
GIUSE HÂN VỊ THÁNH TỬ ĐẠO ĐẠI HÀN 

 

Thánh Giuse Hân chào đời năm 1829 trong tỉnh Tchyoung-tchyeng thuộc 

nước Đại Hàn. Những người có dịp quen biết anh Giuse Hân - lương cũng 

như giáo - đều tấm tắc ngợi khen anh đứng đắn và tính tình dễ thương. 

Riêng đối với các hoạt động tông đồ, anh Giuse Hân rất nhiệt thành và 

trung tín chu toàn bổn phận của một giáo lý viên. Người cháu của anh - 

trong lời khai cho án phong thánh - làm chứng anh hằng ao ước được diễm 

phúc đổ máu đào làm chứng cho Đức Tin Công Giáo. Và anh đã được như 

lòng nguyện ước .. 

Ngày mùng 3-12-1866 triều đình Đại-Hàn cho lệnh bắt giam và giết chết 

các tín hữu Công Giáo. Anh Giuse Hân bị bắt cùng với 6 tín hữu đồng Đạo. 

Tất cả bị đưa ra tòa án thuộc huyện Tjen-tjou. 

Thời giam giam cầm quả là cực hình lớn lao đối với anh Giuse Hân. Chẳng 

những anh bị khảo cung bị tra tấn và bị quan tổng trấn ra lệnh lập đi lập lại 

nhiều lần buộc anh phải chối Đạo, mà anh còn phải chịu thêm áp lực tinh 

thần từ phía người thân. Gia đình tìm đủ mọi cách hầu cứu anh thoát chết. 

Nhưng trước tất cả các khốn cực anh Giuse Hân vẫn cương quyết đứng 

vững không nao núng không sợ hãi. 

Thân phụ anh quen biết một ông quan ngoại giáo tên Pak-Pyel-Kam. Ông liền nhờ vị quan này can thiệp 

với quan tổng trấn để xin trả tự do cho con trai. Nhưng trước khi quan Pak-Pyel-Kam ra tay thì ông thân 

sinh đã gởi đến anh sứ điệp ngắn: 

- Cha đã gặp và nói chuyện với ông Pak. Cha nhờ ông ta can thiệp với quan tổng trấn để thả con ra bằng 

cách nộp tiền chuộc mạng. Vậy khi con xuất hiện trước quan tổng trấn và nếu ông ta hỏi con: ”Ngươi có 

theo Đạo Thánh Đức Chúa Trời không?”, mọi sự sẽ êm đẹp xuôi chảy nếu con chỉ trả lời một tiếng: 

”KHÔNG!” Con sẽ được trả tự do tức khắc. Vậy con nhớ làm y như thế nhé! 

Người trao sứ điệp là quan tòa tên Syong-Hoa lúc trước sống cùng làng với thân phụ anh. Đọc xong thư, 

anh Giuse Hân viết ngay cho thân phụ: 

- Lá thư của Cha, con đọc nghe không ổn. Xin Cha đừng làm như thế nữa, vô ích! 

Mặc dầu biết rõ anh không đồng ý, quan Pak vẫn tìm gặp quan tổng đốc và nói: 

- Tôi là bạn ông Hân. Ông ta nhờ tôi nộp tiền cho quan để xin quan trả tự do cho con trai ông. Quan tính 

sao? 

Quan tổng trấn một mực trả lời: 



- Nếu tên Hân tuyên bố không theo Đạo tây phương, tôi sẽ thả ra 

tức khắc. Đàng này hắn ta cứ cương quyết lập đi lập lại mình theo 

Đạo thờ Đức Chúa Trời. Vậy cho dù hắn không phải chết, tôi cũng 

không thể thả hắn ra! 

Mặc dầu bị từ chối, quan Pak vẫn để nài nĩ xin cho anh Giuse Hân 

được thả ra. Nhưng quan tổng trấn bực bội nổi giận truyền cho ông 

Pak phải rút lui đừng bao giờ trở lại nữa. 

Thân phụ anh vẫn không nản lòng. Ông tìm cách mua chuộc những 

người làm việc trong dinh quan tổng trấn. Những người này bằng 

lòng trả tự do cho anh Giuse Hân. Nhưng anh nhất định từ chối và 

thưa với thân phụ: 

- Con ra đi rồi thì Cha vẫn còn nhiều con trai khác mà! Con muốn 

chụp cơ hội tốt lành để chết vì Đạo thánh Đức Chúa Trời! 

Và anh Giuse Hân cương quyết trung tín cho đến giây phút cuối cùng. Ngày 13-12-1866 anh bị giết cùng 

với 6 tín hữu Công Giáo, hưởng dương 38 tuổi. 

Gần 120 năm sau, Chúa Nhật 6-5-1984, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) nâng anh Giuse Hân 

lên hàng hiển thánh cùng với 102 bạn Tử Đạo Triều Tiên khác. Thánh Lễ tôn phong 103 vị hiển thánh Đại 

Hàn đã long trọng diễn ra tại Hán-Thành (Séoul), thủ đô Nam Hàn. 

... ”Phần anh, hỡi người của THIÊN CHÚA, hãy cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng 

tin và lòng mến, hãy cố gắng sống nhẫn nại và hiền hòa. Anh hãy thi đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp vì 

Đức Tin, giành cho được sự sống đời đời. Chính vì sự sống ấy, anh đã được THIÊN CHÚA kêu gọi và 

anh đã nói lên lời tuyên xưng cao đẹp trước mặt nhiều nhân chứng. Trước mặt THIÊN CHÚA là Đấng 

ban sức sống cho mọi loài và trước mặt Đức Chúa GIÊSU KITÔ là Đấng đã làm chứng trước tòa tổng 

trấn Phongxiô Philatô bằng một lời tuyên xưng cao đẹp, tôi truyền cho anh: hãy tuân giữ điều răn của 

Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách, cho đến ngày Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta xuất 

hiện” (Thư I thánh Phaolô tông đồ gởi ông Timôthê 6,11-14). 

(Paul Destombes, MEP, ”Au Pays du Matin Calme”, Paris/1968, trang 218-220) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


