
      CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO HỌP NHAU CẦU NGUYỆN 
 

... Từ vài tháng nay, tôi vui mừng tham gia buổi cầu nguyện chung với 5 bà mẹ Công Giáo 

khác. Chúng tôi tụ họp vào mỗi thứ hai đầu tháng nơi nhà của một người trong nhóm. Khoảng 

thời gian dành cho THIÊN CHÚA này giúp chúng tôi biết sống trọn vẹn tâm tình tin yêu phó 

thác nơi THIÊN CHÚA là CHA, cùng lúc giúp chúng tôi tìm lại niềm an bình nội tâm. 

 

Tục ngữ Pháp có câu ”Con nhỏ, lo âu nhỏ, con lớn, lo âu lớn”. Đúng như vậy. Từ nhiều tháng 

qua tôi sống trong lo âu triền miên, kể cả tâm tình dày vò của người mắc lỗi. Lý do là vì một 

trong các đứa con chúng tôi và một đứa cháu chúng tôi trải qua giai đoạn khó khăn. Tôi đem 

câu chuyện riêng giải bày tâm sự với một người bạn. Người bạn liền mời tôi tham gia một 

nhóm cầu nguyện của các bà mẹ gia đình mà người bạn là thành viên. Tôi tức khắc làm theo 

lời khuyên của bạn hiền. 

 

Thời gian đặc thù dành cho cuộc gặp gỡ với THIÊN CHÚA trong niềm hiệp thông sâu xa với 

các bà mẹ Công Giáo khác cùng mang nặng vết thương đau, trở thành thời điểm phúc lành, không thể thiếu được! Chúng tôi cùng 

nhau cầu nguyện, cùng trao phó con cháu trong vòng tay yêu thương quan phòng của THIÊN CHÚA. Chúng tôi van xin Ngài ra 

tay cứu giúp che chở. Tâm tình cầu xin phó thác thật sự cất khỏi tôi gánh nặng ngàn cân và trao cho tôi niềm an bình bao la. Tôi 

cảm thấy trút khỏi mọi nỗi lo âu lớn nhỏ và tự để cho mình được THIÊN CHÚA dẫn dắt. Tôi phó thác hoàn toàn nơi Tình Yêu vô 

biên của THIÊN CHÚA. Ngài biết rõ điều gì tốt và hữu ích cho con cháu chúng ta. Đôi khi điều Chúa muốn không luôn luôn phù 

hợp với các dự tính của chúng ta. Nhưng tôi biết rõ và tin tưởng vững chắc rằng THIÊN CHÚA không bao giờ bỏ rơi chúng ta. 

 

Với tất cả các ân huệ đó, tôi chỉ còn biết dâng lời cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA. Tôi cám ơn Ngài về niềm an bình ngự trị trong 

tâm hồn tôi. Niềm an bình lớn mãi theo nhịp độ tôi hoàn toàn phó thác con cháu cho THIÊN CHÚA. 

 

... Thông thường khi gặp nhau, các bà mẹ nói với nhau về con cháu của mình. Riêng tôi, thì một người bạn lại nói với tôi về 

Nhóm Các Bà Mẹ gặp nhau để cầu nguyện. Thế rồi tôi đem câu chuyện nói với một người bạn khác và chúng tôi mau mắn tham 

gia các buổi gặp gỡ cầu nguyện của Nhóm Các Bà Mẹ Công Giáo. Một chân trời mới mở rộng trước mắt tôi. Đối với tôi thì thật 

là điều quan trọng khi các phụ nữ cùng tin nơi Tình Yêu THIÊN CHÚA, biết cùng nhau phó thác con cháu cho THIÊN CHÚA, 

vượt khỏi mọi khác biệt về gia đình. Tôi nghĩ rằng tất cả các bà mẹ thường có cùng tình yêu thương dành riêng cho con cháu và 

những lo âu bấn loạn khi con cháu gặp khó khăn hoặc trải qua thời điểm khủng hoảng thử thách. 

 

Càng gặp nhiều gian truân khốn khó, chúng ta càng hưởng nếm niềm an bình dịu ngọt khi chúng ta biết đặt trọn mọi âu lo sầu 

khổ trong vòng tay rộng mở bao la của THIÊN CHÚA là CHA! Tôi tin nơi tác động của Chúa Thánh Linh. Và cứ sau mỗi lần 

gặp nhau cầu nguyện và phó thác cho Chúa xong, tôi ra về với con tim tràn ngập niềm an ủi khích lệ và hướng đến tương lai với  

niềm tin tưởng hy vọng. 

 

... Trong cuộc sống lứa đôi, chúng tôi từng kinh nghiệm thế nào là sức mạnh của lời cầu nguyện: cầu nguyện trong tin yêu phó 

thác nơi THIÊN CHÚA là CHA. Khi một trong những đứa con chúng tôi gặp đau khổ thì tâm hồn chúng tôi vẫn tràn ngập sức 

mạnh, an bình và ơn thánh Chúa. 

 

Gần đây một người bạn mời tôi tham gia Nhóm Các Bà Mẹ gặp nhau để cầu nguyện và phó thác con cháu cho THIÊN CHÚA. 

Tôi sốt sắng nhận lời ngay. Từng kinh nghiệm thế nào là sức mạnh của lời cầu nguyện giữa hai vợ chồng, giờ đây tôi lại kết hợp 

lời cầu nguyện với 6 bà mẹ Công Giáo khác. Chúng tôi họp nhau nhân danh THIÊN CHÚA. Chính Ngài kết hợp chúng tôi trong 

Tình Yêu của Ngài. Chúng tôi tha thiết cầu cho con cháu chúng tôi. Chúng tôi dâng con cháu cho THIÊN CHÚA, đặc biệt những 

đứa con đứa cháu đang gặp khó khăn khủng hoảng. Chúng tôi cũng không quên cầu cho những đứa con được trao phó cho chúng 

tôi xuyên qua các hoạt động tông đồ nơi giáo xứ. Chúng tôi kể tên từng đứa một. 

 

Chúng tôi tin rằng THIÊN CHÚA yêu thương từng người bằng một Tình Yêu bao la ngút ngàn. Chúng tôi tin nơi sự khoan hồng 

vô biên của THIÊN CHÚA. Chính Ngài chăm sóc từng đứa con đứa cháu của chúng tôi. Đặc biệt chúng tôi tha thiết van xin 

THIÊN CHÚA ban ân huệ Đức Tin cho những ai đang sống xa lìa Ngài. 

 

Chứng từ của các bà mẹ Công Giáo thuộc giáo phận Luçon ở miền Trung Tây nước Pháp. 

 

... Thầy bảo thật các con: ”nếu ở dưới đất, hai người trong các con hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì CHA Thầy, Đấng 

ngự trên Trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Matthêu 18,19-

20). 

 

(”CATHOLIQUES EN VENDÉE”, La vie de l'Église de Lucon, No 44, 23 Novembre 2011, trang 6-7) 
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