
Bài Giảng Lễ Khai Mạc 

Đại Hội La Vang Las Vegas 2012 

Với chủ đề "Cùng Mẹ Xin Vâng" 

 

Do Cha Sáng Lập Đền Thánh Mẹ La Vang Las Vegas: 

Joseph Nguyễn Đức Trọng  

 

Thứ Sáu 19/10/2012 

  

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa ... 

Trọng kính Đức Cha,  

Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, cùng toàn thể quý OBACE 

  

Trong tâm tình hân hoan ngợi khen Thiên Chúa của Đức 

Mẹ, chúng ta cũng vui mừng ca ngợi Thiên Chúa đã ban cho 

chúng ta một hồng ân cao cả là được về bên Mẹ Lavang 

hôm nay để Mẹ yêu thương, nâng đỡ ủi an, để Mẹ che chở, 

hướng dẫn và chữa lành những vết thương hồn xác chúng ta. 

  

Nhìn thấy đoàn con Mẹ từ khắp các phương trời lũ lượt kéo 

nhau về đây bằng bất cứ phương tiện nào (xe nhà, xe đò, xe 

bus hay máy bay) chắc chắn là Đức Mẹ rất hài lòng giơ hai 

tay chào đón các con cái Mẹ bằng những lời thật ngọt ngào 

âu yếm: 

- “Mẹ chào đón các con” 

  

Đồng thời, cùng với Đức Mẹ, hiệp ý với cha Giám Đốc - 

Giuse Đồng Minh Quang, Đức Cha và quý cha - tôi cũng 

xin thân ái gửi lời chào đón tới toàn thể quý OBACE về 

tham dự Đại Hội La Vang năm nay. … 

  

Kính thưa quý OBACE, 

Sau Lễ Thánh Hiến Đền Thánh Mẹ La Vang rất long trọng 

và sốt sắng vào ngày 18/10/2003, với sự hiện diện của 3 vị 

Giám Mục, hơn 30 linh mục, tu sĩ, quý ân nhân, và gần 

2.000 người tham dự ... Cộng đoàn CGVN Las Vegas đã 

cùng với các vị chủ chăn tổ chức được 4 Đại Hội diễn ra rất 

tốt đẹp với những chủ đề khác nhau: 

+ Vào Sa Mạc Với Mẹ La Vang (2004) + Ánh Sao Sa Mạc 

(2006) + Sa Mạc Tình Yêu (2008) + Mẹ La Vang, Mẹ Việt 

Nam (2011) + và năm nay với chủ đề rất ý nghĩa: “Cùng Mẹ 

Xin Vâng.” 

  

Nhưng “Cùng Mẹ Xin Vâng” – như thế nào, thưa quý 

OBACE? 

+ Ngày mai, Thứ Bảy, quý OBACE sẽ được nghe những bài 

chia sẻ về những đề tài khác nhau: 

1. “Xin Vâng Trong Ơn Gọi Hạnh Phúc Gia Đình” do Cha 

Phêrô Chu Quang Minh - Sáng lập CT/TTHNGĐ thế giới - 

hướng dẫn. 

2. “Cùng Mẹ Xin Vâng Trong Đời Sống Đạo” do Đức Cha 

Giuse Vũ Văn Thiên - Giám Mục giáo phận Hải Phòng 

hướng dẫn. 

3. “Xin Vâng Trong Ngôn Ngữ Tình Yêu - Saying ‘Yes’ 

with the Language of Love!” - do Cha Martinô Nguyễn Bá 

Thông, Phó Tổng Tuyên Úy Phong Trào TNTT Việt Nam 

tại Hoa Kỳ - trình bày. 

 Trong giờ phút vắn vỏi của Thánh Lễ Khai Mạc Đại Hội 

chiều nay, tôi chỉ xin được cùng với quý OBACE suy niệm 

3 điểm quan trọng trong việc “Xin Vâng” của Đức Maria để 

rồi cùng với Mẹ chúng ta sống "xin vâng" trong cuộc đời 

của mình: 

• Điểm thứ nhất là niềm tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa, 

• Điểm thứ hai là phải luôn phấn đấu trong mọi nỗi gian 

truân, 

• Điểm thứ ba (điểm rất quan trọng) là để đạt được kết quả: 

phải kiên trung bền vững tới cùng. 

  

+ Nhìn vào cuộc đời với lời “Xin Vâng” của Đức Mẹ chắc 

chắn không phải là lời nói xuông, mà là lời “Xin Vâng” đầy 

đủ ý nghĩa của 3 đặc điểm nêu trên - kèm theo cả nước mắt 

và khổ đau. 

  

Thật vậy, thưa quý OBACE 

  

Hai tiếng “Xin Vâng” nghe thật bé nhỏ, khiêm tốn, nhưng 

tiếng xin vâng đó đã ảnh hưởng tới cả cuộc đời của Đức Mẹ.  

 

Vì mến yêu Thiên Chúa, khi nói tiếng ‘xin vâng’ với sứ 

thần, Đức Mẹ đã ràng buộc tất cả cuộc đời của mình vào 

chương trình Cứu Chuộc nhân loại của Thiên Chúa: 

+ Vì xin vâng - mà Mẹ phải sinh con nơi hang đá nghèo hèn.  

+ Vì xin vâng - mà Mẹ phải cùng với Thánh Giuse đem con 

trẻ trốn sang Ai Cập. + Vì xin vâng - mà Mẹ đã phải đi tìm – 

Cậu Giêsu lúc 12 tuổi không nói một lời, đã ở lại đền thờ 

Jerusalem giảng dạy Lời Chúa cho các kinh sư và luật sĩ - 

Cha Giuse và Mẹ Maria hết sức lo lắng, cuống cuồng quay 

lại tìm, Đức Mẹ có thể khóc được không thưa qúy 

OBACE…? Tôi nghĩ là có vì Đức Mẹ là phụ nữ mà! + Vì 

xin vâng - mà Mẹ đã phải theo Chúa Giêsu trên khắp các 

nẻo đường truyền giáo.   

+ Vì xin vâng - mà Mẹ phải đẫm nước mắt khi gặp con yêu 

dấu Giêsu trên đường tử nạn, thân xác còn bầm dập đòn roi, 

vai còn đè nặng bởi cây Thánh Giá, chắc chắn Mẹ cảm thấy 

đau đớn chẳng khác nào như dao sắc thâu qua lòng Mẹ như 

lời ngôn sứ Simeon đã tiên báo! + Vì xin vâng mà nước mắt 

Mẹ đã chan hòa khi đứng dưới chân Thánh Giá chứng kiến 

người con Mẹ yêu qúy – là Thiên Chúa Ngôi Hai - trút hơi 

thở cuối cùng.! 

+ Và sau hết , vì xin vâng Đức Mẹ đã phải lặng thinh chua 

xót ôm xác con vào Lòng ... !  

Ôi còn nỗi đau đớn nào hơn mà Đức Mẹ đã không phải trải 

qua ư! 

Thế nhưng, Mẹ đã luôn phấn đấu trong tin tưởng phó thác 

vào Thiên Chúa, ngay cả những lúc thê thảm nhất, - quý 

OBACE cứ tưởng tượng mà coi, - Đức Mẹ làm gì có được 

11 tông đồ và hàng trăm môn đệ chở che, dìu đắt Mẹ bước 

theo Chúa lên đồi tử nạn Golgotha.! 

  

Nhưng Mẹ đã kiên trung xin vâng tới cùng không một lời 

than van hay oán trách.  

 

+ Thưa quý OBACE, 

Còn chúng ta thì sao?  
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Mỗi lần tham dự Đại Hội, mỗi lần cầu nguyện chung hay kết 

thúc Thánh Lễ khi ca đoàn trổi bài hát “Xin Vâng” thì hầu 

như mọi giáo dân đều hát thật hay, thật lớn, hát với cả cõi 

lòng say sưa, nhiệt tình yêu mến rất cảm động! 

Nhưng thực tế chúng ta sống lời mình hát Xin Vâng như thế 

nào? hay sống với ý nghĩa của lời hát đó được bao nhiêu? 

Nếu nhìn vào những đau thương mà Đức Mẹ đã phải chịu, 

thì mỗi người chúng ta dù có đau khổ đến đâu đi nữa thì 

cũng không thấm gì với những nỗi đau thương mà Mẹ đã 

phải chịu.  

Nhìn lên gương Mẹ “Xin Vâng” - chúng ta còn thấy được 

rằng: - để nói tiếng “Xin Vâng” với Thiên Chúa, Đức Mẹ đã 

phải nói tiếng “Không” với chính mình không biết bao nhiêu 

lần trong suốt cuộc sống của Đức Mẹ! 

  

Thì chúng ta cũng vậy, Chúng ta cũng phải xin vâng theo 

thánh ý của Thiên Chúa chứ không phải “Xin Vâng” theo 

hoàn cảnh, theo tình huống vui buồn của tâm hồn mình, bởi 

vì: 

+ Khi gia đình bình an, con cái công thành danh toại, mọi sự 

tốt đẹp may mắn, tôi sẽ dễ dàng mạnh miệng chia sẻ thế nào 

là tin yêu, trông cậy, phó thác và vâng theo Thánh Ý của 

Thiên Chúa - để được Chúa ban ơn phước.  

 

Nhưng khi gia đình hay chính bản thân mình gặp nhiều sự 

khốn khó như đau ốm bệnh tật, thất nghiệp, gia đình vợ 

chồng lục đục, li tan, con cái hư đốn, mất nhà mất cửa, v.v. 

chúng ta sẽ làm sao.? 

 

(Câu chuyện) 

Có một người kia có tiếng là đạo đức sốt sắng trong xứ đạo, 

trên bàn thờ gia đình có tượng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Giuse 

rất đẹp với hoa đèn rất trang trọng. Nhưng một hôm Cha xứ 

ghé nhà thăm, nhìn lên bàn thờ thấy không đèn không nến, 

rồi thấy các tượng Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse đều bị 

quay vào tường hết! Ngài lấy làm lạ mới hỏi thì ông trả lời: 

“Thưa cha, từ trước tới giờ bất cứ điều gì con cầu xin cùng 

Chúa, Đức Mẹ hay thánh Cả Giuse thì lúc nào các Ngài 

cũng ban cho hết, thế mà lần này con xin có một điều thôi 

mà Các Ngài cũng làm thinh, cho nên con mới có ý tưởng là 

xoay tượng Các Ngài quay mặt vào tường để các Ngài bực 

mình thì thế nào Các Ngài cũng sẽ ban cho con điều con cầu 

xin …. Cha xứ mỉm cười và lắc đầu …. 

  

Thưa quý OBACE, Câu chuyện có vẻ khôi hài, nhưng trên 

thực tế, nhiều người trong chúng ta cũng hay làm như vậy, 

là chỉ muốn Chúa Đức Mẹ làm theo ý mình hơn là chính 

mình phải tuân theo ý của Thiên Chúa - phải không ạ?  

 

Trên thực tế, mỗi khi chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta 

cũng cần kiên tâm, bền trí đến cùng: 

  

Trong tai nạn xe bus trên đường hành hương năm 2008 đã 

làm 17 hành khách thiệt mạng và 40 người bị thương. Vì 

thương người mẹ chết trong số đó và nghĩ tới những tai nạn 

tương tự có thể xảy ra cho người khác, cô Yến Chi ở Texas 

trong 4 năm trời (2008 – 2012), cô đã phải đi về tới 20 

chuyến đến Thủ đô Hoa Kỳ, Washington DC, để đệ trình và 

theo dõi thỉnh nguyện thư:  

- Phải có dây an toàn trên xe Bus đường xa để tránh tử vong 

khi tai nạn xảy ra. Cuối cùng Lưỡng viện Quốc Hội chấp 

thuận, và Tổng Thống đã ký sắc lệnh tháng 7 vừa qua “trên 

xe Bus đường xa phải có dây an toàn.”  

Cô Yến Chi đã thành công nhờ lòng cô yêu mến người mẹ 

thân yêu, cô đã trải qua bao gian truân mệt nhọc, tốn kém, 

nhưng nhờ cô kịên trung đến cùng, sau 4 năm cô đã đạt 

được ước nguyện!  

 

Một bằng chứng cụ thể hơn nữa là Đền Thánh Mẹ La Vang 

Las Vegas của chúng ta được khang trang - hoành tráng như 

hiện nay làm sao mà có? 

Nếu quý OBACE có Computer, Iphone, Ipad …hãy vào 

mạng lưới lavanglasvegas.com về Lịch sử và Kiến trúc Đền 

Thánh hay Facebook “Trong Lavanglasvegas” hoặc xem lại 

cuốn DVD Thánh Hiến Đền Thánh năm 2003 thì quý 

OBACE sẽ thấy được những sự lạ mà Đức Mẹ đã an bài một 

cách kỳ diệu ban cho Cộng đoàn Mẹ La Vang Las Vegas. 

Với hai bàn tay trắng, với số người bắt đầu năm 2000 chỉ có 

hơn 100! Thế mà Nhờ niềm Tin Yêu mãnh liệt vào Thiên 

Chúa và Mẹ Lavang, thì cho dù những gian nan khốn khó 

phải trải qua, từ lòng người đến tài chánh, nhưng Cộng 

Đoàn Công Giáo VN rất nhỏ bé ấy đã kiên trung tới cùng, 

từng bước theo Mẹ giãi nắng cháy sa mạc, tạo được thành 

công vẻ vang như ngày nay và còn tiếp tục phát triển. 

  

Thì cuộc đời mỗi người chúng ta cũng vậy, nhiều khì chúng 

ta cảm thấy đời mình như chỉ có “một ngày vui, vạn ngày 

sầu” với những gian nan khốn khó chồng chất hầu như 

chúng ta gượng chẳng nổi! Chúng ta chỉ muốn buông xuôi 

cho rồi! 

Nhưng chính những lúc đó là lúc chúng ta cần phải noi 

gương Mẹ Maria, và cùng Mẹ chúng ta nhất quyết tin tưởng 

nơi Chúa, vượt qua gian nan, kiên tâm cầu nguyện thì chắc 

chắn Chúa và Mẹ sẽ ban cho.  

Sau hết, tôi xin nguyện chúc quý OBACE "Cùng Mẹ Xin 

Vâng" trong ba ngày Đại Hội này học hỏi thêm kinh nghiệm 

qua sự hướng dẫn của Đức Cha cũng như quý cha giảng tĩnh 

tâm để chúng ta có thể tiếp tục sống an vui thoải mái Cùng 

Mẹ Xin Vâng trong cuộc sống cho mình và cho những 

người chung quanh chúng ta.  

 

Kính thưa quý OBACE, 

Cũng như khi các lực sĩ thế vận hội đọat huy chương vàng 

Olympic 2012 ở Luân Đôn vừa qua, họ thường cười rất tươi 

khi nói lời “Thanks Mom.” - Cám ơn Mẹ, thì chúng ta cũng 

cám ơn Mẹ, Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam thân yêu của chúng 

ta đã ban cho chúng ta một tấm gương sáng “Xin Vâng” 

tuyệt vời. Cám ơn Mẹ bằng 4 câu thơ như sau:  

“Xin vâng, cùng Mẹ xin vâng” 

Kề vai, sánh bước gian truân đường đời, 

Kiên trung theo Mẹ, Mẹ ơi 

Yêu thương tình Mẹ, rạng ngời tình con. Amen. 

Xin Chúa và Mẹ La Vang chúc lành 

L.m. Joseph Trọng 
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