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This morning I want to talk about addiction.  In particular I want to talk about the 
addiction o0f hate.  Our country has fallen into an addiction of hate.  This addiction 
is destroying our unity and our community spirit. 
 
Substances like drugs and alcohol do not only cause addiction.  Ideas too can lead to 
addiction.  Sometimes we adopt ideas that control our emotions and cloud our 
thinking.  They prevent us from acting responsibily and rationally.  Addictions 
destroy our objectivity.  Our need for the substance or idea that addicts us becomes 
so great that it overwhelms us.  At first the addiction brings us satisfaction but 
gradually the addiction becomes so powerful that it takes control of us.  At this point 
the addiction is difficult to overcome. 
 
Hate lets us avoid having to think through our reactions to ideas that are not in line 
with our own.  Instead of trying to understand ideas or people we hate, we simply 
dismiss them.  We think these ideas do not make sense.  We think the people who 
utter them are stupid, ignorant, unfeeling and not worthy of our respect.  Rather 
than taking the time to think through what we do not accept, we simply dismiss 
them.   
 
Hate dulls our senses, clouds our thinking, robs us of our ability to love and show 
compassion.  Worst of all, hate destroys dialogue and communication.  It makes 
common bonds impossible to form or explore. 
 
This world of ours is full of ideas and substances that can infect us with addiction.  
Money can be an addiction.  The more I have the more I may need or want.  Fame 
may make us believe we can do or say whatever we choose.  I can do or say anything 
I want.  Fear can be an addiction.  I can become so afraid that I become paralyzed.  
Everything around me is a threat.  I am sure you can think of many others. 
 
In today’s Gospel we hear Mark’s account of the calling of the first of Jesus’ disciples.  
Jesus says, “follow me and I will make you fish for people.”  And they follow. 
 
 Mark tells us about the Good News of Jesus.  What is the Good News?  The Good 
News is that the gift of eternal life and the end of death are available to those who 
believe in God.  With God there are no endings, just the beginnings of new birth and 
eternal freedom from death. 
 
What is the signicance of fishing for persons?  When a fish is caught its life ends.  
When a person is caught by God that person lives forever. 



 
What’s the point?  The only way to escape the world’s addictions is to understand 
that only faith in God gives us the power to resist addictions.  Loving God and your 
neighbor frees us from the world’s addictions.  Faith is like a suit of armor against 
addiction.  Do things, think things, adopt ideas, love life knowing that God is with 
you.  With God in your heart addictions and their ability to kill can never reach you.  
The only way to be able to escape the world’s addictions is to realize that they do 
not lead to happiness and peace but only to destruction and despair.   
 
Questions to ponder: 
 

1. When have you had to “wait in silence” remembering that power and 
steadfast love belong to God? 

 
2. How does knowing the certainty of God’s reign help us with present troubles 

in life? 
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Sáng nay tôi muốn nói về chứng nghiện ngập. Đặc biệt, tôi muốn nói về sự nghiện 
ngập. Đất nước chúng ta đã rơi vào nghiện ngập. Chứng nghiện này đang phá hủy sự 
đoàn kết và tinh thần cộng đồng của chúng ta. 
 
Các chất như ma túy và rượu không chỉ gây nghiện. Ý tưởng quá khích có thể dẫn 
đến nghiện. Đôi khi chúng ta áp dụng những ý tưởng kiểm soát cảm xúc của chúng ta 
và làm mờ suy nghĩ của chúng ta. Chúng ngăn cản chúng ta hành động một cách có 
trách nhiệm và hợp lý. Nghiện phá hủy tính khách quan của chúng ta. Nhu cầu của 
chúng ta đối với chất hoặc ý tưởng khiến chúng ta nghiện ngập trở nên lớn đến mức 
nó lấn át chúng ta. Lúc đầu cơn nghiện mang lại cho chúng ta sự thỏa mãn nhưng 
dần dần cơn nghiện trở nên mạnh mẽ đến mức nó kiểm soát chúng ta. Lúc này cơn 
nghiện rất khó để vượt qua. 
 
Sự căm ghét cho phép chúng ta tránh suy nghĩ thấu đáo về những phản ứng của 
mình trước những ý tưởng không phù hợp với ý tưởng của chúng ta. Thay vì cố gắng 
hiểu những ý tưởng hoặc những người mà chúng ta ghét, chúng ta chỉ đơn giản là gạt 
bỏ chúng. Chúng ta nghĩ rằng những ý tưởng này không có ý nghĩa. Chúng ta nghĩ 
những người nói ra họ là ngu ngốc, thiếu hiểu biết, không có cảm xúc và không đáng 
để chúng ta tôn trọng. Thay vì dành thời gian để suy nghĩ về những gì chúng ta 
không chấp nhận, chúng ta chỉ đơn giản là gạt bỏ chúng. 



 
Sự căm ghét làm mờ các giác quan của chúng ta, làm mờ suy nghĩ của chúng ta, cướp 
đi khả năng yêu thương và thể hiện lòng trắc ẩn của chúng ta. Tệ nhất, sự căm ghét 
phá hủy cuộc đối thoại và giao tiếp. Nó làm cho các liên kết chung không thể hình 
thành hoặc khám phá. 
 
Thế giới này của chúng ta đầy rẫy những ý tưởng và chất có thể lây nhiễm cho chúng 
ta cơn nghiện. Tiền có thể là một chứng nghiện. Ta càng có nhiều thì ta càng muốn có 
thêm. Sự nổi tiếng có thể khiến chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm hoặc nói bất cứ 
điều gì chúng ta chọn. Ta có thể làm hoặc nói bất cứ điều gì ta muốn. Sợ hãi có thể là 
một chứng nghiện. Ta có thể trở nên sợ hãi đến mức bị tê liệt. Mọi thứ xung quanh ta 
đều là mối đe dọa. Tôi chắc rằng bạn có thể nghĩ về nhiều người khác. 
 
Trong Phúc  Âm hôm nay, chúng ta nghe Máccô tường thuật về việc Chúa Jesus kêu 
gọi những môn đồ đầu tiên . Chúa Giê-su nói, “hãy theo ta  và ta sẽ làm cho bạn trở 
thành cá cho người ta.” Và họ làm theo. 
 
 Mác cho chúng ta biết về Tin mừng của Chúa Giêsu. Tin mừng là gì? Tin mừng là 
món quà của sự sống vĩnh cửu và sự kết thúc sự chết dành cho những ai tin vào Đức 
Chúa Trời. Với Đức Chúa Trời không có sự kết thúc, chỉ là sự khởi đầu của sự  tái 
sinh  và sự tự do vĩnh viễn khỏi sự chết. 
 
Dấu hiệu của việc câu cá đối với con người là gì? Khi một con cá bị bắt thì cuộc sống 
của nó kết thúc. Khi một người bị Chúa bắt thì người đó sống mãi mãi. 
 
Vấn đề ở đây là gì? Cách duy nhất để thoát khỏi những cơn nghiện của thế giới là 
hiểu rằng chỉ có đức tin vào Chúa mới cho chúng ta sức mạnh để chống lại những 
cơn nghiện. Yêu Chúa và người lân cận  giải thoát chúng ta khỏi những cơn nghiện 
của thế gian. Niềm tin giống như một bộ áo giáp chống lại sự nghiện ngập. Làm mọi 
việc, suy nghĩ mọi thứ, áp dụng ý tưởng yêu đời khi biết rằng Chúa ở cùng bạn. Với 
Chúa trong tim bạn, những cơn nghiện và khả năng giết người của chúng không bao 
giờ có thể đến được với bạn. Cách duy nhất để có thể thoát khỏi những cơn nghiện 
của thế giới là nhận ra rằng chúng không dẫn đến hạnh phúc và hòa bình mà chỉ dẫn 
đến sự hủy diệt và tuyệt vọng. 
 
Câu hỏi suy ngẫm: 
 
1. Đã bao giờ bạn phải “im lặng chờ đợi” khi nhớ rằng quyền năng và tình yêu bền 
vững thuộc về Đức Chúa Trời? 
 
2. Biết chắc chắn về triều đại của Đức Chúa Trời giúp chúng ta giải quyết những khó 
khăn hiện tại trong cuộc sống như thế nào? 
 
 


