
 

  

 

 

 

Thế giới ngày nay dường như chìm đắm trong sự 

thù ghét, Những địa danh như Iraq, Afganistan, Palestine 

, Israel, Pakistan, Somalia và vài nước khác..còn hằn sâu 

trong tâm trí chúng ta , cùng với biết bao hình ảnh khủng 

khiếp khó phai mờ của những đống tro tàn, những nấm mồ 

tập thể và thây chết nằm la liệt. 

 Những mơ ước có được một tương lai sáng lạng, 

không thù ghét, xung đột và bạo động đã tiêu tan. Nhưng 

luôn luôn người ta vẫn hy vọng được sống tự do trong một 

xã hội thân thiện, thanh thản giữa người với người, để có 

một cuộc sống an bình và cao đẹp trong một thế giới hoà 

đồng, rộng lượng. 

 Không ai có thể làm ngơ trước sự kiện thù ghét 

đang tái diễn, mỗi ngày mỗi lan rộng và xuất hiện dưới 

những hình thức trắng trợn và cảm giác an toàn cá nhân 

mà hàng triệu người xem là chuyện đương nhiên nay 

không còn nữa vì làn sóng, hành vi thù ghét vô nghĩa, 

ngày càng khủng khiếp hơn. ! Có lẽ chúng ta nhìn thấy 

bằng chứng về điều này mỗi ngày khi xem bản tin truyền 

hình và nghe tin tức thời sự, một số thông tin còn lan 

sang mạng Intenet… 

 Người ta chứng kiến sự bành trướng chủ nghĩa 

quốc gia chưa từng thấy trong thập kỷ vừa qua. Hầu như 

khắp nơi, chủ nghĩa quốc gia thay vì yếu đi, lại càng trở 

nên mãnh liệt hơn. Thay vì là một ngôi làng đoàn kết toàn 

cầu, lại là nhiều ngôi làng khắp địa cầu gườm nhau nhiều 

hơn, điều này gia tăng nguy cơ chiến tranh cho thế giới.! 

 Những hình thức xảo quyệt hơn, thường ẩn nấp nơi 

các biên giới quốc gia hoặc ngay trong phạm vi láng giềng. 

Thành kiến và kỳ thị sanh sự thù ghét đều  từ bản tính bất 

toàn và ích kỷ của con người mà ra . Đáng buồn thay, 

không có cơ quan hoặc chính phủ nào của loài người. dù 

theo chính thể nào có thể thay đổi lòng dạ con người trong 

những vấn đề như thế, không có cảnh sát quốc tế nào dù 

mạnh đến đâu, lại có thể ra tay xoá bỏ những thù ghét đã 

gây ra cuộc đổ máu hiện nay. 

 Thù ghét thể  hiện dưới nhiều sắc thái và hình 

thức : Có sự thù ghét vì bị áp bức, bị đàn áp vì chủng tộc, 

vì bất lực, vì ganh tị, vì bị xúi giuc…Có sự thù ghét dai 

dẳng và có sự thù ghét nguội dần, có sự thù ghét bùng nổ 

và có sự ghét âm ỉ .. 

 Chắc chắn một số nguyên nhân chính gây ra sự 

xung đột đầy thù ghét trong thời nay mang tính chất 

quyền lực, xã hội và kinh tế. Thù ghét, ganh ghét, hiềm 

khích, chia rẽ đều cùng một ý nghĩa mà con người không 

thể tránh ! Thực tế con người thích “hơn  kẻ khác” kém thì 

đau khổ, bực bội ! Bằng người thì phải làm sao cho hơn ! 

Hơn người thì khoa trương kiêu ngạo ! 

 Có khi cùng một việc, tốt hay xấu là do lòng người 

“Yêu nên tốt, ghét nên xấu” lòng người làm cho hoà thuận, 

lòng người cũng tạo sự thù ghét, chia rẽ, bất hoà ! Lòng 

người làm xây dựng mà lòng người cũng đập phá ! Lòng 

người nham hiểm độc ác thì chuyện rất nhỏ cũng xé ra to 

“Không ưa thì dưa có giòi” 

 

 

 

 

 

 

Sông sâu còn có kẽ dò 

Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng 

 

Con rắn nó dữ, không phải tại cái lưỡi, mà do cái 

lưỡi rắn mang chất độc từ trong cơ thể của nó tiết ra. Cái 

lưỡi con người cũng có thể mang chất độc dữ tợn chứa từ 

trong đáy lòng mà ra.  

Lòng chúng ta trong sáng, tư tưởng chúng ta công 

minh, bụng dạ chúng ta có hảo tình thì mới có thể phát ra 

những từ ngôn ngữ cũng như hành vi đức độ được. Chúng 

ta hãy tự vấn : Mình có thực sự vui khi thấy người khác 

gặp điều may mắn thành công không ? Hay ngược lại hơi 

buồn và ganh tị ! 

Bất cứ một tôn giáo nào đều khuyên nhủ chúng ta 

nên ăn ở tốt lành, nhưng thật ra không đơn giản đối với 

nhân loại thế giới cũng như con người hiện tại. 

Để xoá bỏ nạn thù ghét, bước đầu tiên phải làm gì? 

Phải thay đổi thái độ. “Sự thay đổi thật sự chỉ có thể đến từ 

ý chí của những người liên hệ”. Và làm sao thay đổi được ý 

chí ? Kinh nghiệm đã cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ nhất, 

nhiều nhất và lâu bền nhất để chống lại nạn thù ghét là 

ảnh hưởng đến từ Đức Chúa Trời.  

Phải thừa nhận rằng việc xoá bỏ thành kiến về sự 

thù ghét không phải tự nhiên mà có, cũng không thể xảy 

ra một sớm một chiều, nhưng có thể thực hiện được. Chỉ có 

Chúa Giêsu, đấng vĩ đại giúp thúc đẩy lòng dạ và làm nhạy 

bén lương tâm để con người thay đổi. Hàng triệu người đã 

thành công trong việc làm theo lời khuyên khôn ngoan 

của Chúa.  

                   “ Hãy yêu kẻ thù ngịch và cầu nguyện cho họ” 

Ai ghét anh em mình, vu khống, làm những 

chuyện xấu xa, hoặc phạm tội thì chẳng một kẻ nào có sự 

sống bình an trong tâm hồn.. 

Sự thù ghét sẽ bị xoá bỏ, tuy nhiên điều này 

không khiến cho nó biến mất hẳn khỏi trái đất! Đúng vậy, 

ngay dù bạn không ghét ai trong lòng, bạn vẫn có thể là 

nạn nhân của sự thù ghét! Vậy chúng ta hãy quay về với 

Đức Chúa Trời ,cầu nguyện Đấng Chí Thiêng đã tạo nên 

vũ trụ con người và vạn vật, Ngài có giải pháp thật sự cho 

vấn đề toàn cầu này, để mọi tàn tích của sự thù ghét chẳng 

bao lâu nữa sẽ bị loại trừ khỏi trái đất và được thay thế bởi  

sự soi sáng, chân lý và sự công bình. Thật thế, lúc ấy Đức 

Chúa Trời sẽ lau ráo hết nước mắt cho nhân loại, không 

còn sự chết chóc, than khóc, kêu ca, hay đau đớn nữa. 

Có bằng chứng không thể chối cải được rằng, chúng 

ta đang sống trong những “ngày sau hết”. Trong thế giới 

mới mà Đức Chúa Trời đã hứa, sẽ có tình anh em chân 

thật và nhân loại sẽ trở nên hoàn toàn tốt đẹp.  

 “Tình yêu thương”của Thiên Chúa ngự trị trong 

hàng triệu con tim mà theo bình thường tràn đầy thù 

ghét, nay sẽ biến mất khỏi trái đất, và bạn cũng được mời 

gọi để trở thành hội viên của đoàn thể anh em đầy yêu 

thương đó .                                                                                         
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