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Sau khi cướp được quyền hành tại bất kỳ nơi đâu, chủ trương đầu tiên của người cộng sản là bằng mọi cách tiêu 

diệt tôn giáo  Bên ngoài xã hội, họ dùng đủ mọi thủ đoạn xâm nhập vào hàng ngũ các vị lãnh đạo tôn giáo để 

theo dõi, lèo lái theo chính sách của họ, tạo cơ hội để hủ hoá và nhất là gây nghi kỵ, chia rẽ. Họ cũng lén lút cài 

người vào giữa các giáo dân để nghe ngóng và gieo rắc bất hoà. Ngoài đời đã tệ như thế huống hồ là trong tù, 

người cộng sản cấm nhặt việc truyền bá tôn giáo giữa các tù nhân, ai bất tuân sẽ biết tay họ ! 

Như vậy thì trong các nhà tù cộng sản có thể ‘truyền giáo’ không ? Câu trả lời là ‘có’ và trên cách nhìn nào đó 

thì còn đắc lực và hữu hiệu hơn bên ngoài. Sau khi ra khỏi biệt giam (dĩ nhiên trong biệt giam thì không thể 

truyền giáo cho tha nhân nhưng lại là giai đoạn thuận lợi nhất để ‘truyền giáo cho chính mình’), lần lượt tôi đã 

nếm qua những nơi giam cầm sau đây : Trại giam đồn công an số 1 Thủ Đức, trại giam số 4 Phan Đăng Lưu, sở 

công an Trần Hưng Đạo, khám lớn Chí Hoà, trại trừng giới A 20 Xuân Phước (phân trại B rồi đến phân trại A 

và sau cùng là phân trại E), nơi nào tôi cũng nhìn thấy những nhà truyền giáo rất nhiệt thành và rất hiệu quả. Cả 

Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận với 13 năm tù trong đó có 9 năm biệt giam mà Ngài còn 

dùng sự tế nhị với những cử chỉ bác ái để cảm hoá và truyền giáo cho những ai trực tiếp canh giữ Ngài. 

Nếu có lòng nhiệt thành muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, 

loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo (Mác-cô 16 :15)”, tôi nhấn mạnh “nếu có lòng” thì sẽ không thiếu cơ 

hội và không thiếu sáng kiến để truyền giáo. Vì sự nghiêm cấm của các cai tù cộng sản, nhưng trong cái khó ló 

cái khôn, nên sau đây tôi sẽ tường thuật một cách truyền giáo mà chính các cai tù lại cho phép, thế mới lạ !  

Giữa năm 1983, nhà Dòng La San gửi ‘bưu phẩm’ thăm nuôi tôi và Sư Huynh Colomban Lê Văn Đào (là Bề 

Trên của cộng đoàn Mossard – Thủ Đúc). Trong gói quà mà Sư Huynh Giám Tỉnh Lucien Hoàng Gia Quảng 

gửi cho tôi, có quyển tiểu thuyết do nhà xuất bản Tôn Giáo ấn hành, sách dầy hơn 400 trang có tựa đề “Quo 

Vadis, Domine?” (Lạy Chúa, Chúa Đi Đâu Vậy?). Viên cán bộ kiểm tra quà đọc thấy quyển sách do nhà nước 

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ta xuất bản nên bớt căng thẳng, nhất là tác giả quyển sách ấy lại là một 

nhà văn người Ba Lan (lúc ấy cũng thuộc khối cộng sản) là Henryk Sienkiewicz nên dễ dàng cho tôi nhận 

quyển sách. Cầm quyển sách trên tay mà tưởng mình đang ở trong cơn mơ vì  được Chúa ban cho một phép lạ. 

Như một người đói khát lâu năm, sau những giờ lao động mệt mỏi, tôi vùi đầu vào quyển sách mà đọc một cách 

say mê quên cả cơn đói triền miên đang hành hạ. Sau một tuần lễ là tôi đọc xong câu chuyện tình tuyệt vời giữa 

một tiểu thư lá ngọc cành vàng tên là Lycia đang là một môn đệ lén lút của Chúa Giêsu (vì bạo chúa Nêrô đang 

bách hại các tín hữu Chúa một cách tàn ác) và một chàng trai trẻ quý tộc La Mã, đầy uy quyền, tài ba và anh 

hùng tên là Marcus Vinicius. Lồng trong suốt câu chuyện là những sứ điệp Tin Mừng được tác giả khéo léo 

trình bày một cách rất thực tiễn dưới dạng những lời đối thoại đầy ý tình giữa nàng Lycia và chàng Marcus. Dĩ 

nhiên là có rất nhiều người mượn quyển truyện ấy để giải trí, nhưng khi đến tay một vị Đại Uý Quân Lực Việt 

Nam Cộng Hoà thì tác dụng của quyển sách mới được dùng cho công cuộc truyền giáo. Ông hỏi ý kiến của tôi 

rồi ông tách quyển sách ra từng chương, ông đóng mỗi chương thành một tập sách nhỏ và ghi theo số thứ tự. Từ 

đó, ông cũng kiêm luôn nhiệm vụ của một ‘nhân viên quản thủ thư viện’. Nhờ thế mà số người đọc tăng lên gấp 

nhiều lần. Tôi tin chắc quyển sách đã để lại trong lòng người đọc một dung nhan đầy nhân ái của Chúa Giêsu.  

Đó là nhờ tấm lòng nhiệt thành của một vị Sĩ Quan nhưng cũng là một trong những thợ gặt của Chúa. Lòng 

nhiệt thành truyền giáo không chỉ dành cho các linh mục, tu sĩ mà là cho hết mọi Kitô-Hữu. Làm sao để truyền 

giáo ? Không quá khó để tìm câu trả lời. Vấn đề không phải là bắt buộc leo lên bục giảng để thuyết trình, mà là 

chính cách sống của mình : Chúng ta có sống thành thật với chính bản thân và với mọi người xung quanh ? 

Chúng ta có làm chứng về ơn hoán cải khi chúng ta sửa đổi bản thân mình ?                        Linh mục Phạm Quang Hồng. 



  

  

 

 

 


