
 

 

Những tấm gương giàu lòng nhân ái vẫn luôn luôn được đề 

cao.  Hiện nay tại Việt Nam, nhiều người đã biết tới tên 

của bác sĩ Jerry, người đứng đầu tổ chức chuyên giải phẫu 

miễn phí cho các trẻ em dị tật bẩm sinh.  Cho đến nay đã 

có gần hai trăm trẻ em Việt Nam hưởng được sự trợ giúp 

của tổ chức này. 

Sinh năm 1957, ngay từ khi được ba tuổi, bác sĩ Jerry đã 

ước mơ trở thành một bác sĩ giống như các bác sĩ hay đi 

giúp đỡ người khác ở các nhà thờ.  Năm hai mươi ba tuổi, 

chàng thanh niên Jerry bước chân vào ngành y khoa ở 

trường đại học Harvard.  Con đường sự nghiệp đầy hứa 

hẹn, bác sĩ Jerry có thể dễ dàng kiếm được nhiều tiền 

nhưng hình ảnh của các bác sĩ chuyên đi cứu giúp người 

khác vẫn cứ luôn đeo đuổi ông. 

Năm 1993, bác sĩ Jerry vận động bạn bè quen biết để 

thành lập một hội bác sĩ từ thiện chuyên giải phẫu hàm 

mặt. 

Tháng Giêng năm 1995, đoàn bác sĩ do Jerry làm trưởng 

đoàn đã quyết định sang Việt Nam.  Ca đầu tiên mà bác sĩ 

gặp là một em bé có khuôn mặt giống người sói.  Em bé 

này không hề biết đến nụ cười và cũng chưa bao giờ được 

đặt chân tới bất cứ trường học nào.  Bác sĩ Jerry đã thực 

hiện ca phẫu thuật tạo hình này suốt sáu tiếng đồng hồ để 

trả lại nụ cười cho em bé.  Sau ca mổ, bà ngoại của em bé 

này chắp tay cung kính trước mặt ông và nói rất nhiều. 

 Mặc dù không biết một chữ tiếng Việt nào, bác sĩ Jerry 

cũng cảm động vô cùng vì hiểu đó là những lời cám ơn 

chân thành nhất. 

Hình ảnh của bà ngoại và ánh mắt của em bé này như một 

nỗi ám ảnh thôi thúc bác sĩ Jerry đều đặn trở lại Việt Nam 

mỗi năm một lần.  Không những thế, ông còn mang hai 

đứa con theo và giải thích như sau: "Ðể chúng hiểu rõ công 

việc của cha chúng và phải biết san sẻ hạnh phúc của mình 

cho những mảnh đời bất hạnh". 

Trả lại cho người khác một gương mặt khả ái, mang lại cho 

người khác một nụ cười không nhất thiết phải là một bác sĩ 

giải phẫu hàm mặt, mà bất cứ ai cũng có thể làm được điều 

đó.  Người tín hữu Kitô tin rằng mỗi một người sinh ra 

trên cõi đời này, dù xấu xa thấp hèn đến đâu, cũng đều có 

một phẩm giá cao trọng, bởi vì mỗi người đều mang lấy 

hình ảnh của Thiên Chúa.  Không có gương mặt nào xấu 

đến độ không phản chiếu được vẻ đẹp của Thiên Chúa. 

 Thật ra, chúng ta không làm cho một gương mặt nên khả 

ái, mà chỉ khám phá ra sự khả ái trên gương mặt của 

người khác.  Dĩ nhiên, chỉ với con mắt đức tin và tình yêu 

thương, chúng ta mới nhìn ra được vẻ đẹp của mỗi người. 

Mùa Phục Sinh chúng ta nhớ lại ơn tái sinh.  Trong cuộc 

trao đổi với người biệt phái tên là Nicôđêmô, Chúa Giêsu 

đã nói đến sự cần thiết của tái sinh.  Nhưng dĩ nhiên con  

 

 

người không thể tự mình sinh ra hay sinh lại, đó là ơn 

nhưng không của Chúa.  Cái nhìn mới cũng không phải là 

kết quả của cố gắng nơi con người mà là ơn huệ của Chúa.  

Với ơn đức tin nhờ phép rửa, con người sẽ nhìn bằng chính 

ánh mắt của Thiên Chúa, yêu thương bằng chính tình yêu 

của Ngài.  Ðó là ơn mà các tín hữu Kitô chúng ta cần xin 

Chúa củng cố trong chúng ta. 

Lạy Chúa,  lắm khi chúng con chỉ đoán xét người khác qua 

bề ngoài và tính toán so đo trong cách cư xử với người 

khác.  Xin giữ cho ánh mắt đức tin của chúng con luôn 

được tươi mát để nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của mỗi người. 

 Xin trao ban cho chúng con nụ cười trên môi để chúng con 

cũng biết khơi dậy niềm vui cho người khác.  Xin cho 

chúng con biết rằng không có một niềm vui nào đáng quý 

hơn là niềm vui phục vụ. 

R. Veritas 
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Một người Nga, sai khi mãn tù, đã kể lại tâm trạng mình 

như sau: Dáng vẻ bên ngoài của tôi xấu xí đến độ không 

có ai muốn gần tôi. Trong thời gian lao động cải tạo, thay 

vì làm trại chung với các trại viên khác, tôi đã tự giam 

mình dưới hầm... Tình cờ một tai nạn xảy ra, khiến tôi bị 

gù lưng.  

 

Một ngày kia, có một cậu bé nhìn tôi thật lâu rồi hỏi một 

cách ngây thơ: "Chú ơi, chú mang cái gì trên lưng thế?". 

Tôi nghĩ rằng cậu bé chế nhạo tôi, dù vậy tôi bình thản 

trảlời: "Cục bướu đấy cháu ạ".  

 

Tôi chờ đợi cậu be tiếp tục trò chơi gian ác của nó... 

Nhưng không, nó nhìn tôi một cách trìu mến và nói: 

"Không phải thế đâu chú ạ. Chúa là tình yêu. Ngài không 

cho ai hình thù kỳ dị cả. Không phải chú có cục bướu đâu. 

Chú đang mang trên lưng một cái hộp đó. Trong cái hộp, 

có dấu đôi cánh của Thiên Thần... Rồi một ngày nào đó, 

cái hộp mở ra và chú sẽ bay lên trời với đôi cánh đó". Ý 

nghĩ ngộ nghĩnh của cậu bé đã làm tôi sung sướng đến 

khóc thành tiếng.  

 

Biết nhìn xa hơn đằng sau mặt nạ của mỗi người: đó là 

cái nhìn của thánh nhân. Thánh nhân là người biết nhìn 

thấy Thiên Chúa trong những nỗi bất hạnh, là người biết 

nhìn thấy sự may mắn ngay cả trong những mất mát, 

thua thiệt và nhất là biết nhìn thấy Thiên Chúa trong 

những người không ai muốn nhìn đến... Nhưng để được 

cái nhìn ấy, người ta cần có cái nhìn thông suốt và tràn 

ngập ánh sáng của Thiên Chúa.  
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