
THỢ VÁ GIÀY VÀ QUAN THỊ VỆ CÙNG TỬ VÌ ĐẠO TẠI TRIỀU TIÊN 

 

Chúa Nhật 6-5-1984, Đức Thánh Cha Gioan 

Phaolô II (1978-2005) đã long trọng nâng 103 vị 

Tử Đạo Đại Hàn lên hàng hiển thánh. Thánh Lễ 

tôn phong đã diễn ra tại Hán Thành thủ đô Nam 

Triều Tiên và lễ mừng 103 Thánh Tử Vì Đạo Đại 

Hàn được ấn định vào ngày 20-9. 

Xin giới thiệu chứng tá Đức Tin Công Giáo của 2 vị 

Tử Vì Đạo Triều Tiên. 

 

Dẫn đầu danh sách 24 Anh Hùng Tử Đạo ngã gục dưới lưỡi gươm ác nghiệt của vua chúa Đại Hàn vào 

năm 1866 là thánh Phêrô Vũ-Uy, 30 tuổi, làm nghề vá giày. 

Vũ-Uy chào đời trong một gia đình ngoại giáo nghèo và mồ côi cha từ thưở còn thơ. Vũ-Uy phải làm việc 

kiếm ăn qua ngày từ tuổi nhỏ. 

Trước khi theo Đạo Công Giáo anh Vũ-Uy có tật xấu mê cờ bạc và tính tình nóng nảy. Hai vợ chồng luôn 

cãi cọ to tiếng và anh Vũ-Uy thường kết thúc các cuộc đấu-khẩu bằng những cú đấm đá hoặc chén bay 

đĩa bay! 

Thế rồi vào một ngày trong năm 1863, một biến cố xảy đến làm thay đổi trọn cuộc đời anh Vũ-Uy. Tình 

cờ anh nghe nói đến Đạo Công Giáo và say mê giáo lý của Đạo. Lúc trở về nhà, anh hý hửng khoe với vợ 

là anh vừa khám phá một điều vô cùng tốt đẹp .. Từ đó anh bắt đầu xin học giáo lý với người láng giềng 

Công Giáo và xin lãnh bí tích Rửa Tội. 

Cuộc theo Đạo Công Giáo đã thay đổi tận gốc rễ cuộc đời anh Phêrô Vũ-Uy. Chẳng những anh siêng năng 

đọc kinh, tham dự Thánh Lễ mà còn bỏ hẳn tật xấu cờ bạc và tính tình nóng nảy. Anh trở nên hiền lành 

và nhịn nhục. Thỉnh thoảng cơn giận nổi lên, thay vì la mắng và đánh đập vợ, anh tự đánh mình và nói: 

- Mày đau lắm phải không? Vậy tại sao mày lại đi đập người khác? Mày không nhớ người khác cũng đau 

giống mày sao? 

Sự thay đổi tính tình của anh Vũ-Uy khiến vợ anh thật ngạc nhiên và cảm động. Dần dần chị cũng chịu 

ảnh hưởng tốt của chồng, trở nên dịu hiền và nhân ái như chồng. Mọi người chung quanh tấm tắc ngợi 

khen cách cư xử nhũn nhặn dễ thương của cả hai vợ chồng, đặc biệt là anh Vũ-Uy, nổi bật đức tính ngay 

thẳng, hiền lành và tự chủ. 

Cuộc sống êm đềm trôi qua cho đến khi cuộc bách hại Đạo Công Giáo năm 1866 đùng đùng nổi lên, như 

một con sóng thần, cuốn trôi bao nhiêu dân lành vô tội. 



Giống các tín hữu Công Giáo Triều Tiên khác, anh Phêrô Vũ-Uy 

nhận rõ tình trạng hiểm nguy, nhưng anh vẫn bình tĩnh tiếp tục 

cuộc sống tại làng mình, không sợ hãi chạy trốn đi nơi khác. 

Ngày 4-2 anh bị bắt cùng với 5 tín hữu Công Giáo. Vì bị đánh 

đập tàn bạo, 5 người kia lần lượt chối Đạo và được trả tự do, 

chỉ còn lại mình anh Phêrô Vũ-Uy. Anh cương quyết đi cho đến 

cùng con đường anh đã chọn lựa. 

Để làm sỉ nhục và nao núng lòng anh, quan ra lệnh cho 5 người 

chối Đạo phải dùng roi đánh anh. Những người này không dám 

nhưng vì họ bị lính thôi thúc và đập họ nên họ buộc lòng phải 

đánh anh Phêrô Vũ-Uy cho đến khi anh ngã quỵ và tắt thở 

ngày 17-2-1866, hưởng dương 30 tuổi. 

 

... Vị Tử vì Đạo Đại Hàn thứ hai là thánh Gioan Baotixita Nam-

Ân, quan thị vệ của triều đình, một tín hữu Công Giáo cương trực, gương mẫu và anh dũng. 

Quan thị vệ Nam-Ân bị bắt vào lúc triều đình Đại Hàn hoảng sợ vì thấy Đạo Công Giáo mỗi lúc một lan 

rộng và thu hút nhiều người dân. Đối với triều đình lúc bấy giờ, Đạo Công Giáo đi ngược với các tập tục 

cổ truyền và giảng dạy những điều không đúng với sự thật. 

Bị bắt và bị đưa ra trước tòa, quan thị vệ Nam-Ân bị hạch hỏi lý do nào đưa ông vào chốn tù đày. Ông 

bình tĩnh trả lời: 

- Chỉ vì tôi sống, cư xử và hành động với tư cách là tín hữu Công Giáo nên tôi bị bắt giam. 

Bị tra khảo phải khai tên các người đồng Đạo, ông cương quyết nói: 

- Đừng tra hỏi vô ích. Nếu phải chết, tôi xin chết một mình. Tôi sẽ không bao giờ khai tên các tín hữu 

Công Giáo khác. 

Một nhân chứng kể lại những tháng ngày tù ngục của quan thị vệ Nam-Ân như sau: Ông can đảm lãnh 

chịu mọi tra tấn cực hình mà không hé môi than thở lời nào. Hai chân ông bị đánh bầm dập đau đớn. 

Thấy vậy một người lính muốn giúp ông tìm cách để hai chân thế nào cho dễ chịu hơn, nhưng ông chỉ 

khẽ đáp: ”Anh đừng lo lắng quá làm gì. Cứ để mặc vậy”. 

Khi người ta mang đến bản án tử hình và bảo phải ký, ông nhanh nhẹn ký ngay. Bản án ghi rõ tội trạng 

như sau: 

- Ông Nam-Ân hân hạnh ở vào hàng danh dự của triều đình nhưng lại tin theo một tôn giáo có đạo lý sai 

lạc. Đã từ lâu ông bị tôn giáo này mê hoặc nên luôn luôn khẳng định và truyền bá rằng: ”Đạo Công Giáo 

là Đạo chân thật”. Ông còn quy tụ các tín hữu đồng Đạo, kính trọng và phục vụ vị Giám Mục Thừa Sai 



người Pháp như phục vụ chính thân phụ ông. Với tất cả các tội 

trạng tầy trời đó, quả là ông đáng phải chết cả trăm ngàn lần, 

chứ không phải chỉ một lần thôi .. 

Ngày 7-3-1866 một toán lính của triều đình gươm giáo hùng hổ 

đưa quan thị vệ Gioan Baotixita Nam-Ân ra pháp trường. Ông 

không lộ vẽ sợ hãi hay oán hờn. Trái lại, nét mặt thật trang 

nghiêm và quý phái. Ông luôn miệng kêu tên cực trọng Đức 

Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA cho đến khi bị chém đầu gục 

ngã, hưởng thọ 60 tuổi. 

 

... Khi ấy Đức Chúa GIÊSU phán cùng các môn đệ rằng: ”Ai yêu 

cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai 

con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập 

giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy 

mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy, thì sẽ tìm thấy được .. Tất cả 

những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh 

em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm 

hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách Thầy êm ái, và gánh Thầy nhẹ nhàng” (Matthêêo 

10,37-39/11,28-30). 

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

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 


