
THOÁT CHẾT NHỜ PHÉP LẠ 

 

Câu chuyện xay ra vào buổi sáng đẹp trời tháng 11 năm 1990, 

tại Sierra Vista, thành phố nhỏ bang Arizona, Tây Bắc Hoa Kỳ. 

Justin - bé trai 8 tuổi - được mẹ là bà Amanda Stiner đem đến gởi 

ông bà Howard, trông coi trong vài giờ. Bà Amanda phải đưa 

người bạn sang Tucson, thành phố cách đó giờ rưỡi lái xe. 

Justin cùng với Keith - bạn đồng tuổi - chơi đùa trong sân, gần cây 

mộc lan. Bỗng hai cậu bé rủ nhau trèo lên cây, để từ đó nhảy qua 

mái nhà. 

Nhưng khi nhảy qua mái, Justin bị trượt chân. Cậu bé lăn tròn 

mấy vòng trước khi rơi xuống đất. Chẳng may cậu bé rơi ngay 

trên đầu nhọn thanh sắt rỉ sét, dùng làm cọc chống đỡ. Đầu nhọn 

thanh sắt đâm thủng bụng. Thanh sắt xuyên qua bụng lên tới 

ngực và bị quẹo lại dưới sức nặng thân xác cậu bé. Cậu bé rơi 

nằm ngửa bất động trên đất với thanh sắt xuyên qua người .. 

Trước tai nạn bất ngờ của bạn, cậu bé Keith chạy vào nhà cầu cứu 

với bà Howard. Khi nhìn tận mắt thảm trạng, bà vội vã điện thoại 

cho trạm cấp cứu. 

Nơi trạm cấp cứu Sierra Vista hai nhân viên Larry và Bob đang túc trực. Nhận điện thoại, hai người lên 

ngay xe cứu thương, phóng tới nơi xảy ra tai nạn. Khi nhìn thấy Justin nằm im trên đất và không có máu 

me gì, ông Larry thầm nghĩ: 

- Chắc tình trạng cậu bé không trầm trọng lắm! 

Nhưng khi sờ vào cổ Justin, bàn tay ông Larry chạm phải đầu nhọn của thanh sắt. Ông sững sờ toát mồ 

hôi lạnh. 

Thì ra thanh sắt xuyên qua bụng, qua ngực, gần chạm tới tai bên phải của cậu bé. Ông Larry kinh hãi tự 

nhủ: 

- Như vậy có nghĩa thanh sắt cũng đâm thủng quả tim cậu bé và đáng lý, cậu bé đã chết rồi! Thật là điều 

không thể tin được! 

Bé Justin đưa mắt nhìn nhân viên cấp cứu và nói bằng giọng van nài: 

- Lấy dùm cái thanh sắt đó ra khỏi cháu đi, nó đâm cháu đau quá! 

Sau khi cưa đứt thanh sắt khỏi cọc cắm, Justin được mang đến nhà thương. 



Justin vẫn tỉnh táo. Người ta đưa ngay cậu bé vào phòng chụp 

hình. 

Các bác sĩ và y tá cùng dán mắt vào màn ảnh để lượng rõ tình 

hình. Khi hình ảnh hiện lên, mọi người kinh ngạc tưởng đang mơ. 

Họ gần như trông thấy quả tim cậu bé bị thanh sắt rỉ sét đâm 

thủng qua! 

Các bác sĩ quyết định dùng trực thăng đưa Justin đến bệnh viện 

chuyên về ngoại thương ở thành phố Tucson. 

Được báo tin, bà Amanda Stiner, mẹ của Justin lái xe ngay tới 

nhà thương. 

Khi bà đến nơi thì Justin đã được đưa vào phòng mổ. Lòng dạ bà 

nóng nảy như bị lửa đốt. Bà không thể ngồi yên nơi phòng đợi. 

Lòng đầy xôn xao, bà đi từ hành lang này sang hành lang khác, 

mãi cho đến lúc chạm phải nhà nguyện của bệnh viện. Bà đi vào. 

Nơi cuối nhà nguyện, có đặt cuốn Kinh Thánh mở rộng. Bà quz xuống và tha thiết khẩn cầu cùng Chúa: 

- Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ con trai con. Xin Chúa đừng để nó chết! 

Trong khi đó, nơi phòng mổ, nhóm bác sĩ và y tá bắt tay vào việc. 

Bác sĩ Richemont là bác sĩ giải phẫu trẻ tuổi và tài ba. Chính ông điều khiển cuộc mổ. 

Khi bụng cậu bé Justin từ từ mổ ra, thanh sắt rỉ sét cũng từ từ xuất hiện. 

Mọi người gần như kinh ngạc nín thở, khi thấy rõ ràng trước mắt thanh sắt thật sự xuyên qua trái tim 

cậu bé. Thanh sắt chẳng những xé rách bao tâm mà còn đâm thủng tâm thất phải và đâm thủng cả tĩnh 

mạch cổ, một trong những tĩnh mạch chính! 

Trong khi đó, trái tim cậu bé vẫn tiếp tục co giãn theo nhịp đập bình thường của trái tim! 

Sững sờ trước sự kiện quá lạ lùng - không thể giải thích được về phương diện y khoa - bác sĩ Richemont 

nói với mọi người có mặt trong phòng mổ: 

- Quý vị hãy nhìn đây. Cậu bé chẳng những được may mắn, nhưng còn hơn thế nữa, cậu được thoát chết 

nhờ phép lạ! 

Cuộc giải phẫu kéo dài ba tiếng đồng hồ và kết thúc tốt đẹp. 

Bác sĩ Richemont nói với bà Amanda: 

- Tôi chưa từng thấy trường hợp nào giống trường hợp con trai bà. Và tôi nghĩ rằng, có lẽ không bao giờ 

tôi trông thấy trường hợp thứ hai xảy ra! 



Ba ngày sau khi xảy ra tai nạn và cuộc giải phẫu, Justin rời 

nhà thương. 

Bình luận về biến cố này bác sĩ Richemont nói: 

- Cứ sự thường Justin chết ngay tại chỗ. Không thể nào 

giải thích tại sao cậu bé vẫn còn sống. Sự kiện này nhắc 

chúng ta nhớ rằng, nguyên khoa học mà thôi, thì không 

thể giải thích mọi vấn nạn! 

Khoa học không thể giải thích tại sao Justin thoát chết. 

Nhưng bà Amanda thì hiểu rõ tại sao con mình còn sống. 

Bởi vì THIÊN CHÚA lắng nghe lời nài van tha thiết của bà 

và cứu con bà thoát chết. Bà hết lòng cảm tạ THIÊN 

CHÚA. 

(”Reader's Digest SÉLECTION”, Aout/1993, trang 117-122). 
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