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Sinh nhật Đức Ma-ri-a 

Mt 1,18-23 
1:18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô: bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước 

khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 
1:19 Ông Giuse, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách 

kín đáo. 
1:20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: "Này ông 

Giuse, là con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền 

năng Chúa Thánh Thần. 
1:21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi 

tội lỗi của họ." 
1:22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 
1:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, 

nghĩa là "Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta". 

 

“ĐỨC BÀ LÀM CHO CHÚNG CON VUI MỪNG” 

“Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi 

tội lỗi của họ.” (Mt 1,21) 

Suy niệm: Một trẻ thơ chào đời là niềm vui cho gia đình, người thân, và nói rộng ra, cho dân tộc, cho 

cả nhân loại. Điều đó được thể hiện trong ngày ‘trẻ Ma-ri-a’ cất tiếng khóc chào đời: Niềm vui ấy vượt 

ra khỏi biên giới của gia đình, dân tộc, để rồi tỏa lan đến mọi thế hệ trên thế giới. Điều này không có 

gì lạ vì Mẹ là ánh sáng, hy vọng cho cả nhân loại. Việc Mẹ chào đời đưa thế giới bước sang một trang 

sử mới: trang sử của ơn cứu độ. Với sự cộng tác của Mẹ, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được 

thực hiện và hoàn tất trong Người Con của Mẹ là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng sẽ “cứu dân Người khỏi tội lỗi 

của họ.” Mẹ cũng chính là “E-và mới” đem lại nét xinh tươi cho vườn địa đàng u ám xưa, là tình yêu 

qua đó Thiên Chúa lại ký kết cuộc đính ước long trọng mới với nhân loại. 

Mời Bạn: Ngày sinh của Đức Mẹ đem lại niềm vui, hy vọng cho cả nhân loại. Cùng với Mẹ, bạn có thể 

làm cho sự hiện hữu của bạn cũng mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người. Mỗi khi bạn sống 

yêu thương, phục vụ, quan tâm, chia sẻ, bạn có thể trở thành niềm vui, bình an, và tình yêu của Thiên 

Chúa cho người khác rồi đó. 

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy làm một nghĩa cử giúp đỡ người thân để bày tỏ tình yêu của bạn đối 

với họ. 

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã chào đời, đem niềm vui và là máng chuyển thông ơn cứu độ đến 

cho nhân loại. Xin cho con cũng noi gương Mẹ, biết đem niềm vui, bình an, và tình yêu Chúa cho anh 

chị em xung quanh mình. Amen. 

 

  


