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Đức Ma-ri-a Nữ Vương 
 
Lc 1,26-38 
1:26 Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành 
miền Galilê, gọi là Nadarét, 
1:27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy 
tên là Maria. 
1:28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở 
cùng bà. 
1:29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 
1:30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 
1:31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 
1:32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa 
sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. 
1:33 Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." 
1:34 Ba Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ 
chồng!" 
1:35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp 
bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. 
1:36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người 
con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 
1:37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. 
1:38 Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như 
lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi. 

 

LÀ NỮ VƯƠNG, MẸ NHÂN HIỀN 

“Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37) 
 

Suy niệm: Có người đặt câu hỏi để gài bẫy thánh Bernadette khi còn là một thiếu 
niên: “Con thích gì hơn, rước lễ hay thấy Đức Mẹ hiện ra ở hang đá?” Vị thánh nhỏ 
suy nghĩ một phút rồi trả lời: “Đúng là một câu hỏi kỳ lạ! Chúa Giê-su và Đức Mẹ 
không thể tách riêng ra. Cả hai lúc nào cũng phải đi với nhau.” Từ giây phút thụ thai 
trong lòng Đức Mẹ, Đức Giê-su và Mẹ của Ngài luôn nối kết với nhau. Không lạ gì 
Con về trời thì Mẹ cũng phải được lên trời cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ được đưa lên trời 
để được tôn phong là Nữ vương thiên đàng, Nữ vương vũ trụ. Mẹ thi hành tước vị 
Nữ vương ấy trong tư thế của một người mẹ, người mẹ của tất cả nhân loại, và là 
mẹ của từng người. Trong lịch sử Giáo Hội, Mẹ đã nhiều lần hiện ra để cứu giúp con 
cái gặp cảnh gian nguy, cảnh tỉnh con cái sửa đổi đời sống, nhắn nhủ con cái sống 
đúng tư cách môn đệ Chúa Ki-tô. 
Mời Bạn: “Đức Ma-ri-a là người đầu tiên đi ‘con đường’ vào Nước Trời mà Đức Ki-
tô đã mở, một con đường chỉ đạt được dành cho những người khiêm tốn, tin tưởng 
nơi Lời Chúa và nỗ lực đem ra thực hành” (Đức Bê-nê-đi-tô 16). Bạn hãy đi con 
đường Đức Mẹ đã đi, để cũng được phần thưởng cao quý là hạnh phúc vĩnh cửu 
với Chúa như Mẹ. 
Sống Lời Chúa: Mỗi tối tôi đọc chậm rãi, sốt sắng ba kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ, 
xin ngài nâng đỡ tôi sống xứng đáng con cái Thiên Chúa mọi ngày. 
Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a là Nữ vương vũ hoàn, và là Mẹ con, con cảm tạ Mẹ 
luôn đồng hành với con trong mọi nẻo đường con đi, mọi khoảnh khắc quãng đời con 
sống. Xin cho con cũng biết noi gương Mẹ, đi con đường vào Nước Trời mơ ước. 
Amen. 
  


