Hướng Lòng Về Khúc Ruột Miền Trung!

Suốt những ngày qua các phương tiện truyền thông liên tục đưa những tin tức và hình
ảnh người dân miền Trung thân yêu phải chống chọi với đợt mưa lũ của thế kỷ. Nhìn những
hình ảnh đau khổ, khiếp sợ, tang thương vì lũ dồn, lũ dập. Có cái chết tức tưởi vì bị lũ cuốn
trôi, vì bị đất lở vùi lấp, có những người bị đói khát trong nhiều ngày. Nhìn hình ảnh người
đàn ông xé vội gói mì ăn liền khi nhận quà cứu trợ nhai ngấu nghiến, những người phụ nữ tay
không bốc những hạt cơm nguội lạnh, những vành khăn tang của những đứa con phải mất
mẹ, mồ côi cha. Hình ảnh hàng ngàn người đứng ở hai bên bờ sông Lam để trông chờ vào
đội cứu hộ đang dò tìm xác chiếc xe đò trong đó có 19 n ạn nhân 11 phụ nữ và 3 em bé bị
cuốn trôi đã 3 ngày vẫn chưa tìm thấy. Rồi nhiều những hình ảnh tuyệt vọng bị mất trắng tài
sản, hoa màu, nhiều những nhà cửa bị cuốn trôi trở về trắng tay, phải sống màn trời chiếu đất!
Miền Trung đang đứng trước n guy cơ thảm họa chưa từng có bao giờ! Người dân miền
Trung đang đói và phải quay quắt đi tìm cái ăn c ầm hơi cho qua ngày đoạn tháng … và còn
nhiều hơn thế nữa mà những báo đài không thể mô tả hết được, coi những hình ảnh này làm
cho nước mắt của mọi người chực trào ra, tôi phải cố nén xúc động để viết lên những dòng
chữ này! Lũ ơi là lũ, biết bao giờ mi mới hết hành hạ dải đất miền Trung thân và yêu nghèo
khó này? Dù không ở miền Trung nhưng những ngày qua người dân ở mọi miền đất nước và
cả kiều bào ở nước ngoài cũng không thoát khỏi cảm giác đau xót, chạnh lòng!
Mưa lũ vẫn chưa dứt nên ở đâu cũng thấy đói và khát, ai cũng phải vắt đến kiệt sức để
chống chọi với mưa lũ. Lũ cũ chưa qua, thì lũ mới lại đến. Kinh sợ hơn nữa là cơn bão Megi
đang đe dọa sẽ đổ bộ vào chính nơi này. Dường như người dân miền Trung đã cạn hết nước
mắt để khóc cho mình, chúng ta cũng v ậy, chúng ta không thể không khóc cho miền Trung.
Đây là lúc chúng ta cần siết chặt tay nhau, hãyđ ồng một lòng, hiệp một ý mà tiết kiệm cho
miền Trung thân yêu. Hãy vì miền Trung, hãy hư ớng về miền Trung với những việc làm
thiết thực, hãy dừng lại những chuyến du lịch, những cuộc vui chơi, tiệc tùng, hãy giảm
những chi phí, những nhu cầu xa xỉ … để cùng sẻ chia! Khắp nơi trên mọi miền đất nước, từ
thôn quê đến thành thị đang dấy lên phong trào quyên góp vì miền Trung. Không chỉ ở trong
nước mà ở bất kỳ nơi đâu có người dân Việt thì tiếng gọi miền Trung cũng đư ợc vang lên.
Ngay cả những trường tiểu học, mầm non cũng có những phong trào đóng góp vì các b ạn
vùng lũ. Khi đang đánh máy bài viết này, đứa con gái đang học lớp 2 của chúng tôi cũng
chạy à vào xin tôi tiền để góp phần cứu trợ, tôi thẫn thờ trước những lời thỏ thẻ của con:
“Thương các bạn miền Trung quá Ba ơi!”
Thật vậy, nếu ngay khi còn trẻ chúng ta giáo dục con cái mình trong việc làm từ thiện,
thì đó cũng là dạy cho con cái mình lòng yêu quê hương đ ất nước, yêu con người, yêu đồng
loại. Quý vị ơi! Miền Trung đang vật lộn và rơi vào hoàn cảnh rất là khó khăn và đang cần
sự trợ giúp của chúng ta. Giơ tay ra cứu giúp là một phẩm hạnh Thánh Kinh mà mọi người
đều phải bày tỏ. Người dân miền Trung đang cần lắm những tấm lòng yêu thương, b ởi họ

đang quá là khó khăn và tuyệt vọng! Hàng ngàn ngôi nhà đang bị ngập, hàng trăm xã đang bị
cô lập hoàn toàn. Hơn bao giờ hết, miền Trung đang cần sự chung tay của chúng ta để họ có
thể vượt qua được những cơn đau thương này. Cả một dải đất chẳng còn gì, chỉ còn mênh
mông biển nước, họ đã mất tất cả những gì mà họ chắt chiu, những bàn tay đang kêu cứu.
Lời của Chúa ở trong Ê-sai 58:10 chép rằng: “Nếu ngươi mở lòng cho kẻ đói, và làm no kẻ
khốn khó, thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi sẽ như ban trưa”.
Quý vị ơi! Hãy hướng lòng về miền Trung! Hãy cùng chúng tôi gia nhập vào đoàn quân cứu
hộ của Chúa Cứu Thế Giê-su ngay giờ này!
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