
VỀ THĂM TÂY NINH 
 
 
Đoàn 18 người thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam tại Úc về đến tỉnh Tây Ninh trưa ngày 
07/01/2014 để hợp tác với Ủy Ban Y Tế Xã Hội 
của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) 
thực hiện công tác y tế và xã hội trong vòng một 
tuần lễ. Đoàn hỗ trợ tài chánh và góp tay xây 06 
nhà Tình Thương; khám bệnh, phát thuốc, trao 
mắt kính, nhổ răng, tặng quà cho khoảng 500 
người; và tặng 40 phần quà đặc biệt cho người 
nghèo, trong đạo và ngoài đạo. Đồng thời hổ trợ 
tài chánh để góp phần xây 04 nhà Tình Thương 
tại Qui Nhơn. 
 
Có ba yếu tố cần biết trong vấn đề yểm trợ tài 
chánh này: (1) Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội 
Thánh Tin Lành Việt Nam (Miền Nam) chịu 
trách nhiệm tìm và quyết định gia đình nghèo 
nào sẽ được hổ trợ xây nhà; (2) Vì hợp tác với 
Ủy Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành 
Việt Nam (Miền Nam) nên số tiền yểm trợ đến 
trực tiếp gia đình nghèo; (3) Số tiền yểm trợ là 
động cơ để gia đình và bà con cho đất, thêm tiền 
giúp cho gia đình nghèo có được một căn nhà 
tường gạch, mái tôn và nền xi măng. 

 

 
Nơi ở của một gia đình được chọn để xây nhà Tình 

Thương 

 
Trong số sáu gia đình nghèo được xây nhà Tình 
Thương, có ba gia đình được Đoàn lưu ý đặc 
biệt. Gia đình đầu tiên gồm một mẹ già và bốn 
con, chồng vừa qua đời cách nay hơn một tháng, 
sống trong căn nhà tranh đã quá cũ. Bà mẹ già 
phải chăm sóc ba con bị bệnh tâm thần nặng, còn 
người con còn khoẻ đi cạo mủ cao su để nuôi gia 
đình. Gia đình thứ hai gồm một mẹ, một con 
sống trong túp lều tranh thấp, nhỏ, đơn sơ trên 
một mảnh đất mượn của vườn cao su. Đứa con 
trai mười ba tuổi không biết đọc, biết viết vì gia 
đình quá nghèo, không đủ tiền đi học. Gia đình 
thứ ba, gồm hai vợ chồng già, nuôi hai cháu nhỏ, 
sống trong căn nhà tranh xiêu vẹo. Bà phải đi thu 



mua ve chai rồi bán lại; nhưng càng ngày người 
dân cũng để dành ve chai bán nên đôi ba ngày bà 
chỉ đem về được VN$40,000 – VN$60,000 nuôi 
gia đình. 
 

 
Căn nhà Tình Thương đang được xây 

 
Những người trong Đoàn đã đến sáu căn nhà 
đang được xây để khiêng gạch cho thợ xây 
tường, khiêng cát cho thợ trộn hồ, xúc đất làm 
nền nhà, đào hố cho nhà vệ sinh,… Có những 
căn nhà nằm gần con lộ; nhưng có những căn 
nhà nằm sâu trong vườn cao su. Những người trẻ 
trong Đoàn chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt cái 
nghèo của một số người tại đó, cũng như bao giờ 
cầm cuốc hay xẻng xúc đất cát, và chưa bao giờ 
khiêng gạch hay đá; nhưng đã làm việc hăng say 
giữa trời nắng gắt gao của Tây Ninh. Dầu vài 

người trong Đoàn có bị cảm nắng sau vài ngày 
làm việc; nhưng không ai chịu nghỉ bệnh, mà 
tiếp tục làm việc mỗi ngày. 
 

 
Một căn nhà Tình Thương vừa được hoàn tất 

 

Ngoài ra, Đoàn giúp tài chánh cho hai phụ nữ 
nghèo lập một chuồng gà và nuôi một đàn gà để 
bán mà sinh sống thêm. Đoàn cũng giúp cho 40 
gia đình nghèo, mỗi gia đình một phần quà gồm 
25kg gạo, một bình dầu, hai chai nước mắm. 
Cũng có trường hợp một phụ nữ quá nghèo và 
đơn chiếc nên không có đất để được cấp tiền xây 
nhà nên Đoàn đã gửi cho phụ nữ này một số tiền 
để làm chuồng gà và nuôi đàn gà tại nơi mình ở 
mướn. 
 



 
Đại diện 40 gia đình nhận quà 

 
Về hoạt động y tế, Đoàn đã gửi tiền về để Ủy 
Ban Y Tế Xã Hội của Hội Thánh Tin Lành Việt 
Nam (Miền Nam) mua các loại thuốc và quà. 
Đoàn cũng đã mang về khoảng 100 cặp mắt kính 
đọc sách để tặng; dầu vậy cũng không đủ so với 
nhu cầu lớn lao tại đó. Phần khám bệnh, khám 
mắt, nhổ răng, cho thuốc do các bác sĩ, dược sĩ 
Tin Lành trong nước tình nguyện đảm trách; 
những người trong Đoàn giúp phần lập hồ sơ, đo 
áp huyết, hướng dẫn bệnh nhân đến bác sĩ, phụ 
phát thuốc và phát quà, giữ trật tự. 
 

 
Đoàn tại địa điểm khám bệnh, phát thuốc 

 
Đoàn rời Tây Ninh ngày 13/01/2014 để mỗi 
người có dịp về thăm gia đình trước khi trở lại 
Úc. 
 
Nói tóm lại, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại 
Úc đã, đang và sẽ sống theo lời Kinh Thánh dạy: 
“Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện 
cho mọi người.” (Ga-la-ti 6:10). 
 
Mục sư Đoàn Trung Chánh 
207 Stoney Creek Road, Kingsgrove, NSW 2208 
tinlanhsydney11@gmail.com 
www.tinlanhsydney.com.au 
 


