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“BẢO VỆ TRỌN SỰ SỐNG” 

 

Anh Chị Em thân mến: 

 

Bình an của Chúa ở cùng Anh Chị Em! 

 

Tôi tin rằng chuyến thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Nhật Bản vào 

tháng 11 vừa qua vẫn còn sống động trong ký ức của mỗi Anh Chị Em. Trong niềm 

hân hoan chào đón vị kế nhiệm của Thánh Phêrô cùng với thông điệp “Bảo Vệ Trọn 

Sự Sống” mà người mang đến, chúng ta đã cùng nhau trải qua bốn ngày thật ý nghĩa. 

Tạ ơn Chúa! 

 

Được tiếp xúc gần gũi với Đức Giáo Hoàng và được lắng nghe huấn dụ phổ quát của 

người, chúng ta như được đón nhận ánh sáng của Tin Mừng. Anh Chị Em vẫn còn nhớ 

lời người dạy? Các từ ngữ mà Đức Thánh Cha chọn lọc kỹ lưỡng, với hàm ý mời gọi 

quyết liệt, như “hy vọng, hòa bình, liên đới, phi hạt nhân, phi bạo lực, nhân quyền, lòng 

yêu thương, trắc ẩn, chứng nhân Tin Mừng, v.v..,” nếu được đọc và ngẫm nghĩ cách 

cẩn thận, chúng sẽ thật sự đánh động chúng ta, và sẽ trở nên kim chỉ nam cho hành 

trình sống đạo của chúng ta. 

 

“Bảo vệ trọn sự sống” là thông điệp mà Đức Thánh Cha thường nhắc đến. Sự sống là 

quà tặng cao quý nhất đến từ Thiên Chúa; vì thế, đón nhận sự sống với lòng biết ơn, 

nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống phải là nền tảng cho mọi thang giá trị, suy nghĩ và việc 

làm của mỗi người chúng ta. Trong thông điệp “Laudato Sí,” công bố năm 2015, về 

việc “chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta,” Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ kêu gọi 

tôn trọng nhân quyền, bảo vệ công lý, hòa bình, và gìn giữ môi trường sống. 

 

Nhìn lại thực tế xã hội chúng ta đang sống, có quá nhiều điều khiến chúng ta phải đau 

lòng, phải hoán cải; nói theo cách của Đức Thánh Cha, cần phải “hoán cải sinh thái.” 

Để hiểu rõ khái niệm này hơn, thiết nghĩ chúng ta cần tìm về từ nguyên “sinh thái” 

trong tiếng Hy Lạp: Οικολογία, trong đó οἶκος có nghĩa là nhà hay môi trường sống và 

-λογία có nghĩa là sự khôn ngoan hay việc học hỏi. Vậy, “sinh thái” có nghĩa là sự khôn 

ngoan cần thiết để gìn giữ môi trường sống chung. Vì môi trường sống là ngôi nhà 

chung của tất cả mọi người, chúng ta cùng chung tay gìn giữ vẻ đẹp và sự hài hòa của 

nó, để tất cả mọi người đều có thể cùng chung sống. 



 

Hưởng ứng thông điệp của Đức Thánh Cha, và cũng để kỷ niệm cuộc viếng thăm của 

người, các Giám mục Nhật Bản đã ấn định khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến 

ngày 4 tháng 10 hằng năm cho những cam kết dấn thân bảo vệ trọn sự sống. 

 

Trong thư trình bày sáng kiến này, Đức Cha Takami, Chủ tịch Hội đồng Giám mục 

Nhật Bản, đã viết: “để bảo vệ trọn sự sống, chúng ta cần phải thay đổi lối sống và tập 

quán sống hằng ngày. Trong thời gian đặc biệt này, tất cả các tín hữu tại Nhật Bản sẽ 

cố gắng đào sâu nhận thức về tính thiêng liêng của sự sống, và cùng với các đoàn thể 

khác trong xã hội, nhất là với người trẻ, nỗ lực thực hiện những việc làm bảo vệ sự 

sống cách cụ thể.” 

 

Những việc làm này có thể được thực hiện theo nhiều hình thức và cách thế khác nhau. 

Thư chung của Hội đồng Giám mục Nhật Bản, nhắc lại thông điệp “Laudato Sí” của 

Đức Thánh Cha, “vấn nạn sinh thái nhìn từ góc độ toàn cầu cho thấy có sự gắn kết mật 

thiết với các vấn đề xã hội, nhân quyền, và công lý;” và gợi ý một số việc làm cụ thể.  

 

Trong Giáo phận Fukuoka, tôi kêu gọi các giáo xứ, trường học, cơ sở bác ái xã hội, 

cộng đoàn tu trì, và các đoàn thể công giáo nhiệt tình hưởng ứng tháng “bảo vệ trọn sự 

sống” theo những cách thức có thể. Do hoàn cảnh đại dịch Covid-19, chúng ta không 

thể cùng nhau tổ chức các hoạt động trên toàn giáo phận; vì thế, Anh Chị Em, theo 

đoàn thể và cá nhân, hãy tự nghĩ ra cho mình những việc làm “bảo vệ trọn sự sống” 

cách cụ thể và theo đó mà thi hành. Anh Chị Em cũng có thể tham khảo Thư chung của 

Hội đồng Giám mục để có thêm những ý tưởng khác. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành trên Anh Chị Em. 

 

Người anh em trong Đức Kitô, 

 

Josep M. Abella 

Giám mục Giáo phận Fukuoka 


