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08/12/18 THỨ BẢY TUẦN 1 MV  Đức Ma-ri-a vô nhiễm nguyên tội 

 

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.  

 

SỐNG TRONG SẠCH NHƯ MẸ 

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

 

Suy niệm: Khi sứ thần truyền tin cho Da-ca-ri-a biết ông sẽ sinh con trong lúc tuổi già, ông đã yêu 

cầu một dấu chỉ để có thể tin được điều mà ông cho là bất khả. Còn Đức Ma-ri-a trước lời truyền tin 

mình sẽ sinh con dù “không biết đến người nam,” Mẹ không hoài nghi mà chỉ hỏi: “Việc ấy sẽ xảy 

ra cách nào?” Câu trả lời của sứ thần lại đưa Mẹ đi sâu hơn vào cõi mầu nhiệm: “Thánh Thần sẽ 

ngự xuống trên bà… vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Quả thật, Chúa đã 

làm và vẫn làm nơi Mẹ những điều không thể làm được. Để chuẩn bị cho Mẹ đảm nhận thiên chức 

Mẹ Thiên Chúa, Chúa đã ban cho Mẹ điều mà không ai trong con cái loài người có được: ơn không 

mắc tội tổ tông truyền ngay từ lúc đầu thai. Mẹ đã đón nhận những ơn trọng đại ấy bằng lời “thưa 

vâng” và đã làm cho những ơn ấy sinh hoa trái trong việc cộng tác vào công trình cứu độ. 

 

Mời Bạn: “Nhân vô thập toàn,” sinh ra trong kiếp phàm nhân, chẳng ai trong chúng ta dám tự xưng 

mình vô tội. Thêm vào đó, trong thế giới tục hoá ngày nay, chủ nghĩa hưởng thụ lên ngôi, tội lỗi 

đang ngày càng xâm chiếm trong mọi lãnh vực. Trong bối cảnh đó việc sống trong sạch khỏi mọi 

vết nhơ tội lỗi tưởng chừng như là điều bất khả. Mẹ Ma-ri-a Vô Nhiễm xác quyết với ta rằng với 

hồng ân cứu chuộc trong Chúa Ki-tô việc chiến thắng tội lỗi là việc hoàn toàn có thể được. 

 

Sống Lời Chúa: Noi gương Mẹ cương quyết nói “không” với mọi cám dỗ tội lỗi. 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban ơn thánh biến đổi đời sống chúng con, để chúng con sống trong 

sạch như Mẹ. 
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