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Tạp chí Âm Vang Lộ-đức
(Écho de Lourdes) thuật lại
một câu chuyện có thật
như sau: có một người vô
thần có đứa con gái yêu
quý bị bệnh bại liệt mà các
bác sĩ đều đã chịu bó tay,
không tài nào cứu chữa
được nữa. Ông nghe những
người quen biết đồn rằng
Ðức Mẹ ở Lourdes nước
Pháp, có thể chữa lành cho
cô bé.
Cuối cùng thì ông cũng đã
chấp nhận đưa con gái đến
Lourdes, nhưng không
quên tuyên bố với những
người bạn cả Công Giáo lẫn
vô thần rằng: - Nếu tôi

thấy con gái tôi được chữa khỏi, nếu tôi thấy tỏ tường nó chỗi dậy và đi lại được, tôi sẽ
tin rằng Thiên Chúa hiện hữu!

Khi đến Lourdes, ông đưa con gái lại gần, chen giữa đám đông những bệnh nhân đang
vây quanh chiếc giếng mà Ðức Mẹ thường làm phép lạ. Khi gặp được cha Bailly, một Linh
Mục thường trực phụ trách tại địa điểm hành hương này, ông đã nói tất cả về nỗi niềm
còn bán tín bán nghi của mình vào phép lạ. Và đúng lúc em bé được đưa xuống chiếc
giếng cạn để nhúng ướt hoàn toàn trong nước, cha Bailly đã lớn tiếng nói với mọi người
đang có mặt:
- Có ai trong các vị hiện diện ở đây bằng lòng tận hiến chính mình làm hy tế cho Thiên
Chúa Nhân Lành để cầu nguyện cho một người vô thần không? Có ai không? Chỉ một
người thôi, bằng lòng cam chịu cơn bệnh nan y cho tới chết để cho cô bé này được lành,
và để cho người cha vô thần này được trở lại đạo không?

Mọi người yên lặng... Mấy phút trôi qua... Chợt có một nữ bệnh nhân trung niên chống
nạng hai bên nách khó nhọc bước ra khỏi đám đông và nói nhỏ nhẹ thật khiêm tốn: -
Vâng, có tôi, tôi xin tự nguyện!

Ngay lúc ấy, bé gái liền được khỏi bệnh và tự mình bước ra khỏi miệng giếng. Người cha
vô thần vội quỳ xụp xuống, thổn thức:
- Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho con, con tin rồi!


