
NGƯỚC NHÌN TRỜI CAO VÀ TIN VÀO THIÊN CHÚA 

 

Ông Biển-Đức Ko Chung Yeol là tín hữu Công Giáo Nam 

Triều Tiên. Từ 1952 đến 1971 ông lần lượt làm nhân viên 

canh tù rồi chuyển sang văn phòng giám đốc và sau cùng 

làm việc nơi ban tôn giáo, chuyên việc chăm sóc tinh thần 

cho các tù nhân. 

Thời gian 19 năm dài ông Ko có dịp chứng kiến khoảng 200 

tù nhân bị hành quyết. Chứng từ của ông trước tiên là tiếng 

kêu thống thiết, xin chính phủ Nam Hàn sớm bãi bõ án tử 

hình. Đối với ông - trong tư cách tín hữu Công Giáo - án tử 

hình quả là trọng tội chống lại con người và nhất là chống lại 

THIÊN CHÚA, Đấng ban sự sống cho con người. Xin nhường 

lời cho ông Biển-Đức Ko Chung Yeol kể lại vài cái chết lành 

thánh của các tử tội. 

... Trong số 200 tử tội tôi gặp trong 19 năm làm việc tại nhà tù, có ít nhất 90% xin theo đạo Công Giáo, 

Tin Lành hay Phật Giáo. Từ đó, họ thật lòng ăn năn thống hối và chấp nhận cái chết trong an bình. Tôi 

còn nhớ như in hình ảnh tù nhân tên Tho Iryong. Anh bị kết án tử vì đủ thứ tội: hiếp dâm, trộm cướp có 

vũ khí và giết chết đôi tình nhân ở Taegu (Nam Hàn). Khi bị bắt, anh thú nhận: 

- Sỡ dĩ tôi giết cặp tình nhân chỉ vì một cơn ghen vô cớ. Khi trông thấy cảnh đôi tình nhân âu yếm nắm 

tay nhau dạo chơi, lòng tôi bỗng dâng lên cơn ghen tột độ. Và tôi giết họ. Thế thôi! 

Thân xác anh thật tráng kiện nhưng dáng điệu anh thì vô cùng hung dữ. Và anh không biết đọc cũng 

không biết viết. 

Tôi bắt đầu dạy anh Tho Iryong đọc và viết. Khi anh biết đọc rồi, tôi trao cho anh cuốn sách của Cha Pak 

To Sik: ”Con người, sinh ra để làm gì?” Thỉnh thoảng, trong những lần gặp gỡ chuyện trò, tôi nói với anh 

về giáo lý đạo Công Giáo. Cho đến một ngày, khi hoàn toàn xác tín về sự hiện hữu của THIÊN CHÚA và có 

cuộc sống đời sau, anh xin lãnh Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức. Anh nhận tên thánh là Giuse. 

Trước khi bị xử tử - theo luật - người ta hỏi anh có muốn trối trăn gì không. Anh thì thầm: 

- Cho dầu có đến 6 cái miệng, mà một tên trọng tội như tôi, quả không có gì để nói! Tôi vô cùng xấu hổ vì 

phải từ giã cõi đời, khi chưa đền bù cân xứng những tội tày trời tôi đã phạm! 

Sau đó, anh xưng tội và rước lễ lần cuối. Rồi anh cùng vị Linh Mục Công Giáo sốt sắng đọc Kinh LẠY CHA. 

Anh ra đi trong an bình thánh thiện. Từ một con sư tử hung dữ, anh trở nên con chiên hiền lành. Xác 

anh được an nghỉ nơi nghĩa trang Công Giáo. 



... Năm 1964, tù nhân Kim Oan Son bị kết án tử vì tội 

dùng cái rìu giết chết trọn một gia đình. Trái với anh 

Tho Iryong, anh Kim Oan Son có thân hình nhỏ bé và 

biết chữ. Nhờ biết đọc, anh có thể đọc sách báo 

Công Giáo. Tuy nhiên, ngay khi bị đưa ra xét xử, anh 

một mực đòi bị treo cổ tức khắc! Sau đó, khi đã học 

biết và theo đạo Công Giáo, anh lại ước ao dùng thời 

giờ còn lại để làm những công việc thật nặng nề, hầu 

có thể đền bù phần nào các tội anh đã xúc phạm đến 

THIÊN CHÚA và đến xã hội loài người! Anh lo lắng tự 

hỏi: 

- Không biết THIÊN CHÚA Nhân Từ có bằng lòng tiếp nhận con, khi mà con chưa chịu đau khổ đủ, chưa 

đền bù cân xứng với những tội tày trời con đã phạm? 

Tôi giải thích cho anh biết: chắc chắn Đức Chúa GIÊSU KITÔ sẽ vui lòng tiếp nhận anh, chỉ cần anh biết 

yêu thương và giúp đỡ các bạn đồng tù. Kể từ ngày đó, anh Kim Oan Son không bỏ sót một cơ hội nào 

mà không mau mắn giúp đỡ các bạn tù. 

Một hôm, nhân dịp phải trực đêm, tôi đi một vòng kiểm soát các tù nhân. Khi đến phòng anh Kim, tôi 

thấy anh vẫn còn thức. Anh tươi cười giải thích với tôi. (Anh vẫn âu yếm gọi tôi là Ba Đỡ Đầu). Anh nói: 

- Ba biết không? Ban ngày, vì sự có mặt của các bạn tù và vì bầu khí thường ồn ào nên con không cầm trí 

cầu nguyện được. Thường con chỉ đọc vài lời nguyện tắt. Vì thế, con lợi dụng bầu khí tĩnh mịch đêm 

khuya để chuyện trò cùng Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Mẹ MARIA. 

Đúng ngày xử, anh Kim Oan Son sốt sắng xưng tội và rước lễ lần cuối cùng. Khi trông thấy tôi, anh nói: 

- Tạm biệt Ba! Con ra đi trước gặp Chúa! 

Sau lời chào, anh chỉ thầm thì duy nhất hai danh thánh Đức Chúa GIÊSU và Đức Mẹ MARIA. Anh vĩnh 

biệt cõi đời trong an bình thánh thiện. 

... Vào năm 1962, tù nhân Han Tong Ou bị kết án tử. Anh bị kết án vì tội sát nhân. Theo lời anh tự khai 

tôi hiểu là anh không cố ý phạm tội giết người. Nhưng theo luật lệ Triều Tiên, anh vẫn bị kết án tử hình. 

Trên đường tiến ra nơi xử, anh trao cho nhân viên cảnh sát áp giải anh một bức thư, nhờ chuyển lại cho 

tôi. Đó là bức thư anh viết cho hai em gái. Nguyên văn bức thư như sau. 

Hai em Tong Rye và Tong Soon yêu quý, 

Thật ra anh có nhiều điều để nói với hai em, nhưng làm sao viết ra hết trên tờ giấy nhỏ bé, tất cả tâm 

tình dạt dào như đại dương anh cảm nghiệm trong lúc này? Tha thứ cho anh, anh thật vô cùng ân hận vì 

đi về thế giới bên kia khi chưa chu toàn nghĩa vụ người anh cả. Anh kinh hoàng với ý nghĩ: từ nay hai em 

sống trong đơn côi. Nhưng, THIÊN CHÚA, trong lòng từ bi vô biên của Ngài, không muốn để cho ba anh 



em chúng ta phải vĩnh viễn sống xa lìa đối nghịch nhau. Chính Chúa gọi anh vào sống trong Thiên Giới 

của Ngài, vì thế hai em đừng than khóc cho cái chết của người anh của hai em. Hai em đừng để mình rơi 

vào nỗi tuyệt vọng, nhưng với can đảm và tin tưởng, hãy bám chặt vào THIÊN CHÚA bằng những lời 

nguyện cầu tha thiết. Anh xác tín rằng với sự trợ giúp của ơn thánh, hai em sẽ nếm hưởng bình an trong 

tâm hồn. 

Thật ra cái chết của anh không phải là cùng tận mà là con đường đưa đến cuộc sống vĩnh cửu. Đời một 

người ở trần gian này kéo dài trong bao lâu? Niềm vui thú của danh dự và của cải cũng chỉ kéo dài trong 

một thời gian! Cuộc đời đặt trọn niềm tin nơi THIÊN CHÚA mới đáng sống! Nếu trước đây anh sớm biết 

Chúa hẳn anh đã không bị rơi vào cạm bẫy của tội lỗi tầy đình! Nhưng trong lòng nhân hậu bao la, THIÊN 

CHÚA đã không bỏ rơi anh. 

Riêng anh, anh thật lòng thống hối mọi tội anh đã phạm và với lời cầu nguyện tha thiết dâng lên THIÊN 

CHÚA, anh trở thành con cưng của Chúa. Anh ra đi khi tuổi đời còn trẻ, trong cái nhục nhã của một tên 

trọng tội bị người đời cười chê, nhưng tâm hồn anh bình an vì anh xác tín rằng THIÊN CHÚA yêu thương 

anh và sự Quan Phòng của Ngài đã điều khiển tất cả. 

Anh tha thiết xin hai em hãy hiểu cho kỹ ý nghĩa từng lời anh nói và ghi khắc trong lòng rồi đem ra thực 

hành ba điều sau đây: 

- Thứ nhất, bằng mọi giá, hai em phải tuyệt đối tin vào THIÊN CHÚA. 

- Thứ hai, hãy tôn kính Bác Biển-Đức Ko Chung Yeol, giống y như người ta tôn kính cha mẹ mình, vì Bác 

là người chuyển di chúc tinh thần của anh cho hai em. 

- Thứ ba, suốt đời, hai em hãy trọn lòng yêu mến và cẩn trọng gìn giữ Cây Thánh Giá mà anh nhờ người 

chuyển lại cho hai em. Hai em hãy nhìn lên Thánh Giá mỗi khi hai em nghĩ đến anh. Với niềm hy vọng 

gặp lại hai em trên Thiên Đàng, một lần nữa, anh tha thiết xin hai em hãy đặt trọn niềm tin tưởng nơi 

THIÊN CHÚA. 

 Xem kìa, hai em yêu quý, bầu trời thật trong xanh. Vậy, mỗi lần hai em thương nhớ anh, hãy ngước mắt 

nhìn trời xanh. Giờ đây, bình an chiếm trọn tâm hồn anh. 

Ký tên: Anh Phaolo Han của hai em, người từng là kẻ đại tội. 

... ”Lạy Chúa, Tình Yêu Ngài cao ngất trời xanh, lòng thành tín vượt ngàn mây biếc. Công lý của Ngài 

như đỉnh núi Thái Sơn, quyết định của Ngài tựa vực sâu thăm thẳm. Lạy Chúa, Ngài tế độ con người 

và súc vật. Lạy THIÊN CHÚA, Tình Yêu Ngài quý trọng biết bao! Phàm nhân tìm bóng Ngài trú ẩn. Họ 

được no say yến tiệc nhà Ngài, nơi suối hoan lạc, Ngài cho uống thỏa thuê. Ngài quả là nguồn sống, 

nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài, và hằng 

xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng” (Thánh Vịnh 36(35) 6-10). 

(”Missions Étrangères de Paris, n.304, Décembre/1995, trang 296-301) 
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