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1. Câu chuyện của mục sư Tin Lành Ecosse. 

Nơi xứ đạo Tin Lành của tôi cũng có một số gia đình Công Giáo 
người Ái-nhĩ-lan sinh sống. Họ là tín hữu Công Giáo mộ đạo và 

dĩ nhiên là rất sùng kính Đức Mẹ MARIA. Đây chính là điều làm 
tôi khó chịu nên luôn tìm dịp công kích bài trừ. Tôi tìm cách 

thuyết phục trước tiên các trẻ em.      
Một ngày trên đường đi, tôi gặp một bé gái Ái-nhĩ-lan độ 8 tuổi. 

Tôi chận bé lại và chuyện trò thân mật. Sau đó tôi nói với em:  
- Hãy đọc cho tôi nghe vài Kinh. Nếu em đọc giỏi đọc làu tôi sẽ 

thưởng một số tiền!         
 

Cô bé đơn sơ đọc ngay Kinh Lạy Cha. Tôi khen em đọc giỏi và 

bảo em đọc thêm vài Kinh khác. Cô bé bắt đầu Kinh Kính Mừng. 
Nhưng tôi cắt ngang và nói:       

-  Đây đâu phải là Kinh! Người ta chỉ đọc kinh với THIÊN CHÚA 
chứ không ai đọc Kinh với một người đàn bà!  

 
Cô bé tỏ ra lúng túng. Sau một phút do dự, em bắt đầu Kinh Tin Kính. Nhưng khi đến câu: 

-  Tôi tin kính Đức Chúa GIÊSU KITÔ .. Người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ MARIA.  
 

cô bé bỗng ngừng lại, lúng túng và buồn bã nói:  
- Ở đây cũng có Bà kia nữa! Vậy con phải làm sao bây giờ?  

 
Thái độ và câu nói đơn sơ của cô bé Công Giáo Ái-nhĩ-lan khiến tôi cảm động nghẹn ngào. 

Tôi cho em ít đồng tiền và trở về nhà. Tôi miên man nghĩ ngợi.  
 

”Ở đây cũng có Bà kia nữa!” Câu nói cứ vang vọng trong đầu tôi. Đức Trinh Nữ MARIA 

cũng có mặt trong Kinh Tin Kính tôi thường đọc và đọc nhiều lần nhưng nào tôi có để ý 
bao giờ! Đức Mẹ MARIA có mặt ngay nơi trung tâm Đức Tin Kitô Giáo!  

 
Từ đó khởi đầu những suy nghĩ triền miên của tôi. Cuối cùng tôi quyết định trở về với Giáo 

Hội Công Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền. Và đặc biệt tôi trở về với Đức Nữ 
Trinh Rất Thánh MARIA, trở về với tâm tình sùng kính, thảo hiếu dâng lên Hiền Mẫu Thiên 

Quốc. 

2.  Câu chuyện của một thiếu nữ Anh giáo  

Là tín hữu Anh giáo, tôi bị đầu độc những thành kiến chống lại việc sùng kính Đức Mẹ 
MARIA của các tín hữu Công Giáo. Tôi không thể nào hiểu tại sao người Công Giáo lại có 

thể cầu nguyện với Đức Trinh Nữ MARIA. Nhưng tôi rất thích hát. Tôi được trời phú một 
giọng hát rất hay. Tôi đến học hát nơi một vị thầy người Ý. Trong số những bài hát thầy 

dạy có cả bản thánh ca AVE MARIA do chính thầy sáng tác. Bản thánh ca đúng thật là lời 
nguyện cầu tha thiết dâng lên Đức Trinh Nữ MARIA. Tôi rất yêu thích bản thánh ca AVE 

MARIA này và hát với trọn tâm lòng. Vừa hát, tôi vừa nghĩ ngợi mông lung. Tôi thấy việc 

sùng kính Đức Mẹ MARIA của các tín hữu Công Giáo ẩn chứa một nét đẹp vừa cao cả hiền 



dịu vừa hết sức thơ mộng. Từ trí tưởng tượng mộng mơ của tuổi trẻ đầy màu sắc tươi vui, 

dần dần tôi tiến đến việc khám phá ra sự thật về việc sùng kính Đức Mẹ MARIA. Tôi cũng 
khám phá ra Chân Lý trong giáo lý Đạo Công Giáo. Tôi quyết định gia nhập Giáo Hội Công 

Giáo, duy nhất, thánh thiện và tông truyền.  
 

Trước khi trở lại Công Giáo, tôi có một ông chú, dĩ nhiên cũng thuộc Anh giáo. Ông chú 
thường đưa cho tôi đọc nhiều sách của các tín hữu, mục sư anh giáo viết để công kích Đức 

Tin Công Giáo, nhất là để công kích việc sùng kính Đức Mẹ MARIA của Giáo Hội Công Giáo. 
 

Trớ trêu thay, trong cuốn sách ”Việc sùng kính Đức Trinh Nữ MARIA”, đặc biệt xúc phạm 
đến Đức Mẹ, tôi lại tìm thấy rất nhiều điệp ca tuyệt hay dâng lên Đức Mẹ MARIA. Thế là 

tôi trích riêng các điệp ca ra và làm thành một sách kinh nguyện nhỏ. Từ đó, Kinh ”SALVE 
REGINA - Lạy Nữ Vương” là một trong những kinh dâng lên Đức Mẹ MARIA mà tôi yêu 

mến và thường đọc nhất.  
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur 1992, trang 23-24+61) 


