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Hôm nay,ngày 8/12/2016, toàn thể Giáo Hội mừng 

kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.  

Legio Mariae  Hoan Thiện cũng mừng kính Lễ Bổn 

Mạng là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội . 

 

Bài giảng do Cha khách Alphonso Trần Ngọc Hướng 

dòng Chúa Cứu Thế chia sẽ  

 

Đây là lần đầu tiên cha đến với cộng đòan này,  một cộng đoàn cỡi mở, gần gũi. Cha  

chia sẽ Dòng Chúa Cứu Thế là dòng “đi lang thang”, đi đến đâu thì tiếp cận với cộng 

đoàn anh chị em nơi đó. 

 

Hôm nay chúng ta mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội , nến màu tím được đổi 

thành màu trắng. Mừng Lễ Mẹ, chúng ta nói về ơn cao trọng mà ta đã nhận được từ 

Mẹ. 

Theo truyền thống, đã từ lâu Giáo Hội đã mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 

Nhưng mãi cho đến ngày 18/12/1824 Đức Giáo Hoàng PIO XXIV (24) mới tuyên bố 

Tín Điều Mừng Kính Lễ Bổn Mạng Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tín Điều là điều xác tín được 

Giáo Hội chuẩn nhận. 

 

Theo Ơn Tiền Định, Đức Mẹ đã được chuẩn bị từ đời đời, trong cung lòng của Đức 

Mẹ  sẽ có một Đấng Cứu Thế được sinh ra. 

 

Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội là gì ? là một Tin Mừng  “ Người hãy mừng vui lên, Đấng 

đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà”Lc1,28-29. Đức Maria cũng là một người nữ bình 

thường  như mọi người nữ. Nhưng Đức Maria là người Đầy Ân Sủng , đây là tên của 

Mẹ “ Đầy Ân Sủng” . Thiên Chúa đã chọn Đức Maria, đó là ý định của Thiên Chúa. 

 

Trong bài đọc 1, Adam và Eva cũng nhận được ân sủng , nhưng do cãi lệnh Thiên 

Chúa, do sự không khiêm nhường, muốn được bằng Thiên Chúa. 

Mẹ Maria là người được Thiên Chúa chọn và Mẹ đã xin vâng. Sứ Thần nói :” Người 

sẽ nên cao cả và sẽ sinh ra một Đấng Tối Cao “. Xem quả thì biết cây , vì  quả là con 

Thiên Chúa, cây là Mẹ. 

Điều làm ta tin vững chắc là “Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội” là ơn được Thiên Chúa bao 

bọc ngay từ trong lòng Mẹ, vì không có điều gì là Thiên Chúa không làm được. 

Đức Chúa  lựa chọn Đức Maria, là lực chọn Ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội, là lý do để ta 

hy vọng vào sự sống đời đời. Tại sao ? Từ xưa Adam, Eva đã không vâng phục Thiên 

Chúa. Còn Adam mới, Eva mới đã vâng phục  Lời Thiên Chúa : “ Vâng, tôi là nữ tỳ 
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của Thiên Chúa, hãy làm cho tôi như lời Sứ Thần truyền”Lc1,38, vì vậy ta có nhiều hy 

vọng, có một Thiên Chúa được sinh ra. 

 

Điều đặc biệt nơi Đức Maria mà ta học hỏi là gì ? đó là đức khiêm nhường. 

Mẹ được Ơn  Khiết Trinh, ơn bao bọc bởi Thiên chúa, Mẹ còn phải làm gì?  

Trật tự của ơn Thiên Chúa đến với Mẹ như sau: 

1- Hỏi xem Đức Maria có đồng ý  không ? 

2- Cuộc đời của Mẹ Maria có bị trầy trật vì con không ? Trong thời gian Chúa 

Giêsu còn sống ẩn dật, Đức Maria sống thế nào với con của Thiên Chúa ? 

Người lớn lên bởi xác thịt, nhưng Mẹ vẫn tin Người là Con Thiên Chúa. 

3- Biến cố trốn sang Ai Cập, con Thiên Chúa mà phải chạy trốn ? tình yêu của 

Chúa, sự quan phòng của Chúa ở đâu? Nhưng Mẹ vẫn vâng lời. 

4- Dưới chân thập giá, Mẹ vẫn phải dâng con mình cho Thiên Chúa. 

Mẹ luôn khiêm nhường trong sự vâng phục  Thiên Chúa mà không đánh mất đức tin. 

Mẹ vẫn cố gắng đi theo con đường Chúa đã chọn bằng sự khiêm nhường trong sâu 

thẵm trong tâm hồn.  

Đức Maria nói ít, chỉ âm thầm làm. Mẹ âm thầm theo dõi bước chân con. Khi dâng 

con trong đền thờ, ông bà Simon đã nói “ một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim Bà....”.  

 

Cuộc sống của Mẹ là cuộc sống của sự khiêm nhường, sống với tất cả những khó khăn 

mà Mẹ phải gánh chịu. 

 

Ta yêu mến Mẹ, Mẹ cãm thông sâu sắc những gánh nặng, những khó khăn mà ta gánh 

chịu.Niềm hy vọng của chúng ta là sao mai huy hoàng như lời nhạc trong bài hát mà 

chúng ta vừa tập “ Mẹ là niềm hy vọng” . 
Têrêsa NL  

Photo HD Truyền Thông Hoan Thiện 

  

 

 

  

 


