
NGƯỜI CÔNG CHÍNH 
“Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi 
đã vâng lời Ta” (St 22:18). 

 

Khi Đức Quốc Xã chiếm lĩnh trong Thế 
Chiến II, hàng ngàn người Ba Lan – đa 

số là người Công giáo – đã liều thân 
cứu người Do Thái. Bất cứ người Ba 

Lan nào bị phát hiện cứu người Do 
Thái đều bị xử tử, đôi khi cả gia đình 

bị liên lụy. 

Khi chiến tranh chấm dứt, cộng sản 

lên nắm quyền, nhiều anh hùng không 
được nhắc tới trong thời gian dài vài 

chục năm. Những người Do Thái sống 
sót gởi thư và quà để tỏ lòng biết ơn 

các ân nhân của mình, nhưng người 
Ba Lan vẫn giữ im lặng, có thể vì 

khiêm nhường hoặc sợ chủ nghĩa 
chống Do Thái (anti-Semitism). Họ sợ 

rằng những gói quà đến từ Tây 
phương có thể tạo mối ghen tuông từ 

những người hàng xóm đang gặp khó 
khăn về kinh tế. 

Ngày nay, những điều đó đã thay đổi. 
Có những cuộc nhóm họp các ân nhân 

người Ba Lan ở Warsaw, nơi những 
người Do Thái ca ngợi sự dũng cảm 

của họ. Các ân nhân không nhận mình là người cứu giúp, nhưng khi chỉ có những người 
Ba Lan với nhau, họ thường bàn luận về sự tàn bạo mà họ đã chứng kiến, khiến họ vẫn 

rơi nước mắt. 

Cụ Halina Szaszkiewicz, 89 tuổi, nói: “Chúng tôi đã làm những điều phải làm. Chẳng có gì 

là anh hùng đâu”. Nhưng người Do Thái vẫn thấy coi đó là điều khác biệt. Stanlee Stahl, 
phó chủ tịch Hội Người Do Thái về Người Công Chính, nói với cụ Halina: “Quý vị là những 

người công chính của thế giới, hãy nghĩ rằng cách cư xử của quý vị rất đặc biệt, rất khác 
lạ”. 

Lịch sử chứng minh sự thật rằng người ta có thể độc ác với người khác, nhưng lịch sử cũng 

cho thấy rằng nhờ sự hy sinh cao cả và liều thân mà một số người dám phục vụ và cứu 
người khác. Vẫn có những người tử tế trên thế giới. Hãy tạ ơn Chúa vì bạn là người phục 

vụ và cứu giúp người khác. 

Lạy Chúa Tể muôn loài, xin giúp con vượt qua mọi sự dữ và can đảm thúc đẩy 

những điều tốt lành và chân chính. Amen. 

 


