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Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không?

Tạ ơn Chúa một ngày mới, nguyện xin Mẹ Maria đồng hành với bạn trên mọi nẻo đường
hôm nay nhé.

Cha Vương

Thứ 5: 07/04/2022

GIÁO LÝ: Có phải Đức Maria chỉ là dụng cụ trong tay Thiên Chúa không? Đức Maria còn
hơn là một dụng cụ thụ động trong tay Thiên Chúa vì Mẹ đã chủ động chấp nhận qua lời
"Xin vâng"
, để việc Chúa nhập thể được hoàn thành.

(YouCat, số 84)

SUY NIỆM: Đức Maria trả lời cho sứ thần đã báo tin Mẹ sẽ sinh ra Con Thiên Chúa tối cao
rằng: "Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói" (Lc 1,38).

Việc cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô đã bắt đầu bởi lời mời gọi của Thiên Chúa, bởi lời chấp
nhận tự do của một người, và Đức Mẹ thụ thai trước khi lễ cưới với Thánh Giuse. Cũng theo
những con đường không bình thường, Đức Maria đã trở nên "cửa cứu rỗi" chúng ta. (YouCat, số
84 t.t.)
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❦ Đức Mẹ là con đường bảo đảm, thẳng tắp, tinh tuyền, dễ dàng nhất, ngắn nhất, hoàn
hảo nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô. (Thánh Louis de Montfort)

❦ Không có con đường nào an toàn và dễ dàng hơn là Đức Mẹ liên kết mọi người với Đức
Kitô". (Thánh GH Piô X)

LẮNG NGHE: Cậu [Gia-cóp] phát sợ và nói: "Nơi này đáng sợ thay! Đây là nhà của Thiên
Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác." (St 28:17)

CẦU NGUYỆN: Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Cửa ban cho con Ơn Cứu độ, chỉ qua cửa này con mới có
thể đến gặp gỡ Thiên Chúa bằng sự hãm mình và thống hối, bằng đức tin và cầu nguyện, bằng
khiêm tốn và trong sạch, bằng bác ái và thánh thiện. Xin giúp con gắn kết với Mẹ để gắn kết với
Chúa Giêsu, đến với Mẹ để đến với Đức Giêsu mỗi ngày qua lời Kinh Mân Côi và suy niệm
những nhân đức của Mẹ.

THỰC HÀNH: Nhìn nhận Mẹ Maria như là "Mẹ thiêng liêng" và đón nhận Mẹ như là một gương
mẫu sống động cho đức tin hướng về Thiên Chúa, mời bạn hãy tín thác và nhờ Mẹ dẫn dắt, chia
sẻ những thành công hay thất bại trên đường đời qua việc tôn sùng Mẹ.

From: Đỗ Dzũng
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