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... Khi cụ già Cipriano-Giuse qua đời, con bị đặt trước tình trạng khó 

khăn, bởi vì trước đó, con có thói quen lần hạt Mân Côi chung với cụ và 

đọc to tiếng. Sau khi cụ qua đời, con lần hạt cầu cho cụ sớm về hưởng 

Nhan Thánh Chúa nhưng không mấy dễ dàng. Giờ đây, con lần hạt một 

mình, đọc thầm, con mất gấp đôi thời giờ, bởi lẽ con thường lo ra chia trí 

và cứ phải bắt đầu lại. 

Con thầm nghĩ: có lẽ nên tìm người nào đó lần hạt chung với mình, thay 

thế cụ già Cipriano. Chị ở Acacia biết lần hạt Mân Côi, nhưng nếu con rủ thì 

chị luôn luôn từ chối, lấy lý do: 

- Chị không có giờ, cô bé ạ! 

Chị Elsa của con thì đôi lúc nhận lời lần hạt chung với con, nhưng lần chưa 

hết tràng chuỗi Mân Côi thì chị bỏ rơi con và nói: 

- Bây giờ em đọc một mình đi, chị mệt lắm rồi! 

Con tiếp tục lần hạt cho xong, nhưng vì quá bận tâm phải đọc đàng hoàng, 

nên cứ đọc đi đọc lại hoài, đến nổi, đèn đường bật sáng mà con vẫn chưa lần xong tràng chuỗi Mân Côi. 

Thỉnh thoảng, con không lần trọn chuỗi Mân Côi, khiến con buồn sầu, rầu rĩ với ý nghĩ: 

- Ngày hôm nay, Mẹ Đức Chúa GIÊSU không nhận được lời kinh dâng kính Mẹ! 

Nếu ngày nào gặp ngăn trở không thể lần hạt Mân Côi thì con không tài nào chợp mắt được. Bởi lẽ đối 

với con, đọc kinh Mân Côi ca tụng Đức Bà là một bổn phận quan trọng! Hôm nào như thế, nằm trong 

giường con đợi chị giúp việc tắt đèn rồi con ngồi lên trên giường và lần hạt Mân Côi. Chỉ sau khi lần hạt 

xong con mới nằm xuống ngủ yên. 

Con nhất quyết phải vượt cho bằng được cái trắc trở này và kêu cầu đến sự trợ giúp của Isaura, cô bé 

láng giềng. Isaura là cô bạn thuần thục. Con trình bày nỗi khó khăn và rủ cô bạn lần hạt Mân Côi chung. 

Isaura nhận lời ngay với điều kiện là hai đứa phải lần hạt dưới giàn nho để khỏi bị người khác thấy và 

chế nhạo. Con không hiểu lý do tại sao nhưng không thắc mắc và chấp nhận ngay điều kiện. 

Trong vòng mấy ngày liền cô bạn hàng xóm tốt lành cùng lần hạt với con. Nhưng vào một buổi chiều, 

đang lúc còn lần hạt, Isaura nói với con giống y như chị con: 

- Tao mệt lắm rồi, tao không đọc kinh nữa đâu, thôi mình chạy chơi đi! 

Vì không thể ngồi lại một mình dưới giàn nho con đành đi với Isaura, rồi con về nhà, ngồi trên giường lần 

tiếp cho xong tràng chuỗi Mân Côi. 



Kể từ sau ngày ấy, thỉnh thoảng con rủ được Isaura đến lần 

hạt chung với con, nhưng phải nài nĩ lắm cô bé mới nhận lời. 

Thấy tình cảnh quá khó khăn, con đành chấm dứt việc rủ 

Isaura lần hạt chung với con. 

Ngoài Isaura, con không tìm được bạn nào khác có lòng bác ái 

chấp nhận lần hạt Mân Côi chung với con. Năm tháng trôi 

qua, nhưng việc khó khăn phải lần hạt một mình không trôi 

qua. Tuy nhiên, con phải thành thật khẳng định rằng nhờ một 

ơn đặc biệt của Mẹ Đức Chúa GIÊSU, con không bao giờ bỏ 

việc lần hạt Mân Côi, dâng kính Đức Bà mỗi ngày. Hôm nay 

đây tư tưởng này mang lại cho con niềm vui khôn tả. 

Khi vào dòng, con vô cùng hân hoan! Bởi vì, con tìm được một 

chị bạn thỉnh sinh, bằng lòng lần hạt chung với con, tất cả 

những lần nào hoàn cảnh cho phép. Hễ con xin, là chị chấp thuận ngay! Sau cùng, trong thời gian nhà 

tập, con hoàn toàn thắng vượt khó khăn này, vì con nhận lệnh: không được phép đọc một Kinh Kính 

Mừng nào với một người khác. 

Con đã dâng rất nhiều tràng chuỗi Mân Côi của con để cầu cho những ai đã có lòng bác ái chấp nhận việc 

lần hạt chung với con. Con ghi ơn họ vô vàn. Trên Trời, những linh hồn quảng đại này sẽ biết rõ hơn điều 

lành họ đã làm cho con và hạnh phúc họ đã trao cho con, mỗi khi họ mau mắn đến giúp đỡ con trong 

việc lần hạt Mân Côi chung. 

... ”Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-Xa, duyên dáng tựa Giêrusalem, oai hùng như đạo binh 

chỉnh tề hàng ngũ .. 'Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông, diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái 

dương, oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ?' Tôi xuống vườn hạnh đào ngắm chồi non thung 

lũng, xuống xem nho đã đâm chồi, xuống xem hoa lựu nở rồi hay chưa. Đâu ngờ tình đượm say sưa, 

bước lên xa giá ngọc ngà chúa tôi” (Diễm Ca 6,4/10-12). 

(Cecilia Cony, ”Je Dois Raconter Ma Vie”, Editions Téqui, 1988, trang 73-76) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 


