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Sau khi chiếm Ba Lan, Hitler say men chiến thắng ra lệnh xua quân đánh chiếm luôn Tây Âu. Chỉ trong vòng 6 

tuần lễ kể từ ngày 10/5/1940, quân đội Đức Quốc Xã đã đánh bại phe Đồng Minh,  xâm chiếm Hoà Lan, Bỉ, 

Luxembourg và Pháp rồi đặt ách thống trị cho đến ngày 6/6/1944 (ngày mà quân Đồng Minh đổ bộ Normandy 

để từ đó kết thúc thế chiến II mà thế giới vừa kỷ niệm 75 năm hôm Thứ Năm tuần trước). Người dân Paris 

không bao giờ quên ngày 14/6/1940, ngày mà họ phải ra đại lộ Champs-Élysées để chào đón cuộc diễn hành 

của đội quân xâm lược đã đánh bại quân đội Pháp nhanh như trở bàn tay. Tâm trạng người dân Paris không 

khác gì tâm trạng người dân Sài Gòn ngày 30/4/1975. Tất cả đều mang một nỗi buồn của cái nhục “mất nước”. 

Nhưng có sự khác biệt rất rõ : Người dân Paris tuy căm thù những kẻ đánh bại mình nhưng nhìn thấy từ bộ quân 

phục cho đến những vũ khí, chiến xa, phi cơ, nhất là một thứ kỷ luật phải công nhận là sắt thép của đạo quân ấy, 

tận thâm tâm mỗi người, họ khâm phục. Điều nầy hoàn toàn trái ngược với tâm trạng người dân Sài Gòn !  

Ngay trong tuần lễ kế tiếp, nhiều nhóm kháng chiến đã âm thầm hoạt động và các vụ ám sát lính Đức bắt đầu 

xảy ra, đặc biệt là nhắm vào các sĩ quan. Để tiêu diệt những nhóm chống phá đó, quân Đức đã ra tay hết sức dã 

man ! Hình ảnh những vị sĩ quan Đức cấp Uý đứng ra lệnh cho tiểu đội hành quyết bắn vào những kẻ bị bịt mắt 

xếp từng hàng dài sát tường rất thường xảy ra đã gieo sự sợ hãi pha lẫn với căm thù trong lòng dân Paris. Nhiều 

sĩ quan Đức không ngần ngại rút khẩu súng ngắn Luger 08 bắn vào đầu một kẻ xấu số nào đó như là một việc 

cần phải làm để bảo vệ Đức Quốc Xã mà không cần xét xem có oan hay không ! Cả Paris nói riêng và toàn 

nước Pháp nói chung, nơi nào lá cờ chữ ‘Vạn’ xuất hiện là nơi đó có bắn giết, có tù đày và có tang thương. 

 Trong hàng ngũ quân Đức có một vị sĩ quan trẻ tên là Frederick Wunderlich, một vị linh mục của Giáo Hội 

Công Giáo La Mã. Vì biết viên đại úy Frederick là một giáo sĩ nên ban tham mưu chỉ định ông làm công tác dân 

vận và phái ông đến một thị trấn nhỏ ở nước Pháp tên là Verdun. Công việc chính của ông là giao tiếp với cư 

dân và cung cấp thuốc men, thực phẩm cho họ. Hơn 3 năm ở thị trấn ấy, Frederick đã chu toàn nhiệm vụ một 

cách thật xuất sắc. Ông đã vẽ lên hình ảnh rất khác về một sĩ quan Đức trong mắt những người Pháp, họ mến 

ông hơn là sợ và căm ghét ông. Ông không hành động tàn ác như những huynh đệ chí binh của ông.  

25 năm sau khi chiến tranh kết thúc, cựu đại úy Frederick được phong chức Giám Mục. Có dịp trở lại nước 

Pháp nhân một chuyến đi nghỉ, Đức Cha Frederick tìm về thị trấn Verdun, hỏi thăm và biết ông thị trưởng của 

cái thời chiến tranh hãy còn sống. Đức Cha tìm đến căn nhà và gõ cửa. Một cụ già mở cửa, thoáng một giây 

khựng lại, ngạc nhiên nhưng nhận ra ngay nhân vật đang đứng trước cửa nhà. Ông cảm động ôm lấy Đức Cha 

Frederick và nói: “Đại úy Frederick, tôi biết thế nào ông cũng trở lại thị trấn nầy”. Trong vòng tay của ông cựu 

thị trưởng Verdun không phải là một kẻ cựu thù, một người đã tàn phá quê hương ông mà là một người bạn thân 

thiết, nói đúng hơn, là một ân nhân. Hai người đã dành trọn cả một buổi chiều để cùng nhau ôn lại những kỷ 

niệm vui buồn của cái thời khói lửa đầy máu và nước mắt nhưng cũng có những giọt nước mát của tình thương. 

Có phép lạ nào vĩ đại hơn là nhìn kẻ thù như một người bạn và dám ôm kẻ thù trong vòng tay của mình?  

Thật vậy, chỉ có Chúa Thánh Linh mới thúc đẩy con người ‘nên một” với người khác trong yêu thương và tha 

thứ theo hình ảnh của Đấng Thiên Chúa Ba Ngôi lúc nào cũng kết hiệp “nên Một” trong tình yêu. Đấng Thiên 

Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm cao cả nhất mà chúng ta tuyên xưng mỗi lần làm dấu thánh giá. Đó là mầu nhiệm 

của “Tình Yêu Sáng Tạo”, của “Tình Yêu Nhập Thể” và của “Tình Yêu Ban Sự Sống”. Chúng ta hãy sốt sắng 

cầu xin cho nhau ngày càng thêm ơn Chúa Thánh Thần để luôn kính yêu Chúa Cha đã tạo dựng, Chúa Con đã 

cứu chuộc và Chúa Thánh Linh đang hoạt động trong Giáo Hội, để hằng ngày chúng ta biết yêu mến Chúa, biết 

hợp tác với Chúa và biết lấy tình thương mà đối xử với nhau.                                             

  Linh mục Phạm Quang Hồng. 



 

 

 


