
ĐỨC CHÚA GIÊSU KITÔ THỐNG TRỊ MUÔN ĐỜI! 

 

 
... Chúa Nhật 20-11-2005 lễ trọng Đức KITÔ Vua, Đức Thánh Cha Biển Đức 

XVI đã tôn phong 13 anh hùng tử đạo Mêhicô lên hàng Chân Phước, gồm 2 Linh 

Mục và 11 giáo dân. Đây là các chiến sĩ dũng cảm của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, 

của Đức Bà Guadalupe và của Giáo Hội Công Giáo Mêhicô thân yêu. Các vị can 

đảm lấy mạng sống bảo vệ Đức Tin dưới thời kỳ cai trị của ba nhà độc tài là 

Venustiano Carranza (1859-1920), Álvaro Obregón (1880-1924) và kinh hoàng 

nhất là Plutarco Elias Calles (1877-1945). Cả ba dám ngang ngược tự xưng là kẻ 

thù của Đức Chúa GIÊSU KITÔ và bị điều động bởi các hệ thống vô thần đến từ 

âm phủ là tài phiệt, tam điểm và cộng sản! Thật kinh hoàng, không bút mực 

nào tả xiết! Thế nhưng, chính trong gian nan thử thách ấy lại nổi bật những tấm 

gương anh hùng của các tín hữu Công Giáo thuộc đủ mọi giai tầng: từ Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, 

Chủng Sinh đến các bậc cha mẹ gia đình và các thanh thiếu niên của Hội Đoàn Giới Trẻ Công Giáo. 

Nhóm sau cùng này gia nhập hàng ngũ chiến đấu cho Đức KITÔ: Cristiada, Cristeros - Chiến Sĩ Đức 

KITÔ. 

 

Xin giới thiệu một gương mặt thiếu niên tiêu biểu là chân phước tí hon José Sanchez del Rio 13 

tuổi. 

 

Khi nhà độc tài Calles chính thức ra lệnh triệt hạ Giáo Hội Công Giáo thì cậu José đến trình diện với 

tướng Mendoza, một trong các bậc chỉ huy của Cristiada, và xin gia nhập Đạo Binh Đức KITÔ. Tướng 

Mendoza trả lời: 

- Con nhỏ tuổi quá, không thể trưng dụng được! 

Nhưng cậu bé nài nỉ: 

- Nếu con chưa tới tuổi cầm súng thì xin thu dụng con vào các công tác như chăm sóc đàn ngựa, làm 

việc nơi nhà bếp, xách nước và mang đạn dược, chẳng hạn! 

Và cậu bé hăng hái nói thêm: 

- Con muốn trở thành một chiến sĩ của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Vua chúng ta! 

 

Thế là cậu đã thuyết phục được người ta thu dụng cậu! Cậu vui mừng viết cho thân mẫu: 

- Mẹ à, đừng để con bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng là chiếm được thiên đàng với rất ít mệt nhọc mà lại vô 

cùng nhanh chóng! 

 

Cậu bé quả thật là vị anh hùng mang tên ”Joselito”! 

 

José Sanchez del Rio là cậu bé năng động, rất dễ thương, bạn của hết mọi người, có khả năng nô đùa 

và làm cho mọi người được vui vẻ thoải mái. Ngày rước lễ lần đầu cậu tự dốc lòng: 

- Xưng Tội thường xuyên và tham dự Thánh Lễ cùng rước lễ mỗi ngày. 

 

Cậu đã luôn giữ lời dốc lòng, bởi lẽ cậu nồng nàn yêu mến Đức Chúa GIÊSU, vị Vua của lòng cậu. 

 

Nơi trại quân Cristeros, José trở thành thiếu niên dấu ái của mọi người. Mỗi ngày cậu giúp lễ cho Cha 

Tuyên Úy. Một thời gian ngắn sau khi gia nhập quân ngũ, José được gởi đi tham gia trận chiến tại 

Cotija vào ngày 5-2-1928. Cậu ở bên cạnh tướng Mendoza khi con ngựa của tướng bị chết vì trúng 

đạn. José liền trao ngựa của mình cho tướng và bị bắt làm tù binh. 

 

Các binh sĩ của tổng thống Calles hết sức ngạc nhiên khi thấy José chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi. Họ 



dồn dập hỏi các tin tức về Cristeros, nhưng José cương quyết không hé môi nói lời nào gây thiệt hại 

cho các đồng bạn. Cậu biết rõ rồi đây mình sẽ đi về đâu. Cậu sốt sắng chuẩn bị cho chuyến đi chung 

kết. Cậu vào nhà thờ cậu nguyện suốt đêm. Nhưng sáng hôm sau cậu mới biết là nhà thờ bị biến 

thành nơi nuôi gà. Cậu tức giận bẽ cổ mấy con gà. Thế là các binh sĩ đánh đập cậu cách tàn nhẫn. 

Nhưng José nói với các người lính: 

- Hãy để tôi sống đến ngày bị hành quyết, bởi vì tôi muốn chết tử đạo vì Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

 

Suốt thời gian bị bắt làm tù binh, José không hề tỏ ra nao núng sợ hãi. Cậu cầu nguyên liên lĩ. Rồi cậu 

viết thư cho thân mẫu: 

- Má yêu dấu. Con đã bị bắt và đêm nay người ta sẽ đem con đi xử bắn. Con hứa với Má rằng trên 

Thiên Đàng con sẽ dọn một chỗ thật tốt cho Má và cho toàn gia đình mình. Đây là giờ phút mà con 

hằng mong đợi. 

Ký tên: Joselito của Má, bằng lòng chấp nhận chết để bảo vệ Đức Tin Công Giáo, vì lòng yêu 

mến Đức Chúa KITÔ Vua và Đức Bà Guadalupe. 

 

Ngày 10-2-1928, lúc 11 giờ đêm, cậu José bị đưa ra nghĩa trang. Trên đường đi, cậu không ngừng hát 

bài ca chiến thắng: Đức KITÔ toàn thắng, Đức KITÔ cai quản, Đức KITÔ Thống Trị muôn đời 

(Christus Vincit, Christus Regnat, Christus Imperat). 

 

Các binh lính không tài nào làm cho José im đi. Họ tức giận sùng gan đến độ chém cho cậu mấy nhát. 

Với một lòng can đảm gần như thần thánh, cậu José bình tĩnh nói với các binh lính: 

- Các ông cứ làm đi, chỉ còn một chút nữa thì tôi sẽ ở trên Thiên Đàng với Đức Chúa GIÊSU cảu tôi! 

 

Nghe vậy, các binh lính rút súng và bắn vào đầu cậu. José ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng, hưởng 

dương 13 tuổi. 

 

... ”Chúc tụng THIÊN CHÚA là thân phụ Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta. Trong Đức KITÔ, từ 

cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc, cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần. Trong 

Đức KITÔ, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở 

nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của 

Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức GIÊSU KITÔ, để ta hằng ngợi khen ân 

sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Êphêxô 1,3-6). 

 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, 7 giorni di formazione e informazione cattolica, Anno XII, n.10, 10 

Marzo 2013, trang 9-11) 

 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


