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MARIA, NỮ VƯƠNG BAN SỰ BÌNH AN 

      Nữ Vương trời đất cao sang 
      Hiện thân hình bóng ơn ban thái bình 
      Thế gian hiệp ý chung tình 
      Dựng xây thế thái anh minh sáng ngời 
      Hãy về bên Mẹ người ơi 
      Xin ơn giải thoát muôn nơi an hòa.     
    Ơn Bình an là món quà quý giá của Thiên Chúa trao cho nhân loại, cho nên từ cổ đến kim - loài người luôn khao 

khát hòa bình - thịnh trị, tự do - hạnh phúc. Thời gian - năm tháng xoay vần, thế là bước vào một Năm Mới 2018, 

với những ước mơ - dự phóng cho tương lai. Con người lại trao cho nhau những lời chúc và ước vọng tuyệt vời: 

"Phúc Lộc - Ấm No, Tự Do - Hạnh Phúc". Tuy nhiên, nhìn vào thế giới ngày nay, con người ngày càng trở nên vô 

cảm - khép kín, cá nhân chủ nghĩa lên ngôi. Hòa bình bị đe dọa bởi sự thờ ơ trên mọi bình diện của cuộc sống. Con 

người bị đầu độc bởi các chủ nghĩa tiêu thụ - khoái lạc, bởi sự giàu có - xa hoa, bởi thói tự cao - tự đại, con người 

thường quá tàn nhẫn với nhau, loại trừ nhau bằng nhiều cách... Thế nên, những lời chúc và khao khát về hòa bình 

dường như đang xa vời với đa phần nhân loại cũng vì con người đối xử lẫn nhau, tranh dành - cấu xé nhau, chiến 

tranh - loạn lạc, tha phương cầu thực. Sứ điệp hòa bình 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi:"cởi mở tâm 

hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để các anh chị em di dân và tị nạn có 

thể sống an bình trong một căn nhà an ninh". 

    Đúng vậy để xây dựng một thế giới thái bình - thịnh trị, mỗi người phải mở lòng đón nhận nhau - sẻ chia cho 

nhau không vì danh lợi của mỗi cá nhân hay tập thể nào, mà là vì lợi ích của cộng đồng chung. Vì món quà chung 

phải được chia sẻ cho nhau - với nhau và vì nhau, để xây dựng một xã hội an ninh - thái hòa. Cuộc đời Con Thiên 

Chúa làm Người khởi điểm từ mầu nhiệm Giáng Sinh trong tiếng ngân vang của Thiên Thần: "Vinh Danh Thiên 

Chúa Trên Trời - Bình An dưới thế cho người Thiện Tâm", cho đến khi chung cục cuộc đời của Người trong mầu 

nhiệm Phục Sinh cũng là lời : "Chúc anh em được bình an" cho các đồ đệ thân tín. Vậy Ơn Bình An là nguồn ơn 

sung mãn mà Thiên Chúa  làm Người muốn trao cho nhân loại. Nhưng ơn bình an không như con người hằng ước 

vọng, vì Người đã nói: "Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để 

đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo." (Mt 10:34). Vậy Thiên Chúa làm Người chỉ muốn trao ban ơn bình an 

trong tâm hồn, dù phải đương đầu với bao nghịch cảnh, phải đối diện với bao chống đối - khổ đau. Để phác họa 

nên hình ảnh của ơn bình an nội tâm viên mãn, không ai khác hơn chính là Mẹ Maria: vì giữa muôn vàn nghịch 

cảnh éo le trong thân phận của người phụ nữ, trước những quyết định nghiệt ngã cho thân phận của bản thân, Mẹ 

vẫn một lòng tin vào điều Thiên Thần nói: "Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể." Để trong muôn vàn thử 

thách cuộc đời Mẹ là món quà bình an của thinh lặng và gẫm suy. 

    Khởi đầu Năm Mới, Giáo Hội dâng thời gian của năm lên Thiên Chúa, và đặt tất cả những dự phóng của con 

người và hòa bình của nhân loại qua lời bầu cử của Mẹ Maria, với chính danh hiệu mà bà Isave, chị họ của Mẹ ca 

ngợi: "bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm." Mẹ đã đem ơn bình an sung mãn đến cho bà chị họ, nên 

Giáo Hội cũng mời Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm nhân loại vào ngày đầu của Năm Mới, để xin Mẹ cầu bầu 

cùng "Hoàng Tử Bình An" - Con Mẹ, ban ơn bình an cho con người và thế giới. Cầu xin Mẹ Thiên Chúa, Nữ 

Vương ban sự bình an với khát vọng hòa bình trong ca từ của Cố Nhạc Sĩ Hải Linh: “Kính mừng Nữ vương, Nữ 

vương Hòa bình... Đây bao tâm hồn thao thức, dân con đất Việt nao nức, cất tiếng ca mừng vui: Kính chào Nữ 

vương Hòa bình. Tung hô Mẹ Maria! Tung hô Mẹ đầy ơn phúc! Mẹ là sáng khắp đất nước bao la! Tung hô Mẹ 

   



Maria!... Đem nguồn sống an vui chan hòa.” như là lời khẩn nài lòng thương xót của Thiên Chúa cho mỗi người 

chúng ta cũng như những ai có trách nhiệm kiến tạo hòa bình: “Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin 

tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên chúng con, cho cả hoàn cầu biết đường lối Chúa, và muôn nước biết ơn cứu độ 

của Ngài” (Tv 67,2-3). Lời nguyện cầu cùng với trách nhiệm được lương tâm mách bảo, mỗi người chúng ta hãy 

trở thành người xây dựng hòa bình trong chính đời sống thường ngày của mình. Đó là: sống tình huynh đệ với 

nhau. Thực thi lòng bác ái với anh chị em đang đau khổ. Loại bỏ vỏ ốc của chủ nghĩa cá nhân để biết nghĩ đến 

người khác. Hơn nữa, muốn xây dựng một thế giới bình an, thì Tình Yêu là phương thuốc chữa lành vết thương, là 

nhịp cầu xây dựng tình người. Tình Yêu Giêsu nhập thể mang lại cho thế giới sự bình an vĩnh cửu. Thánh Têrêsa 

Calcuta đã chia sẻ: “Trong gia đình, chúng ta không cần bom đạn và võ khí, không cần tàn phá để mang lại hòa 

bình, nhưng cần ở với nhau, yêu thương nhau... Trong khi những người giàu buôn bán võ khí, thì có những người 

nghèo kiến tạo hòa bình, chỉ với mục đích giúp đỡ người khác, và hiến mạng sống của họ.” 

    Giáo Hội dâng trọn thời gian của Năm Mới lên Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria, với Tước hiệu Mẹ 

Thiên Chúa - Nữ Vương Hòa Bình để cho con người đón nhận ơn bình an đích thật của Chúa trong mọi hoàn cảnh, 

Thánh Augustino nói rằng: "cuộc sống người Kitô là cuộc hành trình đi giữa những bách hại của thế gian và 

những an ủi của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu được bình an mà Chúa ban. Cùng với bình an ấy, 

Người ban chính Thánh Thần cho chúng ta." Tin tưởng vào ơn Bình an của Chúa Giêsu ban tặng, là ơn ban của 

Chúa Thánh Thần. Trong bình an ấy có dáng dấp của thập giá và chúng ta tiếp tục tiến bước vào Năm Mới không 

sợ hãi - lo âu, vì có Chúa ở cùng và có Mẹ Maria - Nữ Vương ban sự bình an bầu cử. 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 tâm tình 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:  
- Tuyet Mai Young: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã cho con được như ý con xin. 
- Nhu Truong: Tạ ơn Chúa và Mẹ LaVang đã ban cho gia đình con được mọi sự lành - bình an . 
- Thanh Thuy H. Duong: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho gia đình con được muôn ơn lành. 
- Thuy Nguyen: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho Gia đình chúng con những ước nguyện cầu xin . 
- Maria Ng T. Nga: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang đã ban cho gia đình được những ý nguyện và bình an. 
- Phong Bao: Tạ ơn Mẹ Lavang đã phù hộ gia đình chúng con được bình an. 
- Hoa Nguyen: Tạ ơn Mẹ đã ban cứu con trong giây phút hiểm nghèo. 
- Phuc Tran: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã cứu giúp cho gia đình con tai qua nạn khỏi. 
- Huynh Diep: Tạ ơn Chúa và Mẹ Lavang ban ơn cho con vượt qua cơn phẫu thuật trầm kha. 
- Anh Bang: Tạ ơn Chúa và Mẹ đã ban cho con những ước nguyện mà con cầu xin. 
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