
 
 
Kinh thánh im lặng về 
những ngày sau hết 
của cuộc đời mẹ Chúa. 
Sau lời trối Chúa 
Giêsu trao Mẹ cho 
Gioan thì "từ giờ đó, 
môn đệ này đã lãnh 
nhận Mẹ Chúa về nhà 
mình (Ga 19,27). Sách 
Công vụ nói đến việc 
"Maria, Mẹ Chúa 
Giêsu cùng với các 
môn đệ đồng tâm nhất 
trí cầu nguyện" (Cv 
1,11) để nhận lãnh 
Chúa Thánh Thần. 
  
Chúa Giêsu về trời, 
Mẹ cũng rút vào âm 
thầm cầu nguyện và 
suy niệm những kỷ 
niệm đã ghi trong lòng" (Lc 2,51). Mẹ không còn xuất hiện, 
để các tông đồ lãnh nhận sứ mệnh của mình trước mặt thế 
gian như Chúa đã truyền: "các con sẽ chịu lấy quyền năng 
của Chúa Thánh Thần rồi sẽ đi làm chứng cho Thầy" (Cv 
1,8). Nhưng Mẹ vẫn hiện diện giữa cộng đoàn tông đồ để 
khích lệ tinh thần và đồng thời cũng giúp lời cầu nguyện cho 
các Ngài, vì Mẹ bao giờ cũng coi mình như là "nữ tỳ Thiên 
Chúa". 
  
Mẹ về sống ở Ephesô với thánh Gioan, sau khi thánh 
Giacôbê bị vua Hêrôdê giết vào năm 42 vì Giêrusalem 
không còn là nơi an toàn nữa. Theo lời truyền khẩu, Ngài đã 
qua đời vào khoảng năm 54, hưởng thọ 72 tuổi. Cái chết của 
Mẹ Chúa là cuộc vuợt qua để về với Chúa. "Đức Trinh Nữ 
Maria được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn 
xác và được Thiên Chúa tôn làm nữ vương vũ trụ để nên 
giống Con Ngài trọn vẹn hơn" (GH 59). 
  

Niềm tin Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời đã có từ lâu 
đời. Từ thế kỷ VI, người ta đã mừng lễ này với danh hiệu lễ 
Đức Mẹ ngủ. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1950 Đức Piô XII 
đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Đồng Trinh hồn 
xác về trời. Diễn biến sự kiện này như sau: 
  
Khoảng từ năm 1849 đến năm 1940, tòa thánh đã nhận được 
1505 thỉnh nguyện tự phát xin định tín việc Mẹ hồn xác lên 
trời. Ngay trong công đồng Vaticanô I, gần 200 nghị phụ 
cũng xin định tín. Sau thế chiến thứ hai, từ năm 1945 đến 
năm 1950, do lần nữa 852 thỉnh nguyện được gởi tới Đức 
Thánh cha do các giám mục, các bề trên dòng, các đại học 
công giáo. Các nhà thần học của 30 quốc gia cũng đã gởi 
các thỉnh nguyện tập thể. 
  
Ngày 1 tháng 5 năm 1946 Đức Piô XV đã gởi cho mọi giám 
mục một lá thư, xin các Ngài trả lời cho câu hỏi sau đây: - 
"Theo sự khôn ngoan chín chắn của Đức Cha, Đức Cha có ý 
kiến gì cho việc Đức Maria hồn xác lên trời được đề ra và 
xác quyết như một tín điều hay không ? Đức Cha với hàng 
giáo sĩ và dân chúng có muốn điều đó hay không ?" 

  
Đã có 1191 thư trả lời, 
trong đó 1169 thư ưng 
thuận, 16 thư nghi ngại 
về tính cách hợp thời của 
việc tuyên bố tín điều, 6 
thư đưa những vấn nạn 
ngược lại. Tất cả giám 
mục của 17 Giáo hội 
Đông Phương hợp nhất 
với tòa thánh Roma trả 
lời ưng thuận. Ngày 30 
tháng 10 năm 1950 đã có 
một hội nghị công khai 
với 700 vị trong hàng 
giáo phẩm tham dự. Đức 
Thánh Cha Piô XII lại 
hỏi ý kiến. Tất cả mọi vị 
đều trả lời ưng thuận. 
Như thế là đã có một sư 
đồng ý theo luận lý của 

mọi giám mục. Sự đồng ý này là một bày tỏ rõ ràng của giáo 
huấn thông thường. Do sự đồng ý này của quyền giáo huấn 
hợp với tín điều công giáo. 
 
 
 
 
Cách đây ít lâu, khi đọc báo hằng ngày, tình cờ tôi ghi nhận 
được một mẩu tin là lạ. Đó là mẩu bố cáo đăng ký địa chỉ 
trên cung trăng. Ai muốn đứng tên chủ quyền một thửa đất 
trên gương mặt chị hằng bảo đảm có bằng khoán giấy tờ 
công chứng đường hoàng, hãy mau mau đăng ký, chọn vị trí 
trên bản đồ và nộp tiền đầy đủ. Bảo đảm, chỉ vài ngày sau là 
được trao tận tay sổ hồng sổ đỏ, để cứ mỗi đêm trăng sáng là 
có quyền vác kính viễn vọng ra ngắm nghía chỉ trỏ giới 
thiệu với bạn bè về dự án tương lai địa chỉ trên cao của 
mình. 
 

 
 
MẸ  
HỒN XÁC 
LÊN TRỜI: 
 

Đức Maria Địa Chỉ Trên Cao 
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Thấy mẩu tin ngồ ngộ, tôi ghi nhận, và hôm nay lễ Đức 
Maria Mông Triệu, nghe vẳng bên tai bài hát “Như một 
vầng trăng tuyệt vời, muôn ngàn tia sáng lung linh chốn 
thiên cung” ca ngợi Đức Maria, bỗng dưng nhớ lại và liên 
tưởng: mỗi tín hữu cũng có một địa chỉ trên cao, địa chỉ ấy 
mang tên Maria. 
 
 Đức Maria: một địa chỉ thiết định cho lòng tin 
 
Đây không phải là điều huyền hoặc do trí tưởng tượng con 
người bịa ra trong một giờ cao hứng, đây cũng không phải là 
sản phẩm mang nặng cảm tính do lòng đạo đức của giới lớp 
bình dân, đây càng không phải là do nhất trí đồng ý giơ tay 
tán thành theo kiểu vào hùa mà không cần biết đến có tự do 
hay không. 
 
Không phải thế, mà là kết quả suy tư lâu dài tìm kiếm của 
đời sống Giáo Hội. Trước năm 1950, người ta có quyền bán 
tín bán nghi, tin hay không tin cũng chẳng hề hấn gì, như 
thánh Tôma tiến sĩ; nhưng kể từ ngày lễ Các Thánh năm 
1950, khi Đức Giáo Hoàng công bố sự kiện Đức Maria 
Mông Triệu như một tín điều, người ta không còn có thể 
dửng dưng được nữa, mà nhất thiết phải reo lên vui mừng, 
vì đã sáng tỏ: trên cao, Đức Maria chính là địa chỉ của lòng 
tin Công Giáo. 
Thật vậy, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nên không thể chịu 
hậu quả của Tội nguyên tổ là phải chết. Mẹ trọn đời Đồng 
Trinh nên cứ lý cũng trọn đời trinh nguyên tồn tại. Mẹ cung 
cấp chất liệu xác thân cho Ngôi Hai Thiên Chúa bước xuống 
đồng hành với con người trong kiếp phận loài người, thì khi 
Phục Sinh về trời vinh quang, Thiên Chúa cũng giữ gìn cho 
Mẹ mình thoát khỏi cảnh hư nát thân xác. Mẹ là Đấng đầy 
ơn phúc, nếu đã được Thiên Chúa yêu thương gìn giữ từ 
thuở đời đời bằng đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, thì cũng 
được Thiên Chúa giữ gìn cho đến muôn đời bằng đặc ân 
Mông Triệu tuyệt diệu hơn mọi người trần. 
 
Cách khác, Mẹ Hồn Xác Lên Trời là một ngôn ngữ mang 
tính dấu chỉ dễ đọc của một địa chỉ trên cao, vốn đã có sẵn 
trong mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Kitô. 
 

Cố GM. Vũ Duy Thống 
 

 

LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA CÁC THÁNH 

KHUYÊN DẠY TA VỀ CÁCH ỨNG XỬ 

VỚI THA NHÂN ! 
 
 Ai phản đối ta, hãy chịu thua, nhường lý cho họ 

miễn là không hại đến sự sáng danh Chúa.  
 Gặp việc nghịch với tính tự ái, hãy nhịn đi, dâng 
 việc ấy làm của lễ cho Chúa Giêsu.  
 Được bức thư ở đâu gửi đến, hãy dẹp tính tò mò 
 đừng mở vội, nán lại một lúc.  
 Khi đang đọc truyện vui, muốn biết câu truyện kết 
 thúc thế nào, hãy ép mình để dành đến lần khác.  
 Đang thèm nói một câu ý vị, hãy bỏ đi, vì kính 
 mến Chúa Giêsu.  
 Những việc đạo đức như thế, hằng ngày ta có thể 
 làm từng nghìn lần. 
  
  (Thánh Anphongsô) 
 
 Một linh hồn đã tự phó thác trong tay Chúa, có sự 

hiểu biết đúng đắn, thì còn quan tâm làm chi đến 
những lời tốt hay xấu người ta nói về mình nữa. 

  
  (Thánh Têrêsa Avilla) 
 
 Khi chê con, người ta nói sự thật; chứ khi khen 

con, tức họ đã nói quá sự thật và gián tiếp họ nhạo 
con đấy. Người chê ta là bạn của ta, kẻ khen ta lại 
là kẻ thù của ta. 
 

  (Thánh Gioan Maria Vianney) 
 
 Hành động tự vệ đưa đến hai hậu quả: một là cứu 

lấy chính mạng sống mình, hai là giết kẻ tấn công. 
Chỉ được phép nhắm tới điều trước, chứ không 
phải điều sau. 
 

  (Thánh Tôma Aquinô) 
 
 Nếu như Thiên Chúa để anh em phải chịu nhiều 

đau khổ, thì đó là dấu Người đã có những chương 
trình lớn lao dành cho anh em, và chắc chắn 
Người muốn biến đổi anh em thành một vị thánh.  
 

(Thánh Ignatius Loyola) 
 

 Chịu đau khổ chỉ vì Thiên Chúa muốn vẫn chưa 
đủ; chúng ta phải chịu đau khổ như Thiên Chúa 
muốn, khi nào Người muốn, bao lâu Người muốn, 
và theo đúng cách làm đẹp lòng Người. Hãy biến 
bệnh tật thành một lời cầu nguyện. 
 

(Thánh Francis de Sales) 
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