
     CẦU NGUYỆN CÁ NHÂN: 
  

Một cậu bé chăm chú nhìn vị huyền sĩ Ấn-độ cầu nguyện bên bờ sông. Chờ cho huyền sĩ cầu 
nguyện xong, cậu bé thưa:  “Xin ngài dạy tôi cầu nguyện!”  Huyền sĩ liền nắm đầu cậu bé gìm 
xuống nước khoảng một phút.  Cậu bé vùng lên để thở và càu nhàu:  “Ngài làm như thế có nghĩa 
gì?”  Huyền sĩ trả lời:  “Ta vừa dạy cậu bài học đầu tiên về cầu nguyện.  Bao giờ cậu thực sự muốn 
cầu nguyện như là lúc cậu thực sự muốn thở ở dưới nước, thì lúc ấy tôi mới có thể dạy cậu.” 
Vị huyền sĩ ấy thật chí lý.  Bao lâu chúng ta chưa thực sự muốn cầu nguyện, thì chúng ta sẽ không 
kiên trì trong cầu nguyện. Cầu nguyện rất giống với việc kiêng ăn cho bớt mập.  Chúng ta có thể  
biết tất cả lý thuyết về việc ấy, nhưng cái biết đó sẽ chẳng lợi ích gì cho chúng ta nếu chính chúng 
ta không muốn làm cho mình bớt mập. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
I. TẠI SAO NGƯỜI TA CẦU NGUYỆN:  

 
Người ta có rất nhiều lý do để cầu 
nguyện.  Thí dụ, cầu nguyện khiến họ 
được bình an;  cầu nguyện giúp họ 
đương đầu với cuộc sống;  cầu nguyện 
giúp họ tìm thấy ý nghĩa.  Thiên Chúa 
nghe lời người ta cầu nguyện.  Những 
lý do trên đều đích đáng, nhưng không 
thể là những lý do chính để cầu 
nguyện.  Trong cuốn sách Như bánh 

được bẻ ra (As Bread That Is Broken), Peter van Breemen 
giải thích tại sao người ta cầu nguyện.  Ông ghi rằng 
không thể thẩm định cầu nguyện qua kết quả của nó.  Bởi 
vì ngày nào đó có thể “kết quả” của cầu nguyện xem ra tan 
vỡ.  Thí dụ cầu nguyện không đem lại bình an nữa.  Hoặc 
hình như Thiên Chúa không nghe lời chúng ta cầu nguyện.  
Nếu xảy ra như vậy thì cầu nguyện có vẻ là vô dụng và 
chúng ta sẽ thôi không cầu nguyện nữa. 
 

II. LÝ DO CHÍNH ĐỂ CẦU NGUYỆN: 
    

Cầu nguyện là cách biểu lộ tình yêu.  Biểu lộ tình yêu đối 
với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần để chúng ta 
được sống đời đời với các Ngài. 
Như thế cầu nguyện có thể có nhiều mục đích.  Nhưng lý 
do chính để cầu nguyện là để yêu mến.  Cầu nguyện là 
một hành vi yêu mến để liên kết chúng ta gần gũi hơn với 
Chúa là tình yêu. 
 

III. NHỮNG THỂ THỨC CẦU NGUYỆN 
 

Một học sinh trung học viết như sau trong bài làm của em:  
“Một ngày kia, sau khi chơi bóng rổ ở ngoài công viên, tôi 
đi tới một vòi nước uống công cộng để uống nước.  Nước 
mát thật là ngon và tôi cảm thấy khỏe khoắn, không còn 
mệt nữa.  Bỗng nhiên tôi nghĩ:  ‘Chúng ta cần nước để 
uống.  Nhưng nước từ đâu tới?’  Tôi nghĩ là từ mây.  
‘Nhưng mây từ đâu mà có?’  Là từ nước bốc thành hơi.  
Rồi câu hỏi cứ tiếp tục cho đến khi tôi không trả lời được 
nữa, hoặc nói đúng hơn, cho đến khi tôi chỉ còn một câu 
trả lời:  Từ Thiên Chúa mà đến.  Sau đó một ít phút, tôi 
nằm dài trên mặt cỏ, nhìn lên trời, thắc mắc không hiểu 
Thiên Chúa tựa như thế nào.  Rồi tôi nói với Thiên Chúa 
một chút bằng ngôn  
từ của mình.  Sau đó tôi về nhà.” Cảm nghiệm tuyệt đẹp 
của cậu học sinh ấy cho thấy 3 thể thức cầu nguyện:  Suy 
niệm, Chiêm niệm và Tâm sự. 
 

1. Suy niệm: Là khám phá ý nghĩ về Thiên Chúa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới cũng tựa như sự 
hiện diện của tín hiệu truyền hình trong không gian.  
Những tín hiệu này cần một máy TV để được đưa lên màn 
ảnh.  Cũng thế, sự hiện diện của Thiên Chúa cần sự suy 
niệm như phương tiện để được đưa vào tụ điểm. 
 
1. Chiêm niệm:  là vui hưởng sự hiện diện của Thiên 
Chúa.  Chúng ta được khích động do ý nghĩ về sự hiện 
diện của Thiên Chúa đến nỗi nói không nên lời.  Chúng ta 
chỉ còn biết thinh lặng và vui hưởng sự hiện diện ấy như 
vui hưởng một khúc nhạc hoặc cảnh hoàng hôn tuyệt vời. 
 
2. Tâm sự:  là bày tỏ với Thiên Chúa cảm nghĩ của 
chúng ta.  Chúng ta nói với Thiên Chúa từ con tim và bằng 
ngôn từ hoặc tư tưởng của chúng ta.  Tóm lại, cầu nguyện 
thường có ba thể thức:                                                                                                                                       

o Suy niệm:   Khám  phá bằng tâm trí  
o Chiêm niệm:   Vui hưởng trong tâm hồn, 
o và Tâm sự:  Bày tỏ từ trái tim. 

Thường những thể thức cầu nguyện này móc nối với nhau 
trong cùng một kinh nguyện, tựa như những sợi giây nhỏ 
trong một sợi giây thừng.  Khó mà tách chúng ra được. 
 
IV. CHUẨN BỊ CẦU NGUYỆN:   
 
Trước khi cầu nguyện, chúng ta cần chuẩn bị.  Việc chuẩn 
bị gồm bốn bước căn bản: 
 

A. Chọn một chỗ để cầu nguyện. 
B. Ấn định giờ giấc để cầu nguyện. 
C. Chọn lựa một thế để cầu nguyện, và  
D. Tạo một bầu khí để cầu nguyện. 

 
Trước hết là nơi chốn:   Có những người cầu nguyện 
đang khi ngồi trên xe buýt hoặc đi bộ đến nơi làm việc. 
Nhưng muốn cầu nguyện mà không bị ngắt quãng, chúng 
ta cần một chỗ riêng.  Đức Giê-su đã làm như vậy.  Sách 
Tin Mừng nói rằng Ngài “đi lên núi để cầu nguyện” (Lc 
6:12).  Sách cũng kể “Ngài đi ra một nơi hoang vắng và 
cầu nguyện ở đó” (Mc 1:35).  Điều quan trọng về nơi chốn 
là nó giúp chúng ta cầu nguyện.  Muốn biết đâu là chỗ 
thích hợp để cầu nguyện thì tốt nhất phải thử xem. 
 
Thứ hai là giờ giấc:  Với một số người cầu nguyện lúc 
ban sáng là thích hợp.  Nhưng có người lại ưa cầu nguyện 
vào buổi tối. Chúa Giê-su cầu nguyện vào cả hai lúc.  Sách 
Tin Mừng nói:  “Sáng sớm Người đã  
dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” 
(Mc 1:35).  Hoặc:  “Người đã thức suốt đêm cầu  
nguyện cùng Thiên Chúa” (Lc 6:12).  Cũng vậy, muốn 
biết giờ giấc nào tốt nhất cho mình để cầu nguyện, cần 
phải thử nghiệm. 
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Thứ ba là tư thế: Có người ngồi cầu nguyện là tư thế tốt 
nhất.  Người khác lại thích quỳ cầu nguyện.  Đức Giê-su 
cầu nguyện với nhiều tư thế.  Sách Tin Mừng ghi lại:  
“Người quỳ gối, cầu nguyện…” (Lc 22:41).  Hoặc:“Sấp 
mặt xuống, Người cầu nguyện” (Mt 26:39). 
 
Bước cuối cùng là quan trọng nhất: Bước quan trọng 
nhất trong việc cầu nguyện là tạo một bầu khí hoặc 
khung cảnh thích hợp để cầu nguyện.   
 

Sách Tin Mừng không 
cho chúng ta biết Đức 
Giê-su đã làm điều này 
như thế nào, có lẽ vì 
khung cảnh cuộc sống của 
Ngài luôn luôn thích hợp 

để Ngài có thể cầu nguyện.  Nhưng chúng ta thì không 
giống như vậy;  chúng ta cần phải tạo một khung cảnh 
thích hợp.  Đây là một cách. 
 
Sau khi chọn tư thế cầu nguyện, bạn hãy để cho toàn thân 
thoải mái.  Bắt đầu để cho những thớ thịt trên mặt giãn ra, 
dần dần xuống tới vai, ngực, bụng và chân. Khi đã hoàn 
toàn thoải mái, bạn hãy nhắm mắt lại và thở theo một nhịp 
đều hòa.  Vận động nhịp thở cho tới khi thấy thinh lặng 
bao trùm.  Lúc bạn cảm thấy mình gặp được con người nội 
tậm của mình thì bạn cố gắng tiếp xúc với Chúa, Đấng 
đang ở trong bạn là đền thánh của Người (1 Cr 6:19).  
Cách đơn giản để thực hiện điều này là hãy chú tâm cầu 
nguyện:  “Lạy Chúa, Chúa ở gần với con còn hơn cả 
chính hơi thở của con.  Ước gì mỗi hơi thở đều nhắc nhớ 
cho con biết Chúa đang hiện diện sâu thẳm nơi con người 
nội tâm của con.” 
Cầu nguyện xong, bạn hãy dừng lại trong một tư thế mở 
lòng cho Chúa.  Nếu Chúa cho bạn cảm nhận được sự hiện 
diện của Người, như thỉnh thoảng vẫn xảy ra, thì bạn hãy 
sống với sự hiện diện ấy.  Đừng vội vã tiếp tục;  nhưng 
hãy quên đi chương trình định sẵn của bạn, mà cứ mở lòng 
cho Chúa.  Việc nghỉ ngơi trong sự hiện diện đầy yêu 
thương và có sức chữa lành của Chúa là một hình thức cầu 
nguyện tuy đơn sơ nhưng thật tuyệt diệu. Bây giờ chúng ta 
hãy trở lại với chính việc cầu nguyện. 
 

IV. CÁCH THỨC CẦU NGUYỆN 
 

Hầu hết người ta theo những cách thức để cầu nguyện.  
Một cách thức chỉ là một khuôn mẫu hoặc một đường lối 
để giúp cho việc cầu nguyện của chúng ta diễn tiến trôi 
chảy.  Sau đây là một số cách thức người ta thấy rất hữu 
ích: 
 
 Cầu nguyện bằng cuộc sống 
 Cầu nguyện bằng Kinh Thánh  
 Và Cầu nguyện bằng những kinh nguyện đã có từ 

lâu. 
 
 Cầu nguyện bằng cuộc sống gồm có ba bước: 

 
Cách thức cầu nguyện bằng cuộc sống thì đơn giản và 
thực tế.  Cách này lý tưởng cho việc cầu nguyện vào buổi 
tối.  Ba bước đó gồm:  bước thứ nhất hướng về Chúa Cha;  
bước thứ hai hướng về Chúa Con;  và bước thứ ba hướng 

về Chúa Thánh Thần.  Mỗi bước đều có suy niệm, chiêm 
niệm và tâm sự.  Mỗi bước khoảng hai hoặc ba phút. 
 
 Bước thứ nhất -   Ôn lại ngày sống của bạn.  Chọn 
một điểm cao nhất – một việc tốt bạn đã làm hoặc một 
điều tốt đã đến với bạn.  Tâm sự với Chúa Cha về điểm 
đó.  Rồi cảm tạ Người. ( Thí dụ sau đây cho thấy cách 
thức cầu nguyện diễn tiến thế nào: “Lạy Cha, Cha biết con 
thiếu kiên nhẫn như thế nào.  Nhưng hôm nay Cha đã giúp 
con biết kiên nhẫn.  Con cảm tạ Cha.”) 
 Bước thứ hai -   Tiếp tục ôn lại ngày sống.  Lần 
này chọn một điểm thấp nhất – một điều xấu bạn đã làm.  
Tâm sự với Chúa Con về điều ấy.  Xin ơn tha thứ. (Thí dụ 
sau đây cho thấy cách thức cầu nguyện diễn tiến thế nào: 
Bước thứ hai:  “Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy chúng con 
phải yêu mến.  Xin Chúa tha thứ cho con, vì con đã không 
tỏ lòng yêu thương đối với một người thực sự cần tình 
thương, một người đang sống trong hoàn cảnh gia đình 
không mấy tốt đẹp.”) 
 Bước thứ ba -   Hướng về ngày mai, về một khó 
khăn bạn sẽ phải đương đầu.  Tâm sự với Chúa Thánh 
Thần về điều này.  Xin ơn trợ giúp. (Thí dụ sau đây cho 
thấy cách thức cầu nguyện diễn tiến như thế nào:  “Lạy 
Chúa Thánh Thần, con muốn làm điều gì là đúng.  Nhưng 
con không biết rõ phải làm gì.  Xin Chúa giúp con biết 
phải đối xử thế nào với một người đang bực bội và rượu 
say bí tỉ.”) 

 
 Cầu nguyện bằng Kinh Thánh có bốn bước:   
 
Nếu cầu nguyện bằng cuộc sống thích hợp cho cầu nguyện 

buổi tối thì cầu nguyện bằng 
Kinh Thánh rất thích hợp vào 
ban sáng.  Nó đòi hỏi nhiều cố 
gắng hơn và hữu hiệu hơn khi 
bạn còn đang khỏe khoắn.  
Bạn hãy lấy một đoạn Tin 

Mừng và dành chừng hai hoặc ba phút cho mỗi bước. 
 
 Bước 1:  Đọc đoạn Kinh Thánh chậm chậm.  Hãy 
tưởng tượng bạn là một trong những nhân vật trong đoạn 
Kinh Thánh ấy.  Thỉnh thoảng dừng lại để nhìn hoặc nghe 
những gì nhân vật ấy đã thấy hoặc đã nghe. 
 Bước 2: Hãy suy nghĩ về đoạn Kinh Thánh.  
Tưởng tượng những gì đang xảy ra trong tâm trí nhân vật 
bạn chọn.  Điểm nào đã được nói lên trong đoạn Kinh 
Thánh? 
 Bước 3: Hãy nói với Chúa Giê-su.  Tưởng tượng ra 
những gì nhân vật ấy nói với Chúa Giê-su, không kể 
những gì đã được ghi lại trong đoạn Kinh Thánh. 
 Bước 4: Hãy lắng nghe Chúa Giê-su.  Tưởng 
tượng những gì Chúa Giê-su có thể nói với nhân vật trong 
đoạn Tin Mừng, không kể những gì đã đọc thấy trong 
đoạn Kinh Thánh ấy. 
 
Kết thúc bằng cách nói với Chúa Giê-su tất cả những điều 
ấy sẽ áp dụng như thế nào vào trường hợp cá nhân bạn.  
Sau đây là một thí dụ cụ thể về cách thức cầu nguyện 
bằng Kinh Thánh, với đoạn Mt 9:9-12. 
 
 Bước 1 -  (Tưởng tượng ra bạn là Mát-thêu đang 
khi đọc đoạn Tin Mừng này).  “Đức Giê-su đi ngang qua 
trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang 
ngồi ở đó.  Người bảo ông:  ‘Anh hãy theo tôi!’  Ông đứng 
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dậy đi theo Người.”  (Dừng để suy nghĩ:  Gương mặt của 
Chúa Giê-su có nét nào đặc biệt lúc ấy khiến cho Mát-thêu 
đứng lên đi theo Chúa?)  “Đức Giê-su đang dùng bữa 
trong nhà, thì kìa, nhiều người thu thuế và người tội lỗi 
kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.”  (Dừng để 
suy nghĩ:  Thử nhận ra những nét biểu lộ nào trên mặt 
những người tội lỗi đang lắng nghe Chúa.)  “Thấy vậy, 
những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: 
‘Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân 
tội lỗi như vậy?’  Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói:  ‘Người 
khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới 
cần.’”  (Dừng để suy nghĩ:  Nói những lời này, giọng nói 
của Chúa Giê-su như thế nào?  Ngài ám chỉ ai khi nói 
những lời này?) 
 
 Bước 2 -  (Hãy tưởng tượng Mát-thêu nghĩ gì)  
“Bây giờ tôi biết tại sao Đức Giê-su đã gọi tôi rồi!  Tôi cần 
thầy thuốc.  Tôi đau ốm nhiều lắm.  Nhưng tôi thiết nghĩ 
Đức Giê-su đã gọi tôi vì một lý do nào khác nữa.  Tôi 
muốn biết lý do ấy là gì.” 
 Bước 3 -  (Hãy tưởng tượng Mát-thêu nói gì với 
Chúa Giêsu)  “Lạy Chúa, con biết Chúa đã gọi con vì con 
đau ốm.  Nhưng còn lý do nào khác không?  Có phải Chúa 
thấy ở nơi con một điều gì chính con không thấy được?  
Điều đó là gì?” 
 Bước 4 -  (Hãy tưởng tượng Chúa Giê-su nói gì 
với Mátthêu)  “Mát-thêu, Thầy đã gọi anh vì một lý do đặc 
biệt.  Thực sự Thầy nhận thấy một cái gì đặc biệt nơi anh.  
Hiện giờ thì cứ kiên nhẫn.  Ngay bây giờ, anh cứ theo 
Thầy!” 

 Cách tốt nhất để kết thúc cầu 
nguyện là hãy nói với Chúa Giê-
su về đoạn Tin Mừng này áp 
dụng cho bạn như thế nào. Cách 
thức cầu nguyện cổ truyền đơn 
giản nhất: Cách thức cầu nguyện 

cổ truyền là suy niệm về một kinh quen thuộc.  Cách làm 
như sau:  mỗi lần lấy một ý hay một câu.  Dừng lại sau 
mỗi ý hay mỗi câu để tâm sự với Chúa.  Thí dụ cầu 
nguyện bằng kinh Lạy Cha. 
 
− “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm 

cho danh thánh Cha vinh hiển.”  
− “Lạy Cha, xin giúp con ý thức Cha là Cha “của chúng 

con,” nên chúng con là anh chị em với nhau.   
− Trước hết xin Cha giúp con biết đối xử với người khác 

như anh chị em.” 
− “Triều đại Cha mau đến.” “Lạy Cha, xin ban cho con 

ơn can đảm để biết sử dụng tài năng mà xây dựng 
Nước Cha.  Xin cho con đừng ích kỷ và bất xứng với 
Nước Cha, khi Con Cha trở lại trong ngày sau hết.” 

− “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.” “Lạy 
Cha, xin giúp con biết bắt chước Chúa Giê-su trong 
Vườn Dầu.  Ngài nói: ‘Xin đừng theo ý con, mà xin 
theo ý Cha.’  Lạy Cha, điều ấy không phải dễ làm, 
nhưng thật là khó.” 

− “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng 
ngày.”  “Lạy Cha, biết bao anh chị em hôm nay đang 
đói.  Họ đói thể xác và phần hồn.  Con có thể  
làm được gì để giúp họ?” 

− “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha 
cho những người có lỗi với chúng con.” “Lạy Cha, 
Cha biết con không phải là một người dễ tha thứ cho 

anh chị em.  Đó là điều con cần được chữa lành.  Xin 
Cha đưa bàn tay chữa lành của Cha mà chạm tới con.” 
 

− “Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu 
chúng con cho khỏi sự dữ. A-men.” “Lạy Cha, thánh 
Phao-lô viết:  ‘Thiên Chúa là Đấng trung tín:  Người 
sẽ không để anh em bị thử thách quá sức;  nhưng khi 
để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp, 
để anh em có sức chịu đựng’ (1 Cr 10: 13).  Xin Cha 
giúp con biết tin vào lời thánh Phao-lô – và tin vào 
tình yêu vô biên cùng lòng nhân từ của Cha.” 

 
 
Kết Thúc: Cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Chúa:  
 
 Cầu xin Ca ngợi( prayer of praises): 

− Tôi  sẽ không ngừng chúc tụng Chúa 
− Câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi 
− Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa 
− Xin các bạn nghèo hãy nghe tôi nói mà vui lên 
− Hãy  cùng tôi ngượi khen ĐỨC CHÚA 
− Ta đồng thanh tán tụng danh Người..” ( Tv 34 :2-

4) 
  

 Cầu nguyện tạ ơn ( Prayer of Thanksgivíng) 
 
− Chúc tụng Chúa vì Người nghe tiếng tôi khẩn 

nguyện 
− Chúa là sức mạnh, là khiên mộc chở che tôi 
− Lòng tôi đặt tin tưởng nơi Người 
− Tôi đã được Người thương trợ giúp 
− Nên lòng tôi vui mừng hoan hỉ, cất cao tiếng hát tạ 

ơn Người” ( Tv 28:6-7) 
 

 Cầu nguyện xin ơn ( prayer of petitions) 
 
− Lạy Chúa, xin đoái thương, này con đang kiệt sức 
− Chữa lành cho con ,vì  gân cốt rã rời 
− Tòan thân con rã rời quá đỗi 
− Mà  lạy Chúa, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ ? 
− Lạy Chúa,  xin trở lại mà giải thóat con 
− Cứu độ con, vì Ngài nhân hậu” ( Tv 6:2-5)  

 
 

 

Thánh nữ Tê-rê-xa Hài Đồng Giê su 
cũng nói :”   đối với  tôi, cầu 
nguyện là một sự hướng lòng lên, 
một cái nhìn đơn sơ hướng lên trời. 
Đó là tiếng kêu của lòng tri ân và 
của tình yêu trong cơn thử thách 
cũng như trong lúc hưởng niềm 
vui.” 
 

32   | Hieäp Nhaát 175 | 08 - 2015 | 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.theguardian.com/science/the-lay-scientist/2013/mar/26/1&ei=t4ieVajjFYrVoAT52I-YBg&bvm=bv.96952980,d.cGU&psig=AFQjCNGMa4eya-3BUkfr3TUcqdkh_rWwjA&ust=1436539348733169�



