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Những người theo đạo Tin Lành nói chung thường tránh 
mọi hình thức tôn kính Đức Maria, vì họ cho đó là một hình 
thức thờ cúng ngẫu thần. Ngay cả người Công giáo – như 
ĐHY Karol Wojtyla trước khi trở thành Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II – vẫn thắc mắc liệu rằng chúng ta có tôn vinh mẹ 
của Chúa Giêsu hơi quá không? 
 
Tôi tin rằng chúng ta không nên sợ việc đào sâu mối liên hệ 
giữa chúng ta với Đức Maria qua 5 lý do dưới đây. 
   
1) Người Công giáo không thờ phượng Đức Maria 
 
Để giúp người Tin Lành đi đúng hướng: Người Công giáo 
không thờ phượng Đức Maria. Chúng ta tôn kính bà vì bà là 
Mẹ của Chúa Giêsu. Chúa Kitô đến với chúng ta thông qua 
bà. Thiên Chúa có thể làm bất cứ thứ gì ngài muốn, và đây 
là ngài đã chọn để đến với chúng ta. 
 
Vậy thật là thích hợp, khi người Mẹ ấy giúp chúng ta đến 
với Con của bà. Người Tin Lành có thể dễ dàng tôn kính 
thánh Phaolô, như đánh giá cao vai trò của thánh nhân, 
khuyên mọi người nên biết về các tác phẩm của ngài. Tương 
tự thế, người Công giáo cũng kính trọng Đức Maria. Rõ 
ràng bà không phải là Thiên Chúa, nhưng là một thụ tạo 

được Đấng Tạo Hóa ban nhiều ân sủng. 
 
2) Tình yêu không có tính trắng đen rõ ràng 
   
Chúng ta có cảm tưởng rằng, nếu chúng ta yêu mến Đức 
Maria, thì chúng ta không yêu mến Chúa Giêsu đủ. Nhưng 
mối liên hệ trong gia đình không có tính trắng đen như thế. 
Chẳng lẽ lại có một người con phẫn nộ, khi bạn của anh yêu 
mến mẹ anh? Và chẳng lẽ lại có người mẹ cảm thấy phiền 
não khi con cái bà yêu mến cha của chúng? Trong một gia 
đình, tình yêu thì dồi dào và bao la. 
 
3) Chúa Giêsu không ghen tị với mẹ Ngài 
 
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã viết, “Mặt trời sẽ không bao 
giờ bị lu mờ bởi ánh trăng.” Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, 
sẽ không cảm thấy bị đe doạ bởi việc Mẹ ngài được yêu 
thương và tôn kính. Ngài tin tưởng, yêu mến bà và biết rằng 
ý chí giữa họ luôn hiệp nhất. Đức Maria, bởi vì nó là một 
thụ tạo, chứ không phải là Đấng Tạo Hoá, sẽ không bao giờ 
vượt trội Chúa Ba Ngôi, nhưng luôn là sự phản chiếu ánh 
hào quang của Thiên Chúa. 
   
 
4) Đức Maria là Mẹ chúng ta 
 
 
Đức Maria là Mẹ thiêng liêng của chúng ta. Bởi khi bị đóng 
đinh trên Thánh giá, Chúa Kitô đã trao Mary cho thánh 
Gioan, và trao thánh Gioan cho Mẹ người. Khi ấy vai trò 
của làm mẹ của Đức Maria được mở rộng cho toàn thể nhân 
loại. Tình yêu của Mẹ không chỉ giới hạn đối với các Kitô 
hữu. Bà biết rõ Con mình đã phải trả giá đắt như thế nào để 
cứu độ chúng ta, nên bà sẽ không để điều ấy lãng phí. 
 
5) Xem quả thì biết cây 
 
Kinh Thánh có nói đến việc xem quả thì biết cây (xem 
Mátthêu 7:16). Đức Maria đã làm phát sinh vô số hoa trái 
trong lịch sử Giáo Hội, địa lý chính trị, và cả văn hoá. 
Không những Đức Maria can thiệp để chấm dứt các nạn đói, 
chiến tranh, dị giáo và bức hại, nhưng bà con truyền cảm 
hứng cho các nghệ sĩ và nhà tư tưởng đỉnh cao như – 
Mozart, Botticelli, Michelangelo, thánh Albert Cả, và những 
nhà xây dựng bậc thầy đã xây nên Nhà thờ Đức Bà, đó là chỉ 
đề cập đến một số ví dụ. 
   
 
Ngoài ra, còn có vô vàn lời chứng của các thánh về lời 
chuyển cầu đầy sức mạnh của Đức Maria. Rất nhiều vị 
thánh cao rao về bà, và bạn sẽ không bao giờ tìm thấy được 
một ai nói xấu được về Đức Maria. Đức Hồng Y John Henry 
Newman, là người Anh giáo cải sang Công giáo, nhận thấy 
rằng, khi Đức Maria bị lãng quên, thì không lâu sau đó 
những thực hành đức tin đúng đắn cũng sẽ bị lãng quên. 
 
Nguồn: Aleteia 
Nguồn tin: nhathothaiha.net::  
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