NHỮNG BÀI VỀ ĐỨC MẸ - LỄ MẸ LÊN TRỜI

Lễ Đức Mẹ Lên Trời
Bài đọc: Rev 11:19a,12:1-6a, 10ab; I Cor 15:20-27; Lk 1:39-56.
First Reading
Revelation 11:19; 12:1-6, 10
11 19Then God's temple in heaven was opened, and the ark of his covenant was seen within
his temple; and there were flashes of lightning, voices, peals of thunder, an earthquake, and
heavy hail. 12 1And a great portent appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the
moon under her feet, and on her head a crown of twelve stars; 2she was with child and she
cried out in her pangs of birth, in anguish for delivery. 3And another portent appeared in
heaven; behold, a great red dragon, with seven heads and ten horns, and seven diadems upon
his heads. 4His tail swept down a third of the stars of heaven, and cast them to the earth. And
the dragon stood before the woman who was about to bear a child, that he might devour her
child when she brought it forth; 5she brought forth a male child, one who is to rule all the nations
with a rod of iron, but her child was caught up to God and to his throne, 6and the woman fled
into the wilderness, where she has a place prepared by God, in which to be nourished for one
thousand two hundred and sixty days. 10And I heard a loud voice in heaven, saying, "Now the
salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of his Christ have come,
for the accuser of our brethren has been thrown down, who accuses them day and night before
our God.

1/ Bài đọc I: 19 Đền Thờ Thiên Chúa ở trên trời mở ra, và Hòm Bia Giao Ước xuất hiện trong
Đền Thờ. 1 Rồi có điềm lớn xuất hiện trên trời: một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân
đạp mặt trăng, và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. 2 Bà có thai, đang kêu la đau đớn và
quằn quại vì sắp sinh con. 3 Lại có điềm khác xuất hiện trên trời: đó là một Con Mãng Xà, đỏ
như lửa, có bảy đầu và mười sừng, trên bảy đầu đều có vương miện. 4 Đuôi nó quét hết một
phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xuống đất. Rồi Con Mãng Xà đứng chực sẵn trước mặt
người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. 5 Bà đã sinh được một
người con, một người con trai, người con này sẽ dùng trượng sắt mà chăn dắt muôn dân. Con bà
được đưa ngay lên Thiên Chúa, lên tận ngai của Người. 6 Còn người Phụ Nữ thì trốn vào sa
mạc; tại đó Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một chỗ ở, để bà được nuôi dưỡng ở đó, trong vòng
một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. 10 Và tôi nghe có tiếng hô to trên trời: "Thiên Chúa chúng ta
thờ giờ đây ban ơn cứu độ, giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, và Đức Ki-tô của Người
giờ đây cũng biểu dương quyền bính, vì kẻ tố cáo anh em của ta, ngày đêm tố cáo họ trước toà
Thiên Chúa, nay bị tống ra ngoài.

Second Reading
1 Corinthians 15:20-27
20But in fact Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen
asleep. 21For as by a man came death, by a man has come also the resurrection of the dead.
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22For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive. 23But each in his own order:
Christ the first fruits, then at his coming those who belong to Christ. 24Then comes the end,
when he delivers the kingdom to God the Father after destroying every rule and every authority
and power. 25For he must reign until he has put all his enemies under his feet. 26The last
enemy to be destroyed is death. 27"For God has put all things in subjection under his feet." But
when it says, "All things are put in subjection under him," it is plain that he is excepted who put
all things under him.

2/ Bài đọc II: 20 Nhưng không phải thế! Đức Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những
ai đã an giấc ngàn thu. 21 Vì nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người
mà kẻ chết được sống lại. 22 Quả thế, như mọi người vì liên đới với A-đam mà phải chết, thì mọi
người nhờ liên đới với Đức Ki-tô, cũng được Thiên Chúa cho sống. 23 Nhưng mỗi người theo thứ
tự của mình: mở đường là Đức Ki-tô, rồi khi Đức Ki-tô quang lâm thì đến lượt những kẻ thuộc về
Người. 24 Sau đó mọi sự đều hoàn tất, khi Người đã tiêu diệt hết mọi quản thần, mọi quyền thần
và mọi dũng thần, rồi trao vương quyền lại cho Thiên Chúa là Cha. 25 Thật vậy, Đức Ki-tô phải
nắm vương quyền cho đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch dưới chân Người. 26 Thù địch cuối
cùng bị tiêu diệt là sự chết, 27 vì Thiên Chúa đã đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô. Mà khi nói
muôn loài, thì dĩ nhiên không kể Đấng đặt muôn loài dưới chân Đức Ki-tô.

Gospel
Luke 1:39-56
39In those days Mary arose and went with haste into the hill country, to a city of Judah, 40and
she entered the house of Zechari'ah and greeted Elizabeth. 41And when Elizabeth heard the
greeting of Mary, the babe leaped in her womb; and Elizabeth was filled with the Holy Spirit
42and she exclaimed with a loud cry, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit
of your womb! 43And why is this granted me, that the mother of my Lord should come to me?
44For behold, when the voice of your greeting came to my ears, the babe in my womb leaped
for joy. 45And blessed is she who believed that there would be a fulfilment of what was spoken
to her from the Lord." 46And Mary said, "My soul magnifies the Lord, 47and my spirit rejoices in
God my Savior, 48for he has regarded the low estate of his handmaiden. For behold,
henceforth all generations will call me blessed; 49for he who is mighty has done great things for
me, and holy is his name. 50And his mercy is on those who fear him from generation to
generation. 51He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the
imagination of their hearts, 52he has put down the mighty from their thrones, and exalted those
of low degree; 53he has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty
away. 54He has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy, 55as he spoke to our
fathers, to Abraham and to his posterity for ever." 56And Mary remained with her about three
months, and returned to her home.

3/ Phúc Âm: 39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc
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Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe
tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42
liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em
đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế
này? 44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui
sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì
Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết
mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh
Người thật chí thánh chí tôn! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ
Người.

51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những
ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. 53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng
cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu
đến muôn đời." 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Khiêm nhường làm theo thánh ý Thiên Chúa để phục vụ tha nhân.

Thiên Chúa luôn yêu thương, chúc lành, và mong muốn mọi sự tốt lành cho con người; ngược
lại, ma quỉ luôn ghen tương, phá hủy, và mong muốn con người làm nô lệ cho chúng. Để thực
hiện điều này, chúng luôn tìm mọi cách để đề cao sự tự do và tính kiêu hãnh nơi con người.
Trong Vườn Địa Đàng, chúng đã cám dỗ cặp vợ chồng đầu tiên, ông Adong và bà Evà, dùng tự
do để bất tuân lệnh Thiên Chúa. Hậu quả của sự bất tuân làm con người xa cách Thiên Chúa và
phải chết. Để chuộc tội cho con người, Mẹ Maria và Đức Kitô là Adam và Eve mới, đã chọn một
phương cách hoàn toàn ngược lại: tuyệt đối khiêm nhường và vâng lời làm theo mọi ý định của
Thiên Chúa.

Các Bài Đọc hôm nay tập trung trong những gì Mẹ Maria và Đức Kitô đã vâng lời làm theo thánh
ý Thiên Chúa, để mang lại sự sống mà con người đã đánh mất. Trong Bài Đọc I, Sách Khải
Huyền nói về cuộc tranh chấp giữa Người Phụ Nữ và Con Mãng Xà: Con thú dữ đứng chực sẵn
trước mặt người Phụ Nữ sắp sinh con, để khi bà sinh xong là nó nuốt ngay con bà. Trong Bài
Đọc II, thánh Phaolô so sánh và mặc khải Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa: "Nếu tại một
người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại. Quả thế, như
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mọi người vì liên đới với Adong mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được
Thiên Chúa cho sống." Trong Phúc Âm, khi được chị họ khen ngợi là người có phúc hơn mọi
phụ nữ, Mẹ Maria đã khiêm nhường tuyên xưng: tất cả những gì Mẹ có được đều do bởi Thiên
Chúa. Mẹ chỉ là người nữ tỳ hèn hạ được Đấng Tối Cao cho cộng tác vào chương trình cứu độ
của Ngài.

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:

Chúng ta cần sáng suốt để nhận định:

- Thiên Chúa là Đấng uy quyền và khôn ngoan: Ngài phác họa và điều khiển toàn bộ Kế Hoạch
Cứu Độ cho con người qua sự vâng lời và khiêm nhường thực hiện của Đức Kitô.

- Mẹ Maria đã khôn ngoan nhận ra Kế Hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa, và khiêm nhường cộng
tác để cung cấp cho Đức Kitô một thân xác, cần thiết cho Kế Hoạch Cứu Độ.
- Noi gương Mẹ, chúng ta cầu xin để chúng ta cũng nhận ra thánh ý Thiên Chúa, và khiêm
nhường cộng tác để mưu cầu phần rỗi cho chúng ta và cho tha nhân. Đừng bao giờ rơi vào bẫy
kiêu hãnh của ma quỉ để đánh cắp những ơn lành của Thiên Chúa và lạc xa đường cứu độ.
LM. Anthony Đinh Minh Tiên, OP

Kính chuyển:
Hồng
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