
  TẶNG TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI NHƯ DẤU CHỨNG THA THỨ 
 

Ngày 15-6-1945, ông Peter Koch - nhân viên mật vụ đức-quốc-xã - bị hành quyết tại thủ đô Roma. 

 

Peter Koch là tên gọi đi đôi với các tội ác kinh hoàng nhất diễn ra trong thời đệ nhị thế chiến 

1939-1945 mà người Ý - đặc biệt dân thủ đô Roma - không bao giờ quên. 

 

Khi quân Đức thất trận, thủ đô Roma được quân đồng minh giải phóng vào ngày 4-6-1944 và 

nước Ý vào ngày 25-4-1945 thì ông Peter Koch bị bắt và bị kết án tử hình. 

 

Điều đáng nói là trong tù nơi dãy nhà giam dành cho các tử tội, ông Peter Koch ăn năn thống hối. 

Ông biết rõ mình đã phạm không biết bao nhiêu là tội ác tầy trời. Ông chính thức viết thư cho 

Đức Giáo Hoàng Pio XII (1939-1945) để xin tha lỗi. 

 

Nhận được thư, ngay ngày hôm sau, Đức Thánh Cha gọi Đức Ông Nasalli Rocca đến Vatican và bảo: 

- Cha đã nhận được thư của ông Peter Koch viết xin lỗi về tội đánh phá đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành và vi phạm các quyền 

lợi của Tòa Thánh. Đức Ông hãy đi thăm ông Peter Koch ngay và nói là Cha đã tha lỗi. Đức Ông mang theo Tràng Chuỗi Mân Côi 

này như dấu chứng Cha ban phép lành cho ông. 

 

Khi đến nhà tù, Đức Ông Nasalli Rocca được đưa ngay vào phòng giam chỉ một thời gian ngắn trước khi ông Peter Koch bị hành 

quyết. Chính Đức Ông kể lại cuộc gặp gỡ. 

 

Tôi trông thấy ông Peter Koch tỏ ra điềm tĩnh. Gặp tôi, ông nói ngay: 

- Xin Cha cầu nguyện cho con vì lương tâm con bị đè bẹp bởi không biết bao nhiêu là tội ác. Con làm cho các bà mẹ đổ không 

biết bao nhiêu giọt nước mắt. Bản án tử hình kể là còn quá nhẹ so với tất cả tội ác kinh hoàng con đã gây ra. 

 

Tôi liền thông báo cho ông biết là Đức Thánh Cha đã tha lỗi và ban phép lành cho ông. Nghe vậy, ông Peter Koch thật sự xúc 

động và tuyên bố: 

- Tổ quốc nguyền rủa con và tổ quốc có lý. Tòa án kết tội tử hình cho con và tòa án có lý. Đức Thánh Cha tha lỗi cho con và ban 

cho con bài học thật cao quý. Nếu trước đây con biết luôn luôn nghĩ đến sự tha thứ, thì con đâu có mặt tại đây ngày hôm nay để 

đợi bản án tử hình! 

 

Khi tôi đưa cho ông Tràng Chuỗi Mân Côi mà Đức Thánh Cha gởi cho ông thì ông Peter Koch bật lên khóc nức nở và nói: 

- Con không xứng đáng cầm lấy Tràng Chuỗi Mân Côi của Đức Thánh Cha với đôi bàn tay của con từng nhuốm đầy máu! Xin 

Cha hãy cầm lấy Tràng Hạt Mân Côi và đeo vào cổ con! 

 

Tôi liền trang trọng tròng Tràng Hạt Mân Côi vào cổ ông Peter Koch. Sau đó ông điềm tĩnh tiến đến nơi hành quyết vừa đi vừa 

cầu nguyện cùng Đức Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. 

 

Cái chết trong an bình thanh thản của ông Peter Koch là bằng chứng cho thấy tình yêu nhân hậu của Đức Nữ Trinh Rất Thánh 

MARIA. Đức Mẹ sẵn sàng ra tay cứu giúp mọi người, miễn là chúng ta biết hồi tâm thống hối, biết thật lòng ăn năn tội và biết 

làm việc đền tội. 

 

... Lạy Đức MARIA Chí Thánh, con xin dâng lên Mẹ lời cầu, với trọn lòng tín cẩn. Mẹ chẳng từ bỏ ai, nhưng hằng tha thiết đến 

phần rỗi của mọi người. THIÊN CHÚA không hề từ chối điều gì với Mẹ khi Mẹ cầu xin cùng Ngài. Xin Mẹ hãy ôm con vào vòng 

tay che chở vạn năng của Mẹ. Nếu Mẹ dủ lòng thương xót nhậm lời con khiêm tốn cầu xin, thì toàn thể hỏa ngục cũng không 

thể nào làm hại được con. Một cách nào đó, Mẹ là Bà Chủ của vận mệnh con. Vận mệnh con nằm trong đôi bàn tay Mẹ! Nếu 

Mẹ bỏ rơi con, thì con sẽ bị hư mất, không nguồn cứu giúp! Thế nhưng, Mẹ là Người Mẹ quá tốt lành, không thể bỏ rơi 

những ai đặt trọn niềm hy vọng nơi Mẹ! 

 



Xin Mẹ cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Ba Ngôi cho con và con tin chắc là mình sẽ được cứu rỗi! Ôi ước gì con có quyền làm cho 

mọi con dân trên mặt đất này nhận biết Mẹ! Ước gì con có thể loan báo khắp nơi sự cao cả, lòng nhân hậu và quyền năng 

của Mẹ! Điều mà con không thể làm được, con nguyện mong cho các thần trí thiên quốc làm thay. Và ước chi chính các tên 

quỷ bị bó buộc phải xưng tụng rằng: ”Mẹ là kỳ công của Bàn Tay THIÊN CHÚA, Mẹ có quyền lực THIÊN CHÚA trong tay, Mẹ 

thật khủng khiếp đối với ma quỷ và mọi sự đều phục tùng Mẹ! Mẹ là loài thọ tạo vô song! Mẹ là phụ nữ duy nhất, vừa là 

Trinh Nữ vừa là Mẹ. Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Thế. Cùng với Thánh Cả GIUSE, Mẹ có chỗ đứng riêng”. 

 

Như thế, Mẹ cao trọng hơn mọi Thiên Thần và các thánh: Mẹ thật là Chí Thánh, là thần thiêng! Con hy vọng nơi Mẹ và con 

tin chắc chắn vững vàng rằng, kể cả mọi quyền lực hỏa ngục, cũng không thể nào chiến thắng được con! Ước gì được như 

vậy. Tất cả các Thiên Thần và các thánh đồng thanh chúc tụng Mẹ đến muôn đời! Amen! Ước gì được như vậy! 

 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2011 - 31 Dicembre 2011, Anno V/A, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 82-83) 
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