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Ngày 12 và 13-6-2005, 74,1% cử tri Ý không đi bỏ phiếu trong cuộc 

trưng cầu dân { do các đảng tả phái và đảng xanh đưa ra nhằm hủy bỏ 

luật số 40 được Quốc Hội Ý thông qua hồi năm 2004. Luật số 40 cấm 

phúc chế các phôi thai người, nghĩa là bảo vệ quyền sống của các bào 

thai. Cần phải có 50% tổng số phiếu cộng 1 thì cuộc trưng cầu dân ý 

mới có giá trị. Với 25,9% số cử tri đi bầu, các đảng tả phái và đảng xanh 

thất bại nặng nề. 

Kết quả cuộc trưng cầu dân ý biểu lộ mức độ trưởng thành của 

người dân Ý, nhất là của tín hữu Công Giáo Ý. Họ lựa chọn bảo vệ sự 

sống và lựa chọn đúng theo lương tâm ngay thẳng. Xin trưng dẫn 

chứng từ của bà Sara. 

... Tôi lập gia đình năm 23 tuổi và có đứa con trai duy nhất, mặc dầu tôi 

rất muốn có thêm nhiều đứa con khác. Hiền phu tôi là người rất đặc 

biệt. Chàng là vị thiên thần bản mệnh thứ hai của tôi. Chồng tôi qua đời năm 62 tuổi. Kể từ biến cố đau 

thương ấy, sức khoẻ tôi xuống dốc không phanh. Tôi bị té xỉu liên miên. Nếu không có ai giúp đỡ dậy, tôi 

cứ nằm im dưới đất. Người ta bảo có lẽ tôi bị xuống tinh thần thê thảm. Thấy tình trạng mỗi ngày một 

trầm trọng, tôi quyết định đi nhà thương xin khám nghiệm. Các bác sĩ cho biết tôi bị một chứng bệnh lạ, 

vô phương cứu chữa. 

Biết mình mắc chứng bệnh dị kz, tinh thần tôi lại càng xuống thấp hơn. Thế nhưng cùng lúc tôi đặt trọn 

niềm tin tưởng nơi THIÊN CHÚA Quan Phòng. Tâm hồn tôi từ từ tìm lại sự bình an. Các bác sĩ chữa trị tôi 

thỉnh thoảng điện thoại hỏi thăm cơn bệnh diễn tiến như thế nào. Họ nói với tôi rằng niềm hy vọng khỏi 

bệnh của tôi nằm trong công cuộc nghiên cứu các tế bào gốc lấy từ các phôi thai người. 

Chính vì thế - vào tháng 6 năm 2005 - trong thời gian chuẩn bị cuộc trưng cầu dân ý nhằm hủy bỏ luật 40 

trên 2004, các bác sĩ này liên tục điện thoại mời gọi tôi đi bỏ phiếu chấp nhận việc hủy bỏ đạo luật 40, vì 

đạo luật 40 cấm phúc chế các phôi thai người. Đứa con trai độc nhất cũng điện thoại nài nĩ tôi đi bỏ 

phiếu, vì đó chính là niềm hy vọng khỏi bệnh của tôi và cũng là của con trai tôi nữa .. Phần tôi, khi lắng 

nghe mọi lời giải thích, tôi bỗng ý thức thâm sâu rằng đây là cuộc trưng cầu dân ý bất chính, bởi vì nó 

chống lại sự sống, tìm cách hủy hoại các phôi thai người. 

Vào đúng Chúa Nhật 12-6-2005 là ngày đi bầu, con trai tôi điện thoại nhắc Mẹ phải đi bầu. Tôi nói với 

con: 

- Được, mẹ sẽ đi bầu, nhưng con ráng đợi mẹ. Bởi vì, mẹ phải lần hạt Mân Côi trước rồi mới đi bầu sau. 

Vào cuối buổi lần hạt Mân Côi tôi thưa cùng Chúa: 

- Lạy Chúa, xin Chúa là bác sĩ và là thuốc chữa bệnh tật cho con. 



Vừa thân thưa với Chúa như thế xong, tôi bỗng được luồng ánh 

sáng từ Trời soi chiếu và tôi lại cầu nguyện cùng Chúa như thế 

này: 

- Lạy Chúa, nếu con đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa thì đâu 

còn lý do gì khiến con phải đặt niềm hy vọng nơi loài người? 

Chính họ là những kẻ muốn quyến dũ và lường gạt con. Họ xúi 

dục con làm một điều trái với lương tâm và phản lại sự sống 

con người! 

Cầu nguyện xong tôi nhận được sức mạnh tinh thần khiến tôi 

quyết định không đi bỏ phiếu. Nhưng điều ngạc nhiên lớn lao 

hơn lại đến từ phía đứa con trai yêu dấu. Nó điện thoại và thưa 

với tôi: 

                                                                          - Con cũng không đi bầu đâu Mẹ à! 

Nghe con nói thế, lòng tôi tràn ngập niềm vui mừng. Tôi không ngớt lời cảm tạ THIÊN CHÚA đã soi sáng 

và giúp đỡ hai mẹ con khiến chúng tôi không phạm tội chống lại sự sống con người. 

... THIÊN CHÚA phán tất cả những lời sau đây. ”Ta là THIÊN CHÚA của ngươi. Ta đã đưa ngươi ra khỏi 

đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ.. Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi 

không được trộm cắp. Ngươi không được phao tin đồn nhảm. Đừng làm chứng gian mà tiếp tay với 

kẻ xấu. Ngươi không được hùa theo số đông để làm điều trái.. Ngươi không được thiên vị người yếu 

thế khi họ có việc kiện tụng.. Ngươi không được làm thiệt hại đến quyền lợi của người nghèo cậy nhờ 

ngươi, khi họ có việc kiện tụng. Ngươi phải lánh xa điều gian dối. Ngươi không được giết chết kẻ vô 

tội và người công chính, vì Ta không cho kẻ có tội được trắng án. Ngươi không được nhận quà hối lộ, 

vì quà hối lộ làm cho những kẻ sáng mắt hóa ra đui mù và làm hỏng việc làm của những người công 

chính” (Sách Xuất Hành 20,13-15 / 23,1-8). 

(”Rinnovamento nello Spirito Santo”, N.7 - 2005, trang 47) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


