
Bên cạnh việc tham gia vào trận chiến do Rất Thánh Đức 
Mẹ Chúa Trời lãnh đạo nhằm chống lại Satan và âm mưu của 
Hắn, tất cả những tín hữu Công Giáo tham gia vào M.I. đều cam 
kết thánh hiến hoàn toàn bản thân cho Đức Trinh Nữ Maria. 
Việc cam kết thánh hiến hoàn toàn bản thân cho Đức Trinh Nữ 
Maria không yêu cầu tất cả các thành viên của M.I. phải sống 
ẩn mình trong một tu viện hay một đan viện nào đó, nhưng M.I. 
được thành lập nhằm mục đích giúp tất cả tín hữu đều được 
thánh hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria tùy thuộc vào ơn gọi và bậc 
sống của bản thân.

Cha Thánh Maximilian Kolbe đã mô tả ý nghĩa của việc thánh 
hiến hoàn toàn cho Đức Trinh Nữ Maria thông qua việc trở thành 
một kỵ sĩ trong M.I. bằng những lời sau: “Ý nghĩa quan trọng 
nhất của việc gia nhập M.I. chính là giây phút chúng ta hoàn toàn 
thuộc về Mẹ Maria một cách tuyệt đối, vô điều kiện. Chúng ta 
hoàn toàn thuộc về Mẹ cho đến tận cùng thế giới. Tất cả những 
ai gia nhập M.I. đều là kho tàng vô giá của Mẹ Maria. Như Mẹ 
Maria hoàn toàn thuộc về Đức Kitô một cách vô điều kiện, chúng 
ta cũng hoàn toàn thuộc về Người một cách vô điều kiện; tình 
thương mà Mẹ Maria dành cho chúng ta nhiều bao nhiêu, thì 
tình mến mà Đức Kitô dành cho chúng ta càng nhiều bấy nhiêu.” 
Nói một cách khác, bằng việc thánh hiến hoàn toàn bản thân về 
cho Mẹ Maria, chúng ta trở nên hiệp nhất với Mẹ Maria, và thông 
qua Mẹ Maria, chúng ta trở nên hiệp nhất với Đức Kitô.

Việc thánh hiến hoàn toàn cho Mẹ Maria là một việc làm tự 
nguyện. Điều đó có nghĩa chúng ta hoàn toàn chủ động thánh 
hiến bản thân cho Mẹ Maria, để Mẹ có thể biến đổi và sử dụng 
chúng ta như những khí cụ trong tay Mẹ. Bằng việc tự hiến 
mình, mỗi người chúng ta trở thành một kỵ sĩ trong Đạo Quân 
của Rất Thánh Trinh Nữ Maria.

   Đạo Quân  
Đức Mẹ Vô Nhiễm 

Nguyên Tội
Linh Đạo Truyền Thống
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Linh Đạo Truyền Thống

Với mục đích trung thành với linh đạo của 
Đấng sáng lập, Cha Thánh Maximilian Kolbe, Đạo Quân Đức Mẹ 
Vô Nhiễm Nguyên Tội (M.I.) với Linh đạo Truyền thống được thành 
lập tại Warsaw (Ba Lan) vào năm 2000.

M.I. với Linh đạo Truyền thống, kế thừa di sản và lời dạy của 
Đấng sáng lập, đồng thời vâng phục tuyệt đối giáo huấn truyền 
thống không thể thay đổi của Giáo Hội. Kể từ khi được thành lập, 
M.I. đã nhanh chóng nhân rộng khắp thế giới. Tất cả thành viên 
của M.I. đều tuân theo linh đạo của Đấng sáng lập, thánh hiến hoàn 
toàn bản thân cho Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, nhằm giải thoát 
các linh hồn về cho Mẹ.

Để biết thêm về M.I. với Linh đạo Truyền 
thống, hãy ghé thăm:
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Lạy Mẹ Maria, Vô Nhiễm 
Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con 
là kẻ tội lỗi hằng chạy đến kêu xin 
Mẹ và cho cả những ai không chạy 
đến kêu xin Mẹ, đặc biệt là cho 
những ai sa vào Hội Tam Điểm và 
cho tất cả những ai được phó thác 
vào tay Mẹ!

Sự thánh hiến hoàn toàn 
cho Đức Trinh Nữ Maria
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(Lời cầu nguyện hằng ngày của M.I.)
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Linh Đạo Truyền Thống
Một đạo quân dành cho mọi tín hữu 

Đạo Quân Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tiếng Latinh: Mili-
tia Immaculata, hay còn được viết tắt là M.I.) là một tổ chức Công 
Giáo, một đạo quân qui tụ mọi thành phần dân Chúa — bất kể 

là nam hay nữ, người 
trẻ tuổi hay cao niên, 
linh mục, tu sĩ hay giáo 
dân — với mục đích giải 
thoát mọi linh hồn khỏi 
nanh vuốt của Satan và 
mọi cạm bẫy của Hắn 
thông qua sự trợ giúp 
từ Đức Trinh Nữ Maria. 
Cha Thánh Maximilian 

Maria Kolbe, Linh mục người Ba Lan thuộc dòng Phanxicô và là 
Đấng sáng lập M.I., đã nói rằng “Cùng đích của M.I. là hoán cải và 
thánh hoá mọi kẻ tội lỗi, mọi thành phần ly giáo, lạc giáo, và đặc 
biệt là những ai rơi vào Hội Tam Điểm, thông qua sự bảo trợ và 
lời cầu bầu của Rất Thánh Trinh Nữ Maria.”

Immaculata —
Đức Mẹ Vô Nhiễm 
Nguyên Tội

Immaculata hay Đức Mẹ VVô 
Nhiễm Nguyên Tội là một danh 
xưng khác của Rất Thánh Trinh Nữ 
Maria – Mẹ Thiên Chúa. Mẹ được 
gọi là Đấng Vô Nhiễm Nguyên 
Tội bởi lẽ Đức Chúa Trời đã đoái 
thương gìn giữ Mẹ trinh khiết vẹn 
tuyền trên suốt con đường lữ thứ 
trần gian, không những vậy Người 
còn bảo vệ Mẹ khỏi tội lỗi Tổ tông truyền ngay từ giây phút Mẹ 
được thụ thai nơi cung lòng Bà Thánh Anna. Bằng tiếng thưa ‘Xin 
vâng’ khi Sứ Thần Gabriel truyền tin, Rất Thánh Trinh Nữ Maria 
đã khiêm tốn đón nhận Thánh ý Thiên Chúa để trở thành Thánh 
Mẫu Thiên Chúa Ngôi Hai. Chính nhờ Mẹ mà công trình cứu độ 

Lời dạy từ Cha Thánh Maximilian Kolbe 
Nhận thức rõ sự cấp thiết của việc cứu rỗi các linh hồn, Cha 

Thánh Maximilian Kolbe đã dẫn lối M.I. vào trận chiến chống lại 
kẻ thù của Thiên Chúa và kẻ thù của Giáo Hội. Cha Maxilian hiểu 

Lời kêu gọi từ Rất 
Thánh Trinh Nữ Maria 

Đây ắt hẳn là Thánh ý Thiên Chúa 
mà M.I. được thành lập vào năm 
1917. Năm 1917 đánh dấu sự kiện Rất 
Thánh Trinh Nữ Maria hiện ra với ba 
trẻ mục đồng trên cánh đồng Cova da 
Iria tại Fatima, một ngôi làng xa xôi 
hẻo lánh tại nước Bồ Đào Nha. Trong 
tất cả các cuộc hiện ra tại nơi này, Mẹ 
Maria luôn nhắn nhủ rằng thời đại 
mà chúng ta đang sống là cuộc chiến 

quyết định giữa Thiên Chúa tối cao và Satan. Bằng quyền lực của 
mình, Satan sẽ gieo rắc tội lỗi trên toàn mặt đất và dẫn lối vô số 
linh hồn xuống Hỏa ngục; nhưng với tâm tình của một Từ Mẫu, Mẹ 
Maria không thể đứng nhìn toàn thể nhân loại và con cái của Mẹ sa 
lối vào lửa Hỏa ngục đời đời. Tại Fatima, Mẹ Maria đã tỏ cho nhân 
loại thấy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ và Mẹ đã tuyên 
hứa ‘Mẫu Tâm của Mẹ sẽ nơi trú ẩn và là con đường dẫn đưa nhân 
loại đến với Thiên Chúa.’ Nếu như lòng sùng kính Mẹ Maria và Trái 
Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ không được thiết lập, nhân loại 
sẽ trở nên bất lực trong cuộc chiến với Satan và tội lỗi của Hắn sẽ 
phủ đầy mặt đất. 

Lời kêu gọi này đã được Mẹ lặp lại nhiều lần trong các cuộc 
hiện ra trước đây của Mẹ tại Paris (1830) rồi tại La Salette (1846). 
Lòng tôn sùng Mẹ Maria đã được loan truyền mạnh mẽ bởi vô 
số thánh nhân trong suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, đặc biệt là 
phải nhắc đến Thánh Louis-Marie Grignion de Montfort và Cha 
Pio thành Pietrelcina. Chính Thánh ý Thiên Chúa đã thúc đẩy Cha 
Thánh Maximilian Kolbe thành lập M.I. nhằm loan truyền lòng tôn 
sùng Mẹ Maria.

mà Thiên Chúa dành cho nhân loại được thực hiện, cũng chính 
nhờ Mẹ mà chúng ta được dẫn đưa đến với Chúa Giêsu — ad Jesum 
per Mariam. Từ muôn thuở, Thiên Chúa toàn năng đã gìn giữ Mẹ 
Maria và chọn Mẹ làm đấng trung gian nhằm phân phát mọi ơn 
thiêng của Người cho toàn nhân loại.

rõ rằng Thiên Chúa đã hứa ban 
cho nhân loại một Người Phụ 
Nữ mà chính Bà sẽ đạp đầu Sa-
tan (St 3, 15). Thiên Chúa cũng 
sẽ ban cho Bà quyền lực để đập 
tan mọi lạc thuyết trên toàn mặt 
đất. Người Phụ Nữ mà Thiên 
Chúa đã hứa ban cho nhân loại 
đó chính là Đức Trinh Nữ Maria. 
Thiên Chúa cũng ban cho Mẹ sứ 
vụ lãnh đạo nhân loại trong cuộc 
chiến chống lại Hỏa ngục, và 
Thiên Chúa cũng đã tuyên hứa 
rằng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria sẽ chiến thắng. 
Là con cái của Mẹ Maria, chúng ta cần phải tham gia vào đạo 
quân của Mẹ và cùng chiến đấu với Người; nói cách khác, mỗi 
người chúng ta cần phải trở thành một chiến binh, một chiến 
binh chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Rất Thánh Trinh Nữ Ma-
ria. Chính vì vậy, Cha Thánh Maximilian đã gọi M.I. là một đạo 
binh, một quân đội hay một kỵ sĩ đoàn. Với tinh thần truyền 
giáo và với mong muốn chiến đấu dưới sự chỉ đạo của Rất 
Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, M.I. đã thu hút hàng triệu người 
tham dự, trước hết là tại Ba Lan, sau đó là trên toàn thế giới.

M.I. và thế giới ngày nay 
Như Cha Thánh Maximilian cùng những cộng sự của ngài 

đã chiến đấu quả cảm chống lại tội lỗi thế gian trong thế kỉ 
trước, người Công Giáo ngày hôm nay cũng phải luôn tràn đầy 
nhiệt huyết chiến đấu như vậy. Lạc thuyết, sự tương đối hóa tội 
lỗi và chủ trương vô thần đang được thúc đẩy bởi xã hội hiện 
đại với một nền giáo dục tự do và truyền thông mạng xã hội 
đang dần đầu độc nhiều linh hồn, đặc biệt là những tâm hồn 
nhỏ tuổi. Tội lỗi thế gian đang dần đảo lộn lý trí con người và 
khiến nhân loại xa rời ân sủng Thiên Chúa. Một linh hồn lạc 
bước là mục tiêu hàng đầu của Satan; bằng cạm bẫy và sự xảo 
quyệt của mình, Satan sẽ đưa lối họ vào lửa Hỏa ngục đời đời.

Như lời Mẹ Maria đã nhắn nhủ tại Fatima, chúng ta đang 
sống trong cuộc chiến quyết định giữa Thiên Chúa và Satan. 
Trong cuộc chiến ấy, M.I. sẽ là đạo quân chiến đấu đặt dưới sự 
lãnh đạo của Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, đây là thời điểm để 
chúng ta đáp lại lời kêu gọi từ Mẹ Maria mà cầm lấy vũ khí và gia 
nhập đạo quân do Mẹ lãnh đạo, cùng chiến đấu chống lại Satan.
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