
TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG HẬN THÙ TẠI LỘ ĐỨC 

 

... Câu chuyện xảy ra vào một buổi chiều thứ bảy trong tháng 

Năm tại Lộ Đức, Kinh Thành muôn thưở của Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA. 

Một phế binh cựu phi công người Đức đứng nơi khuôn viên Đền 

Thánh Đức Mẹ và đợi cuộc rước kiệu Thánh Thể đi qua. Chàng 

đến đây tạ ơn Đức Mẹ đã cứu sống chàng trong thời đệ nhị thế 

chiến. Khi chiếc phi cơ chàng lái bị bắn hạ trên vòm trời Luân-Đôn, 

thủ đô Anh quốc, chàng không ngừng kêu cầu cùng Đức Trinh Nữ 

MARIA: 

- Mẹ ơi, xin cứu con! 

Giờ đây, chen lẫn trong đoàn tín hữu Công Giáo hành hương đang 

sốt sắng vừa đọc kinh vừa hát thánh ca, chàng phế binh sống lại 

thảm kịch đời mình trong trận thế chiến 1939-1945. 

Khi máy bay rớt xuống, chàng bị thương nặng và được mang vào một Bệnh viện ở Luân Đôn. Năm ấy 

chàng 26 xuân xanh. Mặc dầu nằm bất động, chàng vẫn còn tỉnh táo và nghe rõ tiếng nói của các bác sĩ 

kết án chàng bị tàn tật ngồi xe lăn suốt đời còn lại. Chàng cảm thấy lòng mình phản loạn, muốn giận dữ 

gào to lên, nhưng chàng cố gắng tự chủ, không thể tỏ ra hèn nhát trước mặt ”quân thù Anh”, những kẻ 

chiến thắng chàng! 

Định mệnh trớ trêu. Ngày hôm sau, chàng cầm trong tay tờ nhật báo Daily Mail, nơi trang đầu có in hình 

chàng phi công chiến đấu nổi tiếng với hàng chữ ”Chiến thắng không lực lần thứ 150 của chàng”. Đó là 

khuôn mặt trẻ trung yêu đời của vị sĩ quan người Anh, trước ngực gắn đầy huy chương. Bên dưới là tấm 

hình chàng phi công Đức - kẻ thù thứ 150 bị đánh bại - nằm bất động, được kéo ra khỏi chiếc máy bay 

đang bốc cháy. 

Chàng phi công Đức như sống lại thảm cảnh cuộc chiến trên vòm trời Luân-Đôn trước khi bị bắn rớt. 

Chàng tức tối vứt mạnh tờ báo vào góc phòng. Chàng không thể nào nhìn lâu khuôn mặt tươi cười chiến 

thắng của kẻ thù! Và cũng từ giây phút đó chàng oán-ghét rủa-chết tất cả mọi người Anh! 

Nhưng giờ đây, nơi Lộ Đức, Kinh Thành dấu ái của Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, chàng phế binh Đức 

đang sống một kinh nghiệm tuyệt vời, kinh nghiệm của lời kinh, của ơn thánh và của Đức Tin. Chàng 

đứng chen lẫn trong nhóm các bệnh nhân và hồi hộp đợi chờ vị Linh Mục cầm mặt nhật Mình Thánh 

Chúa đi qua và ban phép lành cho chàng. 

Vị Linh Mục từ từ tiến lại gần. Chàng cảm động ngước mắt nhìn Đức Chúa GIÊSU KITÔ đang ngự trong 

Tấm Bánh Thánh trắng tinh. Lạ lùng thay, cùng lúc đó, chàng bắt gặp đôi mắt của vị Linh Mục .. Một 

thoáng nghi ngờ hiện lên trong trí nhớ: 



- Đây là khuôn mặt của vị Linh Mục nào đó, hay chính là khuôn mặt đã nhìn thấy trên tờ nhật báo Anh 

quốc ngày nào??? Vị Linh Mục có cùng nét mặt với chàng phi công John!!! 

Sau cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa và dò hỏi tin tức, chàng được biết vị Linh Mục tên John và đến từ 

Luân-Đôn. Chàng bày tỏ ước muốn được gặp vị Linh Mục. Vị Linh Mục đến ngay. Dáng điệu ngài vừa oai 

nghiêm hùng tráng, vừa linh thiêng nhân ái trong chiếc áo Linh Mục. Cha John vui vẻ vừa bắt tay vừa nói: 

- Anh muốn gặp tôi, này tôi xin đến! 

Chàng phế binh cựu phi công Đức cay đắng trả lời: 

- Thưa Cha, người đối diện với Cha là nạn nhân của chiến thắng không lực lần thứ 150 của Cha! 

Nét mặt vị Linh Mục thoáng tỏ chút ngạc nhiên lúng túng, nhưng ngài lấy lại bình tĩnh. Vẫn giữ nguyên 

giọng nói tươi vui nhân ái, Cha John tiếp lời: 

- Nơi Kinh Thành Lộ Đức diễn ra không biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ kz thú lạ thường.. Anh hẳn là chàng 

phi công trẻ tuổi người Đức lần đó .. 

Cha John ngập ngừng dừng lại. Chàng phế binh Đức nói ngay: 

- Phải, lần đó cả hai chúng ta đều có hình đăng trên tờ Daily Mail nhưng trong hai hoàn cảnh khác xa 

nhau! 

Gương mặt Cha John đỏ bừng. Ngài nói: 

- Tôi nhớ ra rồi! Chiến tranh để lại bao thương đau. Tôi thành thật xin anh bỏ qua và tha thứ cho tôi. 

THIÊN CHÚA cũng đã chiến thắng tôi và Ngài đã biến đổi con người cũ nơi tôi. 

Nói xong Cha đặt tay trên vai chàng phế binh. Đôi mắt tinh anh ngời sáng của vị Linh Mục khẩn khoản xin 

tha thứ. Hai đôi mắt im lặng nhìn nhau. Và tình yêu chiến thắng hận thù. Chàng phế binh cựu phi công 

Đức nở một nụ cười và giơ tay siết mạnh tay vị Linh Mục .. 

Sau cùng, Cha John lên tiếng trước. Ngài nói: 

- Đây quả là sứ mệnh đặc thù của Đức Mẹ MARIA, Nữ Vương Hòa Bình. Chính Đức Mẹ chuẩn bị cho cuộc 

gặp gỡ hòa bình và hòa giải của chúng ta vào ngày hôm nay tại chính Kinh Thành Lộ Đức của Mẹ! 

... Đức Chúa GIÊSU nói với mọi người rằng: ”Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá 

mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng 

sống mình vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà đánh mất chính 

mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì Thầy và những Lời của Thầy, thì Con Người cũng 

sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của THIÊN CHÚA CHA và của các 

thánh thiên thần” (Luca 9,23-26). 

(Janez Jenko, ”Maria nel nostro tempo”, Edizioni Paoline, 1973, trang 97-100)                                               

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


