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TÂM TÌNH CỦA MỘT NGƯỜI 

THEO CHÂN MẸ 
Bùi Thanh Tâm, thành viên Hội CBMCG 

 

Thời gian trôi nhanh quá, thấm thoát thế mà gia đình tôi đã sống ở Cộng đoàn này 28 năm rồi, ngày 
ấy tôi theo chồng về làm dâu ở Cộng đoàn Saddleback, tôi rất nhút nhát, e dè không biết mình có thể 
làm được việc gì không, nên viện cớ nuôi con thơ cho chắc ăn. 

Dần dần các con tôi cũng lớn lên theo thời gian, tới tuổi đi học Việt Ngữ, Giáo Lý, Thiếu Nhi Thánh 
Thể, hàng tuần tôi cũng cho các con tôi tới trường và giao khoán luôn cho các Thầy Cô, đẩy các con 
cho huynh trưởng thiếu nhi, tôi nghĩ là tôi đã làm tròn bổn phận của một người Mẹ đối với các con. 
Tôi tham dự thánh lễ mỗi Chúa nhật là nghĩ đã làm tròn bổn phận của một người Công giáo. Nhưng 
không phải như thế, tôi u mê bỏ quên bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa và tha nhân 
cho đến một ngày chị Nhiên gặp tôi ở nhà thờ và mời tôi tham dự hội Các Bà Mẹ Công Giáo, tôi chỉ 
cười và hứa tham dự cho chị vui, nhưng không đến dự, chị rất kiên nhẫn mời và cầu nguyện chờ đợi 
ngày tôi gia nhập hội, tuy thế cũng phải vài năm sau đó tôi mới đến với hội. 

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sinh hoạt rất đa dạng, là cánh tay đắc lực của Cộng đoàn. Khi đến với hội 
tôi học hỏi được rất nhiều nơi các chị: Trước tiên là học được cách nấu ăn: Chị Quế, chị Nhiên, chị 
Đào nấu ăn rất ngon, phương thức đơn giản, tôi thực hành và có kết quả. Salad trộn hay gỏi gà học 
nơi chị Hiền, chị Minh Phụng, chị Phượng Đào.  Các món tráng miệng như: thạch (rau câu) món này 
phải học nơi Kim Quyên, tôi phải làm đi, làm lại nhiều lần mới tạm ổn, tuy coi là dễ nhưng khó đấy 
các chị ạ. Cắm hoa phải nói đến chị Tỉnh, chị Phượng Hồng, Trang Phạm. Tài nhất là chị Phượng 
Đoàn văn nghệ, văn gừng là chị (có mùi bún riêu ốc đâu đó). Đức tính khiêm tốn, hiền lành, nhã nhặn 
phải nghĩ đến chị Cẩm, chị Nguyệt, Bích Vân, Tammy Phạm, Tuyết Linh, Thanh Nga. Nói đến chữ 
Việt phải học hỏi nơi Cẩm Vân, còn muốn viết văn về đạo phải nhớ đến Mộng Mơ v.v..…Đúng là đa 
dạng phải không các chị. 

Các chị đã mang những kinh nghiệm sẵn có ra phục vụ cộng đoàn những lúc cần thiết, vào những 
dịp lễ lớn các chị mỗi người một tay. Ai có tài gì mang ra thực hành. Tập văn nghệ, một số chị còn 
giả trai để đóng góp vào tiết mục của mình thật phong phú, thú vị. Các chị còn tổ chức các tiệc gây 
quỹ rất hào hứng và thu về khá đáng kể. 

Tôi học hỏi nơi các chị, nhưng tiến bộ không mấy khả quan, nấu ăn thì chỉ để cho nhà ăn mà thôi, 
chứ không đáp ứng được cho Cộng đoàn. Văn nghệ còn dở tệ, không hợp, không sáng sân khấu, 
nên tôi luôn luôn cầu nguyện cho các chị được mạnh khỏe để chu toàn công tác Cộng đoàn trao phó. 

Tuy nhiên tôi ở nhà đọc Thủ Bản của Hội, học cách thức Suy Niệm của các Bà Mẹ Công Giáo: Bà 
Mẹ Công Giáo theo nhiệm ý của Thiên Chúa, từ lúc tạo thiên lập địa Chúa tạo ra người nam và thấy 
chưa đủ nên đã tạo ra người nữ. Sách Thánh cho ta thấy nơi người đàn bà một cái gì cao cả, tuyệt 
vời, và có thể sánh với một tác phẩm đầy đủ duyên dáng, trang trọng cân đối, vừa xinh, vừa đẹp đẽ. 
Đức Maria là Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Chúa cứu thế, là mẫu gương trọn hảo cho các bà 
mẹ. 

Các bà Mẹ Công Giáo đã noi gương Mẹ Maria và biết rằng chỉ có kiên tâm, kiên trì mới chiếm được 
nước Trời. Các bà đem chân lý Chúa, đem yêu thương, và hy sinh của chính mình chiếu vào các gia 



 2 

đình. Các bà lôi kéo ơn Chúa tuôn xuống trong gia đình nhờ những lời cầu nguyện tha thiết và liên 
tục, và nhất là các bà mang đời sống Chúa vào nhà bằng những lời khích lệ và gương tốt của mình, 
để hấp dẫn, thu hút, cảm hoá tâm hồn non dại của con cái.  

Các bà đã nhận Thánh Nữ Monica làm Quan Thầy cho Hội các Bà Mẹ Công Giáo vì Thánh Monica là 
gương mẫu cho các người mẹ. Sở dĩ Giáo Hội dâng lễ kính Thánh nữ, vì bà có công dưỡng dục 
thánh Augustino là một trong những vị đại Thánh. Lúc ấu thơ, nhờ bà vú đạo đức, khôn ngoan mực 
thước, thánh Monica hấp thụ được một nền giáo dục sâu rộng. Bà vú bảo Monica: “Con hãy trở nên 
con người đoan chính, có tinh thần kỷ luật, và tiết độ. Nhờ phương pháp dậy bảo sửa trị cứng rắn 
nên thánh Monica đã trở thành con người  tốt, kính Chúa yêu người, nhất là đối với kẻ nghèo khó. 

Ngày 25 tháng 8 năm 2013 là ngày Tĩnh Tâm Kính Thánh Nữ Monica Quan Thầy của Hội Các Bà Mẹ 
Công Giáo. Khoảng 500 bà và tôi học được một bài học nơi cha Giảng Phòng, câu chuyện như sau: 

Một bà đến toà giải tội và trình bầy về gia cảnh của mình với cha trong toà giải tội. Cha chỉ cho bà 
một bí quyết giữ hạnh phúc gia đình, cha nói:  

- “Mỗi khi chồng bà nóng giận, bà hãy uống một ngụm nước nhưng không nuốt vào, cứ ngậm 
như thế”. Bà về và thực hành như lời cha chỉ dậy. Ít ngày sau bà trở lại tòa giải tội gặp cha và nói:  
- “Thưa cha con đã thực hành phương pháp cha chỉ dậy, ông ấy la hét, nặng lời với con, nhưng 
con cứ ngậm nước trong miệng, nhiều lần như thế, ông ấy không thấy con trả lời, ông im lặng 
luôn, thế là gia đình con trở nên êm ấm hạnh phúc, thật cảm ơn cha” 

Một bài học rất đơn giản và dễ thực hành, hy vọng tất cả Các Bà Mẹ Công Giáo nói riêng và tất cả 
các bà trong cộng đoàn nói chung nên áp dụng và thực hành “Bí Quyết” trên để nhà nhà được êm 
ấm, trên thuận dưới hoà. 

 


