
Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ nhân loại,
Mẹ yêu thương chúng ta,
Mẹ hằng dõi bước theo ta,

Và Mẹ cũng cần chúng ta giúp sức!

Hãy gia nhập Đạo quân 
Đức Trinh Nữ Maria!
Militia Immaculatae

Nữ Vương Thiên Quốc đang cần chúng ta giúp đỡ 
để đem các linh hồn đến với Thiên Chúa!

1. Hãy học cách lần Chuỗi Mân Côi, và hãy tìm hiểu Đạo quân Đức 
Trinh Nữ Maria (M.I).
2. Gia nhập Đạo quân Đức Trinh Nữ Maria (M.I), thánh hiến bản 
thân cho Mẹ Maria và nhận lãnh Đức Mẹ Mề Đay Huyền Nhiệm.
3. Hãy đọc lời cầu nguyện sau đây hằng ngày:

“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 những ai thuộc hội Tam Điểm.” 

Cùng đích của Đạo quân Đức Trinh nữ Maria (M.I.) là chinh 
phạt cả thế giới này về cho Mẹ Maria, để tất cả linh hồn đã được 
Thiên Chúa tạo dựng đều được hưởng phần vinh quanh trên Thiên 
quốc. Tôi cảm thấy rằng Mẹ Thiên Chúa — Đấng trung gian chuyển 
cầu mọi ơn lành với Thiên Chúa — không chỉ mong muốn ban phát 
ơn hoán cải, ơn thánh hóa cho một số ít người được tuyển chọn hay 
trong một số trường hợp đặc biệt, nhưng Người còn mong muốn 
thánh hóa tất cả các linh hồn. Thông qua chúng ta, Đức Trinh nữ 
Maria sẽ chiến thắng cả thế giới và tất cả các linh hồn.

Này ta trao cho
con một người
mẹ thiêng liêng 

Chuỗi Mân Côi là công cụ 
hàng đầu để thể hiện lòng 
tôn sùng Mẹ Maria. Thuật 
ngữ ‘Mân Côi’ dùng để 
chỉ đến những đóa hồng 
mà chúng ta dâng lên Mẹ 
Maria thông qua đời sống 
cầu nguyện hằng ngày. Mẹ 
Maria nhận lấy những đóa 
hồng này, tô điểm chúng 
bằng sự thánh thiện và vinh 
quanh của Mẹ mà dâng lên 
Thiên Chúa. Chuỗi Mân Côi 
là đòn bẫy giúp nhân rộng 
lời cầu nguyện nhỏ bé của 
chúng ta lên ngàn lần!

Chuỗi Mân Côi tái hiện 
cuộc đời Chúa Giêsu 

Không những vậy, Chuỗi Mân Côi còn ẩn chứa 15 
cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Chúa Giêsu 
mà chúng ta cần phải suy ngẫm hằng ngày và noi theo. 
Chúng ta suy ngẫm về sự việc Con Thiên Chúa

• nhập thể làm người và sống cuộc đời dương thế    
  với Mẹ Maria — Năm sự Vui;
• cùng chịu đau khổ với Mẹ Maria  —  
  Năm sự Thương;
• chiến thắng khải hoàn nơi Thiên Quốc cùng với 
Mẹ Maria  — Năm sự Mừng.

Bằng Chuỗi Mân Côi, Thiên Chúa cùng đồng với 
chúng ta trong đức tin.

Vì vậy, bằng việc trờ thành tông đồ của Chuỗi Mân 
Côi, chúng ta đem Thiên Chúa đến với mọi người!

Cách tuyệt vời nhất để thể hiện lòng yêu mến Mẹ 
Maria là hãy đem Mẹ đến với mọi người xung quanh.

Chúng ta cần phải chinh phạt cả thế giới về cho Mẹ 
Maria, nhờ đó mà tội lỗi trên thế giới sẽ biến mất.
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Hỡi Bà, đây là con Bà,
Này con, đây là Mẹ con.



MẸ MARIA — ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

MẸ MARIA — ĐẤNG TRUNG GIAN 
CHUYỂN CẦU MỌI ƠN THIÊNG

MẸ MARIA — ĐẤNG ĐỒNG CÔNG CỨU 
CHUỘC 

MẸ MARIA — MẸ NHÂN LOẠI 

MẸ MARIA NƠI THIÊN QUỐC 

MẸ MARIA — NỮ VƯƠNG THIÊN QUỐC 

Cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy 
sự bất diệt; và cái thân phải chết 

này sẽ mặc lấy sự bất tử. (1 Cr 15, 
51) Tất cả tín hữu đã chết đều 
phải chờ đến ngày cánh chung 
để được trỗi dậy, nhưng Mẹ 
Maria, người chưa từng biết 
đến tội lỗi, luôn được Chúa 

Giêsu đồng hành, che chở 
trong suốt cuộc đời dương thế, 

được Thiên Chúa cho trỗi dậy 
ngay lập tức nơi Thiên Quốc.

Để chứng thực anh em là con cái, Thiên 
Chúa đã sai Thần Khí của Con 
mình đến ngự trong lòng anh 
em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!” 
(Gl 4, 6) Nhờ Thần Khí mà 
chúng ta đã trở nên con cái 
Thiên Chúa, chúng ta cũng 
đồng thời trở nên con cái 
của Mẹ Maria. Người đã ban 
chúng ta lòng mến của một 
người Cha, Người cũng ban 
cho chúng ta tình thương của một 
người Mẹ.

Trong Cựu ước, danh vị Nữ 
hoàng không dùng để chỉ Vợ 
của Vua, nhưng mà là Mẹ 
của Vua. Như thế, Mẹ Maria 
là Nữ hoàng của toàn thể 
đạo binh Thiên quốc. Kinh 
thánh Khải huyền cho biết 
chính Người sẽ đạp đầu 
con Mãng Xà và Satan sẽ gây 
nên một cuộc chiến chống lại 
Người trước khi Thiên Chúa 
ngự đến một lần nữa.

Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa cũng 
đồng thời là Mẹ mọi ơn phước, bởi 
mọi ơn lành đều được tìm thấy 
nơi Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã 
dạy chúng ta rằng: Hãy xin thì sẽ 
nhận được ... Như nước được 
dẫn vào nhà nhờ ống dẫn nước, 
mọi ơn lành được tuôn đổ xuống 
tâm hồn chúng ta nhờ lời cầu bầu 
của Mẹ Maria.

Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, 
và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ 
được gọi là Con Đấng Tối Cao. (Lc 1, 31)

Chính vì vậy, Đức Trinh Nữ Maria đã trở 
thành Mẹ Thiên Chúa 

ĐẤNG ĐÃ TRỞ NÊN NGƯỜI PHÀM ĐỂ 
CỨU RỖI CHÚNG TA!

Như không ai khoác lên mình 
quần áo dơ bẩn, Thiên Chúa Ngôi 

Hai cũng không bao giờ nhập thể 
nơi cung lòng con người tội lỗi. 
Được Chúa Thánh Thần gìn giữ 
khỏi tội Tổ tông ngay từ giây 
phút thụ thai nơi cung lòng bà 
Thánh Anna, Thiên Chúa Ngôi 

Hai nhập thể nơi cung lòng Mẹ 
Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội để 

cứu rỗi chúng ta.

Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria để 
cùng đồng hành với Người trong 

suốt cuộc đời nơi dương thế, để 
cùng chia sẻ với Người sứ vụ 
cứu rỗi các linh hồn. Như Eva, 
người phụ nữ đầu tiên trên mặt 
đất, đã cùng với người đàn ông 
đầu tiên trên mặt đất, Adam, mà 
gây ra cái chết cho toàn thể nhân 

loại. Mẹ Maria, một Eva mới, cũng 
cộng tác Thiên Chúa để dẫn đưa 

nhân loại đến với Thiên Quốc.

NƠI CUNG LÒNG ĐỨC
TRINH NỮ MARIA  

THIÊN CHÚA CHÚNG TA NHẬP THỂ 
LÀM NGƯỜI


