LÁ THƯ MỤC VỤ
Ngày 25 tháng 01 năm 2006, tại thành phố Strasbourg (Pháp), Hội Đồng Nghị Viện của Ủy Hội châu Âu
(Parliamentary Assembly of The Council of Europe), một cơ quan dân cử của 46 quốc gia châu Âu, có cuộc họp
thường niên. Lần nầy Hội Đồng đã bỏ phiếu (với 99 phiếu thuận và 42 phiếu chống) và thông qua Nghị Quyết
1481. Nghị Quyết nầy có 14 điều khoản lên án chủ nghĩa cộng sản và coi chủ nghĩa quái gở nầy đã phạm tội ác
chống lại loài người. Từ đó, thế giới bắt đầu lên án cách quyết liệt hơn (dĩ nhiên trước kia vẫn có nhưng không
công khai và đồng loạt) những tội ác tày trời của cái chủ nghĩa kinh tởm do ác quỉ sản sinh ra ấy.
Hơn một năm sau, ngày 12 tháng 6 năm 2007, tại một khuôn viên ở Washington, D.C (Hoa Kỳ), tổng thống
George W.Bush cắt băng khánh thành đài tưởng niệm “Những nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản” (ước tính con
số lên hơn một trăm triệu người !). Người Mỹ chọn ngày nầy để kỷ niệm 20 năm tổng thống Ronald Reagan đọc
bài diễn văn nổi tiếng “Hãy phá đổ bức tường nầy !” ngay dưới chân bức tường chia cắt Đông-Tây Bá Linh.
Mặt trước bức tượng có khắc hàng chữ : “To the more than one hundred million victims of communism and
those who love liberty” (Tưởng niệm hơn một trăm triệu nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản và tất cả những ai
yêu chuộng tự do). Mặt sau bức tượng có khắc : “To the Freedom and Independence of all captive nations and
people” (Cho sự tự do và độc lập của tất cả các dân nước đang sống dưới sự kiềm kẹp).
Tại sao lại có quá nhiều nạn nhân bị chủ nghĩa cộng sản giết hại ? Từ cuộc cách mạng tháng mười bên Nga năm
1917 đến nay vừa đúng một thế kỷ. Nếu chia trung bình thì mỗi năm chủ nghĩa cộng sản giết chết một triệu con
người ! Nghĩa là sau một thế kỷ tung hoành, chủ nghĩa quái gở nầy đã lộ nguyên hình một con ác quỉ, hoàn
toàn không thể nào đem lại tự do ấm no cho nhân loại. Ngược lại, chủ nghĩa quái thai nầy, đã gây ra quá nhiều
tội ác, đã phá huỷ lương tâm tôn giáo và đạo đức của con người và đã làm cho nền kinh tế bị kiệt quệ. Cái lý
thuyết cho rằng : Nhân loại sẽ tiến đến cái gọi là “Thiên đàng cộng sản”- nơi mà con người “Các tận sở năng,
các tận sở nhu”(có nghĩa là ai ai cũng làm theo khả năng và hưởng theo nhu cầu), rốt cuộc tất cả cũng là huyền
thoại, là một thứ ảo vọng điên cuồng mà thôi. Vì sai lầm và khát máu ngay trên lý thuyết nên chẳng lấy gì làm
lạ khi đem ra thực hành, nó đã biến giai cấp vô sản thất học thành những tên đồ tể không còn lương tri con
người. Máu và nước mắt đã tuôn thành suối và không bút mực nào có thể tả xiết !
Đối với cộng sản, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Hoàn toàn không có vấn đề „sửa lỗi‟ mà chỉ có một cách là „triệt
tiêu‟. Giữa những đảng viên cộng sản với nhau mà còn thanh trừng nhau thẳng tay, huống hồ là đối với những
ai ngoài dảng. Chúa Giêsu lại dạy khác, đối với người anh em trót phạm lỗi, Chúa không bảo „hãy ráng nhẫn
nhịn chịu đựng‟ mà Ngài lại bảo „hãy đi sửa lỗi cho người đó‟. Nên nhớ, trên đời nầy ai cũng có lỗi, điều quan
trọng là biết thực hành 4 bước : Biết lỗi – Nhận lỗi – Xin lỗi – Sửa lỗi . Chúa lại còn ân cần chỉ dẫn cách làm :
“Một mình anh đi với kẻ làm lỗi mà thôi. Nếu người đó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh
em đó rồi. Còn nếu người đó không chịu nghe, hãy đem theo một hay hai người nữa. Mà nếu như người đó vẫn
không chịu nghe, anh hãy trình cùng Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà người đó cũng không chịu nghe, thì hãy
xem người đó như một người „ngoại‟ hay một người thu thuế.
Những người khác có lỗi với chúng ta thì đâu là gì so với những tội chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa. Vậy
mà trong khi Thiên Chúa tha luôn món nợ cho chúng ta, thì chúng ta lại không cho tha nhân được hoãn nợ một
chút nào ! Thiên Chúa không đòi quyền lợi, thậm chí tưởng chừng như Người đã quên hết tất cả quyền lợi của
Người ! Còn chúng ta, bằng cách đòi cho dược, chúng ta đã hành xử thật tệ, giống như người đầy tớ gian ác
trong bài Tin Mừng của thánh Matthêu. Sửa lỗi người khác vì yêu thương chứ không là dịp để hạ nhục hầu tâng
chính mình lên, vì làm như thế là không đi đúng con đường mà Chúa đã chỉ dạy.
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