Giáo Hội Trưởng Lão

Từ Hải Ngoại Về VN Cứu Trợ Dân Nghèo

LGT: Bài này trong loạt bài viết về chuyến đi cứu trợ của mục sư Nguyễn Xuân Bảo, từ Nam Calif
về VN giúp đồng bào nghèo.
Sau khi chia tay rất vui vẻ với số nguời được cấp xe lắc tay cùng
với bà Hội trưởng Hội Từ Thiện Quảng Nam, cũng như được nhiều người làng phong Hòa Vân đưa
tiển ra tận bến ghe như đã nói trong bài trước. Chúng tôi ra Đà Nẵng đón thêm một tín hữu thuộc
Giáo Hội Tin Lành Trưởng Lão rồi thẳng đường đến thăm Hội Thánh Đại Hồng thuộc ấp Hòa Hữu, Xã
Đại Hồng, Huyện Đại Lộc nằm ở hướng nam Thành phố Đà Nẵng trên đường QL 14B, trước khi vào
ấp Hòa Hữu phái đòan cũng ghé vào trụ sở Hội từ thiện Huyện Đại Lộc để trao tặng 15 xe lắc tay
nhưng trời đổ mưa quá lớn khi đến nới chỉ có chừng 4-5 người chờ nhận xe, số khác thì chưa tới vì
họ ở các xã quá xa, trời mưa, không có phương tiện di chuyển nhưng một đại diện của GH Tin Lành
Trưởng Lão địa phương tình nguyện ở lại để giao xe cho phái đoàn đủ thì giờ thăm Hội Thánh
Trưởng Lão Đại Hồng.
Hội Thánh Trưởng Lão Đại Hồng (TLĐH) nằm sâu trong một ngỏ rẻ thuộc
QL 14B thấp hơn mặt đường rất nhiều, là vùng dễ bị ngập lụt, tôi hỏi lý do tại sao lại chọn địa điểm
này thì Truyền giáo Nguyễn Văn Trường là Giáo sở trưởng cho biết: “Nơi đây là đất của gia đình và
căn phòng khách này (chừng 40m2) được dùng làm nhà nguyện từ lâu, nay chỉ là sửa chữa, sơn
quét cho sạch sẽ, do vậy không cần phải xin phép xây dựng, vì nếu xây trên 1 khu đất cao ngoài
mặt đường thì sẽ không được giấy phép...” Câu chuyện rắc rối của TLĐH bắt nguồn từ khi được tin
GH Trưởng Lão tại Hoa Kỳ có giấy phép quyên tặng một số gạo cho các trại phong và nhất là cho
đợt cứu trợ nạn nhân bão số 7 lên tới nhiều chục tấn nên Truyền Đạo Nguyễn Văn Trường xin cho
dân nghèo của xã Đại Hồng 50 bao (25kg) và cho riêng các tín hữu của Hội thánh 50 bao do vậy
mục sư Bảo chấp thuận trích quỹ cứu đói cho xã 50 bao và 50 bao cho Hội Thánh Đại Hồng thì do
các tín hữu tại Mỹ gởi tặng gọi là tình nghĩa đồng đạo.
Chuyến xe chở 100 bao gạo đến Đại Hồng
ngày 5 tháng 10 thì Truyền Đạo Nguyễn Văn Trường báo cho xã biết và nói là sẽ đổ xuống trụ sở xã
50 bao do xã toàn quyền phân phối, 50 bao còn lại thì sẽ đổ xuống nhà nguyện. Tuy nhiên các ông
Đặng Hồng Trân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã và Công An xã Trần Thanh Tâm cùng Phó CA xã
Nguyễn Bá Hiến không đồng ý cho đổ 50 bao gạo xuống nhà nguyện mà bắt phải đổ hết vào kho
chứa của xã, dĩ nhiên là Truyền Đạo Trường không đồng ý và nói: “Đây là gạo của các tín hữu tương
trợ lẫn nhau nên thuộc quyền của Hội Thánh địa phương còn gạo mà Giáo Hội Trưởng Lão Hoa Kỳ
tặng cho xã thì tôi không ý kiến”. Nhưng CA xã và CT Mặt Trận Tổ Quốc xã áp lực và không cho
phép đổ 50 bao gạo xuống nhà nguyện.
Khi nghe tin mục sư Bảo cho ngưng bỏ gạo xuống và ra
lệnh cho xe gạo chở 100 bao về Đà Nẵng. Tuy nhiên không muốn để Truyền Đạo Nguyễn Văn
Trường có vấn đề với chính quyền địa phương nên MS Bảo gọi điện thoại cho ông Trần Hồng Phúc,
Chánh Văn Phòng Hội Từ Thiện Quảng Nam là người đề nghị tặng 50 bao gạo cho dân nghèo xã Đại
Hồng để trình bày.
Sau khi nghe xong ông Phúc cũng thấy sự vô lý này nên hứa sẽ "làm việc" với
xã. Sau đó ít giờ thì ông Phúc điện thọai cho MS Bảo và nói: “Không có gì, xin cứ cho xe gạo tới.”
Tuy nhiên “trên thì nói vậy mà dưới thì không cần biết” nên xe gạo quay trở lại xã Đại Hồng. Cả 3
cán bộ trên "mời" Truyển Đạo Nguyễn Văn Trường lên xã ra lệnh: "Tất cả gạo phải để vào kho của
xã, nếu HT Đại Hồng muốn cho tín hữu nào thì làm danh sách, lúc đó xã sẽ bình bầu, nếu được thì
sẽ cấp".
Tất nhiên với cái lệnh "kỳ cục" này thì Truyền Đạo Trường không chịu và trình bày: "50
bao mà MS Bảo tặng cho xã thì các anh cứ bình bầu, phân chia, còn 50 bao gạo tình nghĩa của Hội
thánh thì HT sẽ có cách để chia cho các tín hữu, tại sao chúng tôi phải gởi danh sách rồi còn chờ xã
bình bầu mới được cấp. Đây là gạo của anh em tín hữu chúng tôi chia xẻ với nhau, đâu dính gì tới
chế độ phân phối? Hơn nữa A. Phúc trên tỉnh cũng đã "nhất trí" nên chúng tôi mới cho xe gạo quay
trở lại..." Nhưng cả 3 vị quan địa phương này không cần biết tới chuyện "trên nhất trí hay không
nhất trí", yêu cầu Truyền Đạo Trường phải đổ 100 bao gạo xuống trụ sở xã. Một lần nữa Truyền Đạo
Trường không đồng ý và gọi điện cho MS Bảo đề nghị trả lại 50 bao gạo của Hội Thánh Đại Hồng vì
ông không thể làm danh sách của tín hữu Đại Hồng để chờ xã bình bầu, ông cho biết số gạo này là
Hội Thánh để dành chờ khi nhà nào có khó khăn, nhất là mùa mưa sắp tới chứ không có chủ ý phát
hết ra, bây giờ xã bắt làm như vậy thì ông không muốn nhận số gạo này. Sau đó MS Bảo hội ý với
MS Khải đồng ý chuyển hết số gạo này (100 bao) về tặng cho hội từ thiện Quảng Nam mà cụ thể là

