
Lửa Hoà bình. /  Friedenslicht /   Peace light 

 

 



Nơi đây, 

đầu mùa Thu, lúc giờ phút yên lành trong mỗi nước EU. 

Tôi lục lọi tìm trong hằng triệu tấm hình ghi lại về cuộc chiến khốc liệt bên 

Ukrain bây giờ, tôi tìm thấy được những tấm hình thật đẹp: hình các 

Hướng Đạo Sinh Ukrain trang trọng rước ngọn lửa hoà bình. 

Lửa hoà bình! đây là một sáng kiến độc đáo của một đài phát thanh ORF 

bên Nước Áo (Austria) cách nay đúng 40 Năm, người ta hàng năm vào 

dịp Giáng sinh, thắp một ngọn Lửa từ Nhà Thờ bên Bethlehem, (nơi Đấng 

Cứu Thế được sinh ra) mang về và gởi đến các Nhà Thờ, viện dưỡng lão, 

các tư gia (nếu muốn) và thắp trong Mùa Giáng sinh, trước máng cỏ  với 

một mục đích duy nhất: nhắc nhở Nhân loại đừng quên các cuộc Chiến 

Tranh, nhớ tới những tang thương này và cầu nguyện cho hoà bình trên 

thế giới. 

Các hội Hướng Đạo bên Âu Châu nhận lãnh nhiệm vụ thiêng liêng này. 

Mùa Giáng sinh năm 2021 những người Hướng Đạo Ukrain với tấm lòng 

trân trọng, cũng đã rước ngọn Lửa hoà bình này về đất nước của các em, 

với  mong ước duy nhất: chiến tranh sẽ không xảy ra trên đất nước các 

em... 

Trong lúc đó tính đến sáng ngày 24.12 .2021, hơn 120 Ngàn  lính Nga với 

những vũ khí tối tân, ghê sợ, đang tập trung bên biên giới giữa Nga  và 

Ukrain,  với lý do mơ hồ: Tập trận! 

Tổng thống Nga Putin, khi được báo chí hỏi nước Nga có ý định tấn công 

Nước Ukrain không? Ông Putin vui vẻ trả lời: Không bao giờ vì nước Nga 

tôn trọng sự Độc lập của Ukrain. Thế giới đã tin ông, 70 phần trăm dân 

Ukrain đã tin ông. 

Đúng 2 tháng sau, ngày 24.2.2022 ông Putin đã ra lệnh tấn công xứ Ukrain 

và đưa đất nước này lãnh những bi thương của cuộc chiến, cho tới ngày 

hôm nay. 

Người Nga, nói cho đúng, chính là Putin:  

đã dập tắt ngọn Lửa hoà bình le lói trong lòng dân Nga và Ukrain.  

đã đang tâm đưa một nước láng giềng vào một cuộc chiến vô nghiã. 

và đã xoá đi niềm tin trong lòng người Ukrain: tin vào tình người của chính 

phủ  Nga! 



Các Em HĐS trong Hình giờ ở đâu? còn ở trong các vùng miền Đông bị 

chiếm đóng? Hay trong những hầm trú ẩn khi nghe những tiếng gào thét 

của Phản lực, Hoả tiễn trên đầu các em? Có ai còn nhớ và ngậm ngùi 

thương cho ngọn Lửa hoà bình nho nhỏ mà các em đã thắp trong Mùa 

Giáng sinh 2021? 

Hay nếu may mắn hơn, các Em sẽ được tạm lánh trong các Trại tị nạn 

miền Tây, trong các nước EU, sẽ dõi mắt trông về Quê Hương bên hướng 

Đông, nơi đó có dân tộc em, bạn bè em, đang gánh chịu những đau 

thương tàn khốc của chiến tranh? 

Dù ở nơi đâu, anh cũng mong rằng các em sẽ vững niềm tin vào ngày mai 

tươi sáng, sẽ nhớ mãi luật Hướng Đạo: HĐS là bạn của tất cả mọi người, 

và như vậy, sự thù hận không có trong lòng người HĐ! 

Bây giờ bên Châu Âu, các Đoàn Hướng Đạo đã chấm dứt các Trại hè, 

các HĐS đã đi học trở lại, ngoại trừ các HĐS Ukrain, các em chưa được 

đi học lại, vẫn còn đang trông mong một phép lạ đến với Quê Hương các 

em, để Hoà Bình sẽ lập lại trên đất nước Ukrain, để tất cả Muà hè các 

năm tới đây sẽ có dịp nối lại nhịp cầu sinh hoạt với các em HĐ  bên nước 

Nga, sẽ cùng nhau bắt Tay Trái và  hát bài Jamboré rồi chia xẻ những nỗi 

đau buồn trong thời gian chiến tranh vừa rồi... 

Cũng hy vọng  các em sẽ được tham dự: World Scout Jamboree  in South 

Korea, vom 1. bis 12. August 2023! 

Nến hoà bình sẽ sáng rực trên đất nước Ukrain trở lại, tôi tin như vậy. 

Pray for Ukrain . 
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