SỨ ĐIỆP FATIMA - NHỮNG SAI LẦM CỦA NƯỚC NGA VÀ HIỆP ƯỚC LISBON
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tháng 12 năm 2007.

Khi Đức Mẹ hiện ra tại một làng nhỏ của
Portugal (Bồđàonha) năm 1917 có lẽ có
một sự trùng hợp, thủ đô của Portugal,
Lisbon là một thành phố vô thần bậc nhất
thế giới. Và chắc chắn chính quyền Bồ
hồi đó đã tạo ra một thách thức to lớn đối
với việc loan truyền Sứ Điệp Fatima và
cũng đối với đặc tính công giáo của chính
nước Bồ nữa. Tuy thành phố Lisbon một
thời nổi tiếng là thủ đô vô thần của thế giới
đã thay đổi trong thế kỷ 20, một đe dọa
lớn hơn đối với văn minh Kitô đã nổi lên
tại thành phố ấy. Bởi vì hiệp ước Lisbon
đã được chấp thuận và ký kết ngày 13

Trong lần hiện ra thứ ba ngày 13 tháng 7 năm 1917, Đức Mẹ đã cảnh báo rằng nếu
loài người không ngừng xúc phạm Thiên Chúa thì một chiến tranh tàn bạo hơn
nữa sẽ xảy ra trong triều đại của ĐGH Piô XI… Để ngăn chặn điều này [chiến tranh],
Mẹ sẽ đến để yêu cầu tận hiến nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ và rước lễ
đền tạ trong 5 Ngày Thứ Bẩy Đầu Tháng. Nếu họ nghe theo lời yêu cầu này thì nước
Nga sẽ hoán cải, và thế giới sẽ có hòa bình; nếu không thì nước Nga sẽ truyền bá sai
lầm của họ khắp thế giới, cổ võ chiến tranh và bách hại Giáo Hội. Những kẻ tốt sẽ bị tử
đạo; Đức Giáo Hoàng sẽ chịu nhiều đau khổ, và một số quốc gia sẽ bị hủy diệt.
Những sai lầm của nước Nga mà Đức Mẹ nói đây chính xác là những sai lầm
nào? Nước Nga có gì khác biệt mà Đức Mẹ phải chỉ đích danh nước Nga với một phán
quyết như vậy?
Cách Mạng Nga xảy ra năm 1917. Hậu qủa của nó là sự thành lập một chính thể mới
đã từng là nền tảng của Liên Bang Xô viết, và đúng như lời cảnh báo của Đức Mẹ, cổ
võ chiến tranh và bách hại Giáo Hội, trong đó nhiều người tốt đã bị tử đạo, đã hủy
diệt một số quốc gia, và đã khiến cho Đức Thánh Cha chịu nhiều đau khổ.
Bản chất của chế độ mới này là vô thần, và họ đã bách hại tôn giáo, đặc biệt là Giáo
Hội Công Giáo. Chế độ ban hành các sắc luật nhằm giảm thiểu vai trò của gia đình và
hủy diệt quyền tư hữu. Đây là chính phủ đầu tiên trong thế giới hiện đạI công khai cổ võ
cho phá thai theo yêu cầu, nhiều năm trước khi có chương trình ưu sinh 1 của Đức
Quốc Xã, và rất lâu trước khi phá thai được hợp thức hóa tại bất cứ nước phương Tây
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nào. Dưới chế độ Xô viết gia đình gần như bị xóa bỏ hoàn toàn. Chính phủ chiếm đoạt
vị trí của phụ huynh trong việc dạy dỗ con cái. Nó can thiệp vào mọi nếp sống công dân
từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Tất cả khả năng và quyền lực đều tập trung vào tay
“nhà nước”.
Nhưng chuyện này liên hệ đến Hiệp Ước Lisbon như thế nào?
Bất chấp nhiều năm bàn cãi và tranh luận về vấn đề phụ cấp, nhưng ít thành viên trong
Hiệp Hội Âu châu thực hành, và cho dù hiệp ước Lisbon có được chấp thuận thì cũng
chẳng có ai chú ý tới. Trong Hiệp Hội Âu Châu hiện nay cũng có khuynh hướng trung
ương tập quyền giống như Liên Bang Xô Viết thuở xưa. Sự kiện khuynh hướng này
phát triển sẽ càng thuận lợi hơn trong Hiệp Ước Lisbon.
Chúng ta đã nhìn thấy Hiệp Hội Âu Châu mưu toan loại bỏ quyền giáo dục của phụ
huynh và của các tổ chức tôn giáo khỏi giáo dục và học đường. Tỉ như gần đây, Hiệp
hội Âu Châu đã tố cáo Ireland (Ái-nhĩ-lan) là vi phạm huấn thị bình đẳng của Hiệp Hội vì
các trường học của các giáo phái đã cho họ quyền bảo vệ đặc tính của họ, và miễn thi
hành vài điều khoản về bình đẳng pháp chế.
Trên phương diện đạo đức thì HIỆP HỘI ÂU CHÂU đã gây rất nhiều áp lực để khuyến
khích vấn đề hợp pháp hóa phá thai, hôn nhân đồng tính, và trong nhiều lãnh vực khác
nữa mà ảnh hưởng giáo huấn xã hội và đạo đức của Giáo Hội sẽ bị đảo ngược. Tỉ như
Liên Minh Tự Do Dân Chủ cho Âu Châu đang công khai vận động để công nhận phá
thai và trợ tử 2 là “quyền con người” khắp Âu Châu, và một nhóm liên kết mệnh danh là
“Làm rùm beng để có quyền tự do lựa chọn” hy vọng sử dụng các điều khoản của Hiệp
Ước Lisbon để áp đặt điều khoản này đặc biệt nhắm vào Ireland (Ái nhĩ lan) cũng như
Balan và (đảo) Malta. Trong khi hiện nay Tòa Án Nhân Quyền Âu Châu đang có cố
gắng loại bỏ lệnh cấm phá thai tại Ireland.
Cho đến nay các chính phủ quốc gia trong hiệp hội đã có thể chống lại áp lực của các
cơ chế Hiệp Hội Âu Châu để duy trì nếp sống và đặc tính của họ. Tuy nhiên, Hiệp Ước
Lisbon đã kết hợp một khí cụ mới nhằm kiểm soát hầu hết cơ chế pháp lý của chính
phủ, đặc biệt là trong các vấn đề xã hội và đạo đức của chúng ta. Khí cụ mới này là
Hiến Chương Các Quyền Cơ Bản Của Âu Châu, mà nếu hiệp ước Lisbon được thông
qua thì sẽ có hiệu lực pháp lý khắp Châu Âu. Tòa án Châu Âu sẽ giám thị chính phủ
các quốc gia (hội viên) buộc phải tuân theo Hiến Chương.
Theo Hiến Chương này thì quyền bảo vệ sự sống con người sẽ bị hạn chế, và phá thai,
trợ tử, và thử nghiệm tế bào gốc sẽ được dễ dàng chấp nhận. “Định hướng sắc tính” 3
sẽ được công nhận trên căn bản “không kỳ thị” mở đường cho “hôn nhân đồng tính” và
quyền của giới đồng tính được nhận con nuôi.
Hiệp Ước Lisbon bổ sung các hiệp ước trước (Hiệp Ước của Hiệp Hội Âu Châu và
Hiệp Ước thiết lập Cộng Đồng Âu Châu) Làm như vậy Hiệp Ước này tạo ra một Hiệp
Hội Âu Châu mới như hiến pháp Âu Châu đã ấn định nếu không bị Pháp và Hoà Lan
loại bỏ trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2005. Hồi đó Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
đã than phiền rằng không hề có một lời nào đề cập đến Thiên Chúa trong Hiến Pháp và
Hiến Chương các quyền Căn Bản con người. Ngài cũng nói rằng Hiến Pháp hoàn toàn
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không nhìn nhận gốc rễ Kitô của Châu Âu. Những điều khoản này cũng tiếp tục bị bỏ
quên trong Hiệp Ước Lisbon. .
Như Đức Mẹ đã báo trước tại Fatima năm 1917 rằng những sai lầm của nước Nga sẽ
loan truyền khắp thế giới. Hiện nay phần lớn pháp chế của chúng ta và của tất cả các
quốc gia phương tây đều chịu ảnh hưởng nặng của luật pháp và đặc biệt là lý tưởng
của cựu Liên Bang Xô Viết. Và cũng giống như trong Liên Bang Xô Viết cũ, gia đình
đang đổ vỡ nhanh chóng tại tất cả các nước phương tây. Xuyên qua Hiến Chương
Các Quyền Căn Bản (con người) tình trạng ngày càng trở nên tệ hại hơn. Trong phối
cảnh này, thì Hiến Chương Âu Châu về các quyền căn bản của con người là khí cụ để
cho chính những sai lầm này tồn tại mãi mãi.
Vì lý do đó nên tất cả tín hữu Công Giáo nào muốn thực thi lời yêu cầu của Đức Bà tại
Fatima cần phải loại bỏ Hiệp Ước Lisbon.
Lê Xuân Mai dịch thuật

