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Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói "... Ta chẳng bao giờ ban 

được ơn lành phước đức gì cho ai.... Những lời ta nói, ai 
thấy phải thì thi hành theo, Ta không hề bắt buộc ai làm 

gì"  
Trong khi Chúa Giêsu nói : "Hãy gỏ thì cửa sẽ mởi, hãy xin 

thì được cho.  Con xin bánh mẹ không bao giờ cho con hòn 
đá.... Con xin kẹo cha không cho con rắn..."  

Vậy ai muốn được ở phước, hãy cầu nguyện cùng Thiên 

Chúa Giêsu và cầu nguyện cùng Mẹ Người là Đức Maria vì 
đã có kinh rằng "... Xin Đức Mẹ hãy nhớ là xưa nay chưa 

bao giờ nghe thấy ai cầu xin sự gì mà Mẹ chẳng nhậm 
lời....", vì Thiên Chúa đã giao quyền cho Đức Mẹ ban phát 

mọi ơn lành cho loài người, và Mẹ cũng đã nhận chúng ta 
làm con cái Mẹ, thì lẻ nào Đức Mẹ không cứu giúp chúng ta 

lúc toàn dân tộc thậm phần gian nguy khốn khó.  
 

 
Vào thế kỷ XVI, nước Thổ Nhỉ Kỳ trở thành một nước mạnh với gần 90% là Hồi giáo có 

quân đội rất mạnh quyết tâm chinh phục Âu châu, nhất là nước Pháp yếu đuối để quảng 
bá đạo Hồi. Thổ Nhị Kỳ bèn đem quân đánh miền Nam nước Pháp và Âu Chây để tiêu diệt 

đạo CG.  
 

Quân Pháp vừa ít vừa yếu, tinh thần lại chán nãn muốn đầu hành quân Hồi Giáo. Các LM 

kêu gọi Giáo dân hãy lần chuổi Môi Khôi (tràng hạt Mân Côi)cầu xin Đức Mẹ đừng bỏ các 
con Mẹ vào tay quân Hồi giáo độc ác. Nhờ lời cầu nguyện, quân Pháp trở nên hăng hái 

đánh thắng quân Hồi tại vịnh  Lépanté ngày 7 tháng 10 năm 1571. Nhờ ơn lạ đặc biệt của 
Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi, nên sau chiến thắng Đức Thánh Cha Piô V dạy rước kiệu Mẹ 

trọng thể và thành lập lễ Mẹ Thắng Trận vào ngày mồng 7 tháng 10 để ghi ơn Đức Mẹ, và 
Tháng 10 mổi năm được phong là Tháng Mân Côi để kính cám tạ Đức Mẹ. 

* 
Năm 1716 quân Hồi giáo Thổ Nhị Kỳ lại đánh CG Âu Châu tại Témeswar và Corfu ven biển 

Hy Lạp, rút kinh nghiệm giáo dân ra sức lần hạt Mai Khôi cầu xin Đức Mẹ đừng bỏ con cái 
Mẹ, nhờ vậy quân Hồi giáo đông đúc và mạnh phi thường phải thất bại lần nữa nên các 

giáo hữu gọi Mẹ Maria là 'Mẹ Chiến Thắng' và ĐTC Clémentê XI truyền cho khắp Giáo Hội 
mừng lễ Mân Côi kính Đức Mẹ hằng năm vào ngày 7 tháng 10 là thánh Mân Côi. 

*** 
Nay đất nước Việt Nam chúng ta đang lâm nguy biến trầm trọng khó có ai có thể chống 

lại quân xâm lăng Tàu đã bao vây và âm mưu đầu độc giết hại trên 90 triệu dân tộc ta tứ 

bề để tiêu giết nòi giống và xâm chiến bờ cỏi VN. Chẳng còn cách nào giải cứu nổi nếu 
chúng ta không kêu gọi đến Đạo binh Thiên Quốc của Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, Nữ 

Vương Chiến Thắng. 
 

Khổ nổi là 70, 80% người Việt không tin Chúa, cứ kêu cứu Đức Phật.  



 

Vậy người CG với 12% ít ỏi hãy gia công lần hạt Môi Khôi gấp bội lần, ăn chay, sám hối 
đền tội, năng xưng tội, dự Thánh Lễ, rước Mình Thánh Chúa, hy sinh, tha thứ cho nhau, 

tha thứ và làm ơn cho kẻ thù để xin Đức Nữ Đồng Trinh Vô Nhiễm Nguyên Tội cứu Tổ quốc 
và Dân tộc VN khỏi diệt vong.  

 
Nếu người CG ăn chơi sa đọa tội lỗi làm nước phải mất, thì nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm 

nói nước mất là vì CG không sống Tin Mừng cho đủ cũng phải thôi đó. 
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