
CHẾT VÌ ĐỨC TIN NƠI QUÂN NGŨ 

 

Ngày 16-7-1972, Ivan Moisséieff - binh sĩ Rumani - bị các sĩ 

quan cấp cao hành hung cho đến chết. Ivan đã dùng chính 

đời sống biểu lộ tình yêu đối với Đức Chúa GIÊSU KITÔ. 

Ngày hôm sau, giới lãnh đạo quân đoàn Kertch - nơi Ivan 

thi hãnh nghĩa vụ quân sự - báo tin cho song thân Ivan 

bằng điện tín vỏn vẹn câu: 

- Ivan, quý tử của ông bà, đã bị tử nạn thảm thương. 

Nhận hung tín, ông bà Vassili và Yoanna Moisséieff hiểu 

ngay con trai mình bị chết vì Đức Tin. Đối lại với tờ điện tín 

ngắn ngủi, ông bà Moisséieff báo tin cho họ hàng thân 

thuộc và bạn hữu bằng tấm thiệp dài: 

Anh chị em rất thân mến. Chúng tôi bắt buộc làm tăng 

thêm nỗi đau buồn của anh chị em vì tình yêu đối với Đức 

Chúa GIÊSU KITÔ. Ivan - con trai chúng tôi - là thành viên 

Giáo Hội Slobodzeiskaya, đã chịu tử đạo khi đang thi hành nghĩa vụ quân sự .. Con trai chúng tôi đã hoàn 

thành con số những người bị giết chết vì Lời Chúa. Chúng tôi than khóc con, nhưng cùng lúc, chúng tôi 

vui mừng vì cuộc tử đạo của con. Suốt cuộc đời, Ivan đã yêu mến Đức Chúa GIÊSU hơn yêu bất cứ người 

nào khác trên cõi đời này. Và Ivan đã minh chứng cho tình yêu này. Ước gì cánh hoa sống động tỏa 

hương thơm ngào ngạt cho tuổi thanh xuân của Ivan bằng hy lễ trên thập giá, nêu gương cho giới trẻ 

Kitô. Ước gì hết mọi người trẻ Kitô yêu mến Đức Chúa GIÊSU KITÔ như con trai Ivan của chúng tôi đã yêu 

mến Ngài .. 

Ký tên, gia đình Moisséieff: cha mẹ và anh chị em. 

Ivan Moisséieff sinh năm 1952 tại làng Volontirovka, thuộc Rumani, sau này trở thành cộng hòa xã hội 

Moldavi, khi lãnh thổ này bị sát nhập vào nước Nga. Gia đình Moisséieff có 8 người con và gần như tất 

cả đều dâng hiến cuộc đời phụng sự THIÊN CHÚA. Năm 1968, Ivan học xong chương trình học. Hai năm 

sau, Ivan gia nhập quân ngũ. Trước đó anh làm nghề tài xế. 

Thời chưa đi lính, Ivan làm chứng cho Tin Mừng trong vui tươi. Cuộc sống anh rạng rỡ giữa các bạn trẻ. 

Vào quân ngũ, anh tiếp tục sống chứng tá Lời Chúa y như trước, không mảy may thay đổi, mặc cho môi 

trường quân ngũ đầy cam go, đầy chống đối, oán thù đối với Kitô Giáo. Chính Ivan viết thư kể chuyện 

cho cha mẹ và gia đình như sau: 



Vừa đến quân trường, con tìm ngay một nơi thanh vắng 

thuận tiện cho việc cầu nguyện. Con để ý thấy một căn 

phòng, không ai đến đây trước 10 giờ sáng. Con thức dậy lúc 

6 giờ sáng và con đến căn phòng đó cầu nguyện cho đến giờ 

ăn điểm tâm. Trong khi các binh lính khác tập thể dục thì con 

cầu nguyện. Thỉnh thoảng con đến phòng ăn muộn vì con 

quên không nhìn đồng hồ. 

Hai tháng êm đềm trôi qua cho đến ngày con phải báo cáo 

với cấp trên tại sao con lại đến phòng ăn trễ. Người ta báo 

cáo với ông ta con là tín hữu Kitô. Ông buộc con phải từ bỏ 

mọi hành vi tôn giáo. Rồi ông ra hình phạt bắt con phải làm 

việc ban đêm. Con vui vẻ chấp nhận hình phạt. Chưa hết. 

Con bị cấp trên gọi lên tra hỏi liên miên. Sau cùng, người ta 

gửi con đến Kertch và tại đây, người ta bắt đầu tra tấn hành 

hình con. Trong 5 ngày trời, người ta bắt con nhịn đói. Họ 

tưởng con sẽ ngã bệnh. Nhưng con không ngã bệnh, vì con 

cầu nguyện trong thời gian này.. Bây giờ là mùa đông, tuyết 

rơi và trời lạnh dưới 30 độ. Người ta bắt con đứng ngoài trời 

với chiếc áo mỏng manh trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Suốt 5 tiếng đồng hồ này, con cầu nguyện liên 

miên. Sau đó, cấp trên gọi con và hỏi: ”Anh đã suy nghĩ kỹ chưa?” Dĩ nhiên con không thể nào từ bỏ Đức 

Tin Kitô của con. Vì thế, con cứ bị phạt đi phạt lại mãi. Cấp trên ngạc nhiên vì thấy con không hề hấn gì, 

mặc dầu phải chịu lạnh chết người như thế! Riêng con, con không cảm thấy lạnh. Sau cùng, thấy hình 

phạt không có hiệu quả, họ cho con trở về với các bạn đồng ngũ. 

Trở về giữa các bạn, Ivan sung sướng tiếp tục làm chứng nhân cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Anh đưa một 

số bạn trở về với Kitô Giáo. Với tất cả những hoạt động đó, Ivan mỗi ngày một trở thành ”tên lính Kitô” 

nguy hiểm. Cần phải khai trừ, thanh toán anh càng sớm càng tốt. Do đó, chỉ vỏn vẹn 18 tháng sau ngày 

gia nhập quân ngũ, Ivan Moisséieff bị hành hung cho đến chết vào ngày 16-7-1972, hưởng dương 20 

tuổi. 

Nhưng cái chết của anh không uổng công. Một số bạn Kitô đồng ngũ cương quyết noi gương anh, nối gót 

theo anh. Họ tiếp tục làm chứng nhân anh dũng cho Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ duy nhất của 

loài người và toàn thế giới. 

... ”Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Đức KITÔ, anh em hãy tìm những sự trên Trời, nơi 

Đức KITÔ ngự bên hữu THIÊN CHÚA. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên Trời, chớ đừng nghĩ đến 

những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Đức KITÔ trong THIÊN 

CHÚA. Khi Đức KITÔ là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh 

quang” (Colossê 3,1-4). 

(Daniel-Ange, ”Les Témoins de l'Avenir”, Le Sarment FAYARD, 1989, trang 293-303) 
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