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Trong tù cộng sản, những tù nhân được phép đi lao động bên ngoài trại mà không cần cán bộ vệ binh xách súng 

theo canh được gọi là những ‘tù nhân tự giác’. Những anh em thuộc đội ‘tư giác’đều là những tù nhân hình sự, 

hoặc vượt biên mà án tù đã gần thanh toán xong, nên cai tù cộng sản nghĩ rằng họ chẳng dại gì mà bỏ trốn. Một 

chuyện lạ xảy ra ở trại A 20 Xuân Phước, là sau một ngày lao động, một đội tự giác trở về trình diện để xin 

nhập trại thì anh đội trưởng báo cáo rằng ; “Báo cáo cán bộ, trại viên Nguyễn Văn A… thuộc đội tự giác đã ‘đi 

lạc’ rồi, chúng tôi tìm không ra, không biết anh bị lạc ở đâu !”. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì sau khi xuất trại 

thì đường ai nấy đi (đa phần là đi đốn củi) rồi đoán chừng giờ về lại điểm hẹn để cùng nhau nhập trại.  

Tin nầy loan ra khắp trại, tôi thấy chẳng mấy ai tin rằng tù nhân Nguyễn Văn A…đi lạc trong rừng. Anh nầy đã 

đi làm tự giác hơn 2 năm rồi, vả lại rừng núi Phú Yên không đến nỗi rậm rạp lắm, cho nên anh ấy không thể đi 

lạc, mà chính anh ấy tự vạch ra đường đi trốn thoát sau hơn 2 năm thăm dò từng khe suối, từng lối mòn. Ban cai 

tù cộng sản cũng không tin rằng anh ta đi lạc, bằng chứng là họ răn đe các tù nhân toàn trại rằng : “Sớm muộn 

gì cũng tóm được tên ấy, lôi về trại mà trừng trị rồi tăng án cho nó chừa !”. Họ đe dọa để các tù nhân khác đừng 

bắt chước mà hè nhau ‘đi lạc’. Thế rồi nhiều năm trôi qua mà họ cũng chưa tóm cổ được ‘con người đi lạc’ ấy. 

Nhiều người khi đọc đoạn Tin Mừng của Luca (2:41-52) vẫn quen gọi đó là câu chuyện Chúa Giêsu đi lạc trong 

đền thờ lúc Ngài mới12 tuổi. Tại sao những năm trước đó Ngài không bị lạc? Tại vì, theo Luật Do Thái, trẻ em 

tới 12 tuổi mới bị chi phối bởi lề luật và phụ huynh có bổn phận phải dẫn những đứa con từ 12 tuổi trở lên đến 

đền thờ để mừng lễ Vượt Qua và cũng là giúp các em tham gia vào những sinh hoạt của cộng đoàn để các em 

học biết tôn giáo, truyền thống và văn hoá của dân tộc. Dĩ nhiên không ai cấm các phụ huynh dẫn các em bé 

dưới 12 tuổi đi theo họ. Không thấy nói lúc dưới 12 tuổi Chúa Giêsu có đi theo cha mẹ không, chỉ biết lần đi 

theo cha mẹ lên Giêrusalem lúc 12 tuổi thì, sau khi lễ hội kết thúc, Ngài đã ‘đi lạc’ trong đền thờ. 

Thử nghĩ xem ông Giuse và bà Maria bối rối lo lắng biết chừng nào. Một bé trai 12 tuổi lạc lõng giữa lòng một 

giáo đô rộng lớn với hàng vạn con người kéo về lễ hội. Chuyện thật nghiêm trọng, vì biết bao cạm bẫy, hiểm 

nguy có thể ụp đến trên một thiếu nhi còn ngây thơ trong trắng như thế!  Mặc dù trong gia đình nầy, không nghe 

thấy ai đổ lỗi cho ai, coi đó chỉ là sự hiểu lầm mà thôi. Điều đó cho thấy, cả trong những gia đình thánh thiện 

đạo đức nhất (có gia đình nào bằng gia đình Giuse-Maria-Giêsu?), ấy thế mà sự hiểu lầm cũng vẫn xảy ra. 

Hai ông bà tất tả đi tìm con trong nỗi lo âu tột cùng. Một đứa trẻ sẽ không còn là con cái trong nhà nếu như cha 

hay mẹ không còn lo lắng cho em. Bậc phụ huynh cũng không còn làm cha làm mẹ nếu như họ chẳng quan tâm 

gì đến con cái. Yêu thương con cái khi chúng còn thơ dại, ngoan ngoãn là điều dễ làm. Nhưng đến khi chúng 

lớn lên một tí, chúng muốn sống theo ý riêng chứ không hoàn toàn vậng phục nữa thì không còn ‘dễ yêu’ tí nào. 

Dựa theo lời đối đáp giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu, chúng ta khám phá ra là Ngài không hề ‘đi lạc’ mà là Ngài tự 

ý lưu lại trong đền thờ để thực hiện Thánh Ý Cha Ngài. Ngài tự ý ở lại trong ‘Nhà của Cha Ngài’ (một người 

con ở lại trong nhà cha mình thì không thể gọi là ‘đi lạc’). Bài học quý báu mà thánh Giuse và Đức Mẹ học 

được cũng là bài học mà trong mỗi gia đình các bậc làm cha mẹ đều phải học để ý thức ra một điều rất thực là: 

Mỗi ngày lớn lên, con cái sẽ càng ít ‘thuộc’về cha mẹ, mà mỗi đứa con đều khám phá ra con đường riêng để đi.  

Chúa Giêsu không đi lạc, mà Ngài tỏ lộ ra rằng đã đến lúc Ngài biết rõ căn tính (identity) của mình là Con của 

Thiên Chúa và Ngài rất sẵn lòng vâng theo Thánh Ý Cha Ngài. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta đã nhận ra ‘căn 

tính’ đích thực của mình chưa? Hay tất cả những gian truân của cuộc đời ô hợp nầy xoá mất căn tính của chúng 

ta, khiến chúng ta không biết Vị nào là Cha của mình, và Người Cha ấy muốn chúng ta làm gì? 

                                                                                                                                                 Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 


