
 

 

 

 

Trong lịch phụng vụ, tháng 10 có tên là tháng Mân côi. Suốt 

tháng này, Hội Thánh khắp nơi hướng về Đức Mẹ một cách 

đặc biệt. Lòng sùng kính của dân Chúa đối với Đức Mẹ 

trong thời gian này mang một đặc điểm riêng. Đó là cầu 

nguyện bằng chuỗi Mân côi. Mân côi chính là hoa hồng. 

Mân côi là bông hồng đẹp, viên ngọc quí. Như thể, bằng 

chuỗi Mân côi, Hội Thánh trở thành một vườn hồng mênh 

mông, hương thơm sắc đẹp, dâng lên Mẹ hiền. Nói đến lễ 

Mân côi là nói đến hoa. Những bông hoa muôn màu muôn 

sắc dâng trước toà Mẹ. Những bông hoa kinh nguyện sốt 

sắng kết dệt nên những lời ca tụng Mẹ. Những bông hoa hy 

sinh, bác ái muốn tỏa hương dưới chân Mẹ. 

 

Những bông hoa nói lên lòng yêu mến của con cái đối với 

Mẹ hiền. Những bông hoa cũng cố gắng diễn tả phần nào 

nét đẹp của Mẹ.  

 

Thật vậy, giữa ngàn hoa, Đức Maria nổi bật như bông hoa 

cao quí xinh đẹp nhất. Đẹp đến độ "đẹp lòng Thiên chúa". 

Trình thuật Truyền tin cho ta thoáng thấy vài nét đẹp của 

Người.  

 
Mẹ có nét đẹp đơn sơ. Đơn sơ trong khung cảnh làng quê 

Nazareth. Đơn sơ trong nếp sống thôn nữ đạm bạc. Nhất là 

đơn sơn trong tâm hồn giản dị. Sự đơn sơ trong tâm hồn 

được bộc lộ qua những suy nghĩ trong sáng, những phát biểu 

thật thà, thẳng thắn trình bày với thiên sứ hoàn cảnh cụ thể 

của bản thân. Đơn sơ trong vâng phục. Khi đã hiểu rõ ý định 

của Thiên chúa chỉ đơn sơ thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi 

xin vâng như lời thiên thần truyền". Tâm hồn đơn sơ của 

Người chiếu toả như viên ngọc trong suốt không một tì ố.  

 

Mẹ có nét đẹp khiêm nhường. Khiêm nhường trong nếp 

sống ẩn dật nơi làng quê nhỏ bé. Khiêm nhường trong nhận 

thức về bản thân. Thật vậy, khi nghe thiên thần chúc tụng 

”Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy Ơn Phúc", Đức Maria thật sự 

ngạc nhiên. Bản thân Mẹ không dám nhận danh hiệu cao 

đẹp ấy. Khiêm nhường trong tâm hồn biểu lộ trong lời nói. 

Khi đã chấp nhận chương trình của Thiên chúa, Đức Maria 

vẫn khiêm tốn xưng mình là "Nữ tỳ của Thiên Chúa". Thật 

khiêm nhường. Chính sự khiêm nhường càng tô thêm vẻ đẹp 

tuyệt vời nơi Mẹ.  

 

Mẹ có nét đẹp từ bỏ. Từ bỏ là vượt lên trên. Từ bỏ khiến con 

người trở nên cao đẹp, thanh thoát. Từ bỏ của cải đã khó. Từ 

bỏ bản thân khó hơn. Từ bỏ ý riêng mới thật cam go khốc 

liệt.  

Đức Maria đã có chương trình riêng: sống đời trinh nữ. Đó 

là một chương trình đẹp. Nhưng khi biết chương trình của 

Thiên Chúa, Mẹ đã sẵn sàng từ bỏ chương trình riêng. Nhờ 

từ bỏ chương trình riêng mà chương trình của Chúa được 

thực hiện. Nhờ từ bỏ bản thân mà Mẹ đón nhận được chính 

Thiên chúa.  

 

 

 

 

Khi trút bỏ chính mình, Đức Maria được đầy tràn Thiên 

Chúa. Không còn thuộc về mình, Mẹ trọn vẹn thuộc về 

Thiên Chúa. Mẹ là chiếc bình rỗng không nên Mẹ đón nhận 

được "đầy ơn phúc"của Chúa.  

 

Đức Maria là bông hoa thanh khiết diễn tả được nét đẹp của 

Thiên Chúa vì Mẹ là tác phẩm của Chúa Thánh Thần. Chúa 

Thánh Thần "rợp bóng trên Mẹ" nên Mẹ sống dưới sự che 

chở của Thánh Thần, theo ơn hướng dẫn của Thánh Thần và 

sống trong tình yêu của Thánh Thần.  

 

Thiên Chúa muốn Con của Ngài vào đời làm người, nên đã 

chuẩn bị cho Con một người mẹ tuyệt hảo. Maria là người 

được Thiên Chúa đặc biệt mến thương. Thiên Thần gọi Mẹ 

là “Đấng đầy ân sủng”, là người được “Đức Chúa ở cùng”, 

là người “đẹp lòng Thiên Chúa”. Maria đã là một thụ tạo 

tuyệt vời ngay từ trước khi làm Mẹ Đức Giêsu. Nhưng 

Thiên Chúa vẫn tôn trọng tự do của Mẹ. Ngài cần sự ưng 

thuận của một thụ tạo nhỏ bé trước khi trao cho Maria chức 

vụ làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Tiếng “xin vâng” khởi đầu cho 

một chuỗi xin vâng làm nên cuộc đời người nữ tỳ của Chúa.  

 

Kinh Mân Côi là một chuỗi “xin vâng” của người tín hữu 

dâng Thiên Chúa, theo mẫu gương đáp trả của Mẹ Maria. 

 

Tràng chuỗi Mân Côi là một phương thế giúp chúng ta gần 

gũi thiết thân với Mẹ Maria.  

 

Đức Thánh Cha Piô X đã nhắn nhủ các gia đình Công giáo: 

“Khi gia đình được an vui hòa thuận, hãy lần chuỗi Mân Côi 

để xin Mẹ ban cho sự an vui hòa thuận yêu thương. Khi gặp 

người chồng thiếu trách nhiệm, hãy chạy đến với Mẹ nhờ 

tràng chuỗi Mân Côi, để xin Mẹ cảm hoá mình. Khi vợ 

chồng xung khắc nhau, hãy lần chuỗi Mân Côi, xin Mẹ tạo 

sự cảm thông”. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, ngay trong tuần lễ sau khi 

đắc cử Giáo Hoàng, đã nói với tất cả các tín hữu hiện diện 

tại quảng trường Thánh Phêrô khi đọc kinh Truyền Tin: 

“Chuỗi Mân Côi là lời cầu nguyện mà tôi yêu thích nhất. Đó 

là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. 

Với lời kinh này chúng ta lặp lại nhiều lần những lời mà 

Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ 

Êlisabeth nói với Mẹ. Toàn thể Giáo Hội cùng liên kết với 

những lời kinh ấy”. 

 

150 Thánh vịnh đã được thay thế bằng 150 Kinh Kính 

Mừng. Miệng đọc lòng suy ngắm 15 Mầu Nhiệm Mân Côi: 

Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng. Đó chính 

là bản tóm tắt cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và cũng là của 

Đức Maria. Vì hơn ai hết, Đức Mẹ đã cùng với Con bước 

các chặng đường Vui-Thương-Mừng ấy với tinh thần của lời 

“xin vâng” mà Mẹ đã tuyên xưng trước khi Ngôi Lời Thiên 

Chúa nhập thể làm người trong cung lòng Mẹ.  

LỄ MÂN CÔI 
Tôi là nữ tỳ của Chúa (Lc 1:26-38) 
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Khi đọc sự tích về các cuộc Đức Mẹ hiện ra, dù ở Lộ Đức 

hay ở Fatima, dù ở Guadalupe hay ở Mễ Du, hay ở La 

Vang…. chúng ta đều thấy Đức Mẹ nhắn nhủ người tín hữu 

hãy canh tân đời sống và siêng năng lần hạt Mân Côi để làm 

đẹp lòng Thiên Chúa: “Ta là Đức Mẹ Mân Côi, ta đã đến để 

cảnh báo các tín hữu canh tân đời sống và xin ơn tha thứ tội 

lỗi của họ. Họ không được xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, 

vì Ngài đã quá phiền muộn vì tội nhân loại. Loài người hãy 

lần chuỗi Mân Côi. Họ hãy tiếp tục lần chuỗi hằng ngày.” 

(Thông điệp Đức Mẹ gởi cho chị Lucia 13/10/1917). Thánh 

Đaminh là người có công rất lớn trong việc quảng bá việc 

đọc kinh Mân Côi trong Giáo hội, để cầu xin Chúa bảo vệ 

Giáo hội trước sự tấn công của kẻ thù. Thánh Piô Năm Dấu 

Thánh chia sẻ: “Vũ khí của tôi là tràng hạt Mân Côi. Đức 

Mẹ không từ chối tôi điều gì khi tôi xin với Mẹ qua chuỗi 

Mân Côi. Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức 

Mẹ thương yêu hãy lần chuỗi Mân Côi”. Còn cha Stefano 

Gobbi viết: “Chuỗi Mân Côi mang lại hòa bình cho bạn. Với 

lời Kinh Mân Côi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa 

hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh 

hồn về với Chúa trong sự ăn năn tội, tình yêu và thánh ân”. 

Và “Chuỗi Mân Côi là lời kinh của tôi. Những lời kinh này 

dù khiêm nhường và mong manh cũng sẽ nên như xích sắt 

để khóa lại quyền lực tối tăm của thế giới, kẻ thù của thế 

giới và của các tín hữu”.  

 

Trong tông huấn “Marialis cultus” Đức Phaolô VI đã vạch 

ra những giá trị của kinh Mân côi như sau: đó là một kinh 

nguyện dựa trên Phúc âm; giúp cho việc chiêm niệm; sát với 

kinh nguyện phụng vụ. 

1) Ta có thể tóm tắt những điểm chính của kinh Mân côi 

như sau: Kinh nguyện đơn giản. Kết cấu của nó là 

những kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng Danh mà người 

Kitô hữu nào cũng thuộc lòng. Kinh Mân côi thích hợp 

cho những người đơn sơ bình dân, và dành cho những 

tâm hồn mang tinh thần khó nghèo của Phúc âm. 

2) Kinh nguyện chiêm niệm. Tuy đơn giản, nhưng kinh 

Mân côi mang một nội dung phong phú, bởi vì đi đôi 

với việc đọc kinh, người tín hữu được mời chiêm ngắm 

những mầu nhiệm căn bản của Đức tin Kitô giáo: Mầu 

nhiệm Nhập thể và Mầu nhiệm Vượt qua. Việc lặp đi 

lặp lại những câu kinh tạo ra sự thanh thản nội tâm để có 

thể nhìn ngắm những cảnh tượng của cuộc đời Chúa 

Cứu thế. 

3) Kinh nguyện huấn giáo. Chính vì chú trọng vào những 

mầu nhiệm căn bản của Kitô giáo, nên việc xướng lên 

các mầu nhiệm hoặc giải thích chúng là cơ hội để học 

hỏi và đào sâu thêm những chân lý căn bản của Đức tin, 

và đáp lại cũng với tâm tình thuận nhận tin yêu. 

4) Kinh nguyện đi sát với cuộc đời. Khi cùng với Đức 

Maria rảo qua cuộc sống của Chúa Giêsu và của Đức 

Mẹ qua những chặng đường từ Nazareth, Bêlem, 

Giêrusalem, qua biến cố vui thương buồn, người tín hữu 

gặp thấy những bài học cho cuộc sống thường nhật của 

mình, trộn lẫn vui buồn âu lo hy vọng. 

5) Kinh nguyện thanh luyện tu đức. Nhờ việc chiêm ngắm 

cuộc đời của Đức Kitô và Đức Maria, người tín hữu học 

đòi những nhân đức của các vị, cố gắng họa cuộc đời 

của mình theo gương các vị. 

 

6) Kinh nguyện dẫn vào phụng vụ. Những mầu nhiệm Mân côi, 

dựa vào Phúc âm, đặc biệt là về mầu nhiệm Nhập thể và 

Vượt qua, chuẩn bị tâm hồn tín hữu cử hành sốt sắng các bí 

tích, đặc biệt là Thánh thể, tưởng niệm cuộc tử nạn và sống 

lại của Đức Kitô. 

 

Ngày nay nhiều người phàn nàn không có giờ đọc kinh vì 

phải lo học hành, lo làm ăn vất vả. Chuỗi hạt Mân Côi sẽ 

giúp khó khăn ấy để nuôi dưỡng đời sống nội tâm phong 

phú. Điều thuận lợi của chuỗi Mân Côi là lần hạt ở đâu cũng 

được. Ta không buộc phải đọc 50 Kinh Mân Côi một lần mà 

có thể đọc bao nhiêu tùy vào thời gian ta có. Ta cũng có thể 

vừa làm việc vừa đọc Kinh Mân Côi, không nhất thiết phải 

có tràng hạt trên tay. Ta cũng có thể thì thầm bất cứ lúc nào: 

khi chờ xe bên đường, lúc đi học, khi giải trí, khi đau bệnh 

… thay vì đưa mắt nhìn chung quanh, thay vì nghe những 

chuyện không đâu, ta cũng có thể lần hạt. Dù bận bịu đến 

đâu ta cũng có thể lần hạt. Đó là cách cầu nguyện mà nhà 

triết học Jacques Maritain gọi là chiêm niệm bên vệ đường. 

Kinh Mân Côi là một kinh quý báu của Giáo hội và của mọi 

người, đó là kinh phổ biến, vừa dễ đọc vừa dễ cầu nguyện 

mà mang lại nhiều ích lợi cho linh hồn. Lạy Mẹ Mân Côi, 

xin dạy con biết yêu mến tràng chuỗi Mân Côi, siêng năng 

lần hạt trong mỗi ngày sống và xin Mẹ khẩn cầu cho con 

bên tòa Chúa. Amen.  

Lm. Giuse Nguyễn Hữu An 

************************************ 

Bốn Mùa Mân Côi 
 

Tháng mười là tháng Mân Côi 

Mừng kính Mẹ Chúa Ngôi Lời phúc vinh 

Hoa dâng lên Mẹ thắm tình 

Kết thành muôn sắc đậm tình Mẹ con 
 

Mùa Vui tình Chúa vẹn tròn 

Cho con đáp lại tình nồng Chúa ban 

Hài Nhi bé nhỏ xác phàm 

Xuống trần cứu rỗi phận hèn nhân sinh 
 

Mùa Mừng Chúa đã hiển linh 

Về Trời sáng láng uy linh tuyệt vời 

Lạy Mẹ, Mẹ Chúa Mân Côi 

Xin cho con được yên vui mọi đàng 
 

Mùa Sáng tưng bừng hoan ca 

Chúa đã biến dạng vinh quang sáng ngời 

Tin Mừng tuyên bố mọi nơi 

Lời Chúa hoán cải cuộc đời bình an 
 

Mùa thương mùa của gian nan 

Chúa Trời đau đớn không than một lời 

Chết cho tội lỗi loài người 

Xin cho con được muôn đời ngợi khen. 
 

Tháng Mân Côi 10/2013 

HN. Têrêsa Kim Trinh 
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