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Tại Sao Cầu Nguyện 
Với Đức Mẹ?

Một số giáo dân thắc mắc tại sao lại cầu nguyện với
Đức Mẹ mà không đến trực tiếp với Thiên Chúa? 

Đây là câu hỏi cần được giải đáp. Thứ nhất, bởi vì Thiên 
Chúa chọn con đường nhập thể làm người qua Đức Mẹ, 
thì ơn Thánh của Thiên Chúa cũng được ban cho nhân 
loại qua Đức Mẹ. Dĩ nhiên, không ai bắt buộc phải cầu 
xin với Đức Mẹ mới được ơn, vì Chúa vẫn rộng lòng ban 
ơn dù không qua Đức Mẹ. Tuy nhiên, cầu nguyện với 
Đức Mẹ là một trong những phương thế hữu hiệu nhất 
để nhận được ơn Trời. Đây là kế hoạch của Thiên Chúa 
chứ không phải do con người  suy tính. Còn nhiều lý do 
khác, chẳng hạn...
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Hơn nữa, kinh nghiệm tâm linh của cả Giáo Hội qua hai 
ngàn năm giúp chúng ta hiểu rằng, lời cầu nguyện với 
Đức Maria thật sự ứng nghiệm. Có một Giám Mục chia 
sẻ, “Nếu bạn nghi ngờ về sự linh thiêng của Đức Mẹ, hãy 
đi đến Lộ Đức. Nơi đây, bạn không cần phải tranh luận 
nhưng sẽ cảm nhận được ơn thiêng.” 

Sự linh thiêng của Đức Mẹ vượt trên mọi tranh cãi 
thần học, nhất là tranh cãi giữa Công Giáo và Tin 
Lành. Người Việt Nam cảm nghiệm Đức Mẹ linh 
thiêng, đó là vì lời cầu nguyện được Đức Mẹ nhậm 
lời. Mẹ sống trong Chúa và Chúa sống trong Mẹ.

Về phương diện thần học, Giáo Hội diễn tả Đức Mẹ như 
“Hòm Bia Thiên Chúa” trong Kinh Cầu Đức Bà. Hòm 
Bia Thiên Chúa trong Cựu Ước chứa đựng Lời Chúa và 
mang đến ơn lành. Hòm Bia trước hết đem ơn lành đến 
cho gia đình ông Ô-bét Ê-đôm. Cũng thế, Đức Mẹ như 
Hòm Bia Thiên Chúa mang đến niềm vui và ơn lành 
cho gia đình bà Elizabeth và cho các gia đình nhân loại. 

Về phương diện văn hoá Do Thái thời Cựu Ước còn giúp 
chúng ta hiểu hơn vai trò của người mẹ. Khi Vua lên ngôi 
thì người ngồi bên cạnh vua là Mẹ của Vua, chứ không 
phải vợ Vua. Thái Hoàng Hậu đóng một vai trò quan 
trọng trong việc giúp Vua lãnh đạo đất nước. Giữa mối 
quan hệ này, lời chuyển cầu của Thái Hoàng Hậu không 
bao giờ bị chối từ. 

Chính trong khung cảnh văn hoá này mà Kinh Thánh 
diễn tả rất hay về câu chuyện tiệc cưới Cana khi Đức Ma-
ria yêu cầu Chúa Giêsu làm phép lạ hoá nước thành rượu. 
Chúa Giêsu trả lời, “Giờ ta chưa đến,” nhưng Ngài vẫn 


