
 

 

 

““KKẻẻ  bbuuôônngg  mmììnnhh  vvààoo  ssựự  áácc  cchhẳẳnngg  hhiiểểuu  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh;;  

NNhhưưnngg  aaii  ttììmm  ccầầuu  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  hhiiểểuu  bbiiếếtt  mmọọii  ssựự..””    

(Châm. 28:5) 

 

 

 

Được biết đây là tấm hình chụp các nữ chiến sĩ Việt Nam bị quân xâm lược Trung 

Quốc bắt làm tù binh (trong một cuộc chiến nào đó): Chúng bắt các chị lao động 

phục vụ chiến sự trong tình trạng lõa thể. 

  

Chỉ với tấm hình này thôi cũng đã có rất - vâng, rất - nhiều điều để nói về sự xấu xa, 

tàn bạo của quân xâm lược Trung Quốc: Nói về tính vô nhân đạo, nói về tính phi 

nhân văn, nói về sự phản qui chế tù binh, nói về sự vi phạm công pháp quốc tế,… 

 

Tất nhiên là có nhiều điều để nói lắm nhưng ngày nay thường chỉ thấy người ta nói 

mỉa mai về tình hữu nghị Việt Trung mà các bộ máy tuyên truyền từ cả hai phía đều 

cao rao… 

 

Tất nhiên là đáng bêu riếu, đáng mỉa mai lắm đó nhưng chính cái việc chúng ta có thể 

dửng dưng dùng tấm hình này để làm cái việc ấy tố cáo lên một sự thật rất quan 

trọng: ““CCHHÚÚNNGG  TTAA  ĐĐAANNGG  TTRROONNGG  TTRRẠẠNNGG  TTHHÁÁII  VVOONNGG  TTHHÂÂNN!!”” 

 

Chúng ta đã bị một guồng máy lớn và tổng hợp với tổng hợp các chiến lược, chiến 

thuật, kế sách, phương pháp,… làm cho chúng ta vừa không còn đủ năng lực nhận 

thức chúng ta cách đầy đủ về thực trạng của chúng ta vừa đặt chúng ta trong trạng 

thái cam chịu bất lực khuất phục nghịch cảnh mà xem đó là phần số phải chịu của 

mình. 

 

Khi nhìn thấy các chị trần truồng mà chúng ta không có được cách đầy đủ nỗi nhục 

của việc chính chúng ta bị lột trần truồng thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã đánh 

mất chính mình, chúng ta đã bị vong thân. Khi nhìn thấy các chị trần truồng mà 

chúng ta không có được cách đầy đủ nỗi đau của việc chính chúng ta bị lột trần 

truồng thì đó là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã đánh mất chính mình, chúng ta đã bị 

vong thân. Khi nhìn thấy các chị trần truồng mà chúng ta không có được cách đầy đủ 

nỗi phẫn uất muốn vùng lên của việc chính chúng ta bị lột trần truồng thì đó là dấu 

hiệu cho thấy chúng ta đã đánh mất chính mình, chúng ta đã bị vong thân. 

 

Chúng ta kém may mắn hơn Quang Trung Nguyễn Huệ ngày xưa: Quang Trung 

Nguyễn Huệ ngày xưa còn nhận thức được sức nóng của môi trường mình sống còn 

chúng ta thì đã quen với nó từ lúc nào không còn nhớ ra được… 



 

"Đánh cho để dài tóc  

Đánh cho để đen răng  

Đánh cho nó chích luân bất phản  

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn  

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ!" 

(“Hịch Ra Trận”, Quang Trung Nguyễn Huệ) 

 

Đối với đạo hữu hay đồng lao nào chưa học biết đầy đủ về giáo lý công bình Cơ Đốc 

mà đã vội vàng phê phán sự nhận thức này thì xin quí vị hãy nghiên cứu thêm cho 

đầy đủ giáo lý Kinh Thánh về “Công Nghĩa Địa Vị”, về “Công Nghĩa Thực Hành”, 

và về “Công Nghĩa Xã Hội” và xin nhắc quí vị lời này của Đức Chúa Trời trong Kinh 

Thánh: 

 

““KKẻẻ  bbuuôônngg  mmììnnhh  vvààoo  ssựự  áácc  cchhẳẳnngg  hhiiểểuu  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh;;  

NNhhưưnngg  aaii  ttììmm  ccầầuu  ĐĐứứcc  GGiiêêhhôôvvaa  hhiiểểuu  bbiiếếtt  mmọọii  ssựự..””  

(Châm. 28:5) 

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D. 

 


