
LẦN HẠT MÂN CÔI LÀ LAO CÔNG THIÊN QUỐC 

 

... Năm 1979, dịp cử hành 100 năm qua đời của thánh nữ 

Bernadette Soubirous (1844-1879), người ta nhắc đến một 

trang viết tuyệt vời của văn sĩ kiêm tiểu thuyết gia Franz 

Werfel (1890-1945) người Áo. Ông viết về Tràng Chuỗi Mân Côi, 

hay nói đúng hơn, về động tác lành thánh của bàn tay cầm Tràng 

Chuỗi để lần hạt Mân Côi. 

Lần hạt Mân Côi là lao công thiên quốc, một việc làm bằng tay 

đặc thù thuộc về Trời Cao: một việc cắt may vô hình, một việc 

đan áo, một việc thêu thùa, hoàn thành qua tác động lần 50 hột 

đọc 50 Kinh Kính Mừng MARIA của Tràng Chuỗi Mân Côi. Người 

nào - hết năm này qua năm khác - mỗi ngày lần rất nhiều tràng 

hạt Mân Côi, đọc không biết bao nhiêu kinh Kính Mừng MARIA 

thì sẽ dệt được tấm vải dài thật dài. Và THIÊN CHÚA Từ Bi sẽ dùng tấm vải vô hình ấy để phủ lên che 

khuất một phần các tội lỗi người đó đã phạm. Ngay cả khi một người vừa đọc kinh Mân Côi vừa lần hạt 

vừa lo ra chia trí, thì việc chia trí này không phải là một lỗi lầm to tát lắm. Bởi vì, việc lần hạt Mân Côi tự 

nó giống như một việc làm có bảo hiểm, nhận được an toàn rồi! 

... Tuy nhiên, lần nhiều tràng hạt Mân Côi trong ngày không hẳn là việc đáng khen ngợi cho bằng lần hạt 

ít chuỗi nhưng đọc kinh thật khoan thai chậm rãi. Phẩm hơn lượng! 

Nữ đan sĩ Eulalia thuộc dòng thánh nữ Brigitte sống ở Đan Viện Paradiso tại thành phố Firenze (Bắc Ý) 

hồi thế kỷ thứ XV. Vào thời kz ấy, các nữ đan sĩ đọc Thánh Vịnh kính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. 

Mỗi lần đọc như thế thì được xem có giá trị tương đương với 3 Tràng Chuỗi Mân Côi. Nữ đan sĩ Eulalia 

quyết tâm đọc nhiều lần để được kể như lần nhiều Tràng Chuỗi Mân Côi. Đọc nhiều nên đôi khi đọc vội 

vàng hấp tấp. Cũng có thể vì có ít giờ và phải chu toàn các công việc khác nữa chăng! 

Một ngày Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA ưu ái hiện ra với nữ đan sĩ Eulalia. Đức Mẹ khen ngợi lòng 

trung thành của người con thảo hiếu luôn luôn đọc kinh ca tụng Đức Mẹ. Nhưng Đức Mẹ âu yếm nhắn 

nhủ: 

- Con nên đọc chậm rãi. Mẹ ước ao chỉ cần nghe 50 kinh Kính Mừng thôi, nhưng đọc với trọn lòng sốt 

sắng! 

Đức Mẹ nói thêm: 

- Con biết không, cứ mỗi lần nghe lập lại lời chào của chính Tổng Lãnh Thiên Thần Gabrie ”Đức Chúa Trời 

ở cùng Bà” đủ làm cho lòng Mẹ cảm thấy thật hân hoan, một niềm hân hoan không thể diễn tả bằng lời! 

... Vị bác sĩ người Ý đặc biệt công khai bày tỏ lòng yêu mến Tràng Chuỗi Mân Côi là thánh Giuseppe 

Moscati. Thánh nhân chào đời tại Benevento ngày 25-7-1880 và qua đời ngày 12-4-1927 tại Napoli, gần 



thành phố có đền thánh Đức Bà Mân Côi Pompei. Hàng năm, thánh 

nhân không bao giờ bỏ qua hai lần ”Supplica - Khẩn Cầu” đọc vào 

đúng 12 giờ trưa ngày 8-5 và Chúa Nhật đầu tháng 10. Ngay cả nơi 

Dưỡng Đường Littieri, thánh nhân cũng thường quy tụ các đồng 

nghiệp để cùng đọc lời Khẩn Cầu dâng lên Đức Bà Mân Côi Pompei. 

Nhưng nhất là, hàng ngày, thánh Moscati trung tín dâng lên Đức Nữ 

Trinh Rất Thánh MARIA lời Kinh qua việc lần hạt Mân Côi. Tràng 

Chuỗi Mân Côi đúng là vòng xích dịu hiền nối liền đất thấp với Trời 

Cao, là mối quan hệ liên kết con người với các thánh thiên thần! 

Thánh Moscati luôn mang trong mình Tràng Chuỗi Mân Côi. Trước 

khi phải trả lời một vấn nạn hay làm một động tác quan trọng, 

thánh nhân luôn cho tay vào túi để lấy Tràng Chuỗi và hôn kính 

Tràng Chuỗi Mân Côi. 

Mỗi năm trước lễ Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức mừng vào ngày 11-2 

bác sĩ Moscati đều đặn đến nhà thờ Thánh Nicola ở Napoli để làm 

Tuần 15 Ngày chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Lộ Đức. Việc chuẩn bị gồm có: lần hạt Mân Côi, tham dự Thánh 

Lễ rồi tạ ơn sau Thánh Lễ. Thái độ cung kính của bác sĩ Moscati trong vòng 1 giờ 15 phút dành cho các 

việc đạo đức này gây một ấn tượng sâu xa nơi tất cả tín hữu Công Giáo đồng hương đồng thời. 

Vào năm 1927, khi thi hành các việc đạo đức của ”Tuần 15 Ngày” cuối cùng nơi cuộc đời dương thế, bác 

sĩ Giuseppe Moscati biểu lộ một lòng sốt sắng nhiệt thành hiếm có. Kể cả việc bác sĩ từ chối đi khám 

bệnh ở nơi xa ngoài thành Napoli, vì không muốn gián đoạn các việc đạo đức của Tuần 15 Ngày. Người 

ta có cảm tưởng bác sĩ không muốn rời xa Đức Mẹ MARIA nhưng nồng nhiệt ước ao được ở bên cạnh 

Đức Mẹ. 

Bác sĩ Giuseppe Moscati gục đầu tắt thở tại tư gia hưởng dương 46 tuổi. Đúng là một đời sống hoàn 

toàn dâng hiến cho THIÊN CHÚA và phục vụ tha nhân, đặc biệt là người nghèo. Một bác sĩ dung hòa cách 

tuyệt diệu giữa hai lãnh vực Khoa Học và Đức Tin. Và nhất là, can đảm công khai sống và làm chứng cho 

Đức Tin Công Giáo. 

... Kinh Lạy Nữ Vương 

Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. 

Chúng con con cháu Evà, ở chốn khách đày kêu đến cùng Bà; chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu 

khẩn Bà thương. Hỡi ơi, Bà là Chúa bàu chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con. Đến sau khỏi 

đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa GIÊSU Con lòng Bà gồm phước lạ. Ôi! khoan thay! nhân 

thay! dịu thay! Thánh MARIA trọn đời đồng trinh. Amen. 

(”La Mia Messa”, 1 Ottobre 2010 - 31 Dicembre 2010, Anno IV/C, vol.IV, Casa Mariana Editrice, trang 

159 / 134 / 113-114) 
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