
TÔI KHÔNG CHỐI THIÊN CHÚA NÊN TÔI CHẤP NHẬN CHẾT 

 

... Thánh Giuse Thông là cháu nội của thánh Anrê và là quý tử của 

thánh Phêrô Thông. Cả 3 vị đều được diễm phúc chết vì Đức Tin 

Công Giáo tại Đại Hàn. 

Ngày 13-12-1866 khi bị đưa đi hành quyết, lúc đi ngang qua phòng 

giam của con trai, ông Phêrô Thông chào giã biệt con: 

- Phải luôn can đảm và hãy theo Cha gấp! 

Giuse Thông nghe lời thân phụ và tỏ ra xứng đáng với lòng tín nhiệm 

của hiền phụ. 

Một tuần trước đó, khi nghe tin Cha bị bắt, Giuse Thông tức tốc trở 

về nhà để cùng ra đi với Cha. Từ đó, anh luôn can đảm, nhẫn nhục 

chịu đủ mọi thứ cực hình và cứng rắn trả lời các câu thẩm vấn. Một 

tên lính bảo: 

- Phải nói rõ tên các thầy dạỵ Đạo cho anh. 

Anh Giuse đáp: 

- Thầy dạy Đạo của tôi từ nhiều thế hệ nay chính là Ông Nội tôi. Tôi cũng không có sách vở Đạo nào hết. 

Tuy nhiên, anh không có quyền hạch sách tôi. Hãy cứ bắt chúng tôi và đem nộp cho quan gấp! 

Mấy tên lính lại nói: 

- Này, chú mày còn trẻ. Nếu chú mày nói là không theo Đạo Công Giáo hoặc sẽ không theo Đạo nữa thì 

chúng tao sẽ thả tức khắc! 

Anh Giuse Thông trả lời: 

- Các ông nói lảm-nhảm gì thế? Cứ giải nộp chúng tôi ra công đường! 

Ngày thân phụ bị dẫn đi cùng với 5 tín hữu Công Giáo ra pháp trường, anh Giuse Thông hỏi một viên 

quan: 

- Tại sao không đưa tôi đi xử cùng với các vị này? 

Ông quan trả lời: 

- Ngươi cũng sẽ bị giết. Nhưng luật pháp nước ta cấm xử tử hai cha con nơi cùng một pháp trường! 

Tuy nhiên quan Tổng Đốc ngầm ý muốn cứu thoát anh Giuse Thông vì thấy anh quá trẻ, 18 tuổi đời và 

vừa mới lập gia đình. Quan cho người đến dụ dỗ anh chối Đạo. Anh Giuse khẳng khái trả lời: 



- Ông khuyên tôi điều gì kz lạ vậy? Nếu chỉ để nói với tôi mấy lời vô nghĩa thì xin ông đừng bao giờ đến 

gặp tôi nữa! 

Bọn lính canh cũng tìm cách dụ dỗ: 

- Nếu chú mày chịu bỏ Đạo tây phương thì chúng tao sẽ cho chú mày sống rồi còn giao lại mọi tài sản bị 

tịch thu nữa. Chú mày không muốn sống sung sướng với gia đình và vợ con sao??? 

Anh Giuse đáp: 

- Cuộc sống và cái chết của tôi không tùy thuộc quyền của các ông. Xin đừng nói lảm-nhảm vô ích! 

Nơi pháp trường, quan Tổng Đốc lại hạch hỏi vị anh hùng Đức Tin lần cuối: 

- Tại sao ngươi không chịu theo các giáo huấn của Khổng Tử và Mạnh Tử phù hợp với tâm thức Đại Hàn 

mà lại đi theo các giáo l{ của Đạo Tây Phương? Thân phụ ngươi đã chết nhưng ngươi còn thân mẫu và 

gia đình. Vậy hãy nói là ngươi chối bỏ Đạo Tây Phương! 

Anh Giuse Thông trả lời: 

- Tôi sẽ không chối Đạo. Nếu xảy ra là một người cha hay một người mẹ phạm một trọng tội và người 

con phải bị xử tử thay cho cha mẹ, và quan nói với đứa con: ”Hãy nói cha mày không phải là cha mày” 

thì đứa con đó có chối bỏ cha mẹ không? Phần tôi, tôi biết rõ giáo l{ Đạo Công Giáo và tôi tin theo giáo 

lý của Đạo. Vậy làm sao tôi có thể nói là giáo l{ Đạo này sai và tôi xin bỏ Đạo. Không! Tôi không bỏ Đạo 

đâu! Xin các ông cứ giết tôi đi! 

Quan sai người mang đến cho anh Giuse Thông ít rượu và thức ăn. Anh làm dấu Thánh Giá rồi điềm 

nhiên ăn và uống. Thấy thế quan liền nói: 

- Tại sao ngươi lại muốn chết và bỏ rơi các thức ăn ngon như thế này? 

Anh Giuse Thông trả lời: 

- Bởi vì quan bắt tôi phải chối bỏ Đấng Là VUA các vua và là CHA muôn loài. Tôi không thể chối bỏ THIÊN 

CHÚA nên tôi chấp nhận chết. 

Thánh Giuse Thông tắt thở ngày 13-12-1866, hưởng dương 18 tuổi. 

... ”Anh chị em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh chị em 

hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục .. Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt 

thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự trên Trời. Còn ai 

chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt CHA Thầy, Đấng ngự trên 

Trời” (Matthêu 19,28/32-33). 

(Paul Destombes, MEP, ”Au Pays du Matin Calme”, Paris/1968) 
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