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Vô Nhiễm Nguyên Tội là đặc ân Thiên Chúa dành cho Đức Mẹ. Nhưng tại sao 

là Đức Maria mà không là người khác? Tại sao chúng ta phải chịu hệ lụy của 

Tội Nguyên Tổ? Tại sao Áp-ra-ham, Mô-sê hoặc Đa-vít được tuyển chọn mà 
không là người khác? Theo Kinh Thánh, người được tuyển chọn luôn được 

chọn vì người không được chọn. Như vậy, Áp-ra-ham được chọn để các quốc 
gia không được chọn trên trái đất sẽ được chúc lành qua ông. Cũng vậy, Mô-

sê và dân Ít-ra-en được chọn để họ có thể là dân tư tế vì các dân-tộc-không-
được-chọn trên thế giới. Đa-vít được chọn để con trai của ông có thể dẫn đưa 

các dân-tộc-không-được-chọn đến với Vương Quốc của Thiên Chúa. 

Với Đức Maria cũng vậy. Ơn Cứu Độ được Thiên Chúa hoàn tất qua Mẹ. Ơn 
Cứu Độ hoàn toàn mang tính ngăn ngừa chứ không mang tính chữa trị, không là dấu chỉ loại 

trừ. Đó là dấu chỉ về quyền năng cứu độ nơi Chúa Giêsu, dành cho chúng ta theo sự quan 

phòng mầu nhiệm của Thiên Chúa, để chúng ta chiến đấu với Tội Nguyên Tổ. Vì Đức Mẹ là biểu 
tượng của Giáo hội và là thụ tạo đặc biệt trong các thụ tạo của Thiên Chúa, chính Đức Mẹ có 

thể đưa ra một ước lệ đối với sự kiêu ngạo và lời hứa giải thoát qua cuộc nổi loạn bằng cách 
cho chúng ta thấy rằng: 

     • Con người là hình ảnh của Thiên Chúa. 

     • Con người phát xuất từ Thiên Chúa và được tạo nên để kết hiệp với Ngài. 

     • Quyền tha tội của Chúa Giêsu được biểu hiện trọn vẹn nơi Đức Mẹ, chúng ta có thể biết 
chắc rằng Ngài cũng có quyền tha tội của chúng ta, dù tội nặng tới mức nào. 

     • Con người là sản phẩm tình yêu vô biên của Thiên Chúa. 

     • Tội lỗi không là sự thật nền tảng, cũng không là nền tảng cuối cùng của con người. Chính 
Chúa Giêsu mới là nền tảng. 

     • Con người được xác định bởi tình yêu, chứ không bởi sự hận thù. 

     • Con người được mời gọi yêu mến Thiên Chúa và tha nhân. 

     • Con người phản ánh lý lẽ, trật tự và tình yêu của Thiên Chúa. 

     • Con người tìm thấy sự sống khi mất sự sống và tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa. 

     • Con người chỉ trở nên “người” hơn qua tình yêu, lòng khiêm nhường và lòng thương xót. 

     • Con người lớn lên trong tình yêu bằng cách quan tâm “những người bé mọn” vì họ quý 

giá đối với Đức Kitô, Đấng đã tự hạ tới mức sinh nơi hang đá. 

     • Con người nên tìm kiếm tình yêu tự dâng hiến ngay trên thế gian và phần thưởng trên 

trời, vì cuộc đời này không tồn tại mãi. 

     • Chúng ta nên khiêm nhường vì chúng ta “được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa”, và 
sự thật là thế. Khiêm nhường giúp chúng ta nhận biết mình cần có ơn Chúa. 

     • Bản chất Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta chỉ là thụ tạo, chúng ta không tìm thấy mình 
bằng cách tôn thờ bản chất đó mà bằng cách tôn thờ chính Thiên Chúa, Đấng tạo nên chúng 

ta và cứu độ chúng ta qua Đức Giêsu Kitô. 

Tóm lại, khi nhân loại tạo nên văn hóa sự chết, Chúa Thánh Thần đã đưa Giáo hội đến với Đức 
Mẹ, Đấng trung gian cầu xin Thiên Chúa cứu độ chúng ta. Đức Mẹ là Đấng đầy ơn phúc, nhân 

chứng duy nhất về ơn cứu độ của Đức Kitô. Là người che chở nhân loại, Đức Mẹ như hàng rào 



 

bao quanh sự thật về Ơn Cứu Độ của Đức Kitô. Là Tông Đồ mẫu mực, Đức Mẹ cho chúng ta 

biết Ơn Cứu Độ vô biên của Đức Kitô có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta và cho chúng ta biết 
sự xứng đáng về nguồn gốc của chúng ta từ Thiên Chúa. Đức Mẹ là “máng chuyển” ơn Chúa, 

như Thánh Irênê nói: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống viên mãn”. 
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