
                  CAN ĐẢM BÊNH VỰC TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI 

 
 

Cha Leppich, Linh Mục dòng Tên, kể lại câu chuyện do chính Cha chứng kiến trong thời kỳ Cha là 

thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự. 

 

Có những tín hữu Công Giáo, hoặc vì thói quen, hoặc vì lòng đạo đức bình dân, thường mang theo cỗ 

tràng hạt Mân Côi trong túi áo nhưng không dám lấy ra ngoài để lần hạt công khai vì sợ bị chế nhạo. Trái 

lại, cũng có tín hữu Công Giáo thật can đảm, như trường hợp sau đây. 

 

Hôm đó tiểu đoàn chúng tôi đứng xếp hàng trình diện. Viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn nổi tiếng là người 

bài bác tôn giáo, vì ông theo một giáo phái lầm lạc. Và hôm nay là ngày chiến thắng vì ông được dịp chế 

nhạo các binh sĩ Công Giáo. Dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ ông cầm cỗ Tràng Hạt Mân Côi giơ cao. 

Rồi bằng cử chỉ khinh bỉ ông hất hàm hỏi: 

- Ai đánh mất cái này? 

 

Phần đông các binh sĩ chúng tôi là người Công Giáo. Nhưng khi nghe viên sĩ quan giễu cợt, nhiều người cũng cất tiếng cười ồ, 

phụ họa câu nói của ông. Họ quên mất mình là tín hữu Công Giáo, và nhiều người trong nhóm, từng được hiền mẫu âu yếm trao 

cho Tràng Chuỗi Mân Côi dặn dò con nhớ lần hạt mỗi buổi tối ngày con trai lên đường nhập quân ngũ. 

Nhiều người cười nhưng chàng lính trẻ đứng hàng đầu, bên cạnh tôi, người có nhiệm vụ cầm cờ trong tiểu đoàn, tức giận đỏ mặt. 

Chàng lẩm bẩm: 

- Nếu mà cái tên mất dạy này không chịu câm mồm chấm dứt trò chế nhạo tôn giáo, thì sẽ biết tay tớ, tớ sẽ 
đấm cho nó một cú vỡ 
mồm! 
 

Tôi thầm nghĩ: Chắc rồi sẽ có chuyện không hay xảy ra. 

 

Viên sĩ quan phụ tá tiểu đoàn tiếp tục trò chơi chế nhạo, vì ông tin chắc chắn không binh sĩ nào sẽ có can đảm đứng ra nhận cỗ 

Tràng Hạt Mân Côi bị đánh rơi là của mình! 

 

Bỗng chốc, người bạn trẻ bên cạnh tôi rời hàng ngũ ra trước mặt viên sĩ quan. Anh đứng nghiêm chào theo kiểu nhà binh rồi trịnh 

trọng nói: 

- Cỗ Tràng Hạt Mân Côi thuộc về tôi. Xin trả lại cho tôi! 
 

Toàn tiểu đoàn bỗng đứng im lặng như tờ, không một tiếng động, không một tiếng cười. Mọi người hồi hộp chờ đợi phản ứng 

của viên sĩ quan chuyên bài bác Kitô Giáo. Viên sĩ quan cũng đột nhiên cụt hứng, lúng ta lúng túng không biết trả lời sao. Ông 

lặng lẽ trao cỗ Tràng Hạt Mân Côi cho người lính trẻ dưới quyền. 

 

Sau đó khi có dịp gần nhau nói chuyện tôi tò mò hỏi người bạn trẻ: 

- Sao anh không có can đảm trả lời ngay từ đầu, khi viên sĩ quan hỏi, là cỗ Tràng Hạt Mân Côi đó thuộc về 
anh? Mà anh lại chờ 
đợi một lúc lâu sau đó mới nói? 
 

Người bạn tôi thong thả đáp: 

- Bởi vì Tràng Chuỗi Mân Côi đó không phải của tôi. Tôi phải ra trình diện nhận Tràng Hạt Mân Côi chỉ vì 
tôi muốn cái viên sĩ 
quan phụ tá vô thần, chuyên bài xích Kitô Giáo đó, phải chấm dứt tức khắc cái trò chơi bần tiện là dùng 
một biểu tượng thánh thiêng của Kitô Giáo để chế nhạo tín ngưỡng của những người thuộc quyền mình. 
 
... 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 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. 

 
(Albert Pfleger, ”FIORETTI DE LA VIERGE MARIE”, Mambre Editeur, Paris 1992, trang 108) 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 


