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... Năm 1900 khi bọn giặc Quyền Phỉ nổi lên đốt 

phá làng mạc và giết hại tín hữu Công Giáo 

Trung Hoa, ông Giuse Mã Thái Thuận đang 

hành nghề thầy thuốc tại một làng ở huyện 

Kinh Châu. Ông chào đời năm 1840 tại huyện 

Đồng Quang, tỉnh Hà Bắc. 

Ông Mã là thầy thuốc vui tính, tận tâm và là tín 

hữu Công Giáo đạo đức. Mọi người dân trong 

làng đều quý mến ông. Vào giữa tháng 6 năm 

1900 khi cuộc bách hại Đạo Công Giáo trở nên 

dữ dội, ông Mã đi ẩn nơi gia đình người bạn 

ngoại giáo. Người bạn cẩn thận dặn dò đủ điều. Ông nói: 

- Anh không được ra khỏi nhà. Nếu chẳng may anh bị bắt, tôi đành chịu, không làm gì giúp anh được. 

Ráng đợi cho đến khi tình thế lắng dịu tôi sẽ đưa anh trở lại làng. 

Nhưng ông Mã nói: 

- Tôi cần đi ra khỏi nhà. 

Thấy thế, người bạn căn dặn thêm: 

- Nếu anh bị bắt, nhớ tìm cách thông báo ngay cho tôi biết để tôi cứu anh. Trong khi chờ đợi, anh nhớ 

không được xưng mình là Công Giáo. Hoặc nếu không muốn trả lời như vậy, anh chỉ nên nói những câu 

lửng lơ vô thưởng vô phạt: ”Tôi là người luôn làm lành, lánh dữ, ăn ngay ở thật”. Rồi một khi được thả 

ra, đâu có ai ngăn cấm anh giữ Đạo! 

Ông Giuse Mã Thái Thuận đáp lời bạn: 

- Anh khuyên tôi điều gì kz lạ vậy. Tôi là tín hữu Công Giáo thì phải mãi mãi là tín hữu Công Giáo cho đến 

chết chứ! 

Dĩ nhiên là sau cuộc đối đáp, ông Mã nhất định rời nhà bạn để tìm chỗ trú ẩn khác. 

Nhưng vừa ra khỏi nhà, ông Mã đụng phải bọn giặc Quyền Phỉ .. Lũ giặc nhận ra ông là người Công Giáo. 

Chúng bắt trói ông và đưa ông về làng của ông. 

Dân làng chạy đến và van xin bọn lính tha chết cho vị thầy thuốc của họ. Bọn lính trả lời: 

- Chúng tôi chỉ tha nếu ông ấy chịu bỏ Đạo Công Giáo! 

Nghe vậy dân làng lại van nài ông Mã bỏ Đạo để được sống. Ông Mã liền nói lớn tiếng: 



- Xin anh chị em đừng nói vô ích. Tôi là người 

Công Giáo, tôi phải trung thành với Đạo Công 

Giáo cho đến chết! 

Bọn lính nhạo cười và hỏi ông Mã: 

- THIÊN CHÚA và Thiên Đàng của ông ở đâu? 

Ông còn tin không? 

Ông Mã trả lời: 

- Dĩ nhiên còn tin! THIÊN CHÚA là Đấng Tạo 

Thành trời đất muôn vật muôn loài và có Thiên 

Đàng cho những ai tôn thờ THIÊN CHÚA. Tôi tin vững vàng vào THIÊN CHÚA và nhất định không bỏ Đạo 

Công Giáo. Nếu các ông khát máu, muốn giết tôi, cứ giết đi, tôi sẵn sàng chết! 

Nói rồi ông Mã cất cao giọng đọc kinh Lạy Cha chúng con ở trên Trời. Sau đó ông xin bọn lính để ông cầu 

nguyện trước khi bị giết. Bọn lính bằng lòng. 

Ông Giuse Mã Thái Thuận bị giết vì Đạo Công Giáo ngày 24-6-1900, hưởng thọ 60 tuổi. Đức Thánh Cha 

Pio XII (1939-1958) nâng ông lên hàng chân phước ngày 17-4-1955, cùng với các Bạn tử vì đạo khác. Và 

trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) tôn phong ông lên 

hàng hiển thánh cùng với 119 vị anh hùng tử vì đạo của Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa. Thánh Lễ tôn 

phong diễn ra tại Roma vào Chúa Nhật 1-10-2000. 

... THIÊN CHÚA Toàn Năng phán. ”Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta! Hỡi đất nước Ta, hãy lắng tai 

nghe Lời Ta! Vì luật pháp sẽ do Ta ban truyền, và quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh sáng muôn 

dân. Đức công chính của Ta đã gần kề, ơn cứu độ của Ta sắp xuất hiện, cánh tay Ta sẽ lãnh đạo muôn 

dân muôn nước, muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta và mong chờ Ta ra tay hành động .. Hãy nghe Ta, hỡi 

những ai biết sống đời công chính, hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta, đừng sợ chi miệng đời 

nhạo báng, chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm. Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn, như tấm vải len 

bị rận cắn; còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn mãi mãi, và ơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên 

thu” (Isaia 51,4-5/7-8). 

(Celestino Testore, S.I, ”Sangue e Palme e Corone sul Fiume Giallo”, Curia Generalizia della Compagnia di 

Gesù, 1955) 
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