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“Causa nostrae laetitiae Đức Bà là lý do sự vui mừng của 
chúng con hay Đức Bà làm cho chúng con vui mừng”. Với Mẹ 
Maria là dấu chỉ của niềm hy vọng, là lý do niềm vui cho toàn 
nhân loại, nỗi buồn vì lỗi lầm của ông bà nguyên tổ của chúng 
ta bị loại bỏ: “Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con Trai… 
như lời ngôn sứ Isaia đã nói với vua Achab” (Is 7:14). Lời Thiên 
Chúa kết án con rắn lừa đảo sau ngày Ađam và Evà, nguyên 
tổ loài người phạm tội, được thực hiện: “Ta sẽ gây mối thù 
giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống 
người ấy; dòng giống đó sẽ đập nát đầu mi, và mi sẽ rình cắn 
gót người” (St 3:15). Như thế, Đức Trinh Nữ Maria mau chóng 
xuất hiện trong lời tiên tri liên quan tới ơn cứu rỗi của nhân 
loại.

Với biến cố Con Thiên Chúa sinh ra từ cung lòng đồng 
trinh của Đức Maria Rất Thánh, ơn cứu độ thế giới đã được 
thực hiện một cách tràn đầy và vĩnh viễn. Vì thế, chúng ta 
đuợc mời gọi cử hành Mẹ Chúa trong niềm vui, như Gioan 
Tẩy Giả, trước khi sinh ra, đã nhảy mừng trong lòng thân 
mẫu mình là bà Elidabét khi nghe tiếng Đức Maria chào thân 
mẫu (Lc 1:44). 

Chính vì thế, thánh Gioan Damasceno đã có thể hát chúc 
tụng Mẹ Maria một cách đúng đắn như sau: “Ôi Mẹ Maria, 
Mẹ đã sinh ra niềm vui  cho tất cả mọi người, niềm vui thật 
đánh tan nỗi buồn sầu của tội lỗi”. Và thánh Gregorio, Đấng 
làm phép lạ, đã khẳng định: “Mẹ là bình chứa các niềm vui 
thiên giới”.

 Một chút về Đức Trinh Nữ Maria

     Đức Bà làm cho chúng con vui mừng

Lm. Hoàng Minh T hắng

Ý NGHĨA KINH CẦU ĐỨC BÀ

Chúa đã sống lại thật rồi, Alleluia.


