
XIN CỨU CHÚNG CON THOÁT NẠN CỘNG SẢN VÔ THẦN 

 

.. Có người bĩu môi chê rằng việc mang Áo Đức Bà Núi Camêlô là 

một hình thức mê tín dị đoan. Họ cho rằng tín hữu Công Giáo khi 

mang trên mình Áo Đức Bà chỉ thực hành một việc đạo đức thuần 

túy bề ngoài, không ăn nhập gì với đời sống nội tâm, chẳng hạn 

như phải sống trong ơn thánh Chúa và phải có nhiều nhân đức 

đáng chú ý v.v. 

Tôi xin đáp lại luận cứ trên đây bằng chính lời giải thích của thánh 

Louis-Marie Grignion de Montfort (1673-1716) nói rằng: ”Các việc 

đạo đức bề ngoài nếu được thi hành với trọn lòng sốt sắng thì giúp 

ích rất nhiều cho đời sống nội tâm. Bởi vì, các việc đạo đức bề 

ngoài nhắc tín hữu nhớ đến những việc mình đang làm hoặc phải 

làm. Con người thường hành xử qua các giác quan như cách nhìn, 

lối nói, điệu bộ đi đứng v.v. Thêm vào đó các việc đạo đức bề ngoài 

củng cố Đức Tin người chung quanh khi họ chứng kiến các việc đạo 

đức một người làm. Đây là điểm thuận lợi khác với các việc đạo 

đức thuần túy thiêng liêng diễn ra bên trong mỗi người”.. 

Nếu có ai vặn lại với dụng ý chỉ trích và rêu rao rằng: ”Lòng đạo đức thật hệ tại nơi tâm lòng vì thế nên 

tránh mọi hình thức bề ngoài để khỏi rơi vào cạm bẫy phù vân. Phương thế tốt nhất là che kín lòng đạo 

đức v.v”. Đối với các lý lẽ này tôi xin dùng chính lời Đức Chúa GIÊSU phán rằng: ”Ánh sáng của anh chị 

em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ trông thấy những công việc tốt đẹp anh chị em làm mà tôn 

vinh CHA của anh chị em, Đấng ngự trên trời” Mátthêu chương 5 câu 16. 

Thật ra chúng ta không bao giờ nên làm các việc đạo đức bề ngoài với mục đích lôi kéo sự chú ý của 

người đời khiến họ lên tiếng ca tụng chúng ta. Không, chúng ta không nên làm thế vì đó là phù du giả 

trá. Tuy nhiên đôi khi chúng ta cần phải làm các việc đạo đức bề ngoài trước mặt người khác, với mục 

đích duy nhất là làm đẹp lòng THIÊN CHÚA và để tôn vinh Ngài, mà bất cần chú ý đến sự xét đoán của 

người đời: hoặc bị chế nhạo hoặc được chúc tụng .. 

Cũng chính Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort giải thích thêm rằng: 

- Một trong những lý do khiến các tín hữu Công Giáo ít nhớ đến lời hứa của bí tích Rửa Tội và sống như 

thể họ chả có ràng buộc nào đối với THIÊN CHÚA, hoặc sống như kẻ ngoại giáo, đó là vì các tín hữu 

không mang trên mình một dấu hiệu đạo đức nào khả dĩ giúp họ nhớ mình là con cái THIÊN CHÚA và 

phải sống đúng với tư cách là tín hữu Công Giáo! 

Cũng vẫn có người ngoan cố cãi lại rằng: Áo Đức Bà Núi Camêlô là một loại ”bùa-hộ-mệnh” rẻ tiền. Ai 

mang Áo này thì khỏi cần sống thánh thiện và tuân giữ các giới răn của THIÊN CHÚA .. Nói cách khác, kẻ 

tội lỗi khi mang Áo Đức Bà trên mình có thể cảm thấy mình được che chở nên có thể tự do phạm đủ các 



thứ tội vì tự nhủ: ”Mình mang Áo Đức Bà Núi Camêlô tức là mình 

chắc chắn được cứu rỗi, không sợ bị trầm luân đời đời trong hỏa 

ngục!” 

Dĩ nhiên người nào lý luận như thế thì thật là lầm lạc. Bởi vì họ là kẻ 

lạm dụng lòng sùng kính đối với Đức Mẹ MARIA và chẳng được 

hưởng ơn phúc nào do việc mang Áo Đức Bà Núi Camêlô mang lại. 

Nếu ai có những ý tưởng lạm dụng như thế thì đừng nên mang Áo 

Đức Bà trên mình thì tốt hơn. Bởi vì thánh Phaolô Tông đồ nhắc nhở 

các tín hữu Ga-lát rằng: ”Anh em đừng có lầm tưởng: THIÊN CHÚA 

không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì 

sẽ gặt giống ấy” (6,7). 

Chứng từ của một đan sĩ thuộc đan viện Cát-Minh ở Flavigny-sur-

Ozerain, nước Pháp. 

 

.. Sau đây là sự tích Áo Đức Bà Núi Camêlô. Đức Mẹ MARIA hiện ra với thánh Simon Stock (+1265), tay 

cầm Bộ Áo của Dòng và nói: 

- Bộ Áo này sẽ là đặc ân dành cho con và cho tất cả tu sĩ dòng Cát-Minh. Tu sĩ nào khi chết mà đang 

mang Áo này thì sẽ không bị rơi vào lửa đời đời, nhưng sẽ được cứu thoát .. Ngoài ra, ai sốt sắng mang 

Áo này và mỗi ngày đọc 3 Kinh Kính Mừng cùng cẩn trọng giữ mình trong sạch đúng theo bậc sống của 

mình, thì khi chết, sẽ được Mẹ sớm cứu thoát ra khỏi Lửa Luyện Hình vào mỗi ngày Thứ Bảy. 

Trong một lần hiện ra khác Đức Mẹ nói: Áo Đức Bà Carmêlô là dấu chứng sự bảo trợ của Mẹ. Hãy luôn 

luôn mang Áo Đức Bà trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con làm điều thiện bởi vì Áo này là dấu chứng 

tình yêu của Mẹ và Áo sẽ thường xuyên nhắc các con nhớ đến sự hiện diện của Mẹ. Đó cũng là mục đích 

của tất cả các á-bí-tích, bởi vì các á-bí-tích nhắc nhở sự hiện diện của Người mà chúng gợi lên và giúp các 

con bắt chước các nhân đức của Người đó. Trong số các á-bí-tích thì Áo Đức Bà Cát-Minh và Tràng Chuỗi 

Mân Côi là hai á-bí-tích quan trọng nhất; và hai vật đạo đức này mang lại cho các con nhiều sự bảo trợ 

nhất. Mẹ đặc biệt ước ao mọi con cái Mẹ đều mang Áo Đức Bà núi Cát-Minh trong người. Áo Đức Bà sẽ 

giúp các con mỗi ngày một yêu mến Đức Chúa GIÊSU nhiều hơn. Đây là một phương thế đơn sơ giản dị, 

Chúa dùng để cứu giúp các con cái của Ngài. Vậy các con hãy luôn luôn mang Áo Đức Bà trong mình và 

sốt sắng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, nếu có thể được thì lần trọn chuỗi 150. 

... Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến 

cùng Mẹ. 

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con 

trước tòa Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến. 



Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc 

Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực 

hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày 

nay và mãi mãi. 

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo 

Phẩm, dìu dắt và thánh hóa các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức 

cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt 

sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh 

chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa. 

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn 

các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm 

thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể 

dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn. 

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để 

mọi người được sống trong tự do, hòa bình, ngõ hầu Nước 

Chúa được mở rộng khắp nơi. 

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác 

nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt 

của Mẹ. 

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ 

nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. 

AMEN. 

(”Ange Gardien”, n.4, Juillet-Aout/2005, trang 23 + Attilio Borzi, ”MARIA nella vita del Giovane”, Edizioni 

dell'Immacolata, 1993, trang 53-59) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

 

 

 

 

 


