
 

 
 

 

 

 

 

 

Chữ Fiat tiếng Latin có nghĩa là "let it 

be done" (Tự Điển Marriam Webster) 

như thánh sử Luca đã tường thuật đối 

thoại của Sứ Thần Gabriel và Mẹ 

Maria: "Vâng, này tôi là nữ tỳ của 

Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời 

sứ thần truyền" (Luca 1:38). Và kết 

quả của chữ "Xin Vâng" ấy là Ngôi 

Lời Nhập Thể ở cùng nhân loại. Hai 

chữ Xin Vâng này một lần nữa đã được 

lặp lại qua Đại Hội La Vang Las Vegas 

19-21 tháng 10, 2012. 

 

Sau đây là những cảm tưởng của đoàn 

con cái Mẹ đã đổ về và tụ họp để được 

lắng nghe những đề tài Xin Vâng (ví 

dụ Xin Vâng Trong Ơn Gọi Hạnh Phúc 

Gia Đình, Cùng Mẹ Xin Vâng Trong Đời Sống Đạo, Saying 

"YES" With The Language of Love - Xin Vâng với Ngôn 

Ngữ Tình Yêu, Xin Vâng Qua Lòng Thương Xót Chúa, Xin 

Vâng Với Mẹ La Vang, Xin Vâng Như Mẹ La Vang): 

 

Trước hết là Sơ Liễu đến từ Oakland. Cùng dòng đời nổi trôi 

và vận mệnh đất nước qua biến cố 30/4, Sơ đã bị mắc kẹt tại 

Hoa Kỳ trong dịp đi tu học tại đây năm 1972. Sơ tâm sự: 

"Nhìn lại 40 năm qua, trải qua bao thăng trầm, từ giọng nói 

Anh Ngữ non nớt và thiếu thốn, nhưng Sơ đã can đảm Vâng 

theo ý chỉ của Đức Giám Mục địa phận trong mọi công việc 

mục vụ và phục vụ những người tỵ nạn đầu tiên tại San 

Francisco như các trẻ em mồ côi và những người "nói cả 

tiếng Anh và Pháp" nhưng dân bản xứ đều không hiểu. Và 

rồi nhìn lại ngày hôm nay, sự can đảm (nhưng thoạt đầu Sơ 

đầy những lo âu và sợ sệt khi phải quyết định những vấn đề 

lớn và có ảnh hưởng xa), can trường Xin Vâng và phó thác 

của Sơ đã đóng dấu ấn vào nhiều người, xã hội và Giáo Hội. 

 

Anh T, trạc ngoại tứ tuần, lái xe cùng gia đình từ Los 

Angeles đến thăm Mẹ. Anh chia sẻ từng là một tay ăn nhậu 

và bài bạc, khi ghé thăm Thành Phố Tội Lỗi (Sin City) anh 

đã cảm nghiệm được sự an bài của Chúa để có được một 

Đền Thánh Mẹ La Vang tại đây. Nhờ sự chuyển cầu của 

Mẹ, anh "đã bỏ bớt rượu chè, khi bạn bè gọi rủ đi nhậu, 

mình không còn hứng thú và chỉ nhậu thỉnh thoảng với một 

vài người bạn rất thân." Không những trở nên sốt sắng nghe 

lời Chúa và sống đạo, anh còn là một người cha gương mẫu 

lấy hết lời dỗ dành và thuyết phục cậu con trai thiếu niên 

cứng đầu 15 tuổi để chịu hy sinh cùng đi với gia đình. Quả 

thật Mẹ đã cầu cùng Chúa Thánh Thần soi lòng dẫn trí cho 

em để nói câu Xin Vâng và vui vẻ hành hương cùng gia đình  

 

 

 

 

 

 

 

 

bảy người cùng hành hương về Đền 

Thánh Mẹ La Vang (Las Vegas - 

cũng là Mẹ Việt Nam). 

 

Qua các cuộc phỏng vấn những 

khách hành hương về Đền Thánh Mẹ 

La Vang Las Vegas kỳ này, có lẽ ba 

chị N, L và S là những người đã đến 

xa xôi nhất từ vùng Victoria, 

Canada. Chị L đã chia sẻ rằng Xin 

Vâng là đặt trọn niềm tin vào Thánh 

Ý Chúa, nhưng đức tin quả là một 

"món quà, phải có niềm tin mới nghe 

được những gì Chúa nói và để rồi 

thưa câu Xin Vâng." Và một khi đã 

làm được điều này, chị cảm thấy 

được an bình trong cuộc sống. 

Người bạn đồng hành của chị là chị 

N, một người mẹ trẻ đơn lẻ (single mom), không hết khắc 

khoải để chia sẻ rằng hai chữ Xin Vâng rất khó. Đối với cá 

nhân chị, Xin Vâng có nghĩa là khiêm nhường và âm thầm 

chịu đựng những chèn ép của cuộc sống. Nhưng chị biết noi 

gương Mẹ và âm thầm chịu đựng thấm đượm tinh thần 

"Cùng Mẹ Xin Vâng." Và riêng chị S, người đã từng được 

ơn Mẹ cầu bầu đã dẫn dắt các bạn mình cùng đến kính viếng 

và tạ ơn Mẹ. 

 

Tương tự như những mẫu chuyện thâu thập kể trên, chị P.H 

từ vùng Arizona lân cận cũng chia sẻ những tâm sự buồn vui 

của chị khi nhắc nhớ đến Đại Hội năm ngoái khi chị trốn 

chồng để đến cầu cứu Mẹ vì những sóng gió của 17 năm 

trong ơn gọi Hôn Nhân của vợ chồng chị. Theo chị P.H, đề 

tài "Xin Vâng Trong Ơn Gọi Hạnh Phúc Gia Đình" do nhà 

Tâm Lý Học, Linh Mục Chu Quang Minh giảng thuyết rất 

hữu ích cho mọi cặp vợ chồng. Sau những u buồn vì bản 

thân không thấy sự đáp trả của tiếng Xin Vâng và vì vậy 

đành chốn gia đình để đi tìm nguồn an ủi. Chị đã tìm được 

sự nhẹ nhõm sau lần thăm viếng Mẹ và cảm nhận ra "xin thì 

sẽ được, cứ theo gương của Mẹ và đừng đòi hỏi (expect) gì 

khác." 

 

Tóm lại, hầu hết đàn con tản mác bốn phương của Mẹ đều 

đã cảm nhận được sự sâu xa và mầu nhiệm của hai chữ Xin 

Vâng - từ Nhà Văn lão thành Nguyên Hợp cho tới các thành 

viên của Hội Liên Minh Thánh Tâm, mọi người đều công 

nhận cần phải Vâng Lời từ gia đình ra đến xã hội vì nhiều 

việc xảy ra theo Ý Chúa Quan Phòng. 

Las Vegas ngày Đại Hội 21-10-2012 

Dzao Vũ 
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