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JPIC: Thông điệp số 3 – tháng 09/2022 

 

  

 

Dẫn Nhập 

“Ngày Quốc Tế Không Bạo Lực” được đánh dấu vào 

ngày 02/10, khởi đi từ ngày sinh nhật của Mahatma 

Gandhi 02/10/1869, vị anh hùng dân tộc, người đã lãnh 

đạo phong trào đấu tranh giành độc lập cho đất nước Ấn 

Độ, và cũng là người tiên phong cho triết lý và chiến 

lược bất bạo động, và đại hội đồng, vào ngày 

05/06/2007, trong một nghị quyết đã được thiết lập, kỷ 

niệm và thông qua. Ngày quốc tế không bạo lực chính là 

một dịp để phổ biến thông điệp bất bạo động thông qua 

mảng giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng. 

Nghị quyết tái khẳng định sự phù hợp phổ biến của 

nguyên tắc bất bạo động, và mong muốn đảm bảo một 

nền văn minh tình thương, hoà bình, khoan dung, hiểu 

biết và không bạo lực. 

(https://www.un.org/en/academic-impact/int 

International-day-non-violence-2-october) 

Chúa Giêsu thành Nazareth trong thời gian thi hành sứ 

vụ ngắn ngủi của Ngài trên trần gian này, và đặc biệt, 

vào thời điểm cuộc khổ nạn của Ngài, đã dạy chúng ta 

rằng, tình yêu chiến thắng sự dữ, bởi Thiên Chúa là tình 

yêu. Chúa Giêsu đã từ bỏ việc sử dụng bạo lực khi bị bắt 

cách vô cớ vào ban đêm tại vườn Gethsemani, chính 

Ngài đã khiển trách Phêrô, kẻ đã rút gươm chém tên đầy 

tớ của thượng tế, và chặt đứt tai phải (Mt 26, 51-56). 

Chúa Giêsu không chỉ từ bỏ việc sử dụng bạo lực mà 

còn tha thứ cho những ai nhạo báng, phản bội, lên án, 

tra tấn và giết hại ngài. 

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy bạo lực và 

bất công, chính thế giới hôm nay đang gây ra biết bao 

cái chết vô tội, nỗi đau và cả sự tàn phá cho nhân loại. 

Ác giả thì ác báo (temptation is to respond to violence 

with violence), các môn đệ Chúa Giêsu phải cố gắng đi 

theo con đường hòa bình và hòa giải của Ngài. Vào ngày 

này, bất bạo động được coi là cách duy nhất để giải quyết 

các hành vi gây nên tội phạm. Chúng tôi mời bạn cầu 

nguyện cho hòa bình trên thế giới, đặc biệt cho những 

quốc gia đang bị chiến tranh và loạn lạc. 
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Văn bản Kinh thánh 

“Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và 

sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả 

các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo 

các ông, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. vậy anh 

em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em 

hãy ra đi, này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào 

giữa bầy sói " (Lc 10, 1-3) 

 

Suy Gẫm 

Chúng ta đang chứng kiến sự tàn phá của bạo lực ngày càng 

lan rộng, hậu quả của tội lỗi con người, ngay từ những câu 

chuyện đầu tiên trong Kinh Thánh. Sau câu chuyện huynh 

đệ tương tàn của Cain và Abel (St 4, 1-16), nhân vật Lamech 

xuất hiện và thốt ra lời báo thù gần như không giới hạn (St 

4, 23-24) khiến người ta khiếp sợ. Ngay cả trận lụt, dự định 

bắt đầu một khởi đầu mới, cũng không thể rửa sạch bạo lực 

khỏi lòng người (St 8, 21). Bạo lực đơn giản là không thể bị 

đánh bại bởi một bạo lực khác. 

Tuy nhiên, kế hoạch của Thiên Chúa dành cho dân Ngài là 

kế hoạch của hòa bình và yêu thương (Gr 29, 11). Với phong 

trào tiên tri, Đức Giêsu bắt tay vào việc hình thành một con 

đường mới mẻ hơn để vượt qua bạo lực, đó là con đường 

bất bạo động. Trong sách ngôn sứ Isaia, bất bạo động được 

thể hiện bằng hình ảnh “người tôi tôi trung của Thiên Chúa” 

"dù bị đối xử thô bạo, đã phục tùng mà không hé răng; như 
một con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt ..." (Is 53,7). Một 

viễn cảnh hấp dẫn về cuộc sống bất bạo động của các loài 

động vật trong Is ll, 6-9, thông báo về thời kỳ thiên sai trong 
tương lai. 

Chúa Giêsu dùng “bất bạo động” làm kim chỉ nam cho các 

môn đệ khi sai họ đi như hình ảnh “con chiên non đi giữa 

bầy sói” (Lc 10,3). Thực tế, cả ngàn con chiên cũng không 

bao giờ dám tấn công một con sói. Bạo lực chỉ có thể bị 

đánh bại bằng cách đối lập, tức bất bạo động hay hoà bình 

và yêu thương. Vì vậy, lời khuyên của Phaolô dành cho tất 

cả chúng ta rằng: "Đừng để bị điều ác chinh phục nhưng 

hãy lấy điều thiện để thắng điều ác" (Rm 12, 21). 
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Các Hoạt động Truyền giáo 

1) Việc thúc đẩy một nền văn hóa bất bạo động và 

hòa bình không chỉ là việc không có chiến tranh. Nó 

không phải là một mục tiêu cuối cùng, mà là một quá 

trình. Đó là việc tạo ra một môi trường thuận lợi để đối 

thoại, thảo luận và tìm ra giải pháp cho các vấn đề và 

những mâu thuẫn mà không sợ bạo lực. Tiến hành các 

cuộc hội thảo và thuyết trình để nâng cao nhận thức này 

với mọi người. 

2) Lập kế hoạch cho các chiến dịch bất bạo động: Để 

phát triển một chiến lược bất bạo động hiệu quả, chúng 

ta cần phát triển các kỹ năng tư duy chiến lược, làm rõ 

các giá trị và quan điểm được chia sẻ của các nhóm, đặt 

tên và mô tả vấn đề, phân tích tại sao vấn đề tồn tại, nhằm 

tạo ra một tầm nhìn về những gì chúng ta muốn; rồi hành 

động từ tầm nhìn đến các mục tiêu. 

3) Tuổi thơ không bạo lực: Giáo dục mọi người trong 

các cơ sở của chúng ta về việc ngăn ngừa bạo lực tinh 

thần và thể chất và bạo lực tình dục đối với trẻ em từ ba 

khía cạnh khác nhau: (a) phòng ngừa; (b) giảm thiểu tác 

động có hại và điều trị, (c) với trọng tâm chính là ngăn 

chặn 

4) Các phong trào xã hội phải bất bạo động: Các 

phong trào xã hội là một trong những con đường để tìm 

kiếm công lý, là một phần của phong trào xã hội, nhưng 

thành công là một quá trình lâu dài, không phải là một 

sự kiện. Để đạt được thành công, phong trào cần phải đạt 

được thành công trong một loạt các mục tiêu phụ với 

cách tiếp cận hoàn toàn bất bạo động.  

5) Dạy về giải quyết xung đột & thay đổi hòa bình; 

tạo ra một loạt các giáo án trên các lĩnh vực, chương trình 

giảng dạy khác nhau cho sinh viên nơi học đường cũng 

như trong các trường đại học. 

6) Tập trung vào hành động phi bạo lực: Chấm dứt 

chiến tranh, đói nghèo, phân biệt chủng tộc và tàn phá 

môi trường. Tạo một nhóm tư vấn tại địa phương của 

bạn dựa trên các vấn đề và liên tục tìm kiếm công lý theo 

cách bất bạo động. 

7) Hành động trực tiếp: Hành động trực tiếp chống lại 

sự bất công trong một cộng đồng có thể tạo nên những  

xung đột. Hành động trực tiếp có hiệu quả nhất khi nó 

minh họa sự bất công mà chính nó sẽ tìm cách để sửa 

chữa và khắc phục. Có nhiều cách hành động trực tiếp, 

bao gồm tẩy chay, từ chối mua sản phẩm, tuần hành và 

biểu tình, chiến dịch viết thư và kiến nghị, hành động 

chính trị và bỏ phiếu, nghệ thuật và biểu diễn công cộng, 

vv… Các hành động phi bạo lực có thể là một thực tiễn 

tốt. 
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Pray for the international day of non-

violence: Love & Peace 

 

 

(Văn Phòng JPIC – Nha Trang) 

Lời Nguyện Cho Ngày Quốc Tế Không Bạo Lực 

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa tha thứ cho những 

lần chúng ta đã chọn cách bạo lực thay vì bất bạo động, 

tất cả những cách chúng ta đã làm tổn thương anh em và 

ủng hộ cho nền văn hóa bạo lực và chiến tranh.  

Đáp: Lạy Thiên Chúa Hòa Bình, xin thương xót chúng 

con. 

Xướng: Chúa Giêsu, Ngài đã từ bỏ bạo lực, yêu thương 

mọi người, thực hành bất bạo động, dạy lối sống hòa 

bình, chống lại sự bất công, và hiến thân cuộc sống của 

Ngài trong tình yêu bất bạo động hoàn hảo cho nhân loại. 

Đáp: Lạy Thiên Chúa Hòa Bình, xin thương xót chúng 

con”. 

Xướng: Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu gọi chúng con từ bỏ 

bạo lực, yêu thương mọi người, thực hành bất bạo động, 

phản đối chiến tranh, dỡ bỏ vũ khí hạt nhân, chống lại sự 

bất công, hiện thân của hòa bình và yêu thương kẻ thù 

của chúng ta 

Đáp: Lạy Thiên Chúa Hòa Bình, xin thương xót chúng 

con”. 

Lời nguyện chung: Lạy Thiên Chúa của hòa bình, chúng 

con xin tạ ơn Chúa vì đã mời gọi chúng con đi theo Chúa 

Giêsu, con Chúa trên con đường hòa bình. Xin giúp 

chúng con trở thành những người con thánh thiện của 

Chúa theo tinh thần yêu thương và tha thứ của Phúc Âm. 

Xin hãy đánh thức trái tim của chúng con, để chúng con 

trở thành những công cụ của tình yêu. Xin làm cho Giáo 

Hội trở thành một cộng đồng Phúc âm bất bạo động, từ 

chối chiến tranh, hầu làm rạng rỡ tình yêu và hòa bình 

của hết thảy chúng con. Xin ban phước lành cho chúng 

con, để chúng con biết yêu thương những kẻ thù không 

đội trời chung, hòa giải với mọi người, chống lại sự bất 

công và truyền bá thực hành bất bạo động. Xin ban cho 

chúng con một thế giới mới không có chiến tranh, đói 

nghèo, vũ khí hạt nhân, bạo lực nóng lên toàn cầu. Và xin 

ban cho chúng con triều đại bất bạo động/phi bạo lực của 

Chúa ngay hôm nay và ngay giờ phút này. Chúng con cầu 

xin nhân danh Đức Giêsu, Đấng bất bạo động, người anh 

em và là niềm hoà bình của chúng con. Amen. 

(shortened from ssps-usa.org) 
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