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Giữa năm 1984, tù nhân trại A 20 xôn xao vì nghe tin động trời : ‘người ăn thịt người’. Tưởng chừng chuyện 

ghê tởm ấy chỉ có thể xảy ra nơi những bộ lạc bán khai còn sống tận những chốn thâm sơn cùng cốc nào đó, ai 

ngờ bây giờ lại diễn ra ngay tại nước ‘văn minh xã hội chủ nghĩa Việt Nam’, thế mới lạ ! Không phải là tin ‘vịt’ 

cũng không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú của Hollywood, mà là những con người bằng 

xương bằng thịt vừa mới được áp tải đến cái thung lũng tử thần nầy. Tù nhân nào cũng muốn xem cho được 

gương mặt của những kẻ đã từng ‘ăn thịt  người’ ấy xem nanh vuốt của những quái nhân ấy ra sao. Tôi cũng 

vậy. Thì ra họ là nhóm tù nhân mới được chở từ Phan Thiết ra trại ‘trừng giới’ nầy với tội danh “vượt biên”. 

Đây là câu chuyện rất thương tâm của nhóm người ấy. Con thuyền vượt biển của họ bị hỏng máy nên lênh đênh 

hơn 3 tuần lễ trên sóng gió. Lương thực đã hết, may mà có những cơn mưa nên còn nước uống. Sau tuần lễ trôi 

giạt thứ hai thì bắt đầu có người chết. Không thể giữ xác chết trên thuyền nên tất cả đành  lòng thả những người 

xấu số xuống biển, nhưng sau xác thứ ba thì bắt đầu có ý kiến tại sao không giữ lại để ăn mà sống. Thế là 

chương trình ‘ăn thịt người’ bắt đầu ! Không có gì để nấu chín nên đành phải chấm nước biển mà ăn sống ! Dĩ 

nhiên cũng có những người thà chết chứ không ăn nhưng đa số phải ăn để mà sống cho tới khi con thuyền của 

họ trôi giạt vào đảo Phú Quý và họ đã được công an biên phòng ‘tiếp đón’ rất nồng hậu rồi chở vào Phan Thiết 

và cấp cho chỗ ở rất vững chắc ! Họ cũng là những con người bình thường nhưng lâm vào tình cảnh bi đát nên 

phải hành động như vậy. Tất cả nhóm tù  ấy không ai muốn gợi lại những hành động quái gở mà họ đã làm. 

Thịt người chắc là ngon cách đặc biệt (hơn hẳn thịt heo thịt bò vì heo bò đâu có xơi những thúc ăn ngon như 

con người) nên có những kẻ dù không hề đói khát gì mà vẫn thích ăn thịt người, ghê tởm thật ! Năm 2001, tôi từ 

Sydney qua Perth, có theo nhóm của Soeur Linh đến thăm một linh mục Việt Nam. Vị nầy có cho nhóm xem 

đoạn video ghi lại cảnh những người Trung Quốc đang ăn những bào thai một cách ngon lành, khiến cho một cô 

trong nhóm nôn mửa tứ tung trong văn phòng của linh mục ấy. Đúng là kinh tởm thật ! Không thể chấp nhận ! 

Cho nên chúng ta dễ hiểu tại sao sau khi nghe Chúa Giêsu nói về ‘ăn thịt và uống máu Ngài’ thì nhiều người 

trong số các môn đồ của Chúa phát biểu thẳng thừng rằng : “Lời chi mà sống sượng thế ! Ai mà có thể nghe 

nổi !” và Phúc Âm đã ghi rằng “Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa”. Thiết nghĩ 

chúng ta cũng nên tìm hiểu một chút về quan niệm của người Do Thái thời Chúa Giêsu. Theo ngôn ngữ Cựu 

Ước, hễ ‘ăn thịt ai’ thì đó là cách diễn tả để nói về kẻ thù không đội trời chung. Thánh Vịnh 27 có chép : “Khi 

ác nhân xông vào, định nuốt sống thân con…” Còn việc ‘uống máu’ cũng là điều ghê tởm và bị Thiên Chúa 

cấm (hãy đọc lại Sách Sáng Thế chương 9 câu 4). Bởi vậy,người Do Thái và nhiều môn đệ không thể chấp nhận 

lời Chúa Giêsu vì họ hiểu theo nghĩa đen của từng lời Chúa nói.  

Thấy một số môn đệ bỏ đi, Chúa Giêsu bèn đặt câu hỏi cho ‘Nhóm mười hai’: “Cả anh em nữa, anh em cũng 

muốn bỏ đi hay sao ?” Đây không phải là câu thách thức để các ông bỏ đi, mà là lời mời gọi ở lại với Chúa. 

Nhưng Ngài đặt câu hỏi để tự các ông quyết định, vì Chúa luôn tôn trọng tự do của từng người, cho nên đi theo 

Chúa hay từ  bỏ Chúa là quyền tự do của mỗi người, Chúa không xen vào được. Lúc ấy, ông Phêrô đại diện cho 

nhóm Mười Hai (vì cách ông xưng hô ‘chúng con’) đã xác nhận rất rõ ràng là cả nhóm quyết định ở lại. “Bỏ 

Thầy thì chúng con biết đến với ai ?” Không thể bỏ đi cách mù quáng vì không thể tìm được vị “Minh 

Chủ”nào tốt hơn, lại càng không thể gắn bó với những điều chóng qua và hư hoại. Tình thương và ân huệ  

Thiên Chúa ban cho mọi người không loại trừ ai, nhưng con người lại được hoàn toàn tự do để chấp nhận hay 

không. Vì có tự do, con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình theo mức độ các hành vi nầy do 

chính con người muốn làm. Việc qui trách nhiệm về một hành động có thể được giảm thiểu hoặc đôi khi được 

loại bỏ vì lý do thiếu hiểu biết, hay không chủ ý, hoặc bị áp lực nặng nề, hay vì sợ hãi quá sức, hoặc do đam mê 

hay thói quen mà hành động. Hãy năng cầu xin để đừng bao giờ bỏ Chúa                            Linh mục Phạm Quang Hồng. 



   

 


