
Lá thư từ các giám mục Bắc Âu về tình trạng tị nạn hiện 
nay

«Ta là khách lạ ….các ngươi đã tiếp rước»(Mt 25,35). Hơn bao 
giờ hết, những lời này của Chúa Giesu hôm nay thật khẩn thiết. 
Kể từ thế chiến thứ hai, tại lục địa Âu châu, chưa bao giờ có 
nhiều người chạy trốn bách hại, chiến tranh và khủng bố như 
hôm nay. Những người từ các nước Syria, Irak, Eritrea, 
Somalia tuốn vào các quốc gia của chúng ta để tìm sự che chở 
và bình an, tìm một nơi họ có thể sống an toàn. Nhiều chính trị 
gia của chúng ta cố gắng tìm cách giúp những người này, và cố 
gắng tạo một sự phân phối công bằng làn sóng tị nạn hầu mọi 
quốc gia đều có trách nhiệm giúp đỡ.

Một mặt chúng ta thấy dân chúng tại các quốc gia của chúng ta 
tận tình giúp đỡ. Hàng ngàn người thiện nguyện sẵn sàng giúp 
những người mới đến – không chỉ về vật chất, nhưng nhất là 
hướng dẫn các thủ tục hành chánh, dạy ngôn ngữ, tổ chức các 
sinh hoạt giải trí, giúp hội nhập vào xã hội. Đối với nhiều 
người, việc giúp đỡ này là một hành vi đức tin có ý thức rõ 
ràng đặt nền tảng trên triết lý sống Kitô giáo. 
Nhưng đồng thời chúng ta cũng phài nhìn nhận, khuynh hướng 
kỳ thị và bài ngoại nơi xã hội của chúng ta cũng càng ngày 
càng gia tăng, đặc biệt là nơi các phương tiện truyền thông xã 
hội.  Đây là một thách đố lớn cho chúng ta là Kitô hữu phải 
triệt để bảo vệ sự bao dung và niềm tương kính, bảo vệ nhân 
phẩm và tình đồng loại vượt qua mọi ranh giới tôn giáo, ngôn 
ngữ và chủng tộc.

Vì vậy, chúng tôi – các giám mục thuộc các quốc gia Bắc Âu – 
muốn nhắc nhở mọi tín hữu, chúng ta có bổn phận phải chứng 
tỏ rằng chúng ta sống những giá trị Kitô như tình đồng loại và 
lòng thương xót, đồng thời loại trừ mọi hình thức kỳ thị, bài 
ngoại và  khinh miệt, nhất là vì nhiều tín hữu trong các giáo xứ 
của chúng ta là những người ngoại kiều hay tị nạn.

Làm như thế chúng ta đem đến cho thời điểm và tình trạng hiện 



nay một chứng từ mạnh mẽ về đức tin của chúng ta vào Thiên 
Chúa, Đấng đã mang thân phận con người như chúng ta và đã 
nói: «Điều gì các con làm cho một người anh em bé nhỏ nhất 
của Ta, là các con đã làm cho chính Ta».
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