
 

 

                                                                     ễ ă ưở

rong những ngày vừa qua, mạng xã hội đã xảy ra những cuộc tranh luận 

gay gắt về vấn đề tốt xấu, sai và đúng, sự thật và sự giả dối. Nói chung 

đây là những vấn đề mà con người quan tâm ở mọi thời, mọi nơi. Vấn đề 

là ở chỗ mỗi thời đều có những cách tranh luận khác nhau. Nếu ngày xưa 

người ta dùng sách báo, thì ngày nay người ta dùng mạng xã hội … và trong 

tương lai có lẽ người ta còn dùng nhiều phương tiện khác nữa mà ngày nay 

chúng ta chưa biết tới. Tuy nhiên vấn đề cũng chỉ là tìm kiếm sự thật và 

phương tiện nào để đạt đến sự thật ấy. 

Để đạt đến sự thật hay để vạch ra sự giả dối của người khác người ta có 

thể dùng nhiều cách khác nhau. Đôi khi người ta cũng dùng phương tiện xấu 

để đạt mục đích : thí dụ dùng những câu chuyện bịa đặt để đạt mục đích cho 

mọi người thấy người kia là xấu, là gian dối. Ở đây chúng ta thấy có một sự 

nghịch lý : Muốn chứng minh người khác gian dối thì chính mình lại dùng 

cách gian dối, bịa đặt. Dĩ nhiên người ta phải cố gắng trình bày “như thật” 

sự giả dối của mình. Sự giả dối ấy có thể được nhân lên gấp bội nhờ phương 

tiện truyền thông. Một câu chuyện tuy giả nhưng được lập đi lập lại nhiều 

lần cũng có thể làm cho một số người tin tưởng và làm cho lan rộng. Thí dụ 

mặc dù không đẹp nhưng người ta có thể chỉnh sửa hình ảnh để đưa lên 

mạng một hình ảnh rất đẹp, thu hút nhiều người. Cứ như thế hình thành nơi 

chúng ta một lối sống ảo, không có thực. Và việc lan truyền nhanh chóng 

trên mạng có thể làm cho một số người vui hay thành công trong công việc. 

Tuy nhiên lối sống ảo đó không hề được khuyến khích trong đời sống kitô 

hữu. Thiên Chúa luôn luôn muốn chúng ta sống thật và đi đến sự thật toàn 

vẹn ở nơi chính Đức Kitô. Đây quả thực là một thách đố lớn cho các kitô 

hữu chúng ta ngày nay.   
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BẠN ĐÃ ĐÁNH THỨC CHÚA CHƯA? 

…Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền 

đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào gối mà 

ngủ… (Mc 4,37-38) 

Suy niệm: Cơn bão đêm ấy trên Biển Hồ thật ác liệt. Các ngư dân lão luyện 

như các tông đồ cũng phải kinh hoảng. Các ông mải chống chọi với những 

cơn sóng dữ không để ý thái độ kỳ lạ của Thầy Giê-su vẫn say sưa giấc điệp 

ở đàng lái thuyền. Lúc tình hình đã trở nên tồi tệ không thể cứu vãn nữa, các 

ông mới đánh thức Chúa để cầu cứu… may ra…! Sự can thiệp của Chúa 

thật đơn giản. Ngài quát một tiếng, sóng gió tan biến, biển liền im lặng như 

tờ. Có thế, các môn đệ mới xác tín về chân tính của Thầy: Ngài là Đấng 

mà “gió và biển cũng phải tuân lệnh.” 

Mời Bạn: Không ít bạn trẻ ngày nay cảm thấy những điều mà từ nhỏ mình 

vẫn tin một cách đương nhiên thì nay bị lung lay tận gốc rễ. Những phát 

minh của khoa học kỹ thuật, những trào lưu tư tưởng khiến các bạn cảm 

thấy niềm tin vào Thiên Chúa trở thành đáng hoài nghi; nếp sống hưởng thụ, 

phóng túng của thời đại khiến các bạn cảm thấy việc sống theo Mười Điều 

Răn của Chúa làm mình không thể phát huy hết mọi phẩm chất tự do cao 

quý của con người. Con tàu đức tin của mình không còn êm ả lướt sóng nữa 

mà chao đảo trước cơn sóng gió vỗ đập. Thế mà sao Chúa vẫn im lặng? Bạn 

nhớ rằng dù Chúa có ngủ thì Ngài cũng đang đồng thuyền đồng hội với bạn. 

Bạn hãy nói gì với Chúa đi! Bạn hãy đánh thức Chúa dậy đi bằng tâm tình 

chân thành nhất của bạn! 

Chia sẻ về một kinh nghiệm bị thử thách về đức tin của mình. 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày dành 5 phút để tâm sự với Chúa. 

Cầu nguyện: Đọc Kinh Tin. 
  

  

 Trên Thập Giá, Chúa Giêsu Cầu Nguyện Cho Chúng Ta 

Tại buổi yết kiến chung hôm thứ Tư, 16.6, tại Sân San Damaso, ĐTC 

Phanxicô đã kết thúc loạt bài giáo lý về cầu nguyện của ngài tập chú vào lời 

cầu nguyện vốn được gọi là lời cầu nguyện linh mục của Chúa Giêsu. 

Trong loạt bài giáo lý này, chúng ta đã nhắc lại nhiều lần rằng cầu nguyện là 

một trong những nét đặc trưng rõ ràng nhất trong cuộc đời của Chúa Giêsu: 

Chúa Giêsu đã cầu nguyện, và Người đã cầu nguyện rất nhiều. Trong hành 



trình thi hành sứ mệnh của Người, Chúa Giêsu đã đắm mình trong đó, bởi vì 

cuộc đối thoại với Chúa Cha là cốt lõi rực sáng trọn sự hiện hữu của Người. 

Các sách Tin Mừng làm chứng rằng lời cầu nguyện của Chúa Giêsu càng trở 

nên mãnh liệt và cô đọng hơn xiết bao vào giờ khổ nạn và cái chết của 

Người. Những biến cố tột đỉnh trong cuộc đời của Người tạo nên cốt lõi 

trung tâm của việc rao giảng Kitô giáo: những giờ phút cuối cùng Chúa 

Giêsu sống tại Giêrusalem là trung tâm của Tin Mừng không những vì các 

Thánh sử dành nhiều chỗ rộng rãi hơn cho câu chuyện này, mà còn vì biến 

cố Người chết và phục sinh – giống như một tia chớp - làm sáng tỏ phần đời 

còn lại của Chúa Giêsu. Người không phải là một nhà từ thiện săn sóc các 

đau khổ và bệnh tật của con người: Người đã và còn hơn thế nữa. Trong 

Người, không những có sự tốt lành: mà còn có một điều gì đó hơn thế nữa, 

có ơn cứu rỗi, và không phải là ơn cứu rỗi từng hồi - kiểu có thể cứu tôi 

khỏi bệnh tật hoặc một khoảnh khắc tuyệt vọng - mà là ơn cứu rỗi toàn diện, 

ơn cứu rỗi của đấng được xức dầu, mang lại hy vọng trong chiến thắng dứt 

khoát của sự sống đối với sự chết. Do đó, trong những ngày Lễ Vượt Qua 

cuối cùng của Người, chúng ta thấy Chúa Giêsu hoàn toàn đắm mình trong 

cầu nguyện. 

Như chúng ta đã nghe, Người cầu nguyện rất nhiều trong vườn Giệtsimani, 

bị xao xuyến đến chết được. Tuy nhiên, chính trong giây phút đó, Chúa 

Giêsu đã gọi Thiên Chúa là “Abba”, là Cha (x. Mc 14:36). Chữ này, trong 

tiếng Aram, là tiếng nói của Chúa Giêsu, nói lên sự thân mật, nói lên sự tín 

thác. Chính trong lúc Người cảm thấy bóng tối bao quanh Người, Chúa 

Giêsu phá vỡ nó bằng chữ ngắn ngủi đó: Abba, lạy Cha. 

Chúa Giêsu cũng cầu nguyện trên thập giá, bị che phủ tối tăm trong sự im 

lặng của Thiên Chúa. Thế nhưng, một lần nữa chữ “Lạy Cha” lại xuất hiện 

từ đôi môi của Người. Đó là lời cầu nguyện sốt sắng nhất, vì trên thập giá, 

Chúa Giêsu là Đấng chuyển cầu tuyệt đối: Người cầu nguyện cho người 

khác, Người cầu nguyện cho mọi người, ngay cả những người đã lên án 

Người, mặc dù không một ai, trừ một phạm nhân tội nghiệp đứng về phía 

Người. Tất cả mọi người đều chống lại Người hoặc thờ ơ với Người, chỉ có 

phạm nhân đó nhận ra quyền năng của Người. “Lạy Cha, xin tha thứ cho họ; 

vì họ không biết việc họ làm ”(Lc 23:34). Giữa bi kịch, trong nỗi đau đớn 

tột cùng cả linh hồn lẫn thể xác, Chúa Giêsu đã cầu nguyện bằng những lời 

thánh vịnh; với những người nghèo khổ trên thế giới, đặc biệt những người 

bị mọi người lãng quên, Người đọc những lời bi thiết của Thánh vịnh 22: 

“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con?” (câu 2). 

Người cảm nhận việc bị bỏ rơi, và Người đã cầu nguyện. Thập giá là sự 

hoàn thành hồng phúc của Chúa Cha, Đấng ban phát tình yêu, nghĩa là ơn 

cứu rỗi của chúng ta được hoàn thành. Và cũng có lần, Người gọi Chúa Cha 



là “Thiên Chúa của con”, “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay 

Cha”: nghĩa là mọi sự, mọi sự đều là lời cầu nguyện, trong ba tiếng đồng hồ 

trên Thập giá. 

Do đó, Chúa Giêsu cầu nguyện trong những giờ phút quyết định của cuộc 

khổ nạn và cái chết của Người. Và với sự sống lại, Chúa Cha sẽ khứng nhận 

lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu rất mãnh liệt, lời cầu 

nguyện của Chúa Giêsu rất độc đáo, và cũng trở thành kiểu mẫu cho lời cầu 

nguyện của chúng ta. Chúa Giêsu cầu nguyện cho mọi người: Người cầu 

nguyện cho cả tôi, cho từng người trong anh chị em. Chúa Giêsu có thể nói 

với mỗi người chúng ta: “Thầy đã cầu nguyện cho anh chị em trong Bữa 

Tiệc Ly, và trên Thập Giá”. Ngay trong những lúc đau đớn nhất của các nỗi 

khổ của chúng ta, chúng ta cũng không bao giờ cô đơn cả. Lời cầu nguyện 

của Chúa Giêsu ở với chúng ta để chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhưng anh chị 

em hãy cầu nguyện, và nhớ rằng Người cầu nguyện cho chúng ta. 

Và đối với tôi, dường như đó là điều đẹp đẽ nhất đáng ghi nhớ. Đây là bài 

giáo lý cuối cùng của chu kỳ về cầu nguyện này: anh chị em hãy nhớ ân 

sủng mà chúng ta không những cầu xin, nhưng, có thể nói, chúng ta được 

“cầu nguyện cho”, chúng ta đã được đón nhận vào cuộc đối thoại của Chúa 

Giêsu với Chúa Cha, trong hiệp thông với Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu 

cầu nguyện cho tôi: mỗi người chúng ta hãy ghi nhớ điều này. Ngay cả 

trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất. Chúng ta đã được nghinh đón vào cuộc 

đối thoại của Chúa Giêsu với Chúa Cha trong sự hiệp thông của Chúa 

Thánh Thần. Chúng ta đã được Chúa Giêsu Kitô mong muốn, và ngay trong 

giờ thống khổ, giờ chết và giờ phục sinh của Người, mọi sự đã được hiến 

tặng cho chúng ta. Và như thế, với lời cầu nguyện và với cuộc sống, chỉ còn 

phải can đảm và hy vọng, và với sự can đảm và hy vọng này, cảm nhận 

được lời cầu nguyện của Chúa Giêsu một cách mạnh mẽ và tiếp tục bước đi: 

để cuộc sống của chúng ta có thể là một cuộc sống tán tụng vinh quang 

Thiên Chúa vì biết rằng Người cầu nguyện cho tôi với Chúa Cha, rằng Chúa 

Giêsu cầu nguyện cho tôi. 

 

 
 

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu 

cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bếp ăn từ thiện và quỹ bác ái 

của Họ đạo.Cô Hồng: 200kg gạo. Cô Thủy: 2.000.000đ. 


