
CHÚC TỤNG ĐỨC MẸ MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

 

Vào thời Thánh Gioan-Maria Vianney (1786-1859) làm Cha Sở họ 

Ars, có một vụ quỷ ám rất nổi tiếng tại Pháp. Nạn nhân là một nam 

giáo dân Công Giáo tên Antoine Gay (1790-1871). 

Antoine Gay chào đời ngày 31-5-1790 tại Lantenay nhưng lớn lên dời 

về sống tại Lyon thuộc miền Đông Nam nước Pháp. Trong thời gian 

này anh muốn dâng mình cho Chúa, nhưng nhiều ngăn trở khiến mãi 

đến năm 46 tuổi, anh mới thực hiện nguyện ước. Anh vào tu viện 

Trappiste tại Aiguebelle và lãnh áo dòng trợ sĩ. Nhưng anh chỉ ở 

được 1 năm thì phải xuất dòng, vì bị bệnh thần kinh. Thật ra đây chỉ 

là dấu hiệu bị ma quỷ quấy phá hành hung. 

Sau nhiều năm khám nghiệm và chữa trị, người ta cầm chắc bằng 

chứng là anh Antoine Gay bị quỷ ám. Năm 1853, anh được dẫn đến 

họ đạo Ars để xin thánh Gioan-Maria Vianney trừ quỷ. Vào ngày 

Chúa Nhật mùng 4 tháng 12, thánh Vianney cử hành Thánh Lễ trọng 

thể kính Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, mặc dù lúc đó tín 

điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội chưa được tuyên bố. Tín điều 

này chỉ được Đức chân phúc Giáo Hoàng Piô IX (1846-1878) công bố vào năm sau, mùng 8-12-1854. 

Vậy mà một biến cố thật lạ lùng đã xảy ra tại nhà thờ xứ đạo Ars. Sau Thánh Lễ, anh Antoine Gay, người 

bị quỷ ám, đến quz trước tượng Đức Mẹ MARIA, hai tay giang hình Thánh Giá, đôi mắt đẫm lệ và qua 

môi miệng anh, ma quỷ đã bị bắt buộc long trọng tung hô Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội như 

sau: 

”Lạy Đức MARIA! Hỡi Đức MARIA! Bà là kz công tuyệt diệu của bàn tay THIÊN CHÚA! Bà là thành quả 

trọng đại của điều THIÊN CHÚA làm nên. 

”Hỡi Thọ Tạo vô song, Bà làm cho toàn thể triều thần thiên quốc phải ngưỡng mộ, tán dương và tuân 

phục như là Mẹ Đấng Tạo Thành. Bà được nâng cao lên trên hàng Thiên Thần và toàn thể Triều đình 

thiên quốc. Bà ngự bên THIÊN CHÚA. Bà là đền thờ THIÊN CHÚA. Bà cưu mang trong dạ tất cả những gì 

là hùng dũng nhất, vĩ đại nhất, uy quyền nhất và đáng mến nhất! 

”Hỡi Đức MARIA, Bà tiếp nhận nơi cung lòng trinh khiết của Bà, Đấng đã dựng nên Bà. Bà vừa là Trinh 

Nữ vừa là Mẹ. Thật không gì có thể sánh ví với Bà. Sau THIÊN CHÚA, Bà là tất cả những gì trọng đại nhất. 

Bà là Phụ Nữ Can Cường. Một mình Bà, Bà có thể chúc tụng THIÊN CHÚA, trổi hơn tất cả Triều Thần 

thiên quốc hợp chung lại. 



”Nơi Bà, không hề có mảy may bợn nhơ. Tất cả những ai dám nói Bà không thể vừa là Trinh Nữ vừa làm 

Mẹ, đều là những người nói lộng ngôn! Bà được thụ thai mà không hề dính vết tội nguyên tổ. Bà thật là 

Đấng Vô Nhiễm! 

“Tôi xin chúc tụng Bà, hỡi Đức MARIA! Nhưng hết mọi lời tôi chúc tụng Bà đều được dâng lên THIÊN 

CHÚA, bởi vì chính Ngài là Chủ Tể của mọi sự lành! 

”Ngoài Trái Tim Con Chí Thánh của Bà ra, thì không hề có trái tim nào khác, có thể sánh ví với Trái Tim 

Bà! Ôi Trái Tim tốt lành! Ôi Trái Tim trìu mến! Bà không bỏ rơi ai, ngay cả những kẻ vô ơn tệ bạc và cả 

những người mắc tội trọng! Trái Tim Bà đầy dịu hiền cả đối với những người khốn khổ, chỉ đáng bị trừng 

phạt, vậy mà Bà cũng xin được cho họ ơn thánh và lòng thương xót! Có biết bao kẻ tội lỗi đê hèn được 

nhờ Bà mà ăn năn trở lại cùng THIÊN CHÚA! 

”Ôi phải chi mọi con dân trên trần gian nhận biết Bà. Nếu họ biết đánh giá đúng mức lòng trìu mến, 

quyền lực và lòng nhân hậu của Bà, thì không một ai trong họ bị hư mất! Tất cả những ai biết chạy đến 

kêu cầu Bà với trọn lòng tín thác và liên tục cầu xin Bà, thì dù họ ở trong tình trạng nào đi nữa, Bà cũng 

sẽ cứu giúp họ và Bà sẽ muôn đời chúc lành cho họ. 

”Tôi bị bắt buộc hạ mình quz dưới chân Bà và xin Bà tha thứ về tất cả những sỉ nhục mà tôi làm cho 

người bị tôi ám hại phải chịu! 

”Tôi xin thú nhận rằng, hôm nay là một trong những ngày lễ trọng đại nhất của Bà trong năm, mà Con 

Chí Thánh của Bà bắt buộc tôi phải nói rằng: Đây là ngày Lễ Trọng nhất trong tất cả những ngày lễ của 

Bà!” 

... Kinh Cầu Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh MARIA, Mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là Mẹ Hằng Cứu Giúp, cho được 

giục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin Mẹ dủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi 

nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi sa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và 

nhất là trong giờ chết. Lạy Mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng Mẹ luôn luôn. Con 

tin rằng, con siêng năng chạy đến cùng Mẹ, thì làm cho Mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin Mẹ ban cho 

con ơn trọng này, là siêng năng cầu xin Mẹ, và được lòng trông cậy Mẹ như con thảo, ngỏ cho Mẹ 

nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con, và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy Mẹ 

yêu dấu hay thương giúp, xin Mẹ ban phúc lành cho con, và cầu bàu cho con khi này và trong giờ lâm 

tử. AMEN. 

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội 

Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn 

khó. Sau hết cho các Linh Hồn đáng thương trong Lửa Luyện Ngục. 

(Monseigneur Cristiani, ”PRÉSENCE DE SATAN DANS LE MONDE MODERNE”, Editions du Parvis, 1992, 

trang 120-121) 
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