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Khi chúng ta nhìn vào những sự kiện hỗn loạn xung quanh thế giới này, một sự
nhắc nhở cho rằng chúng ta không được bỏ quên nhân tố con người. Mặc cho
màu da của mọi người, tất cả đàn ông lẫn phụ nữ, người già và trẻ nhỏ đều đang
trải qua những thời điểm chưa từng xảy ra trước đây.
Cảm tạ Đức Chúa Trời vì Tin Lành dành cho mọi người. Không còn gì nghi ngờ khi
chúng ta có thể nói rằng mọi người đều được chào đón, chẳng một ai bị loại trừ. Chúa
Giê-xu, với ý định mang mục đích rõ rang, đã tuyên bố thiên đàng sẽ đón mọi người
từ mọi dân tộc.
Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về
mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, Khải huyền 5:9
Vì thế, là môn đồ và người đi theo Chúa Giê-xu Christ, tôi không đưa ra sự phân biệt
dựa trên màu da. Màu da của một người là quan trọng và không nên bị xem nhẹ. Tôi
từng lớn lên trong môi trường đa chủng tộc; đối với chúng tôi điều này luôn bình
thường, chẳng có sự phân biệt nào ở đây. Bất kỳ người nào tôi gặp hay người khác
đều vô giá và xứng đáng được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Mỗi một
người đều độc nhất, mỗi người đều có giá trị dù cho màu da họ như thế nào. Phân biệt
chủng tộc dưới bất kì hình thức nào cũng đều đáng ghét, và tuyệt đối không nên trở
thành một phần trong cộng đồng Cơ Đốc Nhân thật. Tôi lựa chọn không thiên vị hay
định kiến, đơn giản vì người ta khác tôi.
Chúng ta ăn mừng sự đa dạng tuyệt vời của mọi dân tộc và mỗi người đều có giá trị
vì chính họ là ai, không kể đến màu da của họ.
Sự bất công phải được giải quyết. Chúng ta không nên lùi bước; thay vào đó, chúng
ta phải tìm kiếm khôn ngoan, có lòng nhân từ và cùng lúc chúng ta không cho phép lí
do và nhiệt huyết của bản thân gây chia rẻ thêm, bằng việc khiến người này chống
nghịch người kia, vì mỗi cuộc đời đều quan trọng.
Khi nghiền ngẫm cách giải quyết tốt hơn cho những khủng hoảng hiện nay trên toàn
cầu, và cụ thể trong chiến dịch “ Sự Sống Người Da Đen Quan Trọng”, tôi thật phấn
khởi vì đọc được một tờ báo xuất sắc do chính con gái tôi Michelle viết. Trong bài
viết, con bé phát biểu cảm nghĩ và mối lo ngại xa hơn những gì tôi đã có thể hình dung
ra.
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Trong tuần vừa qua xảy ra hai sự kiện tại khu vực gần nơi tôi sống. Một cậu thiếu
niên vô tội bị đâm chết bởi một nhóm thanh niên, và một bé gái sợ hãi khi bị quấy rối
và tấn công bởi những người khác; và hiện nay chúng tôi chỉ vừa mới biết được cả
hai tin tức này. Việc này củng cố cho những cảm nhận tôi đang trải qua suốt vài tuần
qua nhưng không thể không chia sẻ.
Phần lớn là do sự thật: tôi không muốn bị xem như kẻ lạnh nhạt, thờ ơ, vô tâm hoặc
thậm chí như một kẻ phân biệt chủng tộc. Việc giết George Floyd và nhiều người da
màu khác đều là tội ác, một sự bất công và hủy hoại đáng sợ.
Nhưng tôi tin điều này không chỉ ở vấn đề người da đen nghịch cùng người da trắng,
hay vấn đề người da trắng thượng đẳng, hoặc thậm chí vấn đề phân biệt chủng tộc,
đây hoàn toàn chỉ là một phần vấn đề.
Thật sự vẫn tồn tại chia rẻ và bất công trong một vài khu vực giữa cộng đồng chúng
ta nhiều hơn những nơi khác, không còn nghi ngờ gì về điều đó. Nhưng tôi tin
nguyên nhân cốt lõi cần được xử lí nhiều hơn - ấy chính tấm lòng yếu đuối và sa ngã
của con người. Đó là về vấn đề đúng và sai.
Thù ghét và bất công tồn tại trong lòng người chồng hay đánh đập vợ đến chết, và
trong lòng những người đáng lẽ yêu thương và bảo vệ cốt nhục của mình thì lại lạm
dụng và hãm hại, hoặc thậm chí giết đi.
Thù ghét và bất công tồn tại:
- Trong lòng người đàn ông thiêu đốt vợ và con cái mình đang khi họ ngồi trong xe
hơi.
- Trong cuộc sống hiện nay khi nạn nô lệ và buôn bán hơn hơn 40 triệu người vô tội
đương sống.
- Trong hàng chục nghìn lính trẻ em tại Uganda và các nơi khác ở Châu Phi.
- Trong việc đối xử bất công và thiếu bình đẳng giữa những người đầu tiên đặt chân
đến và những người hiện nay đương cư ngụ
- Trong các tội ác chiến tranh và giết chóc hàng triệu người vô tội tại Trung Đông.
- Giữa vòng những con người tìm kiếm chỗ cư ngụ và tiếp tế từ chiến tranh và từ
những điều kiện sống không thể diễn tả bằng lời
- Trong các sân trường nơi trẻ con bị chọc ghẹo và tổn thương sâu sắc bởi lời nói và
hành động của bạn bè vì màu da của chúng, màu tóc của chúng, quần áo chúng mặc,
cách chúng nói. Trong những vết sẹo trên khuôn mặt chúng hoặc khuyết tật mà chúng
phải sống cùng.
Bắt nạt trên mạng dẫn đưa một cô bé thiếu niên xinh đẹp phải tự tử và không
chỉ một mình cô bé. Đối cùng những phụ nữ không thể bước vào nhà vào buổi
tối vì họ đã đi bộ một mình một quãng đường từ xe hơi về nhà. Trong thái độ
và hành động khinh miệt cũng như gây tổn thương cho bất kì ai với một
quoossc tịch khác. Và còn trong rất nhiều cách thức đề cập ở đây.

Vì thế vâng, cuộc đời người da đen hoàn toàn quan trọng. Thái độ, cơ hội, sự bất bình
đẳng, bất công cần phải được mạnh mẽ lên tiếng, và cần có sự thay đổi quyết liệt diễn
ra.
Nhưng không thể chỉ gói gọn trong chuyện này. Hãy bắt đầu từ đây nhưng tôi tin
chúng ta cần ý thức và đủ tỉnh táo đối với những chuyện bất công nghịch lại với toàn
nhân loại. Tấm lòng của Đức Chúa Trời tan vỡ vì mỗi một cá nhân; mỗi người đều là
tạo vật quý giá, mỗi người đều được Ngài yêu quý.
Tôi biết người ta sẽ thắc mắc; nếu Chúa của bạn tồn tại, nếu ông ấy yêu con người,
thì tại sao ông ấy cho phép những việc này xảy ra? Chà! Tôi muốn hỏi; tại sao chúng
ta cho phép những chuyện này xảy ra? Khi nào chúng ta sẽ lên tiếng tiếng, đứng lên
vì người khác, vì bạn bè, vì hàng xóm, vì đồng nghiệp, vì một người xa lạ? Khi nào
chúng ta sẽ chịu lay động cùng với lòng thương xót được chuyển hóa thành hành
động, và không còn việc chỉ đăng bài, hoặc tệ hơn nữa là chỉ giữ im lặng và thờ ơ?
Chúng ta sống trong một thế giới tan vỡ, đầy những con người tổn thương và đau khổ.
Có thể nào câu trả lời chính lòng yêu thương?
Nếu chúng ta thực lòng yêu thương mọi người, với hết sức mình, thì mọi người sẽ trở
nên khác, thế giới chúng ta sống sẽ đổi khác.
Hãy yêu thương và tử tế.
Tôi hi vọng bạn nghe được tiếng lòng của tôi, và nếu bạn biết tôi, thì bạn biết rằng
với mong muốn lớn nhất, tôi sẽ không bao giờ mang ý định đối đãi bạn hoặc bất kì ai
khác biệt với người kia, mặc cho màu da của bạn, ngôn ngữ bạn nói, hay quan điểm
của bạn, hoặc chủng tộc, tôn giáo và tín điều của bạn.
Tôi cũng sẽ là người giơ tay đầu tiên để nói rằng tôi còn lâu mới hoàn hảo, Tôi đã
làm sai, tôi phạm lỗi, và còn rất nhiều.
Tôi phản ứng quá vội vàng, tôi bực tức chồng tôi, tôi dễ khó chịu với con cái tôi, tôi
đưa ra lời xúc phạm khi tôi không nên, tôi thiếu lòng nhân từ và có thể ích kỷ. Tôi
không phải lúc nào cũng tích cực và tìm kiếm điều lành.
Nhưng tôi đang học hỏi về ân điển. Ân điển để cố gắng lần nữa, ân điển để bắt đâu
lại, ân điển để lần nữa nói lần xin lỗi, ân điển để thêm lần yêu thương, để nhìn sự vật
khác đi, để học và bắt đầu lại từ đầu.
Đây chẳng phải về tôn giáo hay chính trị, nhưng liên quan đến cách chúng ta đối đãi
giữa con người với nhau. Mỗi người trong chúng ta đều sở hữu các ý tưởng và quan
điểm riêng, sở thích và không thích, thất bại lẫn thành công, hoàn cảnh và ước mơ

Nếu chúng ta đủ sức hướng tới tình yêu, thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ động lực để
tạo ra sự biến chuyển, để nhìn thấy thay đổi, không chỉ cho một nhóm người, nhưng
cho tất cả
Chúng ta không thể yêu trọn vẹn nếu chúng ta không kinh nghiệm và chấp nhận một
tình yêu vô điều kiện, dư dật trọn vẹn từ Đấng yêu thương. Chỉ có một Đấng thực sự
chấp nhận bạn vì chính con người bạn và dành sẵn một kế hoạch và mục đích cho
cuộc đời bạn.
Đức Thánh Linh ôi! chúng con cần Ngài chuyển động theo cách chưa từng xảy ra
trước đây. Hãy cởi trói đặng chữa lành những tấm lòng tan vỡ. Nguyện mọi người
kinh nghiệm và nhận lấy tình yêu thương của Ngài để rồi họ có thể yêu và sống
trọn vẹn.
Chỉ mình Ngài có thể làm được điều thực sự cần thiết.
Nhưng nguyện chúng con được sử dụng như những chiếc bình không hoàn hảo,
đặng bày tỏ tình yêu thương và bản tánh thật của Ngài với thế giới tan vỡ, khô hạn
và tuyệt vọng

