Vương cung thánh đường Đức Bà Cả

Sau khi công đồng Ephesus công bố tín điều Mẹ Thiên Chúa vào năm 431, Đức Sixtus III đã
cung hiến một vương cung thánh đường tại Roma để dâng kính Đức Thánh Trinh Nữ. Về sau,
vương cung thánh đường ấy được gọi là vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Đó là thánh
đường cổ xưa nhất được dâng kính Mẹ Maria.
Theo truyền tụng cổ xưa, một người Roma đã xin Đức Mẹ soi sáng để biết sử dụng tài sản của
mình một cách ích lợi nhất. Sáng sớm ngày 5 tháng 8, trong một giấc mơ, Đức Mẹ đã dạy ông
ấy hãy xây dựng một thánh đường tôn kính Mẹ tại nơi có tuyết đổ trên đồi Esquiline. Và hôm
ấy, tuyết đã rơi xuống một cách kỳ diệu tại địa điểm tọa lạc vương cung thánh đường Đức Bà
Cả hiện nay.
1 Nguồn gốc vương cung thánh đường được dâng hiến Mẹ Thiên Chúa tại Roma.
Thánh đường cổ kính nhất tại Tây Phương được hiến dâng cho Đức Thánh Trinh Nữ. Nhiều
sự kiện trong lịch sử Giáo Hội đã diễn ra tại đây. Vương cung thánh đường Đức Bà Cả gắn

liền với sự kiện công đồng Ephesus công bố tín điều Mẹ Thiên Chúa. Thánh đường này, vào
thế kỷ IV – theo sự hướng dẫn của Mẹ – được kiến thiết tại địa điểm như hiện nay, không bao
lâu sau khi công đồng Ephesus bế mạc. Dân thành nô nức mừng vui trước sự kiện chính thức
tuyên tín chân lý mà họ từ lâu đã tin tưởng, và niềm hân hoan ấy đã lan khắp Giáo Hội.
Các tín hữu đã kiến thiết thánh đường nguy nga này để tôn vinh Mẹ tại kinh thành Muôn Thuở.
Niềm hoan lạc của họ còn lan truyền đến cho chúng ta, khi chúng ta tôn vinh Đức Maria một
cách đặc biệt. Chúng ta chúc tụng Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng ta.
Theo một truyền tụng đạo đức, một người quí tộc Roma là Gioan và vợ đã đồng ý hiến tặng
dinh cơ của mình để tôn vinh Mẹ Thiên Chúa, nhưng họ không biết nên làm những gì. Nhà
quí tộc này và Đức Thánh Cha trong cùng một đêm đã cùng mơ thấy Đức Trinh Nữ yêu cầu
kiến thiết một thánh đường để tôn vinh Mẹ tại đồi Esquiline, nơi sẽ được tuyết phủ một cách
lạ thường vào ngày 5 tháng 8. Dựa theo truyền tụng ấy, người ta gọi ngày lễ hôm nay là lễ Đức
Mẹ Xuống Tuyết. Rất nhiều vận động viên leo núi đạo đức đã nhận tước hiệu Mẹ Xuống Tuyết
làm bổn mạng.
Từ thời xa xưa, các tín hữu Roma đã tôn vinh Đức Mẹ tại thánh đường này dưới tước hiệu:
Salus Populi Romani… Sức Khỏe của Dân Roma. Họ đã tuốn đến nơi này để xin các ân huệ
và phúc lành. Đức Gioan Phaolô II đã kính viếng Đức Mẹ tại đây sau khi được bầu làm giáo
hoàng. Vào dịp ấy, ngài đã nói: Đức Maria được mời gọi một cách đặc biệt để tỏ ra ‘tấm lòng
hiền mẫu’ của Mẹ trong việc hướng dẫn mọi người đến cùng Đấng Cứu Thế và làm chứng cho
Người, không phải bằng ngôn từ, mà bằng tình yêu. Mẹ được mời gọi để lôi kéo những ai
ngoan cố, những người khó tin đến với tình yêu Chúa Kitô. Ơn gọi của Mẹ là đưa chúng ta
đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ, gần hơn nữa. Dưới chân Mẹ Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolô II
đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời và những ước vọng sâu xa nhất của ngài cho Mẹ, một sự hiến
dâng mà chúng ta hãy noi gương, như con cái thảo noi gương cha mẹ. Totus tuus ego sum et
omnia meo tua sunt. Toàn thân con thuộc về Mẹ, và mọi sự của con là của Mẹ. Ước chi Mẹ
hãy hướng dẫn con trong mọi sự.1 Với sự bảo bọc của Mẹ, chúng ta sẽ tiến bước vững chắc
trên mọi nẻo đường.
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