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117 Vị Thánh Tử Đạo và 1 Vị Chân Phước mà chúng ta hãnh diện và tôn sùng thuộc mọi thành phần Dân Chúa 

được liệt kê như sau : 8 Vị Giám Mục (6 thuộc Dòng Đa Minh, 2 thuộc Hội Thừa Sai Ba Lê), 5 Giáo sĩ Dòng 

Đa Minh Tây Ban Nha, 8 Linh mục Hội Thừa Sai Ba Lê, 37 Linh mục Việt Nam, 17 Thầy Giảng và 1 Chủng 

sinh, 42 Giáo dân (1 phụ nữ là bà Anê Lê Thị Thành). Nghĩa là con số giáo dân chiếm 36%. Thầy Anrê Phú 

Yên là trường hợp rất đặc biệt, Thầy là Vị Tử Đạo đầu tiên chịu phúc tử đạo dưới sự chứng kiến của cha 

Alexandre De Rhodes vào năm 1644 và 356 năm sau Thầy được tuyên phong Chân Phước ngày 5 tháng 3 năm 

2000 do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tại Rôma (12 năm sau 117 vị được tuyên thánh). 

Trong số 42 Vị Giáo Dân Tử Đạo, hầu hết đã lập gia đình tức là đã sống đời hôn nhân, trừ ra các vị tuổi còn rất 

trẻ như Thánh Phạm Quang Túc tử đạo lúc 19 tuổi, Thánh Trần Văn Thông (1 Quân nhân) tử đạo lúc 21 tuổi, 

Thánh Phạm Viết Ngôn tử đạo lúc 22 tuổi, có lẽ chưa lập gia đình và trong tiểu sử cũng không thấy nhắc đến vợ 

con. Mừng lễ bổn mạng của Cộng Đoàn trong năm ‘Thánh Hoá Gia Đình’, tôi xin trích dẫn những trường hợp 

sau đây diễn tả tình cảm của các vị dành cho gia đình khi đối diện với cái chết. 

Trường hợp Thánh Trần Mạnh Cỏn (Lý Trưởng) tử đạo lúc 35 tuổi. Khi quan xử án đe doạ :”Nếu ta đưa vợ con 

của ngươi đến đây và giết trước mặt ngươi, ngươi có chịu bỏ đạo không ?” Thánh nhân bình tĩnh thưa : “Thưa 

quan, cửa nhà, vợ con đều do Chúa ban, tôi chẳng có gì tiếc xót cả. Nếu vợ con tôi tử vì đạo, chúng tôi càng 

mong ước được về Thiên Đàng”. Trường hợp Thánh Đinh Văn Đạt (Quân nhân) tử đạo lúc 36 tuổi. Khi Tổng 

đốc Trịnh Quang Khanh đe doạ : “Hai bạn của ngươi là Phan Viết Huy và Bùi Đức Thể, vì cuồng dại không 

chịu bỏ tà đạo nên đã bị chém. làm tư quăng xuống biển. Còn ngươi nếu khôn thì bỏ thứ đạo đó đi để được trở 

về với vợ con.” Thánh nhân đã nói với vợ và đứa con gái nhỏ khi bà và con đến thăm ông trong cảnh lao tù và 

khóc lóc rằng :”Anh đành bỏ tôi và con gái nhỏ nầy côi cút sao ?” Thánh nhân đã đáp như sau : “Mình ơi, tôi 

không thể yêu mình và con hơn Chúa được. Nếu vậy, thì tôi không xứng đáng làm môn đệ Chúa Kitô. Tôi dâng 

phó mình và con cho Chúa. Ngài sẽ lo liệu cho mình cho con và cho chúng ta. Nếu mình đến đây mà cứ khóc 

lóc thì đừng đến thăm tôi nữa. Hãy vui mừng cảm tạ Chúa thay cho tôi, vì Chúa đã thương ban cho tôi được 

phúc tử đạo. Hãy trở về nuôi nấng và dạy dỗ con cái thay tôi. Khi chết, tôi sẽ xin Chúa  phù giúp mình và con”.   

Trường hợp Thánh Nguyễn Văn Đệ (Thợ may) tử đạo lúc 28 tuổi. Khi người vợ đến thăm, Thánh nhân đã 

khuyên : “Đừng khóc mình ạ ! Mình hãy về dạy dỗ các con nên người, dạy chúng thờ phượng Chúa. Tôi đã 

dâng các con và mình cho Chúa. Nhớ cầu xin cho tôi được thêm sức mạnh để nhẫn nại đến cùng”. Trường hợp 

Thánh Nguyễn Tiến Đích (Trùm họ) tử đạo lúc 69 tuổi. Tổng đốc Trịnh Quang Khanh khuyên ông : “Ông đã 

cao niên, các con đã trưởng thành, các cháu chắt đông đảo, có nhà cửa phong lưu, ông hãy ‘quá khóa’ (bước qua 

thập giá) để về hưởng tuổi già với đàn con cháu có hơn không ?”  Thánh nhân trả lời : “Thưa quan, con hay 

cháu chi cũng mặc, tôi đã lo liệu cho chúng. Tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Quan tha hoặc kết tôi thì tuỳ 

quan, chứ đừng ép tôi bỏ đạo”. Trường hợp Thánh Lê Văn Gẫm (Thương gia) tử đạo lúc 34 tuổi. Người con thứ 

hai của Thánh nhân, vì ngăn cản việc đốt nhà thờ Cầu Ngang nên đã bị giết, Người con thứ ba bị bắt vì đạo và 

chết thiêu trong khám đường Bà Rịa. Chính bà Nhiệm, thân mẫu của Thánh nhân kể lại như sau : Lê Văn Gẫm 

nói :“Hai vợ chồng chúng tôi khi nghe con chết thì chẳng có thảm thiết gì, lại vui lòng mà rằng : Chết vậy đặng 

làm thánh”. Trường hợp Thánh Nguyễn Huy Mỹ (Lý trưởng) tử đạo lúc 34 tuổi. Chính bà vợ của Thánh Mỹ đã 

kể lại rằng : “Quan khuyên chồng tôi rằng : “Anh còn trẻ trung, thông minh sắc sảo, dân chúng đều quý mến 

anh, sao anh dại khờ không bước qua thập tự ? Anh không thương người vợ hiền với đàn con của anh sao?” 

Chồng tôi đã trả lời rằng: “Thiên Chúa trao phó người vợ và con cái cho tôi săn sóc khi tôi có thể, nay Ngài 

định cho tôi trong tay quan lớn, tôi xin vâng theo Ý Ngài. Vợ con tôi cũng vui lòng theo ý tôi hơn”. Chúng ta đã 

nhìn thấy các Thánh Tử Đạo yêu kính Chúa và yêu thương gia đình các ngài ra sao.           Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 


