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Lời mở đầu và cách thức suy niệm Kinh Lạy Cha trong năm Thánh Giu-se.

Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện của Chúa dạy cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta hôm
nay. Lời kinh này được trân quý và giữ gìn, cầu nguyện và sống động một cách đặc biệt trong
hành trình đức tin cùng thiêng liêng của người Kitô hữu.
Trong Năm Thánh Giu-se, Toà Ân Giải Tối Cao đã mời gọi các tín hữu suy niệm Kinh Lạy Cha
ít nhất 30 phút để nhận ơn toàn xá.
Trong tâm tình này, một nhóm Giáo Dân, Tu Sĩ Nam Nữ, Phó Tế vĩnh viễn và Linh Mục “đồng
lòng và chung sức”, qua cầu nguyện và suy tư viết lên những hàng suy niệm đơn sơ về Kinh
Lạy Cha, để như là một chút “của ăn thiêng liêng”gởi đến những ai có lòng ao ước cầu nguyện
và suy niệm với Kinh Lạy Cha trong Năm Thánh Giu-se này, qua đó đón nhận Ơn Toàn Xá.
Các phần suy niệm được sắp xếp như sau:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mở đầu: Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước Cha trị đến,
Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,
Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,
Nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ.
Kết thúc: Vì Chúa là Vua uy quyền và vinh hiển muôn đời.

Để giờ suy niệm Kinh Lạy Cha được tốt đẹp, xin đề nghị Sáu bước cầu nguyện:
Mở đầu với Dấu Thánh Giá và Kinh Sáng Soi.
Lắng đọng giây lát và đọc chầm chậm ba lần Kinh Lạy Cha.
Suy niệm từng phần của Kinh Lạy Cha.
Sau mỗi phần suy niệm, dừng lại suy gẫm vài phút trong thinh lặng, và có thể dâng
Chúa một lời nguyện từ trong tâm hồn dựa trên phần suy niệm vừa qua.
5. Sau khi suy niệm hết các phần Kinh Lạy Cha, nên hát một bài về Thánh Giu-se.
6. Đọc “Kinh ông Thánh Giu-se bầu cử” và kết thúc với Kinh Cám Ơn.

1.
2.
3.
4.

Ngoài ra, có hai khả thể về việc làm giờ suy niệm Kinh Lạy Cha:
a) Nếu anh chị em nào không có nhiều thời gian, thì làm việc suy niệm trong một lần cầu
nguyện, như đề nghị Sáu bước cầu nguyện.
b) Nếu anh chị em nào muốn đi sâu và kín múc nhiều hơn những ơn lành từ Kinh Lạy
Cha, thì nên làm nhiều lần, kéo dài trong khoảng một tuần. Mỗi ngày, chỉ nên đọc và
suy gẫm về một phần suy niệm thôi. Và đưa lời cầu nguyện đó vào cuộc sống.
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“Kinh ông Thánh Giu-se bầu cử” (Ad te Beate Ioseph” của Đức Lêô XIII biên soạn).
Lạy ơn Ông Thánh Giu-se/ Chúng con chạy đến cùng
Người/ trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng
con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà/ là Đấng đã làm
Bạn cùng Người/ phù hộ gìn giữ chúng con/ thì chúng
con cũng lấy lòng trông cậy cho vững vàng/ mà xin Ông
Thánh Giu-se/ bầu cử cho chúng con như vậy.
Chúng con xin vì nhân đức kính mến/ mà Người làm Bạn
cùng Rất Thánh Đồng Trinh/ là Mẹ Chúa Trời/ và là
Đấng chẳng mắc phải tội tổ tông truyền/ cùng vì lòng
thương/ Người đã ẵm lấy Đức Chúa Giêsu/ thì chúng con
xin Ông Thánh Giu-se/ ghé mặt lại mà thương đến Hội
Thánh/ là phần sản nghiệp Đức Chúa Giêsu/ đã lấy Máu
Thánh mình mà chuộc.
Lại xin Người dùng sức mạnh thiêng liêng/ và quyền phép Người/ mà giúp đỡ những sự chúng
con còn thiếu thốn. Lạy Đấng đã coi sóc Đức Chúa Giêsu/ cùng Đức Bà cho cẩn thận/ thì chúng
con xin Người/ bênh vực con cái Đức Chúa Giêsu đã chọn. Lạy Cha rất thương yêu! Chúng
con xin Người cất mọi sự dối trá/ cùng mọi tội lỗi/ cho chúng con khỏi mắc phải những sự ấy.
Lạy Đấng rất mạnh đang ở trên trời/ hay gìn giữ chúng con/ xin Người dủ lòng thương mà che
chở chúng con/ đang khi chiến trận cùng kẻ thù tối tăm/ là các ma quỉ/ Như xưa Người đã gìn
giữ Đức Chúa Giêsu/ cho khỏi cơn hiểm nghèo thế nào/ thì rầy chúng con cũng xin Người/ cứu
chữa lấy Hội Thánh/ cho khỏi các mưu kế giặc thù/ và các sự gian nan khốn khó như vậy/ cùng
xin Người hằng bầu cử cho chúng con/ được bắt chước Người/ và trông cậy vì quyền thế Người/
cho được giữ đạo cho trọn/ cùng được chết lành/ và được hưởng phúc vô cùng trên thiên đàng.
Amen.

r Nhóm suy niệm:
-

Nt. M.Anna Lê Thị An Bình, FMI (Roma, Ý).
Chị Matta Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Thuỵ Sĩ).
Chị Têrêsa Phan Thị Hương (Đức).
Anh Chị Anphongsô Trương Nguyễn Xuân Vũ &
Katharina Hồ Thị Đoan Trang (Đức).
Anh Chị Louis Nguyễn Trung Trực & Magarita Nguyễn Công Thùy Minh (Na-uy).
Thầy Phó Tế vĩnh viến Phaolô Nguyễn Phan Quang Quý &
chị Lucia Phan Thị Ngọc Dung (Hoa Kỳ)
Thầy Giuse Trần Văn Ngữ, SJ. (Hung-ga-ry).
Lm. Phanxico Xaviê Hoàng Khắc Luận SJ. (Lào).
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. (Đức).
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LẠY CHA CHÚNG CON Ở TRÊN TRỜI
Đến thăm quý Sơ nuôi các em bé mồ côi ở một tu viện. Nhìn Sơ một bên tay bồng bế em bé
nhỏ mới mấy tháng tuổi, tay bên kia đang xoa đầu một trẻ thơ gần hai tuổi đang đứng ôm chặt
đôi chân của Sơ, lòng chúng tôi quặn lại. Sơ mở lời kể về hoàn cảnh của hai em bé đã bị bỏ rơi
từ khi mới lọt lòng. Một em thì Sơ tìm được trước cửa của Tu Viện. “Bà mẹ trẻ nào đó” đã đặt
con mình mới vài tháng tuổi ở đó với niềm tín thác cho các Sơ mà không một lời nhắn nhủ. Em
kia thì các Sơ tìm thấy ở một thùng rác tại nhà thương, khi em bé mới lọt lòng và còn “đỏ hỏn”.
Một cuộc đời dã man từ bỏ bào thai, cuộc đời khác từ tâm đón nhận bào thai.
Không chỉ có hai em bé đó, mà xung quanh là một bầy trẻ thơ đang được chăm sóc tại tu viện
từ ái này. Có em tung tăng chạy nhảy, đứa thì mếu máo khóc oà, có đứa trố mắt nhìn chúng tôi,
rồi những đứa khác thì đang ngủ ngon lành trên các chiếc chiếu. Thăm hỏi các em và lắng nghe
các Sơ chia sẻ, lòng bồi hồi pha trộn sự đau đớn và xót thương.
Trước khi ra về, cùng với các Sơ và các em bé, chúng tôi hướng lòng về bàn thờ cầu nguyện,
trên đó có tượng Thánh Cả Giu-se, Hài Nhi Giê-su và Mẹ Maria. Chúng tôi muốn dâng các em
bé mồ côi này lên cho Thánh Gia và xin các Đấng nhận các em bé không cha không mẹ này
vào trong ngôi nhà của Thánh Gia.
Bắt đầu cầu nguyện với lời Kinh Lạy Cha. “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Vừa cất lên lời
này, lòng chúng tôi rối bời. Rối bời vì chứng kiến những phận người nhỏ bé kia không có cha,
tệ hơn đã bị chính người cha sinh ra mình chối bỏ, quãng đời còn lại sẽ không bao giờ tìm được
một đôi tay mạnh mẽ chở che. Nhưng sự rối bời đó được hoá giải qua niềm tin và lòng thương
xót của Cha trên trời. Thật vậy, dù cuộc đời có dã man đến mấy, các bé thơ này chắc chắn luôn
được Cha trên trời quyền năng và giàu lòng thương xót yêu thương chở che.
Tình yêu thương của Cha trên trời đang được truyền đến các em qua tấm lòng từ ái hy sinh của
các Sơ, của những đôi tay dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ. Nhìn các Sơ yêu thương chăm
sóc các em bé, ý nghĩa của hai từ “chúng con” trong lời kinh được “tô đậm” hơn nữa. Vâng, lời
Kinh Lạy Cha Chúa Giê-su dạy không bao giờ là lời kinh mang chất “ích kỷ của cái tôi”, mà
chan chứa hương vị tốt lành của tình huynh đệ, tình đồng loại qua hai chữ “chúng con”.
Cảm nghiệm được những tâm tình này, lòng tôi tìm lại được sự nhẹ nhàng thanh thoát. Đây là
lần đầu tiên cảm nhận được ý nghĩa sâu xa của lời mở đầu trong Kinh Lạy Cha: “Lạy Cha chúng
con ở trên trời”.
Cha của chúng con ở trên trời là người Cha của mọi phận người, của bạn và của tôi, của chính
các em bé mồ côi bị bỏ rơi, và của cả những phận người rong ruổi bon chen, lạc bước và đơn
côi trong ngục tù ở đất khách quê người.
Cùng với một chị phụ nữ Công Giáo tốt lành người Mã-lai, chúng tôi lái xe vào trong một nhà
tù. Với sự khôn ngoan khéo léo và với trái tim thật tốt lành của chị, mà chiếc xe được vào tận
bên trong khuôn viên của nhà tù. Người phụ nữ tốt lành, mà anh em tù nhân người Việt thường
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gọi là Mẹ Mary, và chúng tôi đưa đồ đạc vào để giúp cho anh em. Nào là mỳ gói, bánh kẹo,
quần áo và những thứ cần thiết. Sau 30 phút sắp xếp và trao đổi với nhân viên nhà tù, chúng tôi
được phép thăm các anh em tù nhân.
Thật hồi hộp! Chẳng biết cuộc thăm viếng sẽ ra sao? Một lúc sau, từ trong phòng thăm viếng
của nhà tù, nhìn ra cửa sổ chúng tôi thấy một nhóm thanh niên đang được dẫn ra. Mỗi người
chỉ mặc mỗi cái quần đùi và tất cả anh em đi chân không dưới cái nắng nóng có thể làm phỏng
bàn chân. Đôi tay người sau đặt trên đôi vai của người trước, thật trật tự và nghiêm chỉnh, cai
tù dẫn đoàn người vào phòng thăm viếng, nơi chúng tôi đang đợi.
15 người bước vào, chúng tôi chào hỏi anh em. Tất cả đều là người Việt mình cả, họ đến từ ba
miền đất nước, mỗi người đều có lý do riêng để phải “bước vào” nhà tù ở đất khách quê người.
Hỏi thăm và trò chuyện với anh em chút. Sau đó, Mẹ Mary liền lấy ra ba cái điện thoại di động
đã được nạp tiền đầy đủ, 15 anh em thay phiên nhau được phép gọi điện thoại về quê nhà, thăm
hỏi cha mẹ, thăm hỏi vợ con. Hoà với những lời thăm hỏi là bao giọt nước mắt và tiếng nấc
vang lên trong căn phòng nhỏ bé này.
Đứng nhìn anh em mà lòng thật đau. Lòng đau nhưng thật an ủi, khi nhìn đến người phụ nữ tốt
lành, Mẹ Mary, một người dưng đối với anh em, nhưng qua niềm tin vào Cha trên trời, bà đã
trở nên chỗ nương ẩn và nguồn an ủi cho anh em. Đến đây, chúng tôi lại cảm nhận một lần nữa
chiều sâu của hai từ “chúng con” trong Kinh Lạy Cha. Lời kinh dạy dỗ con cái Chúa biết sống
tình huynh đệ và đồng loại, không kể chủng tộc và màu da. Cha trên trời không cho phép bất
cứ ai có thể vẽ đường biên giới trên “bản đồ của tình huynh đệ” cả.
Trước khi chia tay anh em, Mẹ Mary trao quà cho anh em. Sau đó chúng tôi mời gọi anh em
cầu nguyện. Lúc này chúng tôi khám phá ra một điều: trong 15 anh em này chỉ có một người
Công Giáo duy nhất. Nhưng không sao, chúng tôi giải thích chút và mời gọi mọi người cùng
chúng tôi hướng về trời cao để cầu nguyện với lời kinh Chúa Giê-su đã dạy. Lời kinh được cất
lên bằng hai thứ tiếng. Mẹ Mary đọc tiếng Anh, chúng tôi đọc tiếng Việt.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời - Our Father who art in heaven”. Vừa đọc lời đầu tiên, một
“cục nghẹn” xuất hiện ở cổ, giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, nhịp trái tim đập mạnh hơn,
vì giây phút này tôi thầm tri ân Cha trên trời biết bao, vì Cha trên trời chính là Cha của các anh
em tù nhân này, dù họ có niềm tin hay không, dù họ có biết đến Cha hay không. Đọc hết lời
Kinh Lạy Cha, lòng tràn ngập niềm vui khôn siết. Vui vì Cha trên trời sao lại gần gũi đến vậy.
Cha ở bên các em bé mồ côi kia, Cha ở kề các anh em tù nhân này, và Cha cũng ngồi cạnh một
người bệnh nặng chuẩn bị lìa đời.
Bước vào trong nhà thương thời đại dịch Covid để thăm viếng và ban bí tích Hoà Giải, Xức
Dầu và Thánh Thể cho một anh em bị trọng bệnh. Tiến đến gần giường bệnh. Người anh em
nhìn thấy tôi và mừng rỡ muốn trở dậy. Kéo ghế ngồi gần bên anh, lắng nghe, chia sẻ và tâm
tình cùng anh. Sau đó, mời anh cùng cầu nguyện để chuẩn bị đón nhận các bí tích. Trong sâu
lắng, tay trong tay, chúng tôi đọc lời kinh quen thuộc: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Vừa
đọc tới đây, “cục nghẹn” năm xưa “trở lại”. Giữa cảnh tĩnh mịch thinh lặng và với chút quạnh
hiu kia, bóng dáng của Cha trên trời “hiển lộ”.
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“Cha đâu bao giờ bỏ con nằm bệnh một mình.
Cha trên trời đang ở đây bên anh mà!”
Trong căn phòng của nhà thương, cùng với những đau đớn thân xác mà căn bệnh ung thư gây
ra cho người anh em, vẫn luôn có sự hiện diện ủi an đỡ nâng và đôi tay mạnh mẽ của Cha trên
trời dành cho anh. Lúc này đây, Cha trên trời chính là chỗ anh ẩn náu, là nơi anh tìm thấy sự
bình an. Nhận ra điều này, lòng tôi được ủi an lây với người anh em. Mừng cho anh biết bao,
vì Cha trên trời không chỉ hiện diện ở gia đình khi anh mạnh khoẻ và làm việc; không chỉ hiện
diện trong nhà thờ khi anh đi dâng Thánh Lễ; mà Cha trên trời còn ở bên anh ngay lúc này và
tại nơi đây, nơi anh đang nằm điều trị cơn bệnh hiểm nghèo và đối diện với sự chết.
Sau đó, trong tình huynh đệ, chúng tôi cùng chia sẻ nỗi niềm với anh, cùng lắng nghe những
tâm tình của anh, cùng xin tiếp tục được phép đồng hành với anh trong lời cầu nguyện.
Vâng, “anh và chúng tôi” chính là “chúng con” trong lời Kinh Lạy Cha mà.
Cha trên trời ơi,
như Mẹ Maria và Thánh Cả Giu-se, chúng con là những người được đầy ân phúc,
khi chúng con được Chúa Giê-su dạy chúng con cầu nguyện: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”.
Ôi, hồng phúc biết bao, khi Thiên Chúa chúng con tin tưởng là Cha, là Abba.
Mà từ ngữ Abba người Do-thái chỉ dùng để gọi chính người cha ruột của mình mà thôi.
Vậy thì hồng phúc lớn lao, lại lớn lao gấp đôi rồi!
Cha trên trời của chúng con sao mà gần đến vậy. Tầng trời có cao vời và xa cách đất thấp đến
mấy, vẫn không thể tách biệt tình Cha dành cho chúng con.
Cuộc đời mạnh khoẻ, đầy đủ và an bình hay cuộc đời là tù nhân, là mồ côi, hoặc là bệnh nhân,
hay cuộc đời rơi vào bất cứ hoàn cảnh nào đi nữa, đều có Cha trên trời ở bên.
Có một câu được khắc trên một thanh gỗ treo trong nhà nguyện của các Sơ Dòng Biển Đức:
“Ở đâu có bầu trời, ở đó có Cha trên trời hiện diện”.
Ngày đầu tiên bước vào cuộc đời này, mỗi người chúng con được Cha trên trời trân trọng và
yêu thương, thì “ngày đầu tiên” đó vẫn theo chúng con luôn mãi, tình yêu của Cha vẫn luôn
gần gũi và mới mẻ đối với chúng con.
Tình yêu hiện diện gần gũi và mới mẻ của Cha cho chúng con nhận ra rằng, không có không
gian nào và cũng không có bất cứ điều gì có thể lấy mất mối tình Cha trên trời dành cho mỗi
người chúng con, cũnh như không thể phá đổ được chỗ ẩn náu mà Cha trên trời ban tặng cho
từng người chúng con.
Tình yêu của Cha trên trời cũng luôn mời gọi chúng con biết sống cho nhau, biết nắm lấy tay
nhau cùng bước trên hành trình Đức Tin, vì không ai là con Cha trên trời theo kiểu ích kỷ cá
nhân. “Chúng con” chính là tình huynh đệ mà Cha trên trời mời gọi chúng con sống.
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“Lạy Cha chúng con ở trên trời”, làm sao chúng con có thể tri ân Cha cho đẹp nhất đây?
Chúng con tin rằng, lời tri ân đẹp nhất dành cho Cha là chúng con ý thức sống cậy dựa và ẩn
náu luôn mãi trong đôi tay dịu dàng, quyền năng và tràn đầy lòng thương xót của Cha trong
mọi nơi và mọi lúc.
“Lạy Cha chúng con ở trên trời”, ẩn náu nép mình vào lòng Cha, cùng với Chúa Giê-su chúng
con xin thưa với Cha rằng:
“Lạy Cha, chúng con xin phó thác hồn chúng con trong tay Cha” (x.Lc 23,46).
Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ.
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CHÚNG CON NGUYỆN DANH CHA CẢ SÁNG
Lời nguyện này trong Kinh Lạy Cha, là lời nguyện khá đặc biệt mà Chúa Giê-su, Đấng Cứu
Thế nhân loại chúng ta đã truyền dạy. Ngài mời gọi và mong muốn mỗi người trong chúng ta
cố gắng nỗ lực cộng tác phần mình để tôn vinh và làm sáng danh Thiên Chúa, và nhờ đó Vương
quốc của Người sẽ được lan rộng mãi trong cuộc sống hôm nay, cho đến mai sau.
Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giê-su đã cho phép chúng ta gọi Cha của Người là Cha của
chúng ta và nhờ mang danh Chúa Ki-tô, chúng ta có thể gọi Thiên Chúa là Cha. Vì thế chúng
ta hãy tin tưởng và xác tín vào quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho mọi
người trên thế giới này nhận biết Chúa. Qua đó, toàn thể nhân loại tuyên xưng danh của Ngài,
và danh Ngài cả sáng trong cuộc sống hằng ngày và khắp vũ trụ.
Danh Cha = Danh Thiên Chúa
Danh Thiên Chúa là gì? Làm thế nào để diễn tả? Thật khó và không dễ diễn tả, bởi vì không
một ngôn từ nào có khả năng diễn tả trọn vẹn. Vì thế, nhiều lần Kinh Thánh phải sử dụng những
hình ảnh lấy từ các thụ tạo, để trình bày Thiên Chúa. Chẳng hạn, khi nói Thiên Chúa là đá tảng,
thì có ý so sánh sự vững chắc của Thiên Chúa. Khi muốn nói đến sức mạnh thanh luyện của
Thiên Chúa, thì người ta ví Ngài như ngọn lửa.
Danh Thiên Chúa cũng rất kỳ diệu, vì Ngài đã thực hiện nhiều việc kỳ diệu nơi muôn loài muôn
vật. Như trong Tin mừng thánh Mác-cô cho chúng ta thấy việc kỳ diệu Đức Giê-su Ki-tô, nói
với các môn đệ: “Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, và dù
có uống nhầm thuốc độc, thì cũng chẳng sao” (Mc 16, 17-18).
Danh Thiên Chúa cũng rất đáng yêu mến, như lời Thánh Phê-rô đã nói: “Ngoài Người ra, không
ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân
loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4, 12). Và tất cả chúng ta đều phải
yêu mến ơn cứu độ.
Và Danh Thiên Chúa thật đáng tôn kính, như Thánh Phao-lô Tông Đồ đã khẳng định: “Khi vừa
nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Pl
2,9-10).
Thông phần để “nguyện Danh Cha cả sáng”
Vì thế, Thiên Chúa luôn muốn xây dựng mối tương quan với chúng ta, qua chính Danh Thánh
của Ngài và Ngài cho phép chúng ta kêu lên Ngài với chính tên của Ngài. Thiên Chúa muốn
bước vào trong tương quan với chúng ta và giúp chúng ta cũng có thể có tương quan với Ngài.
Điều này có ý nghĩa là, Thiên Chúa sẵn sàng hiến thân mình cho thế giới của nhân loại. Ngài
luôn ở đó, để bất cứ ai cũng có thể kêu cầu đến, và Ngài cũng có thể bị con người xúc phạm và
tổn thương.
Qua biến cố Nhập Thể của Đức Ki-tô, Danh Thánh của Thiên Chúa được mạc khải cách trọn
vẹn. “Con đã cho họ biết danh Cha” (Ga 17,6). Chúa Giê-su đã nói như thế trong lời cầu nguyện
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của mình với Chúa Cha. Bây giờ, trong người Con này, Thiên Chúa có thể được kêu lên với
chính Danh Thánh của Ngài.
Vâng, Thiên Chúa đã đi vào thế giới và đã phó mặc chính mình vào trong đôi tay của nhân loại.
Thiên Chúa càng gần chúng ta chừng nào, thì những hành động xấu xa của chúng ta càng dễ
làm cho khuôn mặt của Thiên Chúa mờ nhạt đi, và càng dễ xúc phạm đến Danh Thánh của
Chúa.
Trong Cựu Ước, tiên tri Ê-dê-ki-en cũng đã nêu lên sự xúc phạm Danh Thánh của Thiên Chúa,
bằng cách ông đã trích dẫn lời của Thiên Chúa nói với nhà Ít-ra-en rằng: “Hỡi nhà Ít-ra-en,
không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì Danh Thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm
giữa các dân các ngươi đã đi đến. Ta sẽ biểu dương Danh Thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc
phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận
biết chính Ta là ĐỨC CHÚA - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng” (Ed 36,22-23).
Và “Ta sẽ làm cho Danh Thánh Ta được nhận biết giữa dân Ta và sẽ không để cho Danh Thánh
của Ta bị xúc phạm nữa. Bấy giờ các dân tộc sẽ nhận biết chính Ta là ĐỨC CHÚA, Đấng
Thánh của Ít-ra-en” (Ed 39,7).
Lời cầu xin “chúng con nguyện Danh Cha cả sáng” mà Chúa Giê-su dạy chúng ta, vẫn luôn
vang lên trong thế giới đen tối, ác độc, xấu xa. Trong bóng đêm của cuộc đời, lời cầu xin chỉ
cho chúng ta thấy rằng, chỉ có Thiên Chúa là công chính, chỉ có Thiên Chúa- Cha trên trời, là
thánh và là nguồn ánh sáng chiếu soi và sưởi ấm cuộc đời này. Khi mạc khải danh Cha cho
chúng ta, Đức Ki-tô cũng dạy dỗ và cho phép chúng ta thông phần làm vinh hiển danh Cha.
Vì thế, chúng ta đang thông phần làm vinh hiển danh Cha trên trời, khi chúng ta hằng ngày
trung thành cầu nguyện và sống lời Kinh Lạy Cha mà chính Đức Ki-tô đã dạy chúng ta. Và
Danh Thánh của Thiên Chúa đặc biệt được vinh hiển qua chính thái độ sống tuân theo những
điều Chúa dạy của chúng ta, nghĩa là qua chính đời sống thường ngày của chúng ta.
Có lẽ lời cầu nguyện “chúng con nguyện Danh Cha cả sáng” tìm được “sự trọn vẹn hoàn toàn”
của mình, khi chính Thiên Chúa là Cha làm cho danh của Ngài được vinh hiển. Vì thế, với tất
cả tâm tình, chúng ta tiếp tục dâng lên Cha lời cầu nguyện này, và cũng xin được hiệp thông
với Đức Ki-tô để cố gắng sống một cuộc đời tương hợp với giáo huấn và thánh ý của Chúa.
Cũng như xin Ngài giúp chúng ta luôn ý thức khám phá những hồng ân cứu độ trong cuộc đời
chúng ta, và được lòng biết ơn sâu thẳm trước Chúa là Cha.
Lòng biết ơn thúc đẩy chúng ta cảm tạ Cha trên trời, và cao rao Danh Thánh của Ngài trên mọi
nẻo đường chúng ta đi. Danh Thánh đem lại niềm hy vọng, củng cố niềm tin và chất chứa sức
mạnh cứu rỗi, và cũng Danh Thánh đó đưa chúng ta về mảnh đất của yêu thương và của an
bình. Mảnh đất đó chính là Vương quốc của Cha.
Anh Chị Anphongsô Trương Nguyễn Xuân Vũ và Katharina Hồ Thị Đoan Trang.
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NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN
Chúa Giê-su là Ngôi Lời xuống trần gian dạy cho con người biết thánh ý Thiên Chúa để được
hạnh phúc. Nên Người đã dạy chúng ta cầu nguyện với lời Kinh Lạy Cha. Đây là lời kinh duy
nhất mà Đức Giê-su trực tiếp dạy các môn đệ, cho nên vẫn được gọi là lời kinh của Chúa.
Không những Ngài dạy chúng ta cách thức cầu nguyện, nhưng còn ban tặng Thánh Thần để lời
kinh ấy trở thành “Thần trí và Sự sống”, là lời kinh của người CON dâng lên CHA trong tác
động của THÁNH THẦN.
Chúng ta cầu nguyện là đến với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Cầu nguyện không phải là để cầu
khẩn ăn xin, nhưng là tình thân. Chìm vào đáy lòng, trong thân tình để gặp được Chúa là người
Cha vô cùng quyền năng nhưng cũng vô cùng yêu thương nhân hậu.
“Nước Cha trị đến”, là lời xin thứ hai của Kinh Lạy Cha, ngắn gọn, đơn sơ như lời xin thứ nhất:
“Tôn vinh Danh Chúa”. Sau khi đã cầu cho mọi người nhận biết Cha nhờ mặc khải và đức tin,
chúng ta cầu cho Nước Người tỏ hiện qua viêc cải biến con người và xã hội.
Cầu nguyện cho Nước Cha trị đến, có nghĩa là chúng ta mở rộng lòng trí chúng ta đón nhận
tình yêu Chúa Cha. Cùng cầu: “Xin cho Nước Cha trị đến”, sẽ đạt được điều mà ngôn từ diễn
tả: Chúng ta nhận được, chúng ta tìm thấy Nước Cha. Vì thế chúng ta phải cầu nguyện cho
chương trình Chúa được thực hiện. Khi Nước Chúa trị đến ta sẽ được thỏa mãn mọi khát vọng.
Nhưng chúng ta không thể nào cầu nguyện mà không thực hành. Tâm tình con thảo phải được
thể hiện trong việc chăm lo mở rộng Nước Chúa.
Tâm tình chia sẻ phải được thể hiện trong đời sống chan hoà yêu thương. Tâm tình cảm thông
và tha thứ. Lời cầu nguyện chỉ chân thực khi có thực hành. Chúng ta chứng tỏ mình đang từng
bước đi đến con đường thánh thiện như Thiên Chúa đã từng dạy, ngang qua những việc làm
của chúng ta. Chúng ta trở nên giống Cha, sống như một người con đích thực của Cha, có nghĩa
là sống yêu thương không giới hạn, chúng con sẽ làm danh thánh Cha được tôn vinh, tỏa rạng.
Và như thế, Nước của Cha sẽ ngự trị trong mỗi tâm hồn và ý muốn yêu thương của Cha sẽ được
thể hiện.
“Nước Cha trị đến”, đây là lời mà anh chị em cũng như chính bản thân tôi lập đi lập lại rất
nhiều trong những lần đọc Kinh Lạy Cha. Nhưng trong thực tế, “Nước Cha có thực sự đã hoàn
toàn trị đến chưa?” Trong khi thế gian còn đầy dẫy những đau khổ, còn đầy dẫy những người
không thể hoà giải và tha thứ cho nhau, còn đầy dẫy những con người thẳng tay giết chết những
con chiên của Chúa, giết chết những nhà truyền giáo vô tội, và còn đầy dẫy những con người
sống với cõi lòng đóng chặt không có sự cảm thông. Giờ đây là lúc chúng ta hãy nài xin “Nước
Cha trị đến”, chúng ta thưa với Chúa: “Lạy Cha, chúng con đang cần Cha! Lạy Chúa Giêsu,
chúng con đang cần Chúa, chúng con cần Chúa ở khắp mọi nơi, mọi lúc, Chúa là Chúa ngự
giữa chúng con! Xin giúp chúng con nhận ra sự thờ ơ, dửng dưng, lười biếng và ích kỷ của
chúng con”.
Thật vậy, nhân loại đang lạc hướng, vì thế để xây dựng lại thế giới và góp phần xây dựng Nước
Thiên Chúa trên thế giới này, chúng ta cần phải ra khỏi chủ nghĩa ích kỷ, chỉ biết chú ý đến cái
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tôi của mình và thờ ơ đối với mọi người khác. Cả năm qua, toàn cầu đang phải đối diện với bao
khó khăn do siêu vi khuẩn Covid gây ra. Đây là thời điểm bắt chúng ta phải nhìn lại chính mình,
và trân quý tất cả nhân loại thuộc về một đại gia đình duy nhất, và mối liên kết cùng tình huynh
đệ giữa mọi người với nhau là điều cốt lõi để xây dựng thế giới, xây dựng Nước Trời. Đây là
những điều mà trong thời gian qua chúng ta đã nghe rất nhiều lần qua những bài giảng của quý
Cha và càng nhiều hơn nữa qua những bài giảng của Đức Thánh Cha.
Nhưng chúng ta hãy tự hỏi:
- Chúng ta có bắt đầu thực hành chưa? Hay chúng ta vẫn còn sống mãi trong ích kỷ, trong
lười biếng?
- Chúng ta có bắt đầu sẵn lòng giúp người già neo đơn, đi chợ mua thực phẩm hay chở
họ đi bác sĩ hoặc một cuộc điện thoại thăm hỏi?
- Chúng ta có bắt đầu sẵn lòng tiếp tục công việc hằng ngày ở xưởng hãng, hay vì “tôi sợ
lây bệnh”, nên nghỉ ở nhà, để những người bạn đồng nghiệp gánh thay công việc của
tôi?
- Chúng ta có bắt đầu nhìn lại thân phận giới hạn mỏng dòn của mình, hay vẫn còn tiếp
tục vênh vang?
- Và còn bao nhiêu sự việc khác mà chúng ta chưa bắt đầu.
Nước Cha không thể nào trị đến, nếu chúng ta không có một quyết tâm “bắt đầu”. Và “bắt đầu”
từ đâu? Tôi suy nghĩ nhiều về đời sống Thánh Giu-se trong những tuần qua. Ô, tuyệt quá mình
có thể “bắt dầu” từ gương sống của con người này.
Đối với Giáo Hội Việt Nam, Thánh Giu-se vẫn luôn sống động, Ngài là quan thầy phù trợ, và
còn là vị Gia trưởng thân thương gần gũi đang chia sẻ cuộc đời chúng ta. Một cuộc đời với
nhiều lo toan trắc trở.
Đến với Thánh Giu-se. Học nơi Thánh Giu-se.
Cậy trông nơi Thánh Giu-se để “Nước Cha được trị đến”.
Thánh Giu-se đã không tiếc gì trong việc góp phần mình vào hành trình cứu độ của Chúa Giêsu. Đóng góp của thánh Giu-se rất âm thầm. Tuy rất âm thầm. Nhưng lại rất lớn. Nhiệt tình mà
khiêm tốn. Năng động mà âm thầm. Phục vụ mà kín đáo.
Thánh Giu-se đã được dẫn vào sự thông hiệp với sự sống của Thiên Chúa vì Ngài đã lắng nghe
và thực thi ý Chúa. Ngài đã được soi lòng mở trí, đã được sự khôn ngoan, để biết cách bảo vệ
Chúa Giê-su và Mẹ Maria.
Hình ảnh và những gương tốt lành của Thánh Giu-se đang xuất hiện giữa lòng thế gian, giữa
bao khó khăn do đại dịch gây ra. Nhờ gương Thánh Giu-se, đang xuất hiện những con người
biết quảng đại dâng hiến đời mình và những gì thuộc đời mình cho lợi ích chung, để minh chứng
cho tình yêu. Để Nước Cha được trị đến.
Nhờ gương Thánh Giu-se, đang xuất hiện những gia đình biết liên kết với những khác biệt nơi
các người khác, để dệt nên tình yêu liên đới của những người con một Cha trên Trời.
Nhờ gương Thánh Giu-se, âm thầm và khiêm tốn. Chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc sống con người
để phục vụ với niềm vui của người Cha chung, với yêu thương, với kính trọng. Để Nước Cha
được trị đến.
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Nước Cha là nơi Cha ngự trị, và nơi đó tình yêu của Ngài đang hiện diện, nơi đó không còn bất
công và khổ đau, nơi đó tất cả mọi người và mọi vật đều được hiệp nhất với Thiên Chúa và với
nhau, một sự hiệp nhất trong tình yêu. Trong cơn đại dịch này, hình ảnh Nước Cha được tỏ lộ
rõ nơi những gia đình sống yêu thương, đoàn kết, và hy sinh cho nhau, nơi tình liên đới của
làng xóm qua việc gọi điện hỏi thăm nhau, qua tình liên đới của người mạnh khoẻ dành cho
người cao niên và người đau yếu, qua việc giúp mua thực phẩm và thuốc thang cho nhau. Qua
những lời cầu nguyện cho nhau. Tất cả những cử chỉ thanh cao đó diễn tả hình ảnh sống động
của Nước Thiên Chúa tràn đầy tình yêu và lòng thương xót.
Đó là những cố gắng nhỏ bé của con người trong việc xây dựng Nước Trời giữa lòng cơn đại
dịch, và cũng là những cố gắng sống tinh thần theo bước Đức Kitô, cho được trở nên một với
Ngài trong một thân thể duy nhất. Tuy nhiên, trên hết Nước Trời cần phải được xây dựng qua
sự can thiệp của Thiên Chúa, qua sự can thiệp của Chúa Giê-su, Đấng yêu thương nhân loại.
Chúa muốn chúng ta làm nhiều điều. Nhưng có một điều phải được kể là quan trọng nhất để
tôn vinh Ngài, để Nước Ngài trị đến, đó là yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
Hiện nay, yêu thương và phục vụ đang là những giá trị được trân trọng.
Yêu thương phải có chất lượng, nghĩa là không phải chỉ là cho đi những gì mình có, mà còn
cho đi chính mình. Phục vụ phải đúng là phục vụ, nghĩa là đáp ứng đúng nhu cầu bằng đúng
việc, vào đúng lúc, với đúng cách. Trong yêu thương và phục vụ, chúng ta rất để ý đến Chúa,
là Cha chúng ta ở trên trời. Nhưng cũng rất quan tâm đến con người. Những con người đang
rất cô đơn, khổ đau, cơ cực ở thế gian này. Nước Cha thật sự đang trị đến dưới thế này.
Đức Benedicto XVI đã nói rằng: “Cầu xin cho Nước Cha mau đến có nghĩa là đang nói với
Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin cho chúng con trở nên những người thuộc về Ngài. Xin hãy ngự
đến trong chúng con, xin hãy sống trong chúng con; xin hãy hiệp nhất tất cả nhân loại đang bị
phân tán về thân thể của Ngài, để trong Ngài tất cả đều quy phục Thiên Chúa và Ngài có thể
trao tất cả cho Cha, để Thiên Chúa là Thiên Chúa của tất cả và trong tất cả”.
Khi chúng ta đọc lời kinh “xin cho Nước Cha trị đến”, sự hiện diện của Nước Cha càng tỏ hiện
và lan rộng; Nước Cha càng thực tế ở giữa chúng ta. Bằng trọn vẹn niềm tin, chúng ta hãy coi
lời kinh của Chúa đây như chính lời kinh của chúng ta.
Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho triều đại Cha mau đến.
Xin giúp chúng con biết ý thức cộng tác với Cha,
Với Con của Cha là Chúa Giê-su,
Trong việc xây dựng Nước Cha và làm cho Nước Cha được hiển trị
Trên mảnh đất của chúng con đang sống đây.
Đó chính là mảnh đất của Chúa, của Cha, thuộc về Chúa, thuộc về Cha,
Mà chúng con được Cha giao phó chăm sóc và cai quản.
“Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời,
xin làm cho triều đại Cha mau đến trên thế giới chúng con,
Trên trái đất nhỏ bé của chúng con. Amen
Chị Matta Nguyễn Thị Ngọc Hạnh
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Ý CHA THỂ HIỆN DƯỚI ĐẤT CŨNG NHƯ TRÊN TRỜI
Đức cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận có viết về việc sống ý Chúa trong cuốn
Đường Hy Vọng thế này: “Con chỉ có một của ăn: ‘Thánh Ý Chúa Cha’, nghĩa là con sống, con
lớn lên bằng ý Chúa. Con hành động do ý Chúa. Ý Chúa như thức ăn làm con sống mạnh, vui;
ngoài ý Chúa, con chết”1. Lời cầu xin “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” là lời nguyện
thứ ba trong bảy lời cầu xin của Kinh Lạy Cha. Chúng ta có thể nhận ra rằng cụm từ mấu chốt
ở đây là “ý Cha” nghĩa là ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy ý Cha là gì? Làm thế nào để tìm,
để hiểu và để sống ý Cha trong đời sống thường ngày? Trong năm Thánh Giu-se, thật thích hợp
để một lần nữa nhìn ngắm và học với ngài về việc sống “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên
trời” được thể hiện nơi cuộc đời của ngài.
Ý Cha - Ý muốn của Thiên Chúa
Giáo lý Hội thánh Công giáo dạy rằng: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận
biết chân lý” (1Tm 2, 3-4). “Người kiên nhẫn đối với chúng ta, vì Người không muốn cho ai
phải diệt vong” (2 Pr 3, 9). “Chúng ta hãy yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng
ta” (Ga 13, 34). Đó là điều răn tóm lược mọi điều răn khác và cho chúng ta biết rõ ý Chúa2.
Thật vậy, Thiên Chúa với tình yêu của người cha, Người đến gõ cánh cửa trái tim chúng ta. Vì
sao vậy? Để lôi kéo chúng ta, để kéo chúng ta đến với Người và để đưa chúng ta tiến bước trên
hành trình cứu độ. Thiên Chúa gần gũi với mỗi người chúng ta bằng tình yêu của người, để cầm
tay dẫn đưa chúng ta đến ơn cứu độ. Biết bao yêu thương Người dành cho chúng ta3.
Quả thật khi va chạm vào trong thực tế của cuộc sống ai trong chúng ta cũng đã từng có kinh
nghiệm rằng thật không dễ dàng gì để nhận biết ý Chúa, đặc biệt là trong những lúc gặp thử
thách, gian nan. Chính Chúa Giê-su trong vườn Giêtsêmani cũng đã từng thốt lên: “Lạy Cha,
nếu Cha muốn, xin hãy cất chén này xa con! Nhưng xin đừng theo ý con, mà là theo ý Cha”
(Lc 22, 42). Chúa Giê-su đã trở nên mẫu gương cho chúng ta về việc thi hành ý Chúa bằng lời
xin vâng suốt cả cuộc đời: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và
hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 34).
Vậy làm thế nào để có thể nhận biết ý Chúa? Thưa đó chính là nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện,
chúng ta có thể nhận ra đâu là ý Chúa (x.Rm 12, 2), và có được lòng kiên nhẫn để thi hành ý
Thiên Chúa (x.Dt 10, 36). Đức Giê-su đã dạy: người ta vào được Nước Trời, không phải nhờ
nói, nhưng nhờ việc thi hành ý muốn của Cha trên trời(x. Mt 7, 21)4 vì “ai làm theo ý Thiên
Chúa, thì Người nhậm lời kẻ ấy” (Ga 9, 31).
Vì vậy mà cố Hồng y Thuận chia sẻ với chúng ta: “Không gắn bó với ý Chúa từng giây phút,
con sẽ bỏ dở đường hy vọng, vì con cho bổn phận bình lặng, vô danh và đồng điệu quá! Cho

NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy Vọng, số 994.
GLHTCG số 2822.
3
ĐGH PHANXICO, Bài Giáo lý về Kinh Lạy Cha.
4
GLHTCG số 2826.
1
2
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nên vấn đề rất đơn giản là trước khi hành động, con hãy hỏi: ‘Chúa muốn con làm gì?’ Và thực
hiện ý Chúa!”5.
Học cùng Thánh Giu-se sống ý Chúa “trăm phần trăm”
Trong Tông thư Patris Corde - Trái tim của người Cha, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với
chúng ta: “Ý Chúa, lịch sử và kế hoạch của Ngài vẫn hoạt động, ngay cả qua nỗi sợ hãi của
Thánh Giu-se. Vì thế, Thánh Giu-se dạy chúng ta rằng đức tin vào Thiên Chúa cũng là tin rằng
Ngài có thể hành động cả khi chúng ta sợ hãi, mỏng manh và yếu đuối. Ngài cũng dạy chúng
ta rằng giữa những thử thách của cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ sợ để Chúa dẫn lối cho
chúng ta. Đôi khi, chúng ta muốn kiểm soát mọi sự, nhưng Thiên Chúa luôn nhìn thấy bức tranh
toàn cảnh hơn”6.
Thật vậy, trong cuộc sống vẫn có những điều xảy ra mà chúng ta không hiểu được ý nghĩa.
Phản ứng đầu tiên của chúng ta thường là thất vọng và nổi loạn. Thánh Giu-se đã gạt bỏ ý riêng
của mình để chấp nhận các sự kiện xảy đến và, cho dù các sự kiện ấy xem ra gây hoang mang,
ngài vẫn đón nhận, nhận trách nhiệm và biến chúng thành một phần lịch sử của chính mình7.
Con đường thiêng liêng mà Thánh Giu-se vạch ra cho chúng ta không phải là con đường giải
thích, mà là con đường chấp nhận. Chỉ khi nào biết chấp nhận và giao hoà như thế, chúng ta
mới có thể bắt đầu nhìn thấy một lịch sử bao quát hơn, một ý nghĩa sâu sắc hơn. Dường như
chúng ta nghe vọng lại câu trả lời thật sâu sắc của ông Gióp với người vợ, bà đã xúi giục ông
phản kháng vì những điều ác mà ông phải gánh chịu: “Chúng ta nhận được điều tốt từ tay Thiên
Chúa, sao chúng ta lại không nhận điều bất hạnh?” (G 2, 10)8.
Chắc chắn Thánh Giu-se không cam chịu một cách thụ động, nhưng chủ động một cách can
đảm và vững vàng. Trong cuộc sống của chúng ta, việc chấp nhận và đón nhận có thể là một
biểu hiện của ơn Sức Mạnh của Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta
sức mạnh cần thiết để chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế, với tất cả những mâu thuẫn, nản
lòng và có khi là thất vọng9.
Như đã từng nói ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm thật không dễ dàng để tìm biết và sống
ý Chúa trong thực tế cuộc sống vì “ý Chúa” thì thường rất khác với “ý mình”, đôi khi “ý Chúa”
làm mình khó chịu và không thể hiểu được. Ta thử nhìn lại mẫu gương của Mẹ, “ý Mẹ” là sống
giữ mình đồng trinh, vậy mà “ý Chúa” lại bẻ gãy cuộc đời của Mẹ để chọn Mẹ làm Mẹ Thiên
Chúa. Hay ta nhìn vào gương Thánh Giu-se, “ý Giu-se” là định tâm bỏ Maria cách kín đáo, còn
ý Chúa thì muốn Giu-se đón Maria về nhà mình.
Xin chia sẻ dưới đây một kinh nghiêm cá nhân trong hành trình tìm biết và sống ý Chúa. Trước
khi qua Roma đi học sáu tháng thì tôi và gia đình trải qua một biến cố đau đớn và kinh hoàng.
Đó là em trai tôi qua đời trong một tai nạn giao thông. Tôi vẫn còn nhớ rõ sáng sớm hôm ấy,
NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy Vọng, số 35-36.
ĐGH PHANXICO, Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha, 8/12/2020, số 2.
7
Tông thư “Patris corde” – Trái tim của người Cha, số 4.
8
Ibidem.
9
Ibidem.
5
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ngày thứ sáu khi tôi đang bắt đầu công việc của một ngày mới thì nghe hung tin. Em tôi trên
đường đi làm gần đến công ty thì gặp tai nạn và qua đời ngay lập tức. Qúa bàng hoàng và đau
đớn biết bao khi mà em ra đi còn quá trẻ, chỉ mới 29 tuổi, để lại người vợ và ba đứa con còn
quá nhỏ, một đứa ba tuổi, một đứa một tuổi rưỡi và một đứa còn trong bụng mẹ. Trong gia đình
không hề có một sự chuẩn bị nào, không được nói một lời nào với em trước khi ra đi…Trước
thi hài của em, tôi đã van xin Chúa không biết bao nhiêu lần xin Ngài làm một phép lạ cho em
tôi được sống lại rồi Chúa muốn gì tôi cũng chịu, kể cả lấy đi mạng sống của tôi. Tôi đã nói với
Chúa tại sao Chúa làm phép lạ cho con trai bà góa thành Nain, Chúa cho Ladarô sống lại, sao
Chúa không cho em con sống lại. Ba đứa nhỏ sẽ sống làm sao đây? Một đứa chưa chào đời,
chưa được gọi tiếng ba một lần trong cuộc đời? Làm sao chúng nó có thể lớn lên và quân bình
về mặt tâm lý khi mà trong gia đình thiếu vắng một người cha? Em dâu con sẽ sống như thế
nào? Có đủ sức để vượt qua và sinh đứa thứ ba không? Và tôi đã chất vấn Chúa không biết bao
nhiêu lần khi nghe mẹ tôi khóc: “Con ơi, để mẹ chết thay cho con…”.
Sau đám tang, tâm trạng rối bời không biết ý Chúa muốn gì, cũng không đành lòng ra đi trong
lúc như thế này tôi đã thưa với bề trên là tôi không đi Roma học nữa vì thời gian gần kề và còn
phải làm các thủ tục giấy tờ. Bề trên đối thoại và cho tôi một tuần để cầu nguyện, suy nghĩ và
quyết định. Sau một tuần, tôi đã đồng ý với nhà Dòng đi học nhưng tôi cũng “giao kèo” với
Chúa: Con vâng lời nhà Dòng là con vâng lời Chúa, con làm theo ý Chúa thì Chúa hãy chúc
lành và gìn giữ cho gia đình em trai của con, đặc biệt là ba đứa nhỏ.
Đã bốn năm trôi qua, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hiểu được ý Chúa là tại sao lại để em tôi ra
đi sớm quá vậy nhưng tôi đã thấy được Chúa giữ lời “giao kèo” với tôi. Đương nhiên một hai
năm đầu không hề dễ dàng. Trái tim tôi đau rát khi nghe tiếng thỏ thẻ của một đứa trẻ ba tuổi:
“O Bình ơi, (người miền trung gọi Cô là O), con muốn xuống dưới kia (mộ) để được ôm ba
con…”. Mọi chuyện rồi cũng dần qua, ba đứa nhỏ bây giờ rất ngoan và dễ thương. Em dâu tôi
đã rất mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng, sinh con, nuôi dưỡng và chăm sóc ba đứa nhỏ cho
đến bây giờ. Chị em tôi lại biết quan tâm lo lắng cho gia đình nhiều hơn, sẵn sàng giúp đỡ và
có những hoạch định cho tương lai của các cháu.
Riêng tôi, qua biến cố này tôi học cách sẵn sàng với Chúa bất cứ khi nào và bằng cách nào,
điều gì có thể làm được hoặc giúp ai được là tôi sẽ làm không ngần ngại vì mình đâu biết được
Chúa sẽ gọi mình khi nào. Và cứ hết lòng với Chúa, tìm cách làm đẹp lòng Chúa vì Ngài không
bao giờ thua lòng quảng đại với chúng ta cả.
Để kết, xin mượn tâm tình của Đức Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận như một lời nhắc
nhở cho mỗi người chúng ta trong hành trình lữ hành đức tin khi cầu nguyện với Kinh Lạy Cha:
Con ôm ấp một ý nguyện: "Dưới đất cũng như trên trời".
Dưới đất lương dân biết Chúa như trên trời.
Dưới đất mọi người khởi sự yêu mến nhau như trên trời.
Dưới đất đã bắt đầu hạnh phúc như trên trời.
Con sẽ nỗ lực thực hiện nguyện vọng ấy.
Khởi sự đem hạnh phúc thiên đàng cho mọi người ngay từ trần thế10.
Nt. M.Anna Lê Thị An Bình, FMI.
10

NGUYỄN VĂN THUẬN, Đường Hy Vọng, số 990.
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XIN CHA CHO CHÚNG CON LƯƠNG THỰC HẰNG NGÀY
Những ngày xa quê hương là những ngày mang đau thương…Lời bài hát Quê Hương Bỏ Lại
của Tô Huyền Vân đưa tôi về quá khứ một thời niên thiếu khi những tháng ngày tôi đạp xe rong
chơi khắp phố phường Sài Gòn. Từng con đường, từ khu phố quen thuộc chợt ùa về trong ký
ức. Đặc biệt nhớ nhất là bến Chương Dương và Hàm Tử. Nơi đó tôi đã nhìn thấy những con
người mặc quần áo tả tơi, không cửa, không nhà, sống rất đơn sơ và nghèo nàn ở dưới chân cầu
chữ Y mà dân ở đó gọi là cầu “ba cẳng”. Những hình ảnh này đã theo tôi vào Kinh Lạy Cha.
Hôm nay tôi cầu nguyện “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”, Chúa như
đang nhắc nhở tôi không chỉ xin cho riêng tôi mà cho tất cả mọi người, trong đó có những người
nghèo trong ký ức của tôi ở cầu chữ Y. Tôi cầu nguyện cho tôi và họ (chúng con) có đủ lương
thực chính là sức chịu đựng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt những ngày
tôi mới đến Mỹ thì “lương thực hằng ngày” chính là lời mời gọi mở lòng và khiêm nhường để
nhận lãnh những quà tặng mà Thiên Chúa ban cho tôi qua những người xung quanh. Trong
những ngày giá lạnh của mùa đông, tôi chỉ có vỏn vẹn một đôi giày để đi học mà không phải
giày đi tuyết. Mỗi khi trời tuyết đóng băng, đường rất trơn và tôi đã bị té rất nhiều lần.
Có một anh bạn đã mua tặng tôi một đôi giày đi tuyết, tôi rất là trân quý. Ân tình của anh ta,
tôi không bao giờ quên mặc dù đôi giày đó chỉ đáng giá có $25. Đối với tôi $25 lúc đó là đủ
lương thực để giúp tôi vượt qua được mùa đông lạnh giá và không bị trượt té. Nhưng “lương
thực hằng ngày” của tôi có thể khác với lương thực hằng ngày của anh. Hôm nay “lương thực”
của tôi có thể là một đôi giày đi tuyết, ngày mai có thể là một ơn lành khác.
Khi nói đến ơn lành thì tôi nhớ đến mười ba năm về trước khi chúng tôi đang có đứa con thứ
hai trong bụng. Vừa được khoảng 18 tuần thì chúng tôi đi siêu âm để xem con mình là trai hay
gái. Bác sĩ đã cho chúng tôi biết là não của cháu xuất hiện một khối u. Để trấn an tinh thần
chúng tôi, Chúa đã cho chúng tôi “lương thực hằng ngày” bằng lời khuyên nhủ của bác sĩ là
khối u này thường biến mất sau vài tháng. Chúng tôi cũng hơi lo, nhưng nhờ lời khuyên đó mà
chúng tôi có niềm hy vọng và sự bình an trong lòng.
Từ đó mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi đã quỳ và khóc trước tượng chịu nạn của Chúa để
cầu nguyện. Đồng thời vợ chồng chúng tôi bắt đầu ăn chay mỗi Thứ Sáu và cầu nguyện liên lỉ
với Kinh Mân Côi, Kinh Lòng Thương Xót Chúa, và tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Ngay trong
lúc đó Lời Chúa và Thánh Thể là lương thực hằng ngày giúp chúng tôi thêm sức mạnh và lòng
can đảm để đón nhận những gì xấu nhất có thể xảy ra.
Vài tháng sau bác sĩ nói với chúng tôi là khối u đã tan biến, nhưng bây giờ cháu bé lại có nước
trong óc. Tình trạng từ “tồi” tới “tệ”. Em bé sinh ra có thể sẽ bị tật nguyền, hoặc có thể bị
Down Syndrome. Các bác sĩ nghĩ chúng tôi sẽ không có đủ nghị lực để lo cho một đứa trẻ bệnh
tật, nên đã khuyên chúng tôi phá thai. Chúng tôi đã không chút do dự trả lời rằng “chúng tôi là
người công giáo, lương tâm chúng tôi không cho phép phá thai và chúng tôi sẵn sàng nuôi một
em bé tật nguyền.” Tôi tin tưởng rằng ngay trong giây phút đó Chúa đã ban cho chúng tôi đủ
“lương thực hằng ngày” để xác tín và làm chứng cho đức tin của mình.
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Để thêm lời cầu nguyện cho em bé, bà dì của chúng tôi ở Việt Nam đã xin khấn và bảo trợ cả
một họ đạo Thánh Giu-se. Còn chúng tôi, sau mỗi Thánh Lễ thường đến bên tượng Thánh Giuse để xin Ngài nguyện giúp cầu thay với Thiên Chúa cho chúng tôi có thêm lòng can đảm nói
tiếng “xin vâng” chấp nhận nuôi dưỡng một đứa con có thể bị dị tật sắp chào đời giống như
Ngài đã sẵn sàng nói tiếng “xin vâng” để chăm sóc Mẹ Maria mặc dù Thánh Giu-se biết chắc
chắn em bé trong bụng không phải là con ruột của mình. Thánh Giu-se đã vượt qua bao gian
nan và thử thách để chăm sóc Mẹ Maria và Chúa Giê-su, đặc biệt khi Chúa Giê-su vừa mới
chào đời thì Ngài đã phải khăn gói đưa Đức Mẹ cùng Hài Nhi Giê-su lên đường giữa đêm khuya
để chạy trốn sang Ai Cập. Chắc chắn Ngài hiểu được nỗi lòng của chúng tôi.
Tôi có cảm tưởng Thánh Giu-se đã trải qua từ khó khăn này đến khó khăn khác cũng như chúng
tôi. Sau sáu lần siêu âm, kết quả đều giống nhau là trong óc em bé có nước. Nhưng lần siêu âm
cuối cùng bác sĩ đã bảo rằng em bé không có dây thần kinh nối từ óc trái qua óc phải, và em bé
có thể sẽ bị câm điếc. Do đó chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý để đi học ngôn ngữ dành cho người
câm (sign language). Nhưng cuối cùng một phép lạ đã xảy ra, một em bé trai khôi ngô tuấn tú
đã chào đời. Khoa học đã không tài nào giải thích được vì “đối với Thiên Chúa, không gì là
không thể làm được” (Lc 1,37).
Nhìn lại chặng đường đã qua chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa đã cho chúng tôi đủ “lương thực
hằng ngày” để chúng tôi có sự bình an và niềm hy vọng. Chính vì thế mà chúng tôi không rơi
vào tâm trạng đau khổ và trầm cảm. Ngài đã không cất đi những khó khăn của chúng tôi trong
lúc mang thai, nhưng Ngài đã cho chúng tôi vừa đủ ân sủng trong cầu nguyện để vượt qua tất
cả những khó khăn thử thách như lời của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Cô-rin-tô sau đây:
“Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”
(2Cr 12,9). Và “ơn của Thầy” đã là lương thực hằng ngày để giúp chúng tôi thăng tiến trong
đức tin cũng như nuôi dưỡng ơn gọi phó tế sau này.
Đời sống hôn nhân của chúng tôi hạnh phúc hơn. Đồng thời vợ tôi là một dược sĩ đã ý thức
được sự khó khăn, vất vả để mang một mầm sống vào đời. Cho nên lương tâm đã bị hành hạ
mỗi khi phải bán những thứ thuốc ngừa thai hoặc phá thai trong tiệm thuốc tây của tư nhân.
Còn bây giờ đang làm việc cho một nhà thương công giáo nơi đó không có những thứ thuốc
này. Chúng tôi ý thức được rằng, không những Chúa ban cho chúng tôi đủ lương thực mà còn
cho một cách dồi dào như Lời Chúa đã hứa: “Ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”
(Ga 10, 10).
Tóm lại khi cầu nguyện “Xin Cha cho chúng con lương thực hằng ngày” Chúa dạy chúng tôi
yêu thương những người nghèo khổ từ tinh thần cho đến vật chất, dạy chúng tôi biết khiêm
nhường nhận lãnh những quà tặng mà Chúa ban qua những người xung quanh, đặc biệt “lương
thực hằng ngày” không phải chỉ cho chúng tôi mà cho cả loài người, và mỗi một người Thiên
Chúa sẽ cho “lương thực hằng ngày” khác nhau để họ có thể vượt qua những khó khăn mỗi
ngày trong đời sống. Ngài mời gọi chúng tôi đối xử với những người xung quanh như anh em
trong Chúa Giê-su và mời gọi chúng tôi cảm thông với những đau khổ của người khác.
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Đau với nỗi đau của anh em, buồn với nỗi buồn của nhân thế. Và hy vọng khi chúng tôi cảm
thông với những đau khổ của người khác, Chúa Thánh Thần đánh thức lương tâm chúng tôi, để
chúng tôi biết chia sẻ với họ. Qua đó chính chúng tôi vừa là người xin lương thực hằng ngày
và cũng vừa là người cộng tác với Chúa phân phát lương thực cho người khác.
Thầy Phó tế vĩnh viễn Phaolô Nguyễn Phan Quang Quý và chị Lucia Phan Thị Ngọc Dung.

19

VÀ THA NỢ CHÚNG CON,
NHƯ CHÚNG CON CŨNG THA KẺ CÓ NỢ CHÚNG CON
Đây là lời cầu nguyện duy nhất trong Kinh Lạy Cha có hai phần, cả hai phần đều dùng chung
một động từ là “tha nợ”. Như hình ảnh của cây Thánh Giá, chiều dọc là tương quan giữa con
với Chúa, và chiều ngang là tương quan giữa con với tha nhân. Con không thể chỉ yêu mến
Chúa mà không yêu mến tha nhân, cũng như con không thể xin Chúa tha nợ cho mình mà chính
con lại không biết tha nợ cho anh em của mình. Đây là một điều kiện để được nhận lãnh lòng
thương xót của Chúa. Chúa luôn chờ đợi sự cộng tác của con dù rất nhỏ. Nhưng từ những điều
rất nhỏ đó Chúa sẽ thực hiện những điều kỳ diệu và không thể tưởng trên cuộc đời con và những
người xung quanh con.
“Và tha nợ chúng con”. Từ “nợ” trong Do Thái giáo được hiểu là tội lỗi của con người, là thái
độ bất tuân của con người đối với lề luật của Thiên Chúa. Còn từ “nợ” của con đối với Chúa có
ý nghĩa gì? Con xin Chúa tha “nợ” gì cho con? Con cần phải dừng lại, tĩnh lặng và suy xét thật
kỹ những gì mình nợ Chúa, vì con không thể xin Chúa tha nợ cho mình mà lại chẳng biết mình
nợ cái gì, nợ bao nhiêu...
Từ thủơ tạo thiên lập địa, Chúa đã yêu thương và tạo dựng nên loài người giống hình ảnh Ngài
và ban cho con người mọi điều tốt đẹp nhất nhưng vì kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa mà
con người đã phạm tội bất tuân. Nhưng tình yêu của Thiên Chúa luôn lớn hơn tội lỗi của con
người, vì thế Ngài đã tha thứ và lập một chương trình cứu độ con người khỏi tội lỗi và cái chết
đời đời. Con Một Thiên Chúa đã hạ mình xuống thế gian làm Người, ở giữa chúng con, và đã
chết đau đớn, nhục nhã để chuộc tội cho chúng con. Từ muôn kiếp trước, khi con chưa sinh ra
đời, con đã nợ Chúa nhiều đến vậy!
Tình yêu của Ngài không dừng lại ở đồi Canvê năm nào, Ngài không chỉ chết cho con một lần,
nhưng hàng ngày nơi bàn tiệc Thánh thể Ngài lại hiến tế, và ban chính Mình và Máu Ngài để
cứu rỗi và nuôi sống chúng con. Ngài yêu thương và tha thứ cho chúng con liên lỉ và không bao
giờ chấm dứt, dù con yếu đuối, bất toàn và vấp ngã. Tình yêu của Ngài vô biên, vô tận và con
mãi mãi không làm sao đền đáp được.
Dù con bất xứng chẳng đáng được Chúa yêu thương, nhưng con vẫn nài xin chúa thứ tha cho
con. Vì lạy Chúa “Con chẳng đáng Chúa ngự vào lòng con, nhưng xin Chúa phán một Lời thì
linh hồn con sẽ lành mạnh”. Con luôn nợ Chúa tình yêu, lòng thương xót và muôn vàn ân huệ
Chúa đã ban cho con. Cả thể xác, trí khôn và tâm hồn con đều thuộc về Chúa! Nếu không có
Chúa dù chỉ thêm một hơi thở con cũng không dành được cho mình. Vì thế, từng giây, từng
phút con phải xin Chúa tha nợ cho con. Con càng xin Chúa tha nợ thì Chúa lại đổ tràn đầy tình
yêu và ân sủng của Ngài vào tâm hồn, vào con người và vào cuộc đời con.
Để món nợ của con đối với Chúa càng ngày càng lớn hơn và con chỉ còn biết dang đôi tay đón
nhận tất cả tình yêu và lòng tha thứ của Chúa một cách nhưng không. Chúa xóa hết mọi nợ nần
của con vô điều kiện và không chờ đợi hay đòi hỏi nơi con điều gì. Tình yêu này gieo vào lòng
con một khát khao cháy bỏng được yêu thương và yêu thương, được tha thứ và thứ tha. Một
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người được ôm ấp và nuôi lớn trong nôi ấm tình yêu thì phải biết yêu thương và phản chiếu yêu
thương. Những tia sáng yêu thương và tha thứ của lòng thương xót sẽ càng ngày càng soi rõ,
vượt qua mọi giới hạn, bất toàn và yếu đuối của con khi con cảm nhận được trọn vẹn tình yêu
và lòng tha thứ của Chúa đã dành cho con một cách nhưng không.
“Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”. Chúa yêu con và tha thứ cho con một cách
nhưng không. Ngài tạo dựng con giống hình ảnh Ngài và cho con gọi Ngài là Cha. Vì thế con
được mời gọi “hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48).
Chúa luôn yêu thương và tha thứ cho tất cả mọi người không kể là người xấu hay người tốt.
Con cần phải sống làm sao để hình ảnh thánh thiện, yêu thương, đầy lòng thương xót của Chúa
tỏ hiện ngày càng rõ nét nơi khuôn mặt, lời nói, hành động và toàn thể cuộc sống của con.
Nhưng con là một thụ tạo bất toàn, con không thể tự mình trở nên hoàn thiện, con cần cầu xin
sự giúp đỡ của Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng hoàn thiện mới có thể giúp con yêu thương và tha
thứ như Ngài.
Xin cho con luôn biết cộng tác với Chúa, biết cho đi phần nhỏ nhoi của mình, chứ không như
tên đầy tớ trong dụ ngôn Chúa đã kể trong bài Tin Mừng Mt 18, 21-35: Ông chủ đã xóa sạch
số nợ thật lớn là mười ngàn yến bạc cho người đầy tớ khi hắn cầu xin ông. Một món nợ mà cả
đời hắn không thể trả nổi! Thế mà người anh em của hắn chỉ nợ hắn 100 quan tiền, một số tiền
nhỏ nhoi chẳng đáng gì so với số nợ của hắn với ông chủ. Thế mà hắn đã từ chối không chịu
tha cho người anh em của mình. Khi làm như tên đầy tớ này là con đã từ chối trở nên giống
Chúa, từ chối làm con cái của Chúa và từ chối làm anh em với tha nhân. Hành động không tha
thứ là hành động khước từ tình yêu và hạnh phúc được ngồi chung bàn tiệc với Cha và anh em
của mình.
Chúng con được sinh ra, lớn lên trong một sự tương quan giữa trời và đất, giữa người và người.
Nhiều lần trong cuộc đời chúng con phạm những lỗi lầm làm tổn thương người khác và ngược
lại có những lỗi lầm mà người khác làm tổn thương chúng con. Những lỗi lầm có khi chỉ là một
vết thương nhẹ, có khi là vết thương lớn để lại những vết sẹo mà mỗi khi nhìn thấy lại nhói lên
một nỗi đau thầm lặng. Bản chất của con người được Chúa tạo dựng giống hình ảnh Ngài và có
khả năng để tha thứ, nhưng lại khó quên lỗi lầm của người khác. Kinh Lạy Cha mà chúng con
đọc hàng ngày là một lời nhắc nhở về sự tha thứ, về những lỗi lầm mà vô tình hay cố ý chúng
con phạm phải đối với Chúa hay với tha nhân.
Đôi khi chúng con đọc Kinh Lạy Cha một mình, đôi khi với những người thân thương và cũng
có lúc với cả những người có lỗi với chúng con.
Chúa Giêsu đã đến để giải phóng con người khỏi những phong tục, tư tưởng như mắt đền mắt,
răng đền răng. Thay vào đó Chúa dạy chúng con phải biết tha thứ cho kẻ có lỗi với chúng con,
xóa sạch những món nợ đời, nợ tình. Chúa đã chỉ cho chúng con cách sống yêu thương và tha
thứ qua bài giảng trên núi về Tám Mối Phúc Thật. Chúa đã mở ra một chân trời mới, một nhân
sinh quan giữa người và người.
Để trở thành một người công giáo thực thụ, ngoài tuổi đời chúng ta cũng phải trưởng thành
trong tuổi đạo. Tuổi đời đến trong tự nhiên nhưng tuổi đạo được kết tụ bởi một quá trình cầu
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nguyện, suy ngẫm và hãm mình. Hãm những nóng giận, hãm những điều muốn nói, hãm những
khát vọng và ý riêng...
Xin Chúa giúp chúng con biết học và tập yêu thương và tha thứ như Chúa, bắt đầu từ những
người sống với con dưới một mái nhà. Có một ai đó đã nói “người ta có thể chết cho nhau
nhưng không thể sống vì nhau”. Để có thể sống vì nhau, mỗi người cần phải biết yêu thương,
tha thứ và quên đi chính mình. Trong năm nay, năm mà Giáo Hội đặc biệt kính Thánh Giu-se
và mời gọi các tín hữu sống đời sống gia đình theo gương của thánh nhân. Xin cho gia đình
chúng con biết sống trung tín, chân thành và luôn biết lắng nghe và làm theo Thánh ý Chúa mỗi
ngày. Như lời Thánh Phao-lô nói “nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như
Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau” (Cl 3,13). Cảm ơn Chúa đã
dạy cho chúng con Kinh Lạy Cha, để mỗi ngày chúng con đọc lên và cảm nhận Chúa đang ở
giữa gia đình chúng con trong tình yêu và sự hiệp nhất.
Anh Chị Louis Nguyễn Trung Trực & Magarita Nguyễn Công Thùy Minh
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XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
Trước hết, con xin cảm tạ Chúa, Thánh Cả Giu-se và Mẹ Maria đã giúp con can đảm nhận lời
cha, để suy niệm về lời nguyện “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ” trong Kinh Lạy Cha.
Sau là cám ơn Cha đã cho phép con được cộng tác với các cha, sơ, các thầy và anh chị em công
việc tông đồ trong Năm Thánh Giu-se. Con cũng không quên cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô
đã yêu thương ban Ơn Toàn Xá cho những ai suy niệm kinh này trong ít nhất 30 phút. Nhờ cầu
nguyện và suy niệm đề tài này, nên con có cơ hội nhìn lại con người mỏng dòn yếu đuối của
mình. Thật vậy, các cám dỗ bủa vây con tứ bề, không ngưng nghỉ, cả bên ngoài, lẫn bên trong.
Nếu không có ơn Chúa, con khó mà chống cưỡng và biết cách tránh xa.
Để đi sâu vào đề tài, con đã suy niệm với sách “Lời Kinh Cha Mẹ Dạy” của cha viết. Cám ơn
cha, nhờ cha phân tích rất kĩ về Kinh Lạy Cha, nên con nhận ra, chính Chúa Giê-su cũng bị ba
cám dỗ của ma quỉ. Chúng dụ dỗ Ngài hãy sống cho mình, đi tìm mình, hầu đánh mất tương
quan với Cha của Ngài. Chúa đã dùng vũ khí sắc bén là Lời Chúa, để chống lại Satan. Và trong
cơn cám dỗ quyết liệt nhất với chính mình trước cái chết, Ngài đã vâng lời: “Nếu được, xin cho
chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha” (Mt 26,39).
Chính Thánh cả Giu-se và Mẹ Maria cũng là mẫu gương về sự kết hiệp mật thiết với Chúa, nên
các ngài đã nghe được tiếng Chúa và mau mắn vâng lời, chứ không theo ý riêng của mình.
Tấm gương “Đức Ki-tô là Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, … để hạ mình, vâng
lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,7-8), khiến con nhìn lại mình.
Con chỉ là bụi tro thấp hèn, nhờ dòng nước của Bí tích Rửa Tội, mà con được trở nên con cưng
của Chúa, được trở nên một thân mình với Đức Giê-su Ki-tô. Nghĩa là con không còn sống cho
chính mình nữa, mà là Đức Ki-tô sống trong con. Ngài cho phép con được cộng tác với Ba
Ngôi, để xây dựng thế giới thêm tươi đẹp. Ôi! Thật cao quí dường bao, cảm tạ Chúa.
Nhưng vì Ngài cho con sự tự do, nên chính Ngài tự giới hạn quyền năng của mình, Ngài phải
cho phép ma quỉ cám dỗ con, nên thật không dễ dàng để con có thể sống trọn lành trong Chúa,
vì theo thánh I-Nhã, thần dữ như là con rắn có thể đội lốt thiên thần để cám dỗ người khác.
Vâng, cám dỗ rất tinh vi, nên con luôn phải nài van “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.
Chính Đức Benedicto XVI đã khiêm nhường cầu xin rằng: “Lạy Chúa, con biết rằng con cần
đến những thử thách, để con người của con trở nên trong sạch hơn. Nếu Chúa để con gặp phải
những thử thách này, nếu Chúa cho thần dữ một chút không gian tự do như trường hợp của ông
Gióp gặp phải, thì xin nghĩ đến sức lực giới hạn của con. Xin đừng quá tin tưởng ở nơi con.
Xin đừng để con bị cám dỗ quá mức, và xin ở gần bên con với cánh tay chở che của Chúa, nếu
cám dỗ quá nhiều đối với con”.
Con thấy các em nhỏ được học diễn tả Kinh Lạy Cha bằng các cử điệu rất dễ hiểu. Khi các em
đọc đến câu “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, hai bàn tay bé bỏng của các em đưa lên
che đôi mắt và lắc đầu. Điều này diễn tả: ta không được phép tự cao để thèm muốn đương đầu
với cám dỗ, nhưng cũng không được phép tự ti.
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Tuy nhiên theo Chúa là đi vào con đường hẹp, gồ ghề khó đi, vì phải từ bỏ ý riêng để hy sinh
phục vụ, nhưng hoa trái Chúa trao ban, là niềm vui và hạnh phúc sâu thẳm vững bền. Trong khi
theo ma quỉ là đường rộng thênh thang đầy hoa thơm và hào nhoáng quyến rũ, nhưng chóng
qua và để lại những hối tiếc khôn nguôi, vì mất bình an nội tâm. Dù con đã cố gắng theo Chúa,
nhưng là con người yếu đuối, nên mỗi khi con không đề phòng miệng lưỡi trước khi nói, hay
không phân định trước mỗi hành động, thì con rất dễ bị cám dỗ kiêu ngạo. Con phải khiêm
nhường kêu van “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, vì ngay cả việc đạo đức tốt lành,
nếu con tự mãn, nếu thờ ơ với việc cầu nguyện, biếng nhác làm phút hồi tâm, hay không siêng
năng suy niệm Lời Chúa, con sẽ rất dễ bị ma quỉ cám dỗ.
Vì khi thờ ơ xa Chúa, con sẽ không biết mình đang ở trong cạm bẫy đầy ác tâm mà thần dữ
giăng ra. Con quên rằng, chỉ có Chúa, hay các vị linh hướng tốt lành, mới giúp con phân định,
vạch trần sự dối trá của thần dữ đang cám dỗ con xa Chúa và xa anh chị em. Và nếu lỡ lầm sa
ngã phạm tội, con cần đến với Bí tích Hòa giải, để được Chúa tha thứ, cũng như an ủi nâng con
lên, để con tiếp tục phục vụ Chúa trong Thánh Ý Ngài.
Con nguyện xin Chúa soi sáng lý trí con, để con biết phân định thần lành, thần dữ theo thánh INhã dạy…, nhất là đề phòng miệng lưỡi, luôn bị cám dỗ muốn được cao trọng, nên con phải
tránh chỉ trích, đoán xét khiến cho nhóm, cộng đoàn bị bất hòa chia rẽ. Thay vào đó là luôn nói
lời động viên, khuyến khích và khen ngợi, giúp mọi người hăng say cộng tác vào việc chung.
Và nếu có bị chống đối sỉ nhục, con xin đừng vì cám dỗ tự kiêu, mà có lời nói, hành vi khiến
bị mất người anh em thân yêu, nhưng khiêm nhường và hiền lành noi gương Chúa: “không chỉ
tha bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).
Con cũng xin cho mình không ngã lòng thất vọng, để rồi bị cám dỗ rút vào vỏ ốc, hay chỉ ích
kỉ hưởng thụ, mặc cho bao người đang gặp thử thách, nhưng biết xin ơn can đảm, để biết mở
đôi tay trao ban và hăng hái ra đi phục vụ, không quản khó nhọc thiệt hơn. Chúa không thể
miễn cám dỗ cho ai được. Nếu con tin có Chúa đồng hành với mình, con sẽ không lo lắng, với
điều kiện: con phải chuyên cần cầu nguyện với Lời Chúa, sống các Mối Phúc Thật mà Ngài đã
loan báo. Tuy những tiêu chuẩn Chúa đề nghị trái ngược với bậc thang giá trị của thế gian,
nhưng khi con tuân theo, con tin mình sẽ tận hưởng niềm hạnh phúc sâu thẳm, mà thế gian
không thể ban tặng
Con cũng phải năng làm phút hồi tâm, để Ngài giúp con phân định và đấu tranh với những cám
dỗ, để con được lớn lên trong đức tin, bởi vì “Ngọc không mài, không thành quí”, nhờ vậy Chúa
sẽ ban cho con ba nhân đức đối thần Tin- Cậy- Mến giúp con vững mạnh hơn. Tuy nhiên cám
dỗ vẫn luôn rình rập, nên con cần khiêm nhường tỉnh thức và khẩn nguyện “Xin chớ để chúng
con sa chước cám dỗ”, chứ không được kiêu ngạo, cho là mình không thể vấp ngã, vì sức của
con sẽ không đủ để đối chọi lại cám dỗ rất tinh vi, luôn được bao bọc bằng vẻ bề ngoài tốt lành.
Lạy Chúa, xưa Ngài đã dạy hãy cầu nguyện rằng: “Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
Triều Đại Cha mau đến”. Xin giúp con biết nguyện Kinh Lạy Cha với ý thức tìm nương ẩn bên
Chúa, đặt Chúa là trung tâm đời mình và khẩn nguyện: “Xin chớ để chúng con sa chước cám
dỗ”. Amen.
Chị Têrêsa Phan Thị Hương.
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XIN CỨU CHÚNG CON CHO KHỎI SỰ DỮ
Lời nguyện thứ bảy của Kinh Lạy Cha: “Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ” (Mt 6,13b). Lời
kêu cầu này gắn liền với lời cầu xin trước “xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ”. Cả hai
lời cầu nguyện đều nài xin sự bảo vệ của Thiên Chúa. Nếu như lời kêu cầu xin trước, xin bảo
vệ đừng để sa chước cám dỗ; thì lời kêu cầu xin ở đây thống thiết hơn, xin cứu cho khỏi sự dữ.
Như vậy, có thể thấy trong lời cầu xin này, đương sự đang ở trong vòng vây của sự dữ, và đã
bất lực trước sự dữ. Nghĩa là tự mình không thể thoát khỏi sự dữ, nên cầu cứu ơn giải thoát đến
từ Thiên Chúa.
Nếu không để ý, chúng ta có nguy cơ hiểu sai lời cầu nguyện này. Nhiều người hiểu lời cầu xin
này, như là một sự mong chờ ơn giải thoát đến từ Thiên Chúa, giống như kiểu giải cứu trong
các bộ phim siêu nhân của Hollywood. Khi gặp khó khăn thử thách, họ chờ mong Thiên Chúa
đến giải cứu khỏi những rắc rối ở đời này. Thực ra, lời cầu nguyện này, nài xin Thiên Chúa cứu
ta khỏi sự dữ, chứ không phải van xin Ngài làm phép lạ để ta thoát khỏi những đau khổ ở đời
này. Chắc chắn, Thiên Chúa sẽ không làm phép lạ mỗi ngày, như phép lạ Mô-sê dẫn dân Do
Thái đi giữa biển đỏ, để thoát khỏi sự truy đuổi của vua Pha-ra-ô. Nhưng chắc chắn, những ai
tin tưởng nơi Thiên Chúa sẽ được Ngài bảo vệ.
Vì sao mà có sự hiểu lầm này, có lẽ vì chúng ta đồng hóa sự dữ với điều xấu và đau khổ. Đúng
là sự dữ đem đến cho chúng ta nhiều đau khổ, nhưng không phải mọi đau khổ đều là sự dữ. Thí
dụ, tôi nhận điểm thấp từ cô giáo. Đây là một điều xấu và gây cho tôi đau buồn, nhưng đây
không phải là sự dữ. Tôi bị điểm xấu, là do tôi không học bài kỹ lưỡng. Ở một khía cạnh nào
đó, bị điểm xấu lại tốt cho tôi. Nó giúp tôi khiêm tốn hơn và học tập nghiêm túc hơn.
Cho nên, lời cầu “xin cứu con cho khỏi sự dữ” không chỉ vang lên khi ta gặp những tình cảnh
hiểm nghèo, hay chỉ khi mạng sống ta bị đe dọa, nhưng còn là lời cầu nguyện thân quen của
một người con thầm thĩ với Cha mình. Mỗi khi đêm về, nếu lòng ta vẫn còn bị bủa vây bởi
những suy nghĩ tội lỗi: ghen ghét, đố kỵ, hận thù… thì ta chân thành nài xin Thiên Chúa cứu
chúng con cho khỏi sự dữ.
Trong sách Kinh Nhật Tụng, Kinh Tối thường dùng Thánh Vịnh 4 – thánh vịnh than thở và tạ
ơn – để cầu nguyện kết thúc ngày sống. Thánh Vịnh 4 là lời cầu nguyện của vua Đa-vít, khi
ngài đang bị bủa vây bởi kẻ thù. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, vua Đa-vít hết lòng tin tưởng vào
sự bảo vệ của Thiên Chúa, và tha thiết xin cứu cho khỏi sự dữ.
Trong vòng vây của sự dữ, Đa-vít ý thức tội mình đã phạm, và ông hiểu những gì mà ông đang
phải chịu, nó có nguyên nhân của nó. Ông thấy sự dữ “như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi
cắn xé”, vì ông đã phạm tội. Nhưng Đa-vít luôn luôn xác tín rằng Thiên Chúa không bỏ rơi, và
Ngài lắng nghe lời ông nguyện xin. Đa-vít biết rằng chỉ nơi Thiên Chúa, ông mới có thể tìm
thấy sự an toàn thực sự. Còn những kẻ không tin tưởng nơi Thiên Chúa thì thường chạy theo
những điều giả dối, chúng sống trong ảo tưởng, và tìm sự an toàn nơi các thần chẳng cứu nổi
ai.
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Như vậy, lời cầu “xin cứu con cho khỏi sự dữ” có thể được hiểu là xin giải thoát – không để
cho sự dữ chế ngự con. Nói một cách khác, xin cho con vững lòng tin cậy nơi một mình Thiên
Chúa mà thôi.
Có lẽ không ai trong chúng ta sống lời cầu nguyện xin này hoàn hảo hơn Đức Giê-su. Ngài đã
sống lời cầu xin này tận căn nhất! Trong vườn cây dầu, Đức Giê-su thân thưa với Chúa Cha
“xin cất chén đắng này khỏi con”. Chúng ta có thể hiểu lời thân thưa này, tựa như lời cầu “xin
cứu con cho khỏi sự dữ”. Đức Giê-su thấy bóng tối và sự ghê rợn của sự dữ. Ngài nài xin Chúa
Cha cứu cho khỏi sự dữ. Và Đức Giê-su đã bước vào cuộc thương khó trong tâm thế của một
người xác tín và tin tưởng vào sự bảo vệ của Thiên Chúa. Mặc dù, nhìn từ bên ngoài, chúng ta
thấy sự ghê tởm và xấu xa của sự dữ trong suốt cuộc thương khó, và dường như Thiên Chúa đã
bỏ rơi Đức Giê-su, nhưng nhìn vào bên trong, chúng ta thấy rằng tâm hồn Đức Giê-su bình an
cách lạ thường và sự dữ không làm gì được Ngài. Tại sao vậy?
Theo cha Ronald Rolheiser, O.M.I, chưa thấy ai trong lịch sử nhân loại có tự do hơn Đức Giêsu, khi Ngài đứng trước Tổng trấn Phi-la-tô trong cuộc xét xử. Câu hỏi đầu tiên của Phi-la-tô,
Đức Giê-su thinh lặng không trả lời. Sau đó, Phi-la-tô lên giọng hăm dọa: Ông có biết là tôi có
quyền lực trên ông không? Tôi có thể kết án ông phải chết. Và tôi cũng có quyền tha cho ông
được sống. Nhưng Đức Giê-su đáp lời: Ông chẳng có quyền lực gì trên tôi cả. Ông không thể
phán quyết về cái chết và sự tự do của tôi. Sức mạnh đó nằm ở ngoài ông. Ông không có sức
mạnh để giết tôi hoặc giải phóng tôi, vì tôi đã chết rồi. Trong vườn Giêt-sê-ma-ni, tôi đã phó
dâng sự sống của mình cho Chúa Cha rồi. Và không ai có thể lấy được sự sống của tôi nữa. Chỉ
có một mình Thiên Chúa là Chúa của sự sống và sự tự do, có quyền lực trên tôi mà thôi. Một
khi tôi xác tín vào điều này, thì không người nào, không bạo chúa nào trên trần gian có thể lấy
đi sự sống và tự do của tôi. Ông có thể giết tôi... nhưng thực ra, tôi đã chết rồi!
Suy gẫm về cuộc thương khó của Đức Giê-su, chúng ta nhận ra rằng, lời cầu “xin cứu con cho
khỏi sự dữ” không nhắm đến một sự giải cứu thuộc về bình diện thể lý, cho dù Thiên Chúa có
tự do để thực hiện điều Ngài muốn; nhưng ơn giải thoát quý giá cần nài xin hơn, đó là xin cứu
con cho khỏi sự chiếm đóng của sự dữ trong tâm hồn con. Thực vậy, trong suốt cuộc thương
khó, nhìn từ bên ngoài, chúng ta không thấy phép lạ ngoạn mục nào xảy ra để giải cứu Đức
Giê-su – theo cách chúng ta thường nghĩ. Nhưng nhìn từ bên trong, chúng ta thấy Đức Giê-su
đã được giải thoát khỏi sự bủa vây của thần dữ.
Mặt khác, các sự kiện diễn ra ở bên ngoài, dường như cho thấy sự dữ đang chiến thắng Thiên
Chúa, nhưng thực ra nó chẳng làm được gì, vì Đức Giê-su đã tự nguyện trao dâng tất cả cho
Chúa Cha rồi. Đức Giê-su tự nguyện bước vào cuộc thương khó. Ngài đón nhận chén đắng để
đem ơn cứu độ đến cho con người. Con đường thập giá trở thành con đường tình yêu. Con
đường ấy là bài học vô giá, dạy cho chúng ta về cách hóa giải sự dữ. Kế hoạch của ác thần bị
thất bại hoàn toàn, vì Đức Giê-su không đi theo con đường hận thù của nó. Ngài không sống
trong cay đắng, không lấy ác báo ác, nhưng mà lấy yêu thương và sự tha thứ để đáp trả lại sự
phản bội và lòng hận thù.
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Lạy Chúa, xin đừng để con rơi vào tay ác thần. Nhưng xin cho con thuộc trọn về Chúa. Xin
đừng để con sa vào bẫy của sự dữ, và hành xử theo ác thần. Nhưng xin cho con luôn sống phó
thác tin tưởng vào Thiên Chúa, cho dù có phải hứng chịu những đau khổ mà thế giới tội lỗi này
ném vào con.
“…Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù.
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục.
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp.
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm…” Amen!
Thầy Giu-se Trần Văn Ngữ, SJ.
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VÌ VƯƠNG QUYỀN UY LỰC VÀ VÀ VINH QUANG
LÀ CỦA CHÚA ĐẾN MUÔN ĐỜI
“Lạy Cha” - Lời Kinh, Lời Ngợi Ca
“Vì vương quyền, uy lực và vinh quang...”
Kinh Lạy Cha là bản kinh tóm lược toàn bộ Tin Mừng, là lời kinh của Chúa, lời kinh duy nhất
mà Chúa Giêsu đã trực tiếp dạy các môn đệ. Kinh Lạy Cha còn là lời kinh của Giáo Hội, trong
Phụng vụ, kinh Lạy Cha luôn chiếm ưu thế đặc biệt trong các Giờ kinh Nhật tụng, trong Thánh
lễ và trong các Bí tích gia nhập Kitô giáo.
Trong Thánh Lễ, Kinh Lạy Cha được đặt vào phần quan trọng nhất, như một gạch nối giữa
phần Kinh Tạ Ơn với phần Hiệp Lễ. Quả vậy, kinh Lạy Cha trở thành nơi mầu nhiệm hiến tế
của Đức Ki-tô được tưởng nhớ (Kinh Tạ Ơn), và là nơi người tham dự Thánh Lễ thông phần
vào mầu nhiệm đó qua việc đón nhận Mình Máu Thánh Chúa (Hiệp Lễ).
Để bắt đầu phần Hiệp Lễ, linh mục đọc hay hát lời dẫn: “Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo lời
Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng”, rồi giang tay đọc chung với cộng đoàn lời kinh chính
Đức Giê-su đã dạy. Động từ "dám" diễn tả một thái độ kính sợ đối với Chúa. Thái độ này bắt
nguồn từ truyền thống lâu dài trong Kinh Thánh, được minh họa tuyệt vời trong cảnh Môsê gặp
Thiên Chúa trong bụi gai bốc cháy: "Chớ lại gần. Cởi dép ra, bởi đất ngươi đang đứng là đất
Thánh" (Xh 3,5). Chỉ nhờ Đức Giêsu Kitô - Thiên Chúa làm người - chúng ta mới dám đến gần
Thiên Chúa là Cha, trong niềm tin yêu thảo hiếu: "Trong Ngài, ta được tự do dạn dĩ và được
đến cùng Cha, đầy lòng tín thác vì đã tin vào Ngài" (Ep 3,12).
Trong cải cách về Phụng Vụ của công đồng Vaticano II, lời Kinh Lạy Cha trong Thánh lễ không
kết thúc bằng tiếng “Amen” nhưng được tiếp nối bằng một lời khẩn xin đọc sau Kinh Lạy Cha:
"Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ...". Đây là kinh trước đây được linh mục đọc
thầm khi ngài bẻ bánh, bây giờ được đọc lớn tiếng, và tiếp nối với câu cuối của Kinh Lạy Cha.
Vào cuối lời nguyện này, thay vì đọc "Amen" thì người tín hữu tung hô:
“Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời”
Đây là một cách kết thúc Kinh Lạy Cha quen thuộc ở các nghi thức phụng vụ Đông Phương.
Qua lời kinh cổ xưa này, cộng đoàn tuyên xưng niềm tin tưởng mạnh mẽ vào sự chiến thắng
cuối cùng của Nước Chúa. Một lần nữa, giống như các thiên thần trên trời, cộng đoàn đáp lại
lời nguyện của linh mục bằng lời ca tụng Thiên Chúa. Lời nguyện này vọng lại những lời tung
hô tương tự được tìm thấy trong phụng vụ thiên quốc (Kh 5,12; 19,1). Khi đọc lời nguyện này,
chúng ta nối kết với Thánh lễ của các Kitô hữu đầu tiên. Vì, những lời này đến từ một lời
nguyện tạ ơn, được sử dụng khi cử hành Thánh Thể trong thế hệ Kitô hữu đầu tiên sau các Tông
đồ (X. Didache, số 10).
Hơn nữa, chính những lời này đã xuất hiện trước đó cả ngàn năm trong thời Cựu Ước, bắt nguồn
từ lời ca tụng tuyệt đỉnh mà vua Đa-vít dâng lên Thiên Chúa, khi kết thúc triều đại, tượng trưng
cho một trong các hành động cuối cùng của ông trước khi truyền ngôi cho con trai là hoàng tử
Salômôn:
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“Lạy Chúa, là Thiên Chúa Israel tổ phụ chúng con,
xin dâng lên Ngài lời chúc tụng
từ muôn thuở đến muôn ngàn đời.
Lạy Chúa, Ngài vĩ đại quyền năng,
Ngài oai vệ, vinh quang, rực rỡ,
vì mọi sự trên trời dưới đất thuộc về Ngài.
Ngài nắm giữ vương quyền, lạy Chúa,
và địa vị tối cao, vượt trên tất cả.” (1Sb 29,10-11).
Vua Đa-vít là vị vua danh tiếng nhất trong tất cả các vua. Ông là vị quân vương đầy quyền lực
và vinh quang. Triều đại của ông đã đưa Israel tới một trong những đỉnh cao nhất của lịch sử
quốc gia này. Nhưng, khi kết thúc triều đại, vua Đa-vít khiêm tốn nhìn nhận rằng tất cả những
điều tốt lành nhờ vương quyền của ông đều đến từ Thiên Chúa. Tất cả quyền lực, vinh quang
và vương quốc ông sở hữu không phải của bản thân ông, nhưng là của Chúa. Vua Đavít nói:
“Ôi Lạy Chúa, địa vị cao cả, quyền lực và vinh quang là của Người… vương quốc cũng thuộc
về Người”.
Trong mọi Thánh lễ, chúng ta lặp lại những lời này của vua Đa-vít. Khi làm như thế, chúng ta
nhận biết Thiên Chúa như Đức Chúa của cuộc đời mình, và chúng ta ca ngợi Người vì tất cả ơn
phúc Người ban cho. Bất cứ điều tốt lành nào chúng ta có thể làm, bất cứ thành công nào chúng
ta có thể trải qua, rốt cuộc đều đến từ Thiên Chúa: “vì vương quyền, uy lực, và vinh quang là
của Chúa đến muôn đời.”
C.S.Lewis cho rằng: “Hạnh phúc được tuôn trào thành những lời ngợi ca một cách tự phát. Thế
giới vang vọng những lời ngợi khen: người yêu khen ngợi người mình yêu; độc giả ca ngợi nhà
thơ mình yêu chuộng; người tản bộ dạo chơi ngất ngây trước một phong cảnh...” Khi ca tụng
“vương quyền, uy lực và vinh quang...” của Thiên Chúa chúng ta không tách mình ra khỏi với
Thiên Chúa là Cha, nhưng được hòa mình vào và được mời gọi để sống trong và cho “vinh
quang...” ấy như xác tín của thánh I-rê-nê: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống.”
Kinh Lạy Cha là lời kinh tuyệt vời và huyền nhiệm nối kết con người với Thiên Chúa. Đây là
lời kinh đến từ Thiên Chúa, là quà tặng của Thiên Chúa trao ban cho con người. Chính vì thế,
Thiên Chúa yêu thích và không ngừng ban muôn ơn cho con người thông qua lời kinh thân
thương, đơn giản và dễ hiểu này. Đó là lời kinh nguyện con cái dâng lên Cha mình, là lời kinh
của những ai nhận mình là con cái Thiên Chúa.
Lm. Phanxico Xaviê Hoàng Khắc Luận SJ.
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