
THÁNG  9 NĂM 2014: QUYỀN HÒA BÌNH CỦA NGƯỜI DÂN 

Cho tất cả những ai tìm kiếm hòa bình:

hòa bình!

Từ năm 1981, Liên Hiệp Quốc (L’ONU) đã dành riêng ngày 21 tháng 9 như là Ngày Quốc 
tế Hòa bình, để tăng cường các lý tưởng hòa bình giữa các quốc gia và các dân tộc. Năm nay, 
Chủ đề được chọn là "Quyền của người dân đối với hòa bình", để chào mừng kỷ niệm thứ ba 
mươi của "Tuyên ngôn về quyền hòa bình của người dân". Tôi mời các bạn ủng hộ cho lời cầu 
nguyện của chúng tôi về sáng kiến này của Liên Hợp Quốc (L’ONU).  

Tuyên ngôn này, đã được phê duyệt ngày 11 tháng 11 năm 1984, theo Nghị quyết 39/11 
của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bày tỏ 
mong muốn và quyết tâm của tất cả các dân tộc là loại trừ chiến tranh trong cuộc sống của 
nhân loại, và đặc biệt, là để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân toàn cầu. Sự vắng bóng của 
chiến tranh là phúc lợi tối thượng, là sự thịnh vượng về vật chất và là sự tiến bộ của các quốc  
gia. Trong thời đại hạt nhân, việc thành lập hòa bình lâu dài trên Trái đất là việc tối quan trọng 
để bảo tồn nền văn minh và sự sống của nhân loại. Để đảm bảo cho tất cả mọi người có một 
cuộc sống yên bình, tài liệu quan trọng này đã:

- “long trọng tuyên bố rằng các dân tộc trên trên địa cầu có quyền thiêng liêng đối với 
hòa bình;

- long trọng tuyên bố rằng bảo vệ quyền hòa bình và thúc đẩy thực hiện hòa bình cho các 
dân tộc là một nghĩa vụ cơ bản của mọi Quốc gia;

- nhấn mạnh rằng, để thực hiện quyền hòa bình cho người dân, điều quan trọng là bộ 
máy chính trị của các Quốc gia phải hướng tới việc loại bỏ các mối đe dọa của chiến tranh, đặc  
biệt là chiến tranh hạt nhân, từ bỏ việc sử dụng vũ lực trong quan hệ với quốc tế và giải quyết  
hòa bình giữa các tranh chấp quốc tế trên cơ sở của Hiến chương Liên Hiệp Quốc;

-kêu gọi tất cả các Quốc gia và tất cả các tổ chức quốc tế đóng góp các phương tiện để 
đảm bảo việc thực hiện các quyền hòa bình của người dân bằng cách áp dụng các biện pháp 
thích hợp ở cấp quốc gia và quốc tế.”

Để cho quyền này được bảo đảm và để cho ngày 21 tháng 9 được sống sâu sắc, chúng ta 
hãy cầu nguyện với Thiên Chúa, bằng những cảm hứng từ những lời của Tổng thư ký Liên Hiệp 
Quốc, Ban Ki-moon: 

Lạy Chúa là Thiên Chúa, Đấng Sáng tạo và là Đấng cứu độ, nhờ Con Chúa và Chúa chúng  
con, Ngài đã chuẩn bị cho toàn thể nhân loại một tương lai hòa bình. Nhân dịp kỷ niệm Ngày  
Quốc tế Hòa Bình, chúng con nài xin Chúa: cho tất cả nhân loại biết bảo vệ quyền hòa bình và  
cho những người đang sử dụng máy bay chiến đấu biết hạ vũ khí trong tay của họ. Được dẫn  
dắt bởi Chúa Thánh Thần, chúng con có thể bày tỏ tình liên đới với các thường dân bị giết chết  
do chủ nghĩa khủng bố và chiến tranh, với sự quan tâm những gia đình bị tổn thương không còn  
nhà, không tương lai và cũng quan tâm tới các nước để nó có một mức độ phát triển tốt hơn  
trong thập niên tới. Xin cho tất cả những ai yêu chuộng hòa bình có thể làm việc với bạn bè,  
hàng xóm, chính quyền và các tổ chức địa phương để thúc đẩy việc thực hiện quyền hòa bình  
của người dân. Nhờ thế, tất cả con cái Ngài sẽ làm những điều tốt đẹp để ca hát và chúc tụng  
Ngài mãi mãi! Amen. 
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