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Đức Mẹ chọn đúng ngày 25 Th Ba năm 1858 để 
xưng Danh Mẹ cho chị Bernadette vào khoảng trước 
12 giờ trưa là giờ các nhà thờ gióng chuông nguyện 
Kinh Truyền Tin để mừng kỷ niệm Ngày Mẹ thay 
cho toàn thể nhân loại đón  nhận Tin Vui Chúa 
Giáng Thế và cùng chúng ta nguyện « xin 
vâng » 
 
Ðó cũng là ngày hàng năm Mẹ Hội Thánh cho ta 
mừng  lễ thiên thần Gabriel Truyền Tin cho Ðức Mẹ.  
Ðức Mẹ đã « Xin Vâng » để « Được Sai Đi » hé 
mở Hồng Ân Cứu Chuộc được thể hiện và Chúa 
Con Tinh Trong ( Jesus Immaculatus) cũng 
« Đươc Sai Xuống Trần Hôm Đó »  Để Khởi Sự 
Làm Người trong cung lòng  cực tinh cực sáng 
cực trong cực sạch của Ðức Mẹ. 
 
 Xin kể lại rằng năm 1858 sau khi Ðức Mẹ hiện ra 
với chị Bernadette mang Ơn Chúa Chữa Lành đến 
cho loài người đã 15 lần song Mẹ chưa xưng Danh 
nên cha xứ Lộ Ðức bảo Bernadette cầm sẵn giấy 
bút xin Mẹ viết ra  Danh của mình. Ðức Mẹ đã mỉn 
cười đáp:  

‘QUE SOY ERA  
IMMACULADA COUNCEPCIOU 

‘Ta là Mẹ IMMACULADA Tinh Trong’ 
hay nói nôm na đầy đủ từng chữ rằng : 
 Ta là Người được CHA TRỜI thương cho IMMACULADA, mãi mãi hằng Tinh Trong   

-   HỒN   Tinh Trong trọn vẹn–  
-   XÁC    cũng trọn vẹn Tinh Trong –   

 chẳng hề vướng mắc tội tổ truyền và tội lỗi riêng nhơ uế,  
 kể từ phút giây đầu tiên khi CHA TRỜI cho Ta, Virgo MARIA, được đầu  thai trong 
 bụng mẹ là Bà Anna  để làm người sống trên trái đất này. 
 
 [<< Photo : Tượng Ðức Mẹ tại Hang Ðá Lộ Đức được đặt đúng nơi Ðức Mẹ hiện ra. Lời Ðức Mẹ 
 nói được ghi khắc dưới hòn đá nơi Ðức Mẹ đứng].  
 

Danh của Đức Mẹ gọi tắt là Maria song thực sự khá dài :  Chúng ta nhớ Danh được chính thiên 
thần Gabriel mang từ trời cao xuống khi truyền tin cho Ðức Mẹ rằng: K ính Mừng MARIA,  Thiên Chúa 
Tối Cao luôn luôn Ở Cùng  Bà (Dominus Tecum) Cho Nên Bà Ðược Ðầy Ơn Phúc (Gratia 
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Plena) và cũng vì thế mà Bà Có Phúc Hơn Mọi Người Nữ khi Chúa CON là Đấng Ban Ơn lại  
Đặc Biệt Ở  Trong Lòng Của Bà;  vì thế Bà càng có phúc nhiều hơn nhờ ơn Con của Bà. 

Một  Ơn quan trọng thuộc Danh của Mẹ  thiên thần không cần nói ra vào lúc ấy là Ơn Mẹ được 
IMMACULADA TINH TRONG  để xứng làm Mẹ Chúa. Chúng ta cũng sẽ ca vang Danh Đưc Mẹ qua 
Kinh Cầu Đưc Mẹ mà Hai Đức Chủ Chăn thánh Gioan Phaolo II va ĐTC Phanxico đã bổ túc. Cũng xin học 
hỏi lại cách hiểu và cách viết ra hai chữ  « MARIA Tinh Trong » theo thánh Tử Đạo Philipphe Phan Văn 
Minh , Ngài có phúc chết vì Chúa song cũng la tác giả cuốn Tự Điển Taberd.   

 Xin xem: Ca ngợi Ðức Maria Trong Sạch Xác Hồn qua Kinh Cầu Ðức Mẹ 
        file:///C:/Users/Binh/AppData/Local/Temp/f__1515075029.pdf 
 

    

Chữ “truyền tin “  loài người chọn không lột được trọn ý nghĩa thật của nó, nhất là chỉ hiểu theo giới 
hạn thiên thần mang tin vui cho Đức Nữ.  Chữ này nghĩa rộng lắm.  Xin nghe thánh sử Luca  dùng động 
tự “được sai đi” thay cho “được truyền tin “ (Luca 1:28).   Nếu  không kể thiên thần Gabriel thì có tất cả 
BA người  quan trọng được Chúa CHA sai đi trong sứ  mạng  Cứu Độ loài người theo Kế Hoạch Chúa 
Thánh Thân.  

A.  Chúa Giê Su được Chúa CHA sai đi xuống thế:   

Người Đầu Tiên  là Chúa GiêSu vâng  lệnh  CHA xuông thế để ban ơn cho  mọi người thế, cùng với 
Ngài, nhận Tin Mừng của Chúa CHA để được  trở lại với Ơn Sống Trong Chúa CHA.  Hiểu theo nghĩa loài 
người nói chung thì Chính Chúa phải thành Ơn Sống cho người người lãnh nhận;   muốn vậy Chúa cần 
mặc xác loài người để thành Của Ăn nuôi người người, nhất là để làm Người Đầu Tiên Được Sống Lại , 
như Anh Cả cho  Đoàn Em  loài người đông đúc đươc sống lại. Người người vì thế cũng được Chúa CON  
sai đi để Tin Mừng được reo vang và Ơn Cứu được trọn vẹn cho muôn người cho đến ngày Tận Thế. 

B.  Đức Nữ Maria được Chúa CHA sai đi:   

Để đáp ứng điều ấy, Đức Mẹ Maria đón nhận sứ mạng khá quan trọng là “được sai đi” phụ giúp  Chúa 
Thánh Thần tạo ra Một Giê Su Bằng Xương Thịt , không cho riêng mình mà cho cả loài người  - từ người 
thủy tổ cho đến em bé sau cùng của trái đất  - được hưởng nhờ.  Đức Mẹ đã dâng lời “ x in vâng “ và 
luôn luôn tuân phục Thánh Ý Chúa trong suốt thời gian “được sai đi” . Mẹ đã sanh ra Chúa Làm Người, 
lo lắng cho Ngài từ khi Giê Su còn là Bào Thai và  những ngày Bé Thơ đên Ngày  Giê Su  Hiến Thân làm 
Mình Máu Cứu Chuộc và sau cùng đên Ngày Sống Lại.  Đối lại, Chúa Thánh Thân cũng tạo cho cơ thể và 
linh hồn Đức Mẹ được Tinh Trong xứng làm Mẹ Chúa, nhất là xứng đáng tạo ra Mình Và Máu 



Thánh Cho Chúa Giê Su. Khi Đức Mẹ dâng lời “ xin vâng 
“ thì các từng trời như vui mừng rung chuyển vi Ơn Cứu 
Chuộc hé mở. Giê Su chính thức hạ mình xuống thế.  

Vì người người tuy được Chúa CON  sai đi để Ơn Cứu 
được trọn vẹn song vì tính xác thịt yếu đuối sa ngã phạm 
tội cho nên Đức Nữ  cũng vẫn hằng đươc  Chúa CHA sai 
đến với nhân loại  tại Lộ Đức, tại Fatima…nhắc nhở, đúng 
ra là cầu xin muôn người chừa tội và cùng với Đức Nữ, cầu 
nguyện cho mình và cho nhau để đươc Chúa Giê Su “ 
thương xót nhiều hơn”  mà tha tội và cứu khỏi sa Hỏa 
Ngục.  

Xin sẽ có bài bàn kỹ về những điều này. 

 Thánh GiuSe cũng được Chúa CHA sai đi :   

Thánh GiuSe cũng đã được “ truyên tin “ tức nhận hai sứ 
mạng :  một là “Giu Se được sai đi”  để nuôi dưỡng và 

bảo vệ Con Chí Thánh và Đức Nữ Mẹ Ngài.  Vài người đọc Mattheu thiếu sót song theo Bản Tin Mừng 
Nova Vulgata của Mẹ Hôi Thánh thì thực sự  Ngài đã được thấu hiểu rõ ràng Nguồn Gốc Bào Thai Thánh 
và tư cách cao sang của Đức Nữ trước khi Giu Se xin vâng làm đám hỏi.  Cũng vì lòng thánh đức tràn 
dâng làm người thánh Giu Se đâm ra khiếp sợ  vì nghĩ mình thấp hèn nên muốn rút lui song đươc  Chúa 
sai thiên thần đến nâng đỡ để tiếp tục vững mạnh hiên ngang vâng Thánh Ý Chúa như đã trọn lời xin 
vâng .  Phải nói rằng Chúa Thánh Thần  khéo an bài để Hai Vị Thánh được Ngài chọn thật xứng đôi vừa 
lứa về lòng thánh đức và nhân cách.  Hình Thánh Gia hiện ra tại Fatima hôm 13 Th Mười, Thánh Giu Se 
và Chúa Hài Nhi ban phép lành cho nhân thế,  theo chị  Lucia kể lại 

Hai là Ngài cũng  “được sai đi” để  công bố, ca vang  (vocavit) Danh Giê Su của Chúa Cứu Thế Đã 
Giáng Sinh (Mat 1:25 - ta quen đọc vocavit  là đăt tên) cho người người - từ thủy tổ loài người cho đến em bé sau cùng 
của trái đất -  và để đôn đốc người người cùng “được sai đi”  tung hô Giê Su là Emmanuel Chúa 
Trời Xuống Ở Cùng Loài Người .  (Mat 1:25 & Marco 16:15) Xin sẽ có bài bàn về những điều này. 

 

K ính Mừng Ngày Lễ Truyền Tin 25 Th Ba cho Đức Mẹ Và Thánh GiuSe  
 đến Quý Ông Bà, Anh chị và Quý Cha, Quý Tu Sĩ  
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