
KINH MÂN CÔI LÀ LỜI ĐỐI THOẠI NGỌT NGÀO VỚI ĐỨC MẸ MARIA 
 

Cô Giovanna Ánh-Huyền là thanh nữ Công Giáo người Hoa. Trẻ, đẹp, thông minh và 

có ý chí sắt đá là những điểm nổi bật của cô gái. 

 

Cô tự mô tả: 

- Tôi là tín hữu Công Giáo thuộc về một gia đình đạo đức. Tôi luôn luôn tham dự 

Thánh Lễ Chúa Nhật, siêng năng đọc kinh sáng tối. Nhưng cho đến giờ phút này, tôi 

chưa làm một điều gì hữu ích cho Giáo Hội Công Giáo. Tôi biết rõ mình có tính ”khó 

như bà chằng”! Vì thế, tôi sẽ là hỏa ngục cho gia đình nếu tôi lấy chồng, và sẽ là hỏa 

ngục cho Mẹ Bề Trên nếu tôi đi tu! 

 

Thế rồi một hôm cô Giovanna Ánh-Huyền nghe nói đến Hội Đoàn ”Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae”. Tại Trung Hoa lục địa thì 

Đạo Binh Đức Mẹ là kẻ thù số một của người cộng sản vô thần. Một cán bộ cộng sản cao cấp ở Thượng-Hải từng dõng dạc 

tuyên bố: 

- Chúng tôi chiến thắng hàng triệu người ái quốc có vũ khí hẳn hoi, vậy mà chúng tôi vẫn chưa có thể nào làm cho khoảng 100 

bạn trẻ hội viên Đạo Binh Đức Mẹ phải đầu hàng! 

 

Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng về Hội Đạo Binh Đức Mẹ, cô Ánh-Huyền quyết định gia nhập Hội và trở thành một nữ hội viên nhiệt 

thành. Khi Hội Đạo Binh Đức Mẹ muốn bành trướng địa bàn hoạt động và cùng lúc có lời xin của các Giám Mục ở miền Bắc nơi 

mà đảng cộng sản Trung Hoa kiểm soát thật gắt gao thì cô Ánh-Huyền tình nguyện xin được gởi đến đó. Cô biết rõ nhiệm vụ 

thật khó khăn và rất nhiều hiểm nguy đang chờ đón nhưng cô không nao núng cũng không sợ hãi. 

 

Cô dong duổi đường trường một thân một mình và chỉ trong một thời gian ngắn đã thành lập các tiểu đội của Đạo Binh Đức Mẹ 

trong 5 giáo phận. 

 

Sau khi trở lại Thiên-Tân cô Giovanna Ánh-Huyền lại bằng lòng đi xuống miền Nam. Cô đến nhiều giáo phận và thành lập khoảng 

100 tiểu đội Đạo Binh Đức Mẹ. Chứng kiến công việc cô làm, một vị Linh Mục thừa sai nhắc nhở: 

- Con tự nộp mình vào tù! 

 

Cô trả lời: 

- Thưa Cha con biết! Nhưng nếu Quí Cha là người Âu đã liều mạng sống đến đây cứu vớt các linh hồn, thì chúng con là người 

Hoa, lẽ nào chúng con lại không dám liều mạng sống cho chính các đồng hương của chúng con? 

 

Điều đáng lưu ý là cô Ánh-Huyền chỉ nói, chỉ rao giảng về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, về Đức Mẹ MARIA và về Giáo Hội Công Giáo. Cô 

tuyệt nhiên không đề cập đến vấn đề chính trị. Cô nhấn mạnh: 

- Tôi quyết định không nói về chính trị. Tôi muốn rằng nếu một ngày nào đó tôi bị bắt thì không một ai có thể kháo-láo rằng: ”Cô 

ta bị bắt giam vì chống đối nhà nước!” Không! Tôi muốn rằng nếu tôi vào tù thì chỉ vì lý do duy nhất tôi là tín hữu Công Giáo và 

là hội viên nhiệt thành của Hội Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae! 

 

Cô Ánh-Huyền thường nhắn nhủ các hội viên trẻ của Hội Đạo Binh Đức Mẹ ở Trung Quốc: 

- Các em hãy dọn mình chịu đau khổ và đương đầu với khó khăn. Nhưng nhất là các em phải cầu nguyện thật sốt sắng. Ngày 

nào các em bị bắt và bị tra hỏi thì Chúa Thánh Linh sẽ soi sáng cho các em biết phải trả lời như thế nào! 

 

Về phần mình, cô luôn nêu cao gương sáng cho các hội viên Đạo Binh Đức Mẹ bằng một đời sống chuyên chăm cầu nguyện và 

nhất là liên tục lần chuỗi Mân Côi. Cô biến lời Kinh Mân Côi thành cuộc đối thoại êm ái ngọt ngào với Hiền Mẫu MARIA Thiên 

Quốc. 

 

Mùa thu năm 1951, Giáo Hội Công Giáo tại Trung Quốc bị bách hại bị kiểm soát gắt gao. Các giới chức giáo quyền khuyên cô 

Ánh-Huyền nên lánh đi Âu Châu. Lời khuyên ban đầu có vẽ hữu lý nhưng khi nghĩ lại cô thấy việc ra đi giống như một cuộc hèn 



nhát trốn chạy nên cô quyết định ở lại quê hương. 

 

Năm sau - 1952 - khi công an cảnh sát cộng sản đến tận nhà bắt đi, cô Giovanna Ánh-Huyền lớn tiếng tuyên bố: 

- Xin chúc tụng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA, bởi vì giờ đây con được hồng phúc chịu đau khổ vì yêu mến Mẹ! 

 

Cô bị kết án 10 năm tù vì cái gọi là đã điều khiển một tổ chức cách mạng Đạo Binh Đức Mẹ - Legio Mariae! 

 

... Cầu cùng Đức Mẹ La-Vang 

 

Lạy Đức Mẹ La-Vang là Mẹ đầy lòng từ ái, thiết tha và đáng trông cậy vững vàng. Mẹ đã tỏ lòng yêu thương Nước Việt Nam 

nầy cách riêng, và như nhận lấy dân nước này làm con riêng Mẹ: nay con hết lòng nguyện xin Mẹ, ban cho khắp nước nầy 

được an hòa thới thạnh; cho giáo nhơn mọi đấng được hết lòng làm tôi Chúa theo đấng bậc mình; cho kẻ xiêu sa đàng tội lỗi 

được cải tà quy chánh, cho ức triệu người còn ngoại giáo được nhìn biết Chúa và trở lại Đạo Thánh, hầu khắp nước đều nên 

con cái Mẹ, và ngày sau được sum vầy cùng Mẹ trên nước Thiên Đàng. 

 

Xin Mẹ soi sáng cho mọi người sống theo ánh sáng Phúc Âm; xin Mẹ ngăn ngừa tuổi xuân non nớt kẻo nhiễm thói tục mất 

nết lăng loàn; xin Mẹ rộng tay ban mọi ơn phước cho những kẻ túng ngặt chạy đến cùng Mẹ. 

 

Sau hết, con xin dâng cho Mẹ cách riêng xác hồn con và mọi kẻ con yêu dấu, xin Mẹ hằng gìn giữ phù trì như của riêng Mẹ 

vậy. AMEN. 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 170-172) 
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