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GIÁO LÝ NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO 

Bài 3: “…qua Mẹ chúng con gặp gỡ được chính Thiên Chúa…” 

 

1- Kinh Đức Mẹ Tàpao là một bài giáo lý rất súc tích, cô đọng về 

Thánh Mẫu học, diễn tả chuẩn mực lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria: 

để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng đã ban cho Mẹ “đầy ơn phúc”, và 

nhắc chúng ta dến với Đức Mẹ để lãnh nhận ơn Chúa, canh tân đời 

sống theo thánh ý Chúa… 

-Các bài giáo lý liên tiếp, trích từ những ý tưởng của kinh này, và hôm 

nay ta suy niệm lời kinh : “Chúng con tạ ơn Chúa đã thương nhận núi 

rừng Tàpao này làm linh địa để Mẹ gặp gỡ chúng con, và qua Mẹ chúng 

con được gặp gỡ chính Thiên Chúa…”. 

2-Trước hết, xin xác định hai điểm giáo lý căn bản 

a-Chúng ta có thờ Đức Mẹ không? 

- Không, chỉ tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi-Cha-Con và Thánh Thần. Chỉ 
tôn thờ Tạo Hoá, Đấng sáng tao. 

“Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết 

mọi sự” - “Ngươi phải thờ phượng một mình Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, và phải thờ phượng một mình Ngài mà thôi” (Mt 4, 10). 

-Mọi tạo vật, do Thiên Chúa dựng nên, hữu hình và vô hình ta chỉ tôn 

kính. 

-Đức Mẹ cao trọng hơn thiên thần, đươc thiên thần “kính chào Bà đầy 
ơn phước”, nên tôn kính cách đặc biệt-“biệt kính”. 

“Ðức Trinh Nữ đáng được Hội Thánh tôn vinh bằng một sự sùng kính 

đặc biệt... Sự tôn kính ấy, như vẫn luôn có trong Hội Thánh, tuy hoàn 



2 

 

toàn đặc biệt, nhưng tự bản chất vẫn khác biệt với sự thờ phượng dâng 

lên Ngôi Lời nhập thể, lên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần; việc tôn kính 

Ðức Ma-ri-a khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi" 

(x. LG 66; GLHTCG 971) 

-Thiên thần, các thánh, ông bà cha mẹ… ta tôn kính. 

b-Nguồn mọi ơn phúc ở đâu? 

-Chính Chúa, Chúa là Đấng ban ơn, là nguồn mọi ơn phúc cho nhân 

loại. 

-Thiên thần chào Đức Mẹ “kính mừng Maria đầy ơn phúc”, nhưng Mẹ 

tuyên xưng “Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh 

Người là Thánh (Lc 1, 49). “Chúa đã làm cho tôi, đã làm cho tôi muôn 

điều kỳ diệu, Danh Người là Thánh”. (Magnificat) - Đức Mẹ cũng nhận 

mọi ơn lành từ Chúa và nhận tràn đầy “đầy ơn phước”, đến nỗi có thể 

chuyển thông cho ta. 

Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa. (bài giáo lý tháng 2) ; Mẹ “là máng 
chuyển muôn ơn xuống cho muôn người, khắp mọi nơi”- lời ca rất 
chuẩn ! 

-Nguồn ơn là từ Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô chính là ơn lớn nhất, ơn 

cứu độ của chúng ta. Mẹ cũng được cứu độ bởi Đức Giêsu Kitô, ơn “vô 

nhiễm nguyên tội” mà từ đó ta có ngày lễ trọng kính Đức Mẹ, ngày làm 

phép tượng Đức Mẹ Tàpao cách đây 60 năm - 08/12/1959, Mẹ có được 

là do hưởng trước công nghiệp cứu độ của Đức Giêsu Kitô, và hưởng 

tràn đầy đến mức miễn trừ tội tổ tông; còn chúng ta hưởng sau, qua bí 

tích Rửa Tội, để chữa lành vết thương nguyên tội: 

“Suốt dọc chiều dài lịch sử, Hội Thánh đã nhận thức rằng Ðức Ma-ri-a, 

vì được Thiên Chúa ban cho "đầy ơn phúc" (Lc l, 28), nên được cứu 

chuộc ngay từ lúc tượng thai. Ðó là nội dung tín điều Vô Nhiễm Nguyên 
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Tội do Ðức Pi-ô IX công bố năm l854. Ðức Trinh Nữ Diễm Phúc Ma-ri-a, 

đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai, do ân 

sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng, nhờ công 

nghiệp của Ðức Giê-su Ki-tô Ðấng Cứu Ðộ loài người” (GLHTCG 491)  

3-“…Chúa đã thương nhận núi rừng Tàpao này làm linh địa” 

-Câu này mang tính lịch sử, chắc sẽ có bài giáo lý chuyên về lịch sử rõ 

hơn, nay xin cộng đoàn chỉ nhớ vài năm liên quan đến số 9: 

-08/12/1959: hành hương đầu tiên làm phép tượng.  

-1999: Hiện tượng lạ đưa đoàn con tìm về bên Mẹ sau 40 năm xa vắng. 

-2009: Năm Thánh 50 Năm Đức Mẹ Tàpao 

-2019: Năm Thánh 60 Năm hôm nay 

 

4-“…để Mẹ gặp gỡ chúng con, và qua Mẹ chúng con được gặp 
gỡ chính Thiên Chúa…” 

Nắm vững giáo lý căn bản trên, cùng với Đức Mẹ, chúng ta thờ phượng 

Chúa, và qua Đức Mẹ, Chúa ban ơn cho chúng ta, mà ơn trọng đại nhất 

là chính Đức Giêsu Kitô, như mục đích cử hành Năm Thánh Đức Mẹ 

Tàpao, là: “qua Mẹ, đến với Chúa Giêsu Kitô”-Đấng cứu độ duy nhất, 

“hôm qua, hôm nay và mãi mãi” (Dt 13, 8). 

Vì thế, khi hành hương đến các Trung Tâm Thánh Mẫu, gặp gỡ Đức Mẹ, 

với nhiều danh hiệu khác nhau: Lộ Đức, Fatima, Lavang, Tàpao… không 

dừng lại gặp Mẹ, ở với Mẹ thôi, mà để nhờ Mẹ, Chúa gặp chúng ta, và 

chúng ta gặp chính Chúa. Vì, “Nhiệm vụ của Đức Maria đối với Hội 

Thánh không thể tách biệt khỏi sự hiệp nhất của Mẹ với Đức Kitô, và 

trực tiếp phát xuất từ đó.” (GLHTCG 964). 
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Cả việc lần hạt Mân Côi, là việc đạo đức có truyền thống lâu đời để tôn 

kính Đức Mẹ, cũng liên kết mật thiết với Đức Kitô như thánh giáo hoàng 

Gioan Phaolô II dạy trong tông thư Kinh Mân Côi: “Lời kinh này thật sự 

là một hình thức chiêm ngưỡng quy hướng về Chúa Kitô.” (số 12)… giúp 

chúng ta: 

-“Tưởng nhớ Đức Kitô với Mẹ Ma-ri-a” (13); 

-“Học hỏi Đức Kitô từ Mẹ Ma-ri-a” (14); 

-“Được đồng hình đồng dạng với Đức Kitô cùng với 

Mẹ Ma-ri-a” (15); 

-“Cầu nguyện với Đức Kitô cùng với Mẹ Ma-ri-a” 

(16); 

-“Loan báo Đức Kitô cùng với Đức Ma-ri-a” (17) 

nên ngài gọi “Kinh Mân Côi, một bản tóm tắt Tin mừng” (18) 

Hai câu nói của Đức Mẹ tại tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu làm phép lạ 

đầu tiên, để giúp gia đình mới trong tiệc cưới gặp khó khăn đầu đời: 

“hết rượu”, là nền tảng cho chúng ta ghi nhớ điểm giáo lý này. 

-“Họ hết rượu rồi” (Ga 2, 3)- Mẹ nói với Chúa Giêsu về nhu cầu của 

chúng ta: họ hết tình yêu rồi, tình nghĩa vợ chồng đã lạc như nước lã 

rồi… họ hết sức rồi, họ hết phương cứu chữa rồi…  

-“Người bảo gì các con hãy làm theo”(Ga 2, 5)-Mẹ đưa chúng ta đến 

gặp Chúa Giêsu và giúp chúng ta thi hành theo thánh ý Chúa. Hãy lắng 

động tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa qua các bài giảng, suy niệm, qua 

cộng đoàn đức tin, qua bầu khí linh thiêng của phụng 

vụ… nghe Chúa bảo ta làm gì để có rượu mới của tình yêu… 

Đến cùng Đức Mẹ Tàpao, không chỉ dừng lại là gặp gỡ nơi Mẹ Maria mà 
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qua Mẹ đến với Chúa Giêsu, làm theo lời Người. 

-Kitô hữu gặp Chúa Giêsu qua các bí tích, nhất là Thánh Thể 

-Chưa là Kitô hữu gặp Chúa Kitô qua Hội Thánh của Ngài, là nơi Chúa 
tiếp tục thực hiện ơn cứu độ cho muôn dân. 

Kết: 

Kinh Thánh là nguồn mạch của giáo lý. Hãy nhớ những câu Kinh Thánh 

này là nền tảng giáo lý về Đức Trinh Nữ Maria: 

1-“Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết 

mọi sự” -cùng với Mẹ chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi. 

2-“Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, Danh Người là 

Thánh” (Lc 1, 49)-như Mẹ và nhờ Mẹ, ta đón nhận ơn Chúa. 

3-“Họ hết rượu rồi”- Mẹ nói với Chúa Giêsu về nhu cầu của chúng ta. 

4-“Người bảo gì các con hãy làm theo”- Mẹ đưa chúng ta đến gặp Chúa 

Giêsu và giúp chúng ta thi hành theo thánh ý Chúa. 

 

 

 

       Tàpao, 12/03/2019 

       Lm. Phêrô Nguyễn Hữu Duy 


