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MARIA, ĐẤNG BAN BÌNH AN NHỜ ƠN BÌNH AN CỦA THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI 

      Maria, Mẹ muôn ơn thánh đức. 
      Đã chấp nhận thân phận kẻ bề tôi. 
      Lời 'xin vâng' tuyệt đỉnh niềm xác tín. 
      Để Thiên Chúa làm Người được hạ sinh. 
      Hầu xóa tan bao gông cùm hệ lụy. 
      Đưa con người vào cõi phúc bình an. 
    Thời gian đi dần đến những ngày cuối năm, như muốn đúc kết tất cả những gì con người đã sống trong suốt một 

năm với những thành công - gặt hái cũng như những thất bại - mất mát, phải chăng nhân loại tự mãn - tự hào về 

những gì thành tựu lớn lao đã đạt được, hay sợ hãi trước những gì là bất ổn - bất an đang xảy ra và sắp xảy ra. Điều 

thiết yếu mà con người khao khát không chỉ là sự thịnh vượng - phú túc mà chính là sự an bình - tình yêu và công 

lý. Vậy, đâu là điều con người đang kiếm tìm - hãy hướng về mầu nhiệm Giáng Sinh và đặt tâm hồn mình trong 

những gì là đơn sơ - bé nhỏ để nhận được bình an của 'Thiên Chúa làm Người', để được lấp đầy với niềm hạnh 

phúc - hoan lạc, vì chỉ nơi hang đá Belem xưa, con người sẽ nhận ra chẳng có gì là lớn lao cả, chỉ là những gì bé 

nhỏ - tầm thường: một bé sơ sinh, một máng cỏ, một hang đá, một người cha nghề mộc bình dân, một thiếu nữ 

thôn quê, những mục đồng, những con vật và ngay cả vùng đất không tên tuổi… thật quá bé nhỏ - quá tầm thường 

mà lại hàm chứa những điều phi thường cho những ai trở nên bé nhỏ - đơn sơ, mới cảm được mầu nhiệm Giáng 

Sinh, mới hiểu được ý nghĩa Giáng Sinh, mới nhận được niềm vui Giáng Sinh mà Hài Nhi Giêsu mang đến cho 

nhân loại trong ơn cao cả: "bình an - phúc lộc - tự do - thái bình" trong tâm hồn. 

    Hài Nhi Giêsu bé nhỏ đến giữa nhân loại không chỉ là một biến cố lịch sử, mà sự xuất hiện của Ngài là để giải 

con thoát người khỏi vòng nô lệ tội lỗi, đem an bình - công chính - tự do cho nhân loại. Ngài đến để cất đi cái ách 

tội lỗi đè nặng trên tâm hồn và cuộc sống của con người. Nhưng sao an bình vẫn chưa ló dạng? Thế giới vẫn chưa 

thấy hòa bình? Nhiều nơi trên thế giới vẫn ngột ngạt hít thở bầu khí thanh bình, hoặc nhận ra bóng dáng hòa bình? 

Con người ngày nay vẫn đi tìm kiếm hòa bình bằng nhiều phương thế - bằng sức mạnh quân sự - sức mạnh quốc 

phòng hay bằng những giải pháp kinh tế - tài chánh, hay ngoại giao. Những xung đột quốc phòng hoặc lật đổ chính 

phủ này, thiết lập chính phủ khác, thay đổi thể chế này bằng thể chế khác, thế nhưng hòa bình hay thanh bình cho 

thế giới hôm nay vẫn là niềm hy vọng! Tuy nhiên, đó không phải là mục đích của mầu nhiệm Giáng Sinh, và cũng 

không phải hòa bình mà Con Thiên Chúa đã muốn ban tặng nhân loại. Ngài đến mang bình an chứ không phải hòa 

bình: "Vinh danh Chúa cả trên trời. Bình an dưới thế cho người thiện tâm." (Lc 2:14) 

   Món quà Giáng Sinh mà Thiên Chúa tặng cho nhân loại: "Bình an dưới thế" (Lc 2:13),  Vậy mà sau hơn 2000 

năm, vẫn đang đi tìm món quà "Bình An" ấy bằng nhiều cách: Chiến tranh, bạo lực, bất công, hận thù, tù tội..., vì 

con người cố tình cắt nghĩa và hiểu sai ý nghĩa của "Bình An". Cố tình cắt nghĩa và sử dụng món quà Giáng Sinh 

theo ý của riêng mình. Để đón nhận món quà "Bình An" đích thực Thiên Chúa trao ban cho nhân loại, con người 

phải trải lòng với tâm hồn đơn sơ - bé nhỏ trước mầu nhiệm Giáng Sinh, mới có thể hiểu được ý nghĩa của hai từ 

"Bình An". Và khi nào con người đón nhận món quà "Bình An" bằng tấm lòng 'thiện tâm,' lúc đó hòa bình thật sự 

mới xuất hiện trên thế giới và trong tâm hồn mỗi người. Thực vậy, chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu bé bỏng và chấp 

nhận dâng cả cuộc đời cho Người với thái độ của khiêm nhu - phó thác, mà người đầu tiên chính là Đức Maria. Mẹ 

đối diện với muôn vàn thử thách nhưng đầy niềm vui - an bình tiếp nhận chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Khi 

tiếp nhận lời sứ thần truyền tin, Mẹ đã xin vâng để tự nhận mình là tôi tớ thấp hèn của Thiên Chúa - trở nên Mẹ 

   



thực sự của Con Thiên Chúa làm người. Mẹ xin vâng để tiếp nhận món quà "Bình An" mà Thiên Chúa trao cho Mẹ 

và qua Mẹ đến với nhân loại.  Một cuộc tiếp nhận, và cũng là cuộc đánh cược cả cuộc đời đụng chạm đến mọi 

chiều kích tâm hồn và thân xác Mẹ. Nhưng với niềm xác tín vào lời sứ thần: "Đối với Thiên Chúa, không có gì là 

không thể" (Lc 1,34) Mẹ đã đi vào một hành trình mới - sống và suy niệm trong lòng mọi sóng gió và nổi trôi trong 

cuộc đời với ơn "Bình An" lạ thường trong tâm hồn. Chỉ có con người nhỏ bé - khiêm nhu và tâm hồn tĩnh lặng 

mới dám đánh cược cuộc đời như Mẹ để làm tỏa dạng ơn "Bình An" nơi tâm hồn, trên khuôn mặt, trong ánh mắt, 

dù phải đối diện với bao nghịch cảnh - éo le trong cuộc đời.  

    Giáo Hội ca ngợi Mẹ với danh hiệu 'Nữ Vương ban sự bình an' cũng như muôn vàn tước hiệu được xướng lên 

trong 'kinh cầu Đức Bà' như: Đức Bà thông ơn Thiên Chúa, Đức Bà bầu chữa kẻ có tội, Đức Bà an ủi kẻ âu lo, 

Đức bà phù hộ các giáo hữu, Đức Bà chỉ bảo đàng lành…đã nói lên tất cả. Thánh  Anphongsô, Vị Thánh có lòng 

yêu mến Mẹ một cách mãnh liệt, đã nhắc nhở, mời gọi: “Nếu con chọn Mẹ Maria là người dẫn đường, con sẽ 

không bao giờ sợ lạc lối, nếu con chạy đến với Mẹ Maria, con sẽ không bao giờ phải thất vọng ”. Đúng vậy, nhìn 

vào thực tế của cuộc đời, con người không thể nào thoát khỏi sự quan phòng, khỏi bàn tay của Thiên Chúa để tìm 

kiếm bình an đích thực. Vì khi càng đi tìm cái tôi của mình, sự tự do của chính mình, con người lại thấy bất an - 

trống rỗng. Chính vì thế, chúng ta muốn tìm bình an thật sự, hãy đến bên Mẹ, nép mình vào lòng Mẹ và cùng thưa 

với Chúa lời xin vâng như Mẹ, chúng ta sẽ có sự bình an như Mẹ. Trong những ngày vọng chuẩn bị để mừng sinh 

nhật Đấng Cứu Thế, 'Hoàng tử Bình An.' Là Kitô hữu, mỗi người nhận mình yếu đuối và đầy thiếu xót trong bổn 

phận - trong đời sống, và nhất là sự bất an - trống rỗng trong tâm hồn, xin được cùng Mẹ Maria, chiêm ngắm, thờ 

lạy Hài Nhi Giêsu, và xin Mẹ giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn, trở thành máng cỏ Hài Nhi Giêsu ngự giá. Ngài 

chính là ơn 'Bình An' và niềm vui bất tận cho những ai trở nên đơn sơ - bé nhỏ. Tại Đền Thánh Đức Mẹ LaVang 

New Orleans, mỗi ngày cộng đoàn dân chúa hiện diện trước Thánh Thể để chiêm ngắm và suy tôn Hiến Lễ Tình 

Yêu, và dâng lên Người lời nguyện cầu cho mọi con dân nước Việt khắp nơi được ơn "Bình An" của Thiên Chúa, 

qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ LaVang. Trong ý chỉ đó, "Cùng Đức Mẹ LaVang - Sống Đời Phó Thác" là chủ đề 

của Đại Hội lần thứ XXVI, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 năm 2018, mời gọi mọi tín hữu Tín Tưởng và Cậy Trông 

vào ơn cầu bầu của Mẹ LaVang đến với Đền Thánh LaVang nơi đây để cầu nguyện, xin ơn bình an và ơn chữa lành.  

     Chân Thành trong Chúa Kitô và Đức Mẹ LaVang. 

                                                                                      
                     LM: Antôn Nguyễn Tiến Hiền – quản nhiệm 

          và toàn thể cộng đồng Dân Chúa Đền Thánh Đức Mẹ LaVang New Orleans. 
 
*Nếu quý Ân nhân được ơn trong tháng, xin báo về Đền Thánh biết, để đăng lên tờ Thông Tin liên lạc tháng tới, cùng nhau cảm tạ, 
tôn vinh Chúa và Đức Mẹ LaVang. Tháng qua, Đền Thánh có nhận được môt số quý Ân Nhân được ơn ban và dâng lời tạ ơn:  
- Chinh Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con được như ý con xin. 
- Kim N. Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho gia đình con được như ý xin và mọi sự lành bình an . 
- Tang H. Phuong: Tạ ơn Mẹ Lavang đã ban cho con được muôn ơn lành và nhận nơi chúng con tâm hôn bé nhỏ. 
- Lien Tran: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho chúng con được ý xin và mọi sự may lành . 
- Tran Van Tien Phuong: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã nhậm lời chúng con nguyện xin và ban cho gia đình được bình an. 
- Phuong Nam Tran: Tạ ơn Mẹ Lavang đã phù hộ gia đình chúng con được bình an. 
- Chin Nguyen: Tạ ơn Mẹ đã ban cho gia đình chúng con được như ý nguyện và bình an. 
- Nga Pham: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho gia đình được bình an và vượt qua những nghịch cảnh bịnh tật. 
- Dinh Van Huan: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang ban ơn chữa lành và thuyên giảm bịnh tật của con. 
- Kathy Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho gia đình được như ý xin và được bình an trong mọi hoàn cảnh. 
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