
 

LÁ THƯ MỤC VỤ  

Có lẽ mỗi người Công Giáo Việt Nam mà chúng ta đều biết Tháng Năm là Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ Maria. 

Thật vậy cứ mỗi độ Tháng Năm về lòng đạo đức của Kitô Hữu trên khắp thế giới, đặc biệt Kitô Hữu Việt Nam, dâng 

hoa để tỏ lòng tôn kính mến yêu. Để bày tỏ lòng sùng kính đối với Đức Mẹ, thì cách bình dân nhất mà chúng ta thường 

thấy là: “dâng hoa, rước kiệu, lần chuỗi Mân Côi” và hát những bài thánh ca để tôn vinh Mẹ. Theo thông lệ tốt đẹp 

nầy, Cộng Đoàn chúng ta cũng tổ chức rước kiệu, dâng hoa như một nghĩa cử hiệp thông cùng Giáo Hội dâng lên Mẹ 

những đóa hoa lòng, xin Mẹ cầu bầu và đoái thương đến toàn thế giới, cho Nước Việt Nam luôn được an bình, và cho 

Cộng Đoàn chúng ta nữa. Nhất là trong mùa đại dịch nầy, xin Mẹ chúc lành cho thế giới sớm được trở lại cuộc sống 

bình thường. 

Mẹ Maria là một Người Phụ Nữ tuyệt vời, hoàn hảo và xinh đẹp nhất trong tất cả các người phụ nữ. Như 

Thánh Nữ Elizabeth đã thốt lên rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc,” 

và bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi.” Mẹ Maria không những đẹp về thể xác mà còn đẹp về cả 

tâm hồn, nhìn vào đời sống của Mẹ, chúng ta đều nhìn thấy nơi Mẹ là một người phụ nữ siêng năng, luôn sống phó 

thác và tin tưởng vào Thiên Chúa cho dù cuộc đời Mẹ gặp bao nhiêu thử thách và đau khổ. Chính vì thế khi tiếng “Xin 

Vâng” được thốt lên Mẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn, trở nên đóa hoa độc nhất vô song trong thế giới loài người, và là 

đóa hoa thơm ngát trước Tòa Thiên Chúa.  

Mẹ cũng được ví như Hòm Bia Thiên Chúa của Giao Ước Mới, được ví như những đóa hoa đang tỏa hương 

thơm ngát, tượng trưng cho nhân đức của Mẹ, mà hoa lại là vật được dùng để trang trí cho Hòm Bia Giao Ước, điều 

đó chúng ta thấy rằng Đức Mẹ luôn ở bên Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng truyền lệnh cho Môsê hãy trang trí hoa, nơi 

cây nến 7 ngọn đặt trước Hòm Bia Giao Ước, để tôn vinh vẻ đẹp về sự hiện diện của Thiên Chúa. Như vậy Mẹ ở bên 

Thiên Chúa và hoa lại là Mẹ. Vì thế Mẹ đã ôm trọn cả một bầu trời yêu thương của Đấng Tạo Hóa, cũng như Mẹ cưu 

mang cả Một Mầu Nhiệm Cứu Độ mà Thiên Chúa đã trao ban cho Mẹ. Ôi đẹp thay, là một tạo vật mà Thiên Chúa đã 

nâng Mẹ lên là “Mẹ Thiên Chúa”, ban tặng cho Mẹ là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”, cất rước Mẹ lên trời cả Hồn và 

Xác. “Mẹ đẹp như Mặt Trăng, rực rỡ như Mặt Trời,” hiền lành và khiêm nhu mà không có một tạo vật nào có thể sánh 

bằng.  

Tại sao chúng ta dâng hoa mà không dâng những thứ khác? Bởi hoa là một thứ có thể đẹp nhất trong sự sáng 

tạo của Thiên Chúa. Nhìn thì rất đơn sơ nhưng đẹp lộng lẫy một cách lạ kỳ. Vì thế mà Chúa Giêsu đã ví hoa tươi đẹp 

còn hơn cả áo quần của Vua Salomon: “Hãy xem hoa huệ ngoài đồng, chúng không canh giữ, không thêu dệt, thế mà 

Thầy bảo thật cho chúng con biết, ngay cả Vua Salomon dù vinh hoa tột đỉnh đến đâu cũng không thể nào sánh bằng 

một bông hoa ấy.” Sự biểu cảm qua hình thức dâng hoa, là chính tấm lòng chân thành đơn sơ, yêu mến, phó thác và 

cậy trông như tấm lòng của Mẹ. Nhờ những cánh hoa lòng mà chúng ta dâng tiến Mẹ, chúng ta sẽ được nâng tâm 

hồn lên với Chúa, qua sự cầu bầu của Mẹ. Thật vậy không ai có lòng tôn kính Mẹ mà mất ơn cứu rỗi bao giờ.  

Mẹ là tấm gương hy sinh, chịu đựng khi nghe Simeon tiên báo rằng: “Một lưỡi gươm sẽ đấm thấu tim Bà,” và 

từ đó Mẹ đã luôn giữ kín trong lòng để suy gẫm và phó thác. Thật vậy, cả cuộc đời của Mẹ chỉ sống cho Con và vì Con, 

nên Mẹ được mang tước hiệu “Mẹ Sầu Bi”. Qua hình ảnh của Mẹ Maria, chúng ta liên tưởng hình ảnh người mẹ trần 

gian để giúp chúng ta có lòng kính yêu đến các đấng sinh thành. Họ cũng là người đã gặp nhiều khó khăn sóng gió, 

thử thách gian nan, ốm đau bệnh tật, nhưng lòng luôn hướng về con, âm thầm chịu đựng như Mẹ Maria. Đôi khi họ 

còn phải hy sinh những cơn đói khát, cơn lạnh xé da, thật chí cả tính mạng để bảo vệ cho con được ấm no bình yên. 

Nhìn vào người mẹ trần gian thôi thúc chúng ta hướng về Mẹ trên trời cũng luôn hằng bảo vệ chở che, thương yêu 

cầu bầu cho chúng ta luôn được sống trong ơn nghĩa của Chúa, nhất là trong giờ lâm tử. 

Vì đại dịch nên Cộng Đoàn không thể tổ chức rước kiệu kính mừng Mẹ Maria đầu Tháng Năm được, nên dời 

vào tuần thứ hai và cũng nhằm ngày “Hiền Mẫu”. Có phải đây là sự trùng hợp mà Mẹ Maria muốn chúng ta luôn biết 

ơn, tri ân và cầu nguyện cho các Đấng Sinh Thành như một lời cảm tạ yêu thương. Mong sao những người mẹ trần 

gian luôn được hồn an xác mạnh, biết noi theo các nhân đức của Mẹ Maria, biết tỏa hương thơm như một đóa hoa 

kính dâng lên cho Chúa, và cùng Mẹ ca khen Thiên Chúa không ngừng ngay trong cuộc sống hôm nay. 
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