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Khuynh rất tự nhiên của con người là thích những ai thích mình và ghét những kẻ ghét mình. Bởi thế trong 

dương gian có câu “Có đi có lại mới toại lòng nhau”, hoặc “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Điều đó nói lên 

tính cách ‘sòng phẳng’ trong các quan hệ xã hội. Nhưng Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi một bước xa hơn, 

tức là yêu thương kẻ thù. Điều nầy phải thú thật là rất khó thực hiện nếu không có ơn Chúa trợ giúp. 

Tôi kính mời mọi người cùng đọc lại tác phẩm “Đường Hy Vọng” số 984 để khâm phục thái độ của Cố Hồng 

Y Nguyễn Văn Thuận đối với những kẻ giam cầm Ngài. “Các con chỉ cần mang một thứ đồng phục và chỉ 

cần nói một thứ ngôn ngữ : đó là thứ ngôn ngữ của tình yêu thương, vì ở đâu có tình yêu thương ở đó có Đức 

Chúa Trời”. Và khi ở trong tù, nơi tưởng rằng chỉ có tuyệt vọng với tiếng khóc than và lời nguyền rủa oán 

hận, thì trái lại, Đức Cố Hồng Y luôn luôn yêu thương mọi người. Ngài yêu thương cả những người bách hại 

Ngài, từ các cán bộ cao cấp nhất đến những người lính canh tù. Những người cộng sản tỏ ra lạnh lùng và tàn 

ác đối với vị Giám Mục trẻ tên Thuận vì tận thâm tâm họ phân biệt rất rõ ràng : “Bạn là bạn, thù là thù, không 

thể nào đội trời chung”. Ngược lại, vị Giám Mục trẻ đã cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con đây với hai bàn tay 

trắng , con không có quà cáp gì để biếu người ta hầu xóa bỏ hố sâu ngăn cách. Con không biết làm cách nào 

bây giờ ?” Hôm đó, qua một ý nghĩ trong đầu, Chúa bảo : “Con có cả một kho tàng quí báu. Đó là tình thương 

trong trái tim con. Hãy yêu thương họ như Chúa Giêsu đã yêu thương con”. Và từ ngày đó, Nguyễn Văn 

Thuận đã dùng tình thương để cảm hóa những người canh chừng Ngài. Tình thương đã hoán cải những con 

người lạnh lùng ấy trở thành những người bạn. Sau 6 năm biệt giam, Ngài nhận được bức thư sau :   

“Ông Thuận thân mến, tôi đã hứa với ông là sẽ cầu nguyện cho ông. Mỗi Chúa Nhật, nếu trời không mưa, lúc 

nghe tiếng chuông nhà thờ (La Vang), tôi lấy xe đạp vào đền thờ Đức Mẹ vì chiến tranh bom đạn đã đánh sập 

nhà thờ rồi. Tôi cầu nguyện như thế nầy cho ông : “Thưa Đức Mẹ, tôi không có đạo, tôi không thuộc kinh nào 

cả.. Nhưng tôi đã hứa cầu nguyện cho ông Thuận nên tôi đến đây xin Đức Mẹ biết ông Thuận cần gì thì ban 

cho ông ấy”. Đó là bức thư do một viên ‘quản giáo’ đã nhiều năm được cấp trên chỉ định canh chừng Ngài. 

Những người được hân hạnh biết Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đều nhận thấy có một cái gì khác thường trong 

cách ăn nói và cư xử của Ngài. Đó là cảm giác nhận được sự bình an và thân tình khi tiếp xúc với Ngài. Nhiều 

người nghe Ngài kể về nỗi kinh hoàng của biến cố Mậu Thân (chính mắt tôi trông thấy chiếc áo dòng đen của 

Ngài bị bắn thủng nhiều chỗ, chiếc áo được treo trong phòng ngủ sát bên đầu giường của Ngài), nhiều người 

cũng đã nghe Ngài kể về những kinh nghiệm khổ đau khi ở trong tù, nào là bệnh tật, nào là sự dèm pha và 

hiểu lầm của các bạn đồng cảnh…Nhưng trước những nghịch cảnh đó, chưa hề có ai nghe Ngài thốt lên một 

lời hận thù. Ngược lại, Ngài luôn nhẫn nhục yêu thương hết mọi người và thương yêu cho đến cùng. 

Tháng 10 năm 1975, vào những ngày đầu của cuộc sống lao tù, Ngài đã viết : “Tôi không xem ai là kẻ nghịch 

của tôi, kể cả những người căm thù tôi nhất, những người bắt bớ tôi, những người thề không đội trời chung 

với tôi. Tôi luôn luôn xem họ là anh em” (Đường Hy Vọng 793). Trong lời mở đầu cho tác phẩm “5 Chiêc 

Bánh Và 2 Con Cá”xuất bản năm 1997 bằng tiếng Ý, Ngài thú nhận nỗi khổ tâm của mình như sau : “Nhiều 

lúc tôi cảm thấy khó chịu trong lòng vì người ta phỏng vấn, họ chỉ muốn thúc giục tôi nói những chuyện giật 

gân, trong thời gian lao tù, họ muốn tôi kết án, tố cáo, khích động đấu tranh trả thù. Thú thật, đó không phải 

là mục đích của tôi. Nguyện vọng lớn nhất của tôi là trao lại cho các bạn trẻ một sứ điệp của tình thương và 

sự thật, của công lý và hòa bình, của tha thứ và hòa giải, để cùng nhau xây dựng”.Khi nghe như vậy, nhiều 

người hiểu lầm về thái độ nầy. Nhưng đòi hỏi của Chúa Kitô vượt trên những tình toán của con người. Đối 

với lời dạy của Chúa thì Bác ái không có biên giới, nếu có biên giới thì không còn là bác ái nữa. 

Đầu Xuân Kỷ Mão 1999, tôi được vinh hạnh tham dự tĩnh tâm liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma do chính Ngài 

thuyết giảng. Được biết tôi cũng nếm mùi tù tội như Ngài, đến giờ giải lao, Ngài kêu tôi ra chỗ riêng và hỏi 

xem tôi có hận thù những người cộng sản không. Tôi đáp liền : “Con thù cái chủ nghĩa cộng sản nhưng con 

không thù những người cộng sản”. Ngài mỉm cười hiền lành, bắt tay tôi rồi bỏ đi. Đây là lần áp chót tôi được 

diện kiến Ngài mãi cho đến năm 2001 tôi được trông thấy Ngài lần cuối cùng tại nhà thờ chánh tòa Sydney 

và năm sau thì Ngài được Chúa gọi về. Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đúng là một đồ đệ tinh hoa của Chúa 

Kitô. Mà cái tinh hoa trong giáo huấn của Chúa Kitô là trình bày sự thiện, nhắm đến tình yêu, chứ không như 

những luật lệ thường có khuynh hướng nhằm ngăn chận và giới hạn sự dữ.                    Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 


