất, kinh tế, lên trên tất cả các giá trị tâm linh, tinh thần.
Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt cũng nhấn mạnh: “Không tôn trọng quyền tư hữu [đất
đai] là nguyên nhân sâu xa nhất gây ra những bất ổn xã hội hiện tại.”
“Không công nhận quyền tư hữu [đất đai] là ổ tham nhũng, hối lộ, bất công và vì thế xảy
ra đàn áp, rối loạn cho đất nước”, ngài nói.
Vị Tổng Giám Mục Giu-se hơn 60 tuổi không quản ngại đường xá xa xôi đã vượt hơn
640km từ Đan viện Châu Sơn – Ninh Bình đến thăm các Đan sĩ Đan viện Thiên An-Huế
(ĐVTA), vào ngày 10-06-2017.
Sau chuyến viếng thăm này, ngài đã đồng ý cho Pv. GNsP một cuộc phỏng vấn về thực
trạng xã hội Việt Nam dưới lăng kính sự kiện nhà cầm quyền chà đạp niềm tin Tôn giáo
và hành hung các Đan sĩ ĐVTA.
Xin mời quý vị dõi theo cuộc phỏng vấn:
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Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Đức Tổng Giu-se, chúng con được biết vào ngày 10/07,
phái đoàn của ngài đã vượt hơn 640km đến thăm và dâng lễ tại ĐVTA. Xin Đức Tổng có
thể kể cho chúng con nghe về chuyến viếng thăm này?
Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt: Trước hết chúng tôi được nghe tin ĐVTA bị tai nạn,
chúng tôi luôn ray rứt và muốn đến thăm các anh em. Nhân dịp vừa rồi gần với dịp lễ
Thánh Biển Đức là Bổn Mạng của ĐVTA và Đan viện Châu Sơn, chúng tôi đã thu xếp
được một số thời gian, quyết tâm đến thăm viếng, chia sẻ, động viên những người anh em
của mình.

Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Đức Tổng Giu-se, nhiều người cho rằng, hình ảnh các
Đan sĩ bị đánh đập, đàn áp, biểu tượng Thánh thiêng của niềm tin Công Giáo bị xúc
phạm là “bóng dáng của bách đạo thời Văn Thân, triều Nguyễn năm xưa”. Xin ngài cho
chúng con nhận xét về ý kiến này?
Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt: Khi đi thăm ĐVTA và cho đến khi trở về, cảm giác
trong tôi đọng lại là đau và xót. Đau buồn trước hết là Thánh Giá bị đập vỡ. Thánh Giá là
biểu tượng cao nhất của Tôn giáo – Đạo chúng ta, là biểu tượng của tình yêu thương, của
sự hiền lành khiêm nhường và Lòng thương xót của Thiên Chúa. Với biểu tượng thánh
thiêng đẹp như vậy lại bị xúc phạm thì nói lên một điều thật là đáng buồn.
Các Đan sĩ là những người không có một tấc sắt trong tay. Qua những video đã được ghi
lại, các thầy rất hiền lành, không có chủ ý đánh ai, không manh động, chỉ bảo vệ Thánh
Giá là niềm tin của mình, đó là Thiên Chúa tràn đầy tình yêu thương, Lòng thương xót
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dâng đầy. Vì thế các Thầy muốn bảo vệ. Thế nhưng tất cả những người đã xúc phạm đến
những người hiền lành nhất, đến tình cảm cao quý nhất, thì thật đáng buồn cho xã hội
hôm nay.
Tình trạng xót xa vì các giá trị bị đảo lộn, khái niệm bị đảo ngược. Chúng ta thấy những
người quan tâm đến thế giới, đến con người, đến đất nước, không khỏi xót xa khi thấy tất
cả những điều cao quý nhất của nhân loại, của con người, của đất nước bị xúc phạm như
thế.
Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Đức Tổng Giu-se, ngay sau sự kiện các Đan sĩ ĐVTA bị
đàn áp, đánh đập... trên một tờ báo của Hội Thừa sai Paris, Pháp, Đức tổng Giu-se
Nguyễn Chí Linh đã kể lại sự kiện ĐVTA, ngài còn nêu ra các hiện trạng nhức nhối đã,
đang xảy ra tại Giáo Hội VN như: quyền tự do tôn giáo ở VN bị kềm kẹp, thảm họa
Formosa, nhiều Ki-tô Hữu có tiếng nói khác nhà cầm quyền cs bị bắt bỏ tù và trục xuất
ra khỏi quê hương... Ngài nhận định ra sao về nội dung bài phỏng vấn đó?
Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt: Đức Tổng Giu-se Linh đã nói tổng quát những băn
khoăn, trăn trở của tất cả mọi người không chỉ giới Tôn Giáo, đặc biệt Công Giáo mà còn
tất cả của những tâm hồn thành tâm thiện chí đối với những giá trị như tôi vừa nói, bị xúc
phạm, bị đảo lộn, bị đảo ngược. Tất cả những ai quan tâm đến thế giới, đến con người,
đến Giáo Hội đều phải quan tâm đến những điều này.
Khi đề cập đến những vấn đề của Thiên An có những điều sâu xa hơn và thực sự những
người quan tâm lấy làm lo ngại, chẳng hạn như những giá trị bị đảo lộn. Chúng ta vẫn
thường có bậc thang giá trị tinh thần cao hơn vật chất. Khi nào vật chất cao hơn tinh thần
đó là dấu hiệu suy thoái của xã hội rất đáng ngại. Trong những trường hợp người ta khinh
thường những tập tục Tôn giáo, khinh thường những con người hiến thân, điều này nói
lên tình trạng đặt vật chất cao hơn tinh thần. Hay xưa nay, người ta vẫn còn đề cao Tôn
giáo, kính trọng Tôn giáo, những người tu hành, cũng như những cơ sở Tôn giáo. Khi
người ta đề cao tiền bạc, kinh doanh, lợi nhuận. Nếu hai bên không xâm phạm đến nhau
thì đã suy thoái rồi. Còn đằng này khi trực diện người ta đặt kinh doanh lợi nhuận để tàn
phá Tôn giáo, để làm kinh tế thì phải nói là mức suy thoái nó thê thảm.
Chúng ta phải nói đến khái niệm bị đảo ngược, chẳng hạn như khái niệm về Quốc gia.
Quốc gia không phải là cái gì trừu tượng. Ngày xưa chúng ta biểu tượng Quốc gia bằng
những từ như đất nước, non sông, là những gì gần gũi thân thương. Quốc gia không phải
là một biểu tượng trừu tượng thế nhưng nó là đất, là nước, là sông, là núi. Quê hương gắn
liền với Quốc gia sông núi là vẻ đẹp tự nhiên, làm nên vẻ đẹp của Dân tộc. Nếu vì kinh tế
mà tàn phá thiên nhiên thì chúng ta tàn phá đất nước. Khi người ta vì kinh tế lợi nhuận
mà người ta bán đất, bán rừng thì đó là bán nước rồi. Đó là một hình tượng đất nước cả
nghĩa đen lẫn nghĩa bóng mà chúng ta vẫn thường dùng xưa nay.
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Đâu là những ý niệm về khái niệm chính quyền. Chính quyền nghĩa là quyền chính đáng
công khai hay là công quyền của người dân, phải có tính cách quang minh chính đại. Bây
giờ người ta dùng côn đồ, dùng lực lượng đen tối là những lực lượng ở ngoài pháp luật.
Nếu hai lực lượng giống như là ánh sáng và bóng tối nhưng chính người ta lại hợp tác với
nhau thì khó coi rồi, mà nó còn lẫn lộn vào nhau thì thật là đáng buồn. Suy thoái đạo đức
thật là thê thảm.
Do đó, chúng ta cần nhìn vấn đề của Thiên An ở góc độ sâu xa hơn nhiều như vậy, chúng
ta mới thấy đáng sợ và đáng báo động cho tương lai của đất nước, cho tương lai Giáo Hội
của chúng ta.

Huyền Trang, GNsP: Kính thưa Đức Tổng Giu-se, sau một chuỗi các sự kiện gần đây
xảy ra tại Giáo phận Vinh, Đan viện Thiên An, mà đích thân Đức Tổng đã đến thăm,
chứng kiến và khích lệ, ngài có lời nhắn nhủ gì đến các Cha, các Đan sĩ cũng như bà con
Giáo dân?
Đức Tổng Giu-se Ngô Quang Kiệt: Trong bài phỏng vấn của Đức Tổng Giu-se Linh,
ngài cũng nói nguyên nhân sâu xa đó chính là không công nhận quyền tư hữu [đất đai],
đó chính là cái đã xảy ra những xáo trộn tại đất nước chúng ta. Bởi vì, người ta thống kê
tất cả những vụ xáo trộn tại đất nước đến 77% là đất đai. Không công nhận quyền tư hữu
[đất đai] là ổ tham nhũng, hối lộ, bất công và vì thế xảy ra đàn áp, rối loạn cho đất nước.
Nếu chúng ta ý thức được vấn đề thì những người tâm huyết, những người thực sự có
lòng yêu nước phải giải quyết các vấn đề đó, dù có đụng chạm, đến đâu, đến ai. Vì tương
lai và vì những điều tốt đẹp cho dân tộc, cho đất nước thì thấy những điều sai sót phải
giải quyết. Không tôn trọng quyền tư hữu [đất đai] là nguyên nhân sâu xa nhất gây ra
những bất ổn đất đai hiện tại.
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Cho nên chúng tôi hy vọng tất cả mọi người cùng góp ý nhất là những người có quyền
trong Quốc hội làm sao phải thay đổi, sửa đổi Luật về đất đai để tôn trọng quyền tư hữu
[đất đai] của con người. Có như thế mới có thể khắc phục những rối loạn đang xảy ra cho
đất nước chúng ta. Qua những vấn đề đất đai là mồi cho tham nhũng, hối lộ, đàn áp, bất
công. Bởi vì, nếu muốn xây dựng xã hội, cần xây trên nền tảng vững vàng, dựa trên định
luật chung của con người, nên quyền tư hữu [đất đai] là quyền không thể nào chối bỏ
được. Còn nếu chúng ta chỉ xây dựng xã hội trên vật chất, trên ý thức hệ, dùng tất cả mọi
thủ đoạn để bảo vệ những sai trái của mình thì xã hội đó không tốt và chắc chắn nó sẽ
không vững bền được. Vì thế, tôi mong muốn làm sao tất cả mọi người cùng hiểu biết
vấn đề và cùng giải quyết vấn đề thực sự nó như thế.
Tôi rất ấn tượng hình ảnh các Đan sĩ ôm lấy cây Thánh giá, bảo vệ Thánh giá bất chấp tất
cả những bạo lực ở xung quanh. Đó là một biểu tượng đẹp của các giá trị. Lời cuối tôi
cũng mong sao cho đất nước, xã hội của chúng ta tôn trọng những giá trị cao đẹp của
Tâm linh, Tôn giáo và Dân tộc vì khi xã hội được xây dựng trên những giá trị cao đẹp
mới có thể bền vững. Còn chúng ta không xây dựng trên những giá trị cao đẹp thay vào
đó là những giá trị quá tầm thường thì sẽ mau chóng tàn lụi. Cho nên chúng ta phải luôn
luôn xây dựng xã hội trên những giá trị cao quý như là Tôn giáo, Sự thật, Công lý. Mấu
chốt của tất cả mọi rắc rối trong xã hội VN hôm nay là quyền tư hữu [đất đai] không có.
Thế thì mọi người cùng nhận thức vấn đề và cùng quyết tâm sửa sai cũng như làm lại một
nền tảng vững chắc là điều mà tôi mong muốn. Như thế đất nước chúng ta sẽ vững vàng
và những giá trị Tôn giáo được đề cao, những giá trị tâm linh tinh thần mới có thể phát
huy thì con người mới có thể sống cao quý được.
Huyền Trang, GNsP: Chúng con xin chân thành cám ơn và kính chúc sức khỏe ngài.
Mời xem video: https://www.facebook.com/tinmungchonguoingheo/videos/1413193862133367
Huyền Trang, GNsP
(Tin Mừng Cho Người Nghèo)

Kính thưa Quý vị, đặc biệt các bạn trẻ,
Trong số những người thân của chúng ta. Không phải tất cả đều đã có máy điện toán (vi tính) hoặc có
dùng email, hoặc đã có thể nhận được những thông tin này...
Vì vậy, xin hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách phổ biến thông tin này bằng email hoặc in ra, photocopy và
gởi cho người thân của Quý vị. Đặc biệt xin gởi cho những ai chưa có sử dụng internet.
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Xin chân thành cám ơn
conggiaovietnam@gmail.com
http://www.conggiaovietnam.net

Nguồn: Internet E-mail by conggiaovietnam@gmail.com chuyển
http://www.conggiaovietnam.net
Đăng ngày Thứ Bảy, July 15, 2017
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQTB/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH
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