
CÁNH HOA NHỎ CỦA ĐỨC NỮ TRINH MARIA 

 

Câu chuyện cuộc đời cánh hoa bé nhỏ của Đức Nữ Trinh Rất 

Thánh MARIA. Cô thiếu nữ Ý có tên Margherita. Margherita 

là đứa con ngoan thảo của Đức Mẹ. Cô là thành viên Hội 

Đức Bà Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cô tận hiến toàn thân cho 

Đức Mẹ. Trọn ngày sống của cô thuộc về Đức Mẹ MARIA. 

Chỉ có điều đáng nói và cũng là lý do gây bối rối không ít 

trong tâm hồn thơ trắng và nơi lương tâm bén nhạy của cô 

gái. Margherita tự suy xét và tự đặt lại vấn đề tình yêu chân 

thật đối với Hiền Mẫu Thiên Quốc. Margherita tự hỏi: 

- Làm sao mình có thể tuyên bố yêu mến Đức Mẹ khi mình 

không ưa thích lần hạt Mân Côi, lời Kinh rất đẹp lòng Đức 

Mẹ? 

Thật thế, Margherita không tài nào đọc trọn tràng kinh Mân 

Côi. Cô cũng không thể hiểu được tại sao các tín hữu Công 

Giáo lại yêu thích lần chuỗi Mân Côi. Margherita không 

thích lần hạt nên cũng không để yên người khác lần hạt. Cô 

gái tìm cách phá rối các buổi lần hạt Mân Côi chung. 

Thế nhưng, Margherita không bỏ qua ngày nào mà không đọc ít nhất 10 kinh Mân Côi. Margherita 

thường phân chia 50 kinh Mân Côi thành nhiều lần, khi thì 10 kinh, lúc khác lại 5 kinh. Lúc khác nữa cũng 

chỉ có 5 kinh. Tràng chuỗi Mân Côi phải góp nhặt nhiều lần mới trọn 50 kinh. 

Một ngày, với sự đồng ý của Cha Linh Hướng, Margherita quyết định làm tuần tĩnh tâm nơi Cộng Đoàn 

các Nữ Tử Đức MARIA. Cô gái thật yêu thích bầu khí thinh lặng. Chỉ điều duy nhất khiến cô gái khó chịu. 

Đó là các nữ tu lần hạt Mân Côi liên miên. Ngoài việc lần hạt chung nơi nhà nguyện, các Chị còn đọc kinh 

Mân Côi trong lúc làm việc. Một ngày từ sáng đến tối, các nữ tu đọc không biết bao nhiêu là tràng kinh 

Mâm Côi. ”Làm sao mà các Chị lại có thể đọc kinh Mân Côi nhiều đến thế?” Cô gái ngạc nhiên thắc mắc 

tự hỏi. 

Một ngày rồi hai ngày qua, Margherita bắt đầu bị cuốn hút vào lời kinh Mân Côi. Margherita cố gắng lần 

trọn tràng kinh Mân Côi. Rồi lại lần nhiều tràng chuỗi 50 trong cùng một ngày. Hẳn cố gắng của cô làm 

vui lòng Đức Mẹ nên Đức Mẹ đã ban cho thiếu nữ một phúc lành. 

Một hôm Margherita gặp chị Maria Vittoria người Phi châu đang sung sướng nô đùa với các bông tuyết 

trắng tinh ngoài trời. Margherita cất tiếng hỏi: 

- Bộ chị thích tuyết lắm hả? Chị đến từ một xứ nóng, vậy thì tuyết không làm chị bị lạnh run sao? 



Chị nữ tu dịu dàng đáp: 

- Nếu tuyết trắng cũng nóng y như mặt trời xứ Phi Châu, thì đâu còn 

công phúc gì nữa khi vui chơi cùng tuyết? 

Câu trả lời của chị Maria Vittoria như gieo luồng sáng mới trong tâm trí 

cô thiếu nữ. 

Bước vào nhà, Margherita gặp chị Maria Giuseppina, người Hòa-Lan, 

đang ôm một chồng sách. Cô gái đi theo chị nữ tu vào thư viện lấy 

sách rồi cất tiếng hỏi: 

- Chị à, làm sao chị có thể học và đọc được tất cả các sách này? Tiếng Ý 

là ngôn ngữ rất khó đối với chị, và chị mới đến đây có vài tháng? 

Chị nữ tu Hòa-Lan âu yếm nhìn Margherita và đáp: 

- Em à, nếu mọi cái đều dễ dãi trơn tru thì chúng ta đâu có dịp thu góp 

bó hồng làm quà hy sinh dâng lên Hiền Mầu Thiên Quốc dấu ái của 

chúng ta? 

Câu nói của chị Maria Giuseppina như nốt nhạc cuối kết thúc bản nhạc mà Đức Mẹ MARIA muốn âu yếm 

trao tặng đứa con ngoan thảo Margherita. 

Cô gái hiểu rằng, khi lần hạt Mân Côi chúng ta không tìm kiếm trước tiên nỗi dịu ngọt cùng niềm an ủi 

cho chính mình, nhưng là tìm kiếm niềm vui cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Các lời kinh Mân Côi càng 

đòi hỏi hy sinh càng làm đẹp lòng Đức Mẹ! 

... Câu chuyện xảy ra ngày 10-3-1615 khi Linh Mục Olgivie nhà thừa sai vĩ đại bước lên đoạn đầu đài. 

Cha bị hành quyết tại Glasgow vì tội dám rao giảng Tin Mừng của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Lúc lên tới nơi, 

Cha âu yếm nhìn đám đông đang có mặt. Cha muốn gởi lại di vật thân yêu cuối cùng của cuộc đời truyền 

giáo. Đó là tràng chuỗi Mân Côi. 

Tràng chuỗi Mân Côi cũng là chứng tích cho Đức Tin Công Giáo tinh tuyền của Cha. Cha lấy tràng chuỗi 

Mân Côi rồi mạnh tay ném thẳng vào đám đông. Tràng chuỗi rơi nhằm một người trẻ Hung-Gia-Lợi theo 

hệ phái Tin Lành Calvin, lâu nay vẫn ghét cay ghét đắng vật thánh này. 

Chàng thanh niên cảm thấy sững sờ. Khi đôi tay chàng chạm đến tràng chuỗi Mân Côi lòng chàng xúc 

động mạnh. Sau đó chàng tìm hiểu giáo lý và xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Quả thật, Tràng chuỗi 

Mân Côi có sức mạnh thiêng liêng hoán cải tất cả những ai được diễm phúc chạm đến nó. 

(”Il Settimanale di Padre Pio”, n.21, 18-5-2003, trang 16+15). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 


