
ƠN LÀNH ĐỨC MẸ BAN QUA VIỆC ĐỌC BA KINH KÍNH MỪNG 

 

Thói quen lành thánh đọc 3 Kinh Kính Mừng mỗi ngày, từ lâu trong 

Giáo Hội Công Giáo vẫn được xem như là Chìa Khóa để vào Thiên 

Đàng. Việc đạo đức do chính Đức Mẹ MARIA tỏ lộ và được các vị 

Giáo Hoàng như Đức Lêô XIII (1878-1903), Đức thánh Giáo Hoàng 

Pio X (1903-1914), Đức Benedetto XV (1914-1922), Đức chân phúc 

Giáo Hoàng Gioan XXIII (1958-1963) và Đức Phaolo VI (1963-1978) 

chuẩn y, chúc lành và khuyến khích .. Nguồn gốc của việc đọc ba 

Kinh Kính Mừng như sau. 

Thánh nữ Mathilde Hackeborn (1241-1281) là nữ đan sĩ Biển Đức. 

Vào những ngày cuối đời, thánh nữ tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ 

MARIA trợ giúp mình trong giờ sau hết. Đức Mẹ ưu ái nhậm lời 

thánh nữ cầu xin. Cùng lúc, Đức Mẹ tỏ lộ cho biết: Thánh nữ cũng 

phải góp phần của mình vào ân huệ đặc biệt này, bằng cách mỗi 

ngày đọc 3 Kinh Kính Mừng. 

Sau đây là chính lời của Đức Mẹ MARIA. 

Chắc chắn, Mẹ sẽ làm như lời con cầu xin. Tuy nhiên, Mẹ cũng muốn con góp phần vào nữa, bằng cách 

mỗi ngày đọc cho Mẹ 3 Kinh Kính Mừng. 

Khi đọc Kinh Kính Mừng thứ nhất, con cảm tạ THIÊN CHÚA CHA Toàn Năng đã đoái thương nâng linh 

hồn Mẹ lên cao trên mọi thọ sinh khác, lên cao đến mức độ - chỉ sau THIÊN CHÚA CHA - Mẹ là thọ sinh 

có nhiều quyền năng nhất, cả trên trời lẫn dưới đất.. 

Khi đọc Kinh Kính Mừng thứ hai, con cảm tạ THIÊN CHÚA CON - là Sự Khôn Ngoan được sinh ra từ 

THIÊN CHÚA CHA - đã thông truyền cho Mẹ sự khôn ngoan thần linh của Ngài và đã thông ban cho Mẹ 

các kho tàng của khoa học và trí tuệ, đến độ Mẹ đạt đến mức hiểu biết THIÊN CHÚA Ba Ngôi sâu xa 

hơn mọi hiểu biết của tất cả các thánh gọp chung lại. Mẹ chiếu sáng bầu trời như mặt trời với các tia 

sáng trang điểm Mẹ lộng lẫy .. 

Khi đọc Kinh Kính Mừng thứ ba, con cảm tạ Đức Chúa Thánh Thần đã làm cho Mẹ được tràn đầy tình 

yêu và lòng nhân hậu đến độ - chỉ sau THIÊN CHÚA - Mẹ là thụ tạo có đầy lòng ưu ái và từ bi thương 

xót nhất .. 

Trong số các vị thánh đặc biệt sùng kính Đức Mẹ MARIA và cổ võ việc đọc 3 Kinh Kính Mừng, xin kể tên 

thánh Gioan Bosco (1815-1888). Thánh nhân nhắn nhủ các bạn trẻ: 

- Lòng kính mến Đức Mẹ là một trợ lực rất lớn cho các con. Nếu các con thật lòng yêu mến Đức Mẹ thì 

Đức Mẹ sẽ bầu cử cùng THIÊN CHÚA cho các con được nhiều phúc lành ở đời này và được hưởng phúc 

trường sinh ở đời sau. Tất cả những gì các con cầu xin cùng Đức Mẹ thì Đức Mẹ sẽ ban cho. Các con nhớ 



đặc biệt xin cùng Đức Mẹ 3 ơn này. Thứ nhất, không bao 

giờ phạm tội trọng. Thứ hai, giữ lòng trong sạch. Thứ ba, 

tránh xa các bạn bè xấu. Và để được ba ơn này, mỗi ngày 

các con nhớ đọc 3 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và 

đọc 3 lần lời nguyện tắt: ”Lạy Đức Trinh Nữ MARIA dấu 

ái, xin Mẹ cho linh hồn con được cứu rỗi”. 

Thánh Gioan Bosco còn nói về hiệu quả của việc đọc 3 

Kinh Kính Mừng với các bạn trẻ như sau. 

Có một bạn trẻ cứ phạm hoài hoài một số tội. Cha Giải 

Tội cho chàng việc đền tội là đọc 3 Kinh Kính Mừng mỗi 

ngày, cho đến khi chàng trở lại xưng tội lần sau. Nhưng 

chàng lại sa ngã và đi xưng lần thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư 

và thứ năm.. Mỗi lần như thế, Cha Giải Tội đều kiên nhẫn và nhân từ cho chàng việc đền tội là đọc 3 Kinh 

Kính Mừng .. Sau cùng, chàng thanh niên rầu rĩ nói với Cha Giải Tội: 

- Thưa Cha, việc đền tội Cha cho con làm chả có công hiệu gì hết. Thôi, con không làm nữa đâu! 

Cha Giải Tội hiền từ nói: 

- Con cứ can đảm và tiếp tục đọc 3 Kinh Kính Mừng mỗi ngày, cho đến khi nào con trở lại xưng tội. Đây là 

thời gian diễn ra cuộc chiến giữa Đức Mẹ MARIA và quỷ dữ. Nhưng chắc chắn Đức Mẹ sẽ thắng. 

Chàng thanh niên ngoan ngoãn vâng lời. Chàng tiếp tục đọc mỗi ngày 3 Kinh Kinh Mừng. Chàng đọc với 

trọn lòng tin tưởng và kính mến .. Cho đến một ngày, chàng không còn sa ngã phạm các tội cũ nữa. Khi 

trở lại xưng tội, Cha Giải Tội ngạc nhiên hỏi: 

- Con nhận được ơn không còn tái phạm các tội cũ nữa, khi nào thế? 

Chàng thanh niên đơn sơ trả lời: 

- Một ngày, khi đọc 3 Kinh Kính Mừng như thường lệ, con bắt đầu ý thức suy nghĩ về câu “Cầu cho chúng 

con là kẻ có tội”. Từ giây phút đó, con không còn sa ngã tái phạm các tội cũ nữa. 

 

... Kinh Dâng Giáo Hội Việt Nam cho Đức Bà MARIA Đồng Trinh. 

Lạy Rất Thánh Đức Bà là Mẹ Đức Chúa Trời và Mẹ chúng con, nay chúng con sấp mình xin dâng cho 

Mẹ rất nhân từ, trót mình chúng con là thân xác, sự sống, các việc làm và mọi sự thuộc về chúng con. 

Lại chúng con cũng lấy lòng con cái mà dâng cho Đức Mẹ mọi người trong Giáo Hội Việt Nam nầy. 

Trước là xin Đức Bà làm Mẹ các Thầy Cả, cùng các kẻ giúp việc giảng Đạo Thánh, để mọi đấng bậc 

được lòng sốt sắng, làm gương sáng và chịu khó lập công cho bền lòng. 



Lại xin Đức Bà làm Mẹ các bổn đạo và phù hộ cho các con 

cái hằng được thêm nhiều và tấn tới đi đàng nhân đức một 

ngày một hơn. 

Sau hết xin Đức Bà làm Mẹ các kẻ còn ở ngoài Hội Thánh 

mà đưa về sự sáng thật là đạo thánh Đức Chúa Trời. Chớ 

chi hết mọi người nhờ Máu cực châu báu Con Đức Mẹ đã 

đổ ra mà cứu chuộc và nhờ công nghiệp Đức Mẹ cầu bầu, 

mà được tìm đến cùng Trái Tim cực trọng Đấng Cứu Thế, là 

cội rễ sự nên lành nên thánh, để sau nên một đoàn chiên, 

theo một Chúa chiên. 

Đức Bà phù hộ kẻ có đạo 

Cầu cho chúng con. 

Đức Bà thông ơn THIÊN CHÚA 

Cầu cho chúng con. 

Nữ Vương nước Việt Nam ngự trên Trời 

Cầu cho chúng con. AMEN. 

(Attilio Borzi, ”MARIA nella vita del Giovane”, Edizioni dell'Immacolata, 1993, trang 48-52) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


