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     MẸ MARIA TRONG MẦU NHIỆM THẬP GIÁ 

      

     Mẹ đứng đó trên đồi cao lộng gió, 
     Nhìn Con Yêu trong giây phút hy sinh 
      Con và Mẹ trong tình yêu tuyệt đối 
      Một tình yêu mong cứu lấy con người. 
         (khuyết danh) 

     Thánh Giá treo thân xác Con Thiên Chúa làm Người trên đỉnh đồi Golgotha xưa, như là đích điểm kết liễu cuộc 

đời của một con người, nhưng đó lại mở ra cho nhân loại một trang sử hoàng kim của ơn cứu rỗi, đồng thời soi rọi 

cho nhân loại về hình ảnh thập giá là đau khổ - sự chết mà con người phải đón nhận để đạt tới vinh quang. Mẫu 

gương tuyệt hảo chấp nhận khổ đau của con đường thập giá ấy, không ai khác hơn chính là Mẹ Maria khi đứng 

dưới Thánh Giá để khóc thương Con yêu dấu với tình yêu phó thác của một người mẹ, cũng như để thông phần 

đau khổ với Chúa Giêsu - Con Mẹ trong chương trình cứu chuộc. Cha Kim Long đã cảm nhận trong những ca từ 

của bài hát "Mẹ Đứng Đó" phác họa về hình ảnh của người Mẹ đau đớn xé nát tâm hồn bên người Con yêu dấu. 

    Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa muốn Mẹ Maria hiệp thông mật thiết vào sự đau khổ của Con Mẹ như là 

bảo chứng tình yêu nối kết giữa Thiên Chúa với con người, để trong mầu nhiệm của đau khổ, giúp cho con người 

khám phá vinh quang và ơn cứu rỗi mà Thiên Chúa dành cho những ai sống phó thác - tin tưởng vào Ngài. Suy 

niệm về sự đau khổ của Mẹ Maria, Hội Thánh nói đến "Bảy sự thương khó," là những đau khổ Mẹ phải gánh chịu 

trong tương quan với các biến cố đời sống Chúa Giêsu vốn làm cho tâm hồn Mẹ tan nát, khi đồng hành với Con 

trong sứ mệnh cứu chuộc. Suy niệm trong đời thường ngày với những điều giản dị, chúng ta thấy rằng: Một bà mẹ 

càng thương yêu con mình nhiều thì càng đau khổ trước sự đau khổ của con nhiều hơn; một tâm hồn càng thánh 

thiện thì càng đau khổ trước sự lan tràn của tội lỗi; Một tâm hồn càng thanh cao trong nhận thức thì càng đau khổ 

trước sự bất công, vô luân của xã hội. Từ đó giúp chúng ta cảm nghiệm về sư đau khổ của Mẹ Maria phải đón 

nhận. Có thể nói là mọi đau khổ của Chúa Giêsu đều tạo nên âm vang trong tâm hồn Mẹ. Và sự đau khổ của Mẹ là 

một sự đau khổ thẳm sâu mà một thụ tạo có thể cảm nghiệm, bên cạnh đau khổ của Con Thiên Chúa làm Người. 

    Bóng thập giá của Chúa Giêsu - Con Mẹ, mầu nhiệm đau khổ bao trùm trọn cả con đường đức tin của Mẹ như 

một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà, cho đến khi Mẹ đứng dưới chân thập giá của Chúa Giêsu, trên đồi 

Golgotha. Lúc đó Mẹ Maria hiểu rõ hơn mầu nhiệm đau khổ - thập giá, sẵn sàng lãnh nhận mạc khải mới từ Chúa 

Giêsu, cho chặng đường đức tin cuối cùng, từ thập giá Chúa cho đến hôm nay. Hội Thánh có thói quen tìm trong 

Tin Mừng những biến cố liên quan đến sự đau khổ của Mẹ Maria từ khi Cụ già Simeon tiên báo: “Một lưỡi gươm 

xuyên thấu tâm hồn bà” (Lc 2,35), khởi đầu cho mầu nhiệm thập giá mà có thể Mẹ chưa hiểu rõ hoàn toàn về mầu 

nhiệm đó như thế nào nhưng không vì thế mà chối bỏ, trái lại Mẹ lưu giữ trong lòng để suy niệm, cho đến khi 

người lính lấy giáo đâm cạnh sườn Chúa Giêsu trên Thập giá, thì hình ảnh lưỡi gươm của Simeon càng thêm hiện 

thực về nỗi đau và thập giá bao trùm trên cuộc đời Mẹ: 

 1. Lời tiên báo của Cụ Simeon. (Lc, 2, 34-35) 

 2. Thánh Gia trốn sang Ai cập. (Mt 2, 13-21) 

 3. Chúa Giêsu ở lại trong đền thờ. (Lc 2, 41-51) 

 4. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Mẹ và Chúa Giêsu trên con đường Thánh Giá. (Lc, 23, 27-31) 

 5. Maria nhìn ngắm sự đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. (Jn, 19, 25-27) 

 6. Đức Mẹ ôm lấy xác Con khi hạ xác khỏi thập giá. 

 7. Đức Mẹ đưa táng xác Con trong mồ thánh. 

    Thánh Bênađô viện phụ nói: "Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên khi Đức Maria được gọi là vị tử đạo trong 

tâm hồn. Có ngạc nhiên chăng là kẻ đã quên lời thánh Phaolô nói rằng, một trong những tội tày trời của dân 

 



ngoại là vô tâm bạc tình. Một tội như thế thật xa lạ đối với lòng dạ Đức Maria. Ước gì tội đó cũng xa lạ đối với 

lòng dạ các tôi tớ mọn hèn của Mẹ." 

     Mẹ Maria chính là vị tử đạo của các đấng tử đạo vì Mẹ đã liên lĩ đón nhận đau khổ cùng với Con Mẹ trong tin 

tưởng - phó thác của bình an và kiên định của tâm hồn nhờ ân sủng của Thiên Chúa, Nino Salvaneshi đã viết chí 

lý: “Sung sướng kéo tâm hồn xuống đất, khổ đau nâng tâm hồn lên trời.” Suy niệm suốt cuộc đời trần thế của Mẹ 

Maria, quả thực Mẹ là người đàn bà đau khổ của mọi đau khổ. Còn nỗi đớn đau nào bằng khi ôm lấy xác Con Mẹ 

được tháo gỡ từ thập giá? Nhưng đó cũng là bí quyết của Mẹ. Mẹ luôn có Chúa trong lòng, từ lúc cất giữ mọi sự 

trong lòng để suy niệm cho đến lúc ôm lấy xác Chúa: từng giây - từng phút của cuộc sống, Mẹ đau khổ nhưng luôn 

có Chúa trong tâm hồn. Sự hiện diện của Chúa trong lòng đã giúp Mẹ đi hết hành trình Ðức Tin. Chúng ta được 

mời gọi chiêm ngắm thân xác Chúa Kitô chịu đóng đinh trong vòng tay Mẹ để cảm nghiệm về hậu quả tội lỗi và 

thông phần đau khổ với Mẹ. Mẹ Maria đã đi trên con đường đức tin không chỉ là mẫu gương cho mọi đồ đệ của 

Chúa, mà qua sự thông hiệp của Mẹ vào thập giá, Mẹ Maria trở thành người Mẹ của kitô hữu qua mọi thời đại.  

    Mẹ trao gởi Con Mẹ - Ðấng Cứu Thế cho mỗi người chúng ta. Hãy mang lấy Ðức Kitô chịu đóng đinh trong đời 

mình, chúng ta sẽ cảm thấy được sự nâng đỡ trong muôn nghìn thử thách đớn đau trong cuộc sống. Hãy ngước 

nhìn lên thập giá và sống kết hiệp với thập giá của Ðức Kitô. Mỗi người chúng ta cầu xin Mẹ giúp đỡ - soi đường 

để chúng ta nhận ra không có con đường nào khác ngoài con đường thập giá như lời thánh Phaolô đã nói: Tôi chỉ 

biết có Đức Kitô chịu đóng đinh, nhưng Ngài đã phục sinh để chúng ta được sống. Cho nên, mặc dù vai vác thập 

giá, cặp mắt chúng ta vẫn luôn hướng về trời cao. Trời cao và sự sống, đó là kết thúc của con đường thập giá - khổ 

đau mà Mẹ Maria đi qua và đã trở nên mẫu gương cho mọi kitô hữu. 

 

     Chân Thành trong Chúa Kitô và Đức Mẹ LaVang. 

                                                                                                            

  LM: Antôn Nguyễn Tiến Hiền – quản nhiệm 

  và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans. 

 

 

 

-Mọi liên lạc xin gửi về: Our Lady of LaVang Mission Church, P.O.Box 850391, New Orleans, LA 70185-0391 

   Đt: (504) 283-0559; Email: denthanhlavangneworleans@gmail.com 

*Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans: xin chân thành tri ân quý ân nhân, đã quảng đại giúp đỡ Đền Thánh qua 

dâng cúng, xin khấn, xin lễ. Nhờ đó Đền Thánh có điều kiện trùng tu Linh Đài Đức Mẹ, tu sửa Nguyện Đường, các cơ sở 

đang xuống cấp. Xin Chúa, qua sự chuyển cầu Đức Mẹ LaVang, ban muôn phúc lộc và ơn bình an cho quý ân nhân. 
*Nếu quý Ân nhân được ơn trong tháng, xin báo về Đền Thánh biết, để đăng lên tờ Thông Tin liên lạc tháng tới, cùng nhau cảm tạ, tôn vinh 

Chúa và Đức Mẹ LaVang. Tháng qua, Đền Thánh có nhận được môt số quý Ân Nhân được ơn ban và dâng lời tạ ơn:  

- Vinh Tran: Tạ ơn Chúa - Mẹ LaVang đã ban cho Gia đình chúng con những chúng con xin. 
- Nga Landry: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã phù hộ Gia đình chúng con trong bình an. 
- Phương Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cứu chúng con qua ca phẫu thuật hiểm nghèo. 
- Le Thi Kim Anh: Tạ Ơn Chúa và Mẹ Lavang đã Gia Đình chúng con được bình an. 
- Thuy Duong: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho chúng con những điều chúng con cầu xin. 
- Dao Ngoc Anh: Tạ ơn Mẹ LaVang những hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận qua ơn chuyển cầu của Mẹ. 
- Nguyen Thi Xung: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho Gia đình chúng con muôn ơn lành hồn xác. 
- Mai Vu: Tạ Ơn Mẹ LaVang đã ban cho gia đình chúng con muôn ơn lành - bình an. 
- Quang Hai: Tạ Ơn Mẹ LaVang đã nhậm lời cầu xin của chúng con trong cơn tuyệt vọng vì cơn bịnh hiểm nghèo,  
  và đã cứu chữa cho vợ con cách nhiệm mầu ngoài sức tưởng tượng của chúng con. 
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