
ĐỨC TIN CÔNG GIÁO CỦA HIỀN THÊ TRUNG TÍN 

 

Đầu tháng 6 năm 2007 giới truyền thông Ba-Lan và quốc tế 

đồng loạt đưa tin: ông Jan Grzebski tỉnh lại sau cơn hôn mê 

kéo dài 19 năm. 

Sở dĩ hiện tượng này có thể diễn ra đó là nhờ công ơn trời 

bể của hiền thê yêu dấu, bà Gertruda. Trong vòng 280 

tháng, mỗi ngày bà Gertruda tận tụy chăm sóc chồng với 

niềm hy vọng dấu ẩn trong tim: có ngày chồng trở về với 

cuộc sống bình thường. Đức Tin Công Giáo, niềm hy vọng và 

lòng trung tín đã làm phép lạ: ông Jan Grzebski - 65 tuổi - ra 

khỏi hôn mê. Câu chuyện diễn tiến như sau. 

Gia đình ông bà Gertruda và Jan sống tại Dzialdowo một 

thành phố nhỏ nằm về mạn bắc Varsovie thủ đô nước Ba-Lan. 

Ông Jan là công nhân sở hỏa xa. Một ngày trong năm 1988 

đang lúc làm việc thì ông bị một toa xe đụng vào đầu. Kết 

quả: vết chấn thương nơi não biến thành cục u to tướng. Bệnh tình phát triển thật nhanh. Ông bị rụng 

hết răng. Ông không nói cũng không cử động được. Và rồi điều lo sợ nhất đã xảy ra: ông rơi hoàn toàn 

vào tình trạng hôn mê, sống như thảo mộc. Các bác sĩ tiên đoán ông chỉ sống khoảng hai hay ba tháng. 

Thế mà, mùa xuân 2007, sau 280 tháng hôn mê, ông bỗng tỉnh dậy như sau một giấc ngủ dài thật dài. 

Các bác sĩ làm việc tối đa giúp ông phục hồi trạng thái sống bình thường. Bác sĩ Wojciech Pstragowski 

ngạc nhiên nói: 

- Mỗi ngày ông tiến bộ đáng kể. Ông có thể phát âm rõ ràng và to tiếng, ngay cả việc tranh cãi với vợ. Rồi 

ông muốn tự mình ngồi dậy đứng lên mà không cần ai giúp. 

Ông Jan từ từ trở lại với cuộc sống và thích nghi với những thay đổi của đất nước Ba Lan. Với nụ cười 

trên môi đi kèm ánh mắt tươi vui ông Jan Grzebski bày tỏ cảm tưởng: 

- Tôi đi vào giấc ngủ dưới thời cai trị của tướng Woljciech Witold Jaruzelski và tôi thức dậy dưới chế độ 

hữu phái! Trước đây tôi sống trong một đất nước Ba-Lan bị cộng sản độc tài thống trị. Không qua thời kz 

chuyển tiếp, giờ đây tôi bỗng nhiên sống trong chế độ dân chủ tự do! Thật là cú-sốc to lớn! Hồi ấy mọi 

người đều nghĩ tôi không thoát chết. Riêng tôi, tôi chưa sẵn sàng đi vào thế giới bên kia! Điều làm tôi 

ngạc nhiên nhất trong cuộc sống mới hiện nay là thấy người dân Ba-Lan tỏ ra bất mãn, không hài lòng. 

Phần tôi, tôi không than phiền gì hết! Làm sao bạn có thể than trách khi bạn có được cuộc sống và sống 

trong một đất nước dân chủ tự do??? 

Ông Jan Grzebski không quên bày tỏ niềm tri ân: 



- Tôi thật lòng ghi ơn bệnh viện đã chăm sóc tôi, nhưng nhất là 

vô cùng tri ân hiền thê tôi! Chính nàng cứu sống tôi! Ai đâu 

muốn làm và có thể làm tất cả những gì nàng đã làm cho tôi? 

Không ai giúp tôi giống như nàng. Tôi mãi mãi tri ân nàng cho 

đến chết! 

Thật thế, trong vòng 19 năm trời, mỗi giờ bà Gertruda thay đổi 

thế nằm của chồng, để tránh cho da khỏi bị đóng vảy khô .. 

Ngay từ ban đầu, bà Gertruda tin chắc rằng sẽ có ngày ông Jan 

tỉnh dậy, ra khỏi giường và đi đứng bình thường. Bà nhắc lại 

những giờ phút đen tối của thời gian thử thách: 

- Tôi chỉ có một mình trong khi các con còn quá nhỏ để có thể 

giúp tôi! Tôi đã nhỏ không biết bao nhiêu giọt nước mắt! 

Không biết bao nhiêu lần tôi vừa khẩn cầu cùng THIÊN CHÚA 

vừa khóc ròng rã. Ban đêm mỗi lần thức giấc, tôi lại chan hòa 

nước mắt. Tôi âm thầm khóc trong chăn để khỏi làm các con thức giấc! 

Ngày ông Jan Grzebski bị tai nạn, hai vợ chồng đã có 4 đứa con, 2 trai 2 gái: Slawomir, Gabriela, Iwona và 

Marek. Trong thời gian ông Jan bị hôn mê, 4 đứa con lớn lên và lập gia đình. Ngày tỉnh lại sau 280 tháng, 

ông Jan có thêm 11 đứa cháu! 

Trở lại chuyện xưa cách đây 20 năm. Lúc ấy - tức năm 1988 - Ba-Lan nằm trong khối liên bang Xô-viết. 

Ngày nay Ba-Lan thuộc Liên Hiệp Âu Châu và khối NATO. Lúc xưa, Ba-Lan là đất nước của ”thẻ mua đồ” 

và các tiệm hàng thì trống trơn chả có gì để mua! Ngày nay, nền kinh tế Ba-Lan đang phát triển. Ông Jan 

Grzebski trầm ngâm hồi tưởng lại quá khứ thời Ba-Lan sống dưới chế độ cộng sản vừa vô thần vừa độc 

tài và nói: 

- Cuộc sống vô cùng vất vả, mức sống vô cùng đắt đỏ. Người dân phải xếp hàng đợi hàng giờ hàng giờ để 

mua chút thức ăn và sắm ít vật dụng cần thiết. Chưa có truyền hình màu. Thật là khốn khổ. Nhưng khốn 

khổ hơn nữa là người dân sống trong bất tín, nghi kỵ, dòm ngó, sợ hãi. Ai ai cũng nơm nớp lo sợ công an 

có mặt ở khắp mọi nơi và luôn sẵn sàng ra tay trừng phạt! May mắn thay cái thời kinh hoàng khốn khổ 

ấy đã qua! 

... ”Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người: đó là 

Đức Tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng: một khi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã sống lại từ cõi 

chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Người đã chết, là 

chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống, là sống cho THIÊN CHÚA. Anh chị em cũng vậy, 

hãy coi như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho THIÊN CHÚA, trong Đức Chúa GIÊSU 

KITÔ” (Thư gởi tín hữu Roma 6,12-14). 

(”Le Figaro Magazine”, Samedi 9 Juin 2007, Édition Internationale, trang 36-37) 
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