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“Quyết tâm học tập tốt, thành thật thú nhận tội lỗi của mình đồng thời tố cáo tội lỗi của đồng bọn và bọn phản cách 

mạng, giữ gìn nội qui của trại, để sớm được đoàn tụ với gia đình”. Đó là bảng hiệu treo ngay cổng nhà văn hóa 

của trại A 20 – Xuân Phước – Đồng Xuân – Phú Khánh. Mỗi ngày, tất cả tù nhân, khi xếp hàng ra sân tập họp để 

lao động khổ sai, đều phải đi ngang qua tấm bảng đó. Các cai tù cộng sản khéo áp dụng tâm lý lên tình cảm của 

các tù nhân vì không ai mà lại không mong muốn sớm đoàn tụ với gia đình ?  Cá nhân tôi, với hai mươi mấy tuổi 

đầu nhưng vì chưa sống dưới chế độ cộng sản bao lâu nên tôi đã ngây thơ tin vào những điều ghi trên tấm bảng đó. 

Tôi nghĩ một cách hợp lý rằng vì thương yêu gia đình, vì muốn sớm trở về với anh em trong Dòng, nên tôi quyết 

tâm tuân giữ nội qui của trại. Bây giờ nhìn lại tôi nhận ra mình đã lầm to! 

Những ai ngây thơ càng thú nhận tội lỗi của mình bao nhiêu thì lại càng bị giam giữ lâu hơn bấy nhiêu; những ai 

dại dột tố cáo tội lỗi của những người trong cùng tổ chức với hy vọng lập công để được thả về sớm thì chuốc lấy 

oán thù suốt cả một đời; những ai vì cả tin vào nội qui mà cật lực lao động thì cũng được sớm thả về nhưng không 

phải để đoàn tụ với gia đình mà là đoàn tụ với ông bà ! Các tù nhân thừa biết điều nầy là việc tuân giữ nội qui của 

trại tù không phải vì họ yêu thương trại tù đó, còn các cai tù cộng sản cũng quá biết tâm lý của tù nhân, nhưng cái 

họ cần là làm sao không cho chúng trốn thoát kẻo gây ảnh hưởng xấu trên sự nghiệp cách mạng của họ. Sự thật là 

dưới chế độ cộng sản, tù nhân không thể ‘lập công’ để làm giảm bớt thời gian thụ hình, nghĩa là không thể làm 

thay đổi bản án, thậm chí trước khi tòa án xét xử thì bản án đã có sẵn rồi. 

“Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là câu kinh mà ai trong chúng ta cũng quá quen thuộc, nghĩa là tất cả 

những ai tin vào Chúa và tôn thờ Ngài đều có bổn phận thực thi thánh ý của Ngài ngay trên trần gian nầy. Nếu 

không có việc thực thi ý Chúa, thì đức tin chỉ là một lý thuyết suông hay một sự suy nghĩ trừu tượng và không có 

thực chất. Đức tin như thế không khác gì nói yêu thương mà chẳng làm gì cả để thực hiện tình yêu của mình đối 

với người mình thương yêu. Bởi vậy, việc thực thi ý Chúa là một phần cốt yếu của đức tin. Nói cách khác, thực thi 

ý Chúa là biến đức tin thành hiện thực. Yêu thương ai thì sẵn sàng làm theo ý người ấy, có lẽ vì thế mà nhà thơ 

Xuân Diệu khi bàn về tình yêu, ông đã có câu:Thuở ấy lòng ta nghe ý bạn”. 

Người Do Thái thực thi đức tin bằng cách giữ luật Chúa, bởi vì ý Chúa được thể hiện qua Lề Luật. Đó là bao gồm 

Luật Mai Sen gồm Ngũ Thư (5 quyển sách): Sáng Thế, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. Thêm vào đó 

là các sách Ngôn Sứ và một số sách khác. Tất cả hợp thành Kinh Thánh Cựu Ước. Dựa vào đó, các kinh sư đưa ra 

những lời giải thích để áp dụng luật Chúa vào mọi phạm vi của đời sống. Ý hướng đó thoạt đầu rất tốt, tức là muốn 

thánh hóa mọi phạm vi đời sống bằng cách thực hành luật Chúa. Tuy nhiên, dần dà ý hướng tốt đẹp đó bị biến chất 

trở thành một thứ tinh thần ‘nệ luật’trọng sự biểu lộ bề ngoài và máy móc một cách rất nặng nề hình thức. Trong 

bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đem đến một tinh thần mới để thăng tiến lề luật nhất là tinh thần của việc giữ 

luật. Đúng là một tinh thần mới, đó là việc giữ luật phải được đặt trên nền tảng yêu thương.Vì yêu mến Chúa nên 

người ta giữ luật và cũng vì yêu mến Chúa nên người ta yêu mến nhau. Vì Thiên Chúa yêu thương một cách vô 

điều kiện, vô giới hạn nên con người cũng phải yêu mến tha nhân theo mẫu gương ấy. Đặc biệt qua bài Tin Mừng 

hôm nay, Chúa Giêsu cho thấy tội lỗi không phải chỉ là hành vi bên ngoài nhưng còn là những tư tưởng sai trái 

bên trong. Chính vì thế, trước khi phạm tội bằng hành vi bên ngoài, người ta đã phạm tội trong tư tưởng, vì tư 

tưởng luôn điều khiển hành động.  

Thêm một chi tiết cũng cần xem xét lại, đó là “Đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta tuân giữ Lề Luật của Chúa để 

được Chúa yêu thương chúng ta. Mà ngược lại, phải tin rằng sở dĩ chúng ta tuân giữ Lề Luật của Chúa vì Ngài đã 

yêu thương chúng ta từ muôn thuở trước khi chúng ta chào đời. Và cũng đừng bao giờ chấp nhận ý kiến cho rằng 

hễ bất kỳ lúc nào chúng ta vi phạm Lề Luật Chúa (vì bản chất yếu đuối của chúng ta) thì Thiên Chúa sẽ bớt yêu 

thương chúng ta, thậm chí còn cho rằng Chúa sẽ ghét bỏ và ra tay trừng phạt. Qua lời dạy của Chúa Giêsu, chúng 

ta ý thức rằng cần phải lưu ý đến tâm hồn vì mọi tội lỗi xuất phát từ những tư tưởng sai trái trong tâm hồn của 

mình. Thật vậy, tâm trí của chúng ta không bao giờ trống rỗng, nếu không có những tư tưởng tốt thì sẽ có những 

tư tưởng xấu. Cần rất nhiều nỗ lực để thường xuyên thanh tẩy tâm trí của mình để chỉ giữ lại và nuôi dưỡng những 

tư tưởng tốt mà thôi, còn những tư tưởng xấu thì ‘quăng’ đi ngay. Xin Chúa ban cho chúng ta có thêm lòng yêu 

kính Chúa và thương yêu tha nhân, để mọi hành vi, cử chỉ, lời nói của chúng ta đều phù hợp Thánh Ý Chúa, từ đó 

việc giữ luật của chúng ta không còn là gánh nặng nhưng là cách biểu lộ yêu thương trong cuộc sống hằng ngày.  
                                                     Linh mục Phạm Quang Hồng. 


