
KÉO VỀ TRỜI BẰNG TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI 

 

- Khi con nằm sâu trong lòng đất, đôi tay chắp trước ngực, con sẽ 

có tràng chuỗi Mân Côi quấn nơi cổ tay và chỉ khi đó, trái tim con 

sẽ đầy tràn niềm an bình. 

Người viết mấy hàng trên đây không phải là vị thánh nhưng là nữ 

tín hữu Công Giáo đạo đức Ý mang tên Ada Negri. Câu thơ nói lên 

giá trị đích thực của tràng chuỗi Mân Côi. Khi con người nhắm mắt 

lìa trần, đi vào lòng đất lạnh thì mọi vật trang sức trên cõi đời trở 

thành vô giá, vô nghĩa, vô dụng. Nhưng có một vật trang sức vẫn 

giữ nguyên giá trị ở đời này và đời sau. Đó là Tràng hạt Mân Côi. 

Tràng chuỗi Mân Côi giúp tín hữu Công Giáo tin tưởng vững mạnh 

khi phải ra đi trình diện trước tòa THIÊN CHÚA Chí Công. Bởi lẽ, sẽ 

có được Nữ Trạng Sư tài đức vẹn toàn bào chữa. Đó là Đức Trinh 

Nữ Rất Thánh MARIA. 

Các du khách và tín hữu hành hương đến từ năm châu khi đi 

viếng nhà nguyện Sistina ở nội thành Vatican đều phải dừng lại 

nơi bức họa ”Ngày Phán Xét Chung” của nhà danh họa Công Giáo Ý MichelAngelo Buonarroti (1475-

1564). Trong bức họa vĩ đại vẽ trên tường có một chi tiết cảm động. Đó là cảnh Thánh Thiên Thần kéo về 

trời hai linh hồn được ơn cứu rỗi. Thánh Thiên Thần không dùng dây thừng, dây cáp, nhưng lại dùng 

tràng chuỗi Mân Côi, trông thật bé nhỏ mỏng manh! Chi tiết nói lên Đức Tin sâu xa của nhà danh họa Ý. 

Nhưng nhất là nói lên lòng cậy trông vô bờ nơi quyền năng bao la của Đức Trinh Nữ MARIA. Linh hồn 

nào khi còn ở trần gian đã yêu mến Đức Mẹ, sùng kính Đức Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi thì sẽ 

được Đức Mẹ MARIA sai Thánh Thiên Thần dùng chính tràng hạt Mân Côi - như sợi dây cáp vững vàng - 

để kéo linh hồn đó về hưởng Tôn Nhan THIÊN CHÚA. 

Tất cả các vị Giáo Hoàng đều yêu mến và cổ võ việc lần hạt Mân Côi. Đức chân phúc Giáo Hoàng Gioan 

XXIII (1958-1963) mỗi ngày lần trọn tràng chuỗi ”15 Mầu nhiệm”. Trong thông điệp ”Marialis Cultus - 

Việc sùng kính Đức Mẹ MARIA”, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978) viết: 

- Lời kinh Mân Côi dâng lên Đức Mẹ Rất Thánh là lời kinh mang lại nhiều hoa quả tốt đẹp và hữu hiệu 

nhất. Do đó, mọi gia đình Công Giáo được mời gọi và khuyến khích lần hạt Mân Côi mỗi ngày. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II (1978-2005) là vị giáo hoàng đặc biệt có lòng sùng kính Đức Mẹ. Huy 

hiệu của ngài nói lên trọn tâm tình ”Totus Tuus - Toàn Thân Con Thuộc Về Mẹ”. Ngài không ngần ngại 

công khai bày tỏ lòng kính mến cùng ghi ơn Hiền Mẫu Thiên Quốc. Khi thoát chết cách lạ lùng sau vụ ám 

sát nơi quảng trường thánh Phêrô vào buổi chiều thứ tư 13-5-1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II xác 

tín vững vàng mình được bàn tay vạn năng của ĐỨC MẸ FATIMA gìn giữ. 

 



Đức Gioan Phaolô II nói: 

- Kinh Mân Côi là kinh tôi yêu thích nhất. Thật là lời kinh tuyệt 

diệu. Tuyệt diệu nơi nét giản dị và tuyệt diệu trong chiều kích 

sâu thẳm. Trong kinh Mân Côi, chúng ta lập đi lập lại nhiều lần 

lời thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie chào kính Đức Trinh Nữ 

MARIA và lời Chị Họ Isave chào kính Đức MARIA, Mẹ THIÊN 

CHÚA. Qua lời Kinh Mân Côi, toàn thể Giáo Hội Công Giáo cùng 

hợp tiếng chào kính và tung hô Đức Mẹ MARIA. 

Tất cả các vị thánh đều có lòng kính mến Đức MARIA, Mẹ Đức 

CHÚA GIÊSU KITÔ. Các ngài tìm thấy nơi Kinh Mân Côi suối 

nguồn hy vọng và niềm vui. Thánh Louis-Marie Grignion de 

Montfort (1673-1716) viết: 

- Dấu hiệu một người chắc chắn được ơn cứu rỗi: kính mến và 

yêu thích lần chuỗi Mân Côi thường xuyên. 

Tất cả tấm gương trưng dẫn trên cho các tín hữu Công Giáo được niềm xác tín: 

- Kinh Mân Côi không phải là lời kinh của riêng giới phụ nữ hoặc những người có tình cảm ướt át. Trái lại, 

kinh Mân Côi là mộc khiên thuẫn đỡ của các vị đại thánh, các bậc giáo hoàng và của những nhân vật nổi 

tiếng. Lời kinh Mân Côi là khí giới giúp chống đỡ các mưu thâm chước độc của tà thần, của xác thịt và 

thế gian. Lần hạt Mân Côi để kín múc sức mạnh từ THIÊN CHÚA trong cuộc chiến nơi trần gian. 

Trong sứ điệp gửi các Linh Mục thành viên Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu, nhân lễ Đức Bà Mân Côi 7-

10-1983, Đức Mẹ MARIA nói: 

- Sự kiêu căng của Satan sẽ bị đánh bại bởi lòng khiêm nhường của những người bé mọn và Con Rồng Đỏ 

sẽ cảm thấy vô cùng nhục nhã và thất trận nặng nề khi chính Mẹ xiềng nó không phải bởi dây xích vĩ đại 

nhưng bằng sợi dây vô cùng mỏng manh: TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI. 

- Ngày hôm nay, Hiền Mẫu Thiên Quốc của các con xin các con hãy dùng TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI như khí 

cụ hữu hiệu nhất trong trận chiến vĩ đại nhất, dưới quyền điều khiển của ”NGƯỜI NỮ MẶC ÁO MẶT 

TRỜI”. Đáp lời mời gọi của Mẹ, các con hãy gia tăng các buổi gặp gỡ cầu nguyện và huynh đệ, hãy tận 

hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, hãy thường xuyên lần hạt Mân Côi. Như thế, quyền lực của Con Rồng 

Đỏ sẽ bị cột lại bởi TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI và địa bàn hoạt động của nó sẽ càng ngày càng bị thu hẹp lại 

và sau cùng, nó sẽ bị hoàn toàn bất lực và không còn làm hại được ai nữa. Khi đó, sẽ xuất hiện phép lạ: 

CUỘC CHIẾN THẮNG CỦA KHIẾT TÂM MẸ. 

 

Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 



Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn 

thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng 

Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ 

Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước 

tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, 

và các dân tộc trong cơn nguy biến. 

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ 

quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. 

Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở 

phù trì, ngày nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng 

Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ 

giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ 

luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ 

và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải 

khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh 

thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để 

cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hòa 

bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác 

nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt 

của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ 

nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

(”Presenza Cristiana”, n.5, Maggio/1997, trang 13) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 


