
THỜI BỊ BÁCH HẠI VÀ TRÀNG CHUỖI MÂN CÔI 

 

... Đã có hàng ngàn vị tử đạo thời nội chiến Tây Ban Nha diễn ra 

trong vòng 3 năm 1936-1939. 3 năm ngắn ngủi nhưng cuộc nội 

chiến quả thật khủng khiếp. Giám Mục, Linh Mục, tu sĩ nam nữ 

và giáo dân, không phân biệt giai cấp tuổi tác, bị bắt giam và bị 

bắn chết hàng trăm, hàng ngàn. Thật đau thương. Nhưng cũng 

thật anh hùng. 

Chính trong 3 năm bị bách hại mà Giáo Hội Công Giáo Tây Ban Nha 

biểu lộ khuôn mặt can đảm và trung tín đích thực. 3 năm bắt bớ 

trở thành 3 năm sống đạo vững mạnh nhất. Đặc biệt hơn - trong 

thời gian 3 năm - các tín hữu Công Giáo Tây Ban Nha biểu lộ tỏ 

tường lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, qua Tràng 

Chuỗi Mân Côi. Mọi người sốt sắng lần hạt Mân Côi, hoặc riêng 

hoặc chung. 

Trên đường tiến ra nơi bị hành quyết, đi giữa hai hàng lính chĩa súng đe dọa, các vị tử đạo Tây Ban Nha 

lớn tiếng đọc kinh Mân Côi. Nơi các Đền Thánh Đức Mẹ trong khắp nước Tây Ban Nha, từng đoàn tín 

hữu Công Giáo quy tụ và cùng nhau lần hạt Mân Côi. Đôi khi người ta cảm động trông thấy các binh sĩ 

Tây Ban Nha quz gối lặng lẽ đọc kinh Mân Côi. 

Tại thành phố Pamplona - xưa là thủ phủ vương quốc Navarra - trong vòng hai năm liền giữa 1936-1939, 

vào mỗi ngày thứ bảy đều có cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ MARIA. Đoàn rước đôi khi chỉ gồm toàn nam 

giới, mỗi người tay cầm tràng hạt, đi kiệu vòng quanh thành phố. 

Toàn thể tín hữu Công Giáo Tây Ban Nha một lòng một ý dùng Tràng Hạt Mân Côi như khí giới duy nhất 

chống lại quân thù, dành chiến thắng cho Giáo Hội Công Giáo. Và Đức Bà MARIA - Nữ Vương Thắng Trận 

- đã giải thoát Tây Ban Nha khỏi sự bách hại của những người chống đối tôn giáo. Đức Mẹ MARIA muốn 

minh chứng cho kẻ thù THIÊN CHÚA hiểu rằng Giáo Hội Công Giáo không thể bị giết chết, bị tiêu diệt .. 

Và lịch sử xác nhận sự thật này. 

Ngày nay, Giáo Hội Công Giáo tại Tây Ban Nha phát triển và vững mạnh hơn bao giờ hết. Từ sau cuộc nội 

chiến, Giáo Hội xây cất trở lại 2750 thánh đường với hơn 3000 bàn thờ được thánh hiến để dâng lễ tế hy 

sinh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ loài người. 

Cũng vào thời kz bách hại đó, nhà cầm quyền cộng sản Liên Xô nuôi mộng biến Barcelona - thành phố 

đẹp nhất Tây Ban Nha - thành thủ đô đảng cộng sản Âu châu. Nhưng mộng không thành và năm 1952, 

Barcelona được Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ chọn làm nơi tổ chức Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế. Đại Hội 

là chiến thắng huy hoàng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ Vua. Và Đức Mẹ MARIA đã chúc lành cùng bảo trợ 

cho Tây Ban Nha thoát nanh vuốt cộng sản cho đến ngày nay. 



... Một dân tộc khác có lòng đặc biệt sùng kính Kinh Mân Côi là Ái Nhĩ 

Lan. Năm 432, khi thánh Patrick (385-461) - Linh Mục thừa sai người Pháp 

- bắt đầu rao giảng Tin Mừng tại miền đất Ái Nhĩ Lan thì cùng lúc ngài 

khuyên dạy người dân nước này yêu mến Đức Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, 

Mẹ THIÊN CHÚA. Thánh nhân cho xây cất nhiều đền thờ dâng kính Đức 

Mẹ MARIA. Lòng kính mến Đức Mẹ được các tín hữu Công Giáo bảo tồn 

và thông truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

Khi Kinh Mân Côi được thánh Đa Minh (1170-1221) phổ biến trong Giáo 

Hội Công Giáo vào đầu thế kỷ 13, dân tộc Ái Nhĩ Lan vui mừng đón nhận 

Kinh Mân Côi như lời kinh tuyệt hảo nhất, dâng kính Đấng là Mẹ THIÊN 

CHÚA. 

Các tín hữu Công Giáo Ái Nhĩ Lan có thói quen lần hạt chung trong gia 

đình. Họ thường lần hạt Mân Côi để cầu cho Các Đẳng Linh Hồn nơi Luyện 

Tội, cho Đức Thánh Cha, cho tổ quốc và cho thân nhân bạn hữu. 

Chính nhờ lòng sùng mộ đặc biệt Kinh Mân Côi mà dân tộc Ái Nhĩ Lan luôn được Đức Mẹ MARIA phù trợ 

và gìn giữ trong sự trung thành với Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, với Đức Thánh Cha và với Đức Tin Kitô 

tinh tuyền. 

... Có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng, và 

đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà có thai, đang kêu la đau đớn và quằn quại vì sắp sinh con. Lại có 

điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một con rồng lớn, đỏ như lửa, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đầu 

đều có vương miện. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi con 

rồng đứng chực sẵn trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh xong là nó nuốt ngay Con 

Bà. Bà đã sinh được một Người Con, một Người Con Trai, Người Con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn 

dắt muôn dân. Con Bà được đưa ngay lên THIÊN CHÚA, lên tận ngai của Người. Còn người Phụ Nữ thì 

trốn vào sa mạc; tại đó THIÊN CHÚA đã dọn sẵn cho Bà một chỗ ở, để Bà được nuôi dưỡng ở đó, 

trong vòng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 

Bấy giờ có giao chiến trên Trời: Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của Người giao 

chiến với con Mãng-Xà. Con Mãng-Xà cùng các thiên thần của nó cũng giao chiến. Nhưng nó không đủ 

sức thắng được, và cả bọn không còn chỗ trên Trời nữa. Con Mãng-Xà bị tống ra, đó là Con Rắn xưa, 

mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó bị tống xuống đất, và 

các thiên thần của nó cũng bị tống xuống với nó. Và tôi nghe có tiếng hô to trên Trời: 

”THIÊN CHÚA chúng ta thờ giờ đây ban ơn cứu độ, 

giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức KITÔ của Người, 

giờ đây cũng biểu dương quyền bính” (Khải Huyền 12, 1-10). 

(Evaristo Cardarelli, ”Il Santo Rosario”, Edizioni Cantagalli, Siena, 1987, trang 57+50+29)                                                
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