
Cầu nguyện và cầu xin 

Tôi xin chia sẻ đèu suy nghĩ của tôi vè sự 

cầu nguye ̣n vầ cầu xin: 

 Cấc Giấo dân 1 đời đi lẽ vầ cầu nguye ̣n, vầ 

tất cẩ mọi đèu trong Bẩn tin đèu có Lời 

Chúa cẩ thì cũng gióng như cấc vị đi tu, chỉ 

khấc có 1 đèu lầ những người Giấo dân thì 

có 1 giâ điǹh đẻ mầ lo lấng còn cấc vị đi tu 

thì không. Chúa bẩo ai cũng được lầm 

thấnh cẩ, Chúa có nói lầ cấc Cha cầu 

nguye ̣n hơn cấc Giấo dân đâu vầ Chúa cho cấc Cha, cấc Sơ được Chúa nhâ ̣n lời hơn lầ cấc 

giấo dân đâu, Chúa thương tất cẩ mọi người bầng nhau, vầ khi chét trước mất Chúa mọi  

linh hòn cũng bầng nhau, không phân bie ̣ t Châ, Sơ, hây lầ Giấo dân, giầu,nghèo hay lầ trí 

thức. Tôi xin chia sẻ thêm lầ Chúa rất công bầng ai cầu xin Chúa cũng nghe, không phẩi 

cấc cha, cấc bầ sơ mầ Chúa nghe nhièu hơn cấc Giấo dân đâu. Xong cấc cha mầ mọi người 

tín thấc, cấc cha mầ chữa be ̣nh hay lầm được đèu gì Sấng Danh Chúa (theo tôi nghi ̃đấy lầ 

vie ̣c Chúa giao phó tùy vầo vie ̣c Chúa muón cấc vị lầm) vầ tậi sao mầ mọi người tín thấc 

vầo cấc vị linh mục, cấc vị Tu sỹ nam nữ? Theo tôi nghĩ thì lầ vì cấc vị lầ những người hy 

sinh cẩ cuo ̣ c đời đẻ theo Chúâ, đây lầ 1 tín hie ̣u ta nghĩ có đúng không?  

Còn cầu xin thì vie ̣c Chúâ cho được hay không thì chỉ có Chúa biét thôi, đèu mầ Chúa 

nhân lời được ơn Chúa cho lầ do cuo ̣ c đời mình phẩi có vie ̣c lầm tót 

Ta thấy có nhièu người không theo đậo Chúâ (bên lương) hoâ ̣c lầ không có theo đậo nầo 

hét mầ Chúâ thương hơn cấc cha, hơn cấc vị đi tu, vì họ lầm được 1 đèu gì đó mầ cấc cha 

không dấm lầm (Dụ Ngôn Người Samari Nhân Hâ ̣u Lc 10, 25-37). Tôi xin kể 1 câu 

chuye ̣n củâ 1 người đẫ kẻ cho tôi nghe vầo dịp mầ tôi mới được chịu phép rửa to ̣ i, lúc ấy 

ông cụ đẫ hơn 80 mươi tuỏi ròi, ông cụ kẻ với tôi rầng: “chấu biét không bấc khi trước 

gâ ̣ p 1 người đói gần chét, bấc thì cũng mất hét cẩ sự nghie ̣p, hôm mầ bấc gâ ̣p ông ta, bấc 

chỉ còn có 30 đòng muâ được bữâ cơm cuói cùng đẻ đi tìm chõ sóng, bấc đẫ cùng ông ăn 

vầ sau nầy bấc gâ ̣p ông ở chõ nhầ Chúa, thì ra Ngầi lầ linh mục “. Tôi không biét ông cụ 

có phẩi lầ Dân chúa hay không hoâ ̣c lầ 1 Tôn giấo nầo khấc xong vie ̣c lầm của ông cụ thì 

thâ ̣ t lầ tót lầnh hét sức còn có thẻ được xem lầ 1 vie ̣c lầm thấnh thie ̣n nữa bởi vì theo tôi 

nghĩ thì chỉ có những người có 1 tấm lòng thương người thì mới nghĩ đén sự đói khất 

củâ người khấc vầ phẩi có dậ nhân từ  thì mới dấm chia sẻ hét những gì mình có cho 

người khấc cùng trong cẩnh khỏ mầ không giữ lậi cho mình. Theo sự nhâ ̣n xét của tôi thì 

vie ̣c lầm tót lầnh của ông cụ ngầy nay cũng không khấc vie ̣c lầm củâ Người Samari Nhân 

Hâ ̣u củâ 2000 năm trước lầ bao. Tôi nghĩ Chúa thì rất lầ công bầng, Chúa luôn luôn mời 

gọi ta, nhưng Ngầi không bất buo ̣c ta, Ngầi cho ta sự tự do đẻ ta lựa chọn, theo Ngầi hay 

theo thé gian? Néu như tâ đẫ lựa chọn theo Chúa thì ta cũng cần phẩi có mo ̣ t tấm lòng Từ 

Thie ̣n như Ngầi, vì những ai có tấm lòng Từ Thie ̣n rất được Chúâ thương. 
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