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Ơn Thánh 
Quý Hơn Hột Xoàn

Không biết Thánh Giuse có tặng nhẫn hột xoàn cho 
Đức Mẹ trong ngày cưới hay không, nhưng Thánh 

Cathrine Laboure được thị kiến là Đức Mẹ có đeo nhẫn. 
Có điều là Đức Mẹ không những đeo nhẫn một ngón 
mà ngón tay nào cũng có nhẫn. Giàu thật, còn hơn cả 
các bà đại gia. Nghe chuyện Đức Mẹ đeo nhiều nhẫn 
không khéo lại trở thành mốt mới cho các bà các chị 
có tiền. Trời ban cho mười ngón mà chỉ đeo có một 
ngón thì phí đi. Sao không đeo cả mười ngón cho sang? 
Thánh Cathrine còn kể thêm rằng, trong số  những chiếc 
nhẫn của Đức Mẹ chỉ có một số nhẫn toát ra tia sáng mà 
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thôi. Rồi Thánh nữ tò mò hỏi Đức Mẹ,“Tại sao chỉ có 
mấy chiếc nhẫn toả sáng, còn mấy chiếc khác thì sao?” 
Đức Mẹ trả lời, ánh sáng của những chiếc nhẫn ấy là 
nguồn ân sủng từ Trời. Nhẫn toả sáng là đã ban ơn cho 
những ai đến khẩn cầu. Còn những chiếc nhẫn chưa toả 
ánh sáng thì vẫn còn chờ đợi cho những ai đến viếng xin. 
Nếu họ đến thì những chiếc nhẫn ấy sẽ toả ánh sáng và 
ban ơn. Nếu nhân loại không đến với Thiên Chúa và Đức 
Maria thì nguồn ơn thánh đó vẫn ở lại với Đấng ban ơn.
 
Tôi nghe tin này nên vội vã đến xin Đức Mẹ, mong sao 
mấy cái nhẫn kia của Đức Mẹ cũng sẽ lấp lánh như đèn 
Noel. Con vui, Mẹ cũng vui. Ơn huệ thì bao la nhưng 
Thiên Chúa vẫn muốn nơi con người là lòng khao khát, 
cậy trông. Khao khát ơn trời là dấu chỉ biết sống lệ thuộc 
vào Thiên Chúa là nguồn mạch của sự sống chứ không 
phải dựa vào tài năng của mình. Bao nhiêu người thành 
đạt hoặc trở nên thịnh vượng  là nhờ ơn Trời. Bao nhiêu 
ơn chữa lành diễn ra khi khả năng con người bất lực. 
Chúa vẫn nhờ Mẹ để đem dến ơn lành.

Chẳng ai có thể xác nhận câu chuyện trao đổi thân mật 
giữa Thánh Cathrine và Đức Mẹ. Thế nhưng qua lời 
Thánh nhân tường thuật, chúng ta hiểu rằng khi con 
người mong mỏi ơn Thánh và những ơn cần thiết cho 
cuộc sống thì Đức Mẹ sẽ rộng lòng ban ơn. Đời sống 
hạnh phúc và bình an không thể bỏ quên ơn Thánh.
Đến với Mẹ khi cuộc đời thiếu thốn, rồi Mẹ sẽ ban cho 
những chiếc nhẫn tâm linh, quý hơn cả hột xoàn kim 
cương lấp lánh.


