
TRINH NỮ TỬ ĐẠO TRUNG HOA: AGATHA LINH VÀ LUCIA Y 

 

Agatha Linh thuộc gia đình Công Giáo đạo đức. Nhận thấy đức hạnh 

hiếm có của cô, các Linh Mục thừa sai xin cô đến một cứ điểm truyền 

giáo ở miền quê, để vừa dạy chữ vừa dạy giáo lý cho các thiếu nữ trong 

vùng. Agatha Linh vui vẻ nhận lời. Cô khiêm tốn nói: 

- Các Linh Mục thừa sai bỏ quê hương cha mẹ, anh em, bạn bè đến đây 

để rao giảng Tin Mừng cho dân tộc tôi. Chẳng lẽ tôi là người tội lỗi, lại 

dám từ chối chịu đau khổ vì danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ và giúp các Linh 

Mục trong công cuộc rao truyền ơn cứu độ, cứu giúp các linh hồn sao? 

Năm 1858, vào thời kz Giáo Hội Công Giáo bị bách hại tại Trung Quốc, 

Agatha Linh bị bắt cùng với hai tín hữu Kitô khác. Bị điệu ra trước tòa, 

quan hỏi: 

- Linh là tên của cha mẹ ruột cô hay là tên của bên họ nhà chồng? 

Cô Agatha đáp: 

- Đó là tên của cha mẹ ruột tôi vì tôi không có chồng. 

Quan hỏi: 

- Tại sao cô được miễn lập gia đình? 

Agatha đáp: 

- Tôi là thiếu nữ nghèo và thuộc gia đình bình dân nên tôi giữ mình 

trinh khiết. 

Quan la lớn: 

- Cái gì là ”giữ mình trinh khiết”? Ai cũng phải lập gia đình hết! Cô không lập gia đình tức là cô phá vỡ 1 

trong 5 liên hệ: vua-tôi / cha-con / vợ-chồng / anh-em / bạn-bè. Ai gởi cô đến đó và đến để làm gì? 

Cô Agatha đáp: 

- Tôi đến để dạy học. 

Quan lại hỏi: 

- Cô dạy cái gì? Có phải cô dạy rằng: ”Mọi người đều là bụi đất hết phải không?” 

Agatha đáp lại: 



- Tôi dạy các thiếu nữ học biết ngôn từ, lễ độ, hầu kiếm được người chồng 

đàng hoàng và biết ăn nói với gia đình nhà chồng. Tôi cũng dạy các thiếu nữ 

biết vâng phục và kính trọng tha nhân theo đúng địa vị mỗi người. 

Quan nói: 

- Với tư cách là quan lớn, tôi truyền cho cô phải bỏ đạo xấu xa kia đi! 

Cô Agatha mạnh mẽ thưa: 

- Làm sao tôi bỏ đạo Công Giáo được! Đây là đạo của ông bà tổ tiên truyền 

lại. Tôi nghèo và là trinh nữ. Tôi thờ lạy THIÊN CHÚA là Thần Linh Tối 

Thượng và là Chủ Tể muôn loài. Tôi không thể bỏ đạo tôi theo được! 

Quan lại nói: 

- Thật là dại dột, không chịu nghe lời quan lớn. Vì thế tôi truyền lệnh giết chết 

cô. Cô có hiểu rõ điều tôi nói không? 

Nói rồi, quan lấy bút viết: ”Phụ nữ tên Linh, vì rao giảng và tuân giữ đạo Chúa, 

nên bị phạt phải chết”. 

Khi tên lý hình tiến lại gần và định lột áo, nhưng cô Agatha giữ chặt áo và nói: 

- Tôi thà bị đánh ngàn cú, còn hơn là bị lột áo. 

Tên lý hình đành vâng lời cô trinh nữ. Anh tuốt gươm chặt đứt đầu cô. Hôm 

ấy là ngày 28-1-1858. 

... Trinh nữ tử đạo người Hoa thứ hai tên Luxia Y. Luxia Y vừa là cô giáo 

trường làng vừa là giáo lý viên. Cô bị bắt vì tội theo đạo Công Giáo và truyền 

giảng giáo lý của đạo. Bị điệu ra trước tòa, quan bảo cô hãy chối đạo và lập 

gia đình. Cô Luxia Y trả lời: 

- Tôi không chối đạo. Tôi không bao giờ từ bỏ danh hiệu tín hữu Công Giáo. Tôi cũng không lấy chồng. 

Tôi hơn 40 tuổi rồi. Cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn hằng trung tín với Chúa: tôi muốn luôn luôn là trinh 

nữ của Ngài. 

Thấy không thể dụ dỗ nổi cô, quan nghĩ ra kế gọi một bà mai đến. Theo thói tục Trung Hoa, các bà mai 

vừa có nhiệm vụ mai mối cho các đám cưới vừa mua các cô gái rồi bán lại cho ai muốn cưới làm vợ. 

Bà mai quan chọn đến dụ dỗ cô Luxia Y rất may là người chính trực, nhưng không phải Công Giáo .. Bà 

không đả động đến chuyện cưới hỏi, chỉ khuyên cô chối đạo. Nghe vậy, cô Luxia thở dài đáp: 

- Không lẽ bà lặn lội từ xa đến đây chỉ để khuyên tôi mấy lời này sao? Bà biết không, người Công Giáo 

chúng tôi không thay lòng đổi dạ nhanh chóng như vậy đâu! Chúng tôi trung thành với Đức Tin cho 

đến cùng. Tôi thà chết chứ không xa lìa THIÊN CHÚA của tôi. 



Sáng ngày 18-2-1862, cô Luxia Y lại bị điệu ra tòa. Quan hỏi: 

- Suốt đêm qua, cô suy nghĩ kỹ chưa? Cô quyết định như thế nào? 

Cô Luxia đáp: 

- Tôi là nữ tz THIÊN CHÚA. Tôi chỉ còn bước một bước nữa là vào 

Thiên Đàng. Không lẽ tôi ngu dại bước lùi lại và chối bỏ Đức Tin Công 

Giáo sao? 

Xấu hổ trước lời lẽ cứng rắn của phụ nữ Công Giáo, quan tức giận 

thóa mạ: 

- Mụ là vợ của Linh Mục! 

Ghê tởm trước lời thóa mạ cô Luxia nói như thét lớn: 

- Tôi không phải là vợ Linh Mục! Linh mục cũng như tôi, chúng tôi thề 

hứa giữ mình trinh khiết trọn đời! 

Càng nổi giận hơn trước lời đối đáp, quan ra lệnh: 

- Lính đâu, cởi hết áo quần cô này ra! 

Cô Luxia vừa giữ chặt áo vừa nói lớn với quan: 

- Quan cũng như tôi, chúng ta đều có một NGƯỜI MẸ. Để kính trọng hương hồn Mẹ của quan, xin 

quan đừng nỡ làm sỉ nhục tôi! 

Động lòng trước lời xin của cô Luxia Y, quan truyền để nguyên áo quần nhưng ra lệnh chém đầu cô. 

Sau ba lát gươm, đầu cô trinh nữ Luxia Y rơi xuống, hồn bay thẳng lên chốn trời cao, nơi cô hằng ước 

nguyện, tưởng nhớ. 

... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh 

chỉnh tề hàng ngũ .. Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái 

dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?” (Sách Diễm Ca 6,4+10). 

(Adrien Launay, ”Les trent cinq vénérables serviteurs de Dieu”, Paris, 1907). 
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