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Thời nào và ở đâu, chiến tranh là hình ảnh của máu đổ, thịt rơi. Dù vậy, trong một số trường hợp, người ta 
cũng cần phải chấp nhận sự tranh chiến để cứu người. Đấu tranh hay chiến tranh giải phóng đúng nghĩa, là 
cứu người; còn chiến tranh xâm lược là giết người. Bọn xâm lược luôn tìm cách gây chiến và giết người để 
đạt mục đích chiếm hữu đất đai, tài sản, và tài nguyên của quốc gia người ta. 
 
Bài này được viết trong thời điểm Putin của Nga xua quân tấn công Ukraine một cách hung hãn. Thế giới đã 
liên tục nhắc đến sự dũng cảm và lòng yêu nước của Tổng Thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và người dân 
Ukraine bởi vì họ phải đối đầu với Putin một kẻ cầm đầu một nước lớn, có vũ khí tối tân, kể cả bom nguyên tử. 
Đó là chưa kể đến việc Putin có quá nhiều thủ đoạn chính trị và hành động gian ác. 
 
Tôi không rõ Ông Volodymyr Zelenskyy, Tổng Thống Ukraine có niềm 
tin tôn giáo nào, nhưng ông đã tránh được một trọng tội mà Thánh 
Kinh - sách Khải Huyền 21:8 khuyến cáo. Xin nói rõ hơn: Một số trọng 
tội không được vào Thiên Đàng, trong đó có tội hèn nhát, giết người, 
dâm loạn, và nói dối. Kinh Thánh cho biết rõ, “Phần của chúng nó ở 
trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng: đó là sự chết thứ hai.” 
 
Chỉ có kẻ dại và kẻ thù của Ông Volodymyr Zelenskyy mới dám phủ 
nhận lòng yêu nước và sự khôn ngoan của ông. Ông chọn lựa ở lại đất 
nước Ukraine để cùng người dân chiến đấu chống quân xâm lược. Ông đã nói với quốc dân Ukraine và thế 
giới rằng, “Đây có thể là lần cuối cùng quý vị thấy tôi còn sống” (This might be the last time you see me alive). 
 
 

Kết quả, người dân và binh lính Ukraine đã sống chết với ông, 
cho dù họ biết rõ sự chênh lệch một trời một vực trong cán cân 
quân sự giữa Ukraine và Nga. Xin mời quý độc giả nghe lời 
khẳng khái của ông tại link này:  
https://nypost.com/2022/02/25/ukraines-volodymyr-zelensky-delivers-

foreboding-message-to-eu-leaders/ 

 
Trong chiến tranh, người ta chỉ có thể nói chuyện hòa bình với 
những ai còn lương tâm và tử tế chứ không thể hòa đàm với bọn 
ác gian và hiếu chiến. Muốn xây dựng, cần thiện chí của nhiều 
người tử tế, nhưng muốn tàn phá chỉ cần một đứa bất lương. 

 
Người ta đã thấy, hễ có chiến tranh là có giết người. Chiến tranh theo kiểu một nước lớn áp đảo một nước 
nhỏ, “lấy thịt đè người”, chắc chắn phải tàn độc hơn sự suy nghĩ của con người. Điển hình, trong chiến tranh 
Việt Nam trước 30-4-75 và một số nước mà khối cộng sản nhắm đến đã tăng cường tối đa những loại vũ khí 
giết người hằng loạt tại các chiến trường. Vì cho mục tiêu bành trướng chủ nghĩa cộng sản trên thế giới nên 
kẻ ác đã bất chấp mạng sống của con người. 
 

Hành động cố tình xâm lấn các nước láng giềng của Putin đã cho mọi người trên thế giới 
thấy rõ bản chất hiếu chiến và man rợ của đương sự. Cho dù cho Putin và đồng bọn gian 
ác của hắn có mang nhãn hiệu gì hay chiêu bài gì đi nữa, chúng nó cũng đều là những 
kẻ giết người. 
 
Địa ngục là nơi chứa chấp bọn giết người, bọn nói dối, những kẻ hèn nhát, và nhất là 
những kẻ phản nghịch Thiên Chúa. Cho dù là Putin của nước Nga hay bất cứ tên độc tài 
khát máu nào khác cũng đều bị Thiên Chúa lên án. Kinh Thánh chép, “Đức Giê-hô-va dò 
xét người công chính lẫn kẻ gian ác, và lòng Ngài ghét kẻ ưa thích bạo lực” (Thi-thiên 
11:5). Chắc chắn Thiên Chúa nhân từ và công bằng sẽ không đứng về phe nào trong 

https://huynhquocbinh.net/2022/03/03/chien-tranh-va-dia-nguc/
https://nypost.com/2022/02/25/ukraines-volodymyr-zelensky-delivers-foreboding-message-to-eu-leaders/
https://nypost.com/2022/02/25/ukraines-volodymyr-zelensky-delivers-foreboding-message-to-eu-leaders/


chiến tranh, nhưng Ngài không thể ban phước cho những kẻ tạo ra chiến tranh cho mục tiêu bất chính. 
 
Người viết không ngại để nói rằng ngay cả Hoa Kỳ được thành lập bởi những người có đức tin vào Thiên 
Chúa, nhưng ngày nay nếu Hoa Kỳ bị cai trị bởi những kẻ gian ác, dung dưỡng tội phạm, làm cho xã hội bị 
băng hoại, đạo đức suy đồi, xem thường mạng sống con người, và nhất là phản bội đồng minh, chắc chắn 
Thiên Chúa không thể ban phước cho bọn cầm quyền gian ác đó. 
 
Muốn được phước và muốn tồn tại trước sự cai trị của kẻ ác, người dân phải biết Kinh Thánh dạy gì về vấn 
đề tuân phục chính quyền hầu có thể làm theo một cách đúng đắn. Người viết xin tóm lược một phần trong 
thư của Sứ Đồ Phao-lô gửi cho người Rô-ma như sau, “Các quan quyền không phải để cho người làm lành 
sợ, mà để cho người làm dữ sợ…Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi… Và 
sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính” (Rô-ma 13:1-4). (Xin quý con dân Chúa tự đọc nguyên đoạn 
Kinh Thánh, Rô-ma 13, đừng để những kẻ hèn nhát bóp méo lời Kinh Thánh để dạy người khác theo ý họ) 
Đọc sách Rô-ma 13, Rô-ma 13 / BTT / Kinh Thánh (vietchristian.com)  người tử tế và sáng suốt chắc chắn sẽ nhận 
ra rằng Kinh Thánh dạy con dân Chúa phải tuân phục những nhà cầm quyền làm những điều ích lợi cho dân. 
Kinh Thánh không hề dạy con dân Ngài tuân phục bọn cướp của giết người. Kinh Thánh không dạy người dân 
của một nước phải luôn luôn cúi đầu làm theo lệnh của phường thảo khấu, hoặc a tòng với đám buôn dân bán 
nước theo kiểu “Hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bồ câu”. 
 
Kẻ nào vì muốn “vinh thân phì gia” nên muối mặt làm tay sai cho quân xâm lược cướp nước mình, kẻ 
đó đáng tội hơn quân xâm lược. Bọn làm lợi cho ngoại bang người ta gọi chúng là phản quốc. Quân 
bán bán nước và những kẻ dạy lẽ đạo trong các tôn giáo nhưng lại a tòng hay bênh vực kẻ ác, thật 
đáng khinh và đáng bị nguyền rủa hơn những kẻ trộm cướp ngoài xã hội. 
 
Những ai nhận mình là Tin Lành hay Công Giáo, hoặc cấp lãnh đạo cao trọng cở nào trong Thiên Chúa Giáo 
mà có suy nghĩ và hành động gian trá, thiếu tình yêu thương, nói những điều có lợi cho bọn gian ác, bênh vực 
bọn bất lương để thủ lợi và để tồn tại, hãy cẩn thận. Kinh Thánh đã khuyến cáo, “Kẻ nào nói với kẻ ác rằng: 
Ngươi là công bình, sẽ bị dân tộc rủa sả, và các nước lấy làm gớm ghiếc mình; Còn người nào quở trách kẻ ác 
ắt sẽ được đẹp lòng, và sự phước lành sẽ giáng trên họ” (Châm-ngôn 24: 24-25). 
 
Kinh Thánh bản dịch Hiện Đại (Vietnamese Contemporary Bible) đã chép lời phán của Chúa Cứu Thế Jesus 
liên quan đến vấn đề chiến tranh như sau, “Các con sẽ nghe chiến tranh bùng nổ, và những tin tức khủng 
khiếp về chiến tranh. Đừng bối rối, vì các biến cố ấy phải xảy ra, nhưng chưa đến ngày tận thế. Dân tộc này sẽ 
tiến đánh dân tộc khác, nước nọ tuyên chiến với nước kia. Nhiều xứ sẽ gặp nạn đói và động đất. Đó chỉ là giai 
đoạn đầu của cơn đại nạn” (Phúc Âm Ma-thi-ơ 24:6-8). 
 
Liên quan đến cuộc chiến do một nước lớn tấn công áp đảo một nước nhỏ, người viết xin kêu gọi quý con dân 
Chúa hãy cùng cầu nguyện cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cho thế giới.  

 Cầu xin Chúa khiến cho nhiều người tìm đến sự quan phòng của Thiên Chúa hơn là chỉ dựa và sức 
của người khác hay chính mình.  

 Cầu xin Chúa cho người Ukraine và người Nga ý thức rằng Chúa Cứu Thế Jesus là nơi trông cậy duy 
nhất cho hòa bình và tự do.  

 Cầu xin Chúa ban cho Tổng Thống Volodymyr Zelenskyy có sự khôn ngoan để lãnh đạo cuộc chiến 
chống quân xâm lược.  

 Cầu xin Chúa ban bình an cho những người lính Ukraine chiến đấu bảo vệ tổ quốc và cho Tổng Thống 
và gia đình ông được bình an.   

 Cầu xin Chúa ban phước cho vợ con của những người lính chiến đấu được sự bình an. Xin Ngài an ủi 
những bà mẹ, những người vợ, những người con mà chồng, cha, và con của họ đã anh dũng hy sinh 
vì chiến đấu bảo vệ tổ quốc.  

 Cầu xin Chúa thương xót và giải cứu đất nước Ukraine ra khỏi sự dữ.  

 Cầu xin Chúa cho vấn đề truyền giáo tại đất nước này được kết quả tốt đẹp. 
 
Ai tình nguyện hiến dâng đời mình hay mạng sống của mình vì lẽ công chính, chắc chắn họ đã có đủ can đảm 
để dấn thân vào chốn hiểm nguy. Người lính xông pha vào chiến trường để ngăn chận gót giầy xâm lược của 
bọn cướp nước thật xứng đáng được mọi người trân trọng và nhớ đến họ. Ai đang lãnh đạo các cuộc đấu 
tranh vì chính nghĩa, hay theo đuổi mục tiêu mang phúc lợi cho toàn dân thật đáng được mọi người kính trọng. 
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Thành phần này dứt khoát phải ý thức lời dạy này trong Kinh Thánh, “Đánh giặc phải nhờ mưu khôn ngoan; 
muốn chiến thắng, cần nhiều mưu sĩ” (Châm Ngôn 24:6). 
 
Kết luận 
 
Trước khi kết thúc bài viết này, xin phép cho tôi nhắc đến đại văn hào người Anh- William Shakespeare. Ông 
đã từng nói một câu để đời trong một tác phẩm nào đó của ông,  “Cowards die many times before their deaths; 
the valiant never taste of death but once.” Xin tạm thoát dịch, “Những kẻ hèn nhát phải chết đi chết lại 
nhiều lần, song người dũng cảm chỉ chết một lần mà thôi”. 
 
Nếu Tổng Thống Vladimir Zelensky của Ukraine và vợ con ông có chết bởi quân xâm lược Nga, họ chỉ chết 
một lần. Nếu linh hồn của họ phải xuống địa ngục, chắc chắn là do một trọng tội nào khác chứ không phải do 
tội hèn nhát mà ra. 
 
Những ai đang bị hà hiếp hãy an tâm. Thánh Kinh khuyến cáo, “Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác; thật nó đã hoài 
thai sự khuấy khỏa, và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa 
nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó. Và sự hung hăng nó giáng trên trán nó” (Thi-thiên 7:14-16). 
 
Chúng ta có thể mất mạng vì chiến tranh hay dưới bàn tay kẻ ác, nhưng đừng để linh hồn mình rơi vào địa 
ngục chỉ vì tội hèn nhát, hoặc tội phản nghịch lại Thiên Chúa. 
 
Huỳnh Quốc Bình 
 
 
 
 

 


