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Chúng ta thường nghe nói trong hoàn cảnh khó khăn và bách hại, con người dễ có khuynh hướng bám vào 

niềm tin tôn giáo hơn. Điều đó xảy ra thật đúng trong những nước bị chủ nghĩa cộng sản cai trị. Bài giảng với 

chủ đề “Sám Hối’ của linh mục Chân Tín tại nhà thờ Kỳ Đồng vào Mùa Chay thập niên 80, ngài có sưu tầm 

và kể câu chuyện sau đây : “Sau hơn nửa thế kỷ thống trị trên nước Nga, người cộng sản nghĩ rằng mọi niềm 

tin tôn giáo đã bị bóp chết. Nhưng họ đã lầm to. Một bà cụ hỏi một nhóm công nhân đang mở một con đường 

mới trong thị xã : “Này các chú ! Đường nầy dẫn đến đâu vậy ?”Nhóm công nhân trả lời :”Nó dẫn đến cung 

Văn Hóa, thưa bà !” Bà cụ vừa lắc đầu  bỏ đi buồn hiu vừa càm ràm rằng : “ Đường mà không dẫn đến nhà 

thờ thì xây làm quái gì, chỉ là thứ lãng phí và vô tích sự mà thôi !” Có ai dám nói rằng người cộng sản đã 

thành công lấy mất niềm tin trong lòng một bà cụ ? Chính vì vậy mà họ luôn tìm mọi cách để giết niềm tin. 

Riêng trong hoàn cảnh nhà tù, các cai tù cộng sản luôn luôn có chủ trương diệt niềm tin tôn giáo  bằng mọi 

hình thức tạo ra một bầu khí nghi ngờ giữa các tù nhân. Họ xáo trộn nhân sự trong các đội để luôn luôn tù 

nhân phải sống bên cạnh người lạ; họ thường xuyên hoán chuyển chỗ nằm để tù nhân phải đề phòng hai người 

nằm bên cạnh vì chưa biết rõ họ là ai; họ di chuyển tù nhân từ nhà nầy sang nhà khác để mọi toan tính đào 

tường khoét vách phải bị hủy bỏ; họ thường xuyên lục soát và khám chỗ nằm rất kỹ để mọi vật dụng tôn giáo 

hay những gì nội qui cấm đều bị tịch thu kèm theo hình thức kỷ luật phạt rất nặng; họ gieo mạng lưới ‘ăn-ten’ 

hay ‘chó săn’ khắp nơi để không ai dám tin ai…Tất cả phải sống trong sự nghi ngờ nên mọi mưu toan đều bị 

chận đứng. Mặt khác hoàn toàn ngược lại là họ chủ trương gieo niềm tin ảo để ru ngủ các tù nhân mãi mê 

sống trong thế giới ảo rồi thụ động ngồi chờ chứ không hành động chi cả. Lúc thì họ tung tin đồn rằng Hiệp 

Hội Ân Xá Quốc Tế đang xem xét hồ sơ của từng tù nhân chính trị để xin ân xá; lúc khác lại nghe đồn Quốc 

Hội Hoa Kỳ sẽ bỏ một số tiền lớn để chuộc từng người tù chính trị mà giá mỗi người là hai nghìn đô; năm 

1979 lại nghe rằng Trung Quốc sẽ đánh Việt Nam để giải cứu các trại tù….Đây là chủ trương của Lênin dạy 

rằng:”Các đồng chí phải tạo cho chúng nó những niềm tin ảo để chúng nuôi hy vọng và không trốn trại, để 

cuối cùng tất cả chúng nó sẽ bị vùi thây ở Sibêri”. Bên ngoài là vậy, còn bên trong người tù thì thế nào ? 

Sống lâu năm lâu tháng trong nghi ngờ, niềm tin cũng dễ bị lung lay. Một lần linh mục Nguyễn Văn Vàng bị 

kiết lỵ, tôi đi lãnh bát cháo (nước cơm thì đúng hơn) với nửa thìa muối đem lại chỗ giường bệnh. Cha tâm sự 

rằng : “Thầy Hồng ơi ! Hổng biết Chúa có thật hông ? Nhiều lúc tôi đâm ra nghi ngờ như vậy !” Tôi không 

biết trả lời ra sao thì cha lại tiếp : “Giả sử Chúa có thật, tôi hổng biết Chúa có thực sự yêu thương mỗi người 

chúng ta hông ? Vì nếu Chúa yêu thương, sao cái ác và cái xấu vẫn còn thống trị ? Chúa có thật hông ? Chúa 

ở đâu rồi ?” Húp xong bát nước cơm, cha mệt quá thiếp đi, tôi rời bệnh xá mà lòng rất hoang mang. Sau nầy 

tôi được biết, nhiều vị thánh cũng trải qua những nghi nan như vậy, kể cả mẹ Thánh Têrêsa. 

Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta thường muốn biết ‘hết mọi sự’ để dễ dàng tổ chức đời sống của mình. 

Tuy nhiên, vì thân phận hữu hạn của con người nên chúng ta không thể ‘biết hết mọi sự’. Do đó, chúng ta phải 

dựa vào lòng tin để mà sinh tồn và phát triển. Trước nhất là niềm tin vào khả năng của chính mình. Kế đến là 

niềm tin vào sự chân thành và khả năng của người khác. Nếu sống trong nghi ngờ, chúng ta không thể làm 

được gì cả. Nếu chúng ta sống trong nghi ngờ và chỉ ra tay hành động khi nào nắm chắc trong tay việc mình 

muốn làm, thì suốt đời chúng ta sẽ không làm gì và cuộc sống coi như đã chết bởi vì không có gì trên trần thế 

chắc chắn một trăm phần trăm. Một việc chắc chắn nhất vẫn luôn tiềm tàng một phần may rủi trong đó. 

Mặc dầu chúng ta sống bằng niềm tin, nhưng thỉnh thoảng chúng ta lại lâm vào tình trạng nghi ngờ, khi có 

chuyện xảy ra ngoài dự liệu hay ước mơ của mình. Xét về phương diện tôn giáo cũng vậy, mặc dầu chúng ta 

tin tưởng vào Chúa và luôn sống đức tin của mình, nhưng thỉnh thoảng những đợt sóng nghi ngờ lại cuộn lên 

trong tâm hồn chúng ta. Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay cũng không ngoại lệ khi ông sai 

hai môn đệ của ông đến hỏi về thân thế của Chúa Giêsu. “Thầy có phải là Đấng phải đến hay không hay 

chúng tôi còn phải đợi một Đấng khác ? Tự bản chất, đức tin bao hàm những nghi ngờ, bởi vì đức tin chỉ dựa 

một phần trên sự kiện khách quan, có thể kiểm chứng bằng phương pháp khoa học và bằng suy luận của lý 

trí. Phần còn lại vượt quá sự hiểu biết của con người. Đức tin là món quà Chúa ban, nên điều chúng ta cần làm 

là năng xin Chúa củng cố niềm tin vốn rất yếu kém của chúng ta.                                  Linh mục Phạm Quang Hồng. 

 



 


