
ĐỒNG HÀNH VỚI TÙ NHÂN TRONG SỰ THẬT VÀ TÌNH YÊU 

 

Từ năm 1997, Cha Jean-Hubert Vigneau là Linh Mục Tổng Tuyên 

Úy các nhà tù tại Pháp. Cha thuộc tổng giáo phận Lille (Bắc Pháp). 

Cha nói về kinh nghiệm phục vụ anh chị em tù nhân như sau. 

Đoàn Tuyên Úy Công Giáo toàn quốc các tù nhân gồm 400 người, 

trong số này 1/3 là Linh Mục Tuyên Úy và 2/3 là giáo dân thiện 

nguyện. Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành tinh thần với các tù 

nhân, nếu họ yêu cầu. Chúng tôi chia sẻ sứ mệnh với các đoàn 

tuyên úy tin lành và hồi giáo. Tất cả các đoàn tuyên úy sẵn sàng 

phục vụ tinh thần các tù nhân, những ai muốn chúng tôi giúp. 

Đoàn Tuyên Úy Công Giáo tôn trọng quy luật riêng dành cho các 

nhà tù, bởi lẽ, nhà tù có qui chế đời và cộng hòa. Thêm vào đó, các 

tù nhân sống sau các song sắt gồm đủ mọi thành phần với tình 

trạng sống đặc thù. 

Khung cảnh nhà tù cũng thay đổi rất nhiều. Lý do giam cầm các tù nhân đa số không giống như trước. Dĩ 

nhiên, tôi nói về các nhà tù hiện nay tại Pháp. Nạn cướp bóc, các băng đảng lớn tội phạm, nạn đĩ điếm, 

nhường chỗ cho các tù nhân thuộc lớp người bị xã hội loại trừ, ruồng bỏ. Ngoài ra còn có hạng tù nhân 

hậu quả của nạn nghèo đói, của các khu phố ngoại ô đầy dẫy bất lương. Chưa hết, còn có tù nhân đến từ 

các nhóm di dân bất hợp pháp, thất nghiệp, các gia đình tan vỡ và của nạn lạm dụng tính dục. 

Trước thảm cảnh thiên hình vạn trạng của thế giới tù nhân, nhiệm vụ của Đoàn Tuyên Úy Công Giáo 

không chỉ nằm ở bình diện thiêng liêng. 

Chúng tôi phải giúp các tù nhân thoát ra khỏi một số vấn đề đang vây bủa. Chẳng hạn, có tù nhân cần 

được dạy cho biết đọc biết viết. Có tù nhân cần được chữa trị về phương diện tâm lý. Có tù nhân cần 

được hỗ trợ để cai ma túy, rượu chè. Nói tắt một lời, nhu cầu của các tù nhân khác biệt nhau và cần 

được giúp đỡ riêng rẽ. 

Sứ vụ đồng hành với các tù nhân đòi hỏi rất nhiều quan tâm săn sóc và khả năng biết lắng nghe. Dịp Đại 

Hội toàn quốc các Tuyên Úy nhà tù năm 1991, chúng tôi quyết định hợp tác với nhau. Đoàn Tuyên Úy 

Công Giáo toàn quốc ra đời từ đó. Sang đến kz Đại Hội toàn quốc năm 1996 chúng tôi lại quyết định 

hoạt động chung với tất cả những ai có liên hệ đến thế giới tù nhân. Trước hết là người đến từ thế giới 

bên ngoài: người đi thăm, thân nhân bạn bè, gia đình và những người tiếp rước họ. Tiếp đến là các nhân 

viên làm việc tại nhà tù. 

Trong bối cảnh nhà tù như thế, THIÊN CHÚA không xen mình vào, không ép buộc ai. Nếu ai tìm kiếm 

Ngài thì sẽ gặp được Ngài. Nhiệm vụ của đoàn Tuyên Úy Công Giáo là giúp các tù nhân tìm kiếm THIÊN 

CHÚA. Chúng tôi tôn trọng tự do của từng tù nhân. Chúng tôi không lợi dụng hoàn cảnh đáng thương để 



loan báo Tin Mừng. Chúng tôi cũng không ve vuốt khiến họ mơ mộng 

hão huyền. Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi là giúp các tù nhân tìm ra 

sự thật về chính cuộc đời họ, nhận đúng l{ do nào đưa họ vào tù. Cần 

phải có thời gian để xem xét lại cuộc đời mỗi người. 

Để xây dựng tương lai, con người cần phải sáng suốt nhìn về quá khứ. 

Đây là thách đố cho nhiệm vụ tuyên úy tù nhân. Chúng tôi có bổn 

phận giúp các tù nhân nhìn rõ về chính mình. Điều này bắt buộc 

chúng tôi cư xử chân thật với các tù nhân. Chúng tôi không được 

phép tự lừa dối mình cũng không được lừa dối anh chị em tù nhân. 

Chúng tôi không dụ dỗ ai đi theo con đường của mình. Trái lại, chúng 

tôi tìm đến gặp gỡ họ trên chính con đường họ đang đi. Đây là điều 

kiện cho cuộc gặp gỡ giữa chúng tôi với các tù nhân. Và đó cũng là 

điều kiện cho các tù nhân gặp gỡ THIÊN CHÚA. 

 

... Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: ”Hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy 

đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các con ngay từ thửơ tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các 

con đã cho ăn; Ta khát, các con đã cho uống; Ta là khách lạ, các con đã tiếp rước; Ta trần truồng, các 

con đã cho mặc; Ta đau yếu, các con đã thăm nom; Ta ngồi tù, các con đã đến thăm” (Matthêu 25,34-

36). 

(”Famille Chrétienne”, n.1120, Juillet/1999, trang 19) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


