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ĐÔI LỜI CỦA NGƢỜI BIÊN TưP 

Về tác giả: thánh Louis Marie Grignion de Montfort 

Tác giả Louis Marie Grignion de Montfort sinh ngày 31/01/1673, chịu chức 
linh mục năm 1700, qua đời ngày 28/04/1716. Ngài được Đức giáo hoàng 
Lêô XIII phong chân phước năm 1888 và được Đức giáo hoàng Piô XII 
phong hiển thánh năm 1947. Lễ kính thánh nhân ngày 28/4 hằng năm. 

Về tác phẩm: “Thành thực sùng kính Mẹ Maria” 

Thánh Louis Marie Grignion de Montfort đã viết tập sách "Thành thực sùng 
kính Mẹ Maria" vào khoảng đầu những năm 1700, nhưng bản thảo viết 
tay không được ai biết đến trong vòng khoảng hơn một thế kỷ. Tập sách 
được khám phá ra năm 1842 một cách rất tình cờ, và được xuất bản lần 
đầu vào năm 1843. Tác phẩm này đã trở thành tập sách cổ điển về Linh 
Đạo Thánh Mẫu. 

Ảnh hưởng của tác phẩm 

Ảnh hưởng của tác phẩm rất lớn. Điều này được chứng minh qua việc tác 
phẩm được các vị giáo hoàng sử dụng và đề cao, ví dụ:  

1) Đức giáo hoàng Lêô XIII đã căn cứ vào các bản văn của thánh Montfort, 
mà cho rằng không thể nào thực hiện việc tái rao giảng Kitô giáo mà lại 
thiếu Đức Trinh Nữ Maria. Chính vì vậy, trong 10 thông điệp về Kinh Mân 
Côi, vị giáo hoàng này đã cổ võ lòng sùng kính Mẹ Maria.  

2) Đức giáo hoàng Piô X đã căn cứ rất nhiều vào quan điểm của thánh 
Montfort trong cuốn “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”, để viết thông điệp 
“Ad Diem Illum Laetissimum” (02/02/1904), nhân dịp kỷ niệm 50 năm tín 
điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria. Đức giáo hoàng đã sử dụng rất 
nhiều câu của thánh Montfort, chẳng hạn như câu: “không có một con 
đường nào chắc chắn hơn hay dễ dàng hơn là Mẹ Maria trong việc liên kết 
tất cả con người với Chúa Kitô”. Chính đức giáo hoàng này đã ban Phép 
Lành Toà Thánh cho tất cả những ai đọc cuốn sách này.  

3) Đức giáo hoàng Piô XII cảm phục tư tưởng của thánh Montfort về Mẹ 
Maria được trình bày trong tác phẩm “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”. 
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Trong dịp phong hiển thánh cho cha Montfort, đức giáo hoàng Piô XII đã 
nói về cha Montfort như sau:  

“Cái mãnh lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy tất cả mọi thừa tác vụ tông đồ của 
ngài, và cái bí quyết lớn lao của ngài trong việc thu hút các linh hồn và mang 
các linh hồn về cho Chúa Giêsu là lòng tôn sùng của ngài đối với Mẹ Maria. 
Tất cả mọi hoạt động của ngài đều dựa vào lòng tôn sùng ấy; nơi việc tôn sùng 
này, ngài đã trao phó tất cả mọi an toàn của ngài, và ngài không thể nào tìm 
đâu ra một lợi khí hiệu năng hơn cho thời đại của ngài. Để chống lại với 
thành phần khổ hạnh buồn bã, thành phần sợ hãi u sầu, thành phần bè rối 
Jansêniô ngạo mạn thê thảm, ngài đã thực hiện tình yêu thương con thảo, tin 
tưởng, thiết tha, quảng đại và hiệu nghiệm của một người tôi tớ nhiệt tình đối 
với Mẹ Maria, đối với Mẹ là Nơi Nương Náu của các tội nhân, là Mẹ của Ân 
Sủng Thần Linh, là sự sống của chúng ta, là sự ngọt ngào của chúng ta và là 
niềm hy vọng của chúng ta.” (Bài chia sẻ, ngày 21/07/1947).  

4) Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nói lên tâm tình của mình 
đối với vị thánh có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc đời của ngài nhân dịp kỷ 
niệm 160 năm xuất bản tác phẩm “Thành thực sùng kính Mẹ Maria”: 

“Chính tôi, trong những năm còn trẻ, đã tìm được hỗ trợ rất nhiều khi đọc 
tác phẩm này. ‘Tôi đã thấy ở đó những giải đáp cho các vấn nạn của mình’, vì 
có lúc tôi sợ rằng nếu việc tôi tôn sùng Mẹ Maria ‘trở thành quá đà thì sẽ đi 
đến chỗ làm tổn thương tới tính cách tối thượng của việc tôn thờ giành cho 
Chúa Kitô’. Với sự hướng dẫn khôn ngoan của thánh Louis Marie, tôi đã nhận 
ra rằng nếu ai sống mầu nhiệm Mẹ Maria trong Chúa Kitô thì không có vấn đề 
nguy cơ này. Thật thế, tư tưởng Thánh Mẫu của vị thánh này ‘đã bắt nguồn từ 
mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi và từ sự thật Nhập Thể của Lời Thiên Chúa.” (Thư 
gửi các tu sĩ nam nữ gia đình Montfort, 08/12/2003, số 1; Bản dịch tiếng 
Việt của Đa Minh Cao Tấn Tĩnh). 

Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh thêm: “Như đã quá rõ, 
cầu vai áo choàng giám mục của tôi cho thấy một cách tượng trưng câu Phúc 
Âm được trích dẫn trên đây; câu khẩu hiệu Totus Tuus là câu được gợi hứng 
bởi giáo huấn của thánh Louis Marie Grignion de Montfort. Hai chữ này diễn 
tả việc hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu qua Mẹ Maria: ‘Tuus totus ego sum, et 
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omnia mea tua sunt’, thánh Montfort đã viết như thế và ngài chuyển dịch 
sang ngôn từ của mình như sau: ‘Tất cả những gì con là là của Chúa, và tất cả 
những gì con có là của Chúa, ôi Chúa Giêsu rất dấu yêu, nhờ Mẹ Maria,  
Người Mẹ rất thánh của Chúa’. Giáo huấn của vị thánh này đã gây được  
một ảnh hưởng sâu xa nơi lòng tôn sùng của nhiều tín hữu và nơi cuộc sống 
của tôi” (Sđd, số 1). 

“Thành thực sùng kính Mẹ Maria” vẫn tiếp tục tạo nên những âm vang 
trong lòng nhiều người tín hữu. Vì giá trị cao quý và cần thiết của việc 
thành thực sùng kính Mẹ Maria, nên tác phẩm này cần được phổ biến 
rộng rãi, nhờ thế sẽ có nhiều người đọc và hiểu biết đúng đắn về vai trò và 
phẩm giá của Mẹ trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa và đối với số 
phận của con người.  

Về bản dịch tiếng Việt 

Hiện tại có ba bản dịch tiếng Việt: 1) Bản dịch của Linh mục Giuse Nguyễn 
Tri Ân, OP. xuất bản vào năm 1980; 2) Bản dịch của Đa Minh Cao Tấn 
Tĩnh, BVL., xuất hiện trên các trang web cách đây không lâu; 3) Bản dịch 
của một dịch giả ẩn danh mới xuất hiện vào thời gian gần đây.  

Sau khi đọc qua cả ba bản dịch, chúng tôi thấy bản dịch của dịch giả ẩn 
danh dễ đọc và dễ hiểu hơn. Dịch giả ẩn danh này hẳn là một người rất có 
lòng sùng kính Mẹ Maria, và cũng rất am hiểu về các tác phẩm của thánh 
Louis Marie. Chính vì lý do đó, chúng tôi ưu tiên chọn bản dịch này cho 
phần chính yếu của cuốn sách. Từ số 1-265 được trích từ bản dịch của dịch 
giả ẩn danh; phần bổ sung từ số 266-273 được trích từ bản dịch của dịch 
giả Đa Minh Cao Tấn Tĩnh; còn phần phụ lục được sử dụng của cả hai 
dịch giả, khi thì của dịch giả này, khi thì của dịch giả kia. 

Chủ đích của người biên tập 

Thánh Louis Marie, khi soạn tác phẩm này, mong muốn người ta biết 
đúng về Mẹ Maria, từ chỗ biết đúng về Mẹ, người ta sẽ thành thực sùng 
kính Mẹ, rồi từ đó người ta sẽ mang lấy tâm tình của Mẹ mà yêu mến 
Chúa Kitô. Theo thánh nhân, việc sùng kính đích thực Mẹ Maria là con 
đường dễ dàng nhất, ngắn nhất, chắc chắn nhất và trọn hảo nhất để đến 
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với Chúa Giêsu Kitô. Rồi nhờ thế, chúng ta sẽ nhờ Chúa Kitô, cùng với 
Chúa Kitô và trong Chúa Kitô mà đến với Chúa Cha.  

Khi hiện ra với ba trẻ tại Fatima năm 1917, Mẹ Maria cho biết là Mẹ 
muốn người ta thực hiện ba điều: 1) Ăn năn sám hối, 2) Tôn sùng Trái 
Tim vẹn sạch của Mẹ, 3) Siêng năng lần hạt Mân Côi. Trong lần hiện ra 
thứ hai vào ngày 13/06/1917, Mẹ đã nói riêng với Lucia và cho em biết lý 
do tại sao Phanxicô và Giaxinta được đưa về trời sớm, còn chính Lucia thì 
phải ở lại thế gian lâu hơn, là vì: Chúa Giêsu muốn dùng em để làm cho 
Mẹ được nhận biết và yêu mến. Trong lần hiện ra thứ ba vào ngày 
13/07/1917, Mẹ cho biết: “Thiên Chúa muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái 
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới”.  

Với ý muốn của thánh tác giả, đặc biệt với ý muốn của Mẹ Maria và của 
chính Thiên Chúa như Mẹ đã cho biết, chúng tôi xin được mạn phép sử 
dụng các bản dịch tiếng Việt của các dịch giả để biên tập thành cuốn sách 
này làm giáo trình hoặc tài liệu hướng dẫn cho những thành viên thuộc 
Hội Mân Côi, Legio Mariae, các Hội Đoàn Đức Mẹ,... và cho những người 
muốn tìm hiểu về Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô và Mẹ của mỗi người 
chúng ta, với một mục đích duy nhất là giúp người ta hiểu biết Mẹ và 
yêu mến Mẹ như ý muốn của Chúa Giêsu, và như ý Thiên Chúa 
muốn thiết lập lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. 

Một lời nguyện xin 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chí thánh của Chúa Giêsu và là Mẹ từ ái của chúng con, 
chúng con xin dâng hiến tất cả cho Chúa Giêsu qua bàn tay tinh tuyền vẹn 
sạch của Mẹ. Lạy Mẹ, chúng con nhờ Mẹ khẩn cầu cùng Chúa Giêsu, trong 
Chúa Thánh Thần, xin Chúa Cha chúc lành cho: 1) công việc loan báo Tin 
Mừng, 2) việc cổ võ Kinh Mân Côi và lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ, 
3) sự hiệp nhất dân Kitô giáo, 4) việc kiến tạo hoà bình và công lý trong sự 
thật và yêu thương trên toàn thế giới, 5) việc hoán cải những người tội lỗi, 
6) việc nâng đỡ những người khổ đau khốn cùng, 7) việc cứu giúp các linh 
hồn trong luyện ngục... 

Lm. FX. Trần Kim Ngọc, OP. 
Đặc trách Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam 
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NHưP ĐỀ 

1. Chúa Giêsu Kitô đã đến trong thế gian nhờ Trinh Nữ Maria rất thánh, thì 
Ngài cũng sẽ nhờ Mẹ mà ngự trị trên thế giới. 

2. Mẹ Maria đã sống rất ẩn dật trong suốt cuộc đời của Mẹ, nên Chúa Thánh 
Thần và Giáo Hội đã gọi Mẹ là Alma Mater – Mẹ ẩn dật và bí ẩn. Đức khiêm 
nhường của Mẹ sâu xa đến nỗi, trên đời này, Mẹ không mạnh mẽ và liên lỉ 
ước ao điều gì hơn là ẩn thân đối với chính mình và đối với mọi thụ tạo, để 
chỉ một mình Thiên Chúa biết đến Mẹ mà thôi. 

3. Để nhận lời Mẹ xin, Chúa đã giấu kín Mẹ và cho Mẹ sống khó nghèo và 
khiêm nhường, Chúa đã vui mừng giấu kín Mẹ khi thụ thai, khi sinh ra, trong 
cuộc sống của Mẹ, trong các mầu nhiệm của Mẹ, khi Mẹ sống lại và được 
rước lên trời: không một người nào biết gì về Mẹ, và chính các thiên thần 
cũng hỏi nhau: Quae est ista? Bà đó là ai vậy? Bởi vì Đấng Tối Cao đã giấu 
các ngài, hoặc nếu Chúa có tỏ bày một vài điều cho các ngài, thì Chúa còn 
giấu các ngài vô cùng nhiều điều hơn. 

4. Chúa Cha đã đồng ý để Mẹ không làm một phép lạ nào trong cuộc đời của 
Mẹ, ít là những phép lạ lẫy lừng, mặc dầu Chúa Cha đã ban cho Mẹ đầy đủ 
quyền năng. Chúa Con đã đồng ý để Mẹ kể như không nói gì hết, mặc dầu 
Chúa đã thông ban cho Mẹ sự khôn ngoan của Ngài. Chúa Thánh Thần đã 
đồng ý để các Tông đồ và các tác giả viết các sách Tin Mừng chỉ nói rất ít về 
Mẹ, vừa đủ cần thiết để làm cho người ta nhận biết Chúa Giêsu Kitô, mặc dầu 
Mẹ là Hiền Thê trung tín của Ngài. 

5. Mẹ Maria là kỳ công tuyệt tác của Đấng Tối Cao, và Chúa dành riêng cho 
mình sự nhận biết và quyền sở hữu. * Mẹ Maria là Mẹ khả ái của Chúa Con: 
Chúa Kitô đã vui mừng để Mẹ mình sống khiêm nhường, và giấu kín Mẹ mình 
bằng cách gọi Ngài là “người đàn bà” (Ga 2,4; 19,26), y như cư xử với một 
người xa lạ, mặc dầu trong thâm tâm Ngài quý trọng và yêu mến Mẹ mình 
hơn tất cả các thiên thần và người ta. * Mẹ Maria là “giếng nước niêm phong” 
(Dc 4,12), là hiền thê trung tín của Chúa Thánh Thần: chỉ mình Chúa Thánh 
Thần vào đó. * Mẹ Maria là đền thờ và là nơi Chúa Ba Ngôi ngự: Chúa ở nơi 
đây cách huy hoàng và uy linh hơn bất cứ nơi nào trong vũ trụ, kể cả ngai toà 
của Ngài giữa các thiên thần Kêrubim và Sêraphim: không một thụ tạo nào, 
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dầu trong sạch đến đâu, cũng không được phép bước vào đền thánh này, nếu 
không có một đặc ân lớn lao. 

6. Cùng với các thánh, tôi nói rằng: Đức Maria là Vườn Địa Đàng của Ađam 
mới: nơi đây Chúa Kitô đã nhập thể nhờ phép Chúa Thánh Thần, để tác tạo 
những việc kỳ diệu khôn tả. Đây là thế giới vĩ đại và thần linh của Thiên Chúa: 
nơi đây có những vẻ đẹp và những kho báu không kể xiết. Đây là nơi huy 
hoàng tráng lệ của Đấng Tối Cao: nơi đây, như trong chính lòng mình, Chúa 
Cha giấu kín Con độc nhất của mình, và nơi đây có tất cả những gì là tuyệt 
hảo và quý giá nhất. Ôi! Biết bao điều vĩ đại Thiên Chúa đã tác thành và giấu 
kín nơi vật thụ tạo khả ái này của Ngài, đến độ, dầu vô cùng khiêm nhường, 
Mẹ Maria cũng đã phải thốt lên rằng: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi 
những điều trọng đại” (Lc 1,49). Thế giới không biết những điều đó, vì thế 
giới không có khả năng và bất xứng. 

7. Các thánh đã nói những điều kỳ diệu về thành thánh này của Thiên Chúa, 
và các ngài thú nhận rằng không bao giờ các ngài lợi khẩu và sung sướng bằng 
khi nói về nơi hiển trị này của Thiên Chúa. Sau đó, các ngài kêu lên rằng 
những công đức của Mẹ Maria rất cao vời, vươn tới tận ngai toà của Chúa Ba 
Ngôi, nên trí loài người không thể nhận thức được. Đức ái của Mẹ rộng lớn 
hơn trái đất, nên ta không thể đo lường được. Quyền năng của Mẹ lớn lao, vì 
Mẹ có quyền với cả Thiên Chúa, nên ta không thể hiểu được. Đức khiêm 
nhường và các nhân đức khác của Mẹ rất sâu xa, các ân sủng của Mẹ thì vô 
cùng lớn lao, như một vực thẳm khôn dò. Ôi lớn lao khôn tả! Ôi vĩ đại khôn 
ví! Ôi mênh mông bao la! Ôi vực thẳm khôn dò! 

8. Mọi ngày, từ đầu này tới đầu kia của trái đất, trên chín tầng trời cao cũng 
như nơi những vực thẳm sâu nhất, mọi sự đều cao rao, mọi sự đều lên tiếng 
chúc tụng Đức Maria. Chín phẩm thiên thần, mọi người già trẻ, nam nữ, 
thuộc mọi giới và mọi tôn giáo, người lành và kẻ dữ, cả đến ma quỷ, dù muốn 
hay không, cũng đều phải gọi Mẹ là người diễm phúc, vì đó là sự thật. Như 
thánh Bonaventura nói, tất cả các thiên thần trên trời không ngừng chúc tụng 
rằng: “Sancta, sancta, sancta Maria, Dei Genitrix et Virgo: Thánh, thánh, 
thánh Maria, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và trọn đời đồng trinh”.1 Và mỗi ngày, 
                                                 
1 S. Bonaventura, Psalter Majus B.V., Hymnus instar Hymni Ambrosiani. 
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các thiên thần dâng lên Mẹ muôn triệu lần lời chào của thiên sứ Gabriel: Ave 
Maria, Kính mừng Maria! Và các thiên thần phủ phục kính lạy Mẹ, và coi 
như được ân huệ mỗi khi được Mẹ sai đi làm việc gì. Đúng như lời thánh 
Augustinô, chính Tổng lãnh Thiên thần Micae, tuy là tổng lãnh triều thần 
thiên quốc, cũng rất nhiệt thành dâng lên Mẹ tất cả mọi sự tôn kính, và luôn 
luôn chờ đợi, sẵn sàng vâng lệnh Mẹ để đi cứu giúp một đầy tớ nào đó của 
Mẹ. 

9. Tất cả trái đất đầy dẫy vinh quang của Mẹ, nhất là nơi các Kitô hữu, bởi vì 
nhiều nước, nhiều thành phố, nhiều tỉnh và nhiều giáo phận đã nhận Mẹ làm 
bổn mạng và là Đấng bảo vệ họ. Nhiều nhà thờ chánh toà được cung hiến cho 
Thiên Chúa dưới danh hiệu của Mẹ. Không một nhà thờ nào mà lại không có 
bàn thờ dâng kính Mẹ. Không miền nào, không vùng nào mà lại không có 
một trong những ảnh thánh hay làm phép lạ của Mẹ, nơi đó các bệnh tật 
được chữa lành, và người ta nhận được đủ thứ ơn lành. Biết bao nhiêu hiệp 
hội đạo đức, bao nhiêu tu hội và hội dòng mang tên của Mẹ và được Mẹ che 
chở! Biết bao nhiêu tu sĩ nam nữ hằng ngày hát lời khen ngợi Mẹ, và loan 
truyền những việc thương xót của Mẹ. Không một trẻ thơ nào bập bẹ lời chào 
“Kính mừng Maria”, mà không ngợi khen Mẹ. Không một kẻ tội lỗi nào 
không giữ chút niềm tin cậy nơi Mẹ, dầu họ cứng lòng đến mấy. Còn ma quỷ 
trong hoả ngục thì khiếp sợ và tôn kính Mẹ. 

10. Như thế, chúng ta phải thật sự nói như các thánh rằng: “De Maria 
nunquam satis...: Nói về Mẹ Maria, không bao giờ đủ...” 

Người ta chưa ngợi khen đủ, chưa tán tụng đủ, chưa tôn kính đủ, chưa yêu 
mến và phụng sự Mẹ Maria cho đủ. Mẹ đáng nhiều lời ngợi khen hơn, nhiều 
sự tôn kính hơn, nhiều lòng mến và nhiều phụng sự hơn. 

11. Sau đó, ta phải nói như Chúa Thánh Thần rằng: “Omnis gloria ejus filiae 
Regis ab intus: Tất cả vinh quang của công chúa, con Đức Vua, là ở bên 
trong”. Y như thể tất cả vinh quang bên ngoài mà trên trời dưới đất dành cho 
Mẹ không là gì hết, so sánh với những gì mà Mẹ nhận được bởi Đấng Tạo Hoá 
từ bên trong, và đó là những điều mà các thụ tạo bé mọn như chúng ta không 
thể hiểu thấu, vì chúng ta không có khả năng thấu hiểu bí mật lớn lao nhất 
của Đức Vua trời đất. 
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12. Sau đó, ta phải kêu lên với thánh Tông đồ rằng: “Mắt chưa hề thấy, tai 
chưa hề nghe, lòng con người chưa hề tưởng đến” (1 Cr 2,9) những vẻ đẹp, 
những sự cao trọng và những điều tuyệt diệu của Mẹ Maria, vì Mẹ là 
“Miraculum miraculorum: Phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ” (S. Jean 
Damascène, Oratio De Nativitate, B.V) trong lãnh vực ân sủng, trong lãnh 
vực tự nhiên và trong vinh quang. “Nếu bạn muốn hiểu Mẹ Maria, bạn hãy 
tìm hiểu Chúa Giêsu, Con của Mẹ” (thánh Eucher). Mẹ Maria là Mẹ xứng 
đáng của Thiên Chúa. Cho nên: “Hic taceat omnis lingua: Ở đây mọi miệng 
lưỡi hãy im tiếng!” 

13. Tâm hồn tôi vừa đọc lên cho tôi viết những điều trên đây, với một niềm 
vui đặc biệt, để chứng minh rằng cho đến hôm nay người ta chưa biết đủ về 
Mẹ Maria rất thánh, và đó là một trong những lý do giải nghĩa tại sao Chúa 
Giêsu Kitô đã không được nhận biết như Ngài cần phải được nhận biết. Vậy 
nếu chắc chắn rằng sự nhận biết và vương quyền của Chúa Giêsu Kitô phải 
đến trên thế giới này, thì đó sẽ là một sự tiếp theo tất yếu, diễn ra sau sự nhật 
biết về vương quyền của Mẹ Maria rất thánh, vì Mẹ đã sinh ra Chúa lần thứ 
nhất nơi trần gian này, thì Mẹ cũng sẽ làm cho Ngài thống trị lần thứ hai trên 
toàn thế giới. 
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CHƢƠNG 1:  
SỰ CƪN THIẾT CỦA LÒNG SÙNG KÍNH MẸ MARIA 

14. Tôi tuyên xưng với toàn thể Giáo Hội rằng: vì Mẹ chỉ là một thụ tạo của 
bàn tay Đấng Tối Cao, cho nên so với uy quyền vô cùng của Thiên Chúa, Mẹ 
Maria không đáng là một hạt bụi; nói đúng ra, Mẹ không là gì hết, vì chỉ mình 
Thiên Chúa là “Đấng Hằng Hữu” (Xh 3,14), cho nên Đấng uy linh luôn luôn 
độc lập và tự đủ cho Ngài, Ngài đã không và vẫn tuyệt đối không cần đến 
Trinh Nữ Maria để thực hiện những ý định của Ngài, và để tỏ vinh quang của 
Ngài, Ngài chỉ muốn, thì mọi sự sẽ thành. 

15. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng: xét như mọi sự đã xảy ra đó, nghĩa là Thiên 
Chúa đã muốn khởi sự và hoàn tất những công trình lớn lao nhất của Ngài 
nhờ Mẹ Maria, từ khi Chúa tác thành Mẹ, thì chúng ta nên tin rằng Thiên 
Chúa sẽ không thay đổi cách hành xử của Ngài cho đến muôn đời, vì Ngài là 
Thiên Chúa, Ngài không thay đổi những tâm tình và lối hành xử của Ngài. 

 

TIẾT 1: NHỮNG NGUYÊN TƲC 

Nguyên tƳc 1: 

Thiên Chúa muốn sử dụng Trinh Nữ Maria  
trong mƫu nhiệm NhƱp Thể 

16. Thiên Chúa Cha đã chỉ ban Con Một của Ngài cho thế gian, qua Trinh Nữ 
Maria. Mặc dầu các tổ phụ đã dâng lên biết bao lời thở than, các tiên tri và các 
thánh của Cựu Ước đã dâng lên biết bao lời cầu xin suốt bốn ngàn năm, để có 
được của châu báu này, nhưng chỉ mình Trinh Nữ Maria đã đáng nhận được 
của châu báu đó, vì Mẹ đã được ơn nghĩa trước mặt Chúa, nhờ sức mạnh lời 
cầu nguyện của Mẹ, và nhờ sự cao quý của các nhân đức của Mẹ. Thánh 
Augustinô nói: thế gian không xứng đáng trực tiếp lãnh nhận Con Thiên Chúa 
từ tay Đức Chúa Cha, nên Thiên Chúa đã ban Con Ngài cho Trinh Nữ Maria, 
để rồi thế gian nhận được Ngài qua Mẹ Maria. 

Con Thiên Chúa đã nhập thể làm người để cứu độ chúng ta, nhưng là trong 
Mẹ Maria và nhờ Mẹ Maria. 
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Chúa Thánh Thần đã tác tạo nên Chúa Giêsu Kitô trong lòng Trinh Nữ Maria, 
sau khi đã xin được sự đồng ý của Mẹ, qua một trong những sứ thần hàng 
đầu của triều đình thiên quốc. 

17. Thiên Chúa Cha đã thông ban cho Mẹ Maria sức sinh sản của Ngài, theo 
mức một loài thụ tạo có khả năng lãnh nhận, để Mẹ có thể sinh ra Con của 
Chúa và tất cả các chi thể của Nhiệm Thể của người Con này. 

18. Chúa Con đã xuống trong cung lòng trinh khiết của Mẹ, như Ađam mới đi 
vào Vườn Địa Đàng của mình, để hưởng những niềm vui, và để thực hiện 
cách kín nhiệm nơi đó những việc kỳ diệu của ân sủng. Thiên Chúa làm 
người đã tỏ sự tự do của Ngài khi tự giam hãm mình trong lòng Mẹ Maria; 
Ngài đã tỏ rõ uy lực của mình, khi để cho một thiếu nữ nhỏ bé cưu mang 
Ngài; Ngài đã tìm thấy vinh quang của Ngài và của Cha Ngài, khi giấu kín uy 
linh của Ngài cho tất cả các thụ tạo, để rồi chỉ tỏ bày cho Mẹ Maria; Ngài đã 
tôn vinh sự độc lập và uy quyền của mình bằng cách lệ thuộc vào Trinh Nữ 
Maria khả ái, trong việc được thụ thai, được sinh ra, được dâng trong Đền 
Thờ, trong ba mươi năm của cuộc đời ẩn dật, và cho đến chết, vì Mẹ sẽ đứng 
đó, để cùng với Ngài làm nên một lễ hy sinh duy nhất, và để nhờ sự chấp 
nhận của Mẹ mà Ngài được sát tế và dâng lên Chúa Cha hằng hữu, cũng như 
xưa nhờ sự chấp nhận của Abraham mà Isaac được hiến tế cho thánh ý Thiên 
Chúa. Chính Mẹ đã cho Ngài bú sữa mình, đã nuôi nấng, đã gìn giữ, đã dưỡng 
dục và hy sinh Ngài vì chúng ta. 

Ôi sự lệ thuộc kỳ diệu khôn lường của một vị Thiên Chúa: Chúa Thánh Thần 
đã không thể bỏ qua không nói đến sự suy phục này trong sách Phúc Âm, 
mặc dầu Ngài đã giấu kín hầu hết các việc kỳ diệu mà Ngôi Lời Nhập Thể đã 
thực hiện trong quãng đời ẩn dật của mình. Chúa Thánh Thần làm thế là để 
vạch cho ta thấy giá trị và vinh quang vô cùng của hành vi này của Chúa Kitô. 
Do sự Ngài vâng phục Mẹ Maria trong ba mươi năm, Chúa Giêsu Kitô đã mang 
lại vinh quang cho Cha Ngài nhiều hơn là nếu Ngài làm cho cả thế giới trở lại, 
nhờ các phép lạ lớn lao của Ngài. Ôi! Nếu theo gương Chúa Kitô, là khuôn 
mẫu độc nhất của chúng ta, chúng ta vâng phục Mẹ Maria, để làm vui lòng 
Chúa, thì chúng ta sẽ tôn vinh Chúa cách trọng đại dường nào! 
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19. Nếu xem xét kỹ cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài 
đã muốn khởi sự làm các phép lạ nhờ Mẹ Maria. Ngài đã thánh hoá thánh 
Gioan trong lòng bà thánh Êlisabét, qua lời nói của Mẹ Maria; Mẹ Maria vừa 
nói xong, Gioan đã được thánh hoá, và đó là phép lạ đầu tiên và vĩ đại nhất về 
ân sủng của Chúa. Tại tiệc cưới Cana, theo lời thỉnh cầu khiêm nhường của 
Mẹ, Chúa Kitô đã biến nước thành rượu nho, và đó là phép lạ đầu tiên về lãnh 
vực tự nhiên của Ngài. Chúa Giêsu đã khởi sự và tiếp tục làm các phép lạ nhờ 
Mẹ Maria, và Ngài sẽ tiếp tục như thế nhờ Mẹ Maria cho đến tận thế. 

20. Chúa Thánh Thần là Đấng son sẻ trong Ba Ngôi Thiên Chúa, vì Ngài không 
làm nên được Ngôi vị thần linh nào khác, nhưng do kết hôn với Mẹ Maria mà 
Ngài có khả năng sản sinh. Với Mẹ, trong Mẹ và nhờ Mẹ, Chúa Thánh Thần đã 
tạo thành kỳ công tuyệt tác của Ngài, đó là một Thiên Chúa làm người, và mọi 
ngày cho đến tận thế Ngài tác tạo nên những kẻ được Chúa chọn, những chi 
thể của Nhiệm Thể mà cái Đầu đáng tôn thờ là Chúa Kitô: bởi vậy Chúa 
Thánh Thần càng thấy Mẹ Maria, hiền thê yêu quý của Ngài, trong một linh 
hồn, thì Ngài càng hoạt dộng mạnh mẽ để tác tạo Chúa Giêsu trong linh hồn 
này, và tác tạo linh hồn này trong Chúa Giêsu Kitô. 

21. Không phải chúng tôi muốn nói rằng Trinh Nữ Maria rất thánh đã mang 
lại sức sinh sản cho Chúa Thánh Thần, như thể Chúa Thánh Thần không có 
khả năng tác tạo. Không phải thế đâu, vì Ngài là Thiên Chúa, nên Ngài cũng có 
khả năng sinh sản và tạo thành như Chúa Cha và Chúa Con, mặc dầu Ngài 
không thực hiện khả năng đó và không tạo thành một Ngôi Thiên Chúa nào 
khác. Điều chúng tôi muốn nói là: nhờ Trinh Nữ Maria mà Ngài đã muốn sử 
dụng, đã thực hiện khả năng sinh sản của Ngài. Trong Mẹ và nhờ Mẹ, Chúa 
Thánh Thần đã tạo thành Chúa Giêsu Kitô và các chi thể của Ngài: đó là mầu 
nhiệm ân sủng mà cả những Kitô hữu thông thái nhất và có tinh thần nhất 
cũng chưa nhận thức được. 
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Nguyên tƳc 2:  

Thiên Chúa muốn sử dụng Mẹ Maria 
trong việc thánh hoá các linh hồn 

22. Ba Ngôi cực thánh đã hành sử thế nào trong mầu nhiệm Nhập Thể và sự 
giáng lâm thứ nhất của Chúa Kitô, thì các Ngài sẽ vẫn hành sử như thế mọi 
ngày, một cách vô hình, trong Hội Thánh, và sẽ hành sử như vậy cho đến tận 
thế, nghĩa là cho tới cuộc giáng lâm sau cùng của Chúa Kitô. 

23. Thiên Chúa Cha đã quy tụ tất cả nước lại thành một khối, gọi là biển. Ngài 
cũng quy tụ tất cả mọi ân sủng của Ngài nơi một người là Mẹ Maria. Thiên 
Chúa cao cả có một kho tàng, một nơi cất giữ những đồ quý giá: nơi đây Ngài 
cất giấu tất cả những gì là tốt đẹp, huy hoàng, hoạ hiếm và quý giá, kể cả Con 
của Ngài. Kho tàng bao la này, chính là Trinh Nữ Maria rất thánh mà các 
thánh gọi là kho báu của Chúa: nhờ kho tàng đầy ắp này mà chúng ta và mọi 
người trở nên giàu có. 

24. Chúa Con đã thông ban cho Mẹ Ngài tất cả những gì Ngài đã thủ đắc nhờ 
cuộc sống và sự chết của Ngài, các công nghiệp vô cùng và các nhân đức cao 
cả của Ngài. Ngài đã đặt Mẹ Ngài làm người thủ quỹ tất cả những gì Cha Ngài 
đã ban cho Ngài làm gia nghiệp. Chính qua Mẹ Maria của Ngài, Ngài đã áp 
dụng các công nghiệp của Ngài cho các chi thể của Ngài, thông ban các nhân 
đức của Ngài và phân phối các ân sủng của Ngài. Mẹ Maria chính là con kênh 
huyền nhiệm, công trình dẫn thuỷ, để Chúa Kitô tuôn xuống muôn vàn ơn 
thương xót cho loài người.  

25. Chúa Thánh Thần đã thông ban cho Mẹ Maria, hiền thê trung tín của 
Ngài, tất cả những hồng ân khôn tả của Ngài. Chúa đã chọn Mẹ làm Đấng ban 
phát tất cả mọi hồng ân của Ngài, để Mẹ ban cho ai tuỳ ý Mẹ, nhiều hay ít như 
Mẹ muốn và khi nào Mẹ muốn. Mẹ có quyền ban phát các hồng ân và ân 
sủng của Chúa Thánh Thần, cho nên không một hồng ân nào của Chúa được 
ban cho người ta, mà không qua bàn tay trinh khiết của Mẹ. Vì thánh ý của 
Thiên Chúa là chúng ta có được mọi ơn qua tay Mẹ Maria: như thế, vì Mẹ đã 
sống khó nghèo, khiêm nhường và ẩn dật đến tận đáy sự hư vô suốt đời 
mình, do đức khiêm nhường thẳm sâu của mình, Mẹ Maria đã được Đấng Tối 
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Cao tôn trọng, đề cao và làm cho trở thành phong phú. Đó là những tâm tình 
của Giáo Hội và của các thánh Giáo Phụ (như thánh Bênađô, thánh Bênađinô 
thành Sienna, và các thánh được trích dẫn nơi các số 141-142). 

26. Nếu tôi nói với những bộ óc thông thái của thời nay, tôi có thể chứng 
minh đầy đủ những điều tôi nói cách đơn sơ đây, bằng những lời Kinh Thánh, 
lời các thánh Giáo Phụ, và tôi sẽ trích dẫn bằng tiếng Latinh, đưa ra những lý 
lẽ vững chắc như người ta có thể thấy được trình bày đầy đủ, bởi cha Poiré 
trong cuốn “Vương miện ba vòng của Trinh Nữ Maria rất thánh”. Nhưng vì 
tôi nói riêng với những tâm hồn nghèo khó và đơn sơ, đầy thiện chí và có 
niềm tin mạnh mẽ hơn đa số các nhà thông thái, họ tin một cách đơn sơ hơn 
và với nhiều công phúc hơn, cho nên tôi chỉ cần trình bày chân lý cách đơn 
sơ, không cần trích dẫn những đoạn văn bằng tiếng Latinh mà họ không hiểu, 
mặc dầu tôi vẫn trích dẫn một vài câu, chứ không tìm tòi cầu kỳ đâu. Chúng 
ta hãy tiếp tục. 

27. Ân sủng thì hoàn thiện bản tính tự nhiên, và vinh quang trên trời sẽ hoàn 
thiện ân sủng, cho nên chắc chắn ở trên trời Chúa Giêsu vẫn là Con của Mẹ 
Maria như khi còn sống ở trần gian, và Ngài vẫn giữ niềm kính phục và vâng 
lời của người con toàn hảo nhất trong các người con, đối với người Mẹ tuyệt 
vời hơn mọi người mẹ. Nhưng ta phải coi chừng, đừng quan niệm sự vâng 
phục như thế của Chúa Giêsu như một sự giảm giá trị hoặc một sự bất toàn ở 
nơi Ngài. Bởi vì Mẹ Maria ở dưới Con mình vô cùng, vì Chúa Giêsu là Thiên 
Chúa, cho nên Mẹ không ra lệnh cho Ngài như một người mẹ ở trần gian này 
truyền dạy con cái ở dưới quyền mình. Được hoàn toàn biến đổi nên giống 
Thiên Chúa, nhờ ân sủng và vinh quang thiên quốc (mà ta biết ân sủng và 
vinh quang biến đổi các thánh nên giống Thiên Chúa), Mẹ Maria không xin gì, 
không muốn gì, không làm gì trái với thánh ý ngàn đời bất biến của Thiên 
Chúa. Vậy khi chúng ta thấy viết trong các tác phẩm của các thánh Bênađô, 
Bênađinô, Bonaventura v.v... rằng mọi sự trên trời dưới đất, cả chính Thiên 
Chúa, đều vâng phục Mẹ Maria,2 thì phải hiểu là các thánh muốn nói rằng: 
Thiên Chúa đã muốn dành cho Mẹ một uy quyền lớn lao đến độ coi như Mẹ 
có uy quyền như Thiên Chúa, và những lời cầu xin và những lời kêu xin của 
                                                 
2 Xem nơi số 76 dưới đây. 
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Mẹ rất mạnh thế trước mặt Thiên Chúa, đến nỗi tưởng như đó là những 
mệnh lệnh của Mẹ đối với Đấng Tối Cao và vô cùng quyền uy, bởi vì không 
bao giờ Chúa cưỡng lại lời cầu xin của Mẹ chí ái của Ngài, một lời cầu xin rất 
khiêm nhường và luôn phù hợp với thánh ý của Ngài. 

Nếu với sức mạnh của lời cầu xin của mình, ông Môsê đã mạnh mẽ ngăn cản 
cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đối với dân Israel, đến độ Thiên Chúa cao cả và 
vô cùng nhân hậu đã không cưỡng lại được lời cầu xin đó, và đã phải xin ông 
để cho Ngài nổi cơn lôi đình và trừng trị dân tộc phản loạn đó, thì huống chi 
chúng ta phải nghĩ về lời cầu xin của Mẹ Maria rất khiêm nhường, người Mẹ 
xứng đáng của Thiên Chúa, vì đối với Thiên Chúa thì lời cầu xin của Mẹ mạnh 
thế hơn tất cả các lời cầu xin và chuyển cầu của tất cả các thiên thần và tất cả 
các thánh trên trời và dưới thế này? 

28. Trên thiên đàng, Mẹ Maria ra lệnh cho các thiên thần và các thánh. Để 
tưởng thưởng đức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, Thiên Chúa đã ban cho 
Mẹ uy quyền và trao cho Mẹ nhiệm vụ lấp đầy những ngai toà của các thiên 
thần phản loạn đã để trống, do sự kiêu ngạo của chúng: Mẹ sẽ tác tạo nên các 
thánh nam nữ để ngồi vào các ngai toà đó. Thánh ý của Đấng Tối Cao luôn đề 
cao những kẻ khiêm nhường (Lc 1,52), là dù muốn dù không, trái đất và hoả 
ngục phải tuân theo các mệnh lệnh của Trinh Nữ Maria, người phụ nữ khiêm 
cung đã được Thiên Chúa phong làm Nữ Hoàng trời đất, làm vị thống lãnh các 
đạo binh thiên quốc, làm người quản lý các kho tàng của Chúa, làm Đấng 
phân phát các hồng ân của Ngài, cùng với Ngài tác tạo nên các kỳ công vĩ đại, 
sửa chữa những sai phạm của loài người: Mẹ Maria cũng được Chúa đặt làm 
Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người, làm vị huỷ diệt các kẻ thù 
của Thiên Chúa, và là người cộng tác trung thành của Chúa để thực hiện 
những công trình vĩ đại và những chiến thắng. 

29. Thiên Chúa Cha muốn nhờ Mẹ Maria tác tạo cho Ngài những con cái, cho 
đến ngày tận thế, và Thiên Chúa nói với Mẹ: “In Jacob inhabita: Xin hãy ở 
trong nhà Giacóp”, nghĩa là xin Maria hãy ở và hãy cư ngụ nơi các con cái 
của Ta, những kẻ được tiền định và được biểu tượng bởi Giacóp, chớ đừng ở 
với các con cái của ma quỷ, những kẻ bị luận phạt và được biểu tượng bởi 
Esau. 



21 

 

30. Cũng như trong việc sinh sản tự nhiên về thân xác, phải có một người cha 
và một người mẹ, thì trong việc sinh sản siêu nhiên về tinh thần, chúng ta 
cũng có một người cha là Thiên Chúa và một người mẹ là Đức Maria. Tất cả 
các con cái đích thực của Chúa, những kẻ được tiền định, đều có cha là Thiên 
Chúa và mẹ là Mẹ Maria. Ai không có Mẹ Maria là mẹ thì cũng không có cha 
là Thiên Chúa. Bởi vậy những kẻ bị Chúa ruồng bỏ, như những người rối đạo, 
những người ly giáo v.v... họ căm ghét Trinh Nữ Maria rất thánh, hoặc nhìn 
Ngài cách khinh bỉ, hoặc cách dửng dưng, thì họ không có cha là Thiên Chúa 
và không có mẹ là Mẹ Maria. Nếu họ nhận Ngài là Mẹ, thì họ đã yêu mến và 
tôn kính Ngài, như một đứa con đích thực và hiếu thảo, tự nhiên yêu mến và 
tôn kính mẹ mình, người đã sinh ra mình. 

Một dấu hiệu không thể sai lầm và rất chắc chắn để phân biệt một bên là 
những người rối đạo, những kẻ theo tà thuyết, những kẻ bị Chúa ruồng bỏ, và 
bên kia là những người được Chúa chọn, đó là: người rối đạo và kẻ bị Chúa 
ruồng bỏ thì luôn tỏ ra khinh bỉ hoặc dửng dưng đối với Mẹ Maria rất thánh; 
họ dùng lời nói hoặc lối sống của họ để hạ giảm sự sùng kính và yêu mến Mẹ 
Maria, cách công khai hoặc cách kín đáo, đôi khi họ đưa ra những cớ rất đẹp 
đẽ. Than ôi! Thiên Chúa Cha đã không nói với Mẹ Maria là hãy cư ngụ nơi nhà 
họ, vì họ là con cái của Esau! 

31. Chúa Con muốn được hình thành, và có thể nói muốn nhập thể mọi ngày 
trong các chi thể của Ngài, nhờ Mẹ chí ái của Ngài, nên Ngài nói với Mẹ Ngài: 
“In Israel hereditare: Mẹ hãy nhận lấy Israel làm gia nghiệp”. Như thể Ngài 
nói với Mẹ Ngài rằng: Thiên Chúa, Cha của con đã ban cho con tất cả mọi dân 
nước trần gian làm gia nghiệp. Ngài cũng ban cho con tất cả mọi người, tốt và 
xấu, những kẻ được kén chọn và những kẻ bị ruồng bỏ: những kẻ lành, con 
sẽ hướng dẫn họ bằng chiếc gậy vàng, còn những kẻ dữ sẽ được hướng dẫn 
bằng chiếc gậy sắt. Con sẽ là cha và là người bảo trợ cho các kẻ lành. Con sẽ là 
người oán thù những kẻ dữ. Con sẽ là vị thẩm phán xét xử mọi người. Còn 
Mẹ, thưa Mẹ chí ái, gia nghiệp và tài sản của Mẹ chỉ gồm có những kẻ được 
kén chọn; Mẹ sẽ sinh ra họ, nuôi nấng và dưỡng dục họ. Với tư cách là Nữ 
Hoàng của họ, Mẹ sẽ hướng dẫn, cai quản và bảo vệ họ. 
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32. Chúa Thánh Thần phán: “Homo et homo natus est in ea: Một người và 
một người đã sinh ra tại đó” (Tv 86,5). Theo cách giải thích của một số Giáo 
Phụ,3 người thứ nhất được sinh ra bởi Mẹ Maria là “Người-Thiên Chúa”, Chúa 
Giêsu Kitô; người thứ hai là những người như chúng ta, con của Thiên Chúa 
và của Mẹ Maria, do được nhận làm nghĩa tử. Nếu Chúa Giêsu Kitô, Đầu và 
Thủ Lãnh của mọi người, đã được sinh ra trong Mẹ, thì những kẻ Chúa chọn, 
những chi thể của Đầu này, cũng tất nhiên phải được sinh ra trong Mẹ. Một 
người mẹ không thể sinh ra cái đầu mà lại không sinh ra các chi thể, cũng 
như không thể sinh ra các chi thể mà không sinh ra cái đầu của một con 
người: nếu không, đó sẽ là một quái vật trong lãnh vực tự nhiên. Trong lãnh 
vực ân sủng cũng thế, đầu và các chi thể được sinh ra bởi cùng một người 
mẹ: nếu một chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô được sinh ra bởi một người 
mẹ nào không phải là Mẹ Maria, Đấng đã sinh ra Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm 
Thể, thì đó sẽ không phải là một kẻ Chúa chọn, cũng không phải là một chi 
thể của Chúa Kitô, nhưng là một quái vật trong lãnh vực ân sủng. 

33. Hơn nữa, hiện nay cũng như cho tới muôn đời, Chúa Giêsu Kitô vẫn là 
Con của Mẹ Maria đã sinh ra, như tất cả trời đất luôn chúc tụng Mẹ muôn 
ngàn lần mỗi ngày: “Và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ!” Đối với mỗi người 
chúng ta, cũng như đối với toàn thể nhân loại nói chung, Chúa Giêsu Kitô là 
hoa trái và là tác phẩm của Mẹ Maria, thành thử khi người tín hữu có Chúa 
Kitô được tác tạo trong linh hồn mình, thì người đó có thể mạnh dạn nói 
rằng: “Cảm tạ Mẹ Maria, Chúa Kitô mà tôi mang trong tâm hồn là hoa trái và 
tác phẩm của Mẹ, vì không có Mẹ, tôi sẽ không có Chúa đây”. Và người ta có 
thể áp dụng cho Mẹ, đúng hơn là cho thánh Phaolô, những lời mà thánh 
Tông đồ đã nói về mình: “Quos iterum parturio, donec in vobis 
formetur Christus: tôi phải quặn đau sinh ra một lần nữa cho đến khi Đức 
Kitô được thành hình nơi anh em” (Gl 4,19). Tự vươn lên khỏi bản thân, và 
vượt quá những gì tôi vừa nói trên đây, thánh Augustinô đã nói rằng: để nên 
giống hình ảnh Con Thiên Chúa, tất cả những kẻ được Chúa chọn đều được 
ẩn giấu trong lòng Mẹ Maria khi họ còn sống ở thế gian này: ở đó, họ được giữ 
gìn, được nuôi nấng và được Mẹ nhân từ chăm lo và lớn lên, cho tới khi Mẹ 

                                                 
3 Như Ôrigênê và sau đó là thánh Bonaventura, xem số 141 dưới đây. 
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sinh ra họ vào trong vinh quang của Chúa, lúc họ chết, vì giờ chết là giờ họ 
được sinh ra, như Giáo Hội gọi ngày chết là ngày sinh của các thánh nam nữ. 
Ôi! Mầu nhiệm ân sủng này không hề được các kẻ Chúa ruồng bỏ nhận biết, 
và cũng rất ít được các kẻ Chúa chọn hiểu biết! 

34. Chúa Thánh Thần muốn tác tạo cho mình những kẻ được kén chọn trong 
Mẹ và nhờ Mẹ, và Chúa nói với Mẹ: “In electis meis mitte radices: Hiền thê 
chí ái của Ta ơi, xin Người hãy đâm sâu những rễ các nhân đức của Người 
nơi các kẻ Ta kén chọn, để họ lớn lên về mọi nhân đức và các ân sủng. Ta đã 
rất vui sướng nơi Người, khi Người còn sống nơi trần gian và thực hành những 
nhân đức cao cả của Người: Ta muốn thấy Người mãi nơi trần gian, mà không 
bỏ mất vinh hiển của Người ở trên trời. Muốn được như thế, xin Người hãy tái 
xuất hiện nơi các kẻ Ta kén chọn: ước chi Ta được vui sướng nhìn thấy nơi họ 
những rễ của đức tin bất khuất của Người, của đức khiêm nhường sâu thẳm 
của Người, của đức hãm mình phổ quát của Người, của việc nguyện gẫm cao 
siêu của Người, của đức ái nồng nàn của Người, của đức trông cậy vững vàng 
và tất cả các nhân đức của Người. Người là hiền thê mãi mãi trung tín, mãi 
mãi trong sạch và mãi mãi phong phú của Ta: đức tin của Người hãy cho Ta 
những tâm hồn trung thành, đức trinh khiết của Người hãy mang lại cho Ta 
những con người khiết tịnh, và sự phong phú của Người hãy mang lại cho Ta 
những kẻ Chúa chọn và những đền thờ thiêng liêng!” 

35. Khi Mẹ Maria đã đâm rễ các nhân đức trong một linh hồn, Mẹ sẽ tạo 
thành những kỳ công của ân sủng mà chỉ mình Mẹ có khả năng, bởi vì Mẹ là 
Trinh Nữ duy nhất, không ai có thể sánh được về đức trinh khiết và về sức 
phong phú. 

Với Chúa Thánh Thần, Mẹ đã tạo thành kỳ công vĩ đại nhất, chưa từng có và sẽ 
không bao giờ có, đó là “Người-Thiên Chúa”, Chúa Giêsu Kitô, và tiếp sau đó 
Mẹ sẽ tạo thành những công cuộc vĩ đại nhất, vào những thời gian sau cùng. 
Việc đào tạo và giáo dục những vị thánh lớn nhất, vào lúc gần ngày tận thế, sẽ 
được dành cho Mẹ, vì chỉ có Mẹ, Trinh Nữ độc đáo và phi thường, mới có thể 
cùng với Chúa Thánh Thần, tạo thành những việc kỳ diệu và phi thường. 

36. Khi Chúa Thánh Thần, Phu Quân của Mẹ, thấy Mẹ trong một linh hồn, 
Ngài liền bay tới, vui sướng đi vào và trao ban dư đầy cho linh hồn đó, y như 
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Chúa vẫn dành mọi ưu ái cho Mẹ Maria, Hiền Thê của Ngài. Một trong những 
lý do tại sao hiện nay Chúa Thánh Thần không thực hiện những việc kỳ diệu 
lẫy lừng trong các linh hồn, đó là vì Chúa không thấy có sự kết hiệp chặt chẽ 
với Hiền Thê của Ngài nơi các tâm hồn, mà Mẹ Maria là Hiền Thê trung tín và 
bất khả phân ly của Ngài. Tôi nói “bất khả phân ly”, bởi vì từ khi Chúa Thánh 
Thần, Tình yêu bản thể của Chúa Cha và Chúa Con đã kết hôn với Trinh Nữ 
Maria để sinh ra Chúa Giêsu nơi trần gian, và sinh ra Chúa Giêsu Kitô trong 
các linh hồn được kén chọn, thì không bao giờ Ngài ruồng bỏ Mẹ, vì Mẹ luôn 
là Trinh Nữ trung thành và phong phú. 

 

TIẾT 2: NHỮNG KẾT LUưN 

Kết luƱn 1:  

Đức Maria là Nữ Vƣơng các tâm hồn 

37. Từ những điều tôi vừa trình bày trên đây, rõ ràng người ta phải kết luận 
rằng: 

Thứ nhất, Mẹ Maria đã được Thiên Chúa ban cho quyền thống trị trong linh 
hồn những kẻ được Chúa chọn, bởi vì Mẹ không thể lập toà nhà của Mẹ ở 
trong họ, như Chúa Cha đã truyền dạy Mẹ; Mẹ không thể tác thành họ, nuôi 
dưỡng và sinh ra họ nơi cuộc sống vĩnh cửu như Mẹ của họ, tác tạo họ thành 
những Giêsu và tác tạo Chúa Giêsu ở trong họ; Mẹ không thể đâm rễ các nhân 
đức của Mẹ trong tâm hồn họ, trở thành người bạn đời bất khả phân ly của 
Chúa Thánh Thần để giúp Ngài thực hiện những công trình của ân sủng: tôi 
xin nói rằng Mẹ không thể làm những việc trên đây, nếu Mẹ không được Đấng 
Tối Cao ban cho quyền hành và sự thống trị trong các linh hồn; thật ra, Đấng 
Tối Cao đã ban cho Mẹ có uy quyền trên Con Một của Ngài, thì cũng đã ban 
cho Mẹ uy quyền đó đối với những nghĩa tử của Ngài, không những về thể xác, 
một điều không quan trọng gì lắm, nhưng cả về phần linh hồn nữa. 

38. Mẹ Maria là Nữ Vương trời đất do ân sủng Chúa ban, cũng như Chúa Kitô 
là Vua trời đất do bản tính và do sự chiến thắng của Ngài: vậy, cũng như 
vương quốc của Chúa Kitô chủ yếu là ở trong tâm hồn mọi người, như có lời 
Thánh Kinh: “Nước Thiên Chúa ở trong anh em” (Lc 17,21), thì cũng vậy, 
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vương quyền của Mẹ Maria chủ yếu là ở trong tâm hồn con người: chính trong 
các tâm hồn, Mẹ Maria được tôn vinh với Con cực thánh mình, hơn là nơi tất 
cả các thụ tạo hữu hình. Cho nên chúng ta có thể cùng với các thánh gọi Mẹ 
là Nữ Vương các tâm hồn. 

Kết luƱn 2:  

Mẹ Maria cƫn thiết cho mọi ngƣời  
để họ đƥt tới cùng đích tối hƱu của mình 

39. Thứ hai, chúng ta phải kết luận rằng Trinh Nữ Maria cần thiết cho Thiên 
Chúa, một sự cần thiết do giả thiết, nghĩa là tuỳ ở thánh ý của Ngài, nhưng Mẹ 
càng cần thiết cho mọi người để đạt được cùng đích tối hậu của mình. Bởi vậy 
không nên đặt niềm sùng kính Mẹ Maria ngang hàng với những sự sùng kính 
các thánh khác, như thể lòng sùng kính Mẹ không cần thiết hơn, và chỉ là 
một sự thêm vào thôi. 

1- Lòng sùng kính Mẹ Maria cần thiết cho tất cả mọi người để đạt 
được ơn cứu độ 

40. Dựa vào những cảm nghĩ của các thánh Giáo Phụ, như thánh Augustinô, 
thánh Ephrem phó tế thành Eđessa, thánh Cyrillô thành Giêrusalem, thánh 
Germanô thành Constantinopoli, thánh Gioan Đamascênô, thánh Anselmô, 
thánh Bênađô, thánh Tôma và thánh Bonaventura, của nhà thần học thông 
thái và đạo đức Suarez thuộc dòng Tên, và nhà thông thái và sùng đạo Justô-
Lipsê, tiến sĩ đại học Louvain, đã chứng minh một cách tuyệt đối vững chắc 
rằng sự sùng kính Mẹ Maria là điều cần thiết cho ơn cứu độ, và theo chính 
cảm nghĩ của Êcôlampađê và một vài người rối đạo khác, thì thiếu lòng tôn 
kính và yêu mến Mẹ Maria là dấu hiệu không thể sai lầm về sự bị Chúa ruồng 
bỏ, trái lại sùng kính và trọn vẹn phó thác cho Mẹ Maria là dấu hiệu không 
thể sai lầm về sự được Chúa kén chọn.4 

                                                 
4 Lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria ở tại sự phó thác bản thân, thuộc trọn về Mẹ để 
phụng sự Mẹ. Tiếng Latinh gọi là dulia nghĩa là phục vụ, sống lệ thuộc vào Mẹ (Thánh Tôma II-
II, q.103, a.3 cuối). Sự sùng kính Mẹ Maria còn thường được gọi là hyperdulia: một sự lệ thuộc 
trọn vẹn hơn. Thánh De Montfort thường dùng thuật ngữ “le saint esclavage – thân phƱn nô 
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41. Những hình ảnh và những lời Thánh Kinh của Cựu Ước và Tân Ước chứng 
minh điều đó. Những tâm tư và gương sáng của các thánh xác minh điều đó. 
Lý trí và kinh nghiệm dạy và chứng minh điều đó. Chính ma quỷ và các tay sai 
của chúng cũng thường miễn cưỡng thú nhận điều đó, vì sức mạnh của sự 
thật quá rõ ràng. Trong tất cả các đoạn sách của các thánh Giáo Phụ và các 
thánh tiến sĩ mà tôi đã thâu lượm được rất nhiều, tôi chỉ xin dẫn một đoạn 
thôi, kẻo sợ quá dài. Đó là câu mà thánh Gioan Đamascênô đã viết: “Tibi 
devotum esse, est arma quaedam salutis quae Deus his dat quos vult 
salvos fieri: Ôi lạy Mẹ Maria, sùng kính Mẹ là khí giới của ơn cứu độ mà 
Thiên Chúa ban cho những kẻ Ngài muốn cứu rỗi.” 

42. Tôi có thể kể lại đây nhiều tích truyện chứng minh những điều trên đây. 
Tôi chỉ xin kể lại hai sự tích: * Trước hết là sự tích được ghi lại trong tiểu sử 
thánh Phanxicô: trong một lần xuất thần, thánh nhân nhìn thấy một chiếc 
thang lớn, bắc từ đất lên trời, trên đầu chiếc thang có Trinh Nữ Maria rất 
thánh: thánh nhân được cho biết người ta phải nhờ thang đó mà lên trời. * 
Sự tích thứ hai được ghi lại trong tiểu sử thánh Đa Minh: khi thánh nhân 
đang giảng về Chuỗi Mân Côi tại thành phố Carcasonne, nước Pháp, mười 
lăm ngàn quỷ dữ đang chiếm giữ linh hồn một người rối đạo đáng thương, đã 
phải vâng lệnh của Mẹ Maria mà thú nhận một cách xấu hổ những chân lý 
lớn lao và đầy an ủi, liên quan đến lòng sùng kính Mẹ Maria rất thánh: chúng 
đã thú nhận cách mạnh mẽ và tỏ tường đến nỗi người ta không cầm được 
nước mắt khi nghe sự tích này, và lời ma quỷ đã phải miễn cưỡng ca tụng 
lòng sùng kính Mẹ Maria, miễn là người nghe có chút lòng sùng kính mến 
Mẹ. 

2- Lòng sùng kính Mẹ Maria lại càng cần thiết hơn cho những ai 
muốn nên trọn lành 

43. Nếu lòng sùng kính Mẹ Maria cần thiết cho tất cả mọi người để được ơn 
cứu độ, thì lại càng cần thiết hơn cho những ai được gọi nên trọn lành cách 
đặc biệt. Tôi không tin rằng có ai có thể kết hiệp thân mật với Chúa Giêsu Kitô 

                                                                                                                 
lệ thánh thiện” để diễn tả, sự sùng kính hyperdulia. Trong bản dịch này, chúng tôi dùng thuật 
ngữ “sự lệ thuộc trọn vẹn”. 
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và hoàn toàn trung thành với Chúa Thánh Thần mà lại không có sự kết hiệp 
rất chặt chẽ với Mẹ Maria và trọn vẹn lệ thuộc vào sự cứu giúp của Mẹ. 

44. Chỉ một mình Mẹ Maria đã được ân sủng trước mặt Thiên Chúa (Lc 
1,30), mà không phải nhờ một thụ tạo nào khác. Và nhờ Mẹ mà những ai có 
ơn Chúa, đã lãnh nhận được ân sủng đó, cũng như chính nhờ Mẹ mà từ đây 
về sau người ta sẽ nhận được ân sủng của Chúa. Khi thiên sứ Gabriel kính 
chào Mẹ, thì Mẹ đã đầy ơn phúc (Lc 1,28), và Mẹ đã đầy tràn ân sủng khi 
Chúa Thánh Thần bao phủ Mẹ dưới bóng của Ngài (Lc 1,35). Mỗi ngày và mỗi 
lúc, Mẹ đã gia tăng sự đầy tràn này tới một mức bao la khôn tả, đến độ Đấng 
Tối Cao đã đặt Mẹ làm người thủ quỹ duy nhất tất cả kho tàng của Ngài, và đặt 
Mẹ làm người phân phát mọi ân sủng của Ngài, để Mẹ muốn ban thưởng và 
tôn vinh ai, tuỳ ý Mẹ; để Mẹ muốn đưa ai qua cửa hẹp vào thiên đàng, cũng 
tuỳ ý Mẹ; cũng như để Mẹ dẫn dắt ai qua cửa ải sự sống và đưa họ vào Nước 
Trời, ban cho họ ngai vàng, vương trượng và vương miện, tuỳ ý Mẹ. Chúa 
Giêsu mãi mãi và khắp nơi là con của Mẹ Maria, và Mẹ Maria sẽ mãi mãi là 
cây diễm phúc đích thực, sinh ra hoa trái sự sống.5 

45. Chỉ mình Mẹ Maria được Thiên Chúa trao cho các chìa khoá của kho 
rượu tình yêu Chúa (Dc 1,2). Chỉ mình Mẹ có khả năng đi vào những con 
đường cao siêu nhất và huyền bí nhất của đức trọn lành, và dẫn người ta đi 
vào những con đường đó. Chỉ mình Mẹ Maria mở cửa Vườn Địa Đàng cho 
những con cái khốn khổ của Evà bất trung, để họ được vui sướng đi dạo trong 
đó với Thiên Chúa, được ẩn náu cách vững chắc chống lại kẻ thù của mình, 
được khoái trá ăn trái cây sự sống, ăn trái cây biết điều thiện điều ác mà 
không sợ phải chết nữa, và họ được thoả thích uống nước của giếng nước tốt 
lành, luôn vọt lên cách tràn trề. Hay nói đúng hơn, Mẹ chính là Vườn Địa 
Đàng, là mảnh đất trinh nguyên và diễm phúc, Ađam và Evà đã bị xua đuổi ra 
khỏi đây: Mẹ Maria chỉ cho phép vào đây những người mà Mẹ ưng cho vào, 
Mẹ sẽ biến đổi họ thành các thánh nam và thánh nữ. 

46. Để dùng một kiểu nói của Chúa Thánh Thần (Tv 44,13), và dựa theo cách 
giải thích của thánh Bênađô, tôi nói rằng: Tất cả mọi người giàu có trong dân, 

                                                 
5 Xem số 33 trên đây. 
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nghĩa là tất cả mọi người giàu có trong Dân Chúa sẽ khẩn cầu Mẹ từ đời nọ 
đến đời kia, nhất là vào lúc gần tận thế: những người giàu có đây là những vị 
thánh lớn nhất, những linh hồn giàu có nhất về ân sủng và về các nhân đức, 
các ngài sẽ là những người chuyên cần hơn hết trong việc cầu xin Mẹ, luôn 
coi Mẹ là khuôn mẫu tuyệt hảo để bắt chước, và luôn nhận Mẹ làm Đấng phù 
trợ mạnh thế và sẵn sàng cứu giúp họ. 

47. Tôi nói điều này sẽ đặc biệt xảy ra vào gần ngày tận thế và sắp xảy ra,6 bởi 
vì Đấng Tối Cao và Mẹ rất thánh của Ngài sẽ tác thành cho mình những vị đại 
thánh, vượt xa các vị thánh khác về sự thánh thiện, cũng như những cây bách 
hương xứ Liban vượt xa những loại cây nhỏ bé. Điều này đã được mặc khải 
cho một linh hồn thánh thiện mà tiểu sử đã được ngài Renty biên chép. 

48. Những tâm hồn vĩ đại này, đầy ân sủng và đầy nhiệt huyết, sẽ được Chúa 
chọn để chống lại các kẻ thù của Thiên Chúa đang gầm thét tư bề: những tâm 
hồn này sẽ đặc biệt sùng kính Mẹ Maria, được soi sáng bởi ánh sáng của Mẹ, 
được nuôi dưỡng bằng sữa của Mẹ, được hướng dẫn bởi tinh thần của Mẹ, 
được nâng đỡ bởi cánh tay của Mẹ: họ được Mẹ che chở để có thể một tay 
chiến đấu và một tay xây dựng. Một tay họ chiến đấu, lật đổ và đập tan những 
kẻ rối đạo cùng với các tà thuyết của chúng, đập tan các kẻ ly giáo cùng với 
các thuyết ly khai của chúng, đập tan những kẻ thờ ngẫu tượng cùng với các 
thần tượng của chúng, đập tan các kẻ tội lỗi cùng với những điều phạm thánh 
của chúng; với tay kia, họ sẽ xây dựng đền thờ của vua Salômôn đích thực và 
đô thành nhiệm mầu của Thiên Chúa, đó là Trinh Nữ Maria rất thánh, vẫn 
được các thánh Giáo Phụ gọi là “đền thờ Salômôn và thành đô của Thiên 
Chúa”. Họ sẽ dùng lời nói và gương sáng để đưa mọi người tới lòng sùng kính 
đích thực đối với Mẹ Maria: điều này sẽ gây nhiều phiền nhiễu cho họ, nhưng 
cũng mang lại nhiều chiến thắng và vinh quang cho Thiên Chúa. Đó là điều 
Thiên Chúa đã mặc khải cho thánh Vincentê Fêriê, vị đại tông đồ của thế kỷ 

                                                 
6 Có thể thánh De Montfort, cũng như một số người đạo đức ở thời đại ngài, tin rằng ngày tận thế 
đã gần; nhưng cũng có thể thánh nhân nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra vào thời kỳ gần tận thế, và sẽ 
sớm bắt đầu: thật sự thì thế kỷ tiếp theo sau thế kỷ thánh nhân sống, đã là “một thế kỷ thánh 
mẫu” cách cao vời.  
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của thánh nhân. Thánh nhân đã ghi rõ điều này trong một tác phẩm của 
mình. 

Đó là điều hình như đã được Chúa Thánh Thần tiên đoán trong thánh vịnh 
58 với những lời sau đây: “Et scient quia Dominus dominabitur Jacob et 
finium terrae; convertentur ad vesperam, et famem patientur ut canes, et 
circuibunt civitatem: Thiên Chúa sẽ ngự trị tại nhà Giacóp và trên toàn 
trái đất; họ sẽ ăn năn trở lại vào lúc xế chiều và họ sẽ chịu đói khát như 
những con chó, và họ sẽ rảo quanh khắp thành phố để kiếm cái ăn” (Tv 
58,14-15). Thành phố mà người ta sẽ tìm thấy để ăn năn trở lại, và để được 
no nê sự đói khát điều công chính, đó là Trinh Nữ Maria rất thánh, được 
Chúa Thánh Thần gọi là “thành đô của Thiên Chúa” (Tv 86,3). 

3- Lòng sùng kính Mẹ Maria sẽ đặc biệt cần thiết vào những thời 
gian cuối cùng này 

 1/ Vai trò đặc biệt của Mẹ Maria vào những thời gian cuối cùng 

49. Nhờ Mẹ Maria mà ơn cứu độ nhân loại đã khởi đầu, thì cũng sẽ nhờ Mẹ 
Maria mà ơn cứu độ được hoàn tất. Mẹ Maria đã gần như không xuất hiện 
trong cuộc giáng lâm thứ nhất của Chúa Giêsu Kitô, kẻo người ta khi đó còn ít 
hiểu biết về Con của Mẹ, sẽ lánh xa chân lý bằng cách gắn bó với Mẹ một cách 
quá thiết tha và quá thô lỗ: điều này có vẻ đã xảy ra nếu người ta biết Mẹ, bởi 
vì Đấng Tối Cao đã ban cho Mẹ những vẻ đẹp rất khả ái cả về ngoại hình. Và 
đúng như vậy, bởi vì thánh Điônisiô, thành viên của Hàn lâm Arêôgagô đã ghi 
lại trong sách rằng: Khi ngài gặp Mẹ Maria, ngài có thể bị lầm đó là một thần 
linh, nếu ngài không được giáo dục vững vàng về đức tin, bởi vì Mẹ có sức hấp 
dẫn huyền bí và có vẻ đẹp khôn ví. Nhưng trong lần giáng lâm thứ hai của 
Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria phải được Chúa Thánh Thần tỏ bày và làm cho 
mọi người nhận biết, hầu nhờ Mẹ mà người ta nhận biết, yêu mến và phụng 
sự Chúa Giêsu Kitô. Những lý do khiến Chúa Thánh Thần giấu kín Hiền Thê 
của Ngài trong suốt cuộc sống của Mẹ, và chỉ ít đưa Mẹ ra từ khi Phúc Âm 
được rao giảng, thì những lý do đó nay không còn nữa. 

50. Bởi vậy, Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết và biết nhiều về Mẹ 
Maria, kỳ công tuyệt tác của bàn tay Chúa, trong những thời gian cuối cùng 
này. 
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1) Vì Mẹ đã sống ẩn dật ở đời này, và đã coi mình như cát bụi do đức 
khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, Mẹ đã xin được Thiên Chúa, để các Tông Đồ 
và các tác giả 4 sách Phúc Âm đừng đưa Mẹ ra cho người ta biết về Mẹ. 

2) Bởi vì Mẹ là kỳ công vĩ đại nhất của Chúa nơi trần gian do ân sủng, 
và trên thiên đàng do vinh quang, cho nên Chúa muốn được mọi người sống 
trên trái đất tôn vinh và ca tụng Mẹ. 

3) Vì Mẹ là bình minh đi trước và mở đường cho Mặt Trời công chính 
là Chúa Giêsu Kitô, cho nên Mẹ cần phải được nhận biết và yêu mến, để Chúa 
Kitô được mọi người nhận biết và yêu mến. 

4) Vì Mẹ đã là con đường để Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta lần thứ 
nhất, cho nên Mẹ cũng sẽ là con đường để Ngài đến lần thứ hai, tuy không 
cùng một cách. 

5) Vì Mẹ là phương thế chắc chắn và là con đường thẳng và vẹn tuyền 
nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô và gặp được Ngài cách tuyệt hảo, cho nên các 
linh hồn thánh thiện phải nhờ Mẹ mà gặp gỡ Chúa. Ai gặp được Mẹ Maria là 
gặp được sự sống (Cn 8,35), nghĩa là gặp được Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là 
đường, là chân lý và là sự sống (Ga 14,6). Nhưng người ta sẽ không gặp được 
Mẹ Maria, nếu người ta không đi tìm Mẹ; người ta không đi tìm Mẹ, nếu người 
ta không biết Mẹ, bởi vì chúng ta không tìm kiếm và không ước ao những gì 
mình không biết. Vậy hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải biết nhiều về Mẹ 
Maria, để Chúa Ba Ngôi cực thánh càng được nhận biết và được vinh quang 
hơn. 

6) Ngày nay hơn bao giờ hết, Mẹ Maria phải toả sáng về lòng từ bi, về 
sức mạnh và về ân sủng, trong những thời gian cuối cùng này: Mẹ cần toả 
sáng về lòng từ bi, để kéo về và đón nhận một cách yêu thương những kẻ tội 
lỗi và hư hỏng rất đáng thương, họ sẽ ăn năn hối cải và trở về với Hội Thánh 
Công Giáo. Mẹ cần toả sáng về sức mạnh, chống lại các kẻ thù của Thiên 
Chúa, những kẻ thờ lạy các ngẫu thần, những người ly giáo, những người Do 
Thái và những người vô thần cứng lòng: họ sẽ hùng hổ đứng lên để dụ dỗ 
bằng những hứa hẹn, và dùng những hăm doạ để đánh giá những ai chống lại 
họ. Sau hết, Mẹ cần phải toả sáng về ân sủng, để khuyến khích và nâng đỡ 
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những chiến sĩ can trường và những đầy tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô: 
họ sẽ chiến đấu vì quyền lợi của Chúa và Giáo Hội. 

7) Sau hết, Mẹ Maria sẽ là sự khủng khiếp cho ma quỷ và các tay sai 
của nó, vì Mẹ giống như một đạo binh xếp hàng vào trận.7 Ma quỷ thấy rằng 
hơn bao giờ hết, nó chỉ còn rất ít thời gian để làm cho các linh hồn sa ngã và 
hư đi, cho nên hằng ngày nó nỗ lực gấp đôi trong chiến đấu: nó sẽ sớm khơi 
lên những cuộc bách hại tàn ác, và sẽ đưa ra những cạm bẫy ghê sợ chống lại 
những đầy tớ trung thành và những người con hiếu thảo của Mẹ Maria, vì nó 
biết khó thắng những người này hơn là thắng những người khác. 

51. Chính vì những cuộc bách hại tàn ác của ma quỷ đang mỗi ngày mỗi gia 
tăng cho tới khi quỷ vương, tên phản Kitô xuất hiện, mà chúng ta phải hiểu lời 
tiên báo đầu tiên và thời danh và lời nguyền rủa của Thiên Chúa chống lại con 
rắn trong Vườn Địa Đàng. Tiện đây chúng ta phải giải nghĩa lời này, để tôn 
vinh Mẹ Maria rất thánh, vì ơn cứu độ của con cái Mẹ, và để ma quỷ thêm xấu 
hổ: “Inimicitias ponam inter te et mulierem, et semen tuum et semen 
illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo ejus: Ta sẽ gây 
mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người 
ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó” (St 3,15). 

52. Từ muôn thuở, Thiên Chúa đã chỉ tạo nên một mối thù duy nhất, mối 
thù không thể hoà giải và là mối thù sẽ tồn tại và gia tăng cho đến ngày tận 
thế: đó là mối thù giữa Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Ngài, và ma quỷ; 
giữa những con cái và đầy tớ của Mẹ Maria và những con cái và tay sai của 
Luxiphe; thành thử kẻ thù đáng kinh sợ nhất của ma quỷ chính là Đức Maria, 
Mẹ Thiên Chúa. Thậm chí, ngay từ Vườn Địa Đàng, dầu Mẹ mới chỉ hiện hữu 
trong thánh ý của Thiên Chúa, Thiên Chúa đã làm cho Mẹ hết sức ghét kẻ thù 
này của Thiên Chúa, và Mẹ được Chúa ban dư đủ sự khôn ngoan để vạch trần 
sự thâm độc của con rắn già này, dư đủ sức mạnh để thắng, quật ngã và đạp 
nát đầu tên vô đạo kiêu căng này, cho nên không những nó sợ Mẹ hơn sợ các 
thiên thần và mọi người, nhưng theo một nghĩa nào đó, nó sợ Mẹ Maria hơn 
cả sợ Thiên Chúa. Không phải là cơn thịnh nộ và quyền năng của Thiên Chúa 
                                                 
7 Nên ghi nhận rằng ở thời đại chúng ta, ma quỷ đã gia tăng phá hoại, tổ chức một đạo quân tay 
sai, nhưng cũng chính ở thời đại này lòng sùng kính Mẹ Maria đang gia tăng cách phi thường. 
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không vô cùng lớn lao hơn cơn thịnh nộ và quyền năng của Mẹ Maria, vì 
quyền năng của Mẹ Maria có giới hạn; nhưng vì thứ nhất Satan rất kiêu ngạo, 
nên nó vô cùng đau khổ hơn, khi bị đánh bại và bị trừng trị bởi một nữ tì bé 
nhỏ của Thiên Chúa, và đức khiêm nhường của Mẹ làm nhục nó hơn là 
quyền năng của Thiên Chúa; thứ hai vì Thiên Chúa đã ban cho Mẹ một uy 
quyền lớn lao đến nỗi, như chính ma quỷ đã miễn cưỡng phải thú nhận qua 
miệng những kẻ bị nó ám, rằng nó sợ nhất một lời than thở của Mẹ để cầu 
bầu cho một linh hồn, hơn là sợ các lời cầu xin của tất cả các thánh, và nó sợ 
một lời ngăm đe của Mẹ hơn là sợ tất cả mọi thứ cực hình. 

53. Những gì Luxiphe đã đánh mất do kiêu ngạo, thì Mẹ Maria đã nhận được 
do đức khiêm nhường. Những gì bà Evà đã làm hư hỏng và đánh mất do bất 
tuân phục, thì Mẹ Maria đã cứu vãn được do đức vâng lời. Khi vâng theo con 
rắn, bà Evà đã khiến các con cái bà như hư mất cùng với bà, và bà đã trao con 
cái mình cho ma quỷ. Nhờ sống trọn vẹn trung thành với Thiên Chúa, Mẹ 
Maria đã cứu thoát tất cả các con cái của Mẹ, tất cả những đầy tớ của Mẹ, 
cùng với Mẹ, và Mẹ đã dâng hiến họ cho Đấng Cao Cả. 

54. Không những Thiên Chúa đã đặt một mối hận thù, nhưng nhiều mối hận 
thù, không những giữa Mẹ Maria và ma quỷ mà còn giữa nòi giống Mẹ Maria 
và nòi giống của ma quỷ: nghĩa là Thiên Chúa đã đặt những mối hận thù, 
những ác cảm và những căm ghét bí ẩn giữa những con cái và những đầy tớ 
đích thực của Mẹ Maria và những con cái và nô lệ của ma quỷ: hai phía 
không thể thương yêu nhau, không thể giao dịch tâm tình với nhau. Những 
con cái của Bêlial, những nô lệ của Satan, những bạn hữu của thế gian (ba 
loại cũng chỉ là một): chúng đã luôn luôn và sẽ ngày càng bách hại những 
người thuộc về Mẹ, những con cái của Mẹ, cũng như xưa kia Cain đã bách hại 
em mình là Abel, Esau đã hại em mình là Giacóp: đó là những hình ảnh của 
những kẻ bị Chúa ruồng bỏ và hình ảnh những kẻ được Chúa kén chọn. 
Nhưng Mẹ Maria khiêm nhường đã và sẽ luôn thắng quỷ kiêu ngạo, và chiến 
thắng của Mẹ rất lớn lao, đến độ Mẹ đã đạp dập đầu nó, nơi có óc kiêu ngạo 
của nó. Mẹ sẽ luôn luôn vạch trần mưu thâm độc của loài rắn ma quỷ này; 
Mẹ sẽ phơi bày cho mọi người thấy những điệu bộ phỉnh gạt của địa ngục; Mẹ 
sẽ phá tan những mưu chước dụ dỗ của ma quỷ, và cho đến tận thế, Mẹ sẽ 
bảo vệ các đầy tớ trung thành của Mẹ khỏi bị nanh vuốt ác độc của nó. 
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Nhưng quyền năng của Mẹ Maria đối với tất cả các quỷ sẽ đặc biệt toả sáng 
trong những thời gian cuối cùng này, khi Satan rình cắn gót chân Mẹ, nghĩa là 
rình ám hại những đầy tớ trung thành và những người con đáng thương của 
Mẹ, được tung ra để quyết chiến với nó. Họ bé nhỏ và nghèo nàn trước mặt 
người đời; họ thấp kém trước mặt mọi người như gót chân, họ bị dẫm lên và 
bị hành hạ như gót chân so với các chi thể khác của thân thể; nhưng, đổi lại, 
họ rất giàu có về các ân sủng của Chúa, mà Mẹ Maria phân phát rất rộng rãi 
cho họ; họ lớn lao và cao trọng về sự thánh thiện trước mặt Chúa; họ vượt 
trên mọi thụ tạo khác về lòng nhiệt thành của họ, và họ được ơn Chúa mạnh 
mẽ nâng đỡ, đến độ với đức khiêm nhường của gót chân và trong sự kết hiệp 
với Mẹ Maria, họ sẽ đạp nát đầu quỷ dữ, mang chiến thắng về cho Chúa Giêsu 
Kitô. 

2/ Các vị tông đồ của thời gian cuối cùng 

55. Sau cùng, Thiên Chúa muốn Mẹ thánh của Ngài được nhận biết, được yêu 
mến và tôn kính hiện nay hơn bao giờ hết: điều này sẽ chắc chắn diễn ra, nếu 
nhờ ân sủng và ánh sáng của Chúa Thánh Thần, các linh hồn được kén chọn 
sẽ bước vào sự thực hành nội tâm mà tôi sẽ trình bày cho họ. Khi đó, theo 
mức mà đức tin cho phép, họ sẽ nhìn thấy rõ ràng ngôi sao biển tốt đẹp, và 
họ sẽ về tới bến bình an, mặc dầu có phong ba bão táp và cướp biển, vì họ 
được sự hướng dẫn của Mẹ. Họ sẽ thấy vinh quang cao cả của Nữ Vương mà 
họ sùng kính; họ sẽ trọn vẹn hiến thân phụng sự Ngài như những thần dân 
và những đầy tớ trung thành. Họ sẽ cảm nghiệm vẻ dịu dàng và lòng nhân 
hậu của Mẹ, và họ sẽ yêu mến Mẹ như những con cái dấu yêu của Mẹ. Họ sẽ 
thấy lượng từ bi tràn đầy của Mẹ, họ sẽ được sự cứu giúp của Mẹ, và họ sẽ 
chạy đến kêu cầu Mẹ trong mọi sự, vì Mẹ là Đấng bảo trợ và là vị trung gian 
của họ bên cạnh Chúa Giêsu Kitô. Họ sẽ nhận biết rằng Mẹ là phương thế dễ 
dàng nhất, ngắn nhất và tuyệt hảo nhất để đến với Chúa Giêsu Kitô, và họ sẽ 
phó thác trọn vẹn hồn xác họ cho Mẹ, để được trọn vẹn thuộc về Chúa Giêsu 
Kitô. 

56. Nhưng những đầy tớ đó, những con cái đó của Mẹ Maria là những ai vậy? 

Đó là những thừa tác viên của Chúa, bừng bừng lửa mến Chúa: họ sẽ đem 
lửa yêu mến Chúa đến mọi nơi. 
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Đó là những con người “sicut sagittae in manu potentis: ví như những tên 
bắn bén nhọn” (Tv 126,4) trong tay mạnh mẽ của Mẹ Maria, để bắn thủng 
xác những kẻ thù của Mẹ. 

Đó là những con cái dòng họ Lêvi, đã được thanh tẩy bằng lửa của những gian 
nan đau khổ và “gắn bó chặt chẽ với Thiên Chúa”;8 họ sẽ mang vàng của lòng 
mến yêu trong trái tim, mang hương trầm của việc cầu nguyện trong tâm trí, 
và mang mộc dược của việc hãm mình nơi thân xác họ. Khắp nơi, họ sẽ là 
hương thơm của Chúa Kitô đối với những người nghèo và những người bé 
mọn, nhưng họ sẽ là làn khí rất tai hại đối với những kẻ sang trọng, giàu có và 
kiêu ngạo của thế gian này. 

57. Họ sẽ là những đám mây đầy sấm chớp, bay lơ lửng trên không, di 
chuyển theo hơi thở nhẹ nhàng của Chúa Thánh Thần, không dừng lại đâu 
hết, không ngạc nhiên về bất cứ điều gì, không phiền lòng về điều gì hết: họ 
sẽ trải xuống những trận mưa lời Chúa, và mưa sự sống đời đời. Tiếng nói của 
họ sẽ như tiếng sét chống lại tội lỗi, như tiếng sấm chống lại thế gian. Họ sẽ 
đánh phá ma quỷ và những tay sai của nó. Với thanh gươm hai lưỡi của lời 
Chúa (x. Ep 6,17), họ sẽ đâm chết những kẻ mà họ được Chúa sai tới, để cho 
chúng chết, hoặc để cứu họ sống. 

58. Đó là những tông đồ đích thực của những thời gian cuối cùng: Chúa của 
muôn ngàn sức mạnh sẽ ban lời nói và quyền năng để thực hiện những việc 
kỳ lạ và chiến thắng kẻ thù cách vinh hiển. Họ sẽ ăn ngủ không có vàng bạc, 
và thiếu cả mọi sự chăm lo, giữa các linh mục và các giáo sĩ khác. Tuy nhiên, 
họ sẽ có đôi cánh ánh bạc của chim bồ câu, để chỉ vì vinh quang của Chúa và 
ơn cứu độ của các linh hồn, họ có thể đi bất cứ nơi nào Chúa Thánh Thần 
kêu gọi họ. Và sau khi đã rao giảng lời Chúa, họ sẽ để lại ở những nơi họ  
đã đi qua, vàng ròng của đức ái, tức là sự thực hành trọn vẹn luật của Chúa 
(x. Rm 13,10). 

59. Sau cùng, chúng ta biết họ là những môn đệ đích thực của Chúa Giêsu 
Kitô, luôn bước theo vết chân của đức khó nghèo, đức khiêm nhường, lòng 
khinh chê thế gian và đức bác ái của Chúa. Họ sẽ giảng dạy con đường hẹp 

                                                 
8 Theo cách hiểu lời thánh Phaolô “Họ gắn chặt với Chúa” (1 Cr 6,17). 
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của Chúa, đúng theo chân lý toàn vẹn và theo Tin Mừng, chứ không theo các 
châm ngôn của người đời, không vị nể ai và không sợ một người nào, dù 
người đó quyền thế tới đâu. Họ sẽ có trong miệng thanh gươm hai lưỡi của lời 
Chúa; họ giơ cao trên vai lá cờ vấy máu của Thập Giá Chúa Kitô, tay mặt cầm 
tượng Chúa chịu đóng đinh, tay trái cầm Chuỗi Mân Côi, họ mang thánh 
danh Chúa Giêsu và Mẹ Maria trên trái tim, mang đức khiêm tốn và sự hãm 
mình của Chúa Giêsu Kitô trong mọi cử chỉ và hành động của mình.9 

Đó là những con người vĩ đại sẽ đến: do lệnh truyền của Đấng Tối Cao, Mẹ Maria 
sẽ sai họ đi mở rộng Nước Chúa nơi xứ sở những kẻ vô đạo, những người thờ 
ngẫu tượng và những người Hồi Giáo. Khi nào việc đó sẽ diễn ra và diễn ra thế 
nào? Chỉ mình Thiên Chúa biết.10 Phần chúng ta, chúng ta chỉ biết giữ im lặng, 
cầu nguyện, than thở và chờ đợi: “Expectans expectavi: Tôi đã và vẫn chờ đợi” 
(Tv 39,2). 
 

 

CHƢƠNG 2: 
NHỮNG CHÂN LÝ NỀN TƦNG  

CỦA LÒNG SÙNG KÍNH MẸ MARIA 

60. Sau khi đã trình bày trên đây về sự cần thiết chúng ta phải sùng kính Mẹ 
Maria, bây giờ phải nói cho biết sự sùng kính này ở tại điều gì: đó là điều mà, 
nhờ ơn Chúa giúp, tôi sẽ làm, sau khi đề ra một vài chân lý nền tảng, soi sáng 
cho việc tôi muốn khám phá ra là sự sùng kính lớn lao và vững vàng này. 

 

 

                                                 
9 Sự mô tả các tông đồ của Mẹ Maria làm ta nhớ đến Bản kinh mà thánh nhân soạn ra để xin 
Chúa ban cho tu hội của ngài những vị thừa sai thánh thiện. 
10 Những lời này cho thấy, cả đối với thánh nhân là đấng được Chúa soi sáng để nói lời tiên tri 
này, sự việc vẫn một phần bao phủ mịt mờ. 
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TIẾT 1: CHÚA GIÊSU KITÔ LÀ MỤC ĐÍCH CUỐI CÙNG  
CỦA LÒNG SÙNG KÍNH MẸ MARIA 

Chân lý thứ nhƩt 

61. Chúa Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, là Thiên Chúa thật và là người thật, 
phải là mục đích cuối cùng của tất cả mọi sự sùng kính của chúng ta, nếu 
không, các sự sùng kính đó đều sai lầm và phỉnh gạt. Bởi vì Chúa Kitô là 
Alpha và Omega,11 là khởi đầu và tận cùng của vạn vật. Như thánh Tông Đồ đã 
dạy, chúng ta làm việc để giúp mọi người trở nên toàn hảo trong Chúa Kitô, vì 
tất cả sự viên mãn của Thần tính cũng như tất cả những sự viên mãn của ân 
sủng, của các nhân đức và các sự toàn hảo đều ở nơi Ngài; chỉ ở trong Ngài 
chúng ta mới được chúc phúc bằng mọi thứ ơn phúc thiêng liêng. Ngài là 
Thầy độc nhất của chúng ta để giảng dạy chúng ta. Ngài là Đức Chúa độc nhất 
mà chúng ta suy phục, là Thủ Lãnh độc nhất mà chúng ta phải liên kết, là 
khuôn mẫu độc nhất mà chúng ta phải rập theo, là thầy thuốc duy nhất để 
chữa lành chúng ta, là mục tử duy nhất nuôi dưỡng chúng ta, là con đường 
duy nhất chúng ta phải theo, là chân lý độc nhất mà chúng ta phải tin, là sự 
sống độc nhất làm cho chúng ta sống: tóm lại Ngài là tất cả cho chúng ta, và 
một mình Ngài là đủ cho chúng ta. Dưới gầm trời này, ngoài thánh danh 
Chúa Giêsu ra, không một danh xưng nào đã được ban cho chúng ta, để 
chúng ta nhờ đó mà được cứu độ: ngoài Chúa Giêsu Kitô ra, Thiên Chúa đã 
không ban một nền tảng nào khác cho ơn cứu độ của chúng ta, cho đức trọn 
lành và cho vinh hiển chúng ta. Bất cứ ngôi nhà nào không xây trên tảng đá 
vững vàng này, đều là xây trên cát mỏng, và sớm muộn gì chắc chắn rồi sẽ 
sụp đổ. Những tín hữu nào không kết hiệp với Ngài, như ngành nho gắn liền 
với thân cây nho, sẽ khô héo, sẽ rụng xuống và bị ném vào lửa. Ngoài Chúa 
Kitô ra, mọi sự đều là sai lầm, dối trá, gian ác, vô ích, là sự chết và bị án phạt. 
Nhưng nếu chúng ta ở trong Chúa Kitô, và Chúa Kitô ở trong chúng ta, thì 
chúng ta sẽ không sợ bị luận phạt: dầu là các thiên thần trên trời, dầu là 
người ta dưới thế, dầu là ma quỷ trong hoả ngục, không một thụ tạo nào có 
thể hại được ta, vì không một loài thụ tạo nào có thể ly gián chúng ta khỏi 

                                                 
11 Những trang sau đây đã được rút ra từ các đoạn Thánh Kinh như: Kh 1,8; Ep 9,13; Cl 2,9; Mt 
23,8.10; Ga 13,13; 1 Cr 8,6; Cl 1,18; Ga 13,15; 10,16; 14,6; Cv 9,12; Rm 8,38-39… 
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lòng mến Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô. Nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và 
trong Chúa Kitô, chúng ta có thể làm được mọi sự: chúng ta có thể chúc tụng 
và tôn vinh Chúa Cha, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần;12 chúng ta có 
thể trở nên trọn lành và trở thành hương thơm của sự sống vĩnh cửu cho 
những người đồng loại của mình (x. 2 Cr 2,15-16). 

62. Vậy, sở dĩ chúng ta thiết lập một nền tảng vững chắc cho sự sùng kính Mẹ 
Maria, là chỉ vì để thiết lập một nền tảng vững chắc hơn cho sự tôn thờ Chúa 
Giêsu Kitô, và chỉ vì muốn tìm ra một đường lối dễ dàng và bảo đảm để tìm 
thấy Chúa Kitô. Nếu như lòng sùng kính Mẹ Maria làm chúng ta xa rời Chúa 
Kitô, thì ta phải vứt bỏ lòng sùng kính đó, như xa lánh một ảo tưởng của ma 
quỷ; nhưng, như tôi đã và còn trình bày rõ ràng sau đây, sự thật không phải 
thế đâu, và ngược lại, lòng sùng kính Mẹ Maria cần thiết cho ta vì đó là đường 
lối cần thiết để ta gặp được Chúa Kitô cách tuyệt hảo, yêu mến Ngài cách trìu 
mến và phụng sự Ngài cách trung thành. 

63. Bây giờ, lạy Chúa Giêsu khả ái, con quay về Chúa một lúc, để than phiền 
với Chúa uy linh cao cả, về sự đa số các Kitô hữu, cả những người thông thái 
nhất, cũng không hiểu gì về mối liên hệ chặt chẽ giữa Chúa và Mẹ thánh của 
Ngài. Lạy Chúa, Chúa luôn ở với Mẹ Maria, và Mẹ Maria luôn ở với Chúa và 
không thể không ở với Ngài: nếu không, Mẹ Maria sẽ không còn là Mẹ Chúa 
nữa. Mẹ đã được ân sủng biến đổi nên giống Chúa, đến độ có thể nói Mẹ 
không sống nữa, không hiện hữu nữa: chính Chúa, lạy Chúa Giêsu, chính 
Chúa sống và ngự trị trong Mẹ cách tuyệt hảo, hơn nơi các thiên thần và các 
thánh nam nữ. Ôi! Nếu người ta biết Chúa được vinh hiển và được yêu mến 
dường nào nơi thụ tạo khả ái này, chắc chắn người ta sẽ có những tâm tình 
khác hẳn những tâm tình của họ hiện nay đối với Chúa và Mẹ Maria. Mẹ kết 
hiệp cách rất thân thiết với Chúa, đến độ có thể tách rời ánh sáng khỏi mặt 
trời, tách rời sức nóng khỏi lửa, chứ không thể tách rời Mẹ Chúa khỏi Chúa. 
Hơn nữa, con dám nói rằng có thể tách rời tất cả các thiên thần và các thánh 
khỏi Chúa, chứ không thể tách rời Mẹ Chúa khỏi Chúa: bởi vì Mẹ Maria yêu 
mến Chúa cách nồng nàn hơn, và tôn vinh Chúa cách tuyệt hảo hơn tất cả các 
loài thụ tạo hợp lại. 
                                                 
12 Lễ Quy sách lễ Rôma. 
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64. Vậy, lạy Thầy Chí Thánh của con, không phải là chuyện kỳ lạ và đáng 
thương hại sao, khi thấy tất cả mọi người nơi trần gian này không hiểu biết gì 
và tỏ ra tối tăm đối với Mẹ thánh của Chúa? Mà không nói gì những kẻ thờ 
ngẫu tượng và những người ngoại giáo, không nhận biết Chúa và chẳng lo biết 
Chúa. Cũng không nói gì những người rối đạo và ly giáo, chẳng lo tôn kính Mẹ 
thánh Chúa, vì họ đã ly khai khỏi Chúa và Giáo Hội của Chúa. Nhưng con 
muốn nói đến các Kitô hữu, những người Công Giáo, cả những vị tiến sĩ Công 
Giáo,13 có nhiệm vụ giảng dạy các chân lý, mà họ lại không biết Chúa và Mẹ 
thánh của Chúa, hoặc chỉ biết một cách lý thuyết, một cách khô khan, vô bổ 
và dửng dưng. Những vị thông thái này ít khi nói về Mẹ Maria và về lòng sùng 
kính của chúng con đối với Mẹ, vì họ nói họ sợ người ta lạm dụng lòng sùng 
kính đó, và khi tôn kính Mẹ Maria quá nhiều, người ta có thể gây thiệt hại cho 
việc tôn thờ Chúa. Cho nên, nếu họ thấy hoặc nghe có ai sùng kính Mẹ Maria, 
nói về Mẹ cách dịu dàng, mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục, khẳng định lòng 
sùng kính này là con đường vững chắc, con đường ngắn và không nguy hiểm, 
một đường lối không tì ố và toàn hảo, một bí quyết diệu kỳ để tìm thấy Chúa 
và yêu mến Chúa cách tuyệt hảo, thì họ sẽ la lên, chống lại người đạo đức kia: 
họ sẽ đưa ra trăm ngàn lý lẽ giả dối để chứng minh rằng không nên nói nhiều 
về Mẹ Maria như thế, bởi vì có nhiều sự lạm dụng trong việc sùng kính này. 
Họ bảo phải lo phá bỏ những sự lạm dụng này, phải lo nói về Chúa hơn là lo 
lôi kéo dân chúng đi tới sự sùng kính Mẹ Maria, vì dân chúng sùng kính quá 
đủ rồi. 

Đôi khi người ta cũng nghe thấy các vị thông thái này nói về lòng sùng kính 
Mẹ Maria, nhưng không phải là để xây đắp hoặc khuyến dụ người ta yêu mến 
Mẹ, nhưng là để đả phá những lạm dụng của sự sùng kính này, còn chính các 
ngài thì chẳng có lòng đạo đức và cũng chẳng có lòng sùng kính đối với Chúa, 
bởi vì họ không có lòng sùng kính Mẹ Maria: họ coi Chuỗi Mân Côi, Áo Đức 
Bà, như là những sự sùng kính của đàn bà nhà quê. Họ bảo những sự sùng 
kính này nên dành cho những kẻ dốt nát: không có những sự sùng kính này, 
người ta vẫn lên thiên đàng như thường! Cho nên nếu họ gặp một người sùng 

                                                 
13 Thánh nhân viết những lời này vào thời đại mà tà thuyết Jansêniô đã chinh phục được một số 
học giả Công Giáo, mà tà thuyết này chống lại việc sùng kính Đức Mẹ (xem số 93 dưới đây). 
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kính Mẹ Maria, đang lần Chuỗi Mân Côi, hoặc thực hành một sự sùng kính 
nào đối với Đức Mẹ, họ sẽ tìm cách sớm thay đổi tâm trí và tâm hồn người 
này: thay vì lần Chuỗi Mân Côi, họ sẽ khuyên người đó đọc bảy thánh vị; thay 
vì sùng kính Mẹ Maria, họ khuyên người ta sùng kính Chúa Kitô. 

Ôi lạy Chúa Giêsu khả ái của con, những người kia đâu có tinh thần của 
Chúa? Họ đâu có làm vui lòng Chúa khi hành động như vậy? Không cố gắng 
hết sức để làm vui lòng Mẹ Maria, vì sợ Chúa không vui, có phải là cách làm 
vui lòng Chúa chăng? Sự sùng kính Mẹ Maria đâu có cản trở sự tôn thờ Chúa? 
Mẹ Maria đâu có quy về mình những sự tôn vinh người ta dành cho Mẹ? Mẹ 
có lập một cơ sở riêng cho Mẹ đâu? Mẹ đâu có phải là người xa lạ, không có 
liên hệ gì với Chúa? Làm vui lòng Mẹ, đâu có phải làm Chúa không vui? Phó 
thác cho Mẹ và yêu mến Mẹ, đâu có phải là tự tách mình ra, hoặc lìa xa khỏi 
tình thương của Chúa? 

65. Tuy nhiên, nếu tất cả những gì con vừa nói đây là đích thực, thì lạy Thầy 
Chí Thánh và chí ái của con, hình phạt cho sự kiêu ngạo của các vị thông thái 
kia, là họ không làm cho người ta xa rời sự sùng kính Mẹ thánh của Chúa, và 
cũng không gây thêm được tâm tình dửng dưng đối với Mẹ. Lạy Chúa, xin giữ 
gìn con đừng vướng vào những tâm tư của họ và lối sống của họ. Trái lại, xin 
Chúa cho con được chia sẻ những tâm tình biết ơn, yêu quý, tôn trọng và yêu 
mến mà Chúa đã có đối với Mẹ thánh của Chúa, để con càng yêu mến và tôn 
vinh Chúa hơn, khi con càng bắt chước Chúa và càng theo Chúa gần hơn. 

66. Bởi vì, cho tới lúc này, con vẫn chưa nói gì để tôn vinh Mẹ thánh của 
Chúa, xin Chúa ban cho con ơn biết ca tụng Mẹ cách xứng đáng: Fac me 
digne tuam Matrem collaudare. Mặc dầu tất cả các kẻ thù của Mẹ, cũng là 
những kẻ thù của Chúa, xin cho con được lớn tiếng cùng các thánh bảo họ 
rằng: “Non praesumat aliquis Deum se habere propitium qui benedictam 
Matrem offensam habuerit: Đừng có ai dám nghĩ mình được Thiên Chúa 
thương xót, nếu mình phạm đến Mẹ diễm phúc của Ngài”. 

67. Để được lượng từ bi của Chúa ban cho con một lòng sùng kính đích thực 
đối với Mẹ thánh của Chúa, và để con truyền bá lòng sùng kính này ra khắp 
mặt đất, xin Chúa làm cho con yêu mến Chúa cách nồng nàn, và để được ơn 
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này, xin Chúa nhận lời cầu xin bừng cháy mà con dâng lên Chúa, cùng với 
thánh Augustinô và các bạn hữu đích thật của Chúa: 

“Chúa là Đức Kitô, Cha thánh của con, Thiên Chúa nhân hậu của con, thầy 
dạy duy nhất của con, Đấng bảo trợ rất tốt lành của con, Đấng yêu mến 
tuyệt mỹ của con. Chúa là bánh sự sống của con, vị tư tế muôn đời của 
con, Đấng dẫn dắt con về quê trời, ánh sáng đích thực của con, sự dịu 
ngọt thánh thiện của con, con đường thẳng của con, sự khôn ngoan rạng 
ngời của con, đức đơn sơ tinh tuyền của con, niềm an hoà của con, sự bảo 
vệ an toàn của con, phần gia nghiệp quý trọng của con, ơn cứu độ muôn 
đời của con. 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa khả ái của con, tại sao suốt đời con, con đã 
yêu mến và đã ham muốn những gì khác ngoài Chúa là Chúa Giêsu của 
con? Con đã ở đâu vậy, khi con không nghĩ tưởng đến Chúa? Thôi, từ nay, 
hỡi các niềm ao ước của ta, các ngươi hãy nóng nảy và hãy đổ dồn về 
Chúa Giêsu! Hãy chạy nhanh lên, vì cho tới nay các ngươi đã chậm trễ quá 
rồi! Hãy chạy tới nơi các ngươi hướng tới! Hãy tìm Đấng các ngươi tìm! 
Lạy Chúa Giêsu, vô phúc cho kẻ nào không yêu mến Chúa: đời sống của nó 
sẽ đầy dẫy những cay đắng... Ôi Chúa Giêsu dịu hiền! Xin Chúa hãy là tình 
yêu, là sự ngọt ngào, là sự ngưỡng mộ của những tâm hồn chuyên lo ngợi 
khen Chúa. Ôi Chúa Giêsu, Chúa của tâm hồn con và gia nghiệp của con, 
xin cho trái tim con ngất đi vì Chúa! Chúa hãy sống trong con, lửa mến 
trong tâm hồn con hãy bốc cháy, và hãy tăng trưởng thành lửa mến toàn 
hảo! Xin cho lửa mến này luôn bừng cháy nơi bàn thờ tâm hồn con, thiêu 
đốt xương tuỷ và tâm can con, để vào ngày con chết, con được thiêu huỷ 
trong tình thương của Chúa. Amen.14 

Đây là bản Latinh: "Tu es Christus, pater meus sanctus, Deux meus pius, 
rex meus magnus, pastor meus bonus, magister meus unus, adjutor  meus 
optimus, dilectus meus pulcherrimus, panis meus vivus, sacerdos meus in 
aeternum, dux meus ad patriam, lux mea vera, dulcedo mea sancta, via mea 

                                                 
14 Thánh Augustinô, Meditationum, quyển 1, chương 18, số 2. 
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recta, sapientia mea praeclara, simplicitas mea pura, concordia mea pacifica, 
custodia mea tota, portio mea bona, salus mea sempiterna...  

"Christe Jesu, amabilis Domine, cur amavi, quare concupivi in omni vita mea 
quidquam praeter te Jesum Deum meum? Ubi eram quando tecum mente 
non eram? Jam ex hoc nunc, omnia desideria mea, incalescite et effluite in 
Dominum Jesum; currite, satis hactenus tardastis; properate quo 
pergitis; quaerite quem quaeritis. Jesu, qui non amat te anathema sit; qui te 
non amat amaritudine repleatur... O dulcis Jesu, te amet, in te delectetur, te 
admiretur omnis sensus bonus tuae conveniens laudi. Deux cordis mei et 
pars mea, Christe Jesu, deficiat cor meum spiritu suo, et vivas tu in me, 
et concalescat in spiritu meo vivus carbo amoris tui, et excrescat in ignem 
perfectum; ardeat jugiter in ara cordis mei, ferveat in medullis meis, flagret in 
absconditis animae meae; in die consummationis meae consummatus 
inveniar apud te. Amen."  

Tôi đã muốn để nguyên bằng tiếng Latinh bản kinh rất tốt lành này của thánh 
Augustinô, để những ai hiểu tiếng Latinh có thể đọc kinh này mỗi ngày, hầu 
xin được ơn yêu mến Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria rất thánh. 

 

TIẾT 2: CHÚNG TA THUỘC VỀ CHÚA KITÔ VÀ MẸ MARIA  
VỚI TƢ CÁCH LÀ TÔI TỚ 

Chân lý thứ hai 

68. Xét theo quan hệ giữa Chúa Giêsu Kitô và chúng ta, thì phải kết luận như 
thánh Phaolô (1 Cr 6,19) rằng chúng ta không thuộc về mình đâu, nhưng 
trọn vẹn thuộc về Chúa Kitô, như những chi thể của Ngài và như những nô lệ 
mà Ngài đã mua rất mắc, bằng máu thánh của Ngài. Trước khi lãnh nhận bí 
tích Thánh Tẩy, chúng ta là những tên nô lệ của ma quỷ: bí tích Thánh Tẩy đã 
cứu ta khỏi tay ma quỷ, làm cho chúng ta trở nên chi thể và tôi tớ của Chúa 
Kitô, để từ nay chúng ta phải sống, làm việc và chết, hầu sinh hoa trái cho 
Thiên Chúa làm người (Rm 7,4), tôn vinh Ngài nơi thân thể chúng ta, để Ngài 
ngự trị nơi linh hồn chúng ta, bởi vì chúng ta là phần đất Ngài đã chinh phục, 
dân tộc Ngài đã thủ đắc và phần gia nghiệp của Ngài. Cũng chính vì lý do này 
mà Chúa Thánh Thần đã ví chúng ta với: 1) Những cây trồng ở ven bờ suối 
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nước ân sủng, trong cánh đồng là Giáo Hội, để cứ theo mùa mà sinh hoa kết 
quả; 2) Những ngành nho của thân cây nho là Chúa Giêsu Kitô, sẽ trổ sinh 
những trái nho tốt lành; 3) Một đàn chiên mà mục tử là Chúa Giêsu Kitô, đàn 
chiên này phải sinh sôi nảy nở và cho nhiều sữa; 4) Mảnh đất phì nhiêu mà 
người nông phu là Thiên Chúa: nơi đất này, hạt giống lời Chúa sẽ mang lại 
gấp ba chục lần, sáu chục lần và một trăm lần. Chúa Kitô đã nguyền rủa cây 
vả không sinh hoa trái (Mt 21,19), Ngài cũng đã lên án tên đầy tớ vô dụng, 
không biết sinh lợi với nén bạc đã trao cho mình (Mt 25,24-30). Tất cả những 
điều này chứng tỏ rằng Chúa Kitô muốn chúng ta mang lại một ít kết quả nơi 
con người yếu đuối của chúng ta, nghĩa là chúng ta phải thực hiện những 
công việc tốt lành, vì những công việc tốt lành này thuộc về Ngài: “Creati in 
operibus bonis in Christo Jesu: Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, 
chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu, để sống mà thực hiện công 
trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta” (Ep 2,10). Những lời 
này của Chúa Thánh Thần cho thấy Chúa Kitô là nguyên lý độc nhất và là 
cùng đích độc nhất của tất cả mọi công việc tốt lành của chúng ta, và chúng ta 
phải phụng sự Ngài, không phải chỉ như những đầy tớ do chủ thuê, mà còn 
như nô lệ, tôi tớ đầy tình thương của Chúa. Tôi xin giải thích. 

69. Có hai cách lệ thuộc về người khác và ở dưới uy quyền của người đó: một 
là làm đầy tớ, hai là làm nô lệ và tôi tớ,15 cho nên có những đầy tớ và có 
những tôi tớ (những nô lệ). 

Làm đầy tớ là khi một người cam kết phục vụ một người khác trong một thời 
gian, để có được một số tiền thuê mướn, hoặc một thứ thưởng công khác. 

Trái lại, người nô lệ thì tuyệt đối thuộc quyền người khác suốt đời, phải phục 
vụ chủ mà không nhận được một thứ tiền thuê mướn, hoặc một thứ thù lao 
nào hết. Họ bị coi như súc vật, chủ có toàn quyền sinh sát đối với họ. 

70. Có ba thứ nô lệ: nô lệ do bản tính, nô lệ do cưỡng bức và nô lệ do tự 
nguyện. Tất cả các thụ tạo là nô lệ của Thiên Chúa theo cách thứ nhất, như 
lời Kinh Thánh: “Domini est terra et plenitudo ejus: Trái đất và mọi sự trên 

                                                 
15 Thánh nhân dùng “esclavage” nghĩa là thân phận nô lệ. Chúng tôi dịch là “tôi tớ” cho dễ nghe 
hơn đối với thời nay. 
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đó là của Chúa” (Tv 23,1). Ma quỷ và những kẻ bị đày đoạ trong hoả ngục là 
những nô lệ theo cách thứ hai. Các thánh và những người công chính là nô lệ 
của Thiên Chúa theo cách thứ ba. Làm nô lệ do tự nguyện là cách toàn hảo 
nhất và tôn vinh Chúa hơn hết, vì Thiên Chúa nhìn thấu tâm can, Ngài đòi hỏi 
tâm tình (Cn 23,26), và Ngài được gọi là Thiên Chúa của tâm hồn, tức Thiên 
Chúa của lòng mến yêu, bởi vì qua sự hoàn toàn lệ thuộc này, người ta chọn 
Thiên Chúa và phụng sự Ngài trên hết mọi sự, cả khi bản tính không bắt buộc 
như thế. 

71. Có một sự khác biệt hẳn giữa một người đầy tớ và một người nô lệ. 

1) Người đầy tớ không trao cho chủ tất cả bản thân và tất cả những gì 
nó có, tất cả những gì nó tự mình thủ đắc hoặc do người khác ban cho. Trái 
lại, người nô lệ hiến toàn thân mình và tất cả những gì nó sở hữu cho chủ, 
cũng như tất cả những gì nó có thể thủ đắc, không trừ một vật gì. 

2) Người đầy tớ đòi tiền công cho những sự phục vụ mà nó làm cho 
ông chủ; còn người nô lệ thì không có quyền đòi gì hết, dù nó cần mẫn và 
khéo léo làm việc cho chủ. 

3) Người đầy tớ có thể rời bỏ chủ mình khi nó muốn, hoặc ít là thời 
gian phục vụ đã hết hạn; còn người nô lệ thì không có quyền đòi bỏ chủ 
mình, dù nó muốn bỏ đi. 

4) Chủ của người đầy tớ không có quyền sinh sát đối với đầy tớ của 
mình, cho nên nếu chủ giết đầy tớ mình như giết một gia súc, thì sẽ can 
phạm tội giết người; trái lại chủ của người nô lệ được luật pháp ban cho 
quyền sinh sát,16 thành thử chủ có thể bán, hoặc giết những nô lệ của mình, 
như bán hoặc giết con ngựa của ông ta. 

5) Sau cùng, người đầy tớ chỉ phục vụ chủ một thời gian thôi; còn 
người nô lệ thì phục vụ mãi mãi. 

                                                 
16 Luật tự nhiên, luật Môsê và pháp luật thời nay không công nhận quyền này cho ai hết, ngoài 
Đấng là Chúa tể sự sống và sự chết. Khi viết điều này, thánh nhân tự đặt mình vào luật pháp của 
những nước còn giữ chế độ nô lệ (xem “Le Secret de Marie: Bí mật của Mẹ Maria”). Thật ra, 
thánh nhân chỉ lấy đó để ví sự trọn vẹn thuộc vào Mẹ Maria mà ngài đang bàn tới. 
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72. Trong xã hội loài người, không có gì khiến một người thuộc về người khác 
cách tuyệt đối cho bằng thân phận nô lệ. Và đối với người Kitô giáo chúng ta, 
thì không có gì làm chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ thánh Ngài cách 
tuyệt đối cho bằng tự nguyện làm nô lệ Chúa và Mẹ Maria, theo gương Chúa 
Giêsu Kitô, vì Ngài đã mặc lấy thân nô lệ vì yêu thương chúng ta: “Formam 
servi accipiens: Mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7), và theo gương Mẹ Maria, vì Mẹ 
đã tự xưng là nữ tỳ của Chúa (Lc 1,38). Thánh Tông Đồ lấy làm vinh dự tự 
xưng là “servus Christi: nô lệ Chúa Kitô” (Rm 1,1; Gl 1,10). Các Kitô hữu 
được Thánh Kinh nhiều lần gọi là “những nô lệ của Chúa Kitô”. Theo nhận 
định của một vị học giả đáng kính,17 thì từ “servus” phải hiểu là “người nô 
lệ”, bởi vì hồi đó chưa có những đầy tớ như ngày nay: các ông chủ được phục 
vụ bởi những người nô lệ, hoặc những người nô lệ đã được giải phóng. Để 
không còn rớt lại một sự hoài nghi nào nữa về sự chúng ta là những nô lệ của 
Chúa Kitô, cuốn giáo lý của Công Đồng Trentô đã sử dụng một từ không thể 
hiểu lầm được, khi gọi chúng ta là “mancipia Christi: những nô lệ của Chúa 
Kitô”. Bởi vậy: 

73. Tôi nói: chúng ta phải thuộc về Chúa Kitô và phụng sự Ngài, không chỉ 
như đầy tớ thuê mướn, mà như những nô lệ yêu mến, vì tình yêu mến lớn 
lao mà tự hiến thân và phó thác để phụng sự Ngài với tư cách là những nô lệ 
của Ngài, lấy làm vinh dự vì được thuộc về Ngài. Trước khi lãnh nhận bí tích 
Thánh Tẩy, chúng ta là nô lệ của ma quỷ: bí tích Thánh Tẩy làm cho chúng ta 
trở thành những nô lệ của Chúa Kitô. Các Kitô hữu phải hoặc là nô lệ của ma 
quỷ, hoặc là nô lệ của Chúa Kitô. 

74. Điều tôi vừa nói cách tuyệt đối về Chúa Giêsu Kitô, tôi sẽ nói cách tương 
đối về Mẹ Maria. Chúa Kitô đã chọn Mẹ Maria làm người bạn đồng hành 
không thể tách rời của đời Ngài, của sự chết và của vinh quang của Ngài, cũng 
như của quyền năng trên trời dưới đất của Ngài, cho nên Chúa đã ban cho Mẹ 
Maria tương đối mọi quyền hành và mọi đặc ân mà Ngài có do bản tính Thiên 
Chúa của Ngài: “Quidquid Deo convenit per naturam, Mariae convenit per 
gratiam: Tất cả những gì hợp với Thiên Chúa do bản tính, thì cũng hợp với 

                                                 
17 Xem cuốn “Le saint esclavage de l’ admirable Mère de Dieu” của cha Henri Marie Boudon, 
Tổng phó tế giáo phận Evreux. 
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Mẹ Maria do ân sủng”. Đó là lời dạy của các thánh, cho nên theo các thánh, 
thì Chúa Kitô và Mẹ Maria có cùng một ý muốn và cùng một quyền năng như 
nhau, cho nên hai Đấng cũng có cùng những thần dân, những đầy tớ và 
những nô lệ như nhau. 

75. Vậy, theo tư tưởng của các thánh và của những vị thời danh khác, chúng 
ta có thể tự xưng và trở thành những tôi tớ mến yêu của Mẹ Maria rất thánh, 
hầu nhờ đó mà trở thành tôi tớ của Chúa cách trọn vẹn hơn. Mẹ Maria là con 
đường Thiên Chúa đã dùng để đến với chúng ta, thì đó cũng phải là con 
đường để ta đến với Chúa: Mẹ không như những thụ tạo khác, vì nếu ta gắn 
bó với chúng, chúng sẽ có thể khiến ta xa rời Thiên Chúa; trái lại, khuynh 
hướng mạnh mẽ nhất của Mẹ Maria là kết hiệp chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, 
Con của Mẹ, cũng như khuynh hướng mạnh mẽ nhất của Chúa Kitô là chúng 
ta hãy đến với Ngài nhờ Mẹ thánh Ngài. Đó là làm vui lòng và vinh dự cho vua, 
nếu người ta tự nguyện làm tôi tớ hoàng hậu để trở nên thần dân và tôi tớ 
trung thành của vua. Bởi vậy, tiếp theo lời các thánh Giáo Phụ, thánh 
Bonaventura đã khẳng định rằng Mẹ Maria là đường để ta đến với Chúa Giêsu 
Kitô: “Via veniendi ad Christum est appropinquare ad illam: Con đường để 
đến với Chúa Kitô là tới gần Mẹ”.18 

76. Hơn nữa, như tôi đã nói (x. số 38 trên đây) Mẹ Maria là Nữ Vương và là Bà 
Chúa của trời đất: “Ecce imperio Dei omnia subjiciuntur et Virgo; ecce 
imperio Virginis omnia subjiciuntur et Deus: Mọi sự đều phục quyền Thiên 
Chúa, kể cả Trinh Nữ Maria; mọi sự đều phục quyền Trinh Nữ Maria, kể cả 
Thiên Chúa”; đó là lời của thánh Anselmô, thánh Bênađô, thánh Bênađinô, 
thánh Bonaventura. Vậy, tất nhiên có bao nhiêu thụ tạo, thì Mẹ Maria có bấy 
nhiêu thần dân và tôi tớ. Và phải chăng không phải là điều hợp lý, là trong số 
tất cả bấy nhiêu tôi tớ vì cưỡng bách, cần phải có những người tự nguyện làm 
tôi tớ yêu mến của Mẹ Maria, tự ý chọn Mẹ làm Bà Chúa của mình? Người ta 
và ma quỷ còn có những tôi tớ tự nguyện của chúng, vậy mà Mẹ Maria lại 
không có sao? Một ông vua còn lấy làm vinh dự để bà hoàng hậu, người bạn 
đời của ông, có quyền sinh sát đối với thần dân của ông, vì vinh dự và vinh 

                                                 
18 Psalter. Majus B.V., Ps 117. 
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quang của bà là của ông,19 thì làm sao chúng ta lại có thể nghĩ rằng: Chúa 
Kitô, người con thảo hiếu nhất trong số các người con, đã trao tất cả uy quyền 
của Ngài cho Mẹ Ngài, lại không muốn thấy Mẹ Ngài có những tôi tớ? Chúa 
Kitô không tôn kính và yêu mến Mẹ Ngài, bằng vua Assuêrô tôn kính và yêu 
mến bà Esther, hoặc bằng vua Salômôn tôn kính và yêu mến bà Bethsabê 
chăng? Ai dám nói và dám nghĩ như vậy? 

77. Nhưng tôi viết những điều gì thế này? Tại sao tôi mất thời giờ để chứng 
minh một điều hiển nhiên như vậy? Nếu ai không muốn tự xưng là tôi tớ Mẹ 
Maria, thì có sao đâu? Người đó hãy tự xưng và trở thành tôi tớ của Chúa 
Giêsu Kitô! Thế cũng là trở thành tôi tớ của Mẹ Maria, vì Chúa Giêsu là hoa 
trái và vinh quang của Mẹ. Đó cũng chính là điều mà người ta thực hiện nhờ 
sự sùng kính mà chúng tôi đang bàn luận tiếp đây. 

 

TIẾT 3: TA PHƦI KHỬ TRỪ NHỮNG GÌ XƨU TRONG TA 

Chân lý thứ ba 

78. Những hành vi tốt nhất của chúng ta thường bị hoen ố và hư hỏng do đáy 
lòng chúng ta. Khi người ta đổ nước trong sạch vào một chiếc bình có mùi 
hôi, hoặc rót rượu vào một cái ly đong rượu đã dùng để đong một thứ rượu 
xấu, thì nước trong sạch và rượu tốt sẽ nhiễm mùi hôi. Cũng vậy, khi Thiên 
Chúa đặt vào trong một linh hồn đã bị tội nguyên tổ và tội riêng mình làm 
cho hư hỏng, thì những ân sủng và sương sa thiêng liêng của Ngài, giống như 
rượu ngon của tình thương của Ngài, thường bị hư và bị ố bởi những di hại 
mà tội lỗi còn để lại nơi đáy lòng ta: các hành vi của ta, thậm chí các nhân 
đức cao trọng của ta đều bị ảnh hưởng xấu. Đức trọn lành chỉ đạt được bằng 
sự kết hợp với Chúa Kitô, cho nên điều rất quan trọng là chúng ta phải khử 
trừ tất cả những gì xấu ở trong ta: nếu không, Chúa sẽ xua đuổi ta, và không 
kết hiệp với ta, vì Ngài là Đấng vô cùng trong sạch và Ngài vô cùng gớm ghét 
dù chỉ là một chút bợn nhơ. 

79. Để khử trừ tâm tư xấu của ta, trước hết chúng ta phải tự biết mình: nhờ 
ánh sáng của Chúa Thánh Thần, chúng ta phải nhận biết căn bản xấu của 
                                                 
19 Xem chú thích của số 71. 
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mình, nhận biết mình không có khả năng làm điều thiện, yếu đuối trong mọi 
sự, luôn thiếu sự vững vàng, không xứng đáng với bất cứ ân sủng nào của 
Chúa, và xấu xa trong mọi lãnh vực. Tội của tổ tông chúng ta đã làm hư hoại 
chúng ta, làm chúng ta thối nát, như men làm hư hoại khối bột nhão mà nó 
được trộn vào. Những tội riêng của mỗi người chúng ta, tội trọng hoặc tội nhẹ, 
dầu đã được tha thứ, vẫn gia tăng dục tình và sự yếu đuối của ta, gia tăng sự 
thiếu vững vàng và sự hư hỏng của chúng ta, để lại những vết tích xấu trong 
linh hồn ta. 

Thân xác chúng ta thì hư hỏng đến nỗi đã bị Chúa Thánh Thần gọi là thân xác 
của tội lỗi, được cưu mang trong tội lỗi (Rm 6,6; Tv 50,7), được nuôi dưỡng 
trong tội lỗi và chỉ có khả năng phạm các tội lỗi; thân xác ta dễ mắc vào trăm 
thứ bệnh tật, bị hư thối dần dần mỗi ngày, chỉ sinh ra ghẻ lở và là mồi ăn cho 
giòi bọ thối tha. 

Hiệp nhất với thân xác ta, linh hồn ta cũng trở thành xác thịt, đến độ đã bị gọi 
là xác thịt: “Mọi xác thịt đều đã làm hư hỏng đường lối của mình” (St 6,12). 
Phận của chúng ta là kiêu ngạo và mù quáng trong tâm trí, chai cứng trong 
tâm hồn, yếu đuối và bất nhất trong linh hồn, còn thân xác thì mang nhục 
dục, các đam mê hư đốn và các bệnh tật. Tự nhiên chúng ta kiêu căng hơn 
những con công, bám chặt vào đất hơn những con cóc, xấu nết hơn những 
con dê đực, ghen tị hơn những con rắn, mê ăn hơn những con heo, dễ nổi 
giận hơn những con cọp, lười biếng hơn những con rùa, yếu ớt hơn những 
cây sậy, và thất thường hơn những cái chong chóng. Trong căn bản của chúng 
ta, chúng ta chỉ có hư vô và tội lỗi, và chỉ đáng Thiên Chúa giận, và đáng hoả 
ngục đời đời.20 

80. Nhận biết như thế rồi, người ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy Chúa dạy 
rằng ai muốn theo Ngài thì phải từ bỏ bản thân mình, phải ghét linh hồn 
mình, vì ai yêu linh hồn mình (tức sự sống mình) thì sẽ mất linh hồn, và ai 
ghét sự sống mình thì sẽ cứu được linh hồn mình (x. Ga 12,25). Chúa khôn 
ngoan vô cùng không bao giờ truyền dạy ta những điều phi lý, cho nên Ngài 

                                                 
20 Thánh nhân có ý nói về sự hư vô và sự bất lực của ta về lãnh vực siêu nhiên, nếu không có ơn 
Chúa. Xem số 83 dưới đây khi thánh nhân nói: “Căn bản của ta hư hỏng đến nỗi nếu ta chỉ dựa 
vào sức mình để đến với Chúa, thì...” 
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dạy ta phải ghét mình, vì chúng ta rất đáng Ngài ghét bỏ. Chỉ một mình Thiên 
Chúa là đáng yêu mến, còn chúng ta thì chỉ đáng ghét thôi. 

81. Thứ đến, để khử trừ khỏi bản thân mình, chúng ta phải chết cho mình 
mỗi ngày, nghĩa là phải từ bỏ những hành động của các tài năng của linh 
hồn, cũng như của các giác quan của thân xác, nhìn xem mà như không nhìn 
xem, nghe mà như không nghe gì hết, sử dụng các sự đời này mà như không 
sử dụng gì hết (x. 1 Cr 7,29-31). Đó là điều thánh Phaolô gọi là “Quotidie 
morior: chết hằng ngày” (1 Cr 15,31). “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà 
không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh 
được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi 
thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” 
(Ga 12,24-25). Nếu chúng ta không chết cho bản thân mình, nếu những sự 
sùng kính thánh thiện nhất không giúp chúng ta thực hiện sự chết cần thiết 
và phong phú này, chúng ta sẽ chẳng mang lại hoa trái nào đáng kể: những 
sự sùng kính của chúng ta sẽ trở thành vô ích, những việc làm công chính 
của chúng ta sẽ bị ô nhiễm bởi lòng tự ái và ý riêng của chúng ta: như thế sẽ 
làm cho Thiên Chúa ghê tởm những hy sinh lớn lao của chúng ta và những 
công việc tốt lành nhất của chúng ta; rồi khi chết, chúng ta sẽ thấy mình tay 
trắng, không có nhân đức và không có công nghiệp gì trước mặt Chúa; chúng 
ta sẽ không có đến một tàn lửa của tình yêu mến đích thực, vì Chúa chỉ thông 
ban tình yêu này cho những linh hồn đã chết cho bản thân mình, và đó là 
những linh hồn có sự sống giấu ẩn với Chúa Kitô trong Thiên Chúa. 

82. Thứ ba, trong số các sự sùng kính Mẹ Maria, chúng ta phải chọn sự sùng 
kính nào giúp chúng ta nhiều hơn cả trong việc thực hiện sự chết cho bản 
thân, vì đó là sự sùng kính tốt nhất và thánh hoá hơn hết. Đừng tưởng cái gì 
óng ánh cũng là vàng, cái gì ngọt cũng là mật ong, điều gì dễ làm và được 
nhiều người thực hành cũng có sức thánh hoá. Bởi vì cũng như trong lãnh 
vực tự nhiên, có những bí quyết để làm một số việc cách dễ dàng, ít mất thời 
giờ và ít tốn phí, thì trong lãnh vực ân sủng cũng vậy, có những bí quyết để 
thực hiện những công việc siêu nhiên, để từ bỏ mình, để được đầy ơn Chúa, 
để trở nên trọn lành cách dễ dàng, ngọt ngào và mau lẹ hơn. 
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Việc thực hành mà tôi muốn trình bày đây là một trong những bí quyết ân 
sủng đó, ít Kitô hữu biết tới, chỉ một số ít người sùng đạo biết, và chỉ một số ít 
người thực hành và ưa thích. Để khởi sự tỏ bày cách thực hành này, dưới đây 
là chân lý thứ bốn, một chân lý tiếp liền với chân lý thứ ba trên đây. 

 

TIẾT 4: CHÚNG TA CƪN PHƦI CÓ MỘT VỊ TRUNG GIAN  
BÊN CƤNH ĐƨNG TRUNG GIAN LÀ CHÚA KITÔ 

Chân lý thứ bốn 

83. Không tự mình tới gần Thiên Chúa nhưng luôn nhờ một vị trung gian: đó 
là điều tốt lành hơn, vì khiêm nhường hơn. Như tôi đã trình bày trên đây, 
chúng ta có một căn bản hư hỏng đến nỗi chúng ta dựa vào công việc của 
mình, dựa vào tài năng và những sự chuẩn bị của mình để tới gặp Thiên 
Chúa và làm đẹp lòng Ngài, thì chắc chắn những sự công chính của chúng ta 
sẽ bị hoen ố, hoặc ít có giá trị để Thiên Chúa kết hiệp với ta và nhận lời ta cầu 
xin. Cho nên, không phải không có lý do, khi Ngài ban cho chúng ta những vị 
trung gian giữa Ngài và chúng ta: Ngài đã thấy sự bất xứng và bất lực của 
chúng ta, Ngài đã thương xót ta và để ta có thể tới gần Ngài, Ngài đã ban cho 
chúng ta những vị trung gian mạnh thế bên cạnh Ngài, cho nên nếu chúng ta 
bỏ qua những vị trung gian này và muốn đi thẳng tới Đấng cực thánh, không 
nhờ ai giới thiệu gửi gắm, thì thật là thiếu khiêm nhường, và tỏ ra bất kính 
đối với Thiên Chúa chí thánh và chí cao. Như vậy là không tôn kính Vua trên 
các vua bằng tôn kính một ông hoàng của trần gian này, vì người ta không 
đến bái yết một vị vương tôn, mà không nhờ một người bạn thưa gửi trước 
giúp mình. 

84. Chúa Kitô là trạng sư và là Đấng trung gian cứu chuộc chúng ta, bên cạnh 
Thiên Chúa Cha: nhờ Ngài mà chúng ta cầu nguyện với toàn thể Giáo Hội khải 
hoàn và Giáo Hội chiến đấu; nhờ Ngài mà chúng ta có thể tới gần Thiên Chúa 
uy linh cao cả; chúng ta chỉ nên ra trước mặt Thiên Chúa khi dựa vào và mặc 
lấy các công nghiệp vô cùng của Chúa Kitô, cũng như cậu bé Giacóp mặc áo 
da dê để đến gần cha mình là Isaac, hầu lãnh nhận lời chúc phúc. 



50 

 

85. Nhưng chúng ta có cần đến một vị trung gian bên cạnh Đấng trung gian là 
Chúa Kitô chăng? Sự trong sạch của chúng ta có đủ lớn để trực tiếp kết hiệp 
với Chúa Kitô chăng? Ngài không phải là Thiên Chúa sao? Ngài không ngang 
hàng với Cha Ngài trong mọi sự, và là Đấng Cực Thánh sao? Bởi vậy Ngài 
không đáng tôn thờ như chính Cha Ngài sao? Nếu, vì tình thương vô cùng, 
Ngài đã trở thành giá chuộc và là Đấng Trung Gian giữa Cha Ngài và chúng ta, 
hòng làm nguôi giận Chúa Cha và trả cái giá mà chúng ta mắc nợ Thiên Chúa, 
thì có phải vì thế mà chúng ta ít tôn kính và kính sợ đối với uy linh và sự 
thánh thiện của Ngài sao? 

Vậy, chúng ta hãy mạnh mẽ nói lên với thánh Bênađô rằng chúng ta cần phải 
có một vị trung gian bên cạnh Đấng Trung Gian là Chúa Kitô, chính Mẹ Maria 
rất thánh là người có khả năng hơn cả để chu toàn nhiệm vụ bác ái này. Chúa 
Giêsu Kitô đã nhờ Mẹ mà đến với chúng ta, thì cũng phải nhờ Mẹ mà chúng ta 
có thể đến với Chúa Kitô. Nếu chúng ta sợ trực tiếp đến với Chúa Kitô là Thiên 
Chúa của chúng ta, hoặc vì thấy Ngài uy linh cao cả, hoặc vì tự thấy mình hèn 
hạ, tội lỗi, thì chúng ta hãy mạnh bạo kêu cầu sự giúp đỡ và lời chuyển cầu 
của Mẹ Maria: Mẹ rất nhân từ, rất dịu dàng, nơi Mẹ không có gì là khắc khổ, 
là đáng sợ, không có gì là quá cao siêu, quá chói loà. Nhìn Mẹ, chúng ta sẽ 
nhìn thấy chính bản tính loài người của chúng ta, Mẹ không phải là mặt trời, 
toả ánh sáng chói lọi, có thể làm loá mắt yếu đuối chúng ta; nhưng Mẹ xinh 
đẹp và dịu hiền như mặt trăng (Dc 6,10), nhận lãnh ánh sáng từ nơi mặt trời, 
rồi làm dịu đi ánh sáng đó, cho hợp với tầm vóc nhỏ bé của chúng ta. Mẹ rất 
bác ái, đến độ Mẹ không từ chối một ai đến kêu cầu Mẹ, dầu họ tội lỗi đến 
đâu. Đúng như các thánh đã nói: xưa nay, từ tạo thiên lập địa, chưa từng 
nghe có ai chạy đến kêu cầu Mẹ Maria với niềm tin cậy và vững tâm, mà lại bị 
Mẹ đuổi đi. Mẹ lại rất mạnh thế: không bao giờ Mẹ xin gì mà Chúa từ chối. 
Mẹ chỉ cần bước ra trước toà Con của Mẹ, lập tức Mẹ được Chúa nhận lời Mẹ 
xin và ban cho Mẹ những gì Mẹ xin. Chúa luôn chịu thua lòng từ mẫu của Mẹ 
và những lời cầu xin của Mẹ. 

86. Tất cả những điều tôi trình bày đây đã được rút ra từ lời giảng dạy của 
thánh Bênađô và thánh Bonaventura: theo các vị thánh này thì chúng ta phải 
qua ba bậc để lên tới Thiên Chúa: bậc thứ nhất gần ta nhất và hợp với khả 
năng của chúng ta là Trinh Nữ Maria; bậc thứ hai là Chúa Giêsu Kitô, và bậc 
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thứ ba là Thiên Chúa Cha. Để lên tới Chúa Kitô, chúng ta phải đến với Mẹ 
Maria, Mẹ là vị trung gian chuyển cầu cho chúng ta; để lên tới Thiên Chúa 
Cha, chúng ta phải đến với Chúa Kitô, Ngài là Đấng Trung Gian cứu chuộc của 
chúng ta. Chúng ta sẽ giữ trật tự này cách trọn vẹn trong sự sùng kính mà tôi 
sẽ trình bày sau đây. 

 

TIẾT 5: CHÚNG TA RƨT KHÓ DUY TRÌ ĐƢỢC  
CÁC ÂN SỦNG VÀ NHỮNG KHO TÀNG CHÚA BAN CHO TA 

Chân lý thứ năm 

87. Nhìn vào sự yếu đuối và tính mỏng manh của chúng ta, chúng ta rất khó 
mà duy trì được các ân sủng và các kho báu mà Chúa đã ban cho ta: 

 1) Bởi vì chúng ta mang kho báu này trong những bình sành dễ vỡ: 
“Habemus thesaurum istum in vasis fictilibus: Chúng ta mang kho báu 
này trong những chiếc bình sành” (2 Cr 4,7), mà kho báu này thì quý hơn 
cả trời đất: chiếc bình sành là thân xác dễ hư nát của ta, linh hồn yếu đuối và 
thiếu vững vàng của ta, mà một việc rất nhỏ mọn cũng làm cho bối rối và 
chán nản. 

88.  2) Bởi vì ma quỷ là những tay trộm cướp ranh mãnh, luôn rình rập 
cơ hội bất ngờ để trấn lột chúng ta: chúng rình mò đêm ngày để có được giây 
phút thuận tiện đó; chúng rảo quanh không ngừng, tìm cách cắn xé ta, và 
dùng tội lỗi để tước đoạt trong một phút tất cả những ân sủng và công nghiệp 
mà chúng ta đã kiếm được qua nhiều năm. Sự thâm độc của chúng, kinh 
nghiệm của chúng, những mưu mô xảo quyệt của chúng phải khiến chúng ta 
lo sợ vô cùng về sự thảm hại này, vì những người đầy ơn Chúa hơn chúng ta, 
giàu nhân đức hơn chúng ta, dày dặn kinh nghiệm và tiến xa trên đường 
thánh thiện hơn chúng ta, vậy mà cũng đã bị ma quỷ cho vào bẫy, đã trấn lột 
một cách khốn khổ. Ôi, biết bao cây hương bá Liban đã đổ xuống, biết bao 
tinh tú trên trời đã rớt xuống cách thảm bại, đánh mất tất cả vẻ cao quý của 
mình trong một thời gian ngắn! Tại đâu có sự thay đổi kỳ lạ này? Không phải 
vì thiếu ân sủng, vì ân sủng không thiếu cho ai hết, nhưng vì thiếu khiêm 
nhường. Họ đã tưởng mình có khả năng giữ được kho báu; họ đã tự tin và cậy 
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mình; họ đã tưởng ngôi nhà của họ đủ vững, két sắt của họ đủ kiên cố để giữ 
được kho báu quý trọng của ân sủng: chính vì sự họ tự tin và cậy mình một 
cách không ý thức như vậy (họ lại tưởng rằng họ chỉ cậy dựa vào ân sủng của 
Thiên Chúa thôi), cho nên Chúa rất công minh đã để cho họ bị cướp giật, 
bằng cách bỏ mặc họ. Than ôi! Nếu họ biết đến sự sùng kính kỳ diệu mà tôi 
sẽ chỉ cho họ sau đây, thì Mẹ Maria rất quyền thế và rất trung tín sẽ được họ 
trao phó kho tàng quý báu kia: Mẹ sẽ giữ gìn cho họ như giữ của riêng Mẹ 
vậy. Hơn nữa, Mẹ sẽ coi đó như là một nghĩa vụ của đức công bằng. 

89. 3) Rất khó đứng vững và kiên trì trong sự công chính, vì sự hư đốn 
của thế gian hiện nay đã trở thành ghê sợ. Thế gian ngày nay hư đốn đến độ 
gần như tất nhiên những tâm hồn đạo hạnh đều bị nó làm dơ bẩn, không 
bằng bùn của nó, thì cũng bằng cát bụi của nó. Thành thử sẽ kể như một 
phép lạ, nếu một người có thể đứng vững giữa cái thác cuồn cuộn này mà 
không bị cuốn đi, giữa cái biển đầy giống tố này mà không bị chìm, giữa đám 
cướp biển và bọn tầu ô này mà không bị trấn lột, giữa không khí nhiễm độc 
này mà không bị hại. Chính Trinh Nữ trung tín duy nhất đã làm phép lạ này, 
để cứu những người nam và nữ hết lòng sùng kính Mẹ, bởi vì con rắn hoả 
ngục không bao giờ làm gì được Mẹ. 

 

 

CHƢƠNG 3:  
CHỌN SỰ SÙNG KÍNH ĐÍCH THỰC  

ĐỐI VỚI MẸ MARIA 

 

90. Sau khi đã đề ra năm chân lý trên đây, bây giờ hơn lúc nào hết, cần phải 
chọn cho đúng sự sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria: bởi vì hơn bao giờ 
hết, hiện nay có những sự sùng kính Mẹ cách sai lầm, dễ bị người ta coi là 
những sự sùng kính đích thực. Ma quỷ là tên làm bạc giả tinh quái, một tên 
lừa bịp khôn khéo và dày dặn kinh nghiệm, nó đã lừa dối và làm hư biết bao 
linh hồn bằng một sự sùng kính Mẹ Maria cách sai lầm, cho nên nó sử dụng 
kinh nghiệm quỷ quyệt của nó mọi ngày, để làm hư nhiều linh hồn khác nữa: 
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nó bảo họ cứ vui chơi và ngủ yên trong tội lỗi, viện cớ rằng mình có đọc một 
vài kinh và làm một vài việc đạo đức bên ngoài, do chính ma quỷ gợi hứng 
cho họ. Cũng như các tên làm bạc giả thường chỉ làm giả những đồng tiền 
vàng và những đồng tiền bạc, ít khi làm giả những đồng tiền bằng các loại kim 
khí khác, bởi vì không bõ công, cho nên ma quỷ cũng không giả mạo các sự 
sùng kính nào khác cho bằng những sự sùng kính Chúa Giêsu và Mẹ Maria, 
sự sùng kính Thánh Thể, bởi vì trong số các sự sùng kính thì đây là những sự 
sùng kính được coi như vàng và bạc so với các loại kim khí khác. 

91. Bởi vậy, điều rất quan trọng là trước hết phải biết rõ đâu là những sự 
sùng kính sai lầm để tránh xa, và đâu là sự sùng kính đích thực để nắm giữ; 
thứ đến, trong số nhiều cách sùng kính Mẹ Maria cách đích thực, cách nào 
toàn hảo nhất, đẹp lòng Đức Mẹ hơn hết, tôn vinh Chúa hơn cả, và có sức 
thánh hoá chúng ta hơn hết, thì chúng ta phải gắn bó với cách sùng kính đó. 

 

TIẾT 1: NHỮNG DƨU HIỆU CỦA SỰ SÙNG KÍNH ĐÍCH THỰC  
VÀ SÙNG KÍNH SAI LƪM ĐỐI VỚI MẸ MARIA 

I. Những ngƣời và những cách sùng kính sai lƫm đối với Mẹ Maria  

92. Tôi thấy có bảy thứ người và bảy cách sùng kính Mẹ Maria cách sai lầm, 
đó là: 1) những người sùng kính hay phê phán, 2) những người sùng kính bối 
rối, 3) những người sùng kính bề ngoài, 4) những người sùng kính liều lĩnh, 
5) những người sùng kính thất thường, 6) những người sùng kính giả hình, 
7) những người sùng kính vị lợi. 

 1) Những người sùng kính hay phê phán 

93. Những người sùng kính hay phê phán thường là những nhà thông thái 
kiêu căng, những bộ óc mạnh mẽ và tự phụ: trong lòng, họ cũng có chút sùng 
kính đối với Mẹ Maria, nhưng họ phê phán hầu như tất cả các cách sùng kính 
mà người dân mộc mạc vẫn dâng lên Mẹ Maria cách đơn sơ và thánh thiện, 
bởi vì những cách sùng kính này không phù hợp với thị hiếu của họ. Họ nghi 
ngờ tất cả các phép lạ và những tích truyện do các tác giả đáng tin kể lại, hoặc 
rút ra từ sử ký của các tu hội: những phép lạ và những tích truyện này cho ta 
thấy lòng thương xót và quyền năng của Mẹ Maria. Họ khó chịu khi nhìn thấy 
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những người đơn sơ và khiêm nhường quỳ trước một bàn thờ hoặc một ảnh 
tượng Mẹ Maria, đôi khi những người đơn sơ và thành tín này quỳ ngay ở góc 
một đường phố, để cầu xin Chúa. Các nhà thông thái kia còn tố cáo những 
người đơn sơ này là mắc tội thờ các ngẫu tượng, y như thể họ tôn thờ mảnh 
gỗ hoặc tấm đá. Các vị này nói rằng mình không ưa các sự sùng kính bên 
ngoài này, và tâm trí họ không yếu đuối, đến độ tin vào các truyện tích mà 
người ta kể ra quá nhiều về Mẹ Maria. Rồi khi có người nhắc cho họ nghe 
những lời ca tụng lớn lao mà các thánh Giáo Phụ dành cho Mẹ Maria, thì họ 
trả lời rằng các thánh đã nói quá, như những nhà hùng biện, hoặc họ giải 
thích lời các thánh một cách sai lầm.21 

Những thứ người sùng kính sai lầm này, những con người kiêu căng và thế 
tục này rất đáng sợ: họ gây tai hại vô cùng cho sự sùng kính Mẹ Maria. Họ 
làm cho người ta xa rời Mẹ, dưới chiêu bài phá bỏ những lạm dụng lòng sùng 
kính Mẹ. 

2) Những người sùng kính bối rối 

94. Những người sùng kính bối rối là những người sợ bất kính Con, khi tôn 
kính Mẹ, họ sợ nếu đề cao Mẹ thì sẽ có vẻ hạ giảm Con. Họ không chấp nhận 
việc chúng ta dâng lên Mẹ những lời ca tụng rất chính đáng mà các thánh 
Giáo Phụ đã dành cho Mẹ. Họ khó chịu khi thấy có nhiều người quỳ trước toà 
Đức Mẹ, hơn là con số những người quỳ trước Thánh Thể, y như thể việc sùng 
kính này chống lại việc sùng kính kia. Họ không nhớ rằng những người kêu 
cầu Mẹ Maria thì cũng cầu xin Chúa! Họ không muốn người ta nói thường 
xuyên về Mẹ như thế. Họ không muốn thấy người ta thường chạy lại với Mẹ 
như thế. 

Đây là những lời họ thường nói: “Làm gì cần nhiều Chuỗi Mân Côi như thế? 
Đâu có cần nhiều hiệp hội và nhiều việc tôn kính bên ngoài đối với Trinh Nữ 
Maria như thế? Phải chăng có sự dốt nát trong các việc đạo đức này? Đúng là 
người ta muốn biến tôn giáo thành một thứ tình cảm của đàn bà con nít. Hãy 
                                                 
21 Không phải thánh nhân đã cường điệu hoá vấn đề này đâu, vì đó là thời kỳ mà “các người sùng 
kính hay phê phán” đang gieo rắc những sách vở rất độc hại liên quan đến các sự sùng kính, như 
tập sách châm biếm của Windenfrelt: “Những lời khuyến cáo tốt lành của Trinh Nữ Maria gửi 
những kẻ sùng kính Mẹ cách lôi thôi”. 
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nói cho tôi nghe về những người sùng kính Chúa Giêsu Kitô (và họ nói đến 
Chúa Kitô một cách chẳng kính trọng gì hết. Tôi biết chỉ ghi nhận sơ qua điều 
này thôi). Phải chạy đến với Chúa Giêsu Kitô, Ngài là Đấng Trung Gian duy 
nhất của ta! Phải giảng về Chúa Kitô! Đó là điều vững chắc!” 

Những gì họ nói trên đây có đúng theo một nghĩa nào đó, nhưng khi họ sử 
dụng những lời đó để ngăn cản lòng sùng kính Mẹ Maria, thì thật là điều rất 
nguy hiểm, một cạm bẫy tinh khôn của ma quỷ dưới chiêu bài một điều thiện 
to lớn hơn, bởi vì không bao giờ chúng ta tôn kính Chúa Kitô cho bằng khi 
chúng ta tôn kính Mẹ Ngài, vì người ta tôn kính Mẹ Maria để tôn kính Chúa 
cách toàn hảo hơn, và người ta chỉ đến với Mẹ như đến với con đường dẫn tới 
cùng đích là Chúa Giêsu Kitô. 

95. Cùng với Chúa Thánh Thần, Hội Thánh chúc tụng Mẹ trước, rồi mới chúc 
tụng Chúa sau: “Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris 
tui, Jesus: Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc 
lạ”. Không phải vì Mẹ Maria hơn Chúa Giêsu, hoặc bằng Ngài: nghĩ thế là rối 
đạo, không thể dung thứ được, nhưng vì để chúc tụng Chúa một cách toàn 
hảo hơn, chúng ta phải chúc tụng Mẹ Maria trước. Bởi vậy, cùng với các thánh 
và những người sùng kính Mẹ cách đích thực, và chống lại những người sùng 
kính bối rối và sai lầm, chúng ta hãy chúc tụng Mẹ rằng: “Ôi Mẹ Maria, Mẹ 
diễm phúc hơn mọi người phụ nữ, và Giêsu con lòng Mẹ thật là diễm 
phúc”. 

3) Những người sùng kính bề ngoài 

96. Những người sùng kính bề ngoài là những người đặt tất cả sự sùng kính 
Mẹ Maria nơi những sự thực hành bên ngoài. Họ chỉ thích những vẻ bên 
ngoài của sự sùng kính Mẹ, vì họ không có tinh thần nội tâm. Họ đọc nhiều 
Chuỗi Mân Côi cách vội vàng, họ tham dự nhiều thánh lễ mà không cầm trí 
cầu nguyện, họ đi rước kiệu mà không có lòng sùng kính, vào rất nhiều hiệp 
hội đạo đức mà không lo sửa tính nết, không lo chống lại các đam mê, và 
không bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria rất thánh. Họ chỉ trọng cái cảm 
xúc của lòng sùng kính, chứ họ không thưởng thức được những chân lý vững 
vàng của lòng sùng kính, cho nên nếu họ không có những cảm xúc trong việc 
sùng kính, họ sẽ không làm gì nữa, họ bỏ bê tất cả, hoặc làm mọi việc cách 
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tuỳ hứng, khi làm khi bỏ. Thế giới ngày nay đầy những thứ người sùng kính 
bề ngoài này. Và họ rất hay phê phán những người có tâm hồn cầu nguyện, 
tức những người coi nội tâm là cái chủ yếu, nhưng cũng không coi thường cái 
đức độ bên ngoài là cái luôn đi đôi với lòng sùng kính đích thực. 

4) Những người sùng kính liều lĩnh 

97. Những người sùng kính liều lĩnh là những người tội lỗi buông theo những 
đam mê, hoặc đó là những kẻ mê sự thế gian, tuy mang danh là Kitô hữu và 
tự xưng là sùng kính Mẹ Maria, nhưng họ là những người kiêu ngạo, hà tiện, 
ham mê sắc dục, ăn uống say sưa, hay nổi giận, chửi thề, nói hành nói xấu 
người khác, bất công v.v... Họ an ngủ trong các nết xấu của họ, không nỗ lực 
sửa mình, viện cớ là mình có lòng sùng kính Đức Mẹ. Họ tự hứa với mình 
rằng Thiên Chúa sẽ tha thứ tội lỗi cho họ, họ sẽ không chết mà không được 
xưng tội, họ sẽ không bị phạt xuống hoả ngục, vì họ có lần Chuỗi Mân Côi, họ 
giữ chay ngày thứ bảy, họ đã vào hội Kinh Mân Côi và hội Áo Đức Bà và các 
hiệp hội lành thánh khác, rồi họ mang Chuỗi Mân Côi trong mình v.v... 

Khi có ai bảo họ rằng lòng sùng kính của họ chỉ là một sự lừa dối của ma quỷ 
và một tâm trạng liều lĩnh có thể khiến họ mất linh hồn, thì họ không muốn 
nghe. Họ nói rằng Thiên Chúa nhân hậu và đầy lòng thương xót, Ngài không 
tạo thành chúng ta để đẩy chúng ta xuống hoả ngục. Họ còn nói rằng ai cũng 
phạm tội. Họ tin chắc sẽ không chết mà không được xưng tội. Họ nói: vào giờ 
chết, chỉ cần thành tâm thưa với Chúa “con đã phạm tội, xin Chúa tha”, là 
đủ rồi. Hơn nữa họ còn sùng kính Mẹ Maria, họ mang Áo Đức Bà, mỗi ngày 
họ đọc bảy Kinh Lạy Cha và bảy Kinh Kính Mừng, cách trung thành và khiêm 
nhường; đôi khi họ còn lần chuỗi và đọc Kinh Phụng Vụ kính Mẹ Maria v.v... 
Để minh chứng những gì họ nói, và để trở thành mù quáng hơn, họ kể lại 
những truyện tích mà họ đã nghe hoặc đã đọc trong các sách: đó là những 
truyện có thật hay được bịa ra thì không cần biết; chỉ biết một điều là các 
truyện đó kể lại rằng có những người chết đang mắc tội trọng và không kịp 
xưng tội, nhưng họ là những người khi còn sống và đã quen đọc một vài kinh, 
hoặc đã thực hành một ít việc sùng kính Đức Mẹ, nên họ đã được cho sống 
lại để xưng tội, hoặc linh hồn họ đã nán lại trong xác họ một cách lạ lùng cho 
đến khi họ được xưng tội; hoặc họ đã được Chúa, nhờ lòng thương xót của Mẹ 
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Maria, ban cho được ăn năn thống hối và được ơn thứ tha mọi tội lỗi và nhờ 
đó đã được ơn cứu độ. Và những người sùng kính liều lĩnh cũng hy vọng sẽ 
được như vậy. 

98. Trong Kitô giáo, không có gì tai hại hơn sự liều lĩnh quỷ ma này. Làm sao 
người ta có thể tôn kính và yêu mến Mẹ Maria, khi, với tội lỗi của mình, người 
ta tiếp tục tra tấn và đóng đinh Chúa Giêsu Con của Mẹ một cách không 
thương xót như vậy? Nếu Mẹ Maria vì lòng thương xót mà nghĩ rằng Mẹ phải 
cứu vớt những thứ người như thế, Mẹ sẽ khuyến khích tội ác và Mẹ sẽ giúp tay 
cho người ta tra tấn và đóng đinh Con của Mẹ vào thập giá. Ai lại dám nghĩ 
như vậy? 

99. Tôi quyết rằng lạm dụng sự sùng kính Mẹ Maria như thế, mà ta biết rằng 
sau sự sùng kính Thánh Thể Chúa thì lòng sùng kính Mẹ Maria là sự sùng 
kính thánh thiện nhất và vững chắc nhất. Cho nên lạm dụng sự sùng kính Mẹ 
Maria là tội phạm thánh ghê sợ nhất: sau tội phạm thánh vì rước lễ bất xứng, 
thì đây là tội phạm thánh nặng nề nhất và khó được tha thứ hơn hết. 

Tôi công nhận rằng để được coi là sùng kính Mẹ Maria cách đích thực, không 
nhất thiết phải thánh thiện tới mức tránh xa được mọi tội lỗi, mặc dầu đó là 
điều rất đáng ước ao, nhưng ít ra phải có những điều sau đây (xin chú ý 
những gì tôi nói): 

1) Một là phải thành tâm quyết chí xa lánh ít là bất cứ tội trọng nào, 
vì tội làm khổ Mẹ Maria và Chúa Giêsu Con Mẹ; 

2) Hai là phải ép mình xa lánh mọi tội lỗi; 

3) Ba là gia nhập các hiệp hội, lần Chuỗi Mân Côi, hoặc đọc các kinh 
khác, giữ chay ngày thứ bảy v.v... 

100. Điều này hữu ích một cách diệu kỳ trong việc đưa một người tội lỗi trở 
về với Chúa, dầu là một người tội lỗi chai đá. Nếu bạn đọc của tôi là một 
người như thế, đã sa xuống vực sâu một chân rồi, tôi khuyên người đó nên 
làm như tôi nói trên đây, miễn là họ thực hành các việc đạo đức này với ý 
hướng để nhờ Mẹ Maria mà xin Chúa ban cho ơn thống hối và được tha thứ 
các tội lỗi, được sức thắng vượt các nết xấu của mình, chứ không phải để 
nằm yên trong tình trạng tội lỗi, cưỡng lại những cắn rứt của lương tâm, 
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nghịch với gương của Chúa Kitô và các thánh, cũng như nghịch với các châm 
ngôn của Tin Mừng. 

5) Những người sùng kính thất thường 

101. Những người sùng kính thất thường là những người sùng kính từng lúc 
và tuỳ hứng: lúc thì họ sốt sắng, lúc thì họ nguội lạnh; lúc thì họ có vẻ sẵn 
sàng làm mọi sự vì lòng tôn kính Mẹ, nhưng sau đó ít lâu, họ không còn như 
thế nữa. Thoạt tiên, họ thực hành tất cả mọi hình thức sùng kính, họ ghi tên 
vào các hiệp hội đạo đức, nhưng rồi không trung thành giữ các điều luật của 
các hội này. Họ thay đổi như mặt trăng,22 cho nên Mẹ Maria đặt họ dưới chân 
Mẹ, cùng với vầng trăng khuyết, bởi vì họ hay thay đổi, không xứng đáng được 
kể vào số các tôi tớ của Đức Trinh Nữ trung tín, là những người có lòng trung 
tín và đức kiên trì. Thà đừng hứa đọc nhiều kinh và làm nhiều việc sùng kính 
như thế, rồi lại chỉ làm quá ít và thiếu lòng mến yêu và thiếu đức trung 
thành, để chống lại thế gian, ma quỷ và xác thịt. 

6) Những người sùng kính giả hình 

102. Lại có những người sùng kính Mẹ Maria cách giả dối, sai lầm: đó là 
những người đạo đức giả: họ che giấu tội lỗi và các đam mê xấu xa của họ 
dưới chiếc áo choàng của Trinh Nữ Maria trung tín, để người ta không thấy rõ 
bộ mặt thật của họ. 

7) Những người sùng kính vị lợi 

103. Những người sùng kính vị lợi là những kẻ chỉ chạy đến với Mẹ Maria để 
xin được thắng kiện, được qua khỏi tai nạn nào đó, được khỏi bệnh, hoặc vì 
một nhu cầu vật chất nào đó. Nếu không có những chuyện gian nan như thế, 
họ thường bỏ quên Mẹ. 

Tất cả những thứ trên đây đều là những người sùng kính sai lầm, giả dối, 
không đáng được Chúa và Mẹ thánh Ngài nhìn tới. 

104. Vậy chúng ta hãy coi chừng: đừng ở trong số những người sùng kính hay 
phê phán, họ chẳng tin gì hết và phê phán tất cả; đừng ở trong số những 
                                                 
22 Các tác giả viết sách đạo đức xưa kia quen ví những người tính nết thất thường với mặt trăng, vì 
mặt trăng luôn thay hình đổi dạng, khi tròn khi khuyết. 
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người sùng kính bối rối, họ sợ sùng kính Mẹ Maria vì tôn kính Chúa Giêsu!;  
đừng ở trong số những người sùng kính bề ngoài, vì họ đặt tất cả lòng sùng 
kính nơi các việc làm bên ngoài; đừng ở trong số những người sùng kính liều 
lĩnh, vì họ ngủ yên trong tội lỗi, viện cớ là có lòng sùng kính Mẹ Maria;  
đừng ở trong số những người sùng kính thất thường, vì họ nhẹ dạ, luôn thay 
đổi các việc sùng kính, hoặc bỏ luôn các việc đạo đức này, khi gặp một chút 
cơn cám dỗ; đừng ở trong số những người sùng kính giả hình, họ gia nhập 
các hiệp hội đạo đức và mang Áo Đức Bà để được coi là những người đạo đức 
tốt lành; sau cùng, đừng ở trong số những người sùng kính vị lợi, họ chỉ chạy 
lại với Mẹ Maria để xin được thoát khỏi những tai hoạ, hoặc được những của 
cải đời này. 

II. Sự sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria 

105. Sau khi đã vạch trần và lên án những cách sùng kính sai lầm đối với Mẹ 
Maria, bây giờ phải trình bày ngắn gọn về lòng sùng kính đích thực. Đó là sự 
sùng kính: 1) nội tâm, 2) thân ái, 3) thánh thiện, 4) vững vàng, 5) vô vị lợi. 

1) Sự sùng kính đích thực thì nội tâm 

106. Trước hết, sự sùng kính đích thực thì nội tâm, nghĩa là xuất phát từ 
trong tâm trí và tâm hồn, do sự người ta mộ mến Mẹ Maria, có ý nghĩ rất cao 
về những sự cao trọng của Mẹ, và do lòng mến yêu người ta dành cho Mẹ. 

2) Sự sùng kính đích thực thì thân ái 

107. Thứ hai, lòng sùng kính này rất thân ái, nghĩa là đầy lòng tin tưởng nơi 
Mẹ Maria, như đứa con thảo đới với Mẹ hiền của nó. Lòng sùng kính này làm 
cho linh hồn ta chạy lại với Mẹ trong mọi gian nan hồn xác, chạy tới kêu cầu 
Mẹ cách rất đơn sơ, đầy tin tưởng và thân ái. Linh hồn kêu cầu sự giúp đỡ của 
Mẹ nhân lành mọi nơi, mọi lúc và trong mọi sự: khi nghi nan, thì xin được 
soi sáng; khi sa ngã, thì xin được vực dậy; khi bị cám dỗ, thì xin được nâng 
đỡ; khi yếu đuối, thì xin Mẹ ban thêm sức cho; khi lạc lõng, thì xin Mẹ đưa 
về; khi chán nản, thì xin Mẹ ban ơn phấn khởi; khi bị bối rối, xin Mẹ cứu ta 
thoát khỏi; khi gặp những thập giá, những lao lung và nghịch cảnh, xin Mẹ ủi 
an. Sau cùng, trong mọi đau khổ phần xác phần hồn, Mẹ Maria sẽ là sự cứu 
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giúp thường xuyên của linh hồn ta, ta không sợ làm phiền Mẹ vì quấy rầy Mẹ, 
vì Mẹ rất nhân hậu, và Chúa Giêsu cũng ưng cho ta chạy lại với Mẹ như thế. 

3) Sự sùng kính đích thực thì thánh thiện 

108. Thứ ba, sự sùng kính đích thực thì thánh thiện, nghĩa là nó làm cho các 
linh hồn xa lánh tội lỗi, và bắt chước các nhân đức của Trinh Nữ Maria rất 
thánh, nhất là đức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, đức tin mạnh mẽ của 
Mẹ, đức vâng lời mau mắn của Mẹ, tinh thần cầu nguyện liên lỉ của Mẹ, sự 
hãm mình phổ quát của Mẹ, đức trong sạch cao vời của Mẹ, đức ái nồng nàn 
của Mẹ, đức nhẫn nhục anh hùng của Mẹ, đức hiền lành như thiên thần của 
Mẹ, và đức khôn ngoan thần linh của Mẹ. Đó là mười nhân đức chính của 
Trinh Nữ Maria rất thánh. 

4) Sự sùng kính đích thực thì vững vàng 

109. Thứ bốn, sự sùng kính đích thực thì vững vàng: nó củng cố các linh hồn 
trong đường thánh thiện, khiến các linh hồn không dễ dàng bỏ rơi những việc 
đạo đức của mình; nó làm cho linh hồn trở nên can đảm khi phải chống lại 
các lề thói và các câu châm ngôn của thế gian, chống lại các sự phiền nhiễu 
và các đam mê của xác thịt, chống lại các chước cám dỗ của ma quỷ. Cho nên 
một người thành tâm sùng kính Mẹ Maria sẽ không thay đổi, không buồn rầu 
chán nản, không bối rối, không nhút nhát. Nói thế, không phải là đôi khi 
người đó không sa ngã, không thay đổi trong tâm tình và trong lòng sùng 
kính; nhưng nếu sa ngã, người đó đưa tay xin Mẹ lành đỡ mình đứng lên; nếu 
thấy khô khan, không cảm thấy lòng kính mến Mẹ, người đó không buồn về 
điều này, vì biết rằng người công chính và người trung thành sùng kính Mẹ 
phải sống bằng đức tin (x. Dt 10,38), tin vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chứ 
không tin vào các tình cảm của thân xác. 

5) Sự sùng kính đích thực thì vô vị lợi  

110. Thứ năm, sự sùng kính đích thực thì vô vị lợi, nghĩa là linh hồn sẽ 
không tìm kiếm các lợi ích của bản thân mình, nhưng chỉ tìm kiếm một 
mình Thiên Chúa trong Mẹ thánh của Ngài. Một người sùng kính Mẹ Maria 
cách đích thực sẽ không bao giờ phụng sự Mẹ vì đầu óc trục lợi, vị lợi, không 
vì những lợi ích trần gian hoặc những lợi ích vĩnh cửu của mình, không vì 
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những lợi ích thân xác hoặc tinh thần, nhưng người đó phụng sự Mẹ chỉ vì Mẹ 
đáng người ta phụng sự, và phụng sự Thiên Chúa ở trong Mẹ. Người đó yêu 
mến Mẹ, không phải chỉ vì Mẹ đã ban ơn lành cho mình, hoặc hy vọng Mẹ sẽ 
ban ơn cho mình, nhưng vì Mẹ rất đáng mến yêu. Bởi vậy, người đó phụng sự 
Mẹ cách trung thành trong khi bị khô khan chán nản, cũng như khi được 
nếm sự dịu ngọt và những cảm xúc của lòng sùng kính; yêu mến Mẹ trên Núi 
Sọ cũng như tại tiệc cưới Cana. Ôi! Một người sùng kính Mẹ như thế, không 
tìm kiếm một chút tư lợi nào trong khi phụng sự Mẹ, sẽ được Mẹ Maria và 
Chúa Giêsu Con Mẹ yêu thương và quý mến chừng nào! Nhưng những người 
sùng kính như thế nay rất hiếm! Để họ đừng quá hiếm hoi như thế nữa, tôi 
đã cầm bút viết ra đây những gì tôi đã giảng dạy một cách rất kết quả, nơi 
công chúng cũng như nơi riêng tư, trong các tuần đại phúc của tôi qua nhiều 
năm. 

111. Tôi đã nói nhiều điều về Mẹ Maria rất thánh, nhưng tôi còn nhiều điều 
phải nói hơn nữa, và chắc tôi sẽ bỏ sót rất nhiều điều, hoặc vì dốt nát, hoặc vì 
không đủ khả năng, hoặc vì thiếu thời giờ, bởi vì tôi có ý định đào tạo một 
người sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria, một môn đệ đích thực của Chúa 
Giêsu Kitô. 

112. Ôi! Bản viết nhỏ này của tôi sẽ đáng công sức của tôi biết bao, nếu nó 
rơi vào tay một linh hồn tốt lành, sinh ra là con Chúa và con Mẹ Maria, chứ 
“không sinh ra do huyết nhục, do ý muốn của xác thịt, không sinh ra do ý 
muốn của người đàn ông” (Ga 1,13)... Ước chi cuốn sách nhỏ này rơi vào tay 
một linh hồn tốt lành như thế, để nhờ ơn Chúa Thánh Thần mà mở trí và gây 
cảm hứng cho họ thấy giá trị của sự sùng kính đích thực và vững vàng, mà tôi 
sắp trình bày đây! Nếu máu tội lỗi của tôi có thể giúp đưa vào tâm hồn họ 
những chân lý mà tôi sẽ viết ra về Mẹ kính yêu của tôi, Bà Chúa cao cả của 
tôi, thì thay vì viết bằng mực, tôi sẽ dùng máu của tôi để viết nên những dòng 
chữ này, với hy vọng tìm thấy những linh hồn tốt lành, trung thành thực hành 
những điều tôi dạy họ, như vậy sẽ đền bù cho Mẹ Maria của tôi, Bà Chúa của 
tôi, về những mất mát mà sự bất hiếu và bất trung của tôi đã gây nên cho Mẹ. 

113. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy được thúc đẩy để tin tưởng và hy vọng 
những gì mà tôi đã chôn từ lâu trong đáy lòng, và đó cũng là những điều tôi 
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vẫn cầu xin Chúa từ nhiều năm, đó là: sớm muộn gì Mẹ Maria rất thánh cũng 
sẽ có nhiều con cái, nhiều tôi tớ mến yêu,23 và nhờ đó, Chúa Giêsu Kitô, Thầy 
chí thánh của tôi, sẽ ngự trị trong các tâm hồn hơn khi nào hết. 

114. Tôi thấy trước sẽ có những thú rừng hùng hổ, chúng gầm thét nhe 
những chiếc răng quỷ dữ ra, để xé nát cuốn sách nhỏ này và cắn xé người mà 
Chúa Thánh Thần đã sử dụng để viết nên tập sách nhỏ này, hoặc ít ra cũng 
giữ kín tập sách này trong chỗ tối tăm và im lặng của một tủ sắt, để không ai 
thấy nó nữa. Các tay sai của ma quỷ còn tấn công và bách hại những người 
nam và nữ đọc sách này và đem ra thực hành.24 Nhưng không sao, và càng 
hay! Viễn tượng này càng khuyến khích tôi và làm cho tôi hy vọng sẽ có thành 
công lớn: một lớp đông đảo những chiến sĩ can trường, cả nam và nữ, sẽ đấu 
tranh chống lại thế gian, ma quỷ và bản tính hư đốn của con người, trong 
những thời gian sắp tới, là thời gian hiểm nguy hơn bao giờ hết. 

Qui legit, intelligat!  
Ai đọc thì gƳng mà hiểu! (Mt 24,15). 

Qui potest capere, capiat!  
Ai hiểu đƣợc thì hiểu! (Mt 19,12). 

 

                                                 
23 Nên ghi nhận rằng hai danh xưng “con cái và tôi tớ” mà thánh nhân thường dùng, cũng đã 
được sử dụng trong Sách Giáo lý của Công Đồng Trentô (xem phần I, chương 3 về tiết 2 của 
kinh Tin Kính, gần cuối). 
24 Đoạn sách này rất đáng ghi nhớ vì cái nhìn tiên tri của tác giả. Nên nhớ rằng các lời tiên tri, cả 
nơi các sách của bộ Thánh Kinh cũng thường không rõ rệt. Nhưng trong đoạn sách này, ngoài 
việc thánh nhân nói trước về sự ngài và các đệ tử của ngài bị những kẻ theo bè rối Jansêniô bách 
hại, thì ngài còn nói tiên tri: 1) Về việc cuốn sách này “sẽ bị xé nát”. Sự thật thì hiện nay người ta 
không tìm thấy toàn vẹn cuốn sách. Một phần đầu của cuốn sách đã biến mất, một số trang cuối 
cuốn sách cũng vậy (xem chú giải các số 227 và 231); 2) Cuốn sách “sẽ bị giấu kín trong nơi tối 
tăm và im lặng của một tủ sắt”: đúng thế, được viết vào đầu những năm 1700, cuốn sách đã tình 
cờ được tìm thấy trong một chiếc tủ đầy những sách cũ kỹ của thư viện Nhà Mẹ của Tu hội Đức 
Mẹ, ở Saint-Laurent-sur-Sèvres (miền Vendée); 3) “Kết quả lớn lao” mà thánh nhân báo trước 
nơi đây, đã sớm được thực hiện. Được xuất bản năm 1843, tác phẩm đã được tái bản hơn 40 lần 
bằng tiếng Pháp. Cuốn sách cũng đã được dịch ra chừng 30 tiếng ngoại quốc, được phổ biến rất 
rộng rãi khắp thế giới và có ảnh hưởng rất lớn lao đối với các linh hồn.  
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TIẾT 2: NHỮNG VIỆC THỰC HÀNH  
CỦA SỰ SÙNG KÍNH ĐÍCH THỰC ĐỐI VỚI MẸ MARIA 

I. Những việc thực hành thông thƣờng 

115. Có nhiều việc thực hành nội tâm để tôn kính Mẹ Maria cách đích thực. 
Sau đây là những việc chính yếu: 

1) Tôn kính Mẹ như là người Mẹ rất xứng đáng của Thiên Chúa, bằng 
sự tôn kính đặc biệt, từ thượng tôn, biệt tôn (hyperdulia), nghĩa là tôn kính 
Mẹ hơn tất cả các thánh khác, vì Mẹ là kỳ công kiệt tác của ân sủng, chỉ sau 
có Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa Kitô vừa là người vừa là Thiên Chúa. 

2) Suy gẫm về các nhân đức, các đặc ân và các hành vi của Mẹ. 

3) Chiêm ngưỡng những sự cao cả của Mẹ. 

4) Tỏ bày những tâm tình yêu mến, ngợi khen và cảm tạ Mẹ. 

5) Kêu cầu Mẹ cách chân tình. 

6) Hiến thân và kết hợp với Mẹ. 

7) Làm mọi việc vì muốn đẹp lòng Mẹ. 

8) Khởi sự, tiếp tục và hoàn tất mọi công việc với Mẹ, nhờ Mẹ và trong 
Mẹ, để có thể làm mọi việc của ta nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô và vì Chúa 
Kitô, mục đích cuối cùng của ta. Chúng tôi sẽ giải thích về việc này sau này (x. 
phần cuối cuốn sách này ở chương 8, tiết 2). 

116. Sự sùng kính đích thực cũng có nhiều việc thực hành bên ngoài. Sau 
đây là những việc chính yếu: 

1) Gia nhập các hội đoàn và các hiệp hội của Mẹ. 

2) Vào tu tại các tu hội dòng đã được thành lập để tôn kính Mẹ. 

3) Cao rao những lời ca tụng Mẹ. 

4) Bố thí, giữ chay, hãm mình phần xác hoặc phần tâm linh, để tôn 
kính Mẹ. 
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5) Mang trong mình những huy hiệu của Mẹ, như Chuỗi Mân Côi, Áo 
Đức Bà. 

6) Đọc một cách chú ý, sùng kính và khiêm tốn: hoặc Kinh Mân Côi, 
gồm mười lăm chục Kinh Kính Mừng, để kính mười lăm mầu nhiệm chính 
của Chúa Giêsu Kitô; hoặc chuỗi 5 chục, tức là một phần ba Kinh Mân Côi để 
kính 5 mầu nhiệm Mùa Vui, tức là: Đức Mẹ được truyền tin, Đức Mẹ đi thăm 
viếng, Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu, Đức Mẹ dâng Con vào Đền thờ, Đức Mẹ tìm 
thấy Con trong Đền thờ; hoặc để kính 5 mầu nhiệm đau thương (Mùa 
Thương): Chúa hấp hối trong vườn Cây Dầu, Chúa bị đánh đòn, Chúa chịu 
đội mão gai, Chúa vác Thập Giá, Chúa chịu đóng đinh trên Thập Giá; hoặc để 
kính 5 mầu nhiệm vinh hiển (Mùa Mừng): Chúa Kitô sống lại, Chúa Kitô lên 
trời, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Mẹ được rước lên trời cả hồn xác, 
Đức Mẹ được Chúa Ba Ngôi tấn phong làm Nữ Vương trời đất. 

Người ta cũng có thể lần chuỗi sáu hoặc bảy chục Kinh Kính Mừng, để kính 
những năm tháng mà người ta tin là Mẹ đã sống nơi trần gian này. Hoặc cũng 
có thể đọc chuỗi “triều thiên nhỏ” kính Đức Mẹ, kinh triều thiên 12 ngôi sao, 
tức 12 đặc ân của Mẹ. Hoặc đọc Kinh Phụng Vụ Đức Bà, đã được Giáo Hội 
công nhận và đọc cách phổ biến. Hoặc đọc kinh Thánh Vịnh nhỏ, do thánh 
Bonaventura đã soạn để tôn kính Mẹ Maria: kinh này rất êm dịu và sốt sắng, 
không thể đọc mà không xúc động. Hoặc cũng có thể đọc mười bốn Kinh Lạy 
Cha và Kính Mừng, kính mười bốn sự vui mừng của Mẹ. Hoặc đọc những 
kinh, những thánh thi và thánh ca mà Giáo Hội quen dùng để chúc tụng và 
cầu khẩn Mẹ, như kinh Lạy Nữ Vương, kinh Ave Regina Coelorum, kinh Lạy 
Nữ Vương Thiên Đàng, hoặc kinh Magnificat, hoặc những kinh khác người ta 
có thể tìm thấy trong các sách. 

7) Hát và dạy người ta hát những bài thánh ca tôn kính Mẹ. 

8) Cúi đầu bái chào, hoặc chắp tay lạy Mẹ nhiều lần mỗi sáng, sáu 
mươi lần hoặc một trăm lần, mỗi lần đọc “Kính mừng Maria”, hoặc “Kính 
mừng Đức Nữ trung tín” để xin Mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng ta được 
trung tín với các ân sủng Chúa ban cho trong ngày hôm ấy. Ban chiều, chúng 
ta sẽ đọc lời “Kính mừng Maria, Mẹ nhân lành” để xin Mẹ cầu cùng Chúa tha 
thứ các sai lỗi ta đã mắc phải trong ngày. 
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9) Chăm lo các hội đoàn của Mẹ, các bàn thờ của Mẹ, đặt bông hoa 
trước các ảnh tượng Mẹ. 

10) Đưa ảnh thánh Mẹ đi rước kiệu, và mang trên mình một ảnh 
thánh Mẹ, như khí giới rất mạnh chống lại ma quỷ. 

11) Đặt ảnh tượng, hoặc danh thánh Mẹ Maria, nơi các nhà thờ, các 
nhà dân thường, nơi cổng làng và nơi ra vào các thành phố. 

12) Dâng mình cho Mẹ cách đặc biệt và long trọng. 

117. Còn rất nhiều việc thực hành để tôn kính Mẹ Maria, như Chúa Thánh 
Thần đã soi sáng cho các thánh và các linh hồn thánh thiện. Các việc thực 
hành này rất có sức thánh hoá chúng ta. Người ta có thể tìm thấy các việc 
thực hành này trong cuốn sách “Le paradis ouvert à Philagie” (Thiên đàng 
rộng mở cho chị Philagie), do cha Phaolô Barry thuộc dòng Tên biên soạn: 
ngài đã thu thập rất nhiều những cách sùng kính mà các thánh đã thực hành 
để tôn kính Mẹ Maria. Các sự sùng kính này có sức kỳ diệu giúp người ta nên 
thánh, miễn là phải được thực hành đúng cách, nghĩa là: 1) Phải có ý ngay 
lành, muốn làm vui lòng Chúa, kết hiệp với Chúa Kitô và xây dựng cho người 
đồng loại; 2) Phải làm cách chăm chú, tránh những sự lo ra cố tình; 3) Làm 
cách sốt sắng, không vội vàng, không uể oải; 4) Đứng, quỳ, hoặc ngồi cách 
cung kính, nêu gương cho người khác. 

II. Cách thực hành toàn hƧo 

118. Sau cùng, sau khi đã đọc hầu hết các sách bàn luận về sự sùng kính Mẹ 
Maria, cũng như sau khi đã thảo luận cách thân thiện với những người thánh 
thiện nhất và thông thái nhất của thời đại gần đây, tôi xin lớn tiếng khẳng 
định rằng tôi đã chẳng gặp thấy được một sự sùng kính Mẹ Maria giống như 
sự sùng kính mà tôi muốn trình bày đây, một sự sùng kính đòi hỏi linh hồn 
phải hy sinh cho Chúa nhiều hơn, phải từ bỏ mình và vứt bỏ lòng tự ái nhiều 
hơn, phải trung thành với ơn Chúa nhiều hơn, để ân sủng của Chúa giữ cho 
linh hồn đó trung thành với Chúa, kết hiệp với Chúa Kitô cách trọn vẹn hơn. 
Đó cũng là sự sùng kính mang lại vinh quang nhiều hơn cho Thiên Chúa, 
thánh hoá các linh hồn cách đích thực hơn và hữu ích cho tha nhân hơn. 
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119. Bởi vì phần chủ yếu của sự sùng kính này nằm ở nội tâm, và đó là phần 
cần phải được đào tạo, cho nên sự sùng kính này sẽ không được mọi người 
hiểu như nhau: một số người sẽ dừng lại ở cái phần bên ngoài, không tiến 
thêm nữa, và đó sẽ là đa số. Một ít người, một con số nhỏ, sẽ bước vào bên 
trong, nhưng sẽ chỉ lên được một bậc. Ai sẽ lên được bậc thứ hai? Ai sẽ lên 
bậc thứ ba? Và sau cùng, ai sẽ đứng vững ở bậc thứ ba này? Chỉ có những 
người được Thần Khí của Chúa Giêsu Kitô mặc khải cho bí mật này: chính 
Chúa Kitô sẽ dẫn dắt linh hồn trung tín tiến lên, từ nhân đức này đến nhân 
đức kia, từ ân sủng này đến ân sủng khác, và từ ánh sáng này đến ánh sáng 
khác, cho đến khi biến đổi linh hồn đó nên giống như Chúa Kitô, đạt tới sự 
viên mãn của tuổi Ngài nơi trần gian này, và sự viên mãn của vinh quang Ngài 
trên trời. 

 

 

 

CHƢƠNG 4: 
BƦN CHƨT CỦA SỰ SÙNG KÍNH ĐÍCH THỰC  

ĐỐI VỚI MẸ MARIA 

Hay là 
SỰ TRỌN VẸN THÁNH HIẾN BƦN THÂN  

CHO CHÚA GIÊSU KITÔ 

 

120. Tất cả đức trọn lành của ta là trở nên giống hình ảnh Chúa Kitô, kết hiệp 
và thánh hiến cho Ngài, cho nên sự sùng kính toàn hảo nhất sẽ phải là sự 
sùng kính giúp chúng ta trở nên giống Chúa hơn hết, kết hiệp và thánh hiến 
chúng ta cho Ngài cách toàn hảo hơn hết. Vậy mà, Trinh Nữ Maria là thụ tạo 
giống hình ảnh Chúa Giêsu Kitô hơn hết, cho nên trong tất cả các sự sùng 
kính, thì sự sùng kính Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Kitô, là sự sùng kính thánh 
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hiến và làm cho linh hồn ta nên giống hình ảnh Chúa Kitô hơn hết. Những 
linh hồn nào càng được thánh hiến cho Mẹ Maria hơn, sẽ càng được thánh 
hiến cho Chúa Giêsu Kitô hơn. 

Bởi vậy, trọn vẹn thánh hiến cho Mẹ Maria, cũng chính là trọn vẹn thánh hiến 
cho Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự sùng kính mà tôi giảng dạy đây: nói cách khác, 
đây cũng chính là sự thành tâm lặp lại những lời khấn hứa của ta khi lãnh 
nhận bí tích Thánh Tẩy. 

 

TIẾT 1: TRỌN VẸN VÀ THÀNH TÂM  
THÁNH HIẾN BƦN THÂN CHO MẸ MARIA 

121. Sự sùng kính đích thực này ở tại sự trọn vẹn hiến thân cho Mẹ rất thánh 
để nhờ Mẹ mà được trọn vẹn thuộc về Chúa Kitô. Phải hiến dâng cho Mẹ: 1) 
thân xác của ta, cùng với các giác quan và chi thể của nó; 2) linh hồn và tất cả 
các tài năng của nó; 3) các của cải trần gian, tức tài sản hiện nay và sau này 
của ta; 4) các của cải thiêng liêng, tức các công nghiệp, các nhân đức, và các 
việc lành phúc đức trước đây, hiện nay và sau này của ta. Tóm lại, chúng ta 
dâng lên Mẹ tất cả những gì chúng ta có trong lãnh vực tự nhiên và trong lãnh 
vực ân sủng cũng như trong lãnh vực vinh quang Chúa dành cho ta trên trời, 
không giữ lại cho mình dầu một xu nhỏ, một sợi tóc hoặc một việc lành nhỏ 
mọn nhất, và dâng cho Mẹ đến muôn đời. Và dâng lên Mẹ như thế, không 
phải vì thầm nghĩ, hoặc hy vọng mình sẽ được Mẹ ban cho phần thưởng nào 
khác, ngoài vinh dự được thuộc về Chúa Giêsu Kitô nhờ Mẹ và trong Mẹ, vì ta 
biết Bà Chúa của mình là người quảng đại và biết ơn nhất trong nhân loại. 

122. Tiện đây cần phải ghi nhận rằng các việc thiện của chúng ta có hai thứ 
hiệu quả: phần đền bù và phần công nghiệp, tức giá trị đền tội và xin ơn, và 
giá trị công lao đáng thưởng. Giá trị đền tội và xin ơn của việc thiện có nghĩa 
là việc lành của chúng ta đền bù những hình phạt ta đáng chịu vì tội đã 
phạm, hoặc làm cho ta đáng lãnh nhận những ân sủng hơn. Giá công nghiệp, 
tức công lao của một việc lành có nghĩa là việc lành này làm cho ta đáng được 
ân sủng của Chúa và đáng được vinh quang trên trời. Trong việc ta thánh hiến 
bản thân cho Mẹ, chúng ta dâng lên Mẹ tất cả giá trị đền tội và công nghiệp 
của các việc lành của mình. Chúng ta trao cho Mẹ những công nghiệp, những 
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ân sủng và những nhân đức của ta, không phải để Mẹ thông ban cho các 
người khác (vì nói đúng ra, các công phúc, các ân sủng và các nhân đức của 
chúng ta không thể được thông ban cho ai hết, chỉ mình Chúa Kitô có thể 
thông ban cho ta các công nghiệp của Ngài, vì Ngài đã tự đặt mình làm Đấng 
bảo lãnh và là giá chuộc chúng ta), nhưng để xin Mẹ giữ lấy cho chúng ta, để 
Mẹ gia tăng và làm cho thêm tốt đẹp các việc lành của chúng ta, như sẽ được 
bàn đến sau này (x. số 146 và tiếp theo). Chúng ta dâng lên Mẹ những giá trị 
đền tội của chúng ta, để Mẹ thông ban cho ai tuỳ ý Mẹ, cho sáng danh Thiên 
Chúa. 

123. Như thế là:  

1) Qua sự sùng kính này, người ta dâng lên Chúa Kitô cách trọn vẹn 
hơn hết, tất cả những gì mình có, và dâng cách tuyệt hảo hơn hết vì nhờ tay 
Mẹ Maria mà dâng lên Chúa. Như thế là hơn bất cứ sự sùng kính nào khác, vì 
nơi các sự sùng kính khác, người ta chỉ dâng lên Chúa một phần thời gian của 
mình, hoặc một phần những việc lành của mình, hoặc một phần những việc 
đền tội và hãm xác thịt của mình. Đây chúng ta dâng tất cả, thánh hiến tất cả, 
thậm chí cả quyền sử dụng các lợi ích tinh thần của mình và những giá trị 
đền tội mà mình kiếm được hằng ngày do những việc lành phúc đức của 
mình: đó là điều mà ngay cả nơi các tu hội dòng cũng không thấy thực hiện. 
Trong các tu hội dòng, người ta dâng cho Chúa những của cải trần gian, qua 
lời khấn đức khó nghèo; dâng cho Chúa những sự tốt lành của thân xác, qua 
lời khấn đức khiết tịnh; dâng cho Chúa ý riêng của mình, qua lời khấn đức 
vâng lời, và đôi khi dâng cho Chúa sự tự do của thân xác, qua lời khấn giữ nội 
vi; nhưng người ta không dâng cho Chúa sự tự do và quyền định đoạt về giá trị 
các việc thiện của mình, và người ta cũng không từ bỏ những gì mà người Kitô 
hữu coi là quý trọng hơn hết và thiết thân hơn hết, đó là các công nghiệp 
thiêng liêng và các giá trị đền tội của mình. 

124.  2) Như vậy là một người đã trọn vẹn hiến thân và tế lễ mình cho 
Chúa Giêsu Kitô nhờ Mẹ Maria như thế, sẽ không còn có quyền định đoạt gì 
về giá trị của các việc lành phúc đức của mình: tất cả những gì người đó chịu 
đựng, tất cả những gì người đó suy tưởng, nói năng và hành động tốt, đều 
thuộc về Mẹ Maria, để Mẹ định đoạt theo ý Con cực thánh của Mẹ, mang lại 
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nhiều vinh quang hơn cho Ngài. Tuy nhiên, sự lệ thuộc này của người tận 
hiến sẽ không gây thiệt hại nào cho những nghĩa vụ của bậc sống hiện nay 
hoặc mai ngày của người đó, chẳng hạn nghĩa vụ của một linh mục, vì nhiệm 
vụ hoặc vì một lý do nào, phải áp dụng giá trị đền tội hoặc giá trị cầu khấn 
của thánh lễ cho một người nào đó, bởi vì người ta chỉ thực hiện sự tận hiến 
kia cho Mẹ Maria, theo trật tự của Thiên Chúa, và tuỳ theo các bổn phận của 
bậc sống của mình. 

125.  3) Như vậy là đồng thời người ta tận hiến cho Mẹ Maria và Chúa 
Giêsu: tận hiến cho Mẹ Maria rất thánh, vì Mẹ là phương tiện tuyệt hảo mà 
Chúa Giêsu đã chọn để kết hiệp với ta, và để ta kết hiệp với Ngài; và tận hiến 
cho Chúa Giêsu Kitô vì Ngài là mục đích tối hậu của ta: chúng ta mắc nợ Ngài 
tất cả những gì chúng ta là như hôm nay, vì Ngài là Đấng Cứu Chuộc và Thiên 
Chúa của chúng ta. 

 

TIẾT 2: MỘT SỰ LẶP LƤI CÁCH TOÀN HƦO  
NHỮNG LỜI HỨA CỦA BÍ TÍCH THÁNH TƬY 

126. Tôi đã nói trên đây (số 120) rằng sự sùng kính đích thực này có thể 
được gọi là một sự lặp lại cách toàn hảo những lời hứa của ta khi lãnh nhận 
bí tích Thánh Tẩy. 

Trước khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, tất cả mọi Kitô hữu đều là nô lệ của 
ma quỷ, vì thuộc về nó. Rồi trong khi được rửa tội, người Kitô hữu đã dùng 
miệng mình, hoặc nhờ miệng cha mẹ đỡ đầu của mình, để long trọng tuyên 
bố từ bỏ Satan, từ bỏ những sự sang trọng và những công việc của nó, và đã 
nhận Chúa Giêsu Kitô làm Thầy và Đức Chúa của mình, lệ thuộc vào Ngài với 
tư cách một nô lệ, một tôi tớ mến yêu. Đó chính là điều người ta thực hiện 
nơi sự sùng kính này: người ta từ bỏ ma quỷ, từ bỏ thế gian, từ bỏ tội lỗi và từ 
bỏ bản thân mình, và hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô nhờ bàn tay Mẹ 
Maria (đúng như được ghi trong bản công thức Tận hiến).25 Người ta còn làm 
hơn thế nữa, bởi vì khi lãnh nhận phép Thánh Tẩy, thường người ta hứa qua 
miệng một người khác, tức cha mẹ đỡ đầu. Như thế người ta hiến thân cho 
                                                 
25 Công thức Tận hiến này được ghi nơi cuối sách này, xem phụ lục 3. 
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Chúa qua một người được uỷ quyền, còn nơi sự sùng kính này người ta đích 
thân tự hiến thân, một cách quyết chí, và với đầy đủ ý thức về việc mình làm. 

Trong bí tích Thánh Tẩy, người ta không hiến thân cho Chúa Kitô qua bàn tay 
của Mẹ Maria, ít là cách tỏ tường, và người ta cũng không dâng cho Chúa giá 
trị các việc lành phúc đức của mình: sau phép Thánh Tẩy, người ta vẫn hoàn 
toàn có quyền áp dụng cho người khác hoặc giữ lại cho bản thân mình giá trị 
của các việc lành đó. Còn như nơi sự sùng kính này, người ta minh nhiên tận 
hiến cho Chúa qua bàn tay của Mẹ Maria, và người ta dâng cho Chúa giá trị 
của tất cả các hành vi của mình. 

127. Thánh Tôma nói: trong bí tích Thánh Tẩy, người ta khấn hứa từ bỏ ma 
quỷ và những sự sang trọng của nó: “In baptismum vovent homines 
abrenuntiare diabolo et pompis ejus: Trong phép Thánh Tẩy, người ta 
khấn hứa từ bỏ ma quỷ và các sự sang trọng của nó” (Summa theol. II-II, 
q.88, a.2, ad 1). Và thánh Augustinô nói rằng đó là lời khấn hứa lớn nhất và 
quan trọng nhất: “Votum maximum nostrum quo vovimus nos in Christo 
esse mansuros: Đó là lời khấn hứa lớn nhất, ta hứa sẽ ở trong Chúa Kitô” 
(Thư 59 gửi cho Paulinô). Và đó cũng là điều được các nhà Giáo Luật khẳng 
định: “Principuum votum est quod baptismate facimus: Lời khấn hứa 
chính yếu là lời khấn hứa mà chúng ta đã tuyên hứa trong phép Thánh 
Tẩy”. Nhưng ai giữ lời khấn hứa này? Ai trung thành giữ những lời đã hứa khi 
lãnh nhận phép Thánh Tẩy? Hầu hết các Kitô hữu đã chẳng lỗi lời hứa trung 
thành với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Tẩy đó sao? Tại đâu mà có sự sai quấy 
phổ biến này, nếu không phải là tại người ta quên đi những lời hứa và những 
cam kết của bí tích thánh này, và tại đâu mà hầu như không có ai đích thân 
xác nhận lại lời giao ước với Chúa mà mình đã thực hiện qua cha mẹ đỡ đầu 
của mình? 

128. Điều này rất đúng như thế, cho nên Công Đồng thành Sens, được triệu 
tập do lệnh của vua Luy “Hiền hậu” để đối phó với những lối sống ngang tàng 
của các Kitô hữu, đã quyết đoán rằng căn nguyên chính yếu của sự đồi bại 
phong hoá đó, là do người ta quên và không nhận thức các cam kết của bí 
tích Thánh Tẩy. Cho nên không có phương tiện nào tốt hơn để sửa chữa lại tai 
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hoạ lớn lao đó, cho bằng đưa các tín hữu đến chỗ lặp lại những gì đã khấn 
hứa khi lãnh nhận bí tích này. 

129. Cuốn Giáo Lý của Công Đồng Trentô, người phát ngôn trung tín của 
thánh Công Đồng này, cũng khuyên các cha sở hãy làm như vậy, hãy nhắc 
cho con chiên của mình nhớ lại và tin rằng họ đã được thánh hiến và gắn bó 
với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, như những người nô lệ phụ thuộc vào 
Đấng Cứu Chuộc và Đức Chúa của mình. Sau đây là những lời của cuốn Giáo 
Lý: “Parochus fidelem populum ad eam rationem cohortabitur ut sciat [...] 
aequum esse nos ipsos, non secus ac mancipia Redemptori nostro et 
Domino in perpetuum addicere et consecrare: Cha sở hãy khuyên bảo giáo 
dân để họ biết rằng điều rất phải lẽ là chúng ta phải sống gắn bó và thánh 
hiến cho Đấng Cứu Chuộc và Đức Chúa của chúng ta như những người nô 
lệ của Ngài” (Sách Giáo Lý của Công Đồng Trentô, phần I, ch. 3, tiết 2, gần 
cuối). 

130. Vậy nếu các Công Đồng, các thánh Giáo Phụ và kinh nghiệm cho thấy 
cách tốt nhất để sửa chữa những sai quấy của các Kitô hữu, là giúp họ nhớ lại 
những nghĩa vụ của bí tích Thánh Tẩy, lặp lại những lời khấn hứa của họ khi 
lãnh nhận phép thánh này, thì xin hỏi có còn cách nào tốt hơn để thực hiện 
việc này cho bằng sự sùng kính đích thực này? Bởi vì nhờ sự sùng kính này, 
chúng ta thánh hiến bản thân cho Chúa Giêsu Kitô, nhờ bàn tay của Mẹ thánh 
của Ngài. Tôi khẳng định rằng đây là cách toàn hảo nhất, bởi vì trong việc 
thánh hiến bản thân cho Chúa Kitô, chúng ta sử dụng cách thức tuyệt hảo 
nhất là Mẹ Maria rất thánh. 

 

TRƦ LỜI MỘT VÀI VƨN NƤN 

131. Người ta không thể cãi lại rằng đây là một sự sùng kính mới mẻ, hoặc 
dửng dưng, không cần thiết. Sự sùng kính này không mới mẻ, bởi vì các Công 
Đồng, các thánh Giáo Phụ và các thánh mới và cũ khác, đều đã nói về sự 
thánh hiến cho Chúa Kitô, lặp lại các lời khấn hứa khi lãnh nhận phép Thánh 
Tẩy, coi đây là việc vẫn được thực hành từ xa xưa, và các Kitô hữu vẫn được 
khuyên hãy làm như vậy. Sự sùng kính này cũng không dửng dưng và không 
phải là không cần thiết, bởi vì nguyên nhân chính của tất cả các sự sai quấy, 
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và cũng là nguyên nhân chính của sự người ta bị Chúa luận phạt, là quên 
lãng và dửng dưng đối với sự thực hành này. 

132. Một số người lại nói rằng: vì sự sùng kính này dạy chúng ta nhờ bàn tay 
Mẹ Maria rất thánh, để dâng lên Chúa Kitô giá trị của tất cả mọi việc lành 
phúc đức, lời cầu nguyện, các việc hãm mình và bố thí của ta, cho nên chúng 
ta không còn khả năng cứu giúp các linh hồn cha mẹ, bạn bè và ân nhân của 
chúng ta. 

Tôi xin thưa họ rằng: trước hết không thể có chuyện cha mẹ, bạn hữu và ân 
nhân của chúng ta bị thiệt hại gì do sự chúng ta sùng kính và trọn vẹn tận 
hiến để phụng sự Chúa Kitô và Mẹ thánh của Ngài. Nghĩ thế là phạm đến 
quyền năng và lòng nhân hậu vô cùng của Chúa Kitô và Mẹ Maria, vì hai Đấng 
có thừa cách để trợ giúp cha mẹ, bạn hữu và ân nhân của chúng ta, bằng cái 
phần công nghiệp thiêng liêng bé nhỏ của chúng ta, hoặc bằng các cách khác. 

Thứ đến, việc thực hiện như thế lòng sùng kính của chúng ta không ngăn cản 
chúng ta cầu nguyện cho kẻ khác, hoặc còn sống hoặc đã qua đời, mặc dầu 
việc áp dụng những việc lành phúc đức của ta là việc tuỳ ý Mẹ Maria. Thật ra, 
đây là điều khiến chúng ta cầu nguyện với nhiều tin tưởng hơn: cũng như 
một người giàu có đã trao hết tài sản của mình cho một ông hoàng để tôn 
vinh ông, sẽ càng đầy tin tưởng khi xin ông giúp đỡ một người thân của mình. 
Có thể nói là người đó đã mang lại cho ông hoàng một niềm vui, vì cho ông có 
cơ hội để tỏ lòng tri ân đối với một người đã dâng hết tài sản để tôn vinh ông. 
Chúng ta cũng phải nói thế về Chúa Kitô và Mẹ thánh của Ngài: Chúa và Mẹ 
Maria không bao giờ thua ai về lòng biết ơn. 

133. Có lẽ có người sẽ nói: Nếu tôi dâng cho Mẹ Maria tất cả giá trị các việc 
lành phúc đức của tôi, để Mẹ áp dụng cho ai tuỳ ý Mẹ, thì có thể tôi sẽ phải 
đau khổ lâu dài trong luyện ngục. 

Vấn nạn này xuất phát từ tính ích kỷ, và không hiểu biết gì về lòng quảng đại 
của Chúa và Mẹ rất thánh của Ngài, cho nên vấn nạn này không đứng vững. 
Một linh hồn sùng đạo và quảng đại, coi các lợi ích của Chúa trọng hơn các lợi 
ích của bản thân mình, dâng cho Chúa tất cả, không giữ lại tí gì cho mình, 
đến nỗi chỉ sống vì Nước Chúa và vì vinh quang của Chúa Kitô, hy sinh tất cả 
để được Chúa: tôi xin hỏi một linh hồn quảng đại và xả kỷ như thế, lại có thể 
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bị phạt ở đời sau vì đã quảng đại và vô tư hơn các người khác chăng? Trái lại, 
như chúng ta sẽ thấy sau đây, đối với một linh hồn như thế, Chúa Kitô và Mẹ 
thánh Ngài luôn tỏ ra rất quảng đại ở đời này và đời sau, trong lãnh vực tự 
nhiên, cũng như trong lãnh vực ân sủng và vinh quang. 

134. Bây giờ, chúng ta phải xem qua, một cách hết sức vắn tắt, những lý do 
khiến ta phải thực hành sự sùng kính này, những hiệu quả diệu kỳ mà sự 
sùng kính này phát sinh ra trong linh hồn các tín hữu, và những cách thực 
hành của sự sùng kính này. 

 
 

 

CHƢƠNG 5: 
NHỮNG LÝ DO KHIẾN TA PHƦI  

THỰC HÀNH SỰ SÙNG KÍNH NÀY 

 

TIẾT 1: SỰ SÙNG KÍNH NÀY GIÚP CHÚNG TA  
TRỌN VẸN PHỤNG SỰ THIÊN CHÚA 

Lý do thứ nhất: Tính chất tuyệt hảo của sự tận hiến cho Chúa Kitô 
nhờ bàn tay Mẹ Maria. 

135. Nếu người ta không thể quan niệm một chức phận nào cao quý hơn là 
được phục vụ Thiên Chúa nơi trần gian này; nếu một tôi tớ thấp hèn nhất của 
Thiên Chúa cũng giàu có hơn, quyền năng hơn và cao trọng hơn các vua chúa 
thế gian, nếu họ không phải là tôi tớ của Thiên Chúa, thì sự giàu có, quyền 
năng và sự cao trọng của người tôi tớ trung thành và toàn hảo của Thiên 
Chúa, trọn vẹn hiến thân phụng sự Ngài, sẽ lớn lao chừng nào! Đó chính là 
người tôi tớ trung thành của Chúa Giêsu Kitô trong Mẹ Maria: đó là người đã 
trọn vẹn hiến thân phụng sự Vua trên các vua, nhờ bàn tay của Mẹ Maria. 
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Người này đã không giữ lại một tí gì cho mình: tất cả vàng bạc của trần gian 
này, và tất cả những sự tốt đẹp của trời cao cũng không thể trả công cho người 
đó. 

136. Các hiệp hội và các hội đoàn được thành lập để tôn kính Chúa Kitô và 
Mẹ thánh Ngài, đang thực hiện được nhiều điều rất tốt lành trong Giáo Hội, 
nhưng không dạy phải hiến dâng tất cả và cách trọn vẹn cho Chúa và Mẹ 
Maria. Các hiệp hội đó chỉ truyền dạy các hội viên thực hành một số việc và 
một số hành vi để thoả mãn các nghĩa vụ của họ, ngoài ra các hiệp hội đó để 
các thành viên của mình được tự do trong các việc khác và đối với thời gian 
còn lại của họ. Nhưng sự sùng kính của chúng ta đây dạy phải trọn vẹn dâng 
hiến cho Chúa Giêsu và Mẹ Maria tất cả mọi tư tưởng, lời nói, hành động của 
mình, tất cả mọi đau khổ và tất cả thời gian cuộc sống của mình: thành thử 
dầu thức hay ngủ, ăn hay uống, dầu làm những công việc lớn lao hoặc những 
việc nhỏ mọn, cũng đúng là chúng ta làm mọi sự vì Chúa Giêsu và Mẹ thánh 
Ngài, mặc dầu chúng ta không ý thức tỏ tường khi làm các việc đó, bởi vì đó là 
căn cứ vào sự trọn vẹn hiến dâng của chúng ta, trừ khi chúng ta minh nhiên 
rút lại sự hiến dâng của mình. Ôi, thật là sự an ủi lớn la chừng nào! 

137. Hơn nữa, như tôi đã nói (x. số 110): ngoài sự sùng kính đích thực này 
ra, không có một sự sùng kính nào giúp ta dễ dàng từ bỏ óc sở hữu là cái 
thường len lỏi vào những hành vi tốt nhất của ta. Chúa Giêsu nhân từ ban ân 
sủng trọng đại này để tưởng thưởng hành vi anh hùng và vô tư của những 
người đã nhờ bàn tay Mẹ Maria mà dâng và nhượng cho Ngài tất cả giá trị các 
việc lành phúc đức của mình. Nếu Chúa ban lại gấp trăm lần, ngay ở đời này, 
cho những người vì lòng yêu mến Ngài mà từ bỏ các của cải trần gian mau hư 
nát (x. Mt 19,29), thì Ngài sẽ ban gấp mấy trăm lần cho những ai hy sinh và 
hiến dâng Ngài những của cải nội tâm và thiêng liêng của mình? 

138. Chúa Giêsu, người bạn vĩ đại của chúng ta, đã hiến thân cho chúng ta 
cách trọn vẹn, cả xác lẫn hồn, cả các nhân đức, các ân sủng và công nghiệp 
của Ngài. Thánh Bênađô nói: “Se toto totum me comparavit: Ngài đã chiếm 
trọn vẹn con người của tôi, vì Ngài đã trọn vẹn hiến thân vì tôi”. Vậy hiến 
dâng cho Ngài tất cả những gì chúng ta có thể hiến dâng, không phải là công 
bằng và tri ân sao? Ngài đã quảng đại đối với ta trước, chúng ta hãy quảng đại 
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đáp lại, rồi trong cuộc sống của chúng ta cũng như trong giờ chết và trong cõi 
vĩnh cửu, chúng ta sẽ cảm thấy Ngài còn quảng đại hơn nữa: “Cum liberali 
liberalis erit: Ngài sẽ quảng đại với người quảng đại”. 

 

TIẾT 2: SỰ SÙNG KÍNH NÀY DƤY TA BƲT CHƢỚC GƢƠNG  
CỦA CHÚA KITÔ VÀ CỦA CHÍNH THIÊN CHÚA  

VÀ THỰC HÀNH ĐỨC KHIÊM NHƢỜNG 

Lý do thứ hai: Tận hiến cho Mẹ Maria theo cách này, để được 
thuộc về Chúa Giêsu Kitô cách trọn vẹn hơn, là điều chính đáng và 
có lợi cho người Kitô hữu. 

139. Thầy chí thánh và tốt lành của chúng ta đã không ngại tự nhốt mình 
trong lòng Trinh Nữ Maria rất thánh, như một tù nhân và như một người nô 
lệ mến yêu. Ngài đã phục quyền và vâng lời Mẹ Ngài trong ba mươi năm. Tôi 
xin lặp lại: chính nơi đây tâm trí con người chúng ta bàng hoàng, khi suy nghĩ 
sâu xa về cách ứng xử của Đấng Khôn Ngoan nhập thể: Ngài đã không muốn 
trực tiếp hiến thân cho loài người, mặc dầu Ngài đã có thể làm như vậy, 
nhưng đã ban mình cho chúng ta qua Trinh Nữ Maria rất thánh; Ngài đã 
không muốn xuống trần gian ở độ tuổi một người đã trưởng thành, độc lập 
đối với người khác, nhưng đã đến như một trẻ thơ, khó nghèo và nhỏ bé, phải 
dựa vào sự chăm sóc và nuôi dưỡng của Mẹ thánh Ngài. Đấng Khôn Ngoan vô 
cùng, hết sức ước ao tôn vinh Thiên Chúa, Cha của Ngài, và cứu vớt nhân loại, 
đã không thấy có cách nào toàn hảo hơn và giản tiện hơn là quy phục Trinh 
Nữ Maria rất thánh, Mẹ của mình, trong mọi sự; không những trong quãng 
tám, mười hoặc mười lăm năm đầu cuộc đời mình, như các trẻ em khác, 
nhưng là suốt ba mươi năm. Và Chúa Giêsu đã mang lại vinh quang cho Cha 
Ngài, trong thời gian vâng phục Mẹ rất thánh của Ngài như thế, nhiều hơn là 
vinh quang Ngài mang lại cho Cha Ngài trong ba năm, do làm các phép lạ, 
giảng dạy khắp thiên hạ và làm cho mọi người trở lại, bởi vì nếu không, Ngài 
đã không làm như Ngài đã làm. Vâng, đúng thế, người ta sẽ tôn vinh Thiên 
Chúa cách lớn lao chừng nào, khi theo gương Chúa Giêsu mà tự đặt mình 
trong tay Mẹ Maria! 
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Đang có trước mắt một tấm gương rõ ràng và được mọi người thấy rõ như thế, 
lẽ nào chúng ta lại điên khùng đến mức nghĩ mình sẽ tìm được một cách thế 
toàn hảo hơn và ngắn gọn hơn để tôn vinh Thiên Chúa, hơn là cách thế suy 
phục Mẹ Maria, theo gương Con chí thánh của Mẹ? 

140. Bây giờ, để chứng minh cho sự chúng ta phải lệ thuộc vào Mẹ Maria rất 
thánh, xin người ta hãy nhớ lại những gì tôi đã trình bày trên kia (chương 1, 
các số 14-39), liên quan đến những tấm gương mà Chúa Cha và Chúa Con và 
Chúa Thánh Thần đề ra cho ta thấy chúng ta phải lệ thuộc đến đâu vào Mẹ 
Maria. Chúa Cha đã và chỉ ban Con của Ngài cho chúng ta nhờ Mẹ: nhờ Mẹ 
mà Ngài sinh ra những người con và thông ban cho họ những ân sủng của 
Ngài. Chúa Con đã được hình thành nhờ Mẹ, để cứu chuộc nhân loại: Ngài 
còn được nhờ Mẹ mà hình thành và được sinh ra mỗi ngày trong các linh 
hồn, nhờ Mẹ hiệp thông với Chúa Thánh Thần, và cũng nhờ Mẹ mà Chúa Con 
thông ban công nghiệp của mình và các nhân đức của mình cho các linh 
hồn. Chúa Thánh Thần đã tác thành Chúa Giêsu Kitô nhờ Mẹ, và cũng nhờ Mẹ 
mà Chúa tác tạo nên các chi thể của Nhiệm Thể Chúa Kitô, rồi cũng nhờ Mẹ 
mà Chúa Thánh Thần ban phát các hồng ân và các ơn lành của Ngài cho các 
linh hồn. Sau những tấm gương rất mạnh mẽ như thế của Chúa Ba Ngôi, nếu 
không cực kỳ mù quáng, thì làm sao chúng ta dám bỏ qua Mẹ Maria mà 
không tận hiến cho Mẹ, bám chặt lấy Mẹ để đến với Thiên Chúa, và để hy sinh 
bản thân cho Thiên Chúa? 

141. Sau đây là một vài đoạn bằng tiếng Latinh của các thánh Giáo Phụ mà 
tôi đã chọn lựa để chứng minh điều tôi vừa nói trên đây: 

“Duo filii Mariae sunt, homo Deus et homo purus; unius corporaliter; et 
alterius spiritualiter mater est Maria: Mẹ Maria có hai người con: ‘Người-
Thiên Chúa’ và con người thuần tuý. Mẹ Maria là Mẹ của một người bằng 
xác thịt, và là Mẹ người kia bằng tinh thần” (Thánh Bonaventura và ông 
Ôrigênê: seculum B.M.V. Lect III, a. 1,20). 

“Haec est voluntas Dei, qui totum nos voluit habere per Mariam; ac 
proinde, si quid spei, si quid gratiae, si quid salutis ab ea noverimus 
redundare: Đây là sự thánh ý Thiên Chúa là chúng ta có được tất cả mọi sự 
nhờ Mẹ Maria, nhân đó, nếu chúng ta được chút hy vọng nào, được ân 
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sủng nào, hoặc được ơn cứu độ nào, chúng ta nên biết đều do Mẹ ban 
xuống cho chúng ta” (Thánh Bênađô: De aquaeductu, n.6). 

“Omnia dona, virtutes et gratiae ipsius Spiritus Sancti, quibus vult, 
quando vult, quomodo vult et quantum vult per ipsius manus 
administrantur: Tất cả mọi hồng ân, mọi nhân đức và mọi ân sủng của 
Chúa Thánh Thần đều được phân phát qua bàn tay Mẹ Maria, cho ai tuỳ 
Mẹ muốn, khi nào Mẹ muốn, như Mẹ muốn và bao nhiêu tuỳ Mẹ muốn” 
(Thánh Bênađinô: Bài giảng ngày lễ Sinh nhật Trinh Nữ Maria, tiết 1, ch. 8). 

“Qui indignus eras cui daretur, datum est Mariae, ut per eam acciperes 
quidquid haberes: Bạn không xứng đáng được Chúa ban cho bạn, nên 
Chúa đã ban cho Mẹ Maria để nhờ Mẹ mà bạn nhận được tất cả những gì 
bạn có” (Thánh Bênađô: Bài giảng III về lễ vọng Sinh nhật Chúa Kitô, n. 10). 

142. Thánh Bênađô nói: Thiên Chúa thấy chúng ta không xứng đáng trực tiếp 
nhận được các ân sủng của Ngài từ bàn tay của Ngài, nên Ngài đã trao các ơn 
đó cho Mẹ Maria, để chúng ta nhờ Mẹ mà nhận được các ơn Ngài muốn ban 
cho chúng ta. Và Ngài thấy được vinh quang khi nhận được từ tay Mẹ Maria sự 
cảm tạ, niềm tôn kính và lòng mến yêu của chúng ta đối với Ngài vì các ân 
huệ của Ngài. Vậy điều rất phải lẽ là chúng ta hãy bắt chước cách xử sự này 
của Thiên Chúa, đúng như thánh Bênađô đã nói: “Ut eodem alveo ad 
largitorem gratia redeat quo fluxit: Để sự tạ ơn trở lên tới Đấng ban ơn 
cũng qua lối mà ơn đã đổ xuống cho ta” (Thánh Bênađô, De Aquaeductu, 
n.1, 18). 

Đó là điều người ta làm trong cách sùng kính của chúng ta: người ta dâng lên 
và thánh hiến cho Mẹ Maria tất cả những gì người ta là, và tất cả những gì 
người ta có, để Chúa nhận lấy tất cả sự tôn vinh và niềm tri ân của chúng ta 
qua tay Mẹ Maria. Chúng ta tự nhận mình không xứng đáng và không có khả 
năng tiến đến gần uy linh vô cùng của Chúa, cho nên chúng ta cậy nhờ sự 
chuyển cầu của Trinh Nữ Maria rất thánh. 

143. Hơn nữa, đây là một cách thực hành rất khiêm nhường, một nhân đức 
mà Chúa ưa thích hơn tất cả mọi nhân đức khác. Một linh hồn tự đưa mình 
lên thì hạ Thiên Chúa xuống, và một linh hồn hạ mình xuống thì tôn vinh 
Thiên Chúa lên. Thiên Chúa chống lại những kẻ kiêu ngạo và ban ân sủng 



78 

 

cho những người khiêm nhường (x. Gc 4,6). Nếu anh em tự hạ, nghĩ mình 
không xứng đáng ra trước mặt Ngài, không xứng đáng tới gần Ngài, thì Ngài sẽ 
xuống, sẽ tự hạ để đến với anh em, để vui ở với anh em và nâng anh em lên, 
mặc dầu anh em không xứng đáng. Nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra, khi người 
ta táo bạo tới gần Thiên Chúa mà không nhờ vị trung gian: Thiên Chúa sẽ bỏ 
đi mất và người ta không thể gặp được Ngài. Ôi! Thiên Chúa yêu thương người 
khiêm nhường thật lòng dường nào! Vậy mà cách sùng kính của chúng ta dạy 
phải thực hành đức khiêm nhường, đừng khi nào tự mình tới gần Chúa, dầu 
Ngài hiền hậu và từ bi đến đâu, nhưng luôn luôn phải cậy nhờ sự chuyển cầu 
của Mẹ Maria mỗi khi chúng ta muốn ra trước mặt Chúa để nói với Ngài, tiếp 
xúc với Ngài, hoặc để dâng lên Ngài lễ vật gì, hoặc để kết hiệp và thánh hiến 
cho Ngài. 

 

TIẾT 3: SỰ SÙNG KÍNH NÀY MANG LƤI CHO TA  
SỰ SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ CỦA MẸ MARIA 

Lý do thứ ba: 

I. Mẹ Maria hết lòng vì tôi tớ mến yêu của Mẹ 

144. Trinh Nữ Maria rất thánh là một người Mẹ rất dịu dàng và thương xót: 
Mẹ không khi nào chịu thua về tình thương và lòng quảng đại: cho nên khi 
Mẹ thấy người ta trọn vẹn hiến thân để tôn kính và phụng sự Mẹ, cởi bỏ tất cả 
những gì quý báu nhất của người ta để trang hoàng cho Mẹ, thì Mẹ cũng hết 
mình một cách khôn tả đối với những người đã dâng hết mọi sự cho Mẹ. Mẹ 
để những người đó chìm sâu trong biển bao la các ân sủng của Mẹ; Mẹ trang 
điểm họ bằng các công nghiệp của Mẹ; Mẹ nâng đỡ họ bằng quyền lực của 
Mẹ; Mẹ soi sáng họ bằng ánh sáng của Mẹ; Mẹ làm cho họ bừng cháy bằng 
tình yêu thương của Mẹ; Mẹ thông ban cho họ những nhân đức của Mẹ: đức 
khiêm nhường, đức tin, đức trong sạch v.v... Mẹ tự đặt mình làm bảo chứng, 
làm sự bổ túc cho họ, là tất cả những gì quý báu nhất của họ đối với Chúa 
Giêsu. Tóm lại, vì họ đã trọn vẹn tận hiến cho Mẹ Maria, nên Mẹ cũng hết 
mình vì họ, cho nên người ta có thể nói về những người con và tôi tớ này của 
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Mẹ Maria26 những gì mà thánh Gioan Tông Đồ đã nói về bản thân ngài: 
“Accepit eam discipulus in sua: Môn đệ Gioan đã coi Mẹ là tất cả gia 
nghiệp của mình” (Ga 19,27). 

145. Nếu những người này trung thành, trong tâm hồn họ sẽ xảy ra một sự 
không tin tưởng vào mình nữa, sẽ khinh bỉ và gớm ghét bản thân mình, và họ 
sẽ hết lòng tin tưởng và trọn vẹn phó thác cho Trinh Nữ Maria, Bà Chúa của 
họ. Họ sẽ không còn dựa vào những tâm tư, ý hướng, các công nghiệp, các 
nhân đức và các việc lành của mình như trước đây nữa, bởi vì sau khi đã hy 
sinh tất cả cho Chúa Giêsu Kitô qua tay Mẹ Maria nhân lành, họ chỉ còn một 
kho báu, được coi là toàn bộ tài sản của họ, mà lại không ở trong tay họ: kho 
báu đó chính là Mẹ Maria. 

Điều này khiến họ tới gần Chúa Kitô mà không sợ sệt, không bối rối, và cầu 
nguyện xin ơn Ngài với nhiều tin tưởng. Đó là điều khiến họ có những tâm 
tình của giáo sĩ Rupert, một người thông thái và sùng đạo. Gợi lại cuộc chiến 
thắng của Giacóp với một Thiên thần (x. St 32,26-30), vị giáo sĩ này đã nói 
những lời lạ lùng này với Mẹ Maria: “O Domina, Dei Genitrix, Maria, 
et incorrupta Mater Dei et hominis, non meis, sed tuis armatus meritis, 
cum isto Viro, scilicet Verbo Dei, luctari cupio: Ôi Bà Chúa của con, ôi 
Maria Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Vô Nhiễm của Người-Thiên Chúa, Mẹ của Chúa 
Giêsu Kitô! Được trang bị không phải bằng các công nghiệp của con nhưng 
là bằng các công nghiệp của Mẹ, con muốn đấu tranh với Người ấy, tức là 
với Ngôi Lời của Thiên Chúa” (Rupert, Lời nói đầu về sách Diễm Ca). 

Ôi! Người ta sẽ có uy lực và mạnh thế dường nào đối với Chúa Giêsu Kitô, khi 
người ta được trang bị bằng các công nghiệp với lời chuyển cầu của Mẹ Thiên 
Chúa, vì như lời thánh Augustinô, Mẹ đã thắng được Đấng Toàn Năng một 
cách đầy yêu thương. 

II. Mẹ Maria thanh tƭy và tô điểm thêm cho các việc lành của chúng ta 
để đáng Con Mẹ chƩp nhƱn 

146. Bằng cách sùng kính này, người ta dâng lên Chúa, nhờ bàn tay Mẹ 
Maria, tất cả mọi việc lành phúc đức của mình, cho nên Bà Chúa tốt lành của 
                                                 
26 Xem ghi chú số 1 của số 113 trên đây. 
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chúng ta thanh tẩy và tô điểm các việc lành đó cho tốt đẹp hơn, hầu được Con 
của Mẹ chấp nhận. 

1) Mẹ thanh tẩy các việc lành khỏi mọi tì vết của lòng tự ái và của sự 
dính líu khó nhận thấy với các thụ tạo, những tâm tình này thường lẻn vào 
những hành động tốt nhất của ta mà ta không nhận ra. Nhưng một khi chúng 
ở trong hai bàn tay rất trong sạch, không khi nào bị dơ bẩn, không khi nào 
nhàn cư của Mẹ Maria, và là những bàn tay thanh tẩy tất cả những gì chúng 
đụng tới, thì hai bàn tay này sẽ gạt bỏ tất cả những gì còn bất toàn và hư hỏng 
nơi của lễ người ta dâng lên Mẹ. 

147.  2) Mẹ sẽ làm đẹp cho các việc lành phúc đức của ta, trang điểm 
chúng bằng các công nghiệp và nhân đức của Mẹ. Cũng như một người nông 
dân muốn gây được cảm tình và lòng thương của vua, nên đã tới xin gặp bà 
hoàng hậu và dâng lên bà một giỏ táo, để bà dâng lên đức vua: giỏ táo này là 
tất cả lợi tức của anh ta. Sau khi nhận lấy lễ vật nghèo nàn của anh nông dân, 
bà hoàng hậu liền đặt những trái táo vào một chiếc đĩa bằng vàng rất đẹp, rồi 
dâng lên vua thay cho người nông dân. Tự chúng, những trái táo không đáng 
dâng lên đức vua, nhưng nhờ chiếc đĩa bằng vàng và bàn tay của người dâng 
lên, những trái táo đã trở thành một lễ vật xứng đáng với sự uy nghi của đức 
vua. 

148.  3) Mẹ tiến dâng tất cả các việc lành phúc đức của chúng ta lên Chúa 
Giêsu Kitô. Mẹ không giữ lại cho bản thân mình một chút gì thuộc lễ vật 
người ta dâng lên Mẹ; Mẹ chuyển tất cả lên Chúa Giêsu một cách trung thành. 
Người ta dâng lên Mẹ, là tất nhiên để dâng lên Chúa Giêsu. Nếu người ta ca 
tụng và tôn vinh Mẹ, lập tức Mẹ ca tụng và tôn vinh Chúa Giêsu. Ngày nay 
cũng như xưa kia, khi bà thánh Êlisabét ngợi khen và chúc tụng Mẹ, Mẹ đã 
hát lên lời “Magnificat anima mea Dominum: Linh hồn tôi ngợi khen Đức 
Chúa”. 

149.  4) Mẹ xin Chúa Giêsu vui nhận tất cả các việc lành này, dầu của lễ ta 
dâng lên Vua các vua có bé nhỏ và nghèo nàn đến đâu. Khi người ta tự mình 
dâng lên Chúa Giêsu một vật gì, Chúa xem xét lễ vật, và Ngài thường gạt bỏ lễ 
vật đó vì nó bị dơ bẩn bởi lòng tự ái của chúng ta, cũng như xưa Chúa đã chê 
bỏ các lễ vật của người Do Thái vì được dâng do ý muốn riêng của họ. Nhưng 
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khi chúng ta dâng lên Ngài một vật gì nhờ bàn tay thanh sạch và trinh khiết 
của Mẹ chí ái của Ngài, người ta đánh trúng vào chỗ yếu của Ngài, nếu tôi 
được phép nói như vậy: Ngài không nhìn vào lễ vật dâng lên cho bằng nhìn 
vào người dâng lên là Mẹ rất tốt lành của Ngài. Ngài không để ý xem lễ vật do 
đâu, cho bằng để ý đến người trao lễ vật đó cho Ngài. Như vậy, vì Mẹ Maria 
không khi nào bị Con Mẹ khước từ, nhưng luôn được Ngài vui vẻ đón nhận, 
cho nên Mẹ làm cho Đấng uy nghi vô cùng vui lòng nhận lấy tất cả những gì 
Mẹ dâng lên Ngài, lễ vật lớn cũng như nhỏ. Chỉ cần Mẹ Maria dâng lên, là 
Chúa Giêsu vui vẻ nhận ngay. Đó là lời khuyên trọng đại mà thánh Bênađô 
dạy cho tất cả những người nam nữ mà thánh nhân dẫn dắt trên đường trọn 
lành: “Modicum quod offere desideras, manibus Mariae 
offerendum tradere cura, si non vis sustinere repulsam: Khi bạn muốn 
dâng gì lên Thiên Chúa, bạn hãy lo dâng lên nhờ bàn tay của Mẹ Maria, 
nếu bạn không muốn bị từ chối” (Thánh Bênađô, De Aquaeductu). 

150. Đó chẳng phải là điều mà bản tính tự nhiên dạy những người thấp kém, 
khi cư xử với những người lớn trong xã hội, như ta đã thấy đó sao?27 Tại sao 
ân sủng lại không dạy ta làm như thế đối với Thiên Chúa là Đấng vô cùng cao 
xa, trước mặt Ngài chúng ta chỉ là những hạt bụi... Đàng khác, chúng ta lại có 
một Đấng bào chữa rất mạnh thế, không khi nào bị Chúa từ chối, rất khéo 
léo, biết hết các bí quyết để lấy lòng Thiên Chúa, rất tốt lành và nhân hậu, 
không khước từ một ai, dù người đó hèn mọn và độc ác đến đâu. 

Sau đây,28 tôi sẽ nhắc lại hình ảnh đích thực của những chân lý mà tôi nói lên 
ở đây, với câu truyện của Giacóp và bà Rebecca. 

 

TIẾT 4: SỰ SÙNG KÍNH NÀY LÀ CÁCH THẾ TỐI HƦO 
ĐỂ MANG LƤI VINH QUANG TỐI ĐA CHO THIÊN CHÚA 

151. Lý do thứ bốn: Khi được thực hành một cách trung thực, sự sùng kính 
này là cách thế tuyệt hảo để giá trị các việc lành phúc đức của chúng ta được 
sử dụng để mang lại vinh quang hơn hết cho Thiên Chúa. Hầu như không có 
                                                 
27 Xem số 146 trên đây. 
28 Xem chương 6 dưới đây. 
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ai hành động vì mục đích cao cả này, mặc dầu người ta buộc phải hành động 
vì mục đích đó, hoặc vì người ta không biết đâu là vinh quang lớn hơn của 
Thiên Chúa, hoặc vì người không muốn phục vụ cho vinh quang của Chúa. 
Nhưng khi Trinh Nữ Maria rất thánh được người ta nhượng cho Mẹ giá trị và 
công nghiệp mọi việc lành của họ, thì Mẹ biết rất rõ đâu là vinh quang lớn 
hơn của Thiên Chúa, và Mẹ là người chỉ lo cho vinh quang của Chúa, cho nên 
một tôi tớ của Mẹ, đã hiến dâng tất cả cho Mẹ, như ta đã nói trên kia, thì 
người đó có thể mạnh bạo khẳng định rằng giá trị các hành vi, tư tưởng và lời 
nói của mình đã được sử dụng để mang lại vinh quang lớn hơn hết cho Thiên 
Chúa, trừ khi người đó minh nhiên rút lại sự hiến dâng của mình. Còn gì an 
ủi hơn cho một linh hồn yêu mến Thiên Chúa bằng một tình yêu trong sạch 
và vô vị lợi, lo cho vinh quang và các lợi ích của Chúa hơn là lo cho các lợi ích 
của riêng mình? 

 

TIẾT 5: SỰ SÙNG KÍNH NÀY DƮN TA  
TỚI SỰ KẾT HIỆP VỚI CHÚA 

152. Lý do thứ năm: Sự sùng kính này là một con đường dễ dàng, ngắn, 
toàn hảo và chắc chắn để đạt tới sự hiệp nhất với Chúa Kitô, tức là đạt tới sự 
trọn lành của người Kitô hữu. 

I. Sự sùng kính này là một con đƣờng dễ dàng 

Đó là một con đường dễ dàng, vì đây là con đường mà Chúa Giêsu đã mở ra 
để đến với chúng ta, trên con đường này không có vật cản đường để ta đến với 
Ngài. Thật ra người ta có thể đạt tới sự hiệp nhất với Chúa qua những con 
đường khác, nhưng sẽ là với nhiều thập giá và những sự chết đi khá kỳ lạ, với 
nhiều khó khăn mà chúng ta không dễ dàng gì thắng nổi. Sẽ phải trải qua 
những đêm tối tăm, những điểm chiến đấu và những cơn hấp hối kỳ lạ; qua 
những núi hiểm trở, những bụi gai nhọn và những sa mạc kinh khủng. Còn 
như qua con đường của Mẹ Maria, người ta sẽ bước đi nhẹ nhàng và bình an. 

Thật ra, ở đây người ta cũng gặp những cuộc chiến đấu cam go, những khó 
khăn lớn lao phải thắng vượt, nhưng Mẹ nhân lành và Bà Chúa của chúng ta 
luôn ở gần và bên cạnh các tôi tớ trung thành của Mẹ, để soi sáng họ khi gặp 
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tối tăm, làm sáng tỏ những nghi nan của họ, thêm sức mạnh cho họ những 
khi sợ sệt, nâng đỡ họ trong khi họ chiến đấu và gặp những khó khăn, thành 
thử con đường nhờ Mẹ khiết trinh để đến với Chúa Giêsu là một con đường 
đầy bông hồng và mật ong, so với những con đường khác. Đã có một vài vị 
thánh, một con số nhỏ thôi, như thánh Ephrem, thánh Gioan Đamascênô, 
thánh Bênađô, thánh Phanxicô đệ Salê, thánh Bênađinô, thánh Bonaventura 
v.v... đã qua con đường êm dịu này để đến với Chúa Giêsu, vì Chúa Thánh 
Thần, Phu Quân của Mẹ Maria, đã chỉ bảo cho các ngài con đường này, do 
một ơn rất đặc biệt. Còn các vị thánh khác, là đa số, tuy tất cả đều sùng kính 
Mẹ Maria, nhưng đã không, hoặc ít đi vào nẻo đường này. Bởi vậy, các ngài đã 
trải qua những thử thách cam go hơn và hiểm nguy hơn. 

153. Sẽ có người tôi tớ trung thành của Mẹ Maria vấn nạn tôi rằng: vậy tại sao 
những tôi tớ trung thành của Mẹ rất tốt lành lại gặp nhiều dịp chịu đau khổ, 
và đau khổ hơn những người không sùng kính Mẹ? Người ta chống đối họ, 
bách hại họ, vu khống họ, không chấp nhận họ. Hoặc là họ bước đi trong 
những tối tăm nội tâm, những sa mạc nơi không có lấy một hạt sương của 
trời. Nếu sự sùng kính này làm cho con đường đi tới gặp Chúa Giêsu trở nên 
dễ dàng, thì tại đâu họ lại gặp nhiều thập giá như thế? 

154. Tôi xin trả lời người đó rằng: đúng là những đầy tớ trung thành nhất của 
Mẹ Maria được Mẹ yêu thương hơn hết, và họ được Mẹ ban cho những ân 
sủng và những hồng ân lớn lao nhất, và đó là những thập giá; nhưng tôi vẫn 
quyết rằng chính những tôi tớ của Mẹ Maria là những người vác các thập giá 
đó cách dễ dàng hơn, được nhiều công phúc hơn và nhiều vinh quang hơn. 
Và những gì người khác chùn bước, hoặc ngã quỵ, sẽ không bao giờ khiến họ 
dừng bước, họ sẽ vẫn tiến, bởi vì Mẹ rất tốt lành của họ, đầy các ân sủng và 
dầu thơm của Chúa Thánh Thần, đã nhúng và thấm các cây thập giá mà Mẹ 
trao cho họ, vào trong đường ngọt của sự dịu hiền từ mẫu của Mẹ, và vào 
trong dầu thơm của tình mến yêu thuần thành, cho nên các tôi tớ của Mẹ đã 
vui vẻ nuốt trôi các thập tự đó như những hạt hạnh đào đã thành mứt, mặc 
dầu tự chúng các hạt hạnh đào rất đắng. Cho nên tôi tin rằng một người 
muốn sống cách đạo hạnh và sùng mộ trong Chúa Kitô, và như vậy tất cả sẽ 
phải chịu bách hại và vác nhiều thập giá mỗi ngày, sẽ không thể vác nổi 
những thập giá lớn lao, không vác được một cách vui vẻ cho tới cùng, nếu 
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người đó không có lòng sùng kính thiết tha đối với Mẹ Maria, vì Mẹ Maria là 
“mứt” của các cây thập giá: cũng như một người không thể nuốt những hạt 
hạnh đào xanh, vì nuốt nhiều lần liền, nếu không ép mình cực khổ lắm để 
nuốt; còn như những hạt hạnh đào được ngâm trong đường để thành mứt thì 
lại khác. 

II. Sự sùng kính này là con đƣờng ngƳn 

155. Sự sùng kính này đối với Mẹ Maria là một con đường ngắn để tới gặp 
Chúa Giêsu, vì người ta không lầm đường, và vì như tôi vừa nói, người ta bước 
đi cách vui vẻ và dễ dàng hơn, như vậy sẽ đi mau hơn. Trong một thời gian 
ngắn ngủi sống vâng phục và lệ thuộc vào Mẹ Maria, người ta sẽ tiến xa hơn là 
nhiều năm sống theo ý riêng mình và cậy vào sức mình: bởi vì một người 
vâng lời và vâng phục Mẹ Maria rất thánh sẽ hát lên những chiến thắng, 
những chiến thắng đáng kể trên các kẻ thù của mình. Chúng cản trở bước 
tiến của người đó, muốn bắt người đó lùi bước, hoặc vật ngã người đó, nhưng 
với sự nâng đỡ và dưới sự dịu dắt của Mẹ Maria, không những người đó không 
ngã quỵ, không lùi bước, mà còn tiến những bước khổng lồ để đến với Chúa 
Giêsu Kitô, cũng qua chính con đường mà Kinh Thánh (x. Tv 18,6) viết rằng 
Chúa Giêsu đã đến với chúng ta bằng những bước khổng lồ và trong một thời 
gian ngắn. 

156. Bạn có biết tại sao Chúa Giêsu đã sống quá ít năm trên trần thế này như 
thế, và trong ít năm của cuộc đời Ngài như vậy, Ngài lại gần như suốt đời sống 
dưới sự tùng phục và vâng lời Mẹ Ngài? Ồ, đó là vì Ngài đã thành toàn trong 
một thời gian ngắn (x. Kn 4,13), Ngài đã được coi là sống lâu, sống lâu hơn cả 
Ađam là người đã sống hơn chín trăm năm, vì Ngài đã đến để sửa lại những 
mất mát do tổ tông loài người gây nên. Chúa Giêsu Kitô đã sống lâu, bởi vì 
Ngài đã sống vâng phục và hiệp nhất với Mẹ thánh của mình, để vâng lời Cha 
Ngài: vì 1) Chúa Thánh Thần đã dạy rằng ai tôn kính mẹ mình thì giống như 
một người tích thu được một kho báu, nghĩa là ai tôn kính Mẹ Maria như Mẹ 
của mình, và suy phục Mẹ, vâng lời Mẹ trong mọi sự, thì sẽ trở nên giàu có, vì 
nhờ đấy mà hằng ngày tích tụ được một kho báu: “Ai tôn kính mẹ mình thì 
như người tích tụ được một kho báu” (Hc 3,4). 2) Bởi vì, theo một cách giải 
thích thiêng liêng của Chúa Thánh Thần: “Tuổi già của tôi ở trong sự thương 
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xót của lòng mẹ”, nghĩa là chính nơi lòng Mẹ Maria, đã bao bọc và sinh hạ 
một người toàn hảo, nơi đã có thể cưu mang Đấng mà toàn thể vũ trụ không 
chứa nổi, tôi xin nói cho rõ là: chính trong lòng từ mẫu Trinh Nữ Maria mà 
những người trẻ được coi như những người già về sáng suốt, về sự thánh 
thiện, về kinh nghiệm và về sự khôn ngoan, và trong một thời gian ngắn họ 
đạt tới sự viên mãn của tuổi Chúa Giêsu Kitô. 

III. Sự sùng kính này là con đƣờng toàn hƧo 

157. Cách thực hành sự sùng kính này là con đường toàn hảo để đến với 
Chúa Kitô và hiệp nhất với Ngài, vì Mẹ Maria rất thánh là thụ tạo toàn hảo 
nhất và thánh thiện nhất trong các loài thụ tạo trong sạch nhất, và để đến với 
loài người chúng ta, Chúa Giêsu Kitô đã không đi con đường nào khác trong 
cuộc hành trình lớn lao và kỳ diệu của Ngài. Đấng Tối Cao, Đấng không ai 
hiểu thấu, Đấng không ai tới được, Đấng Hằng Hữu, đã muốn đến với chúng 
ta, những con sâu đất, vì chúng ta là không. Đấng Tối Cao đã qua Mẹ Maria 
khiêm nhường mà đến với chúng ta cách thần linh và toàn hảo, không mất 
mát gì về thần tính và sự thánh thiện của Ngài: vậy các kẻ bé mọn cũng phải 
qua Mẹ Maria mà lên tới Thiên Chúa cách thần linh và toàn hảo, không phải 
sợ sệt gì. Đấng bất khả lãnh hội đã làm cho người ta lãnh hội Ngài và Ngài đã 
chịu chứa đựng trong Trinh Nữ Maria bé nhỏ mà không mất mát gì về tính 
bao la vô cùng của Ngài: vậy chúng ta cũng phải để mình được chứa đựng 
trong Mẹ Maria, và được Mẹ dìu dắt, cách toàn hảo, không chút do dự. Đấng 
không ai tới gần được đã tiến lại gần, đã kết hiệp cách chặt chẽ và hoàn toàn 
với nhân tính của chúng ta, nhờ Mẹ Maria, mà không mất mát gì về uy quyền 
của Ngài; thì cũng phải qua Mẹ Maria mà tới gần Thiên Chúa, kết hiệp với sự 
uy linh cao cả của Ngài cách toàn hảo và chặt chẽ, mà không sợ Ngài xua 
đuổi. Sau cùng, Đấng Hằng Hữu đã muốn đến với chúng ta là những hư vô, 
và Ngài đã muốn cái hư vô này trở thành Thiên Chúa, trở thành Đấng Tự Hữu, 
và Ngài đã thực hiện điều đó cách toàn hảo, bằng cách hoàn toàn suy phục 
Trinh Nữ Maria, mà không mất đi tính hằng hữu của Ngài mặc dầu Ngài ở 
trong thời gian; cũng vậy, mặc dầu chúng ta là không, chúng ta có thể nhờ Mẹ 
Maria mà trở nên giống Thiên Chúa về ân sủng và vinh quang, bằng cách hiến 
thân mình cách toàn hảo và trọn vẹn cho Mẹ Maria, thành thử dầu tự bản 
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thân chúng ta là không, chúng ta trở thành tất cả trong Mẹ, mà không sợ bị 
sai lầm. 

158. Người ta hãy làm ra một con đường mới để đến với Chúa Giêsu Kitô, và 
cho là con đường này được lát bằng công nghiệp của các thánh trên trời, bằng 
các nhân đức anh hùng của các vị đó, được soi sáng bởi ánh sáng và vẻ đẹp 
của các thiên thần, và cho rằng tất cả các thánh trên trời và các thiên thần ở 
trên con đường này để hướng dẫn, bảo vệ và nâng đỡ những ai muốn tiến 
bước trên con đường này, thì tôi xin nói rất thật rằng, và tôi xin mạnh mẽ nói 
rằng: con đường này có toàn hảo đến đâu, tôi vẫn chọn con đường vô nhiễm 
của Mẹ Maria: “Posui immaculatam viam: Tôi đã đặt con đường vô nhiễm 
của tôi” (x. Tv 17,33). Đây là con đường không một vết nhơ, không một tì ố, 
không có tội tổ tông mà cũng không có tội riêng mình, không có bóng tối và 
bóng đêm: cho nên nếu Chúa Giêsu chí ái của tôi đang ở trong vinh quang, 
muốn xuống thế một lần nữa (mà chắc Ngài sẽ đến) để thống trị muôn loài, 
thì Ngài sẽ không chọn một con đường nào khác ngoài Mẹ Maria để thực hiện 
cuộc hành trình của Ngài, bởi vì lần thứ nhất Ngài cũng đã nhờ Mẹ mà xuống 
thế cách toàn hảo và chắc chắn. Chỉ có một sự khác nhau giữa lần đến thứ 
nhất và lần đến thứ hai này, là lần đến thứ nhất đã diễn ra trong âm thầm và 
kín đáo, còn lần đến thứ hai sẽ diễn ra trong vinh quang và rực rỡ. Nhưng cả 
hai lần cùng toàn hảo, vì cả hai lần Chúa cũng đến nhờ Mẹ Maria. Ôi! Đây là 
một mầu nhiệm con người ta không hiểu được. “Hic taceat omnis lingua: 
Nơi đây, mọi miệng lưỡi hãy câm nín”. 

IV. Sự sùng kính này là con đƣờng chƳc chƳn 

159. Sự sùng kính này đối với Mẹ Maria là con đường chắc chắn để đến với 
Chúa Giêsu và đạt được sự trọn lành bằng cách kết hiệp với Ngài:  

1) Bởi vì cách sùng kính mà tôi giảng dạy đây không mới mẻ gì, nó 
đã có từ rất xa xưa, đến nỗi cha Boudon29 mới qua đời với danh thơm thánh 
thiện, đã nói trong một tác phẩm của ngài về Mẹ Maria rằng: người ta không 
thể biết cách sùng kính này đã khởi đầu từ hồi nào. Tuy nhiên, một điều chắc 

                                                 
29 Tiến sĩ thần học, tác giả cuốn “Sự làm tôi tớ thánh thiện của Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa” và 
nhiều cuốn sách khác, thấm nhuần lòng sùng kính đích thực đối với Mẹ Maria. 
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chắn là người ta đã thấy những vết tích của sự sùng kính này trong Giáo Hội 
từ hơn 700 năm nay.30 

Thánh Ôđilon, viện phụ đan viện Cluny, sống vào quãng năm 1040, đã là một 
trong những người thực hiện sự sùng kính này cách công khai tại Pháp. Điều 
này được ghi lại trong tiểu sử của vị thánh này. 

Đức Hồng y Phêrô Đamianô31 kể lại rằng, vào năm 1016, thánh Marinô em 
ruột ngài đã tận hiến làm tôi tớ Trinh Nữ Maria trước mặt cha linh hướng của 
ngài một cách rất cảm động: thánh Marinô quàng một khúc thừng vào cổ, 
mặc áo thô và đặt trên bàn thờ một số bạc làm dấu chỉ sự hiến thân và tận 
hiến cho Mẹ Maria. Suốt đời ngài, thánh Marinô sống như tôi tớ của Mẹ Maria 
cách trung thành, cho nên vào giờ lâm tử ngài đã đáng được Bà Chúa của ngài 
đến thăm và an ủi, và được nghe chính miệng Mẹ Maria hứa ban phúc thiên 
đàng cho ngài để thưởng công lòng trung tín của ngài.32 

Cêsariô Bollanđô33 ghi lại việc một hiệp sĩ thời danh, ông Vautier de Birba K, 
bà con họ hàng gần với các quận công Louvain, đã thực hiện việc tận hiến cho 
Mẹ Maria vào năm 1300.34 

Sự sùng kính này đã được nhiều người thực hành riêng tư cho tới thế kỷ XVII 
thì trở thành công chúng. 

160. Cha Simon de Roias, thuộc tu hội Chúa Ba Ngôi, chuyên lo chuộc các 
người bị bắt làm nô lệ, cha là vị giảng thuyết cho vua Philippê III: cha đã gây 
một phong trào cho việc sùng kính này ở khắp nước Tây Ban Nha (quãng 
năm 1611), và ở nước Đức.35 Nhờ sự van nài của vua Philippê III, cha đã được 

                                                 
30 Vua thánh Dagobert II (thế kỷ VII) đã tận hiến cho Mẹ Maria, làm tôi tớ của Mẹ (trích dẫn bởi 
Kronenburg, tác giả cuốn “Maria’ s Heerlijkheit, I, 98). 
31 Được Đức giáo hoàng Lêô XII tuyên phong là tiến sĩ Hội Thánh. 
32 Xem S. A. X, 1310 và tiếp theo. 
33 Cesarius Bollandus chính là Cesarius d’ Heisterbach. 
34 Xem S. A. XI, 347 và tiếp theo. 
35 Hoàng đế Ferđinanđô II đã thực hiện việc tận hiến này, cùng với toàn thể triều đình, năm 
1640. 
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Đức Grêgôriô XV ban nhiều ân xá cho những người thực hành việc tôn sùng 
này. 

Cha Los Rios, thuộc tu hội thánh Augustinô, đã cùng với người bạn thân của 
ngài là cha Roias, chăm lo việc truyền bá việc tôn sùng này, bằng lời giảng và 
bằng sách vở, tại nước Tây Ban Nha và nước Đức.36 Cha đã biên soạn một tác 
phẩm lớn, nhan đề là “Hierachia Mariana” (Phẩm chức Mẹ Maria, xuất bản 
năm 1641 tại Anvers). Trong cuốn sách này, cha luận bàn về lịch sử lâu đời, 
về sự cao trọng và của tính vững chắc của sự sùng kính này, và ngài trình bày 
một cách vừa đạo đức vừa thông thái.37 

161. Ở thế kỷ trước đây, các cha dòng Thêatinô đã thiết lập sự sùng kính này 
tại nước Ý, quần đảo Sicilia và xứ Savoie.  

Cha Stanislas Phalaciô, dòng Tên, đã truyền cách tốt lành sự sùng kính này tại 
nước Ba Lan.38 

Trong cuốn sách của ngài, được nhắc tới trên đây, cha Los Rios kể lại tên tuổi 
của các ông hoàng, các bà chúa, các quận công và các Hồng y của nhiều quốc 
gia khác nhau, đã tuân giữ sự sùng kính này. 

Cha Cornêliô đệ Lapiđe, một người nổi tiếng về lòng đạo đức và về sự thông 
thái, đã được nhiều vị giám mục và nhiều nhà thần học yêu cầu xem xét sự 
sùng kính này. Sau khi xem xét chín chắn, ngài đã đưa ra những lời khen 
ngợi, xứng với lòng đạo đức của ngài. Nhiều bậc vị vọng trong Giáo Hội đã 
theo gương ngài. 

Các cha dòng Tên, những người luôn nhiệt thành phụng sự Mẹ Maria, đã 
nhân danh các linh mục tỉnh dòng Cologne, trình lên quận công xứ Bavière, 
khi đó là Tổng giám mục Cologne, một khảo luận nhỏ về sự sùng kính này:39 
Đức tổng giám mục đã không những ưng thuận ban phép in, mà còn khuyên 

                                                 
36 Nhất là tại nước Bỉ, với các trung tâm như Louvain, Malines và Bruxelles. 
37 Tác phẩm này được chuẩn y bởi các giám mục các giáo phận Malines, Cambrai và Gand. 
38 Vua nước Ba Lan, Wladislaf IV, sau khi ghi tên vào tại Louvain, đã xin các cha dòng Tên rao 
giảng sự sùng kính này tại vương quốc của mình. 
39 Nhan đề là “Mancipium Virginis” (Làm tôi tớ Đức Trinh Nữ), xuất bản tại Cologne, năm 1634. 
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các cha sở và các tu sĩ của giáo phận hãy hết sức cổ võ cho cách sùng kính 
này. 

162. Đức hồng y Bérulle, được mọi người ở toàn cõi nước Pháp cảm mến, là 
một trong những người nhiệt thành nhất trong việc truyền bá sự sùng kính 
này tại nước Pháp, mặc dầu ngài bị vu khống và đánh giá bởi những nhà phê 
bình và bọn vô thần. Họ tố cáo ngài lập dị và dị đoan. Họ biên soạn và xuất 
bản một tập sách nhỏ nói xấu ngài: họ dùng, hay nói đúng hơn: ma quỷ đã 
nhờ bàn tay họ mà dùng đủ mưu chước để cản ngăn không cho ngài truyền 
bá sự sùng kính này tại nước Pháp. Nhưng Đức hồng y, con người vĩ đại và 
thánh thiện này, đã chỉ trả lời các chuyện vu khống của chúng bằng đức nhẫn 
nhục. Và ngài trả lời cho những vấn nạn mà chúng đưa ra trong cuốn sách 
của chúng, bằng một tập sách nhỏ, trong đó ngài phi bác các lý lẽ của chúng 
cách mạnh mẽ, bằng cách trình bày cho chúng thấy rằng sự sùng kính này 
dựa vào gương mẫu của Chúa Giêsu Kitô, đặt nền trên các nghĩa vụ của ta đối 
với Ngài, và trên các lời khấn hứa khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy. Chính nhờ 
vào lý lẽ sau cùng trên đây, mà ngài đã bắt chúng phải câm miệng, bởi vì ngài 
chứng minh cho họ thấy rằng sự tận hiến cho Mẹ Maria, và tận hiến cho 
Chúa Kitô qua bàn tay Mẹ Maria, là cách tốt nhất để lặp lại các lời khấn hứa 
của ta khi chịu phép Thánh Tẩy. Ngài đã nói những điều rất tốt lành về sự 
sùng kính này trong các tác phẩm của ngài. 

163. Người ta có thể đọc trong tác phẩm của cha Boudon40 tên của những vị 
giáo hoàng đã chuẩn y sự sùng kính này, tên các nhà thần học đã xem xét sự 
sùng kính này, những cuộc bách hại mà sự sùng kính này đã trải qua và đã 
chiến thắng, từng ngàn vạn người đã tuân theo cách sùng kính này. Tóm lại, 
không một vị giáo hoàng nào đã lên án, và có thể nói rằng lên án sự sùng 
kính này là lật đổ tất cả nền móng của Kitô giáo. 

Như vậy, rõ ràng là sự sùng kính này không mới mẻ gì, và nếu nó không được 
phổ biến là tại vì nó quá quý giá cho nên không thể được tất cả mọi người 
nếm thử và thực hành. 

                                                 
40 Xem ghi chú của số 159 ở trên. 
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164.  2) Sự sùng kính này là một cách thế chắc chắn để đến với Chúa 
Giêsu Kitô, bởi vì điểm đặc sắc của Mẹ Maria là dẫn đưa ta tới Chúa Giêsu 
cách chắc chắn, cũng như điểm riêng biệt của Chúa Kitô là dẫn đưa chúng ta 
tới Cha Ngài cách chắc chắn. Các nhà tu đức học không thể sai lầm khi họ 
khẳng định rằng Mẹ Maria không thể là một cản trở cho sự người ta đạt tới sự 
kết hiệp với Thiên Chúa. Lẽ nào một người như Mẹ Maria đã được ân sủng 
trước mặt Thiên Chúa cho mọi người nói chung, và cho từng người nói riêng, 
lại có thể trở thành một cản trở cho một linh hồn trên con đường đi tới sự kết 
hiệp với Ngài? Lẽ nào một người tràn đầy ơn Chúa như Mẹ Maria, hiệp nhất 
chặt chẽ với Chúa và biến đổi thành Ngài đến nỗi Ngài đã nhập thể trong lòng 
Mẹ, lại có thể ngăn trở việc các linh hồn kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa? 

Đúng là sự nhìn xem các thụ tạo khác, dầu thánh thiện, cũng đôi khi có thể 
làm chậm lại sự kết hiệp với Thiên Chúa, nhưng điều này không bao giờ xảy 
ra đối với Mẹ Maria, như tôi đã nói, và sẽ nói mãi không bao giờ mệt mỏi. Một 
lý do giải thích tại sao có ít linh hồn đạt tới sự tròn đầy của tuổi Chúa Giêsu 
Kitô, đó là vì Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Con và Hiền Thê của Chúa Thánh 
Thần, chưa được tạo thành đủ trong các linh hồn. Ai muốn có trái cây sự sống 
là Chúa Kitô thì phải có cây sự sống là Mẹ Maria. Ai muốn có sự tác động của 
Chúa Thánh Thần trong linh hồn mình, thì phải có Mẹ Maria rất thánh là 
Hiền Thê trung thành và bất khả phân ly của Chúa Thánh Thần: chính Mẹ 
làm cho Chúa Thánh Thần trở nên phong phú, như được bàn tới trên kia 
rồi.41 

165. Vậy bạn hãy tin chắc rằng bạn càng nhìn ngắm Mẹ Maria trong khi cầu 
nguyện, chiêm niệm, hành động và trong khi chịu các sự đau khổ, nếu không 
nhìn lên Mẹ một cách rõ ràng và chăm chú, thì ít là nhìn một cách khái quát, 
thì bạn sẽ càng gặp thấy Chúa Giêsu luôn ở với Mẹ Maria: và bạn thấy Chúa 
Giêsu cao cả, đầy quyền năng, đầy sức tác động và rất diệu kỳ, hơn cả ở trên 
trời, và hơn nơi bất cứ vật thụ tạo nào trong vũ trụ. Như vậy, không những Mẹ 
Maria, một người mất hút trong Thiên Chúa, không có thể trở thành một cản 
trở cho các linh hồn thánh thiện kết hiệp với Thiên Chúa, mà trái lại, chưa 
từng có, và sẽ không bao giờ có một vật thụ tạo nào có khả năng giúp ta trong 
                                                 
41 Xem các số 20-21 ở trên. 



91 

 

việc trọng đại này cho bằng Mẹ Maria, hoặc do các ân sủng mà Mẹ thông ban 
cho chúng ta để thực hiện công việc này, bởi vì như một vị thánh42 đã nói: 
“Nemo cogitatione Dei repletur nisi per te: Không ai có thể suy tưởng đầy 
đủ về Thiên Chúa mà không nhờ Mẹ”; hoặc do sự Mẹ giữ gìn chúng ta khỏi 
mắc phải những ảo tưởng và những sự lừa dối của tà thần. 

166. Đâu có Trinh Nữ Maria, tà thần không thể ở đó, cho nên một dấu hiệu 
không sai lầm nhất để biết một người được hướng dẫn bởi tinh thần của 
Chúa, là người đó sùng kính Mẹ Maria, hay suy tưởng đến Mẹ và thường hay 
nói về Mẹ. Đó là tư tưởng của một vị thánh:43 chính vị thánh này còn nói 
thêm rằng cũng như sự hô hấp là dấu chắc chắn cho thấy một thân thể 
không chết, thì sự năng suy tưởng và yêu mến kêu cầu Mẹ Maria là dấu chắc 
chắn cho thấy một linh hồn không chết vì tội lỗi. 

167. Giáo Hội và Chúa Thánh Thần hướng dẫn Giáo Hội đã nói rằng chỉ mình 
Mẹ Maria đã tiêu diệt các nhóm rối đạo. “Sola cunctas haereses interemisti 
in universo mundo: Một mình Mẹ đã tiêu diệt tất cả các nhóm rối đạo trên 
toàn thế giới”.44 Mặc dầu các nhà phê bình không tin như thế, nhưng đúng là 
không bao giờ một người trung thành sùng kính Mẹ Maria lại có thể sa vào 
một tà thuyết rối đạo, hoặc một sự sai lầm căn bản nào: người đó có thể sai 
lầm về hình thức, coi một sự dối trá là chân lý, tưởng lầm tà thần là thần khí 
của Chúa. Mà người đó cũng khó sa vào sai lầm hơn những người khác, rồi 
sớm muộn người đó cũng sẽ nhận ra sự sai lỗi và sự sai lầm hình thức của 
mình. Và một khi người đó nhận ra sự lầm lỗi của mình, người đó sẽ không 
cố chấp tin tưởng và chủ trương những gì mình đã tưởng là thật. 

168. Vậy những ai không muốn bị ảo tưởng (mà điều này dễ xảy ra cho 
những người chăm lo nguyện gẫm), và muốn tiến trên đường trọn lành để 
gặp được Chúa Kitô cách chắc chắn và toàn hảo, thì những người đó hãy “can 
đảm và vững chí” (2 Mcb 1,3) nắm giữ sự sùng kính này đối với Mẹ Maria, 
                                                 
42 Thánh Germanô thành Constantinopoli, “Bài giảng II về giấc ngủ từ giã cõi đời của Đức Mẹ”, 
dẫn trong S.A. VI, 37. 
43 Thánh Germanô thành Constantinopoli, “Bài giảng nhân ngày khánh thành Đền thánh Đức 
Trinh Nữ Maria”, dẫn trong S.A. VI, 51. 
44 Kinh Phụng Vụ kính Mẹ Maria: đối ca thứ 1, kinh đêm 3. 
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một cách sùng kính mà có lẽ họ chưa nghe biết! Họ hãy bước vào con đường 
tuyệt hảo mà họ chưa nghe biết, và tôi chỉ cho họ đây: “Tôi chỉ cho anh em 
một con đường tuyệt hảo hơn” (1 Cr 12,31). Đó là con đường do Chúa Giêsu 
Kitô, Đấng Khôn Ngoan vô cùng nhập thể và là đầu của chúng ta mở ra: các 
chi thể đi vào con đường này, sẽ không sợ lạc lối. 

Đó là một con đường dễ đi, vì có đầy ân sủng và dầu thơm của Chúa Thánh 
Thần. Đi trên con đường này, người ta sẽ không mỏi mệt, cũng không thối lui. 
Đó là con đường ngắn, vì với một thời gian ngắn, người ta sẽ tới gặp được 
Chúa Giêsu Kitô. Đó là con đường toàn hảo, không có bùn nhơ, không có cát 
bụi, không có chút dơ bẩn của tội lỗi. Sau cùng, đó là một con đường chắc 
chắn, dẫn đưa chúng ta đến với Chúa Kitô và tới sự sống vĩnh cửu một cách 
thẳng tắp và chắc chắn, không ghé bên phải mà cũng không ghé bên trái. Vậy 
chúng ta hãy vào con đường này tiến bước ngày đêm, cho tới khi đạt được sự 
tròn đầy của tuổi Chúa Giêsu Kitô (x. Ep 4,13). 

 

TIẾT 6: SỰ SÙNG KÍNH NÀY MANG LƤI CHO TA  
MỘT SỰ TỰ DO NỘI TÂM LỚN LAO 

169. Lý do thứ sáu: Cách sùng kính này mang lại cho những người trung 
thành thực hành một sự tự do nội tâm lớn lao, tức là sự tự do của con cái 
Thiên Chúa (x. Rm 8,21). Bởi vì, theo cách sùng kính này, người ta tự đặt 
mình làm tôi tớ của Chúa Kitô, tự hiến thân làm tôi tớ Ngài, cho nên để 
thưởng công sự tận hiến đầy yêu mến này của ta, Chúa Kitô là Chúa nhân 
lành: 1) sẽ cất khỏi tâm hồn chúng ta tất cả những nỗi bối rối và sợ sệt, 
thường làm cho linh hồn co giúm lại và lo lắng bối rối; 2) sẽ mở rộng tâm 
hồn ta bằng một niềm tin yêu thánh thiện nơi Chúa, coi Ngài là Cha của 
mình; 3) sẽ khơi dậy trong tâm hồn ta một tình mến yêu rất thân mật và đầy 
tình con thảo đối với Chúa. 

170. Không cần mất thời giờ để chứng minh chân lý này bằng những lý lẽ, tôi 
chỉ xin kể lại đây một chi tiết của lịch sử mà tôi đã đọc được trong tiểu sử mẹ 
Agnès của Chúa Giêsu, một nữ tu dòng Đa Minh, thuộc tu viện Langeac, miền 
Auvergne (Pháp), qua đời năm 1634 tại tu viện này, với danh thơm là một 
người thánh thiện. Hồi mới lên bảy tuổi, mẹ đã gặp nhiều đau khổ trong tâm 
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trí: một hôm, mẹ nghe một tiếng nói bảo mẹ rằng: muốn được giải thoát khỏi 
các nỗi lo âu và được bảo vệ khỏi mọi kẻ thù, thì hãy sớm tự nguyện trở 
thành tôi tớ của Chúa Giêsu và của Mẹ thánh Ngài. Trên đường về nhà, Agnès 
đã vội tận hiến cho Chúa Giêsu và Mẹ thánh Ngài, với tư cách là tôi tớ Chúa, 
mặc dầu chưa hiểu rõ sự sùng kính này là thế nào: nhặt được một chiếc 
xiềng bằng sắt, Agnès liền thắt ngang lưng mình và giữ như thế cho đến chết. 
Sau hành động này, Agnès thấy tất cả mọi lo âu và đau khổ tan biến hết, và 
cảm thấy một sự bình an lớn lao, tâm hồn mở rộng. Mẹ Agnès đã dạy sự sùng 
kính này cho nhiều người và họ đều tiến bộ nhiều trên con đường thánh 
thiện, trong số những người này có cha Olier, vị sáng lập chủng viện Xuân 
Bích, và nhiều giáo sĩ khác nữa. Một hôm, Mẹ Maria hiện ra với bà, đặt vào cổ 
bà một chiếc dây chuyền bằng vàng để tỏ niềm vui vì bà Agnès đã tự hiến làm 
tôi tớ Chúa Giêsu và tôi tớ Mẹ. Thánh nữ Cêcilia đi theo Mẹ Maria đã nói với 
bà Agnès rằng: “Phúc thay những tôi tớ trung thành của Nữ Vương trên trời, 
vì họ được hưởng tự do đích thực: Làm tôi Mẹ là tự do”. 

 

TIẾT 7: SỰ SÙNG KÍNH NÀY MANG LƤI  
NHỮNG LỢI ÍCH LỚN LAO CHO NGƢỜI ĐỒNG LOƤI 

171. Lý do thứ bảy: Một lý do nữa thúc đẩy chúng ta tuân giữ sự sùng kính 
này, là nó mang lại cho người đồng loại của chúng ta nhiều lợi ích lớn lao. Bởi 
vì nhờ cách sùng kính này, chúng ta thực hành đức bác ái cách tuyệt vời đối 
với tha nhân, vì qua tay Mẹ Maria, chúng ta dành cho tha nhân tất cả những 
gì là quý giá nhất, đó là giá trị đền tội và xin ơn của tất cả các việc lành phúc 
đức của ta, không trừ một tư tưởng tốt lành nhỏ bé nào, hoặc một sự đau khổ 
nhỏ bé nào: chúng ta đồng ý để tất cả những gì đã và sẽ thủ đắc, đều được Mẹ 
Maria tuỳ ý sử dụng để lo cho các kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, hoặc để cứu các 
linh hồn trong luyện ngục. 

Đó chẳng phải là thương yêu tha nhân cách tuyệt hảo sao? Đó chẳng phải là 
tỏ ra mình là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, được nhận ra do đức bác ái 
sao? Đó chẳng phải là cách đưa người tội lỗi trở lại, mà không sợ ra vẻ nọ kia 
sao? Và đó không phải là cách giải thoát các linh hồn trong luyện ngục mà 
gần như không cần làm gì khác ngoài việc bổn phận của mình sao? 
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172. Để hiểu biết sự tuyệt hảo của cách sùng kính này, chỉ cần biết rằng đưa 
một kẻ tội lỗi trở lại, hoặc giải thoát cho một linh hồn trong luyện ngục là một 
việc thiện lớn lao vô cùng, lớn lao hơn cả việc tạo thành trời đất, bởi vì chúng 
ta làm cho một linh hồn lại có Chúa làm của mình. Dầu nhờ sự sùng kính 
này, chúng ta chỉ cứu được một linh hồn khỏi luyện ngục, hoặc chỉ làm cho 
một kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, thì chẳng đủ để khuyên những người có lòng bác 
ái hãy thực hành sự sùng kính này sao? 

Nhưng còn phải ghi nhớ rằng các việc lành phúc đức của chúng ta nhờ bàn 
tay của Mẹ Maria sẽ gia tăng mức trong sạch, và như vậy sẽ thêm công phúc 
và thêm giá trị đền tội và giá trị khẩn cầu: như vậy các việc lành của chúng ta 
sẽ có nhiều khả năng hơn trong việc cứu vớt các linh hồn trong luyện ngục, và 
làm cho các kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, hơn là nếu chúng không qua bàn tay 
khiết trinh và quảng đại của Mẹ Maria. Một chút gì người ta dâng lên Chúa 
nhờ bàn tay của Mẹ Maria, không theo ý riêng mình và với một lòng bác ái hết 
sức vô vị lợi, thì có thể trở thành rất có giá trị để ngăn cơn thịnh nộ của Thiên 
Chúa và kéo lòng thương xót của Ngài. Và như vậy có thể là đến giờ chết, một 
người đã trung thành thực hành cách sùng kính này, đã nhờ cách này mà giải 
thoát được nhiều linh hồn khỏi luyện ngục, và đưa được nhiều người tội lỗi 
trở lại, mặc dầu người đó đã chỉ làm các việc thường ngày của bậc sống của 
mình. Ôi, người đó sẽ vui chừng nào khi ra trước toà Chúa phán xét! Vinh 
quang trên trời của người đó sẽ lớn lao dường nào! 

 

TIẾT 8: SỰ SÙNG KÍNH NÀY LÀ MỘT CÁCH THẾ  
KỲ DIỆU ĐỂ ĐỨNG VỮNG 

173. Lý do thứ tám: Sau cùng, điều khiến chúng ta thực hành cách sùng 
kính này đối với Mẹ Maria, là vì đây là cách thế tuyệt hảo để đứng vững trên 
đường nhân đức và sống trung thành. Bởi vì, tại đâu đa số những cuộc trở lại 
của những người tội lỗi đã không bền vững? Tại đâu người ta dễ dàng sa ngã 
lại vào vòng tội lỗi? Tại đâu đa số những người công chính, thay vì tiến từ 
nhân đức này qua nhân đức khác và thủ đắc những ân sủng mới, lại đánh 
mất một chút nhân đức và ân sủng mà họ đã có được? Như tôi đã chứng 
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minh trên kia,45 điều bất hạnh này là do người ta hư hỏng, yếu đuối và thiếu 
vững vàng, vậy mà lại quá tự tin, cậy dựa vào sức mình, tưởng rằng mình có 
khả năng giữ được kho báu các ân sủng, các nhân đức và các công nghiệp của 
mình. 

Nhờ sự sùng kính này, người ta phó thác cho Mẹ Maria rất trung thành tất cả 
những gì người ta có. Người ta nhận Mẹ làm người được ký thác tất cả mọi sở 
hữu của người ta, trong lãnh vực tự nhiên và lãnh vực ân sủng. Người ta tin 
tưởng vào sự trung thành của Mẹ, cậy vào quyền năng của Mẹ, trông đợi ở 
lòng thương xót và đức ái của Mẹ, để Mẹ gia tăng và gìn giữ các nhân đức và 
công nghiệp của người ta, mặc dầu ma quỷ, thế gian và xác thịt làm hết cách 
để cướp lấy của chúng ta. Người ta thưa với Mẹ, như đứa con thưa với mẹ 
mình, như đầy tớ thưa với bà chủ của mình: “Xin Mẹ giữ những gì con đã ký 
thác nơi Mẹ” (x. 1 Tm 6,20). Lạy Mẹ nhân lành, lạy Bà Chúa của con, con 
nhận biết rằng cho tới nay con đã nhận được Chúa ban cho nhiều ân sủng, 
nhờ Mẹ cầu bầu cho, hơn là do con đáng được, và kinh nghiệm đau đớn của 
con dạy con biết rằng con mang kho báu này trong một bình dễ vỡ, và con 
quá yếu đuối và quá khốn nạn để tự mình giữ gìn kho báu này: “Con là một 
nhóc con, đáng khinh” (x. Tv 118,141). Vậy, xin Mẹ cho con được ký thác nơi 
Mẹ tất cả những gì con có, và xin Mẹ trung thành và quyền năng hãy giữ lấy 
cho con. Nếu Mẹ giữ cho, con sẽ không mất gì hết. Nếu Mẹ nâng đỡ con, con 
sẽ không sa ngã. Nếu Mẹ bảo vệ con, con sẽ được bảo đảm không bị các kẻ 
thù quấy phá. 

174. Đó là điều thánh Bênađô đã khẳng định bằng những lời rất mạnh mẽ, 
để khuyên ta hãy thực hành sự sùng kính này: “Ipsa tenente, non corruis; 
ipsa protegente, non metuis; ipsa duce, non fatigaris; ipsa propitia, 
pervenis: Khi Mẹ nâng đỡ, bạn sẽ không ngã quỵ; khi Mẹ bảo vệ, bạn sẽ 
không sợ gì; khi Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không mệt mỏi; khi Mẹ phù trợ, bạn sẽ 
tới bến cứu độ”.46 Thánh Bonaventura có vẻ còn nói mạnh hơn nữa: “Virgo 
non solum in plenitudine sanctorum detinetur, sed etiam in plenitudine 
sanctos detinet, ne plenitudo minuatur; detinet merita ne pereant; detinet 

                                                 
45 Xem các số trên đây 87-89. 
46 Thánh Bênađô, Bài diễn giảng Phúc Âm thứ hai về đoạn “Thiên sứ được sai”, số 17. 
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gratias ne effluant; detinet daemones ne noceant; detinet Filium ne 
peccatores percutiat: Không những Trinh Nữ Maria được giữ ở giữa nơi hội 
họp đầy đủ của các thánh, nhưng Mẹ còn giữ cho sự đầy đủ này đừng 
giảm đi; Mẹ giữ cho các nhân đức đừng tan tác đi; Mẹ giữ cho các công 
nghiệp đừng mất đi; Mẹ giữ cho các ân sủng đừng đổ ra ngoài uổng; Mẹ 
giữ các quỷ ma kẻo chúng làm hại kẻ lành; Mẹ giữ Chúa Con kẻo Ngài 
đánh phạt kẻ tội lỗi.”47 

175. Trinh Nữ Maria rất thánh là Trinh Nữ trung tín: nhờ sự trung tín của Mẹ 
đối với Thiên Chúa, Mẹ đã sửa lại những mất mát mà bà Evà bất trung đã gây 
nên do sự bất trung của bà. Mẹ còn xin được ơn trung thành với Chúa và ơn 
bền vững cho những ai bám víu lấy Mẹ. 

Bởi vậy, một vị thánh đã ví Mẹ với chiếc neo vững chắc: Mẹ sẽ giữ cho con cái 
Mẹ khỏi đắm tàu trong biển cả đầy sóng gió của trần gian, nơi đó nhiều người 
đã hư mất vì không bám được một chiếc neo vững chắc. Vị thánh đó nói: 
“Animas ad spem tuam sicut ad firmam anchoram alligamus: Chúng con 
buộc chặt các linh hồn vào sự tin cậy vào Mẹ, như buộc chặt vào một chiếc 
neo vững chắc”.48 Các thánh đã được cứu độ đều đã bám chặt lấy Mẹ, và đã 
buộc chặt các người khác vào Mẹ, để họ được đứng vững trong đường nhân 
đức. Phúc thay và vạn lần phúc thay những Kitô hữu bám chặt lấy Mẹ cách 
trung thành và trọn vẹn, như bám vào một chiếc neo vững chắc. Những trận 
bão tố ghê gớm của trần gian này không làm họ chết đuối, cũng không khiến 
họ bỏ rơi mất các kho báu trên trời của họ. Hạnh phúc thay những ai được ở 
trong Mẹ như ở trong chiếc tàu của ông Noe. Những làn nước của đại hồng 
thuỷ các tội lỗi, đã làm chết đuối biết bao nhiêu người, sẽ không làm hại được 
họ, bởi vì “những ai ở trong Mẹ mà hành động cho ơn cứu độ của mình, sẽ 
không phạm tội” (Hc 24,30). Đấng Khôn Ngoan nói như thế, và Mẹ cũng nói 
như vậy. Hạnh phúc thay những con cái bất trung của bà Evà khốn nạn, biết 
bám lấy Mẹ và Trinh Nữ Maria trung tín: Mẹ trung tín và không bao giờ tự 
chối bỏ mình. “Mẹ mãi mãi trung tín và không thể tự chối bỏ mình”.49 Mẹ 

                                                 
47 Thánh Bonaventura, Gương Trinh Nữ Maria, bài VII, §6. 
48 Thánh Gioan Đamascênô, Bài giảng I ngày lễ Đức Mẹ ngủ giấc lìa đời. 
49 Áp dụng vào Mẹ Maria một lời thánh Phaolô nói về Thiên Chúa: 2 Tm 2,13. 
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luôn yêu thương những kẻ mến yêu Mẹ: “Ta yêu thương những kẻ yêu mến 
Ta” (Cn 8,17). Không những Mẹ yêu thương họ bằng một tình yêu cảm tính, 
mà còn bằng một tình yêu hành động và hữu hiệu, nghĩa là Mẹ sẽ ban cho họ 
dư đầy ân sủng để giữ họ đừng thối lui trên đường nhân đức, và đừng sa ngã 
kẻo mất ân nghĩa của Chúa Giêsu Con Mẹ. 

176. Mẹ nhân lành của chúng ta luôn lãnh nhận tất cả những gì người ta ký 
thác nơi Mẹ, vì Mẹ rất thương người ta. Và một khi Mẹ đã nhận ký thác như 
thế, Mẹ sẽ giữ gìn cho ta theo đức công bằng và theo lời giao ước ký thác. 
Cũng như một người được tôi ký thác một ngàn đồng tiền vàng, sẽ có nghĩa vụ 
giữ lấy cách cẩn thận cho tôi, thành thử nếu vì sơ suất mà để mất số tiền vàng 
này, người đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước công lý. Nhưng không đâu, Mẹ 
Maria là Trinh Nữ trung tín sẽ không bao giờ vì sơ suất mà để mất những gì 
người ta ký thác nơi Mẹ: trời đất sẽ qua đi nhưng Mẹ Maria thì không khi nào 
thất tín hoặc sơ suất đối với những ai tin cậy Mẹ. 

177. Hỡi con cái đáng thương của Mẹ Maria, sự yếu đuối của các bạn rất đáng 
ngại, các bạn lại rất dễ đổi thay và đáy lòng của các bạn thì hư hỏng. Tôi xin 
nói thật, các bạn cũng đã được rút ra từ cùng một mớ hôi thối của con cái 
Ađam và Evà; nhưng không nên vì thế mà các bạn thất vọng; các bạn hãy an 
tâm; các bạn hãy vui lên, vì này tôi dạy cho các bạn một bí quyết, một bí quyết 
mà hầu hết tất cả các Kitô hữu, kể cả những người sùng đạo nhất cũng không 
biết. 

Các bạn đừng để vàng bạc của các bạn trong các tủ sắt, chúng có thể bị ma 
quỷ mở hoặc đục thủng để lấy cắp đi. Mà các tủ sắt thường nhỏ quá, yếu quá 
hoặc cũ quá không giữ nổi của quý giá và giá trị như thế. Cũng đừng để nước 
trong sạch và tinh khiết trong những chiếc bình hư hỏng và ám mùi tội lỗi; 
nếu không còn tội lỗi trong đó thì cũng còn mùi hôi của nó: nước tinh khiết 
sẽ bị hư thối. Đừng để rượu nho ngon quý của các bạn trong những chiếc 
thùng chứa cũ kỹ, đã có chứa thứ rượu nho xấu: rượu ngon của các bạn sẽ có 
thể bị hư thối và có nguy cơ chảy ra ngoài hết. 

178. Vì các bạn nghe tôi, hỡi các linh hồn được tuyển chọn, tôi sẽ nói rõ hơn. 
Các bạn đừng để vàng của đức ái của các bạn, bạc của đức khiết trinh của các 
bạn, nước tinh tuyền của các ân sủng, cũng như đừng để rượu nho của công 
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phúc và nhân đức của các bạn trong một chiếc bao lủng, một tủ sắt cũ kỹ và 
ọp ẹp, một chiếc bình hư hỏng là bản thân các bạn: nếu không, các bạn sẽ bị 
bọn trộm cướp tước đoạt hết: đó là ma quỷ, vì chúng rình mò đêm ngày để 
gặp lúc thuận tiện cho việc của chúng; nếu không, các bạn sẽ làm hư hỏng tất 
cả những gì tinh tuyền Chúa ban cho các bạn, do hơi hôi thối của lòng tự ái, 
của sự tự mãn và của ý riêng của các bạn. 

Các bạn hãy để, hãy đặt tất cả kho báu các ân sủng và các nhân đức của các 
bạn trong lòng và trong Trái tim Mẹ Maria, vì Mẹ là chiếc bình thiêng liêng, 
chiếc bình đáng tôn kính, chiếc bình rất trọng vọng của sự sùng kính. Từ khi 
Thiên Chúa đã đích thân ẩn mình trong lòng Mẹ Maria cùng với tất cả các vẻ 
tuyệt hảo của Ngài, thì lòng Trinh Nữ Maria đã trở nên tuyệt đối thiêng liêng, 
nơi ở thiêng liêng cho những linh hồn thiêng liêng nhất. Lòng Mẹ Maria cũng 
là nơi vô cùng đáng tôn trọng, vì là ngai toà của Vua cả trên trời. Lòng Mẹ 
Maria cũng là nơi rất trọng vọng của sự sùng kính, nơi cư ngụ của những linh 
hồn đáng tôn quý nhất vì đức hiền lành, vì các ân sủng và vì các nhân đức. 
Tóm lại, Mẹ Maria đáng tôn quý như “một đền vàng”, như “lầu đài Đavít” và 
như “tháp ngà báu”. 

179. Ôi, một người đã trao phó tất cả cho Mẹ Maria, phó thác trọn vẹn cho 
Mẹ, thì hạnh phúc dường nào! Người đó hoàn toàn thuộc về Mẹ, và Mẹ hoàn 
toàn là của người đó. Người đó có thể mạnh bạo nói như vua Đavít rằng: “Bà 
là của tôi” (x. Tv 118,56). Mẹ Maria là của tôi. Hoặc nói như người môn đệ 
Chúa yêu thương rằng: “Tôi nhận Mẹ làm tất cả gia nghiệp của tôi” (x. Ga 
19,27). Và cũng có thể nói với Chúa Giêsu Kitô rằng: “Omnia mea tua 
sunt, et omnia tua mea sunt: Tất cả những gì của con là của Mẹ, và tất cả 
những gì của Mẹ là của con” (x. Ga 17,10). 

180. Những người hay phê bình khi đọc những lời này, có thể nghĩ là tôi nói 
quá, do một sự sùng kính thái quá. Đáng buồn thay! Họ không hiểu tôi, hoặc 
vì họ là những con người xác thịt, không cảm nghiệm được những sự việc 
thiêng liêng, hoặc vì họ thuộc về thế gian, nên không có thể nhận lấy Chúa 
Thánh Thần, hoặc vì họ kiêu căng và hay phê phán, nên họ lên án hoặc khinh 
chê tất cả những gì họ không hiểu được. Nhưng những linh hồn không sinh 
ra bởi máu, bởi ý muốn xác thịt và bởi ý muốn của người đàn ông (x. Ga 
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1,13), nhưng sinh ra bởi Thiên Chúa và Mẹ Maria, thì những tâm hồn đó hiểu 
tôi và cảm nghiệm điều tôi nói: và đây tôi viết cho những tâm hồn đó. 

181. Và với cả hai loại người trên đây, tôi xin nói tiếp vấn đề bị bỏ ngang trên 
đây. Tôi xin nói rằng Mẹ Maria rất thánh là người ngay thẳng và quảng đại 
nhất trong số những người thánh thiện, cho nên không khi nào Mẹ chịu thua 
ai về tình thương và lòng quảng đại. Một vị thánh đã nói: người ta cho Mẹ một 
quả trứng gà, Mẹ cho lại một con bò, nghĩa là khi người ta dâng cho Mẹ một 
chút gì đó thôi, Mẹ sẽ ban cho người ta rất nhiều những gì Mẹ đã nhận lãnh 
từ nơi Thiên Chúa. Bởi vậy, nếu một linh hồn tận hiến cho Mẹ, thì Mẹ cũng 
tận hiến cho linh hồn đó, miễn là linh hồn đó trọn vẹn phó thác cho Mẹ, và 
chăm lo tiến tới trên đường nhân đức, và hãm dẹp các ham mê của mình. 

182. Vậy các tôi tớ trung thành của Mẹ Maria hãy mạnh bạo nói lên với thánh 
Gioan Đamascênô rằng: “Lạy Mẹ Thiên Chúa, con trông cậy Mẹ, nên con sẽ 
được cứu thoát; con được Mẹ bảo vệ, con sẽ chiến đấu và đánh đuổi các kẻ 
thù của con; bởi vì sùng kính Mẹ là khí giới ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban 
cho những ai mà Ngài muốn cứu độ” (thánh Gioan Đamascênô, Bài giảng 
ngày lễ Truyền Tin). 

 

 

 

CHƢƠNG 6:  
HÌNH ƦNH TRONG THÁNH KINH  

CỦA SỰ SÙNG KÍNH TOÀN HƦO NÀY:  
REBECCA VÀ GIACÓP 

 

183. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta trong Thánh Kinh (St 27) một 
hình ảnh tuyệt đẹp về những chân lý mà tôi vừa trình bày trên đây về Mẹ 
Maria và con cái với tôi tớ của Mẹ: đó là truyện cậu Giacóp đã nhận được sự 
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chúc phúc của cha mình là ông Isaac, nhờ sự lo liệu và khôn khéo của mẹ 
mình là bà Rebecca. 

Dưới đây là câu truyện mà Chúa Thánh Thần kể lại. Sau đó tôi sẽ thêm vào 
phần giải thích của tôi. 

 

TIẾT 1: REBECCA VÀ GIACÓP 

I. Truyện ông Giacóp 

184. Esau đã bán quyền trưởng nam của mình cho Giacóp. Bà Rebecca là mẹ 
hai anh em. Bà yêu thương Giacóp cách âu yếm, và muốn bảo đảm những lợi 
lộc về quyền trưởng nam cho cậu, nhiều năm sau đó, do một sự khôn khéo 
rất thánh thiện và đầy mầu nhiệm. Bởi vì ông Isaac cảm thấy mình đã già cả, 
và muốn chúc phúc cho hai con mình trước khi chết, nên ông gọi Esau là 
trưởng nam và dạy hãy đi săn bắn để kiếm cái gì làm một bữa ngon cho cha, 
sau đó cha sẽ chúc phúc cho. Bà Rebecca vội báo cho Giacóp biết chuyện và 
dạy cậu xuống chuồng bắt cho bà hai con dê tơ. Khi Giacóp đưa lên cho bà, bà 
lấy áo của Esau mặc cho Giacóp, rồi lấy da dê quấn phủ lên da tay và da cổ 
Giacóp, để ông Isaac đã mù loà, khi nghe tiếng Giacóp thì sẽ sờ tay và cổ mà 
thấy lông lá, sẽ tưởng là Esau. Đúng thế, khi nghe Giacóp xưng mình là Esau, 
cụ già Isaac rất đỗi ngạc nhiên, bảo con tiến lại gần để ông sờ tay và cổ: ông 
nói rằng tiếng nói thì đúng là tiếng của Giacóp, nhưng hai bàn tay là bàn tay 
của Esau. Sau khi đã ăn, cụ già Isaac ôm hôn con, ông ngửi thấy mùi thơm 
của áo con mình, liền chúc phúc cho con được sương sa của trời và mầu mỡ 
phì nhiêu của đất. Ông đặt cậu làm chủ tất cả tài sản của ông, và ông kết thúc 
lời chúc phúc như sau: “Kẻ nào nguyền rủa con thì nó sẽ bị nguyền rủa, kẻ 
nào chúc phúc cho con thì sẽ được tràn đầy những phúc lành”. 

Cụ già Isaac vừa nói xong mấy lời này, thì Esau bước vào, hai tay bưng món ăn 
thịt rừng mà cậu ta đã săn được, để cha cậu ăn rồi chúc phúc cho cậu. Thánh 
tổ phụ Isaac đã vô cùng sửng sốt vì những gì vừa xảy ra, nhưng thay vì rút lại 
những gì ngài vừa làm, ngài đã xác nhận vì thấy rõ có bàn tay Thiên Chúa dẫn 
đưa trong chuyện này. Thánh Kinh kể lại rằng khi đó Esau kêu la ầm ĩ, tố cáo 
Giacóp đã lừa gạt, và xin cha mình cũng chúc lành cho mình. Ở điểm này, các 
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thánh Giáo Phụ ghi nhận rằng Esau là hình ảnh những người thường dễ dàng 
liên kết Thiên Chúa với thế gian, vừa muốn hưởng những sự an ủi của trời 
cao, lại vừa muốn có những sự ủi an của dưới đất này. Động lòng thương vì 
những tiếng kêu la của Esau, sau cùng Isaac cũng chúc phúc cho nó, nhưng 
là một sự chúc phúc của trái đất này, và ông vẫn bắt nó phải suy phục em nó 
là Giacóp; điều này khiến nó thù ghét Giacóp cách cay đắng, và nó chỉ chờ cha 
nó chết, nó sẽ giết Giacóp. Và Giacóp đã chỉ thoát chết, vì nhờ có mẹ là bà 
Rebecca, nhờ sự khôn khéo và những lời khuyên tốt lành của bà mà Giacóp 
đã ngoan ngoãn vâng theo. 

II. Ý nghĩa của câu truyện Giacóp 

185. Trước khi giải thích ý nghĩa câu truyện rất ý vị này, chúng ta nên nhớ 
rằng, theo các thánh Giáo Phụ và các nhà chú giải Thánh Kinh, thì Giacóp là 
hình ảnh Chúa Kitô và những linh hồn được tuyển chọn, còn Esau là hình 
ảnh những kẻ bị Chúa luận phạt. Chỉ cần xem xét hành động và cách đối xử 
của mỗi nhân vật này, cũng đủ thấy như vậy. 

1. Esau, hình Ƨnh của những kẻ bị Chúa luƱn phƥt 

1) Esau, trưởng nam, là một người mạnh mẽ và lực lưỡng, một tay 
bắn cung rất có tài trong việc săn bắn. 

 2) Anh ta hầu như rất ít khi ở nhà. Chỉ cậy vào sức mình và tài nghệ 
của mình, Esau chỉ làm việc ở ngoài nhà. 

3) Anh ta không lo làm vui lòng mẹ mình là bà Rebecca, và anh ta 
không làm gì để mẹ vui lòng. 

4) Esau là con người thích ăn ngon và ham sướng cái miệng, đến độ 
đã bán quyền trưởng nam để đổi lấy một bát cháo đậu. 

5) Cũng như Cain, Esau ghen ghét em ruột mình là Giacóp, và luôn 
đánh phá em mình. 

186. Đó là lối hành động hằng ngày của những kẻ bị Thiên Chúa ruồng bỏ: 

1) Họ tin vào sức mình và tài khéo của mình trong các công việc trần 
thế: họ tỏ ra mạnh mẽ, khôn khéo và sáng suốt trong các sự việc trần gian, 
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nhưng lại yếu kém và dốt nát trong các sự việc trên trời. “Mạnh mẽ trong các 
sự việc trần gian, yếu kém trong các sự việc trên trời”. Bởi vậy: 

187. 2) Họ không, hoặc ít khi ở nhà, trong nhà mình, nghĩa là trong nội 
tâm của mình: đó là ngôi nhà bên trong, ngôi nhà chủ yếu mà Thiên Chúa 
ban cho mỗi người, để ở nhà mình theo gương Thiên Chúa, vì Thiên Chúa 
luôn ở nhà Ngài. Các kẻ bị Chúa ruồng bỏ thì không ưa tĩnh tâm, không ưa tu 
đức, không ưa sùng kính nội tâm, và họ coi những người sống nội tâm và 
sống xa thế tục, tức những người sống nội tâm hơn là sống bên ngoài, là 
những người kém trí, những người mê đạo, những người u mê. 

188.  3) Họ không quan tâm đến sự sùng kính Mẹ Maria, Mẹ của những 
người được Chúa chọn. Thật ra họ không thù ghét Mẹ, đôi khi họ còn hát lời 
ngợi khen Mẹ. Họ nói họ yêu mến Mẹ và họ cũng thực hành một vài sự tôn 
kính Mẹ; nhưng đàng khác, họ không chịu để người ta yêu mến Mẹ cách tha 
thiết, vì họ không âu yếm Mẹ như Giacóp âu yếm Rebecca mẹ mình. Họ phê 
bình những cách sùng kính mà những con cái và tôi tớ Mẹ Maria thực hành 
cách trung thành, để được Mẹ yêu thương, vì họ nghĩ rằng một sự sùng kính 
như thế không cần thiết cho ơn cứu độ. Họ nghĩ rằng miễn là họ không ghét 
Mẹ Maria, và không khinh chê ra mặt những cách tôn kính Mẹ, thì cũng đủ 
để được Mẹ thương. Họ tưởng mình là tôi tớ Mẹ, vì có lắp bắp đọc một ít kinh 
để tôn kính Mẹ, nhưng họ không âu yếm Mẹ và không sửa mình. 

189.  4) Những kẻ bị Chúa ruồng bỏ thường bán quyền trưởng nam của 
mình, tức niềm vui thiên đàng, để đổi lấy một bát cháo đậu, tức những thú 
vui trần tục. Họ vui cười, ăn uống, chơi bời, nhảy nhót... cũng như Esau, 
chẳng lo gì ăn ở xứng đáng với sự chúc phúc của Cha trên trời. Nói tắt một lời, 
họ chỉ nghĩ tưởng đến trần tục, chỉ yêu mến những sự thế gian và chỉ hành 
động vì thế gian và những thú vui của thế gian; vì một phút thú vui, vì một 
chút hư vinh, vì một mảnh đất nhỏ, họ có thể bán đứng ân sủng của bí tích 
Thánh Tẩy, bán đứng chiếc áo trắng vô tội của họ và gia nghiệp trên trời của 
họ. 

190.  5) Sau cùng, những kẻ bị Chúa ruồng bỏ thường thù ghét và bách hại 
những người được Chúa chọn, cách công khai hoặc cách ngấm ngầm, và họ 
làm như thế hằng ngày. Họ làm phiền nhiễu và khinh chê các người lành. Họ 
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phê bình, chống đối, nhục mạ, lừa dối những người lành. Họ làm cho các 
người này trở thành nghèo khó, họ xua đuổi, làm kẻ lành phải đứng đường 
đứng chợ, còn họ thì trở thành giàu có, họ ăn chơi xa hoa, họ trưng diện, họ 
giàu sang, họ làm lớn và sống sung sướng. 

2. Giacóp, hình Ƨnh những ngƣời đƣợc Chúa chọn 

191.  1) Giacóp là em, có thân hình ốm yếu, tính tình hiền hoà và ít nói. 
Cậu thường ở nhà với mẹ là bà Rebecca. Cậu yêu mến mẹ cách tha thiết. Nếu 
cậu ra khỏi nhà, thì không phải do tự ý, hoặc cậu tin tưởng vào tài khéo của 
mình, nhưng là để làm theo ý mẹ mình. 

192.  2) Cậu yêu mến và tôn kính mẹ mình. Cậu luôn ở nhà, bên cạnh mẹ. 
Cậu không lấy gì làm vui sướng hơn là ở gần mẹ và nhìn thấy mẹ. Cậu tránh 
tất cả những gì có thể làm phiền lòng mẹ, và cậu làm tất cả những gì làm mẹ 
vui. Như vậy cậu đã làm cho mẹ cậu là bà Rebecca càng yêu thương cậu hơn. 

193.  3) Cậu vâng phục mẹ yêu quý của mình trong mọi sự, và cậu vâng lời 
mẹ cách trọn vẹn trong mọi sự, vâng lời cách mau mắn không rềnh rang, và 
vâng lời cách yêu mến không bao giờ than vãn. Mẹ chỉ tỏ ý một chút là cậu 
chạy đi làm ngay. Cậu tin mọi điều mẹ cậu bảo, không bao giờ cãi lý: chẳng 
hạn mẹ bảo xuống chuồng bắt hai con dê tơ để mẹ dọn bữa ăn ngon cho cha 
cậu là Isaac, cậu đã không cãi lại rằng một con cũng quá đủ để dọn cho một 
người ăn. Nhưng cậu đã không dám lý sự với mẹ, cậu đã đi làm ngay điều mẹ 
cậu bảo làm. 

194.  4) Giacóp hoàn toàn tin tưởng nơi mẹ yêu dấu của mình. Cậu không 
cậy dựa vào khôn ngoan tài khéo của mình, mà chỉ trông cậy vào sự chăm sóc 
và che chở của mẹ mình. Cậu chạy lại mẹ mỗi khi gặp khó khăn, và xin ý kiến 
của mẹ mỗi khi gặp nghi nan: chẳng hạn khi cậu hỏi mẹ rằng: lỡ ra thay vì 
chúc phúc, cha cậu lại chúc dữ cho cậu thì sao, nhưng vì mẹ cậu bảo cậu 
rằng nếu như cha cậu chúc dữ, thì bà sẽ lãnh chịu lời chúc dữ đó, cậu đã 
hoàn toàn tin lời mẹ mình, và đặt hết tin tưởng nơi mẹ mình. 

195.  5) Sau cùng Giacóp đã tuỳ sức mà bắt chước các nhân đức cậu nhận 
thấy nơi mẹ mình. Một trong những lý do khiến cậu luôn ở nhà, là để bắt 
chước người mẹ rất nhân đức của mình, và để tránh xa bạn bè xấu, có thể lôi 
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kéo cậu vào con đường hư hỏng. Bằng cách này, cậu trở thành xứng đáng 
lãnh nhận lời chúc phúc gấp đôi của cha mình. 

196. Đó cũng là cách đối xử hằng ngày của những người được Chúa chọn. 

1) Họ thường ở nhà với mẹ mình, nghĩa là họ ưa sống tĩnh mịch, 
sống nội tâm. Họ chăm lo cầu nguyện theo gương Mẹ Maria và cùng với Mẹ 
Maria mà tất cả vinh quang đều “ở bên trong”, và Mẹ là người suốt đời ưa 
thích ở nơi thanh vắng và nguyện gẫm. Họ cũng đôi khi ra ngoài, bước vào thế 
gian, nhưng đó là do vâng theo ý Chúa và ý Mẹ yêu dấu của họ, để chu toàn 
những bổn phận của bậc sống của mình. Dầu những công việc bên ngoài mà 
họ làm đó có vẻ trọng đại biết mấy đi nữa, họ vẫn quý trọng những công việc 
nội tâm hơn, bởi vì trong nội tâm, bên cạnh Mẹ Maria, họ làm công việc lớn 
lao là lo việc trọn lành: so với việc trọn lành, tất cả các công việc khác đều chỉ 
là những trò chơi của trẻ nhỏ. Bởi vậy, trong khi các anh chị em của họ làm 
việc bên ngoài, với nhiều nỗ lực, nhiều tài khéo và nhiều thành công, và được 
thế gian ưng ý và khen ngợi, thì nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần họ biết 
rằng: họ sẽ được vinh quang và được vui mừng, nếu sống ẩn dật với Chúa 
Giêsu và theo gương Ngài, trong sự trọn vẹn suy phục Mẹ Maria, hơn là thực 
hiện được những việc kỳ diệu trong thế gian như Esau và những kẻ bị Thiên 
Chúa ruồng bỏ. “Vinh quang của Thiên Chúa và sự phong phú của con 
người ở trong nhà Mẹ Maria” (x. Tv 111,3). 

Lạy Chúa Giêsu, các nhà tạm của Chúa đáng mến dường nào! Chim sẻ đã tìm 
được nhà để ở, và chim cu có tổ để đặt con của nó. Ôi! Hạnh phúc thay 
những ai ở trong nhà Mẹ Maria, nơi Chúa là người đầu tiên đã chọn làm nơi 
cư ngụ cho Ngài! Chính trong nhà này, những người được Chúa chọn sẽ nhận 
được sự trợ giúp của Chúa: họ sẽ có những bậc để lên cao trong các nhân 
đức, hầu đạt tới đức trọn lành nơi thung lũng đầy nước mắt này. “Các nhà 
tạm của Chúa đáng yêu quý dường nào!” (x. Tv 83,2). 

197.  2) Họ âu yếm Mẹ Maria và tôn kính Mẹ cách chân thành, như Mẹ tốt 
lành và như Bà Chúa của họ. Họ không chỉ yêu mến Mẹ ngoài miệng, mà còn 
yêu mến thiết tha trong lòng. Họ không chỉ tôn kính Mẹ bề ngoài, nhưng tôn 
kính Mẹ nơi đáy lòng họ. Cũng như Giacóp, họ tránh tất cả những gì làm Mẹ 
không vui, và họ hăng say làm tất cả mọi sự để được Mẹ thương. Họ mang tới 
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và dâng lên Mẹ không phải hai con dê tơ như Giacóp, nhưng họ dâng lên Mẹ 
thân xác và linh hồn họ, cùng với tất cả những gì thuộc về hồn xác họ, được 
tượng trưng bởi hai con dê tơ của Giacóp: 1) để Mẹ nhận lấy tất cả, như 
những vật thuộc về Mẹ; 2) để Mẹ giết, nghĩa là làm cho họ chết đi cho tội lỗi, 
và chết đi cho bản thân họ, để Mẹ lột da họ, nghĩa là giúp họ vứt bỏ lòng tự ái, 
và nhờ đó họ sẽ được Chúa Giêsu yêu thương, vì Chúa Giêsu Con Mẹ chỉ 
muốn có những bạn hữu và những môn đệ đã chết cho chính mình họ; 3) để 
Mẹ sửa sang họ cho hợp với sở thích của Cha trên trời mà Mẹ biết rành hơn 
bất cứ loài thụ tạo nào khác; 4) để nhờ sự chăm lo của Mẹ và nhờ lời chuyển 
cầu của Mẹ, hồn và xác chúng ta được thanh tẩy khỏi mọi tì vết, đã hoàn toàn 
chết cho mình, được biến đổi thành một món ăn xứng với Cha trên trời, và 
đáng được Ngài chúc phúc. Đó là những gì các người được Chúa chọn sẽ làm, 
khi họ đã nếm và thực hành việc tận hiến cho Chúa Giêsu Kitô nhờ bàn tay 
Mẹ Maria. Đó là sự sùng kính đích thực mà chúng tôi dạy họ, để họ biết cách 
tỏ bày một lòng mến yêu chân thành và can đảm đối với Chúa Giêsu và Mẹ 
thánh Ngài. 

Những kẻ bị Thiên Chúa ruồng bỏ có thể tha hồ nói rằng họ yêu mến Chúa 
Giêsu, họ yêu mến và tôn kính Mẹ Maria, nhưng họ không phải bỏ của cải 
mình ra, họ không yêu mến đến mức hy sinh thân xác và ngũ quan của họ, 
hy sinh linh hồn và các đam mê ước muốn của họ, như các người được Chúa 
chọn. 

198.  3) Những người được Chúa chọn thì suy phục và vâng lời Mẹ Maria, 
như vâng lời mẹ tốt lành của mình. Họ theo gương Chúa Giêsu, sống ba mươi 
ba năm trên mặt đất này, đã dùng ba mươi năm để tôn vinh Cha Ngài bằng sự 
trọn vẹn và hoàn toàn vâng phục Mẹ Maria rất thánh của Ngài. Các người 
được Chúa chọn thì vâng lời Mẹ, tuân theo các lời khuyên của Mẹ, như cậu bé 
Giacóp vâng lời mẹ mình là bà Rebecca, khi bà bảo cậu: “Con hãy vâng theo 
lời mẹ khuyên” (St 27,8); hoặc như mấy người lo tiệc cưới ở Cana, khi Mẹ 
Maria bảo họ: “Ngài bảo gì, các anh hãy làm như vậy” (Ga 2,5). Vì vâng lời 
mẹ mình, Giacóp đã nhận được sự chúc phúc của cha mình, gần như một 
phép lạ, vì cứ tự nhiên thì cậu không thể nào nhận được sự chúc phúc đó. 
Các người giúp tiệc cưới Cana, vì đã vâng theo lời khuyên của Mẹ Maria, nên 
đã được phúc nhìn thấy phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu biến nước lã thành 



106 

 

rượu ngon, theo lời xin của Mẹ thánh Ngài. Cũng vậy, cho đến ngày tận thế, tất 
cả những ai nhận được sự chúc phúc của Cha trên trời và được thấy những 
điều kỳ diệu của Chúa, sẽ chỉ được những ân huệ đó nhờ sự họ hoàn toàn 
vâng lời Mẹ Maria. Trái lại, những Esau sẽ không được chúc phúc, vì họ 
không vâng phục Mẹ Maria. 

199.  4) Những người được Chúa chọn thì đặt hết tin tưởng vào lòng nhân 
hậu và quyền năng của Mẹ Maria rất thánh, Mẹ của họ. Họ luôn luôn kêu cầu 
Mẹ giúp đỡ. Họ nhìn lên Mẹ như nhìn lên sao Bắc Đẩu, để có thể tới bến yên 
hàn. Họ bày tỏ cho Mẹ biết tất cả mọi nỗi ưu phiền và lo lắng của họ, như con 
thưa với mẹ mình. Họ bám chặt lấy trái tim đầy thương xót và rất dịu dàng 
của Mẹ, để nhờ Mẹ chuyển cầu cho được ơn tha thứ tội lỗi, hoặc để được lòng 
từ mẫu của Mẹ ủi an trong những khi đau khổ, hoặc gặp khó khăn. Họ lao 
mình vào lòng trinh khiết và đầy yêu thương của Mẹ, họ ẩn náu trong đó, biến 
mất ở trong đó một cách dễ thương, để được thanh tẩy hết các vết nhơ tội lỗi, 
và để được gặp Chúa Giêsu cách trọn vẹn trong đó, vì Chúa ở đó như ở trong 
ngai toà vinh quang nhất của Ngài. Ôi hạnh phúc dường nào! Thật đúng như 
cha Guerric đã nói: “Anh em đừng tưởng ở trong lòng tổ phụ Abraham thì 
có phúc hơn ở trong lòng Mẹ Maria, vì Chúa đã đặt ngai toà của Ngài nơi 
lòng Mẹ”.50 

Trái lại, những kẻ bị Chúa ruồng bỏ thì hoàn toàn tin tưởng nơi bản thân họ. 
Họ ăn những đồ người ta cho heo ăn, y như đứa con hoang đường trong Phúc 
Âm. Họ chỉ ăn đất như những con cóc. Họ chỉ ưa thích những sự vật hữu 
hình và bề ngoài như những người mê sự thế gian. Họ không có khả năng 
nếm sự ngọt ngào của lòng Mẹ Maria. Họ không cảm thấy ở nơi Mẹ một sự 
nâng đỡ và một niềm tin yêu, như những người được Chúa chọn vẫn thấy ở 
nơi Trinh Nữ Maria, Mẹ yêu dấu của mình. “Họ ưa thích sự đói khát bên 
ngoài một cách đáng thương hại”, như lời thánh Grêgôriô,51 bởi vì họ không 
muốn nếm sự ngọt ngào dành cho họ ở bên trong tâm hồn họ, trong Chúa 
Giêsu và Mẹ Maria. 

                                                 
50 Guerric, Bài giảng 1 về lễ Đức Mẹ được đưa về trời, số 4. 
51 Thánh Grêgôriô: “Chúng ta khốn khổ vì yêu thích sự đói khát bên ngoài” (Bài diễn giảng 
Phúc Âm 36). 
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200.  5) Sau cùng, những người được Chúa chọn thì nắm giữ đường lối của 
Trinh Nữ Maria, Mẹ của mình. Nghĩa là họ bắt chước Mẹ, nhờ đó mà họ thật 
sự hạnh phúc và thật sự sùng kính Mẹ. Và như vậy họ mang dấu hiệu không 
thể lầm lẫn về sự được Chúa chọn, đúng như Mẹ nhân lành của họ đã nói: 
“Hạnh phúc thay những ai nắm giữ đường lối của Mẹ” (x. Cn 8,32), nghĩa 
là hạnh phúc thay những người thực hành các nhân đức của Mẹ, bước theo 
vết chân của Mẹ với sự trợ lực của ân sủng Chúa. Họ hạnh phúc ở đời này, 
trong cuộc sống của họ, nhờ được dư đầy ân sủng và những sự ngọt ngào Mẹ 
tràn xuống cho họ; họ được tràn đầy hơn là những người không theo sát bên 
Mẹ. Họ sẽ hạnh phúc khi chết, một cái chết êm ái và bình an, Mẹ thường đến 
bên cạnh họ, an ủi họ, và Mẹ sẽ đích thân dẫn đưa họ vào nơi vui vẻ muôn 
đời. Sau cùng, họ sẽ hạnh phúc trong cõi vĩnh cửu, bởi vì không bao giờ một 
tôi tớ tốt lành của Mẹ, bắt chước các nhân đức của Mẹ, mà lại bị hư mất. 

Trái lại, các kẻ bị Chúa ruồng bỏ thì bất hạnh trong cuộc sống, trong giờ chết 
và trong cõi vĩnh cửu, vì họ không bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria rất 
thánh. Họ chỉ ghi tên vào mấy hiệp hội đạo đức, đọc một ít kinh và làm một 
vài việc sùng kính, và lấy thế làm đủ. 

Lạy Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ nhân lành của con, con xin sung sướng lặp 
lại rằng: hạnh phúc thay những người không để mình bị ru ngủ bởi một cách 
sùng kính giả dối đối với Mẹ, nhưng quyết tâm nắm giữ các đường lối, các lời 
khuyên và các lệnh truyền của Mẹ cách trung thành. Nhưng bất hạnh và vô 
phúc thay những kẻ lạm dụng lòng sùng kính Mẹ, mà không nắm giữ những 
giới răn của Con Mẹ: “Vô phúc thay những kẻ xa rời các giới răn của Ngài” 
(x. Tv 118,21). 

 

TIẾT 2: MẸ MARIA VÀ CÁC TÔI TỚ MẾN YÊU MẸ 

201. Bây giờ phải nói về các bổn phận bác ái mà, như một người mẹ tốt lành 
hơn hết, Mẹ Maria sẽ giữ đối với những tôi tớ trung thành của Mẹ, những 
người đã tận hiến cho Mẹ theo cách tôi đã trình bày, theo hình ảnh của 
Giacóp. 
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I. Mẹ yêu thƣơng họ 

“Mẹ yêu thương những kẻ yêu mến Mẹ” (x. Cn 8,17). Mẹ yêu thương họ: 1) 
Vì Mẹ là Mẹ đích thực của họ, một người mẹ bao giờ cũng yêu thương con cái 
mình, những đứa con mà mình đã sinh ra; 2) Mẹ yêu thương họ để đáp lại 
tình mến yêu mà họ dành cho Mẹ; 3) Mẹ yêu thương họ, vì họ được Thiên 
Chúa tuyển chọn và yêu thương: “Ta yêu thương Giacóp, và Ta ghét Esau” 
(Rm 9,13); 4) Mẹ yêu thương họ vì họ đã tận hiến cho Mẹ, nhận Mẹ làm 
phần gia nghiệp của mình: “Người có tài sản là Israel”. 

202. Mẹ yêu thương họ cách rất âu yếm, âu yếm hơn tất cả các lòng mẹ hợp 
lại. Nếu có thể, các bạn hãy gom tất cả tình yêu của các người mẹ trên trái đất 
này dành cho con cái mình, rồi đặt vào trong trái tim một người mẹ để yêu 
thương một đứa con duy nhất, chắc chắn người mẹ này yêu thương con mình 
lắm. Nhưng Mẹ Maria vẫn yêu thương con cái mình cách dịu dàng hơn người 
mẹ này yêu đứa con của mình.  

Mẹ Maria không chỉ yêu thương con cái mình cách tình cảm, nhưng tình 
thương của Mẹ rất hữu hiệu. Hữu hiệu và tích cực hơn tình thương của bà 
Rebecca dành cho con mình là Giacóp. Bà Rebecca chỉ là hình ảnh của Mẹ 
Maria. Sau đây là những gì Mẹ Maria làm cho con cái mình để họ nhận được 
sự chúc phúc của Cha trên trời: 

203.  1) Cũng như bà Rebecca, Mẹ tìm những cơ hội thuận tiện để mưu 
ích cho con cái mình, giúp họ thêm giàu có và thêm hạnh phúc. Vì Mẹ biết rõ 
đâu là những điều lành và đâu là những sự chẳng lành, đâu là giàu có tốt và 
đâu là giàu có xấu, đâu là những điều chúc phúc và đâu là những điều 
nguyền rủa của Chúa, cho nên Mẹ xếp đặt từ xa để tránh cho con cái mình 
những điều tai hại, để họ được tràn đầy mọi phúc lành; thành thử nếu có cơ 
hội để một loài thụ tạo nhờ lòng trung thành của mình mà được Thiên Chúa 
cắt cử vào một chức cao trọng, thì chắc chắn Mẹ nhân lành sẽ lo cho một 
trong các con cái và tôi tớ của Mẹ đạt được cơ hội tốt lành đó, và Mẹ sẽ ban ơn 
cho người đó hoàn thành cách tốt đẹp, như một vị thánh đã nói: “Chính Mẹ 
quản lý các lợi ích của chúng ta”. 

204.  2) Mẹ cho họ những lời khuyên tốt lành, như bà Rebecca đã nói với 
con mình: “Con ơi, hãy vâng nghe lời Mẹ khuyên” (St 27,8). Trong số các lời 
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khuyên này, có lời Mẹ khuyên họ hãy mang lại cho Mẹ hai con dê tơ, nghĩa là 
linh hồn và thân xác họ, để Mẹ kiến tạo thành lễ vật tốt lành dâng lên Chúa. 
Mẹ cũng khuyên nhủ họ hãy thực hành tất cả những gì Chúa Giêsu Con Mẹ 
đã giảng dạy bằng lời nói và gương mẫu của Ngài. Nếu Mẹ không đích thân 
ban bố các lời khuyên này, Mẹ sẽ nhờ sự phục vụ của các Thiên Thần, vì các 
Thiên Thần không lấy gì làm vinh hạnh và vui sướng hơn là tuân hành lệnh 
của Mẹ để xuống trần gian giúp đỡ những tôi tớ trung thành của Mẹ. 

205.  3) Khi người ta đã mang tới và dâng hiến cho Mẹ linh hồn và thân xác 
mình, không giữ lại chút gì, Mẹ Maria sẽ làm gì? Mẹ sẽ làm như bà Rebecca 
khi nhận được hai con dê tơ từ tay Giacóp, nghĩa là: 1) Mẹ sẽ làm cho họ chết 
đi cho sự sống của Ađam tội lỗi; 2) Mẹ lột da, nghĩa là tước bỏ những khuynh 
hướng tự nhiên của họ, tính tự ái và ý riêng của họ, để không còn gắn bó với 
các thụ tạo nữa; 3) Mẹ thanh tẩy họ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi; 4) Mẹ biến đổi 
thành những tâm hồn hợp ý và đẹp lòng Cha trên trời, mang lại vinh quang 
cho Chúa. Vì không ai biết rõ thánh ý Thiên Chúa bằng Mẹ, cho nên Mẹ sẽ 
giúp chúng ta thay đổi lối sống và suy tưởng, để linh hồn và thân xác chúng ta 
đáng được Thiên Chúa chấp nhận hơn hết. 

206.  4) Sau khi nhận lễ tận hiến của chúng ta, nghĩa là sau khi chúng ta 
dâng hiến Mẹ thân xác và linh hồn, các công nghiệp và các giá trị đền tội của 
mình, theo cách sùng kính đích thực mà tôi đang nói với các bạn đây; nói 
cách khác, sau khi chúng ta đã lột bỏ hết y phục cũ của mình, Mẹ Maria sẽ 
chuẩn bị cho chúng ta xứng đáng bước ra trước mặt Cha trên trời: 1) Mẹ mặc 
cho chúng ta những chiếc áo mới, sạch sẽ, quý giá, đượm hương thơm, vì đó 
là những chiếc áo của Esau trưởng nam, của Chúa Giêsu Con Mẹ, người anh 
cả của chúng ta. Những áo này vẫn được Mẹ giữ trong nhà Mẹ, nghĩa là trong 
quyền năng của Mẹ, vì Mẹ là người quản lý và phân phát tất cả mọi công 
nghiệp và nhân đức của Chúa Giêsu Con Mẹ. Mẹ ban phát cho ai tuỳ ý Mẹ, khi 
Mẹ muốn, và nhiều ít bao nhiêu tuỳ ý Mẹ, đúng như đã được trình bày trên 
kia.52 2) Mẹ bọc lấy cổ và bàn tay họ bằng những miếng da dê đã được lột ra, 
nghĩa là Mẹ trang sức họ bằng giá trị và công nghiệp các việc thiện của họ. Mẹ 
đã giết và huỷ diệt tất cả những gì là bất toàn và không trong sạch, nhưng Mẹ 
                                                 
52 Xem các số 25 và 141 trên đây. 
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không phá bỏ những gì là tốt đẹp mà ân sủng đã thực hiện được ở nơi họ: Mẹ 
vẫn giữ lại và làm gia tăng sự tốt lành đó, để cổ của họ đủ mạnh sức mà vác 
lấy ách của Chúa, và bàn tay họ đủ mạnh để thực hiện những công việc lớn 
lao cho vinh quang Thiên Chúa và cho ơn cứu độ của các anh em đáng 
thương hại của họ. 3) Mẹ mang lại một vẻ đẹp mới và thêm hương thơm cho 
các áo và các đồ trang sức này, bằng cách thông ban cho họ các công nghiệp 
và nhân đức của Mẹ, đúng như một nữ tu thánh thiện, qua đời trong hương 
thơm của sự thánh thiện. Vị nữ tu này được Mẹ Maria cho biết các tôi tớ trung 
thành của Mẹ sẽ được mặc lấy cả công nghiệp của Chúa Giêsu, lẫn công 
nghiệp của Mẹ. Đúng như lời Kinh Thánh: “Các gia nhân của Ngài đều được 
mặc áo kép” (x. Cn 31,21). Như vậy, họ không sợ gì giá lạnh khi trời phủ 
trắng xoá những tuyết: đó là cái lạnh buốt mà những kẻ bị Chúa ruồng bỏ 
không thể chịu được, vì chúng không được mặc lấy các công nghiệp của Chúa 
Giêsu và của Mẹ Maria. 

207.  5) Sau cùng, Mẹ giúp cho họ nhận được sự chúc phúc của Cha trên 
trời, mặc dầu họ chỉ là những con thú và là những nghĩa tử, thì tự nhiên họ 
không có quyền nhận được sự chúc phúc này. Với những chiếc áo mới tinh, 
rất quý giá và rất thơm tho, với thân xác và linh hồn của họ đã được Mẹ chuẩn 
bị cho, họ tiến lại nơi Cha trên trời của họ nằm nghỉ. Họ tiến lại gần Ngài sờ 
hai bàn tay đã được bọc da, Ngài ngửi thấy mùi thơm của áo họ, Ngài vui vẻ 
ăn những thứ mà Mẹ Maria, Mẹ của họ, đã dọn cho Ngài. Thế rồi nhận thấy 
nơi họ những công nghiệp và mùi thơm các nhân đức của Con Ngài và của 
Trinh Nữ Maria, Mẹ thánh của Con Ngài:  

1) Ngài ban cho họ lời chúc phúc gấp bội của Ngài: đó là phúc của 
sương sa trên trời (x. St 27,28), nghĩa là ân sủng của Thiên Chúa, mầm 
mống của vinh quang trên trời: “Ngài chúc phúc cho chúng ta trong Chúa 
Giêsu Kitô bằng tất cả mọi phúc lành thiêng liêng” (x. Ep 1,3), - và phúc 
của màu mỡ trái đất này (x. St 27,28), nghĩa là Cha nhân lành của họ ban 
cho họ đủ lương thực hằng ngày và một sự đầy đủ vừa phải về của cải đời này.  

2) Ngài đặt họ làm chủ các anh em mình, tức là làm chủ những kẻ bị 
Chúa ghét bỏ: quyền làm chủ này thường không xuất hiện ở trần gian này, 
trần gian chóng qua này (x. 1 Cr 7,31), bởi vì nơi trần gian này các kẻ tội lỗi 
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thường nắm quyền thống trị: “Các kẻ tội lỗi ăn nói hống hách và được tôn 
vinh” (x. Tv 93,3-4); “Tôi đã thấy kẻ ác nhân được đề cao và được nâng 
cao” (x. Tv 36,35); nhưng quyền thống trị của những người Chúa chọn là một 
quyền đích thực, và sẽ được tỏ rõ ở đời sau, trong cõi vĩnh cửu, khi đó những 
người công chính sẽ thống trị các dân tộc, như lời Thánh Kinh: “Họ sẽ thống 
trị các dân tộc” (x. Kn 3,8).  

3) Đấng Tối Cao không lấy việc chúc phúc cho họ và cho công việc 
của họ làm đủ, Ngài còn chúc phúc cho những ai chúc phúc cho họ, và Ngài 
nguyền rủa những kẻ nguyền rủa họ. 

II. Mẹ chăm lo cho họ 

208. Bổn phận thứ hai mà Mẹ Maria chu toàn đối với các tôi tớ trung thành 
của Mẹ là Mẹ chăm lo mọi sự hồn xác cho họ. Mẹ cho họ mặc “những áo 
kép” như ta vừa thấy trên đây, Mẹ cho họ được ăn những món ngon nhất tại 
bàn tiệc của Thiên Chúa. Mẹ ban cho họ được ăn bánh sự sống. “Các con sẽ 
đầy những con cháu của Mẹ”. Mẹ nói với họ nhân danh Đấng Khôn Ngoan: 
“Các con yêu dấu, các con sẽ đầy những thế hệ, tức những con cháu của 
Mẹ, đó là Chúa Giêsu, trái cây sự sống mà Mẹ đã sinh ra cho các con”. Và 
Mẹ còn nhắc lại với họ ở một nơi khác rằng: “Các con hãy đến, hãy ăn bánh 
của Mẹ và uống rượu mà Mẹ đã pha cho các con” là Chúa Giêsu Con Mẹ  
(x. Cn 9,5). “Các con rất yêu dấu, hãy ăn và hãy uống no say” (x. Dc 5,1). 
Các con hãy ăn bánh và uống rượu của Mẹ là Giêsu Con Mẹ. Hãy uống rượu 
tình yêu Chúa mà Mẹ đã pha với sữa của nhũ hoa Mẹ. 

Vì Mẹ là Đấng giữ kho của Thiên Chúa và là người phân phát các ân sủng và 
các hồng ân của Đấng Tối Cao, cho nên Mẹ dành những phần tốt nhất để 
nuôi dưỡng và chăm lo cho các con cái và tôi tớ Mẹ. Họ được nuôi béo bằng 
bánh sự sống, và được no say thứ rượu làm nảy sinh các trinh nữ (x. Dcr 
9,17). Họ được Mẹ ẵm trên lòng: “Các con sẽ được ẵm trên lòng” (x. Is 
66,12). Họ sẽ dễ dàng mang lấy ách của Chúa Kitô, họ gần như không còn 
cảm thấy nặng, vì dầu của sự sùng kính đã làm cho ách đó mục đi: “Ách của 
họ bị mục vì đụng phải dầu ôliu” (x. Is 10,27). 
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III. Mẹ dƯn dƳt họ 

209. Điều tốt lành thứ ba mà Mẹ Maria dành cho các tôi tớ trung thành của 
Mẹ là Mẹ dẫn dắt và hướng dẫn họ theo thánh ý Con của Mẹ. Bà Rebecca dẫn 
dắt cậu Giacóp con bà, bằng cách cho cậu những lời khuyên tốt lành, hoặc để 
kéo sự chúc phúc của cha cậu xuống cho cậu, hoặc để cậu tránh được sự oán 
thù và hãm hại của Esau anh của cậu. Mẹ Maria là ngôi sao ngoài biển cả, Mẹ 
hướng dẫn con cái Mẹ về tới bến bình an. Mẹ chỉ cho họ thấy những con 
đường của cuộc sống vĩnh cửu. Mẹ giúp họ tránh được những chỗ nguy hiểm. 
Mẹ nắm tay họ và dẫn dắt họ trên đường công chính. Mẹ nâng đỡ họ khi họ 
có nguy cơ sa ngã. Mẹ vực họ dậy khi họ sa ngã. Mẹ khiển trách họ như một 
người mẹ nhân ái, khi họ thiếu sót bổn phận, và đôi khi Mẹ cũng trừng phạt 
họ một cách đầy yêu thương. Một người con của Mẹ Maria, người Mẹ nhân 
hậu và người hướng dẫn sáng suốt, làm sao có thể lạc lối trên con đường về 
cõi vĩnh cửu? Thánh Bênađô đã nói: “Đi theo Mẹ, bạn sẽ không lạc lối”. 
Chúng ta đừng sợ một người con đích thực của Mẹ Maria có thể bị tà ma lừa 
dối và sa vào các tà thuyết. Đâu có sự dẫn dắt của Mẹ Maria thì ma quỷ không 
thể lừa dối bằng các ảo tưởng của nó, và các giáo phái cũng không thể dùng 
những sự xảo quyệt để phỉnh gạt. “Mẹ nâng đỡ bạn, bạn sẽ không ngã quỵ” 
(thánh Bênađô). 

IV. Mẹ bƧo vệ và che chở họ 

210. Công việc tốt lành thứ bốn mà Mẹ Maria dành cho con cái và tôi tớ trung 
thành của Mẹ, là Mẹ bảo vệ và che chở họ chống lại các kẻ thù của họ. Nhờ sự 
chăm sóc và sự khôn khéo của bà, bà Rebecca đã cứu Giacóp khỏi tất cả mọi 
hiểm nguy, nhất là khỏi bị Esau giết do hận thù và ghen ghét, cũng như xưa 
Cain đã giết em mình là Abel. Trinh Nữ Maria, Mẹ nhân hậu và của những 
người được Chúa chọn, Mẹ giấu họ dưới áo choàng của Mẹ, như gà mẹ che 
chở những gà con của nó. Mẹ nói năng với họ, Mẹ cúi mình xuống với họ, Mẹ 
thông cảm cho tất cả những yếu đuối của họ. Để bảo vệ họ chống lại những 
con quạ và những con diều hâu, Mẹ đứng ra che chở họ, Mẹ luôn đi bên cạnh 
họ “như đạo quân xếp hàng vào trận” (x. Dc 6,10). Một người được bảo vệ bởi 
một đạo quân một trăm ngàn binh sĩ dàn trận sẵn sàng, thì còn sợ gì quân 
thù của mình? Một tôi tớ trung thành của Mẹ Maria được bao bọc bởi sự bảo 



113 

 

vệ và quyền năng lớn lao của Mẹ, sẽ càng không sợ gì kẻ thù của mình. Mẹ 
Maria nhân lành, Bà Chúa quyền năng của trời cao sẽ lập tức gửi tới nhiều 
đạo quân với từng triệu thiên thần để cứu giúp một đầy tớ trung thành của 
Mẹ, đến độ người ta chưa từng nghe có một tôi tớ trung thành của Mẹ Maria, 
hoàn toàn phó thác nơi Mẹ, mà lại thua mưu chước, thua số đông và sức 
mạnh của kẻ thù của mình. 

V. Mẹ chuyển cƫu cho họ 

211. Sau cùng, ơn trọng hơn cả mà Mẹ Maria dành cho các người trung thành 
sùng kính Mẹ, là Mẹ cầu bầu cho họ trước toà Chúa Giêsu Con của Mẹ. Mẹ 
làm Ngài nguôi giận bằng những lời cầu xin của Mẹ, và Mẹ kết hiệp họ với 
Chúa Giêsu bằng một sợi dây liên kết rất chặt chẽ và Mẹ giữ họ đứng vững 
trong tình yêu Chúa. 

Bà Rebecca dắt Giacóp tới bên giường cha cậu: ông già ôm lấy cậu, hôn cậu 
rất vui vẻ, vì ông no nê và thoả lòng vì những món thịt bà đã khéo nấu nướng 
rất ngon lành. Rồi khi sung sướng ngửi thấy hương thơm toả ra từ các áo con 
ông mặc, ông cụ kêu lên: “Này mùi thơm của con tôi như hương thơm của 
cánh đồng đầy lúa, được Chúa chúc phúc” (St 27,27). Cánh đồng đầy lúa, 
với hương thơm ngào ngạt làm vui lòng Cha, không là gì khác ngoài các nhân 
đức và các công nghiệp của Mẹ Maria, vì Mẹ là cánh đồng bao la, tràn đầy ơn 
phúc, nơi Chúa Cha đã đặt Con Một của Ngài, như hạt lúa mì của những tâm 
hồn được Thiên Chúa chọn. 

Ôi! Một người con được xức hương thơm của Mẹ Maria, sẽ được Chúa Kitô vui 
vẻ đón nhận dường nào, mà Chúa Kitô lại chính là “Cha của thời đại sắp tới” 
(x. Is 9,5-6). Người đó sẽ mau lẹ được kết hiệp với Chúa, và kết hiệp cách 
toàn hảo, như đã được trình bày trên đây. 

112. Hơn nữa, sau khi Mẹ đã đổ đầy linh hồn các con cái và tôi tớ của mình 
bằng những ân huệ của mình, và sau khi Mẹ đã xin Cha trên trời chúc phúc 
cho họ và cho họ được kết hiệp với Chúa Giêsu Con Mẹ, Mẹ sẽ gìn giữ họ 
trong Chúa Giêsu Kitô và gìn giữ Chúa Giêsu Kitô ở trong họ, Mẹ giữ gìn và 
luôn luôn canh giữ họ, kẻo lỡ ra họ đánh mất ân sủng của Chúa và sa vào 
những cạm bẫy của kẻ thù. “Mẹ giữ gìn các thánh trong sự tròn đầy” (lời 
của thánh Bonaventura, xem trích dẫn nơi số 174 trên kia). Và Mẹ gìn giữ họ 
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đứng vững trong sự tròn đầy về ân sủng cho tới cùng: đó cũng là điều chúng 
ta đã xét đến trên kia. 

Đó là cách giải thích về hình ảnh vĩ đại xưa trong Thánh Kinh, hình 

ảnh về sự được Chúa chọn hoặc bị Chúa ruồng bỏ, một hình ảnh rất 

ít người để ý và đầy những mầu nhiệm. 

 

 

 

 

CHƢƠNG 7:  
NHỮNG HIỆU QUƦ KỲ DIỆU 

MÀ SỰ SÙNG KÍNH NÀY PHÁT SINH  
NƠI NHỮNG TÂM HỒN TRUNG THÀNH NƲM GIỮ 

 

213. Các bạn thân mến, các bạn hãy tin chắc rằng nếu các bạn trung thành 
nắm giữ những việc đạo đức bên trong và bên ngoài của cách sùng kính này, 
như tôi sẽ trình bày sau đây, các bạn sẽ được Mẹ Maria ban cho những ơn 
phúc như sau: 

 
TIẾT 1: NHưN BIẾT VÀ KHINH DỂ MÌNH 

Nhờ ánh sáng Chúa Thánh Thần sẽ ban cho các bạn, qua tay Mẹ Maria hiền 
thê yêu quý của Ngài, các bạn sẽ nhìn ra căn bản xấu xa của mình, sự thối nát 
và bất lực của mình, và nhờ sự nhận biết này, các bạn sẽ tự khinh chê mình, 
khi nghĩ đến bản thân mình. Các bạn sẽ coi mình như một con ốc sên, làm 
hư hỏng mọi sự với cái rãi nhớt của nó, hoặc như một con cóc gây độc hại 
cho tất cả mọi sự do cái nọc độc của nó, hoặc như con rắn ma quái, chỉ luôn 
tìm cách lừa dối người ta. Sau cùng, Mẹ Maria khiêm nhường sẽ chia sẻ đức 



115 

 

khiêm nhường của Mẹ với các bạn, khiến các bạn sẽ khinh chê bản thân 
mình, không khinh chê một ai hết, và còn thích được khinh chê. 

 
TIẾT 2: ĐƢỢC CHIA SẺ NIỀM TIN CỦA MẸ MARIA 

214. Mẹ Maria sẽ chia sẻ cho bạn niềm tin của Mẹ, một đức tin lớn hơn đức 
tin của các thánh tổ phụ và các thánh tiên tri, lớn hơn đức tin của các thánh 
tông đồ và tất cả các thánh. Nay Mẹ đang ngự trị trên trời, Mẹ không còn đức 
tin như xưa ở dưới đất, vì nay Mẹ nhìn thấy tỏ tường mọi sự trong Thiên 
Chúa, với ánh sáng của vinh quang Chúa. Tuy nhiên, với sự chấp thuận của 
Đấng Tối Cao, Mẹ đã không mất đi niềm tin đó khi Mẹ bước vào vinh quang 
của Chúa, nhưng Mẹ đã giữ lại đức tin của Mẹ để dành cho các tôi tớ trung 
thành của Mẹ trong Giáo Hội chiến đấu. Vậy, các bạn càng được Bà Chúa uy 
nghi và Trinh Nữ trung tín yêu thương, các bạn sẽ càng được chia sẻ một 
niềm tin tinh tuyền, trong tất cả lối sống của mình: đức tin tinh tuyền này sẽ 
khiến các bạn an tâm không còn lo nghĩ gì nữa về những vật hữu hình và 
những sự bất thường; một đức tin mạnh mẽ sống động bằng đức ái, giúp bạn 
làm tất cả mọi sự chỉ vì lòng mến Chúa; một đức tin vững vàng, không gì lay 
chuyển được, giống như một tảng đá đứng vững và đứng yên giữa những cơn 
giông tố và bão táp; một đức tin hoạt động và sâu sắc, giống như một chiếc 
chìa khoá vạn năng, giúp bạn bước vào những mầu nhiệm của Chúa Kitô, 
những kết thúc cuối cùng của con người, và vào tận trái tim của Chúa; một 
đức tin can trường giúp bạn khởi xướng và hoàn thành những công trình lớn 
lao cho Chúa và cho ơn cứu độ của các linh hồn, không chút gì ngần ngại; 
sau cùng, đây là một đức tin giống như bó đuốc sáng của bạn, sự sống thần 
linh của bạn, kho tàng của sự khôn ngoan thần linh của bạn, vũ khí vô địch 
của bạn, bạn có thể dùng đức tin của mình để soi sáng những kẻ còn ở trong 
nơi tối tăm và bóng tối sự chết, để làm bừng cháy những tâm hồn lạnh lẽo và 
đang cần lửa của đức ái, để mang lại sự sống cho những kẻ đã chết vì tội lỗi, 
để dùng những lời dịu dàng và đầy sức mạnh của bạn hầu lay động những 
tâm hồn chai đá, những cây bá hương núi Liban, và sau cùng để chống lại ma 
quỷ và tất cả những kẻ thù của ơn cứu độ. 
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TIẾT 3: ĐƢỢC TÌNH YÊU THUƪN TUÝ 

215. Mẹ Maria là Mẹ của “sự yêu thương tốt đẹp” sẽ đẩy ra khỏi tâm hồn bạn 
tất cả mọi sự bối rối và sợ sệt của người nô lệ: Mẹ sẽ mở rộng tâm hồn bạn để 
bạn có thể tiến mau lẹ trên đường các giới răn của Con Mẹ (x. Tv 118,32), với 
sự tự do thánh thiện của con cái Thiên Chúa, và để Mẹ đặt vào đó tình yêu 
thuần tuý, yêu mến chỉ vì yêu mến, vì Mẹ là người giữ kho tàng tình yêu 
thánh thiện này. Như vậy bạn sẽ hàng động và cư xử không phải vì kính sợ 
Thiên Chúa, nhưng thuần tuý vì yêu mến Ngài. Bạn sẽ coi Thiên Chúa như 
người cha tốt lành của bạn, bạn chỉ lo tìm cách làm vui lòng Ngài, và bạn đầy 
tin tưởng nói truyện với Ngài như đứa con nói với người cha nhân hậu của nó. 
Nếu bất hạnh bạn làm phiền lòng Ngài, bạn sẽ lập tức sấp mình xin lỗi Ngài, 
xin Ngài tha thứ cách khiêm cung, và bạn đưa tay cho Ngài nâng bạn đứng dậy 
một cách đầy tin yêu, không bối rối, không lo sợ, rồi bạn lại tiếp tục bước tới 
gần Ngài mà không chút nản chí. 

 
TIẾT 4: HẾT LÒNG TIN TƢỞNG  
VÀO CHÚA VÀ VÀO MẸ MARIA 

216. Mẹ Maria sẽ đổ đầy linh hồn bạn một niềm tin cậy lớn lao vào Chúa và 
vào Mẹ: 1) Vì từ nay bạn không tự ý đến với Chúa Giêsu, nhưng luôn được Mẹ 
Maria dẫn bạn tới bên Chúa. 2) Vì bạn đã dâng lên Mẹ tất cả mọi ân sủng và 
công nghiệp của bạn, để Mẹ tuỳ ý định đoạt, thì Mẹ sẽ thông ban cho bạn các 
nhân đức và sẽ che phủ bạn bằng các công nghiệp của Mẹ, thành thử bạn có 
thể đầy tin tưởng thưa với Thiên Chúa: “Này con là Maria, nữ tỳ của Chúa, 
xin Chúa làm cho con như lời Ngài dạy” (x. Lc 1,38). 3) Vì bạn đã tận hiến 
trọn thân xác và tâm hồn cho Mẹ, thì Mẹ sẽ không thua lòng quảng đại của 
bạn, vì Mẹ vô cùng quảng đại, quảng đại hơn tất cả mọi người quảng đại, cho 
nên Mẹ cũng sẽ tận hiến cho bạn cách kỳ diệu và đích thực, thành thử bạn có 
thể mạnh bạo thưa Mẹ rằng: “Con là con của Mẹ, con thuộc về Mẹ, xin Mẹ 
hãy cứu vớt con” (x. Tv 118,94), hoặc cũng có thể nói như tông đồ Gioan 
rằng: “Mẹ rất mến yêu, con đã nhận Mẹ làm gia sản của con” (x. số 179 ở 
trên). Bạn cũng có thể thưa với Mẹ như thánh Bonaventura rằng: “Lạy Bà 
Chúa cứu độ của con, con sẽ hành động đầy tin tưởng, con sẽ không sợ chi, 
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vì Mẹ là sức mạnh và là lời khen ngợi của con trong Chúa”. Cũng thánh 
Bonaventura đã thưa Mẹ: “Con trọn vẹn là của Mẹ, tất cả những gì con có 
đều thuộc về Mẹ, ôi Trinh Nữ hiển vinh, diễm phúc hơn hết mọi loài thụ 
tạo, ước chi con có thể đặt Mẹ như dấu ấn trên trái tim của con, bởi vì tình 
con mến yêu Mẹ thì mạnh như sự chết”. Bạn cũng có thể mượn lời của vị 
tiên tri để thưa Chúa rằng: “Lạy Chúa, tâm hồn con không tự kiêu, và mắt 
con không tự hào; con cũng không đi theo con đường danh vọng, không 
tìm những điều cao cả vượt quá trí con, nhưng con cảm nghĩ cách khiêm 
nhường và nâng lòng con lên, như đứa trẻ mới thôi bú nghỉ trên lòng của 
mẹ nó” (Tv 130,1-2), đúng thế, tâm hồn bạn được nghỉ yên và được no đầy 
mọi ơn phúc trên lòng Mẹ Maria. 4) Một điều nữa sẽ gia tăng niềm tin tưởng 
của bạn nơi Mẹ Maria, đó là vì bạn đã ký thác nơi Mẹ tất cả những gì bạn thấy 
cần được giữ gìn, nên bạn sẽ ít tin cậy nơi bản thân và sẽ tin tưởng tất cả nơi 
Mẹ, vì Mẹ là người giữ kho tàng cho bạn, Mẹ là kho tàng của bạn. Ôi, một linh 
hồn sẽ được tin tưởng và an ủi biết bao, khi có nói rằng kho tàng của Thiên 
Chúa, nơi Ngài cất những gì là quý giá nhất của Ngài, cũng là kho tàng của 
mình. Một vị thánh đã nói về Mẹ Maria rằng: “Chính Mẹ là kho báu của 
Chúa”. 

 
TIẾT 5: SỰ HIỆP THÔNG GIỮA LINH HỒN  

VÀ TÂM TRÍ MẸ MARIA 

217. Linh hồn Trinh Nữ Maria sẽ được thông ban cho bạn để tôn vinh Chúa; 
và tâm trí của Mẹ sẽ thế vào chỗ tâm trí bạn, để vui mừng trong Chúa, Đấng 
Cứu Độ của mình, miễn là bạn trung thành thực hành sự sùng kính này. 
“Ước chi linh hồn Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để ngợi khen 
Chúa; và ước chi tâm trí Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để nhảy 
mừng trong Chúa” (thánh Bonaventura, Diễn giảng về Phúc Âm Luca, 
quyển II, số 26). Một người thánh thiện của thời đại chúng ta đã than thở 
rằng: Ôi! Bao giờ mới tới thời đại diễm phúc, khi Mẹ Maria sẽ là bà chúa và 
nữ hoàng các tâm hồn, để Mẹ quy tụ mọi tâm hồn dưới vương quyền độc 
nhất của Chúa Giêsu Kitô? Khi nào thì các linh hồn sẽ hít thở, sẽ sống bằng 
Mẹ Maria, như thân xác chúng ta hít thở và sống nhờ khí trời? Khi đó những 
điều kỳ diệu sẽ xảy tới nơi trần gian khổ ải này, vì Chúa Thánh Thần thấy 
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Trinh Nữ Maria, hiền thê của Ngài, hiện thân nơi các linh hồn, nên Chúa sẽ 
xuống trong các linh hồn, và đổ đầy các hồng ân của Ngài, nhất là ơn khôn 
ngoan, để Ngài có thể thực hiện những điều kỳ diệu về ân sủng trong các linh 
hồn. Bạn thân mến của tôi ơi, khi tới thời gian diễm phúc đó, khi tới thế kỷ 
của Mẹ Maria, sẽ có nhiều linh hồn được Chúa kén chọn và được Mẹ Maria 
nhận lãnh: họ sẽ biến mất trong nội tâm Mẹ, họ sẽ trở thành những bản sao 
sống động của Trinh Nữ Maria, để yêu mến và tôn vinh Chúa Giêsu Kitô. Bao 
giờ tới thời gian đó? Thời gian đó sẽ tới khi người ta sẽ nhận biết và thực hành 
sự sùng kính mà tôi đang giảng dạy đây: “Xin Chúa làm cho Nước Mẹ Maria 
trị đến, để Nước Chúa trị đến”. 

 

TIẾT 6: CÁC LINH HỒN ĐƢỢC BIẾN ĐỔI  
NÊN GIỐNG HÌNH ƦNH CHÚA GIÊSU, TRONG MẸ MARIA 

218. Mẹ Maria là cây của sự sống, nếu cây này được vun trồng tốt trong linh 
hồn chúng ta bằng cách thực hành trung thành sự sùng kính này, thì cây sẽ 
sinh hoa trái vào thời gian của nó: và hoa trái của cây này chính là Chúa Giêsu 
Kitô. Tôi thấy nhiều người sùng đạo, nam cũng như nữ, đã đi tìm Chúa Giêsu, 
người thì bằng cách này, người thì bằng cách khác, nhưng sau khi họ làm việc 
nhiều suốt đêm, họ phải than rằng: “Chúng tôi lao động suốt đêm mà không 
kiếm được gì hết” (x. Lc 5,5). Người ta có thể bảo họ rằng: “Các bạn lao 
động nhiều mà kiếm được quá ít”. Hình ảnh Chúa Giêsu còn quá mờ yếu 
trong linh hồn các bạn. Nhưng nhờ Mẹ Maria Vô Nhiễm, và với cách sùng 
kính mà tôi giảng dạy, người ta chỉ làm việc ban ngày, làm việc tại một nơi 
thánh, và làm việc ít. Không có đêm tối nơi Mẹ Maria, vì nơi Mẹ không có tội 
lỗi, không có bóng tối. Mẹ Maria là nơi thánh, nơi cực thánh, nơi các thánh đã 
được đào tạo và khuôn đúc. 

219. Xin các bạn lưu ý: tôi nói rằng các thánh được khuôn đúc trong Mẹ 
Maria. Có một sự khác biệt lớn lao giữa việc lấy búa và đục để điêu khắc một 
bức tượng, và việc dùng khuôn để đúc một tượng. Các nhà điêu khắc và tạc 
tượng làm việc theo cách thứ nhất, và họ phải mất nhiều thời gian làm việc; 
còn như làm bằng cách thứ hai, họ ít vất vả, và làm việc trong thời gian ngắn. 
Thánh Augustinô đã gọi Trinh Nữ Maria là “khuôn đúc Thiên Chúa”: “Mẹ 



119 

 

xứng đáng để con gọi Mẹ là khuôn đúc Thiên Chúa” (thánh Augustinô, Bài 
giảng 208). Mẹ là khuôn đúc Thiên Chúa, đúc nên những người giống hệt 
như Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ. Những ai được bỏ vào trong khuôn này chỉ 
trong một thời gian, và không khổ công gì lắm, sẽ trở nên giống như Thiên 
Chúa, vì Mẹ Maria là khuôn đã đúc nên Thiên Chúa là Chúa Giêsu Kitô. 

220. Tôi nghĩ tôi có thể so sánh những vị linh hướng và những người muốn 
tạo nên hình ảnh Chúa Giêsu nơi bản thân mình hoặc nơi người khác, và sử 
dụng những cách thức khác với cách thức của tôi đây, tôi so sánh họ với 
những thợ điêu khắc quá tin tưởng vào tài nghệ và kỹ năng của mình, họ phải 
đục đẽo cả mấy ngàn lần trên một khối đá rắn chắc, hoặc trên một khúc gỗ 
thô, để tạc nên hình tượng Chúa Giêsu Kitô; nhiều khi họ không thành công 
trong việc thực hiện một hình tượng giống thật như Chúa, hoặc vì họ không 
có kinh nghiệm để biết rõ con người của Chúa Giêsu, hoặc vì đục đẽo không 
khéo tay, nên làm hư hỏng cả một công trình. Còn những người đi theo bí 
mật ân sủng mà tôi trình bày cho họ, thì tôi ví họ với những người thợ đúc: 
họ đã tìm thấy chiếc khuôn tốt đẹp là Mẹ Maria, nơi Chúa Giêsu Kitô đã được 
đúc khuôn. Họ không dám tin vào tài nghệ của mình, nhưng hoàn toàn tin 
tưởng vào vẻ tuyệt mỹ của chiếc khuôn đúc, cho nên họ gieo mình vào lòng 
Mẹ Maria để nhờ Mẹ làm cho họ trở nên giống hệt hình ảnh của Chúa Giêsu 
Kitô. 

221. Ôi, sự so sánh tốt đẹp và đúng dường nào! Nhưng ai sẽ hiểu được? Tôi 
ước ao bạn là người đã hiểu. Nhưng bạn nên nhớ rằng người ta chỉ đổ vào 
khuôn đúc những gì đã chảy lỏng ra, nghĩa là bạn phải huỷ bỏ Ađam cũ ở 
trong bạn, để trở nên một Ađam mới trong Mẹ Maria. 

 
TIẾT 7: MANG LƤI VINH QUANG LỚN NHƨT  

CHO CHÚA GIÊSU KITÔ 

222. Nhờ cách sùng kính này, nếu được bạn tuân giữ cách trung thành, bạn 
sẽ mang lại cho Chúa Kitô trong một tháng nhiều vinh quang hơn là trong 
nhiều năm, nhờ những cách sùng kính khó khăn hơn. Vì những lẽ tôi đưa ra 
sau đây: 
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1) Bởi vì khi làm mọi việc nhờ Mẹ Maria, như chúng ta thấy trong 
cách sùng kính này, bạn bỏ qua các ý hướng và các tác động của mình, dầu 
tốt lành như bạn biết, để nhập vào các ý hướng và hành động của Mẹ Maria, 
dầu bạn không biết như thế nào. Làm như thế, bạn tham dự vào sự cao siêu 
của những ý hướng của Mẹ, những ý hướng vô cùng tinh tuyền cho nên một 
hành vi nhỏ mọn của Mẹ, như khâu một mũi kim hoặc đánh một cuốn chỉ, 
cũng mang lại vinh quang cho Thiên Chúa hơn là việc thánh Laurensô tử đạo 
nằm trên những tấm sắt giường nung đỏ, hơn việc tử đạo rất anh hùng của vị 
tử đạo này và các việc anh hùng của tất cả các thánh: nghĩa là trong khi sống 
nơi trần gian này, Mẹ đã đạt được một số lớn lao ân sủng và công nghiệp, cho 
nên có thể nói người ta dễ đếm con số các vì sao trên trời và các hạt cát nơi 
bãi biển, còn hơn đếm được các ân sủng và các công nghiệp của Mẹ, và Mẹ đã 
mang lại vinh quang cho Chúa nhiều hơn tất cả các thánh đã làm và sẽ làm. 
Ôi sự kỳ diệu của Mẹ Maria, Mẹ có khả năng làm nên biết bao điều kỳ diệu về 
ân sủng nơi các linh hồn tận hiến cho Mẹ. 

223.  2) Bởi vì với cách sùng kính này, các linh hồn không kể chi các việc 
mình làm, nhưng chỉ hoàn toàn cậy dựa và tin tưởng vào các tâm tình của Mẹ 
Maria, để đến với Chúa Kitô và để thưa trình với Ngài, như vậy các linh hồn 
này hành động cách khiêm nhường hơn những người tự mình hành động, vì 
họ tin tưởng, cậy vào sức mình và vẫn có một chút tự mãn rất khó nhận thấy. 
Bởi vậy các linh hồn sống theo cách sùng kính này sẽ tôn vinh Chúa rất 
nhiều, vì Thiên Chúa chỉ được tôn vinh cách trọn vẹn bởi những kẻ khiêm 
nhường và những người bé mọn thật trong lòng. 

224.  3) Vì Mẹ Maria có đức bác ái lớn lao, nên Mẹ muốn chính hai bàn tay 
trinh khiết của Mẹ nhận lấy các lễ vật là các hành vi của chúng ta: Mẹ mang 
lại cho chúng một vẻ đẹp rực rỡ lạ lùng, chính Mẹ sẽ dâng các việc lành của 
ta lên Chúa Giêsu, và chắc chắn Chúa sẽ được tôn vinh hơn là nếu được dâng 
lên bằng đôi bàn tay tội lỗi của chúng ta. 

225.  4) Bởi vì không bao giờ bạn nghĩ tưởng đến Mẹ Maria, cho bằng Mẹ 
Maria nghĩ tưởng đến Thiên Chúa thay cho bạn. Không bao giờ bạn ngợi khen 
và tôn vinh Mẹ Maria, cho bằng Mẹ ngợi khen và tôn vinh Chúa cùng với bạn. 
Mẹ Maria hoàn toàn quy về Chúa, và tôi có thể gọi Mẹ là mối liên lạc với Thiên 
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Chúa: Mẹ chỉ là sự quan hệ với Thiên Chúa, là âm vang của Chúa vì Mẹ chỉ 
lặp lại Chúa. Nếu bạn nói: Mẹ Maria! thì Mẹ nói: Thiên Chúa! Khi bà thánh 
Êlisabét ngợi khen Mẹ là người diễm phúc vì Mẹ đã tin vào Lời Chúa, thì Mẹ, 
như âm vang trung thành của Thiên Chúa, Mẹ đã ca lên bài thánh ca 
“Magnificat”: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46). Điều Mẹ Maria 
đã làm vào dịp đó, Mẹ vẫn làm mọi ngày: khi người ta ca tụng Mẹ, yêu mến 
Mẹ, tôn kính Mẹ và dâng vật gì lên Mẹ, thì Thiên Chúa được ca tụng, Thiên 
Chúa được mến yêu, Thiên Chúa được tôn vinh, và Thiên Chúa nhận thấy 
những gì ta dâng lên nhờ Mẹ Maria và trong Mẹ Maria. 
 

 

 

 

CHƢƠNG 8:  
NHỮNG VIỆC THỰC HÀNH RIÊNG BIỆT  

CỦA CÁCH SÙNG KÍNH NÀY 

 
TIẾT 1: NHỮNG VIỆC THỰC HÀNH BÊN NGOÀI 

226. Mặc dầu phần chủ yếu của sự sùng kính này là phần nội tâm,53 nhưng 
cũng có những việc thực hành bên ngoài không được bỏ qua: “Phải làm 
những việc này, mà cũng không được bỏ qua những việc kia” (Mt 23,23). 
Hoặc vì những việc bên ngoài mà thực hành đúng thì sẽ giúp cho phần nội 
tâm; hoặc vì những việc bên ngoài sẽ giúp cho con người nhớ những gì đã 
làm, hoặc phải làm, bởi vì con người ta sống và cư xử theo giác quan; hoặc vì 
những việc bên ngoài tự chúng có sức xây dựng tha nhân, vì tha nhân nhìn 
thấy những việc lành ta làm, họ không thể nhìn thấy những điều thuần tuý 
nội tâm. Bởi vậy những người thế tục, những người hay phê phán, đừng có xía 
                                                 
53 Xem số 119 ở trên. 
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vào đây để nói rằng sự sùng kính đích thực thì ở trong tâm hồn, hoặc nói rằng 
phải tránh những sự bên ngoài, vì đây là chuyện khoe khoang, hoặc nói rằng 
phải giấu kín sự sùng kính của mình, v.v... Tôi xin trả lời với Thầy chí thánh 
của tôi rằng: “Để cho người ta nhìn thấy các việc tốt lành của anh em, hầu 
tôn vinh Cha anh em ở trên trời” (Mt 5,16). Không phải như thánh Grêgôriô 
nói, là làm các việc lành và thực hiện những việc sùng kính bên ngoài để làm 
vui lòng người khác, hoặc để được người ta khen, nhưng đôi khi chúng ta làm 
các việc lành đó trước mặt người ta với chủ đích là làm đẹp lòng Thiên Chúa 
và tôn vinh Ngài, chứ không bận tâm đến sự được người ta khen hoặc bị 
người ta chê. 

Dưới đây tôi chỉ nhắc lại cách ngắn gọn một vài việc thực hành bên ngoài: tôi 
gọi đó là những việc bên ngoài, không phải vì chúng không có phần nội tâm, 
nhưng vì chúng có một phần nào bên ngoài, để phân biệt chúng với những 
việc thuần tuý nội tâm. 

I. TƱn hiến cho Mẹ Maria sau những luyện tƱp chuƭn bị 

227. Việc thực hành thứ nhất: Những anh chị em muốn gia nhập cách 
sùng kính này (tuy chưa được công nhận là hiệp hội, mặc dầu đó là điều rất 
đáng ước ao),54 thì sau khi chuẩn bị cho vương quyền của Chúa Giêsu Kitô, 
như tôi đã trình bày nơi phần thứ nhất của việc chuẩn bị này,55 các anh chị 

                                                 
54 Nguyện vọng của thánh nhân đã được thực hiện: cách sùng kính của ngài đã được Giáo Hội 
công nhận là Tổng hiệp hội, với con số hội viên gia tăng một cách phi thường. Quý bạn có thể ghi 
danh gia nhập vào Hội Mân Côi để liên kết với Gia đình Mẹ Maria theo địa chỉ ở sách này.  
55 Ở đây cũng như nơi số 256, thánh nhân nhắc lại những suy nghĩ về “tinh thần thế tục” và 
“phải khinh chê thế gian”. Những điều này đã được thánh nhân trình bày nơi “phần thứ nhất 
của việc chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến”. Nơi số 228, ngài cũng nhắc tới phần thứ nhất này 
trong kinh cầu Chúa Thánh Thần và trong kinh nguyện tiếp theo sau đó. Người ta không tìm thấy 
“phần thứ nhất” này trong các tác phẩm ta có của thánh nhân. Như vậy chắc chắn là “phần thứ 
nhất” này đã “biến mất”, như thánh nhân đã nói tiên tri nơi số 114 trên đây rằng cuốn sách sẽ bị 
xé nát. Như vậy với các tài liệu hiện có, người ta có thể hình dung toàn bộ tác phẩm của thánh 
nhân như sau: tác phẩm nhắm: chuẩn bị cho Nước Chúa trị đến. Để làm công việc chuẩn bị này, 
thánh nhân dìu dắt các linh hồn trong vòng 30 ngày, để giúp thiết lập Nước Chúa Kitô nhờ bàn 
tay của Mẹ Maria. Phần thứ nhất của tác phẩm bàn về “tinh thần thế tục, một tinh thần trái 
ngược với tinh thần của Chúa Kitô” (các số 227 và 256). Một số ý kiến của số 228 cho thấy thánh 
nhân cũng luận bàn về sự phải biết mình và khinh chê mình. 
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em đó sẽ dành ít là mười hai ngày để tẩy rửa tâm hồn cho sạch tinh thần thế 
tục là tinh thần nghịch với tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó sẽ dùng ba 
tuần lễ để thấm nhuần tinh thần Chúa Giêsu, nhờ Mẹ Maria. Sau đây là thứ 
tự phải tiến hành: 

228. Trong tuần lễ thứ nhất, họ sẽ dùng tất cả các giờ nguyện gẫm và các việc 
đạo đức, để xin ơn biết mình và ăn năn sám hối các tội lỗi mình. Họ sẽ làm 
các việc đó trong tinh thần khiêm nhường. Để thực hành điều này, họ có thể 
suy gẫm những gì tôi đã nói về căn bản xấu xa của chúng ta (x. các số 78 và 
tiếp theo ở trên đây): trong sáu ngày của tuần lễ này, họ sẽ tự coi mình như 
những con ốc sên, những con cóc, những con heo, những con dê, những con 
rắn. Họ cũng có thể suy gẫm ba câu sau đây của thánh Bênađô: “Con hãy suy 
trước kia con là gì, một hạt giống thối tha; nay con là gì, một bình chứa 
phân bón; sau này con là gì, của ăn cho những con bọ”.56 Họ sẽ cầu xin 
Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần soi sáng lòng trí họ bằng những lời: “Xin 
Chúa cho con được nhìn thấy” (Lc 18,41), hoặc “Xin cho con nhận biết 
mình” (thánh Augustinô). Họ cũng có thể cầu xin: “Xin Chúa Thánh Thần 
hãy đến!”, và mỗi ngày họ sẽ đọc kinh cầu Chúa Thánh Thần (x. phụ lục 1) 
và kinh nguyện tiếp theo sau đó, như đã được ghi nơi phần thứ nhất của tác 
phẩm này. Họ sẽ chạy đến với Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho ơn rất trọng này, 

                                                                                                                 
Phần thứ hai của tác phẩm bàn về sự sùng kính Mẹ Maria. Trong bản viết tay của thánh nhân, 
phần hai này không có nhan đề: người ta đã gọi nó là “khảo luận về sự sùng kính đích thực đối 
với Trinh Nữ Maria”. Trừ một số trang thiếu mất, nhất là công thức tận hiến cho Mẹ Maria như 
được đề cập nơi số 231, có thể nói người ta còn giữ được đầy đủ phần thứ hai này. 
Nên nhớ rằng cuốn “khảo luận” nằm trong tư tưởng của thánh nhân về cách sùng kính Mẹ 
Maria. Tuy nhiên trong cuốn “Le Secret de Marie: Bí Mật Mẹ Maria”, thánh nhân khởi sự từ sự 
cần thiết phải thánh hoá linh hồn, còn cuốn “khảo luận” này lại hoàn toàn đặt nền trên Vương 
quyền của Chúa Kitô: Nước Chúa nhất định sẽ đến trong thế giới này (xem các số 1 và 13). 
Để cuốn sách này được đầy đủ, cần phải có một chương bàn về sự nhận biết Chúa Kitô, đối tượng 
của tuần thứ 3 của việc chuẩn bị. Nhưng thánh nhân có thể tự miễn cho mình không phải làm 
việc này ở đây, vì ngài đã bàn luận đầy đủ về vấn đề này trong tác phẩm của ngài “yêu mến sự 
khôn ngoan vĩnh cửu”. Nơi cuốn sách này, thánh nhân nói rõ mục đích tối hậu của linh đạo 
thánh mẫu của ngài là Chúa Kitô. 
56 Thánh Bênađô, Nguyện gẫm về sự phải biết mình. 
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được coi là nền tảng các ơn khác: để xin ơn này mỗi ngày họ sẽ đọc thánh ca 
“Ave Maris Stella” (Kính chào Mẹ là Sao Bắc Đẩu), và đọc kinh cầu Đức Bà. 

229. Trong tuần lễ thứ hai, trong tất cả các giờ nguyện gẫm và khi làm các 
việc đạo đức, họ sẽ chăm lo việc hiểu biết Mẹ Maria. Họ sẽ xin Chúa Thánh 
Thần ban cho họ ơn này. Họ có thể đọc và suy gẫm những gì chúng tôi đã viết 
về vấn đề này. Cũng như trong tuần thứ nhất, họ sẽ đọc kinh cầu Chúa Thánh 
Thần (x. phụ lục 1), đọc thánh ca “Ave Maris Stella”, lần đủ một Tràng Mân 
Côi 150 kinh, hoặc ít là một chuỗi 50, để xin ơn này. 

230. Họ dành tuần lễ thứ ba để nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Họ có thể đọc và 
suy gẫm những gì chúng tôi đã nói về vấn đề này, và đọc kinh của thánh 
Augustinô, được ghi ở gần đầu phần thứ hai này (x. ghi chú của số 227). Họ 
cũng có thể cùng với thánh Augustinô lặp đi lặp lại hằng trăm lần lời cầu xin 
“Lạy Chúa, xin cho con biết Ngài!”. Hoặc cầu xin với lời “Lạy Chúa, xin cho 
con xem thấy Ngài là ai”. Rồi cũng như hai tuần trước, mỗi ngày họ sẽ đọc 
kinh cầu Chúa Thánh Thần (x. phụ lục 1), thánh ca “Ave Maris Stella” và 
đọc thêm kinh cầu Chúa Giêsu. 

231. Hết ba tuần lễ như thế, họ sẽ xưng tội và rước lễ với chủ ý tận hiến cho 
Chúa Giêsu Kitô, để làm tôi tớ Ngài, nhờ bàn tay Mẹ Maria. Họ sẽ rước lễ theo 
cách được chỉ dẫn sau đây (x. các số 266 và tiếp theo). Sau khi rước lễ, họ sẽ 
đọc kinh dâng mình (Bản kinh: Tận hiến bản thân cho Chúa Giêsu Kitô, 
Đấng Khôn Ngoan nhập thể, nhờ bàn tay Mẹ Maria - ở cuối sách này: xc. 
phụ lục 3), như được ghi sau đây. Nếu không có bản in sẵn, họ sẽ phải viết 
ra, hoặc nhờ người viết: sau khi đọc bản dâng mình này, họ phải ký vào. 

232. Ngày hôm đó, họ nên dâng một cái gì cho Chúa Kitô và Mẹ thánh Ngài, 
để đền tạ về những sự bất trung của mình đối với các lời khấn hứa khi lãnh 
nhận phép Thánh Tẩy, hoặc để tỏ ra mình lệ thuộc vào Chúa Kitô và Mẹ 
thánh Ngài. Lễ vật dâng kính này sẽ tuỳ lòng sùng kính và tuỳ khả năng của 
mỗi người: có thể là giữ chay, một sự hãm mình, một sự bố thí, dâng một cây 
nến. Dầu mình chỉ dâng một vật rất nhỏ mọn, với lòng thành kính mến yêu, 
thì Chúa cũng vui lòng, vì Ngài chỉ nhìn vào thiện ý của ta. 

233. Hằng năm, cũng vào ngày này, họ sẽ lặp lại sự tận hiến này, và cũng giữ 
đủ mọi điều trong 3 tuần lễ như trên. 
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Họ cũng có thể hằng tháng và hằng ngày, lặp lại sự tận hiến này cách vắn tắt 
bằng những lời: “Con trọn vẹn là của Chúa, và tất cả những gì của con, con 
xin dâng cho Chúa, lạy Chúa Giêsu mến yêu, nhờ Mẹ Maria, Mẹ rất thánh 
của Chúa”. 

II. Đọc kinh “triều thiên nhỏ” kính Đức Mẹ (x. phụ lục 7) 

234. Cách thực hành thứ hai: Mọi ngày trong đời mình, họ sẽ không khó 
khăn gì đọc kinh “triều thiên nhỏ” kính Trinh Nữ Maria. “Triều thiên nhỏ” 
này gồm 3 Kinh Lạy Cha và 12 Kinh Kính Mừng, để tôn kính 12 đặc ân của 
Trinh Nữ Maria rất thánh (x. phụ lục 7). Cách thực hành này đã có từ xa xưa 
và bắt nguồn trong Thánh Kinh. Thánh Gioan tông đồ nhìn thấy một người 
phụ nữ, đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Bà mặc áo mặt trời và dưới chân bà 
là mặt trăng (x. Kh 12,1). Nhiều vị thánh đã giải thích rằng người phụ nữ này, 
chính là Trinh Nữ Maria. 

235. Có nhiều cách đọc “triều thiên nhỏ” này, trình bày ra thì sẽ quá dài. 
Chúa Thánh Thần sẽ dạy những tâm hồn biết cách làm việc sùng kính này, để 
họ thực hành cách tốt đẹp. Để trình bày một cách giản dị, thì trước hết người 
ta sẽ đọc lời “Lạy Trinh Nữ rất thánh, xin khứng nghe lời con ca tụng Mẹ. 
Và xin ban cho con sức mạnh chống lại các kẻ thù của Mẹ”. Sau đó, đọc 
Kinh Tin Kính, một Kinh Lạy Cha, bốn Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh. 
Rồi lại một Kinh Lạy Cha, bốn Kinh Kính Mừng, một Kinh Sáng Danh. Cứ như 
thế đến hết. Sau cùng sẽ đọc kinh “Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ 
Chúa Trời”. 

III. Mang những xiềng xích sƳt nhỏ 

236. Việc thực hành thứ ba: Một điều rất nên làm và rất có ích lợi, là 
những anh chị em đã hiến thân làm tôi tớ Mẹ Maria, hãy mang những xiềng 
xích sắt nhỏ để làm dấu chỉ mình thuộc về Mẹ Maria. Những xiềng xích này 
được làm phép bằng một cách thức riêng.57 

                                                 
57 Có người nói Toà Thánh đã cấm việc mang các xiềng xích nhỏ này, nhưng chúng tôi không thấy 
có văn thư nào cấm hết, nếu người ta mang các xiềng xích này để tỏ mình là tôi tớ Chúa Kitô 
trong Mẹ Maria (xem Analecta Juris Pontifici, Série I, col. 757). 
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Những dấu chỉ bên ngoài này, thật ra không chủ yếu cần thiết, và người ta có 
thể không thực hành, nhưng tôi không thể không khen những người, sau khi 
bỏ xiềng xích của thân phận nô lệ ma quỷ trong tội lỗi, đã tình nguyện làm tôi 
tớ của Chúa Kitô, như thánh Phaolô đã lấy làm vinh dự được mang xiềng xích 
vì Chúa Giêsu Kitô (x. Ep 3,1). Những xiềng xích sắt nhỏ này phải được coi là 
quý giá và vinh dự hơn các vòng đeo cổ bằng vàng của các vua chúa. 

237. Cũng như xưa kia, không gì ô nhục bằng cây thập giá, mà nay thì trong 
Kitô giáo không có gì cao quý và đáng trọng vọng bằng cây thập giá; thì về các 
xiềng xích nô lệ cũng vậy, nay thì các người ngoại giáo vẫn coi đây là ô nhục, 
nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta, thì không có gì cao quý hơn các xiềng 
xích của Chúa Kitô, vì chúng giải thoát chúng ta khỏi các xiềng xích tội lỗi, trả 
lại tự do cho chúng ta trong Chúa Kitô, liên kết chúng ta với Chúa Kitô và Mẹ 
Maria, không phải bằng xiềng xích khổ sai, nhưng là những xiềng xích của 
yêu mến. Như Thiên Chúa đã dùng miệng tiên tri Hôsê mà nói rằng: “Ta lôi 
kéo chúng đến với Ta bằng những xiềng xích yêu thương” (Hs 11,4). Và 
những xiềng xích này thì “mạnh như sự chết” (x. Dc 8,6), và còn mạnh hơn 
sự chết, nơi những người mang chúng cho đến chết. Bởi vì tuy sự chết sẽ tiêu 
huỷ thân xác ta, làm cho nó hư thối, nhưng các xiềng xích này sẽ không dễ 
dàng bị tiêu huỷ. Cho nên khi xác người ta sẽ sống lại, ngày phán xét chung, 
các xiềng xích này còn quấn vào đống xương tàn của họ, và khi đó sẽ biến 
thành những xiềng xích đầy ánh hào quang quý giá. Muôn ngàn lần hạnh 
phúc cho những tôi tớ Chúa Kitô trong Mẹ Maria, sẽ mang những xiềng xích 
này xuống mồ với mình. 

238. Sau đây là những lẽ khuyên ta mang những xiềng xích nhỏ này: 

1) Đó là để giúp người Kitô hữu dễ nhớ những lời khấn hứa trong bí 
tích Thánh Tẩy. Người ta sống nhiều về giác quan, cho nên người ta thường dễ 
quên những nghĩa vụ đối với Thiên Chúa, nếu không có cái gì để nhắc nhở 
họ: các xiềng xích nhỏ này có thể giúp người Kitô hữu nhớ những xiềng xích 
tội lỗi mà bí tích Thánh Tẩy đã giải thoát họ, và sự họ nay thuộc về Chúa Kitô 
qua những lời hứa của bí tích này. Chúng ta thấy nhiều Kitô hữu rất ít nghĩ 
đến các lời khấn hứa trong bí tích Thánh Tẩy, cho nên họ cũng sống phóng 
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đãng như người ngoại giáo, đó là vì không có dấu tích gì bên ngoài nhắc cho 
họ nhớ những lời khấn hứa trong phép Thánh Tẩy. 

239.  2) Đó là để chứng tỏ chúng ta không xấu hổ vì được làm tôi tớ Chúa 
Kitô, và chúng ta dứt khoát muốn thoát cảnh nô lệ thế gian, nô lệ tội lỗi và nô 
lệ ma quỷ. 

3) Đó là để giữ mình khỏi mắc vào vòng nô lệ tội lỗi và nô lệ ma quỷ. 
Bởi vì một là chúng ta mang xiềng xích của tội lỗi, hai là mang xiềng xích của 
đức ái. 

240. Ôi! Anh chị em thân mến, chúng ta hãy đập tan các xiềng xích của tội lỗi 
và của các kẻ tội lỗi, của thế gian và những người mê sự thế gian, của ma quỷ 
và các tay sai của chúng. Chúng ta hãy gạt chúng xa ra. “Chúng ta hãy bẻ bãy 
xiềng xích của chúng, và chúng ta hãy liệng cái ách của chúng ra xa khỏi 
chúng ta” (Tv 2,3). Rồi như lời chính Chúa Thánh Thần đã dạy: “Con hãy xỏ 
chân con vào chiếc cùm của Ngài, và hãy để cổ con vào trong gông cổ của 
Ngài” (Hc 6,24). Chúa Thánh Thần cũng dạy ta hãy ghé vai vác lấy ách của 
Chúa Giêsu Kitô, vì Chúa là Đấng Khôn Ngoan vĩnh cửu, và chúng ta đừng 
than phiền vì các xiềng xích của Ngài. “Con hãy ghé vai vác lấy gánh nặng 
của Ngài, và con đừng than vãn về xiềng xích của Ngài” (x. Hc 6,25). Các 
bạn nên nhớ rằng: trước khi Đấng Khôn Ngoan vô cùng phán bảo các lời này, 
Ngài đã chuẩn bị linh hồn, để biết vâng nghe lời khuyên dạy của Ngài: “Con 
ơi, con hãy nhận lấy lời khuyên khôn ngoan, và con đừng gạt bỏ lời 
khuyên nhủ của Ta” (x. Hc 6,23). 

241. Các bạn thân mến, các bạn muốn tôi hiệp nhất với Chúa Thánh Thần để 
cho bạn cũng một lời khuyên đó: “Các xiềng xích của Ngài là xiềng xích cứu 
độ”. Cũng như Chúa Giêsu Kitô ở trên cây thập giá đã kéo mọi người đến với 
Ngài: Ngài kéo những kẻ bị Chúa ruồng bỏ bằng những xiềng xích tội lỗi của 
họ, để xích họ lại như những kẻ bị lên án, cùng với ma quỷ, nơi họ bị Chúa 
luận phạt muôn đời; nhưng Ngài sẽ lôi kéo những người được Chúa chọn, 
bằng những xiềng xích của đức ái, nhất là vào những thời gian sau cùng này: 
“Ta sẽ lôi kéo họ bằng những xiềng xích của tình thương” (x. Hs 11,4). 

242. Những tôi tớ yêu mến của Chúa Kitô, cũng là những “người bị xiềng 
xích của Chúa Kitô” (x. Ep 3,1) có thể mang những chiếc xiềng xích nhỏ 
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hoặc ở cổ, hoặc ở cổ tay, hoặc thắt lưng, hoặc ở cổ chân. Cha Vincent Caraffa, 
Bề trên tổng quyền thứ bảy của dòng Tên, qua đời rất thánh thiện năm 1643, 
đã mang một vòng sắt ở cổ chân: ngài nói vì đau đớn, nên không kéo lê xiềng 
xích ra nơi công chúng. Mẹ Agnès của Chúa Giêsu mà chúng tôi đã nhắc tới 
trên kia (x. số 170) đã mang một xiềng xích bằng sắt ở thắt lưng. Một số 
người khác thì mang ở cổ để phạt mình vì trước đó đã đeo những vàng ngọc 
trai theo thói thế gian. Một vài người lại mang ở cánh tay, để khi làm việc họ 
nhớ rằng họ là tôi tớ của Chúa Giêsu Kitô. 

IV. Đặc biệt sùng kính mƫu nhiệm NhƱp Thể 

243. Cách thực hành thứ bốn: Họ sẽ đặc biệt sùng kính mầu nhiệm Ngôi 
Lời Nhập Thể vào ngày 25 tháng 3,58 vì mầu nhiệm này là đối tượng riêng biệt 
của sự sùng kính này. Những lý do là: 1) Sự sùng kính này đã được Chúa 
Thánh Thần linh hứng, để tôn kính và bắt chước sự lệ thuộc diệu kỳ mà Con 
Thiên Chúa đã muốn có đối với Mẹ Maria, hầu tôn vinh Thiên Chúa Cha và 
thực hiện ơn cứu độ loài người: sự lệ thuộc này hiện ra đặc biệt rõ nơi mầu 
nhiệm này, vì Chúa Giêsu Kitô bị giam hãm và lệ thuộc hoàn toàn vào lòng Mẹ 
Maria, lệ thuộc trong mọi sự; 2) Để cảm tạ Thiên Chúa vì những hồng ân 
khôn ví Ngài đã ban cho Mẹ, nhất là vì đã chọn Mẹ làm Mẹ của Ngài. Sự chọn 
lựa này được thực hiện nơi mầu nhiệm này: đó là hai chủ đích chính yếu của 
sự chúng ta tự nguyện làm tôi tớ Chúa Kitô trong Mẹ Maria. 

244. Xin ghi nhận rằng tôi thường nói làm tôi tớ Chúa Giêsu trong Mẹ 
Maria, thân phận tôi tớ Chúa Giêsu trong Mẹ Maria. Thật ra người ta cũng 
có thể nói như nhiều tác giả:59 làm tôi tớ Mẹ Maria, thân phận kẻ làm tôi tớ 
Chúa Giêsu trong Mẹ Maria, như lời khuyên của cha Tronson, Bề trên tổng 
quyền tu hội Xuân Bích, một người rất khôn ngoan và đạo đức. Sau đây là 
những lý do: 

245.  1) Chúng ta sống trong một thời đại kiêu căng, có nhiều nhà trí thức 
tự mãn tự cao và hay phê phán, luôn tìm cách phê bình các việc đạo đức có 
căn bản và vững vàng nhất, khi họ có dịp, và họ phê bình một cách không cần 

                                                 
58  Có thể đọc kinh Truyền Tin để kính nhớ Mầu Nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. 
59 Ainsi M. Boudon, Dans le livre déjà cité, n. 159, n.2. 
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thiết. Cho nên, tốt hơn, ta nên nói “Sự làm tôi tớ Chúa Giêsu Kitô trong Mẹ 
Maria”, và tự xưng là tôi tớ Chúa Kitô hơn là xưng mình là tôi tớ Mẹ Maria. 
Như vậy ta gọi sự sùng kính này bằng tên của cùng đích nó, tức Chúa Giêsu 
Kitô, hơn là gọi nó bằng tên của con đường dẫn tới cùng đích đó, tức Mẹ 
Maria, mặc dầu thực ra, chúng ta có thể gọi bằng cả hai cách mà không có gì 
phải bối rối. Chẳng hạn một người đi từ Orleans đến Tours qua nẻo Amboise, 
có thể nói mình đi Amboise và đi Tours: anh ta đi Amboise và đi Tours, với sự 
khác biệt này là: Amboise là đường đi tới Tours, còn Tours mới là mục đích 
cuộc hành trình. 

246.  2) Vì mầu nhiệm chính yếu mà chúng ta cử hành và tôn kính nơi sự 
sùng kính này là mầu nhiệm Nhập Thể: chúng ta chỉ nhìn vào Chúa Giêsu 
Kitô trong Mẹ Maria, nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, cho nên điều hợp lý 
hơn, là ta nói “làm tôi tớ Chúa Giêsu Kitô trong Mẹ Maria”, Chúa Giêsu cư 
ngụ và ngự trị trong Mẹ Maria, đúng như một kinh cầu nguyện của nhiều 
người đạo đức: “Ôi lạy Chúa Giêsu sống trong Mẹ Maria, xin Chúa đến và 
sống trong chúng con, với tinh thần thánh thiện của Chúa v.v...” 

247.  3) Cách nói này cho thấy rõ hơn sự kết hiệp chặt chẽ giữa Chúa Giêsu 
và Mẹ Maria. Hai Đấng hiệp nhất với nhau cách rất thân mật, cho nên Chúa 
Giêsu ở tất cả trong Mẹ Maria, và Mẹ Maria ở tất cả trong Chúa Giêsu, hay nói 
đúng hơn, Mẹ không còn nữa, nhưng một mình Chúa Giêsu ở tất cả trong Mẹ: 
người ta có thể tách rời ánh sáng ra khỏi mặt trời, chứ không thể tách rời Mẹ 
Maria ra khỏi Chúa Giêsu. Thành thử người ta có thể xưng hô Chúa Giêsu là 
Giêsu của Mẹ Maria, và xưng hô Mẹ là Mẹ Maria của Giêsu. 

248. Thời gian không cho phép tôi dừng tại đây, để giải thích về những sự cao 
trọng của mầu nhiệm Chúa Giêsu sống và ngự trị trong Mẹ Maria, tức mầu 
nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể. Tôi chỉ xin nói vài lời. Tôi xin nói đây là mầu 
nhiệm số một của Chúa Giêsu Kitô, mầu nhiệm sâu xa nhất, cao trọng nhất, 
ít được người ta hiểu biết nhất. Chính trong lòng Mẹ Maria, được các thánh 
gọi là “Toà nhà của các bí nhiệm của Thiên Chúa”,60 Chúa Giêsu Kitô đã 
cùng với Mẹ Maria, chọn ra những người được Thiên Chúa kén chọn. Chính 

                                                 
60 Thánh Ambrôsiô, De instit. Virg. cap VII. 



130 

 

trong mầu nhiệm Nhập Thể này, Chúa Kitô đã thực hành tất cả những mầu 
nhiệm tiếp theo sau của cuộc đời Ngài, khi Ngài chấp nhận bằng lời: Con xin 
đến để làm theo ý Cha. “Chúa Giêsu bước vào trần gian đã thưa rằng: Lạy 
Thiên Chúa, này con đến để làm trọn thánh ý Ngài” (x. Dt 10,5-9). Bởi vậy, 
mầu nhiệm này là bản tóm tắt của tất cả các mầu nhiệm, bao gồm ý muốn và 
ân sủng của tất cả các mầu nhiệm. Sau cùng, ta nên coi mầu nhiệm này là 
trung tâm của lòng thương xót, của lòng quảng đại và của vinh quang Thiên 
Chúa. Đây là ngai toà của lòng thương xót của Chúa đối với chúng ta, vì chúng 
ta chỉ có thể tới gần Chúa nhờ Mẹ Maria, chúng ta chỉ có thể xin ơn Chúa nhờ 
Mẹ Maria. Chúa Giêsu luôn nhận lời cầu xin của Mẹ rất yêu dấu của Ngài, nên 
nơi đây Ngài luôn ban ân sủng và lòng thương xót của Ngài cho các kẻ tội lỗi. 
Đó là ý nghĩa lời Thánh Kinh “Vậy chúng ta hãy đầy lòng tin tưởng tới gần 
ngai toà ân sủng” (x. Dt 4,16). Mẹ Maria cũng là ngai toà của lòng quảng đại 
Thiên Chúa, bởi vì Ađam mới này là Chúa Giêsu đã ở trong Vườn Địa Đàng 
mới này và đã thực hiện ở đó muôn vàn việc kỳ diệu cách kín đáo, nên loài 
người và các thiên thần cũng không hiểu được. Bởi vậy, các thánh đã gọi Mẹ 
Maria là “sự đại lượng của Thiên Chúa”,61 y như thể các thánh có ý nói rằng 
Thiên Chúa chỉ đại lượng trong Mẹ Maria mà thôi: “Thiên Chúa chỉ đại lượng 
ở đó mà thôi”. Mẹ Maria là ngai toà vinh quang của Chúa Cha, vì trong Mẹ 
Maria, Chúa Giêsu đã thực hiện thánh ý của Cha Ngài, đã làm dịu cơn thịnh 
nộ của Cha Ngài đối với các kẻ tội lỗi, đã sửa lại vinh quang của Cha Ngài bị 
tội lỗi làm tổn thương, và do sự Ngài đã hy sinh ý riêng và cả bản thân mình. 
Ngài đã mang lại cho Cha Ngài nhiều vinh quang hơn là do tất cả các lễ hy 
sinh của Giao Ước cũ. Đúng thế, Ngài đã mang lại cho Cha Ngài một vinh 
quang vô cùng, như chưa bao giờ loài người mang lại cho Thiên Chúa. 

V. Sùng kính Kinh Kính Mừng và Chuỗi Mân Côi 

249. Việc thực hành thứ năm: Họ sẽ đặc biệt sùng kính đối với Kinh Kính 
Mừng mà ít Kitô hữu, cả những người sáng suốt, hiểu được giá trị, công 
nghiệp sự cao trọng và sự cần thiết. Mẹ Maria đã phải nhiều lần hiện ra với 
các vị đại thánh, như thánh Đa Minh, thánh Gioan Capistranô, chân phước 
Alain de la Roche, để tỏ bày cho các ngài thấy sự quý giá của kinh này. Các 
                                                 
61 Xem ghi chú của số 6 ở trên kia. 
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ngài đã soạn ra những cuốn sách bàn về những sự kỳ diệu và sức linh ứng 
của kinh này, trong việc cứu vớt các linh hồn. Các ngài đã lớn tiếng cao rao và 
giảng dạy rằng ơn cứu độ của loài người đã khởi sự với Kinh Kính Mừng 
Maria, cho nên ơn cứu độ của mỗi người cũng được gắn chặt với kinh này. 
Kinh Kính Mừng đã làm cho đất khô chồi và hoang vu này sản sinh ra hoa trái 
của sự sống, là Chúa Giêsu, thì cũng Kinh Kính Mừng, khi đọc cách sốt sắng, 
sẽ làm nảy sinh lời Chúa trong linh hồn người ta, và làm cho sinh ra hoa trái 
là Chúa Giêsu Kitô. Kinh Kính Mừng là sương sa từ trời xuống, thấm vào đất là 
linh hồn người ta, làm cho nó sinh hoa kết quả. Một linh hồn nào không 
thấm nhuần Kinh Kính Mừng Maria, sẽ giống như mảnh đất không có sương 
sa trên trời đổ xuống, và như vậy sẽ không sinh hoa trái mà chỉ sinh ra gai 
góc, đáng cho Thiên Chúa nguyền rủa (x. Dt 6,8). 

250. Sau đây là điều Mẹ Maria rất thánh đã tỏ bày cho chân phước Alain de la 
Roche, như được ghi lại trong cuốn sách của vị chân phước này, nhan đề là 
“De Dignitate Rosarii – Về sự cao trọng của Kinh Mân Côi”: “Con nên biết và 
hiểu cho kỹ, rồi hãy truyền rộng rãi cho mọi người biết rằng dấu hiệu gần 
như chắc chắn của sự bị luận phạt đời đời, là chán ghét, ngại ngùng và bỏ 
không đọc Kinh Kính Mừng, vì kinh này đã nói lên ơn cứu chuộc cho cả thế 
gian” (De Dignitate Rosarii, cap. II). 

Đó là những lời rất an ủi mà cũng thật là kinh khủng, người ta sẽ không dám 
tin, nếu không có những vị thánh, như thánh Đa Minh, và nhiều vị thánh 
khác bảo đảm sự chính xác. Kinh nghiệm nhiều thế kỷ cũng chứng minh 
điều này, vì người ta luôn ghi nhận rằng những kẻ có dấu chỉ bị luận phạt, 
như những người rối đạo, những kẻ ngạo mạn, những người mê sự thế gian, 
đều khinh chê và ghét bỏ sự đọc Kinh Kính Mừng và không lần Chuỗi Mân 
Côi. Họ gớm ghét việc lần chuỗi: họ bảo thà mang một con rắn, chẳng thà 
mang Chuỗi Mân Côi trong người họ. Cả những người Công Giáo kiêu căng 
cũng theo đường lối của cha họ là Luxiphe, họ khinh chê hoặc dửng dưng với 
việc đọc Kinh Kính Mừng, và họ coi việc lần Chuỗi Mân Côi là việc đạo đức của 
đàn bà nhà quê, những người dốt nát, không biết đọc biết viết. Trái lại, kinh 
nghiệm cho ta thấy những người có dấu chỉ được Chúa yêu thương và kén 
chọn, thì yêu mến và vui thích đọc Kinh Kính Mừng Maria: họ càng được 
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Chúa thương, họ càng yêu mến Kinh Kính Mừng. Đó là điều mà Mẹ Maria đã 
nói cho chân phước Alain, sau những lời của Mẹ được trích dẫn trên kia. 

251. Tôi không biết tại sao thế, nhưng một điều rõ ràng, là tôi không có bí 
quyết nào tốt hơn để biết một người có được Chúa yêu thương không: tôi chỉ 
cần xem người đó có yêu thích đọc Kinh Kính Mừng và có yêu mến việc lần 
Chuỗi Mân Côi không. Tôi nói người ấy yêu mến việc đọc kinh này, mặc dầu 
có khi vì bệnh tật hoặc vì một nguyên nhân nào khác, người ấy không đọc 
được nữa, nhưng thật lòng người ấy yêu mến Kinh Kính Mừng và Chuỗi Mân 
Côi, và mỗi khi có dịp, người ấy thường khuyên bảo người khác đọc. 

252. Hỡi các linh hồn Chúa chọn. Hỡi các tôi tớ của Chúa Giêsu trong Mẹ 
Maria, các bạn nên biết rằng Kinh Kính Mừng Mẹ Maria là kinh quý trọng 
nhất sau Kinh Lạy Cha. Đó là lời ngợi khen tốt đẹp nhất mà bạn có thể dâng 
lên Mẹ Maria, vì đó là lời kính chào mà Đấng Tối Cao đã dùng miệng Tổng 
lãnh Thiên thần, để chào Mẹ và xin Mẹ ưng thuận điều Chúa muốn xin Mẹ. 
Và lời kinh này có sức mạnh và sức thuyết phục Mẹ Maria, đến nỗi dầu Mẹ rất 
khiêm nhường, Mẹ cũng đã ưng thuận để Ngôi Lời nhập thể trong lòng mình. 
Vậy bạn cũng có thể dùng lời Kinh Kính Mừng để chắc chắn chiếm được lòng 
Mẹ Maria, nếu bạn đọc kinh này một cách sốt sắng. 

253. Đọc Kinh Kính Mừng Mẹ Maria cách sốt sắng là đọc với sự chú ý, với lòng 
sùng mộ và với lòng cung kính. Theo lời dạy của các thánh, Kinh Kính Mừng 
xua đuổi ma quỷ, đập tan mưu chước của nó. Kinh Kính Mừng là sự thánh 
hoá các linh hồn, là niềm vui của các thiên thần, là điệu hát của những người 
được Chúa chọn, là thánh ca của Tân Ước, là sự vui thoả của Mẹ Maria, là 
vinh quang của Chúa Ba Ngôi cực thánh. Kinh Kính Mừng là sương sa trên 
trời, làm cho các linh hồn sinh hoa kết quả, là nụ hôn khiết tịnh và yêu mến 
chúng ta tặng Mẹ Maria, là bông hồng tươi thắm chúng ta dâng lên Mẹ, là viên 
ngọc quý giá chúng ta dâng kính Mẹ, là ly rượu thần linh chúng ta dâng Mẹ. 
Tất cả những lời sánh ví này là của các thánh đã nói ra. 

254. Bởi vậy vì tình mến yêu của tôi đối với các bạn trong Chúa Giêsu và Mẹ 
Maria, tôi xin các bạn đừng lấy việc đọc kinh “triều thiên nhỏ” làm đủ, nhưng 
mọi ngày hãy lần Chuỗi Mân Côi năm chục, và nếu có thời giờ, các bạn hãy 
đọc kinh lần hạt Mân Côi một trăm năm mươi kinh. Đến giờ chết, các bạn sẽ 
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cảm tạ Chúa vì đã nghe lời tôi khuyên đây. Mỗi ngày các bạn chúc tụng Chúa 
Giêsu và Mẹ Maria bằng Kinh Mân Côi, thì đến giờ chết, các bạn sẽ được Chúa 
và Mẹ Maria chúc phúc trên trời. “Ai gieo vãi trong những lời chúc tụng, sẽ 
được gặt hái những lời chúc phúc” (x. 2 Cr 9,6). 

VI. Đọc kinh Magnificat 

255. Sự thực hành thứ sáu: Để cảm tạ Thiên Chúa vì những ân sủng Ngài 
đã ban cho Mẹ Maria, họ sẽ năng đọc thánh ca Magnificat, theo gương chân 
phước Marie d’ Oiginies và nhiều vị thánh khác. Kinh Magnificat là kinh và là 
tác phẩm duy nhất mà Mẹ Maria đã sáng tác, hay nói đúng hơn, Chúa Giêsu 
Kitô đã sáng tác và ca lên qua miệng Mẹ. Đây là hy lễ ngợi khen cao quý nhất 
mà Thiên Chúa đã nhận được trong lãnh vực ân sủng. Một đàng, đây là bài 
thánh ca khiêm cung nhất và đầy lòng biết ơn nhất, nhưng đồng thời cũng là 
thánh ca cao siêu nhất và cao trọng nhất: trong bài thánh ca này, có những 
mầu nhiệm lớn lao và kín nhiệm đến nỗi các thiên thần cũng không biết. Sau 
khi đã soạn thảo nhiều tác phẩm đầy sự thông thái và lòng đạo đức về nhiều 
vấn đề khó khăn, ông Gerson, một vị tiến sĩ rất thông thái và đạo đức đã dành 
ra những năm cuối đời mình để chú giải kinh Magnificat, coi đó như đỉnh cao 
của các sáng tác của mình. Và trong cuốn sách ông đã soạn thảo về thánh ca 
này, ông đã nói lên nhiều điều rất tốt lành. Chẳng hạn ông nói rằng Mẹ Maria 
đã thường đọc kinh Magnificat để cảm tạ Chúa, nhất là sau mỗi lần rước 
Mình và Máu thánh Chúa Kitô. Còn nhà thông thái Benzoniô, khi chú giải 
kinh Maginificat, cũng kể lại nhiều phép lạ Chúa đã làm cho những người đọc 
thánh ca này, còn ma quỷ thì hoảng chạy khi nghe đọc lên bài thánh ca này. 
“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng” 
(Lc 1,51). 

VII. Khinh chê thế tục 

256. Sự thực hành thứ bảy: Những tôi tớ trung thành của Mẹ Maria phải 
khinh chê, ghét bỏ và xa lánh thế gian hư hỏng, và phải dùng những phương 
cách mà chúng tôi đã đề ra,62 để chê bỏ thế gian. 

                                                 
62 Xem ghi chú của số 227 trên kia. Và xin xem cuốn “Yêu mến sự khôn ngoan vĩnh cửu”, ch. 
XVI. 
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TIẾT 2: NHỮNG SỰ THỰC HÀNH RIÊNG BIỆT VÀ NỘI TÂM  
DÀNH CHO NHỮNG NGƢỜI MUỐN NÊN TRỌN LÀNH 

257. Không kể những việc sùng kính bên ngoài vừa được trình bày trên đây, 
những việc thực hành mà người ta không được bỏ qua vì biếng nhác hoặc vì 
coi thường, nhưng phải siêng năng thực hành tuỳ theo bậc sống và thời giờ 
của mình cho phép, thì sau đây là những việc thực hành nội tâm, rất có sức 
thánh hoá những người được Chúa Thánh Thần kêu gọi nên trọn lành. 

Có thể tóm tắt bằng 4 từ: đó là làm mọi việc nhờ Mẹ Maria, với Mẹ Maria, 
trong Mẹ Maria và cho Mẹ Maria, nhờ đó ta có thể làm mọi việc cách trọn 
lành nhờ Chúa Kitô, với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô. 

1. Làm mọi việc nhờ Mẹ Maria 

258. Các tôi tớ Mẹ phải làm mọi việc nhờ Mẹ Maria, nghĩa là họ phải vâng 
nghe Mẹ trong mọi sự, và trong mọi sự họ phải cư xử theo tinh thần của Mẹ, 
là tinh thần của Chúa Thánh Thần. Những ai được hướng dẫn bởi Thần Khí 
Thiên Chúa thì họ là con cái Thiên Chúa. “Những người hành động theo 
Thần Khí Thiên Chúa, thì họ là con cái Ngài” (x. Rm 8,14). Những ai hành 
động theo tinh thần Mẹ Maria thì họ là con cái Mẹ, và như vậy họ là con cái 
Thiên Chúa, như chúng tôi đã chứng minh trên kia (x. các số 29-30 ở trên). 
Trong số những người sùng kính Mẹ Maria, chỉ có những người sùng kính 
đích thực và trung thành mới thật là con cái Mẹ. Tôi đã nói: tinh thần của Mẹ 
Maria là tinh thần của Thiên Chúa, vì Mẹ không bao giờ hành động theo tinh 
thần riêng của mình, nhưng luôn hành động theo tinh thần của Chúa: Thần 
Khí của Thiên Chúa đã trở thành thần khí của Mẹ. Cho nên thánh Ambrôsiô 
đã viết: “Ước chi tâm hồn Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để tôn 
vinh Thiên Chúa! Ước chi thần trí Mẹ Maria ở trong mỗi người chúng ta, để 
nhảy mừng trong Chúa”.63 Phúc thay cho những linh hồn theo gương một tu 
sĩ dòng Tên, tên là Rodriguez đã qua đời như một vị thánh,64 luôn sống và 
được hướng dẫn bởi tinh thần của Mẹ Maria, một tinh thần hiền hoà và mạnh 

                                                 
63 Những lời này đã được trích dẫn và giải thích nơi số 217 trên kia. 
64 Tu sĩ này đã được Đức Lêô XIII tuyên phong hiển thánh ngày 15/01/1888. 
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mẽ, nhiệt thành và khôn ngoan, khiêm nhường và can đảm, trong sạch và 
phong phú! 

259. Để một linh hồn được hướng dẫn bởi tinh thần Mẹ Maria, linh hồn đó 
phải: 1) Từ bỏ ý riêng mình, từ bỏ ý kiến và ý muốn của mình trước khi bắt 
tay làm một việc gì, chẳng hạn trước khi nguyện gẫm, trước khi cử hành hoặc 
tham dự thánh lễ, trước khi hiệp lễ v.v... bởi vì sự tối tăm và sự thiếu ngay 
thẳng của ý chí của ta sẽ có thể đặt chướng ngại cho tinh thần của Mẹ Maria, 
nếu ta theo ý mình, mặc dầu nó có vẻ tốt lành. 2) Phó thác tâm hồn ta cho 
Mẹ để được tinh thần của Mẹ hướng dẫn theo như Mẹ muốn. Phải đặt mình 
trong hai bàn tay khiết trinh của Mẹ, như một dụng cụ trong tay người thợ, 
như chiếc đàn lục huyền cầm trong tay một người chơi đàn giỏi. Người ta phải 
phó thác và hoàn toàn đặt mình trong tay Mẹ, như một hòn đá người ta ném 
xuống biển: điều này được thực hiện một cách đơn sơ, trong nháy mắt, bằng 
một ý nguyện, hoặc bằng lời đơn sơ này: “Lạy Mẹ Maria con yêu mến, con từ 
bỏ mình con, và con dâng mình con cho Mẹ”. Và dầu người ta không cảm 
thấy một sự dịu ngọt nào trong hành vi kết hiệp này, thì sự kết hiệp đó là thật 
sự, cũng như vô phúc có người nói rằng “Tôi dâng mình tôi cho ma quỷ”, thì 
dầu người đó không cảm thấy sự thay đổi nào hết, nhưng thật sự người đó đã 
thuộc về ma quỷ. 3) Thỉnh thoảng trong khi làm việc, và sau khi làm việc, nên 
lặp lại hành vi hiến dâng và kết hiệp với Mẹ. Người ta càng làm thì sẽ càng 
sớm được thánh hoá, và được kết hiệp với Chúa Kitô, vì sự kết hiệp với Chúa 
Kitô luôn tiếp theo sau sự kết hiệp với Mẹ Maria, bởi vì tinh thần Mẹ Maria 
cũng chính là tinh thần của Chúa Giêsu Kitô. 

2. Làm mọi việc với Mẹ Maria 

260. Làm mọi việc với Mẹ Maria là trong mọi hành động của mình, chúng ta 
phải luôn nhìn lên Mẹ Maria như khuôn mẫu tuyệt hảo của mọi nhân đức và 
của sự trọn lành, mà Chúa Thánh Thần đã tạo thành nơi một vật thụ tạo, để 
nên gương mẫu cho mọi người. Vậy, mỗi khi làm việc gì, ta phải nhìn xem Mẹ 
đã làm việc đó thế nào. Để được như vậy, ta phải xem xét và suy gẫm những 
nhân đức lớn lao mà Mẹ đã thực hiện khi còn sống ở trần gian, nhất là: 1) 
Đức tin mạnh mẽ của Mẹ, khiến Mẹ đã vâng nghe lời thiên sứ truyền tin; Mẹ 
đã tin một cách trung thành và vững vàng cho tới khi đứng dưới chân Thập 
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giá của Chúa trên núi Sọ; 2) Đức khiêm nhường sâu thẳm của Mẹ, khiến Mẹ 
sống ẩn dật, sống im lặng, chấp nhận mọi sự và coi mình thấp hèn hơn mọi 
người; 3) Đức trong sạch vô cùng thánh thiện, không ai sánh được với Mẹ, 
dầu là các thánh trên trời, dầu là các thánh nhân còn sống trên mặt đất này. 

Tôi xin nhắc lại lần nữa rằng: Mẹ Maria là khuôn mẫu độc nhất của Thiên 
Chúa, được Thiên Chúa dùng để đúc nên những hình ảnh sống động của Đức 
Kitô, Con của Ngài. Những ai được đúc trong khuôn mẫu này, sẽ sớm biến đổi 
nên giống hệt như Chúa Giêsu Kitô, Con của Mẹ. 

3. Làm mọi việc trong Mẹ Maria 

261. Phải làm mọi việc trong Mẹ Maria. Để được điều này, nên biết rằng 
Trinh Nữ Maria là Vườn Địa Đàng đích thực của Ađam mới là Chúa Giêsu, và 
Vườn Địa Đàng xưa kia chỉ là hình bóng mà thôi. Trong Vườn Địa Đàng đích 
thực này, Ađam mới là Chúa Giêsu Kitô đã để lại những sự ngọt ngào khôn tả. 
Ngài đã vui sướng ở trong nơi đây chín tháng, vì Ngài đã thực hiện ở nơi đây 
những sự kỳ diệu và để lại nơi đây những sự phong phú của một vị Thiên 
Chúa. Nơi cực thánh này chỉ gồm toàn một chất tinh tuyền và vô nhiễm, được 
Chúa Thánh Thần sử dụng để tạo nên hình hài và nuôi dưỡng Ađam mới là 
Chúa Kitô. Đây thật là Vườn Địa Đàng có cây sự sống, đã sinh ra trái là Chúa 
Giêsu Kitô, trái cây hằng sống; có cây biết thiện ác, đã sinh ra trái cây là sự 
sáng thế gian. Trong nơi linh thánh này, có những cây được chính bàn tay 
Thiên Chúa vun trồng và tưới bằng ân sủng của Ngài: các cây này đã và vẫn 
đang sinh ra những trái thơm ngon, đẹp ý Chúa. Có những vườn hoa, đủ mọi 
loại bông hoa tươi đẹp của các nhân đức, toả những hương thơm làm say mê 
các thiên thần. Trong nơi thánh này có những đồng cỏ xanh rì của hy vọng, 
những tháp canh không kẻ thù nào đụng tới được, và những ngôi nhà xinh 
đẹp và kiên cố. Chỉ mình Chúa Thánh Thần có thể tỏ cho biết sự thật giấu ẩn 
dưới những hình ảnh và những sự vật vật chất này. Trong nơi thánh này, có 
một bầu không khí trong sạch, không ô nhiễm, một ngày đẹp trời không có 
đêm của nhân loại thánh thiện, một mặt trời rực rỡ không bóng tối của thế 
giới thần linh, một lò lửa bừng bừng luôn bốc lên của đức ái, bất cứ mảnh sắt 
nào ném vào đây liền nóng đỏ lên và biến thành vàng; có một con sông của 
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đức khiêm nhường, thoát ra từ trong đất, chảy thành bốn nhánh, và tưới cho 
tất cả khu thần linh này: đó là bốn nhân đức trụ. 

262. Chúa Thánh Thần cũng dùng miệng các thánh Giáo Phụ để gọi Trinh Nữ 
Maria là: 1) Cửa phía đông, vị đại tư tế thượng phẩm là Chúa Giêsu Kitô đã 
qua cửa này mà vào thế gian (x. Ed 44,2-30): qua cửa này, Ngài đã xuống thế 
gian lần thứ nhất, và cũng qua cửa này Ngài sẽ quang lâm lần thứ hai; 2) Đền 
thánh của Thiên Chúa, nơi Chúa Ba Ngôi ngự trị, là thành thánh của Thiên 
Chúa, là bàn thờ của Thiên Chúa, là Đền thờ Thiên Chúa, là thế giới của 
Thiên Chúa. Tất cả những cách xưng hô và ngợi khen này đều rất chân thật, 
đáp ứng đúng những ân sủng và những sự kỳ diệu mà Đấng Tối Cao đã thực 
hiện nơi Mẹ Maria. Ôi vinh hiển cao quý! Ôi hạnh phúc lớn lao cho ai được 
vào và ở lại trong Mẹ, nơi Chúa Ba Ngôi đã đặt ngai toà vinh quang muôn đời 
của Ngài! 

263. Nhưng rất khó thay cho những người tội lỗi như chúng ta, để được phép, 
được có khả năng và có ánh sáng để đi vào một nơi thánh dường ấy, và cao 
trọng dường ấy, vì Vườn Địa Đàng này không được canh giữ bởi một thiên 
thần Kêrubim như Vườn Địa Đàng xưa kia (x. St 3,24), nhưng được canh giữ 
bởi Chúa Thánh Thần: Ngài làm chủ tuyệt đối nơi thánh này, và Ngài nói về 
nơi cực thánh này như sau: “Em là khu vườn rào kín, em Ta ơi, hiền thê 
của Ta ơi, em là khu vườn rào kín, là giếng nước đã niêm phong” (Dc 
4,12). Mẹ Maria là khu vườn rào kín, là giếng nước đã niêm phong, những 
con cái khốn khổ của Ađam và Evà bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng, sẽ chỉ 
được vào đây nhờ một ân sủng đặc biệt của Chúa Thánh Thần, mà họ phải cố 
gắng để xứng đáng được ơn đó. 

264. Sau khi nhờ sống trung thành với Mẹ, người ta đã nhận được hồng ân 
trọng đại này, người ta phải vui sướng ở lại trong Mẹ Maria, an nghỉ trong đó, 
tin cậy vào Mẹ, ẩn náu trong Mẹ với hết lòng tin tưởng, để ở trong lòng khiết 
trinh của Mẹ Maria: 1) Linh hồn được dưỡng nuôi bằng sữa ân sủng và lòng 
thương xót của Mẹ; 2) Linh hồn được giải thoát khỏi mọi sự bối rối, mọi sợ 
hãi và lo âu; 3) Linh hồn được bảo vệ an toàn, khỏi sợ ma quỷ, thế gian và tội 
lỗi, vì chúng không bao giờ có thể vào đây. Bởi vậy Mẹ đã nói những ai hành 
động trong Mẹ, sẽ không mắc tội. “Ai hoạt động trong Mẹ, sẽ không phạm 
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tội”, có nghĩa là những người sống trong tinh thần Mẹ Maria, sẽ không mắc 
tội lỗi đáng kể; 4) Sau cùng, để linh hồn được tạo thành Chúa Giêsu, và Chúa 
Giêsu được tạo thành trong linh hồn đó: đúng như các thánh Giáo Phụ đã 
dạy, lòng Mẹ Maria là “Lầu đài các bí nhiệm của Thiên Chúa”,65 nơi khuôn 
đúc nên Chúa Giêsu Kitô và những linh hồn được Chúa chọn: “Người và 
người đã sinh ra tại đó”.66 

4. Làm mọi việc cho Mẹ Maria 

265. Sau cùng, chúng ta phải làm mọi việc cho Mẹ Maria. Bởi vì chúng ta đã 
tận hiến làm tôi tớ Mẹ, cho nên chúng ta làm mọi việc cho Mẹ là điều phải lẽ. 
Không phải chúng ta coi Mẹ là cùng đích tối hậu của mọi việc làm của ta, vì 
cùng đích tối hậu đó là Chúa Kitô, nhưng Mẹ là cùng đích gần và là phương 
thế dễ dàng để đến với Chúa Kitô. Như một người đầy tớ, một tôi tớ tốt của 
Mẹ, chúng ta không được ở nhưng không, nhàn rỗi, nhưng dựa vào sự che 
chở của Mẹ, chúng ta phải lo toan thực hiện nhiều công việc lớn lao cho Bà 
Chúa của mình. Phải bảo vệ các đặc ân của Mẹ khi bị người ta mang ra tranh 
cãi: phải bênh vực vinh quang của Mẹ, khi bị người ta công kích; nếu có thể, 
phải lôi kéo mọi người đến phụng sự và sùng kính Mẹ, theo sự sùng kính 
đích thực này; phải lên tiếng và phải kêu lên, chống lại những kẻ lạm dụng 
lòng sùng kính Mẹ để làm khổ và phạm đến Chúa Giêsu Con Mẹ, đồng thời 
phải nỗ lực thiết lập sự sùng kính đích thực này; và chỉ mong được một phần 
thưởng duy nhất cho việc sùng kính này, là được thuộc về Bà Chúa rất tốt 
lành và rất đáng mến yêu, và nhờ Mẹ mà được kết hiệp với Chúa Giêsu Con 
Mẹ đến muôn đời. 

Sáng danh Chúa Giêsu trong Mẹ Maria! 

Sáng danh Mẹ Maria trong Chúa Giêsu! 

Sáng danh một mình Thiên Chúa! 

                                                 
65 Xem giải thích của thánh nhân nơi số 248 trên đây. 
66 Tv 86,5. Xem chú giải của thánh nhân nơi số 32 trên đây. 
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BỔ SUNG:  
VIỆC TÔN SÙNG NÀY KHI HIỆP LỄ 

 
TRƢỚC HIỆP LỄ 

266. 1) Khiêm tốn đặt mình trước nhan Chúa. 2) Từ bỏ bản tính băng hoại 
cùng với những ý hướng của mình, cho dù lòng quyến luyến bản thân mình 
của bạn có cảm thấy chúng tốt đẹp mấy chăng nữa. 3) Lặp lại việc tận hiến 
của mình bằng câu: “Con hoàn toàn thuộc về Mẹ, hỡi Mẹ yêu dấu, và tất cả 
những gì con có đều là của Mẹ”. 4) Hãy van xin Mẹ Maria cho bạn mượn con 
tim của Mẹ để bạn có thể lãnh nhận Con Mẹ theo những ý hướng của Mẹ. Hãy 
nhắc nhở Mẹ rằng vinh quang của Con Mẹ không cho phép Người đi vào một 
cõi lòng đầy những hoen ố và thay đổi như của bạn, một cõi lòng không thể 
nào không làm suy giảm đi vinh quang của Người, khiến Người phải bỏ mà đi. 
Hãy nói cùng Mẹ rằng nếu Mẹ ở trong bạn để lãnh nhận Con Mẹ – một việc 
Mẹ có thể làm vì Mẹ có chủ quyền trên tất cả mọi tâm can – thì Con Mẹ sẽ 
được Mẹ lãnh nhận một cách trọn hảo, không gây nguy hiểm đến việc Người 
bị ô nhục hay buộc phải bỏ mà đi. “Thiên Chúa ở giữa Mẹ, Mẹ sẽ không bị 
chuyển dời” (x. Tv 45,6).  

Hãy tin tưởng thưa cùng Mẹ rằng tất cả những gì bạn sở hữu được dâng cho 
Mẹ thì chẳng đủ để tôn vinh Mẹ, nhưng nơi việc Hiệp Lễ bạn muốn dâng cho 
Mẹ những tặng vật như Cha hằng hữu đã ban tặng cho Mẹ. Nhờ đó Mẹ sẽ cảm 
thấy được tôn vinh hơn là tất cả mọi kho tàng trên thế gian này bạn dâng cho 
Mẹ. Sau hết, bạn hãy thưa cùng Mẹ rằng Chúa Giêsu, Đấng đã yêu mến Mẹ 
cách đặc biệt, vẫn muốn được vui thú và nghỉ ngơi trong Mẹ thậm chí nơi linh 
hồn của bạn, cho dù linh hồn bạn nghèo nàn hơn và ít thanh sạch hơn hang 
lừa là nơi Người tình nguyện ở vì có Mẹ. Bạn hãy nài xin Mẹ cho bạn mượn 
con tim của Mẹ mà thưa rằng: “Ôi lạy Mẹ Maria, con dâng Mẹ tất cả những gì 
của con; xin hãy ban cho con trái tim của Mẹ”. 
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ĐANG HIỆP LỄ 

267. Sau Kinh Lạy Cha, khi bạn sắp lãnh nhận Chúa, hãy thưa cùng Người ba 
lần rằng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng”. Đọc lời này lần thứ nhất như thể bạn 
thưa cùng Cha hằng hữu rằng vì những ý nghĩ xấu xa của bạn cùng với lòng vô 
ơn của bạn đối với một người Cha tốt lành như thế mà bạn không xứng đáng 
lãnh nhận Người Con duy nhất của Ngài, nhưng ở đây có Mẹ Maria là nữ tỳ 
của Ngài, Mẹ làm thay cho bạn và sự hiện diện của Mẹ làm cho bạn đặc biệt 
tin tưởng và hy vọng nơi Ngài. 

268. Bạn hãy thưa với Chúa Con rằng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng”, nghĩa là 
bạn không xứng đáng lãnh nhận Ngài vì những lời nói vô ích và xấu xa của 
bạn cùng với việc thờ ơ phụng sự Ngài, thế nhưng bạn xin Ngài thương đến 
bạn vì bạn sắp dẫn Ngài vào nhà của Mẹ Ngài cũng là nhà của bạn, và bạn sẽ 
không để Ngài ra đi cho đến khi Ngài làm cho nhà ấy thành nhà của Ngài. 
Bạn nài xin Ngài hãy chỗi dậy đến với nơi nghỉ ngơi của Ngài và hòm bia 
thánh hóa của Ngài (x. Tv 131,8). Bạn hãy thưa cùng Ngài rằng theo công 
phúc thì như Esau, bạn tự mình chẳng có đức tin, sức mạnh và sẵn lòng gì 
hết, thế nhưng chỉ ở nơi Mẹ Maria, Mẹ của bạn, như Giacóp đã tin tưởng vào 
bà Rebecca là mẹ của mình. Bạn hãy nói với Ngài rằng mặc dù bạn là một đại 
tội nhân, bạn vẫn bạo dạn đến với Ngài khi được nâng đỡ bởi người Mẹ thánh 
của Ngài và được trang sức bằng các công nghiệp cùng nhân đức của Mẹ. 

269. Bạn hãy thưa với Chúa Thánh Thần rằng: “Lạy Chúa, con chẳng đáng”. 
Hãy thưa cùng Ngài rằng bạn chẳng đáng lãnh nhận tuyệt tác của tình yêu 
Ngài vì bạn sống hâm hâm dở dở, bại hoại và kháng cự lại những ơn soi sáng 
của Ngài. Thế nhưng, bạn đặt tất cả lòng tin tưởng của mình nơi Mẹ Maria, vị 
Hiền Thê trung tín của Ngài, và cùng với thánh Bênađô nói rằng: “Mẹ là sự 
bảo toàn trên hết của con, là tất cả nền tảng cho niềm hy vọng của con”. Bạn 
hãy xin Ngài một lần nữa bao phủ Mẹ Maria, vị Hiền Thê bất khả phân ly của 
Ngài. Cung lòng của Mẹ hằng tinh tuyền và trái tim của Mẹ hằng nhiệt thành. 
Bạn hãy thưa cùng Ngài rằng nếu Ngài không vào lòng bạn thì cả Chúa Giêsu 
và Mẹ Maria sẽ không được hình thành ở đó và nó sẽ không phải là một nơi 
xứng đáng cho các Đấng. 
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SAU HIỆP LỄ 

270. Sau Hiệp Lễ, bạn hãy nhắm mắt lại trong thầm lặng. Đoạn dẫn Chúa 
Giêsu vào lòng Mẹ Maria: bạn trao Ngài cho Mẹ của Ngài, Mẹ sẽ đón nhận 
Ngài bằng một tình yêu cao cả và cống hiến cho Ngài một nơi xứng đáng, sâu 
xa tôn thờ Ngài, cho Ngài thấy tình yêu trọn hảo, thiết tha ấp ủ Ngài trong tinh 
thần và trong chân lý, và thi hành nhiều bổn phận là những gì chúng ta chẳng 
biết gì hết bởi sự vô tri của chúng ta. 

271. Bạn hãy giữ tấm lòng khiêm nhường thẳm sâu trước nhan Chúa Giêsu 
ngự trong Mẹ Maria. Hoặc như một kẻ nô lệ chực ở cổng cung đình, nơi Vua 
đang nói với Nữ Hoàng. Trong khi các Đấng đang nói chuyện với nhau, tinh 
thần bạn hãy hướng về trời và đi khắp thế gian, kêu gọi tất cả mọi thụ tạo hãy 
cảm tạ, tôn thờ và mến yêu Chúa Giêsu và Mẹ Maria cho bạn. “Chúng ta hãy 
đến thờ lạy” (x. Tv 94,6).  

272. Bạn hãy xin Chúa Giêsu đang sống trong Mẹ để vương quốc của Ngài 
được trị đến trên trái đất này nhờ Mẹ thánh của Ngài. Hãy xin ơn khôn ngoan 
thần linh, tình yêu thần linh, ơn tha thứ tội lỗi của bạn, hoặc bất cứ ơn nào 
khác, nhưng luôn nhờ Mẹ Maria và trong Mẹ Maria. Hãy khinh bỉ nhìn bản 
thân mình mà nói: “Lạy Chúa, xin đừng nhìn đến tội lỗi của con, mắt Chúa 
chẳng nhìn thấy gì nơi con ngoài các nhân đức cùng công nghiệp của Mẹ 
Maria”. Khi nhớ đến tội lỗi của mình, bạn có thể thêm như thế này: “Con là 
kẻ thù lợi hại nhất của mình và con cảm thấy lỗi phạm tất cả các tội lỗi ấy” 
(x. Mt 13,28); hay “xin giải cứu con khỏi con người bất chính và lường gạt”; 
hay “Chúa Giêsu yêu dấu, Chúa cần phải lớn lên trong hồn con và con cần 
phải hạ mình nhỏ xuống”. “Mẹ Maria ơi, Mẹ cần phải gia tăng trong con và 
con luôn giảm thiểu đi”. “Ôi Giêsu Maria, xin hãy tăng lên trong con và tăng 
lên nơi những kẻ khác quanh con” (x. St 1,22 tt).  

273. Còn vô số những tư tưởng khác là những gì Chúa Thánh Thần sẽ tác 
động bạn, những tư tưởng Ngài làm như của bạn nếu bạn hoàn toàn suy 
niệm và hãm mình, và liên lỉ trung thành với việc tôn sùng cao cả và cao sang 
này là những gì tôi đang chỉ dẫn cho bạn đây. Thế nhưng, xin hãy nhớ rằng, 
bạn càng để cho Mẹ Maria hành động trong việc Hiệp Lễ của bạn thì Chúa 
Giêsu càng được tôn vinh. Bạn càng khiêm nhường và lắng nghe Chúa Giêsu 
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và Mẹ Maria trong an bình và thinh lặng – không ước mong được thấy, được 
nếm thử hay cảm thấy – thì bạn càng cống hiến tự do cho Mẹ Maria nhân 
danh Chúa Giêsu và Chúa Giêsu càng hành động trong Mẹ Maria. Vì đối với 
người công chính thì ở đâu cũng sống bởi đức tin (Dt 10,38), nhất là khi Hiệp 
Lễ, một hành động của đức tin.  

 
 

 

PHỤ LỤC 

 
PHỤ LỤC 1: KINH CƪU CHÚA THÁNH THƪN 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Xin Chúa thương xót chúng con. 

Chúa Kitô nghe cho chúng con. 

Chúa Kitô nhận lời chúng con. 

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. 

Thương xót chúng con. 

(Câu nào cũng thưa như vậy). 

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. 

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. 
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Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. 

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng nhiệm sinh từ Chúa Cha và Chúa Con, thấm 
nhập vào tâm trí chúng con. 

Xin Chúa Thánh Thần, Đấng ngang hàng với Chúa Cha và Chúa Con, thấm 
nhập vào tâm trí chúng con.  

Ngài là Hứa Hẹn của Thiên Chúa Ngôi Cha, 

Ngài là Tia Sáng thiên đình, 

Ngài là Tác Giả của tất cả mọi điều thiện hảo, 

Ngài là Nguồn Nước thiên cung, 

Ngài là Ngọn Lửa thiêu đốt, 

Ngài là Đức Ái nhiệt tình, 

Ngài là Dầu Xức thiêng liêng, 

Ngài là Tinh Thần yêu thương và chân thật, 

Ngài là Tinh Thần khôn ngoan và thâm hiểu, 

Ngài là Tinh Thần huấn dụ và dũng mạnh, 

Ngài là Tinh Thần minh thức và thảo hiếu, 

Ngài là Tinh Thần kính sợ Chúa, 

Ngài là Tinh Thần hồng ân và nguyện cầu, 

Ngài là Tinh Thần bình an và nhu hiền, 

Ngài là Tinh Thần nết na và thơ ngây, 

Ngài là Thánh Thần An Ủi, 

Ngài là Thánh Thần Thánh Hóa, 

Ngài là Thánh Thần điều khiển Giáo Hội, 

Ngài là Tặng Ân của Thiên Chúa Đấng Tối Cao, 

Ngài là Thần Linh tràn lan vũ trụ, 
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Ngài là Thần Linh thừa nhận con cái Thiên Chúa.  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin khiến cho chúng con biết ghê tởm tội lỗi. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đến canh tân bộ mặt trái đất. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin chiếu giãi ánh sáng của Chúa vào linh hồn chúng 
con. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ghi khắc lề luật của Chúa trong tâm trí chúng con. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa Tình Yêu của 
Chúa. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở cho chúng con kho tàng hồng ân của Chúa. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy chúng con cầu nguyện cho nên. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi động chúng con bằng những thiên hứng của 
Chúa. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn dắt chúng con đi theo con đường cứu độ. 

Lạy Chúa Thánh Thần, ban cho chúng con kiến thức nào cần thiết nhất. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin tác động chúng con biết thực hiện điều thiện hảo. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con công nghiệp của tất cả mọi 
nhân đức. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin làm cho chúng con kiên trì sống công chính. 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin trở nên phần thưởng đời đời cho chúng con.  

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin sai Thánh Thần Chúa đến 
với chúng con. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin đổ xuống hồn chúng con 
những tặng ân của Chúa Thánh Thần. 

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin ban cho chúng con Thần 
Linh khôn ngoan và thảo hiếu.  
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Xướng: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến! Hãy tràn đầy lòng trí của tín hữu 
Chúa. 

Đáp: Và thắp lên trong họ ngọn lửa Tình Yêu của Chúa.  

Chúng ta hãy cầu nguyện: 

Lạy Chúa, chúng con cúi xin Chúa luôn luôn trợ lực chúng con bằng sức 
mạnh của Thánh Thần Chúa, để Ngài thanh tẩy mọi vết nhơ trong tâm hồn 
chúng con bằng lòng thương xót của Ngài, và nhân đó Ngài giữ gìn chúng con 
khỏi mọi điều ác hại. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen. 

 

PHỤ LỤC 2: TưN HIẾN VÀ LẶP LƤI VIỆC TưN HIẾN67 

Thánh nhân dạy rằng, khi kết thúc ba tuần, họ sẽ xưng tội và rước lễ với ý 
định tận hiến cho Chúa Giêsu Kitô, qua tay Mẹ Maria, để làm tôi tớ mến 
yêu của Ngài. Sau khi rước lễ, họ sẽ thực hiện việc tận hiến theo mẫu dưới 
đây (x. phụ lục 3): họ sẽ viết bản kinh dâng mình này, hoặc nhờ người ta 
viết, nếu không có bản in. Cũng hôm đó, họ nên dâng lên Chúa Kitô và Mẹ 
Ngài một lễ vật, để đền tạ những sự bất trung của họ đối với các lời khấn 
hứa trong bí tích Thánh Tẩy, hoặc để tỏ lòng suy phục và thuộc về Chúa 
Giêsu và Mẹ Maria. Lễ vật dâng lên này sẽ tuỳ lòng sùng kính và khả năng 
của mỗi người, có thể là giữ chay một ngày, một sự hãm mình, bố thí, hoặc 
dâng một cây nến, bởi vì dầu họ chỉ dâng một vật rất nhỏ mọn, với lòng 
nhiệt thành để tôn kính Chúa, thì Chúa Giêsu cũng vui nhận, vì Ngài chỉ 
nhìn vào thiện chí của ta. 

Mỗi năm, cũng ngày đó, họ sẽ lặp lại việc tận hiến này, với cũng những 
việc thực hành trong ba tuần lễ.  

Họ cũng có thể mỗi tháng, thậm chí mỗi ngày, lặp lại việc tận hiến với 
mấy lời vắn tắt như sau: “Con trọn vẹn là của Chúa, và tƩt cƧ những gì 
của con, con xin dâng cho Chúa, lƥy Chúa Giêsu mến yêu, nhờ Mẹ 
Maria, Mẹ rƩt thánh của Chúa”. (x. các số từ 231-233). 
                                                 
67 Kinh Mân Côi - Dòng Đa Minh Việt Nam có nghi thức tận hiến vào các dịp lễ trọng kính Đức Mẹ 
trong năm. Quý bạn có thể cập nhật thông tin tại: www.kinhmancoi.net hoặc www.hoimancoi.net.     

http://www.kinhmancoi.net/
http://www.hoimancoi.net/
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Chú ý:  

Khi đã tận hiến rồi, chúng ta phải sống đời tận hiến, như đã được trình 
bày, và phải năng lặp lại việc tận hiến của mình. 

Vả lại, không bao giờ người ta lặp lại với cũng một tâm hồn đó mãi. Bởi 
vậy tuy các lời kinh vẫn là thế, nhưng ý nghĩa các lời này sẽ mỗi ngày mỗi 
sâu xa hơn, và tầm mức sâu xa này sẽ càng lớn lao, khi linh hồn tiến xa 
hơn trên đường sống lệ thuộc vào Chúa Giêsu và Mẹ Maria, cả về tâm tình 
lẫn về ý muốn. Đúng thế, sự tận hiến này là một việc sống động và phải 
luôn luôn phát triển thêm. 

 

PHỤ LỤC 3: TưN HIẾN BƦN THÂN CHO CHÚA GIÊSU KITÔ,  
ĐƨNG KHÔN NGOAN NHưP THỂ, NHỜ BÀN TAY MẸ MARIA 

Lạy Đấng Khôn Ngoan hằng hữu đã nhập thể, lạy Chúa Giêsu chí ái và đáng 
tôn thờ, Ngài là Thiên Chúa thật và là một người thật, là Con độc nhất của 
Chúa Cha hằng hữu và của Mẹ Maria khiết trinh. Con thờ lạy Chúa cách sâu 
xa trong lòng vinh hiển của Chúa Cha, từ muôn đời, và trong lòng trinh khiết 
của Trinh Nữ Maria, Mẹ rất thánh của Chúa, trong thời gian nhập thể của 
Chúa. 

Con cảm tạ Chúa, vì Ngài đã hạ mình tới mức như hư vô, vì Chúa đã mặc lấy 
hình thức một kẻ làm tôi tớ, để kéo con ra khỏi cảnh làm tôi tớ ma quỷ. Con 
ngợi khen và tôn vinh Chúa, vì Chúa đã sống vâng phục Trinh Nữ Maria, Mẹ 
thánh của Chúa, trong mọi sự, hầu nhờ Mẹ mà làm cho con trở nên tôi tớ 
trung thành của Chúa. 

Nhưng, bất hạnh thay! Con đã vô ơn bội nghĩa và bất trung, con đã không giữ 
những lời hứa với Chúa mà con đã long trọng tuyên xưng khi lãnh nhận phép 
Rửa Tội. Con đã không làm tròn các nghĩa vụ của con, con không đáng được 
gọi là con cái và tôi tớ Chúa. Và bởi vì mọi sự ở nơi con đều đáng Chúa nổi 
giận và ghét bỏ, nên con không dám tự mình đến gần uy linh cao cả và rất 
thánh của Chúa. 
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Bởi vậy con chạy lại cậy nhờ sự chuyển cầu của Mẹ rất thánh của Chúa, vì 
Chúa đã đặt Mẹ làm trung gian giữa Chúa và chúng con. Nhờ Mẹ cầu bầu, con 
hy vọng được Chúa ban ơn thống hối và ơn thứ tha tội lỗi, được Chúa ban và 
biết giữ gìn sự khôn ngoan. 

Vậy, lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, con kính chào Mẹ là nhà tạm sống động của 
Chúa Ba Ngôi, nơi Đấng Khôn Ngoan hằng hữu đang ẩn náu và muốn được 
các thiên thần và loài người tôn thờ. 

Con lạy Mẹ là Nữ Vương trời đất, mọi sự ở dưới Thiên Chúa đều suy phục Mẹ. 
Con lạy Mẹ là nơi ẩn náu an toàn của người tội lỗi: Mẹ thương xót mọi người, 
không bỏ rơi một ai. Xin Mẹ nhận lời con ao ước được sự khôn ngoan, và xin 
Mẹ nhận lấy những ý nguyện và những lễ vật hèn mọn dâng lên Mẹ. 

Con là:........................................................................................., một kẻ tội lỗi 
bất trung bất hiếu, hôm nay con lặp lại trong tay Mẹ những lời con đã khấn 
hứa khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội: mãi mãi con từ bỏ Satan, các danh vọng và 
các công việc của nó, và con trọn vẹn tận hiến cho Chúa Giêsu Kitô, Đấng 
Khôn Ngoan nhập thể, để vác thập giá của con đi theo Ngài mọi ngày trong đời 
con, và để con sống trung thành với Ngài hơn từ trước đến nay. 

Lạy Mẹ Maria, trước mặt triều đình thiên quốc, hôm nay con chọn Mẹ làm Mẹ 
và Bà Chúa của con. Với tư cách là tôi tớ của Mẹ, con xin phó thác cho Mẹ 
linh hồn và thân xác con, của cải bên trong và bên ngoài của con, giá trị của 
các việc lành của con trong quá khứ, hiện tại và mai sau, để Mẹ toàn quyền 
định đoạt về con và về tất cả những gì thuộc về con, không trừ một sự gì, như 
ý Mẹ muốn và cho Chúa được cả sáng hơn, bây giờ và cho đến muôn đời. 

Lạy Trinh Nữ rất dịu hiền, xin nhận lễ vật bé nhỏ mà tôi tớ Mẹ dâng lên, để 
kính tôn và hiệp nhất với sự suy phục mà Đấng Khôn Ngoan vô cùng đã có đối 
với chức làm mẹ của Mẹ; để kính tôn uy quyền mà Chúa và Mẹ có đối với con, 
loài sâu bọ và kẻ tội lỗi khốn nạn này; và để cảm tạ Chúa Ba Ngôi vì những 
đặc ân Chúa đã dành cho Mẹ. 

Con cam kết từ nay chỉ tìm kiếm sự tôn kính Mẹ và vâng lời Mẹ trong mọi sự, 
như một tôi tớ đích thực của Mẹ. 
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Lạy Mẹ mến yêu, xin Mẹ giới thiệu con với Con chí ái của Mẹ, vì con là tôi tớ 
muôn đời của Mẹ, xin Ngài nhận lấy con, và Ngài đã nhờ Mẹ mà cứu chuộc 
con. 

Lạy Mẹ hay thương xót, xin cho con ơn được khôn ngoan đích thực của Chúa, 
để con được kể vào số những kẻ được Mẹ yêu thương, được Mẹ dạy bảo, được 
Mẹ hướng dẫn, được Mẹ dưỡng dục và che chở như con cái và tôi tớ của Mẹ. 

Lạy Đức Trinh Nữ trung tín, xin làm cho con trở nên một môn đệ tốt, luôn bắt 
chước Đấng Khôn Ngoan đã nhập thể là Chúa Giêsu Kitô Con Mẹ, hầu theo 
gương Mẹ, và nhờ sự chuyển cầu của Mẹ, con đạt tới mức tròn đầy của tuổi 
Ngài nơi trần gian này, và mức vinh quang của Ngài trên trời. Amen. 

 

PHỤ LỤC 4: CƪU XIN MẸ MARIA  
CHO CÁC TÔI TỚ TRUNG THÀNH CỦA MẸ 

Lạy Mẹ Maria, con kính chào Mẹ là ái nữ của Chúa Cha hằng hữu; con kính 
chào Mẹ là Mẹ chí ái của Chúa Con; con kính chào Mẹ là Hiền Thê rất trung 
thành của Chúa Thánh Thần; con kính chào Mẹ là Mẹ yêu mến của con, Bà 
Chúa đáng mến của con, Nữ Hoàng đầy quyền uy của con; con kính chào Mẹ 
là niềm vui của con, vinh hạnh của con, trái tim của con và linh hồn của con! 
Mẹ là của con do lòng thương xót, và con hoàn toàn là của Mẹ do đức công 
bằng. Con vẫn chưa thuộc về Mẹ đủ, nên con lại tận hiến linh hồn và thân xác 
con cho Mẹ, như một tôi tớ vĩnh viễn của Mẹ, không giữ lại chút gì cho con 
hoặc cho ai khác. Nếu Mẹ thấy trong con còn sự gì chưa thuộc về Mẹ, con nài 
xin Mẹ hãy cầm lấy ngay trong lúc này, để Mẹ trở thành Bà Chúa tuyệt đối của 
bản thân con. Xin Mẹ hãy phá bỏ và tiêu huỷ tất cả những gì không đẹp ý 
Chúa trong con, và xin Mẹ hãy vun trồng và gây dựng nên ở đó tất cả những gì 
Mẹ ưa thích. Xin ánh sáng của đức tin Mẹ hãy làm tan biến những sự tối tăm 
của tâm trí con! Xin đức khiêm nhường của Mẹ hãy thay vào chỗ của tính kêu 
căng của con! Xin sự chiêm niệm cao vời của Mẹ hãy chấm dứt những sự lo 
ra của trí tưởng tượng lông bông của con! Xin sự Mẹ luôn hưởng kiến Chúa, 
ban cho trí nhớ của con được no đầy sự hiện diện của Ngài! Xin lửa mến 
bừng cháy trong trái tim Mẹ hãy làm cho trái tim lạnh lẽo của con bốc cháy 
lửa kính mến Chúa! Xin các nhân đức của Mẹ hãy thay vào chỗ những tội lỗi 
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và nết xấu của con! Xin các công nghiệp của Mẹ hãy là sự bổ túc và đồ trang 
sức của con trước mặt Thiên Chúa! Sau cùng, lạy Mẹ rất yêu mến, nếu có thể 
được, xin cho con không còn có tâm trí nào khác, ngoài tâm trí của Mẹ, để 
nhận biết Chúa Giêsu Kitô và các thánh ý của Ngài! Xin cho con không còn có 
tâm hồn nào khác, ngoài tâm hồn của Mẹ, để chúc tụng và tôn vinh Thiên 
Chúa. Xin cho con không còn có trái tim nào khác, ngoài trái tim của Mẹ, để 
yêu mến Chúa với một niềm mến yêu thuần khiết và nồng nàn của Mẹ. Con 
không xin Mẹ ban cho con những thị kiến, những mặc khải, những vui thú, 
dầu là vui thú thiêng liêng. Chỉ mình Mẹ nhìn thấy rõ ràng, không chút tối 
tăm; chỉ mình Mẹ toàn thắng cách vinh quang bên hữu Con Mẹ trên trời; chỉ 
mình Mẹ ra lệnh cho các thiên thần, cho người ta và ma quỷ, không ai dám 
cưỡng lại; và chỉ mình Mẹ được tuỳ ý định đoạt về mọi ơn phúc của Chúa, 
không trừ một ơn phúc nào. Lạy Mẹ Maria rất thánh, đó là phần cao quý mà 
Chúa dành cho Mẹ, và không bao giờ bị cướp đi khỏi tay Mẹ: đó là điều khiến 
con vô cùng vui mừng. Còn phần con ở đời này, con chỉ muốn được như Mẹ 
xưa, là tin kính một cách thuần tuý, không nếm thấy gì và không nhìn thấy gì; 
chịu đau khổ cách vui vẻ, không được an ủi từ nơi các vật thụ tạo; luôn chết 
đi cho bản thân mình, không khi nào ngơi; và hăng hái làm việc cho Mẹ, cho 
đến chết, không tìm lợi lộc nào khác, y như một người tôi tớ hèn mọn nhất 
của Mẹ. Và ơn duy nhất con xin lòng thương xót Mẹ ban cho con là mọi ngày 
và mọi lúc trong đời con, con biết thưa “Amen” đối với tất cả những gì Mẹ đã 
làm, khi còn sống nơi trần gian này; “Amen” đối với tất cả những gì Mẹ hiện 
đang làm ở trên trời; “Amen” đối với những gì Mẹ làm trong linh hồn con, để 
trong linh hồn con chỉ còn Mẹ luôn luôn tôn vinh Chúa Giêsu, bây giờ và cho 
đến muôn đời. Amen. 

 

PHỤ LỤC 5: BƦN TưN HIẾN 

(do thánh nữ Margarita Maria soạn) 

Lạy Trinh Nữ Maria rất thánh, rất vinh hiển và rất đáng mến yêu, Mẹ Thiên 
Chúa và Mẹ yêu mến của chúng con, Mẹ là Bà Chúa và là Đấng bầu chữa của 
chúng con, chúng con tất cả đã tận hiến cho Mẹ và lấy làm vinh dự được làm 
con cái và làm tôi tớ Mẹ, bây giờ và cho đến muôn đời. Này chúng con cùng 
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nhau hợp ý quỳ dưới chân Mẹ, lặp lại lời chúng con khấn hứa trung thành 
làm tôi tớ Mẹ. Xin Mẹ hãy coi chúng con như của riêng Mẹ, để Mẹ dâng hiến 
và thánh hiến chúng con như của riêng Mẹ, để Mẹ dâng hiến và thánh hiến 
chúng con cho Thánh Tâm Chúa Giêsu đáng tôn thờ. Xin Mẹ dâng lên Chúa 
tất cả bản thân chúng con, tất cả những gì chúng con làm, và tất cả những gì 
chúng con chịu đau khổ, không trừ một sự gì, vì chúng con không muốn có 
sự tự do nào khác, ngoài việc được thuộc về Ngài như những tôi tớ của Ngài, 
và trở nên những hy lễ của tình mến yêu Ngài; và không muốn có ý muốn và 
khả năng nào khác, ngoài việc làm vui lòng và đẹp ý Ngài trong mọi sự, dầu 
chúng con phải hy sinh cuộc đời mình. 

Và bởi vì Mẹ có nhiều quyền thế đối với Thánh Tâm đáng mến yêu của Chúa 
Giêsu, xin Mẹ nhân lành hãy làm cho Ngài nhận lấy sự tận hiến mà chúng 
con lặp lại hôm nay đây, trước mặt Mẹ và nhờ trung gian của Mẹ: chúng con 
cam kết sống trung thành với sự khấn dâng này, nhờ ân sủng của Ngài và nhờ 
sự trợ giúp của Mẹ. Xin Mẹ đừng từ chối chúng con ơn trọng đại này. 

Lạy Mẹ là niềm hy vọng ngọt ngào của chúng con, xin cho chúng con cảm 
thấy quyền thế của Mẹ đối với Thánh Tâm chí ái của Chúa Giêsu. Xin Mẹ hãy 
dùng uy thế của Mẹ để đưa chúng con vào cư ngụ vĩnh viễn trong Thánh Tâm 
Chúa. Mẹ hãy xin Chúa hành sử vương quyền của Ngài đối với linh hồn chúng 
con, bằng cách làm cho tình mến yêu Ngài ngự trị trong linh hồn chúng con, 
hãy thiêu đốt tâm hồn chúng con và biến đổi chúng con nên như Ngài. Xin 
Ngài hãy là Cha, là người yêu, là người bảo vệ, là kho báu, là tình yêu của 
chúng con và là mọi sự của chúng con. Xin Ngài hãy phá huỷ và làm tiêu tan 
trong chúng con tất cả những gì là chúng con, để đặt vào đó tất cả những gì là 
Ngài, để chúng con được đẹp lòng Ngài. Xin Ngài hãy là sự nâng đỡ của sự bất 
lực của chúng con, là sức mạnh của sự yếu đuối của chúng con, là niềm vui 
của mọi cơn buồn sầu của chúng con. 

Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, lạy Mẫu Tâm Mẹ Maria, xin bổ túc cho những 
thiếu thốn của chúng con, xin sửa lại những thiếu sót của tâm hồn chúng 
con. Xin hãy đốt cháy tâm hồn chúng con bằng lửa yêu mến Chúa và Mẹ. Xin 
hãy thiêu huỷ những sự lạnh lùng và những sự hèn nhát của chúng con trong 
việc yêu mến và phụng sự Chúa và Mẹ, vì chúng con muốn tất cả hạnh phúc 
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của chúng con là được sống và chết như những tôi tớ của Thánh Tâm Chúa, 
như những con cái của Mẹ thánh Ngài. Amen. 

 

PHỤ LỤC 6: BƦN KINH ĐỂ LẶP LƤI SỰ TưN HIẾN  
CHO MẸ MARIA, NỮ VƢƠNG CÁC TÂM HỒN 

Lạy Trinh Nữ Maria rất thánh và rất trong sạch, rất xinh đẹp và rất tốt lành, rất 
diễm phúc và rất vinh hiển, hôm nay con vui mừng ra trước mặt Mẹ, để trìu 
mến kính chào Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, là đền thờ linh thiêng của Chúa Ba Ngôi 
cực thánh, là vị trung gian quảng đại của tất cả mọi ân sủng, là Nữ Vương uy 
quyền của vũ trụ, là Mẹ chí ái của tất cả mọi người, và cũng là Mẹ rất dịu 
dàng của đứa con bất xứng và khốn khổ này. 

Cùng với Chúa Giêsu, con đến thưa lại Mẹ một cách chân thành rằng: Lạy Mẹ 
Maria, con hoàn toàn là của Mẹ. Một lần nữa, con xin dâng cho Mẹ bản thân 
con và mọi công việc của con, tâm trí và ngũ quan của con, mọi tài sản tinh 
thần và vật chất của con, trong lãnh vực tự nhiên và trong lãnh vực ân sủng; 
quá khứ, hiện tại và tương lai của con: con xin dâng cho Mẹ tất cả bản thân 
con. Vì Mẹ là Bà Chúa tuyệt đối của con, là Nữ Vương đầy quyền uy, cho nên 
Mẹ có thể định đoạt mọi sự về con theo ý Chúa, không trừ một sự gì. Ôi Mẹ 
rất mến yêu, một lần nữa con bám chặt lấy Mẹ, con phó thác xác hồn con cho 
Mẹ, con trọn vẹn thuộc về Mẹ, để Mẹ trở nên ánh sáng và sức mạnh của con, 
sự nâng đỡ và sự cứu giúp con, sự nghỉ ngơi và an toàn của con, niềm vui và 
sự sống của con: Mẹ là tất cả mọi sự của con nơi Chúa Giêsu, Vua tình yêu 
của con. 

Lạy Mẹ, con xin hứa với Mẹ, từ nay hơn là trong quá khứ, con sẽ chỉ làm 
những gì vui lòng Mẹ, và con sẽ tránh không làm điều gì phiền lòng Mẹ. Vì 
lòng kính mến Chúa Giêsu và vì lòng yêu mến Mẹ, và để cho Nước Chúa mau 
trị đến nhờ Nước Mẹ trị đến, con muốn sống và làm việc, cầu nguyện và chịu 
đau khổ, đấu tranh và chết... Con mắt linh hồn con sẽ không rời khỏi Mẹ, để 
con có thể đoán ra những ước ao của Mẹ, theo gương Mẹ, được hưởng sự hiện 
diện của Mẹ, và không ngừng kêu cầu sự trợ giúp từ mẫu của Mẹ. 
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Lạy Mẹ rất mến yêu, xin làm cho con trở nên luôn trung thành với Chúa 
Giêsu trong mọi sự, xin Mẹ giúp con xa lánh tội lỗi và tinh thần thế tục hư 
hỏng và đáng nguyền rủa. Xin Mẹ ban cho con tinh thần đơn sơ của tuổi thơ, 
xin Mẹ giữ con luôn trong sạch, can đảm và mạnh mẽ... Xin Mẹ làm cho con 
lớn lên trong sự sống thần linh, hiệp nhất với Chúa Ba Ngôi rất yêu thương 
Mẹ. Xin Mẹ làm cho con sớm đạt được mức thánh thiện mà Thiên Chúa đã 
tiền định cho con, đó là thước vóc toàn hảo và là tuổi tròn đầy của Chúa Giêsu 
Kitô ở trong con, Ngài là người con chí ái đáng tôn thờ của Mẹ, nhờ Mẹ và với 
Mẹ Ngài phải toàn thắng và hiển trị bằng tình thương nơi tất cả mọi tâm hồn 
và mọi quốc gia trên thế giới. Amen. 

Sáng danh Chúa Kitô!  

Ngợi khen Mẹ Maria! Muôn đời. Amen! 

 

PHỤ LỤC 7: KINH TRIỀU THIÊN NHỎ 
Lạy Trinh Nữ rất thánh, xin khứng nghe lời con ca tụng Mẹ. Và xin ban cho 
con sức mạnh chống lại các kẻ thù của Mẹ. 
+ Kinh Tin Kính 
I. Ca tụng Triều thiên cao sang của Mẹ Maria 
+ Kinh Lạy Cha 
+ Kinh Kính Mừng 1: Để tôn kính chức làm Mẹ Thiên Chúa 
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria, Mẹ thật có phúc, vì đã được cưu mang 
Đấng dựng nên muôn vật. Mẹ đã sinh ra chính Đấng đã tạo dựng nên Mẹ và 
Mẹ vẫn còn đời đời đồng trinh vẹn sạch. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 
Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

Kinh Kính Mừng 2: Để tôn kính đức đồng trinh vẹn tuyền của Mẹ  
Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh chẳng vương tì tích, con không biết lấy lời gì chúc 
tụng Mẹ cho xứng đáng, trời đất chứa chẳng hết. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 
Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 
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Kinh Kính Mừng 3: Để tôn kính lòng thanh sạch vô biên của Mẹ  

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria, Mẹ là “Đấng rất xinh đẹp”, Mẹ chẳng hề 
vương vấn vết nhơ tội lỗi. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

Kinh Kính Mừng 4: Để tôn kính nhiều nhân đức quý trọng của Mẹ  

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh chí thánh, các nhân đức Mẹ nhiều hơn sao trên 
trời. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Sáng Danh. 

II. Ca tụng Triều thiên quyền phép của Mẹ Maria 

+ Kinh Lạy Cha 

+ Kinh Kính Mừng 5: Để tôn kính quyền chức của Mẹ  

Vinh hiển thay Mẹ là Đấng quản trị thế gian, xin Mẹ dẫn đưa chúng con đến 
những sự khoái lạc trên trời. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Kính Mừng 6: Để tôn kính lòng thương yêu rộng rãi của Mẹ  

Vinh hiển thay Mẹ là Đấng phân phát mọi ơn Thiên Chúa, xin Mẹ cho chúng 
con thông phần kho tàng của Mẹ. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Kính Mừng 7: Để tôn kính tước hiệu Trung gian giữa Thiên 
Chúa và loài người 
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Vinh hiển thay Mẹ là Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và nhân loại, xin Mẹ 
cầu cùng Đấng Toàn Năng đoái thương đến chúng con. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Kính Mừng 8: Để tôn kính vương quyền của Mẹ 

Vinh hiển thay Mẹ là Đấng phá tan các bè rối và quỷ dữ, xin Mẹ dẫn đường chỉ 
lối cho chúng con. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Sáng Danh. 

III. Ca tụng Triều thiên nhân lành của Mẹ Maria 

+ Kinh Lạy Cha 

+ Kinh Kính Mừng 9: Để tôn kính lòng thương xót của Mẹ đối với 
tội nhân 

Vinh hiển thay Mẹ là nơi nương ẩn cho người tội lỗi. Xin Mẹ cầu bầu cho 
chúng con. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Kính Mừng 10: Để tôn kính lòng thương xót của Mẹ đối với 
người bị hất hủi 

Vinh hiển thay Mẹ là Mẹ kẻ mồ côi và cô độc, xin Mẹ cầu cùng Chúa Toàn 
Năng thương đến chúng con. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Kính Mừng 11: Để tôn kính lòng thương xót của Mẹ đối với 
người ngay lành 
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Vinh hiển thay Mẹ là sự vui mừng cho kẻ công chính. Xin dẫn đưa chúng con 
đến những sự khoái lạc trên trời. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Kính Mừng 12: Để tôn kính lòng thương xót của Mẹ đối với 
người hấp hối 

Vinh hiển thay Mẹ là Đấng luôn luôn ân cần cứu giúp chúng con trong khi 
sống và trong giờ chết. Xin Mẹ dẫn đưa chúng con về Nước trên trời với Mẹ. 

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Mẹ Maria hãy vui mừng. 

Mẹ hãy vui mừng khoái lạc. 

+ Kinh Sáng Danh. 

Lời nguyện: 

Con kính chào Mẹ Maria là con Đức Chúa Cha; con kính chào Mẹ Mẹ Maria là 
Mẹ Đức Chúa Con; con kính chào Mẹ Maria là Bạn Chúa Thánh Thần; con 
kính chào Mẹ là Đền thờ Ba Ngôi Thiên Chúa; con kính chào Mẹ là Bạn Đồng 
Trinh của Cha thánh Giuse; con kính chào Mẹ là Bà Chúa rất nhân từ, là Nữ 
Vương lòng con, là Mẹ con, là sự sống, niềm vui và nơi trông cậy của con, hơn 
nữa là chính tâm hồn của con. Mẹ là Đấng có phúc hơn mọi loài, mọi vật, 
toàn thân con và mọi sự thuộc về con là của Mẹ. 

Vậy chớ gì hồn Mẹ ngự trong con để ca khen chúc tụng Chúa, chớ gì trí Mẹ ở 
nơi con để vui mừng trong Chúa. Xin Mẹ hãy nên như con dấu trên trái tim 
con, hầu trong Mẹ và nhờ Mẹ, con được trung thành cùng Chúa luôn mãi. Xin 
lòng nhân từ Mẹ đoái thương nhận con vào số những kẻ được Mẹ yêu thương, 
chỉ dạy, dẫn dắt, nuôi nấng và chở che như những con riêng của Mẹ. Xin Mẹ 
ban cho con, vì lòng mến Mẹ, biết khinh chê mọi khoái lạc trần tục, để hoàn 
toàn buộc chặt con lại với những phúc lành trên trời cho đến khi, nhờ ơn 
Chúa Thánh Thần là Bạn rất trung tín của Mẹ, con được nên giống “Chúa 
Giêsu ấu thơ nằm ngủ trên cánh tay Mẹ, nên Giêsu bào thai sống hoàn toàn lệ 
thuộc Mẹ” để làm sáng danh Đức Chúa Cha. Amen. 
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