
Tại Nigeria, Đức Tin vẫn đang phát triển dù phải đối mặt với nạn bạo lực chống lại 

người Công Giáo 

 

Chuyên gia về tự do tôn giáo Stephen Rasche bàn về nạn bạo lực gây chết người gần đây đối 

với các tín đồ Kitô giáo ở Nigeria, trong đó có vụ thảm sát mới đây vào ngày Lễ Chúa Thánh 

Thần Hiện Xuống. 

 

Stephen Rasche là một giáo dân nổi 

tiếng thuộc Giáo hội Iraq. Ông tham gia 

các dự án viện trợ nhân đạo ở Trung 

Đông, Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ 

Latinh, đặc biệt là ở các địa phương có 

nguy cơ cao, hiện nay tại Nigeria ông 

hoạt động trong vai trò đại diện cho 

những người Kitô giáo là nạn nhân của 

bạo lực Hồi giáo. 
 

Là tác giả quyển sách Những người biến 

mất: Số phận bi thảm của những người 

Kitô giáo ở Trung Đông, Rasche từng là 

đại diện chính thức của Iraq tại Tòa 

thánh Vatican về Người Tị nạn và Di cư. 

Dưới đây là một số đoạn của cuộc phỏng 

vấn mà ông đã dành cho phóng viên 

Edward Pentin của Vatican, trong đó 

ông đưa ra những phân tích của mình về 

vụ thảm sát trong Thánh lễ mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống làm thiệt mạng 50 Kitô 

hữu người Nigeria ở Owo ngày 5 tháng 6 năm ngoái, khi một số tay súng nổ súng vào những 

người đang tham dự Thánh lễ cả bên trong và bên ngoài nhà thờ trong một cuộc tấn công phối 

hợp trước khi tẩu thoát khỏi hiện trường. 

 

Ông vừa trở về sau chuyến công tác 

mới nhất ở Nigeria - công việc của ông 

ở Nigeria là gì và công việc đó có liên 

quan đến công việc của ông với những 

người Kitô giáo bị đàn áp ở Iraq 

không? 
 

Tôi bắt đầu làm việc ở Nigeria cách đây 

hai năm để thu thập thông tin về các Kitô 

hữu bị đàn áp ở miền bắc đất nước này. 

Điều này xuất phát từ công việc trước đó 

ở Iraq, trong đó chúng tôi cố gắng làm 

Một nhân viên cảnh sát đứng gác bên trong Nhà thờ 

Công giáo Thánh Phanxicô ngày 6 tháng Sáu, một 

ngày sau cuộc tấn công nhắm vào những tín đồ đang 

tham dự Thánh lễ mừng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện 

xuống ở Owo, Nigeria. 

Chính quyền đang điều tra hiện trường vụ thảm sát 



cho thế giới biết về những gì đang xảy 

ra với các nhóm tôn giáo thiểu số ở Iraq 

trong cuộc chiến chống IS. 
 

Qua thời gian ở Iraq, và bây giờ là ở 

Nigeria, nỗ lực này cũng tập trung vào 

việc giúp Giáo hội ứng phó với bạo lực 

xung quanh mình theo cách thức Kitô 

giáo. Giáo hội đang hoạt động trong các 

khu vực xung đột này bị thách thức trực 

tiếp phải phản ứng đối với tình trạng bạo 

lực đó bằng tinh thần nhân chứng Kitô 

giáo. 
 

Tại Iraq, Giáo hội đã đối phó với IS bằng cách xây dựng bệnh viện và trường học, cung cấp 

nhà ở cho những người phải di tản, mở một trường đại học cho sinh viên di tản. Ở Nigeria, 

chúng tôi hiện đang vẫn tiếp tục những phương pháp tốt nhất đã tiếp thu được ở Iraq, vì vậy 

có rất nhiều mối liên hệ. Các ưu tiên cho công việc của chúng tôi hiện nay là xây dựng một 

bệnh viện và các phòng khám y tế, một trường điều dưỡng và phát triển các chương trình sinh 

kế. Đây là những thứ sẽ phục vụ mọi người thuộc mọi tín ngưỡng. 

  

Vụ một nhóm người hồi đầu tháng này đã giết chết Deborah Emmanuel Yakubu, một 

sinh viên Kitô giáo ở miền bắc Nigeria vì bị cáo buộc đã đăng một tuyên bố báng bổ 

chống lại Muhammad, và vụ thảm sát gây chấn động vào cuối tuần vừa qua đối với 

người Công giáo tại Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ở bang Ondo, đã thu hút 

sự chú ý của quốc tế đối với tín hữu Kitô giáo ở Nigeria và việc họ bị những phần tử Hồi 

giáo cực đoan không ngừng hãm hại. Từ chuyến thăm gần đây nhất của ông, tình hình 

các Kitô hữu bị đàn áp ở Nigeria phải đối mặt 

như thế nào - có đang trở nên tồi tệ hơn không 

và tại sao các Kitô hữu lại bị tấn công và một 

cách tàn bạo như vậy? 
 

Vụ Deborah bị giết thực sự là một điều gây sốc, 

ngay cả đối với phần lớn cộng đồng Hồi giáo. 

Bản thân vị Sultan bang Sokoto, nơi xảy ra án 

mạng, đã công khai lên tiếng chống lại vụ giết 

người đó. Đức giám mục Kukah, người đứng đầu 

Giáo phận Sokoto, đã cố gắng hết sức để giữ cho 

mọi chuyện êm đẹp sau vụ đó, bằng cách kêu gọi 

công lý trước hành động tội ác này và tìm cách 

không châm lửa thêm yếu tố tôn giáo rõ ràng của 

vụ giết người đó. 

 

Stephen Rasche 

An táng Deborah Emmanuel Yakubu 



Khả năng xảy ra bạo lực nghiêm 

trọng trên diện rộng là rất rõ ràng và 

khả năng lãnh đạo của ngài về vấn 

đề này có lẽ là lý do chính khiến vụ 

việc không vượt ra ngoài tầm kiểm 

soát. Tuy nhiên, để đáp lại, ngài lại 

nhận được những lời đe dọa công 

khai giết chết ngài từ các thành viên 

của cộng đồng Hồi giáo, những 

người cho rằng Deborah đã báng bổ 

và do đó việc phản ứng bằng cách 

giết cô là đúng đắn và không có tội 

ác nào được thực hiện, do đó không 

thể cáo buộc hình sự đối với những kẻ giết người. Giám mục Kukah do đó đã sai khi kêu gọi 

công lý, và ngài cũng bị đe dọa bị giết chết. 
 

Đã có những lời kêu gọi từ cộng đồng Kitô giáo và những cộng đồng khác yêu cầu chính phủ 

hành động chống lại những kẻ tạo ra các mối đe dọa như thế, nhưng cho đến nay vẫn chưa có 

kết quả gì. Ở Nigeria, tình trạng được miễn hình phạt là rất phổ biến. 
 

Đối với vụ thảm sát vào cuối tuần trước ở bang Ondo, ngay trong khu vực chủ yếu là người 

Kitô giáo ở miền nam Nigeria, rõ ràng là văn hóa không bị trừng phạt đã phát triển trong 

những năm qua như thế hiện đã vượt quá tầm kiểm soát. Các tay súng đứng sau các vụ tấn 

công được cho là những người chăn nuôi theo Hồi giáo Fulani, hiện đã phát triển thành những 

băng cướp lưu động, đang di chuyển khắp các khu rừng của đất nước và hiện đang cố gắng 

thể hiện sức mạnh và khả năng tấn công của mình ngay cả ở phía nam. Không rõ yêu cầu 

chính xác của họ từ cuộc tấn công này, nhưng rõ ràng đó là một tuyên bố rằng không có nơi 

nào là an toàn cả, và họ sẽ sử dụng những người vô tội Kitô giáo để khẳng định quan điểm 

đó. Chắc chắn con đường phía trước hiện nay là một con đường rất u tối. 

 

Bất chấp tất cả những khó khăn đó, 

đức tin vẫn đang bùng nổ ở Nigeria. 

Ông có thể chia sẻ một số câu chuyện 

và suy ngẫm về niềm tin vẫn rất sống 

động ở đất nước này? 
 

Trong hai năm gần đây, tôi đã có thể 

tham dự các Thánh lễ ở hàng chục nhà 

thờ khắp miền bắc và miền trung 

Nigeria, từ những nhà thờ lớn có hàng 

nghìn người, đến những nhà thờ vùng 

ven nhỏ bé trên núi, chỉ có thể đến đó 

bằng cách đi bộ những quãng đường dài. 

Người Công giáo Nigeria tham dự Thánh lễ 

Người Công giáo tham dự buổi rước vào ngày Chúa 

Nhật Lễ Lá ở Nigeria 



Ở mọi nơi tôi đều chứng kiến một điều giống nhau: đó là niềm hân hoan to lớn và sự tham 

gia sâu sắc. 
 

Thực sự đáng kinh ngạc khi chứng kiến một Thánh lễ trong đó toàn thể cộng đoàn chuyển 

đổi một cách trôi chảy giữa các ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, sau đó chuyển sang tiếng Anh (một 

trong những ngôn ngữ chính thức của Nigeria) và sau đó chuyển qua các bài thánh ca và lời 

nguyện bằng tiếng Latinh, rồi sau đó lại trở về với âm nhạc lễ hội của riêng họ. Tôi đã chứng 

kiến hình ảnh thờ phượng đẹp đẽ và sâu sắc đến kinh ngạc đó trong những nhà thờ đổ nát 

đang xây dựng dang dở này. Và ở khắp mọi nơi tôi đến, các giáo hội đang phát triển, thực sự 

rất sung mãn. 

  

Tại sao ông nghĩ rằng đức tin rất mạnh mẽ tại đó? 
 

Người ta không thể bỏ ra thời gian có mặt ở những khu vực này, đối với tôi là Iraq và bây giờ 

là Nigeria, mà không thấy rằng niềm tin ngày càng mạnh mẽ trong khi tình hình ngày càng 

tồi tệ. Mà tôi không có ý nói rằng đức tin chỉ đơn giản là một liều thuốc chữa bách bệnh cho 

những người đang tuyệt vọng về bất cứ điều gì có thể bám víu. Ý tôi muốn nói là họ bước đi 

cùng với Chúa Kitô theo một cách hoàn toàn khác, có lẽ là một cách hoàn toàn đích thực. Tôi 

nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại cho hầu hết những người quan sát bên ngoài niềm hy vọng lớn 

lao vào Giáo hội và đức tin nếu họ có thể trông thấy được điều đó. 

  

Ông có thấy những dấu hiệu hy vọng nào khác 

tại Nigeria dành cho Giáo hội? 
 

Về dân số, Nigeria là quốc gia lớn nhất ở Châu Phi. 

Trong số hơn 200 triệu người, thì có ít nhất 30 triệu 

người trong số đó là người Công giáo La Mã. Gần 

như tất cả tín đồ Công giáo đều tham dự Thánh lễ 

vào mỗi Chúa nhật. Và bất chấp mọi nguy hiểm đối 

với các linh mục và tu sĩ, ơn gọi ở đây vẫn đang 

bùng nổ. Các chủng viện chật kín, và không có nơi 

nào ngoài các khu vực xung đột có tình trạng các 

nhà thờ đóng cửa, mà là ngược lại. 

 

Nguồn: National Catholic Register 

 


