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LỄ ĐỨC MẸ HỒN XAC LÊN TRỜI

Tin Mừng theo Thánh Lu-ca (1, 39-56)

Anh Chị em yêu quý,

Mary được Thiên Chúa ban đầy ơn phúc do tình yêu, sự khiêm tốn và sự vâng lời của mẹ.
"Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm
phúc."(Lc. 1, 48) M
"
Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."(Lc. 1, 38)

Được đầy tràn Chúa Thánh Thần, bà Elizabeth có thể nhận biết mẹ Maria là mẹ Thiên
Chúa và hài nhi của bà nhảy mừng trong lòng bà. Thánh Phaolô nói: "Không ai có thể nói
rằng: "Đức Giê-su là Chúa", nếu người ấy không ở trong Thần Khí."(1 Côrintô 12, 3) M
Thiên sứ nói với m
ẹ Maria rằng: "
Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì
thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa."(Lc. 1, 35)

Giáo hội Công giáo long trọng mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Mẹ Maria được cứu khỏi kẻ thù
của mình, đó là sự chết như đã nói: "Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa mạc; tại đó Thiên
Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở"(KH. 12, 6) M
"Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi,
vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi
có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là
thánh."(Lc. 1, 46-49)

Đức Mẹ Maria là hòm bia thuần khiết nhất và sống động của Thiên Chúa đã cưu mang Chúa
Giêsu như là giao ước mới và vĩnh cửu cho bất cứ ai tin vào Con Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Mẹ
đã được dành riêng cho Thiên Chúa trong chương trình cứu rỗi của ngài cho nhân loại, mẹ là sự
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thánh thiện. Thánh Maria Đức mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ
lâm tử. A-men!

Sự long trọng mừng lễ Đức Mẹ lên trời là cảm tạ Thiên Chúa và Đức Maria, mẹ chúng ta trong
thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô. Đó cũng là niềm hy vọng của mỗi người sẽ cùng hưởng
phúc Nước Trời với mẹ sau này.

Đức tin là một ân sủng của Thiên Chúa cho những ai khiêm tốn và kính sợ Ngài. Mẹ
Ma-ri-a rất khiêm nhường, vâng phục và tin tưởng vào Lời Chúa nên được chúc phúc và
tràn đầy ân phúc của Thiên Chúa, còn mỗi người chúng ta thì sao?

Kính bình an của Chúa Ki-tô!

Đom. Quang

--

Gospel LK 1, 39-56

Beloved Brothers and Sisters,

Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah because she loved
Elizabeth very much. Love is a strength to make Mary conquering her difficulty when traveling
on the hill country and she was in haste to visit her age relative. Mary's true love was shown in
her sharing and serving.

Mary found favor with God due to her humility and obedience. "For he has looked upon his
handmaid's lowliness; behold, from now on will all ages call me blessed."(Lk. 1, 48) Mary
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believed the infant in her womb was the Son of the Most High. Although Mary was the mother of
God, she replied to the angel, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me
according to your word."(Lk. 1, 38)

Filled with the Holy Spirit, Elizabeth could be able to recognize Mary was the mother of God and
her infant leaped in her womb. St. Paul said, "No one can say, "Jesus is Lord," except by the
Holy Spirit."(1 Cor. 12, 3) Mary was found favor with God and she has a unique relationship with
him. And the angel said to Mary, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most
High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
God, the Trinity as the Father, the Son, and the Holy Spirit, is with Mary.

The Catholic Church solemnly celebrate the feast of the Assumption of Mary. Mary was saved
from her enemy which is the death as said, "The woman herself fled into the desert
where she had a place prepared by God."(Rel. 12, 6) Mary is with God with body and soul
because she was found favor with God (Lk, 1, 28).
Mary was free from death by her son, Jesus whom she said, "
My soul proclaims the greatness of the Lord; my spirit rejoices in God my savior."(Lk. 1, 46-47)
Jesus won his enemy. "the last enemy to be destroyed is death."(1 Cor, 15, 26)

Mary is the purest and living ark of God which carrying Jesus as the new and everlasting
covenant for anyone to believe in the Son of God, Jesus. She was dedicated for God in his
salvation plan for the humanity, she is holy by God. Holy Mary, mother of God, pray for us,
sinners, now and at the hour of our death. A-men!

The solemnity of the Assumption of Mary is to thank God and Mary, our mother in the mystical
body of Christ. It is also the hope of each person to enjoy the kingdom of heaven with our
mother later. Faith is a grace of God to those who are humble and fearful of Him. Mary is very
humble, obedient and trustful of God's Word, so blessed and full of the grace of God. How
about each of us?

Peace of Christ!

Bro. Dominic Quang
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