
Kìa Bà Nào… 
         Quân binh Legio Mariae, nvn 

 

ằng năm trong thánh lễ bổn mạng hoặc kỷ niệm ngày thành lập Cộng Đoàn thì Ca đoàn St. Nicholas 
thường hay hát bài “Kìa Bà Nào” sáng tác của Lm. Hoàng Diệp phổ nhạc qua bài ca Magnificat mà 
giáo hội vẫn thường hát và thích hát. Hội viên Legio Mariae thường đọc trong phần kinh Catena. Kinh 

Catena là bài ca tuyệt vời xuất thần từ trái tim nhân ái của Mẹ Maria ca ngợi tình yêu vô biên của một Thiên 
Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa trung tín và công bình với con người từ muôn thuở. Kinh Catena là 
bài ca hy vọng, đầy khích lệ và tin tưởng cho người Legio tiến tới, được đọc giữa buổi họp và hằng ngày trong 
lời kinh nguyện. 

Kinh Catena 

CÂU DẠO: Kìa!  Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt 
trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận? 
  
MAGNIFICAT 
 
• Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa. 
− Và lòng tôi hớn hở mừng rỡ, trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi. 
• Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa; vậy từ nay muôn đời sẽ 

khen tôi có phước. 
− Vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Người 

là chí thánh.  
• Lòng Chúa Thương Xót trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc 

những người kính sợ Chúa. 
− Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo, với những ý nghĩ 

kiêu căng của chúng. 
• Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, và đã nâng người 

hèn mọn lên. 
− Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phúc, và để người giàu có trở về 

tay không. 
• Chúa đã săn sóc Is-ra-el đầy tớ Chúa, bởi nhớ lại Lòng Chúa Thương Xót. 
− Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. 
• Sáng danh Ðức Chúa Cha … 
-    Như đã có trước vô cùng … 

CÂU DẠO: Kìa! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như 
đạo binh xếp hàng vào trận? 

• Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền 
-    Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con. 

Trong bài hát và ngay cả Legio khi đọc câu “Đạo binh xếp hàng vào trận”, nhưng có thể đa số không 
hiểu tại sao nói “đạo binh xếp hàng vào trận”. 

Khi xem phim chiến tranh của đế quốc Rôma, và đọc cuốn “De bello gallico” về cuộc chiến xứ Gaule, 
nên hiểu rõ chiến thuật của Caesar khi đem quân chinh phục các nước lạc hậu như xứ Gaule, nước Đức, nước 

H 



Anh và nhiều dân tộc Âu châu bấy giờ. Và Rôma đã chiếm và thu phục cả Châu Âu bấy giờ để lập nên đế quốc 
Rôma. 

Hồi đó có bộ binh, kỵ binh và lính bắn tên. Khi vị chỉ huy thấy tình hình đã chín mùi để cho binh lính 
tham chiến thì ra lệnh thổi kèn làm hiệu. Khi nghe hiệu kèn thì như cái máy, binh sĩ xếp hàng theo lục quân, kỵ 
binh, lính bắn tên. Họ làm nên những con rùa, bên ngoài và bên trên là các lá thuẫn xếp theo thứ tự ngắn dài hay 
dài ngắn. Và rồi từ mỗi đơn vị, đều có trống lệnh riêng, để cho binh lính khi nghe hiệu lệnh sẽ xếp thành những 
con rùa trận. Thuẫn đều xếp theo thứ tự bốn phía, đoàn quân và thuẫn lớn thì xếp trên đầu mỗi đơn vị, các kẽ hở 
ở giữa các thuẫn bên hông đều có lính bắn tên vì bộ binh đứng trước. Trong tiếng trống trận các đơn vị đều tiến 
lên. Khi hiệu lệnh xếp hàng vào trận (Acies ordinata) ban ra thì được hiểu rõ kể như chỉ có thắng chứ không 
bại. Các bộ lạc mọi rợ, mạnh nhưng ô hợp, tiến vào phía con rùa thì chỉ có chết và không giữ vị trí được. Và khi 
bộ binh đã đánh tan tác đối phương, thì đến lượt kỵ binh tiến lên thanh toán. 

Cho nên “Đạo quân xếp hàng vào trận” chỉ có chiến thắng không bao giờ bại cả. Chính Napolêon đã áp 
dụng chiến thuật này và đạt được nhiều chiến thắng. Chiến thắng vì chỉ nghe một hiệu lệnh, và chỉ có tiến lên 
không bao giờ lùi bước! Cho nên một khi “Acies ordinata” thì chỉ có chiến thắng chứ không bại vì chỉ nghe một 
hiệu lệnh để tiến. 

Đạo binh (Legio) là đơn vị lính La Mã khi xếp hàng vào trận (Acies ordinata) nên chỉ có chiến thắng, và 
đạo binh này là hình ảnh tuyệt vời của Mẹ Maria. Muốn cho chiến dịch thành công, mọi binh lính chỉ cần nhắm 
mắt nghe hiệu lệnh bằng tiếng trống và chiến thắng. 

Hội viên Legio là người chỉ biết vâng lời Mẹ, và làm những việc Mẹ dạy. Họ tuân theo kỷ luật Legio 
nếu muốn làm cho nước Chúa trị đến. Hội viên Legio chỉ việc nhắm mắt nghe theo lời Mẹ với tinh thần kỷ luật 
là sẽ chiến thắng Satan với lời kinh là lá thuẫn và tràng hạt là khí giới. 

Khi Trung cộng chiến thắng trên đại lục Trung Hoa, cộng sản đã tìm Legio để tiêu diệt, bắt phải giải tán 
nên Mẹ đã soi sáng cho hội đổi tên, và sau bao nhiêu năm vẫn sống mạnh; họ đã in Kinh Thánh phát không, rửa 
tội cho nhiều người, giúp các linh mục hầm trú làm việc tông đồ. Ở Việt Nam, khi các cán bộ từ miền Bắc vào, 
họ luôn tìm Legio để tiêu diệt, vì họ học bài học từ Trung Hoa cộng sản. Một cha sở ở Láng Sen, Phụng Hiệp, 
giáo phận Cần Thơ, một hôm gặp được cán bộ huyện ủy, ông ta cứ hỏi trong xứ đạo có cái hội tên là Legio 
không? Cha hỏi lại: Cái tên Tây đó chúng tôi đâu có biết. Nhưng cán bộ đâu có biết rằng hội Legio đã đổi tên 
thành hội “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành” nên vẫn sinh hoạt vui vẻ. 

Điều này là bài học cho các quân binh Legio Mariae “Nhờ Mẹ con làm cùng với Mẹ, con hoạt động, con 
cầu nguyện nhất là vâng lời như Mẹ đã vâng lời “Sicut voluntas tua.”  Hội Legio là một đoàn thể Công Giáo 
Tiến Hành và là viên ngọc qúy cho xứ đạo. Hãy cầu nguyện, đoàn kết, vâng lời và khiêm nhường như Mẹ 
Maria. 

“Mẹ Maria … rất hiểu biết về những khát vọng cao cả và thầm kín nhất của các con. Trên tất cả, Mẹ 
biết rất rõ mong ước về sự yêu thương vĩ đại của các con, về nhu cầu yêu và được yêu của các con. Bằng cách 
hướng về Mẹ, bằng cách ngoan ngoãn đi theo Mẹ, các con sẽ khám phá ra được vẻ đẹp của tình yêu; không 
phải thứ tình yêu “vụ lợi” vốn gian dối và tức thời, được tích tụ trong một thái trạng ích kỷ và vật chất, mà thứ 
tình yêu rất thật và sâu đậm” (Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16). 


