
 

 

 

 

 

 

*Kinh Mân Côi đã có một truyền thống lâu đời trong Giáo 

hội. Qua Thánh Đaminh, Kinh Mân Côi đã được chính Đức 

Mẹ hiện ra, ban cho nhân loại. Rồi qua các thời đại, nhiều vị 

Giáo hoàng đã cổ võ, khuyến khích các tín hữu năng thực 

hành trong đời sống đạo. 

 

*Kinh Mân Côi là một hình thức cầu nguyện và sùng kính 

đặc biệt dựa trên Kinh Thánh. Các mầu nhiệm của kinh Mân 

Côi được rút tỉa từ Phúc Âm. Qua đó, những sự phong phú 

của Thánh Kinh gồm trong chuỗi Mân Côi là những giá trị 

vô giá cho các giá trị trong đời sống gia đình. Thế nên, theo 

Đức cố Giáo hoàng Phaolồ VI, thái độ người tín hữu khi đọc 

kinh cũng phải dựa trên Phúc âm, vì Kinh Mân Côi đã được 

bắt đầu bằng lời chào hoan hỷ của Thiên thần và tiếng “Xin 

Vâng” cung kính của Đức Mẹ. 

 

*Kinh Mân Côi là bản tóm lược những biến cố trong lịch sử 

cứu rỗi, quy hướng về Chúa Kitô, trong đó Mẹ được chia sẻ 

sự đồng công với Chúa. Kinh Mân Côi không những đưa gia 

đình đến gần với Đức Mẹ, người Mẹ dịu hiền của các tín 

hữu và mỗi tâm hồn, nhưng qua Mẹ sẽ đưa chúng ta tới gần 

Chúa Kitô hơn, Đấng là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống”. 

 

*Kinh Mân Côi, qua việc suy ngắm các mầu nhiệm, khuyến 

khích mọi phần tử trong giáo hội đi vào đời sống cầu 

nguyện sâu xa hơn, nhờ đó họ được kết hợp mật thiết với 

Chúa và Đức Mẹ, mở đường cho Chúa Thánh Thần hoạt 

động. Lời Thánh Grignon de Montfort: “Chúa Thánh Thần 

sẽ hoạt động ở những nơi nào có sự hiện diện của Mẹ”. Nhờ 

sức mạnh của Chúa Thánh Thần, các gia đình sẽ khắc phục 

được những khó khăn xảy ra trong đời Sống đạo. 

 

*Kinh Mân Côi chính là việc sùng kính dễ dàng đễ chia xẻ 

với người khác. Nhờ sự chia xẻ này, tình yêu cộng đoàn 

trong các gia đình, xứ đạo và ngay cả trong Giáo hội được 

gia tăng. Đặc điểm mà mọi người nhận thấy một cách dễ 

dàng nơi Kinh Mân Côi là sự đơn sơ trong ý tưởng của lời 

kinh, Bản Kinh Lạy Cha là lời thưa chuyện của con về với 

người Cha, Đấng Thiên Chúa, tâm tình Cha-Con diễn đạt 

qua lời cầu khẩn chân thành “Xin cho chúng con hôm nay 

lương thực hằng ngày và tha thứ những lỗi lầm của chúng 

con”. Lời kinh nguyện Lạy Cha có khác gì câu ca dao Việt 

Nam: Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi 

cầy, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp” đâu?  

 

Có khác là sự cầu xin, thay vì của tạo vật dâng lên Đấng Tạo 

Hóa thì đây là của con dâng Cha, Đấng sẽ ban đồ ăn, thức 

uống hằng ngày. Có khác là sự thăng hoa của cải vật chất 

đến đời sống tinh thần. Nhưng chính sự thăng hoa tinh thần 

này cũng  rất nhân bản: như chúng con cũng tha thứ những 

người mắc nợ chúng con.  

 

 

 

 

 

 

Ý tưởng đơn sơ đi song đôi với cấu trúc đơn giản của bộ 

kinh. Mỗi chục kinh là tổng hợp của một Kinh Lạy Cha, 

Kinh Kính Mừng: Lời chào mừng mà Thiên Thần dành cho 

Đức Mẹ; Kinh Thánh Maria: Lời cầu xin Mẹ giúp đỡ, và kết 

thúc bằng Kinh Sáng Danh: Niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi.  

 

Tính cách của Kinh Mân Côi trở nên rất đại chúng. Ông già 

bà cả, nam phụ lão ấu đều lần hạt chung với nhau. Nếu một 

nhà xã hội học muốn đi tìm tính cách phổ thông và bình 

đẳng trong các kinh nguyện thì chẳng đâu hơn Kinh Mân 

Côi.  Người ta có thể cầu nguyện Kinh Mân Côi mọi nơi, 

mọi lúc, khi lái xe, trước giờ đi ngủ, lúc ở trong tù. 

 

Các quân nhân công giáo VNCH, trong khi chiến đấu và 

chẳng may bị sa vào tay địch quân đã cho biết rằng kinh 

Mân Côi là niềm an ủi gần gũi nhất. Có tù nhân đã nói: 

Chúng tôi cầu nguyện bằng tràng hạt năm chục bằng một 

vòng chuỗi nhỏ 10 kinh cuốn chung quanh những ngón tay 

của mình hoặc ngón chân, hoặc bất cứ một đối tượng nào 

khác như đếm cây cối, cột nhà, và khôi hài nhất là họ đếm 

luôn cả số bộ đội hay quản giáo trong trại, sử dụng thay vào 

lúc cầu nguyện chuỗi Mân Côi! 

 

Những đặc điểm nơi kinh Mân Côi trở thành bài ca Dâng 

Mẹ của người Việt Nam. Mẹ Maria là Mẹ Đấng Cứu Thế, 

nơi Đấng Cứu Thế phát sinh nguồn sống, Nguồn sống đến 

từ Chúa, qua Mẹ Maria, dân Việt nhận đời sống thần linh, và 

Mẹ lúc nào cũng sống mãi với họ. Mẹ cầu bầu, ban ơn, gìn 

giữ, hướng dẫn và đồng hành với con cái trên dương thế 

này, Mẹ chia xẻ những khó khăn, cực nhọc trong lúc gian 

nan, bị cấm cách, Mẹ đã cùng sống với các con nơi linh địa 

La Vang. Danh xưng rất phổ biến nơi con dân Việt của Mẹ 

là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

 

Mẹ Maria trong những thập  niên gần đây, nhất là sau Công 

đồng Vatican II, đã trở nên gần gũi hơn với người VN qua 

những hình ảnh Mẹ mặc áo dài, bồng con thơ, Người con và 

Mẹ mang những nét rất Á Đông. Có lẽ không quá lời để nói 

ra Đức Maria đã trở thành người Mẹ Việt Nam. 

 

Người Việt Nam cầu nguyện với Mẹ như với chính mẹ ruột 

thịt của mình, với chính mẹ Đấng Cứu Thế. Họ cầu nguyện 

như con thơ tâm sự với mẹ hiền, như đoàn con cùng van xin, 

như gia đình cùng nhờ mẹ cầu bầu, che chở, như cộng đoàn 

cùng chia xẻ một niềm tin, như một giáo hội cùng thẳng tiến 

và như một quốc gia cùng chịu đựng những bước thăng 

trầm.  

 

*Kinh Mân Côi thật sự là một lời cầu nguyện rất đẹp lòng 

Chúa và Đức Mẹ. Đây là lời kinh mà chắc chắn Chúa yêu 

thích vì trong đó người Mẹ trinh trong đã được muôn đời ca 

Tại sao các gia đình 
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tụng, qua những công việc Thiên Chúa toàn năng đã làm cho 

Mẹ: “Từ nay muôn đời sẽ khen tặng rằng tôi có phúc vì 

Chúa đã làm nơi tôi những sự trọng đại.” Chính ở lời ca 

tụng này, mỗi phần tử trong gia đình, qua kinh Kính Mừng 

họ đã ca tụng Mẹ: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc..” Và 

qua lời kinh Thánh Maria, họ đã hoàn toàn phó thác cuộc 

đời họ, gia đình họ cho Đức Mẹ: “Thánh Maria Đức Mẹ 

Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong 

giờ lâm tử.” 

 

“Gia đình cầu kinh, gia đình an bình” “The family that 

prays together, stays together” Câu này đã được cha Patrick 

Peyton CSC đề xướng trong chiến dịch: “Gia đình đọc kinh 

Mân Côi”.  

 

Hy vọng những dòng này sẽ giúp cho các gia đình hiểu biết 

thêm ít nhiều về giá trị của Kinh Mân Côi để tôn kính Mẹ, 

để Mẹ hiện diện trong mọi gia đình, hãy siêng năng cầu 

nguyện lần hạt Mân Côi, thực hành theo đúng Công đồng 

Vatican II trong hiến chế Tông đồ Giáo dân đã nhấn mạnh: 

“Mọi người phải hết sức tôn trọng Mẹ, phó thác đời sống và 

cả việc tông đồ của mình cho Mẹ coi sóc.” 

                                                                            

Nguyễn Ngọc & Huyền Nga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÍNH KHIẾT TÂM MẸ... 

NƠI VƯỜN DẦU 
NGÀY 2 THÁNG 8, 2012 

 

Ngắm nhìn Thánh Mẫu Ma-ria 

Trái Tim rộng mở thiết tha đón mời 

Là nơi tạm trú muôn đời, 

Mẹ hằng nhắn nhủ một lời chớ quên! 

Thuyền đời dẫu có lênh đênh 

Chẳng cần lo sợ kề bên Mẹ hiền 

Xóa bao đau khổ  muộn phiền 

Vinh quang phú quý bạc tiền chẳng ham 

Mân Côi tràng hạt quanh năm 

Đời con tận hiến Khiết Tâm Mẫu Từ. 

 

Hn. Thảo Nhi 

 

36   | Hieäp Nhaát 141 | 10 - 2012 | 




