
ĐỪNG XÚC PHẠM ĐẾN ĐỨC MẸ MARIA 

 

Xin trích dẫn vài câu chuyện liên quan tới việc xúc phạm đến 

Đức Mẹ MARIA, như lời cảnh tỉnh, giúp tín hữu Công Giáo suy 

nghĩ và giữ vững lòng kính mến Đức Mẹ MARIA, bởi vì, ”ĐỨC 

MẸ LÀ CỬA THIÊN ĐÀNG!” 

... Tháng 9 năm 1953, một tai nạn khủng khiếp xảy ra tại Lộ-

Đức. Tất cả 25 hành khách trên chiếc xe đều tử thương. Hồi 

ấy, các nhật báo loan tin: 25 nạn nhân là tín hữu Công Giáo đi 

hành hương Lộ-Đức! Họ lợi dụng biến cố để chế nhạo đền 

thánh Đức Mẹ Lộ-Đức, chế nhạo Đức Trinh Nữ Rất Thánh 

MARIA và các phép lạ Lộ-Đức .. 

Sự thật không phải như vậy. Tờ nhật báo ”De Tidj - Thời Báo” 

của Hòa-Lan đưa tin: 25 nạn nhân là du khách tin lành Hòa-Lan, 

đến Lộ-Đức dưới sự hướng dẫn của ông Marc de Klerk, ký giả tờ 

nhật báo mang tên ”Tin-Lành”. 

Trên tờ ”Tin-Lành”, ông De Klerk có thói quen nhạo báng lòng 

sùng kính của tín hữu Công Giáo đối với Đức Trinh Nữ MARIA. 

Trong số báo xuất bản trước đó, ông De Klerk diễu cợt các phép 

lạ Lộ-Đức. Ông báo trước cho độc giả biết là sau chuyến đi Lộ-

Đức, ông sẽ ghi lại cảm tưởng của ông. 

Trong 5 ngày, du khách tin lành Hòa-Lan dạo chơi vòng quanh 

thành phố Lộ-Đức và vùng phụ cận, cho đến khi xảy ra tai nạn, khiến 25 người trên xe đều thiệt mạng, 

trong đó có cả ông De Klerk. Như thế, không còn vấn đề chế diễu đền thánh Đức Mẹ Lộ-Đức, Đức Trinh 

Nữ MARIA và các phép lạ của Đức Mẹ, trên tờ nhật báo Hòa-Lan mang tên ”TIN LÀNH” nữa! 

... Câu chuyện thứ hai cũng xảy ra tại Pháp, vào thời ông Emile Combes (1835-1921) làm Chủ Tịch Hội 

Đồng Bộ Trưởng Pháp, từ 1902-1905. Ông Emile Combes là chính trị gia bài giáo sĩ. Trong nhiệm kz Chủ 

Tịch, ông trục xuất các dòng tu và thi hành chính sách tách lìa Giáo Hội Công Giáo khỏi nhà nước. 

Vào thời kz đó, nơi một làng quê ở miền Nam, các tín hữu Công Giáo sống đạo thật sốt sắng. Nhưng 

trong làng có người đàn ông tên Richard mang tinh thần bài giáo sĩ cực độ. Ông là cha gia đình. 

Một Chúa Nhật, nơi sân công cộng, chỗ dân làng tụ họp để chơi môn ném đạn, ông Richard đem đến 

một bức tượng Đức Mẹ nhỏ, rồi đặt giữa sân chơi. Bằng giọng xấc-xược, ông chế nhạo người Công Giáo 

đang có mặt: 

- Mấy anh nhìn kỹ, xem tôi sửa bức tượng Đức Mẹ của các anh như thế nào nhé! 



Nói xong ông cầm một cục đạn, ném thẳng vào bức tượng. Cục đạn chạm vào bức tượng và làm gãy 

cánh tay trái. 

Người Công Giáo có mặt kinh hãi sửng sốt .. 

Thời gian sau, nơi gia đình ông Richard, một bé gái chào đời. Nhưng bé gái lại thiếu mất cánh tay trái mà 

Ba bé đã đánh gãy nơi bức tượng Đức Mẹ .. 

... Câu chuyện thứ ba xảy ra tại Tây-Ban-Nha thời Cách Mạng Cộng Sản 1936-1939. Các tín hữu Công 

Giáo trung thành vẫn kiên trì và sốt sắng đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ và lần hạt Mân Côi. Một ngày, 

khi tín hữu Công Giáo cầu nguyện nơi nhà thờ, nhóm quân cách mạng xông vào hô to: 

- Hoan hô Cách Mạng! Dẹp Đức Bà đi! 

Trong lúc họ hét lớn những câu phạm thượng, bỗng một tên lính cách mạng phóng đến bên bức tượng 

Đức Mẹ và lật đổ bức tượng. Xong, bằng thái độ hách-dịch chiến thắng, anh ta giơ cao chiếc đầu bức 

tượng Đức Mẹ bị gãy cho đồng bọn xem. Nhưng, nhưng, ngay lúc ấy, tên lính cách mạng ngã lăn xuống 

đất và chết tươi tại chỗ! 

... Câu chuyện thứ tư xảy ra tại Ý. Ngày 31-3-1946, trong cuộc bầu cử Hội Đồng tỉnh Luzzara, đảng cộng 

sản thắng lớn. Đảng cộng sản tổ chức ăn mừng chiến thắng. Đó là sự thường. Điều đáng nói là người 

cộng sản lợi dụng dịp này để chế nhạo đảng ”Dân Chủ Thiên Chúa Giáo” bị thất cử nặng nề. Họ tổ chức 

đám tang đi chôn đảng ”Dân Chủ Thiên Chúa Giáo”. Dẫn đầu đám tang là một phụ nữ giả làm người 

chết. Bà này mặc áo nữ tu, tay cầm tràng hạt có hột to tướng. Trong khi các ngón tay lướt qua các hột, 

bà buông lời chế nhạo và xúc phạm đến Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA. 

Khi đám tang kết thúc, người đàn bà trở lại nhà. Lúc này bà mới đau đớn biết rằng: 

- Trong lúc bà dẫn đầu đám tang xúc phạm đến Đức Mẹ MARIA, con bà bị chiếc xe cam-nhông đè bẹp, 

chết tan xác! 

... ”Lạy Chúa là THIÊN CHÚA của con, xin thương phù hộ, xin lấy lòng nhân hậu cứu độ con, để chúng 

biết rằng chính Ngài, lạy Chúa, chính tay Ngài đã làm như vậy! Chúng cứ nguyền rủa đi, nhưng phần 

Ngài, xin Ngài giáng phúc. Chúng cứ việc nổi dậy chống con, chúng sẽ phải nhục nhằn xấu hổ. Nhưng 

tôi tớ Ngài đây sẽ được vui mừng. Ước gì những kẻ tố cáo con bị phủ đầy nhục nhã, bị xấu hổ trùm 

lên như chiếc áo choàng. Con sẽ hết lời cảm tạ Chúa, tán dương Người giữa lòng đại hội, vì Chúa 

đứng bên, bênh vực kẻ nghèo hèn, để cứu độ khỏi tay người kết án” (Thánh Vịnh 109,26-31). 

(René Laurentin + Albert Pfleger, ”Fioretti de la Vierge Marie”, Mambre Editeur-Diffuseur, 1990, trang 

26+14-17). 
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