
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu nguyện là lắng tai nghe tiếng Chúa nói với ta. Cầu 
nguyện là tiếp nhận những gì Chúa muốn ban cho. Cầu 
nguyện là đón nhận ơn tha thứ từ nơi Chúa. Cầu nguyện 
là quy hướng về Chúa mọi việc ta làm. Cầu nguyện là để 
Chúa chiếm ngự linh hồn mình. 
 
Cầu nguyện là tưởng nghĩ đến Chúa với tâm tình thân 
mật thiết tha. Cầu nguyện là tìm hiểu rằng ta được Chúa 
thương yêu giữ gìn coi sóc. Cầu nguyện là liên lạc với 
Chúa như với người thân mến yêu thương. Cầu nguyện 
là để mình chìm đắm trong Chúa là biển cả yêu thương. 
 
Cầu nguyện là đi vào cảnh thinh lặng. Cầu nguyện là 
mến thương trò chuyện với Chúa. Cầu nguyện chỉ là việc 
hiệp nhất với Thiên Chúa. Cầu nguyện là tin rằng Thiên 
Chúa luôn luôn có lý. Cầu nguyện là gỡ tấm màn để nhìn 
thấy dung nhan Thiên Chúa. 
 
Cầu nguyện là sẵn sàng để Chúa có thể nói với ta những 
gì Người muốn nói. Cầu nguyện là phó thác để Chúa có 
thể làm ở trong ta những gì Người muốn làm. Cầu 
nguyện là tiến lại gần Chúa, để thấy rằng Chúa tuy xa, 
song lại rất gần gũi. Cầu nguyện là đi sâu vào tâm hồn 
Đấng mình gọi là Cha, mặc dù mình tội lỗi bất xứng. 
 
Cầu nguyện là hướng mình về Chúa như hướng về mặt 
trời để được Người sưởi ấm tâm hồn. Cầu nguyện là xác 
tín rằng Thiên Chúa biết rõ hơn chúng ta những gì ta 
cần. Cầu nguyện là tìm cách hòa đồng ước muốn của 
mình với Thánh ý Chúa.  
 
Cầu nguyện là tin rằng Chúa không ngừng chăm nom 
săn sóc và phù trợ ta. Cầu nguyện là tin rằng có Chúa 
Quan Phòng, đếm từng sợi tóc trên đầu ta. Cầu nguyện 
là ngừng bước, là suy tư, là sắp xếp giờ giấc và việc làm 
theo ý Chúa. 
 
Cầu nguyện là mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa, để 
Người thông truyền cho ta Tình yêu bao la của Người. 
Cầu nguyện là để Thánh Thần Chúa đưa mình vươn lên 
tới Đức Chúa Cha trong Đức Chúa Con.  
 
Cầu nguyện là yên lặng nhìn ngắm Chúa, không cần nói 
năng, là nói với Chúa bằng ánh mắt và bằng suy tư. Cầu 
nguyện là tiếng rên siết lo âu, là lời khẩn cầu ơn cứu trợ, 
là việc chiêm ngưỡng vinh quang Thiên Chúa. Cầu 
nguyện là chấp nhận quyền ưu tiên của Thiên Chúa, là 
nhận Người làm chủ tế đời sống mình. 
 
Cầu nguyện là giữ thái độ phó thác của trẻ thơ, biết tin 
cậy vào sự chăm sóc của Thiên Chúa, là người Cha nhân 
hậu Cầu nguyện là thay đổi ý định của mình và tôn trọng 
ý định của Thiên Chúa. Cầu nguyện là chấp nhận để một 
«người khác» (và đây là Thiên Chúa) «quấy rầy» mình.  
 
Cầu nguyện là một cử chỉ xác tín rằng: Thiên Chúa hiện 
hữu, Thiên Chúa đang nhìn xem ta, Thiên Chúa đang 
lắng tai nghe ta, Thiên Chúa đang trả lời và cứu trợ ta, 
Thiên Chúa đang thương ta như Cha thương con! 
 

 

Thế 
Nào  

Là  

Cầu 

Nguyện 
 

Cầu Nguyện là như vây đó …. 
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Cầu nguyện là tất cả: là nghe tiếng Chúa nói, là sẵn sàng 

làm theo lệnh Chúa truyền, là ngợi khen, chúc tụng, cầu 

khẩn Chúa.  

 

Cầu nguyện là để Chúa cải hóa bản thân ta. Cầu nguyện 

là nhận thức rằng mình yếu đuối. Cầu nguyện là hành 

động của trẻ thơ, biết mình vụng dại, biết mình hèn mọn 

biết mình mỏng giòn, nhưng cũng biết rằng Chúa là "Mẹ 

hiền" là "Người Cha vô cùng nhân hậu". Cầu nguyện là 

thú nhận với Chúa: tuy con yếu đuối, tuy con tội lỗi, tuy 

con đầy khuyết điểm,  nhưng vẫn được Chúa thương 

yêu. 

 

Cầu nguyện đôi khi cũng là lời thú nhận với Chúa: con 

không hiểu việc Chúa làm, không hiểu tại sao con phải 

đau khổ, nhưng con vẫn tin rằng Chúa làm thế,  để xảy 

ra như thế là vì yêu thương con. Cầu nguyện là xin Chúa 

hãy đến trong ta để lãnh đạo việc ta phấn đấu với ba thù. 
 
Cầu nguyện là vặn nút đài cho tâm hồn mình trùng với 
tần số của Chúa. Cầu nguyện là gửi đi một lá thư, một 
bức điện tín và tin rằng Chúa sẽ nhận được. Cầu nguyện 
là chăm chú tiếp nhận thư từ điện tín từ trời cao Chúa 
gửi riêng cho ta. 
 
Cầu nguyện là dùng ngôn ngữ của Chúa, chứ không phải 
ngôn ngữ của trần gian. Cầu nguyện là chìa khóa mở cửa 
ban mai, là then cửa cài khi đêm tối đến. Cầu nguyện là 
thứ võ khí vô song có sức mở rộng Trái Tim của Chúa. 
 
Cầu nguyện là mến Chúa khi ăn, khi ngủ, khi sống giữa 
trần gian. Cầu nguyện là để Thánh Thần Chúa hành 
động trong ta, để Người uốn nắn tư tưởng và hành động 
của ta, hầu trở thành "đất sét trong tay người thợ gốm". 
 
Cầu nguyện là để cho "nhựa sống thần linh" lưu chuyển 
trong ta và làm cho ta được sống. Cầu nguyện là dành 
cho Chúa chút thì giờ để Người thực hiện trong ta những 
gì ta không ưa nhưng Người lại muốn.  
 
Cầu nguyện là bắt nhịp cầu liên lạc với Đấng Vô-hình, 
mắt ta không nhìn thấy, song tâm hồn ta lại cảm thấy 
đang hiện diện trong mình. 
 
Cầu nguyện là một giòng sông tự vẽ cho mình hướng 
chảy, tự tạo cho mình bề rộng mênh mông và chảy ra 
biển cả là Chúa! 
 
CẦU NGUYỆN LÀ NHƯ VẬY ĐÓ! 
 
Michel Germain Guillot 
(NVH chuyển dịch) 

 

   Cám Ơn – Thank You 
 

Trong tâm tình tạ ơn  

Hồng Ân Thiên Chúa  

ngày Thánh Hiến Tu Viện.  

Con xin chân thành  

cám ơn tình thương  

của Đức Cha Joseph A. Pepe,  

Cha Sáng Lập Đền Thánh  

Giuse Nguyễn Đức Trọng 

Cha Chánh Xứ Giuse Đồng Minh Quang,  

Cộng Đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, LV 

và các ân nhân xa gần 

Đã cầu nguyện,  

giúp đỡ  

và đồng hành với con  

trong hành trình ơn gọi. 

Nguyện xin Thiên Chúa  

đổ tràn đầy  

hồng ân và bình an  

xuống trên quý vị và gia đình.  

16-6-2013 
Sr. Maria Bùi Thị Kim Tuyến 

 

 

Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp 
TU VIỆN ĐỨC MẸ LA VANG – LAS VEGAS 

Sr. Maria Bùi Thị Kim Tuyến 
L.M Giuse Đồng Minh Quang 
421 Sam Jonas Dr., LV, NV 89145 

Email: mariekimbui@yahoo.com 

(702) 325-9118 
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