
CẦU NGUYỆN 

một đề tài cổ xưa nhưng lại luôn luôn mới 
(Phần 03) 

0. Dẫn nhập. 
1. Khủng hoảng của những gì thuộc về tôn giáo và các Ki-tô hữu bị chất vấn. 
2. Những khó khăn khi cầu nguyện. 
3. Cầu nguyện trong lịch sử, trong thế giới cổ đại và trong mọi tôn giáo.  
4. Cầu Nguyện là một phần của lịch sử nhân loại. 

Cầu nguyện trong tư tưởng, lối sống và văn hoá người Việt Nam. 
5. Cầu nguyện là một đòi hỏi sinh tử của đức tin. 
6. Dân Ít-ra-en cầu nguyện. 
7. Những đặc điểm của kinh nguyện Ít-ra-en. 
8. Abraham, vị Tổ Phụ vĩ đai, người cha của tất cả các tín hữu và là mẫu gương cầu nguyện. 
9. Mô-sê, vị ngôn sứ vĩ đại và một con người cầu nguyện. 
10. Ngôn sứ Ê-li-a, con người cầu nguyện và dấn thân cho dân chúng. 
11. Cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa bằng các Thánh Vịnh.  

 
 

 

12. Chúa Giê-su và việc cầu nguyện. 
 

A. Kinh Lạy Cha mà Người trối lại cho Giáo hội cũng đã được cảm hứng từ lời kinh 
nào của dân tộc Do-thái? 

B. Đức Giêsu cầu nguyện được nhắc tới lần đầu tiên trong biến cố nào và Tin Mừng 
nào nhắc tới? 

C. Lúc chọn Nhóm Mười Hai để hướng dẫn dân Israen mới, Đức Giêsu ý thức rõ đây 
là một quyết định tối quan trọng, nên Người đã leo lên núi để cầu nguyện thật say 
sưa. Tại sao Chúa Giê-su làm như vậy? Ngài có ý muốn gì?  

D. Tại vườn Ô-liu này, qua lời cầu nguyện Chúa Giê-su bị giằng co giữa hai bên. Xin 
cho biết hai bên đó là gì theo bài viết? 

E. Mọi hoàn cảnh, mọi lời cầu nguyện, mọi lời thỉnh xin đều đưa Đức Giêsu về lại với 
mục tiêu của sứ mạng gì? Và xin nêu một ví dụ cầu nguyện trong đời của Chúa 
Giê-su để chứng minh mục tiêu đó? 

 
 
 

13. Chúa Giê-su với Thánh Vịnh trong việc cầu nguyện.  
 

A. Chính Đức Giêsu đã đọc các Thánh Vịnh nhờ đó Người đi sâu vào tội lỗi của thế 
giới, liên đới với tội lỗi ấy. Điều này có ý nghĩa gì? 

B. Trên thập giá Chúa Giê-su đã đọc hai thánh vịnh, xin cho biết hai thánh vịnh nào? 
C. Đức Giêsu chết trên thập giá vào đúng giờ người Do thái làm gì? 
D. Khi dùng kinh nguyện của dân tộc mình, Đấng Mêsia đã cho thấy sứ mạng của 

mình có ý nghĩa, xin cho biết ý nghĩa đó là gì theo bài viết? 
E. Chiều ngày Phục sinh, Đấng sống lại đã gặp hai môn đệ trên đường đi Emmau. 

Khi tới quán trọ, Đức Giêsu kết thúc lời giải thích cho hai môn đệ bằng hành động 
gì? Và điều đó có ý nghĩa gì? 



14. Kinh Lạy Cha – lời cầu nguyện Chúa Giê-su dạy. 
 

A. Đức Giêsu dạy chúng ta thưa Lạy Cha ‘chúng con’, dù có thể lúc ấy chúng ta đang 
cầu nguyện một mình. Điều này có ý nghĩa gì theo bài viết? 

B. Lời cầu xin đầu tiên của kinh Lạy Cha “chúng con nguyện danh Cha cả sáng” 
không phải chỉ có tầm vóc phổ quát, mà nó còn có ý nghĩa gì nữa? 

C. Có một lời trong kinh Lạy Cha diễn tả mục tiêu chủ yếu mà Đức Giêsu muốn 
nhắm tới trong lời Người giảng và trong các việc Người làm. Xin cho biết lời đó là 
lời gì? 

D. Sự vâng phục của người Kitô hữu có ý nghĩa gì theo bài viết? 
E. E. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi ác thần. 

Lời cầu nguyện này là một lời tuyên xưng của chúng ta vào quyền năng Thiên 
Chúa. Xin khai triển tư tưởng này thêm dựa theo bài viết!  

 

 

15. Chúa Thánh Thần hướng dẫn cầu nguyện 

 

A. “Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn. Vì chúng ta không biết cầu 
nguyện thế nào cho phải, nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng 
ta bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm 
can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các 
thánh theo đúng ý Thiên Chúa” Câu trên Thánh Phao-lô viết trong thư nào? 

B. Câu trên của thánh Phaolo chúng chứa đựng một lời cầu nguyện bên sâu tâm hồn, 
vượt ngoài ý thức và không lệ thuộc vào những nỗ lực chủ tâm của chúng ta. Vậy 
lời cầu nguyện vô thức này là gì? 

C. Cầu nguyện là “nâng lòng trí lên với Chúa”. Theo định nghĩa này, chúng ta có thể 
đưa những chán nản, khát khao, dục vọng, ghen tỵ, và những ảo mộng thoát ly 
thực tế, là những thứ chúng ta hổ thẹn vào cầu nguyện và đưa lên Thiên Chúa 
không? Nếu có, xin cho biết ý nghĩa? 

D. Kinh nguyện của ta yếu hèn. Quả thực ta không biết xin gì, và cũng không biết 
xin thế nào cho phải. Cantalamessa đã giải thích điều này như thế nào trong 
bài viết? 

E. Chúa Thánh Thần sẽ giúp ta về những điều phải xin. Cantalamessa đã giải 
thích điều này như thế nào trong bài viết? 

 
 



16. Kinh nguyện Ki-tô giáo được khai sinh như thế nào? 

 

A. Chắc chắn mỗi ngày hai lần, cộng đoàn Ki-tô hữu đầu tiên vẫn tuyên xưng đức tin 
vào một Thiên Chúa độc nhất, bằng cách đọc lời kinh của người Do-thái. Xin cho 
biết lời kinh đó mở đầu bằng lời gì? 

B. ‘Đức Giêsu, tôi tớ thánh’. Thành ngữ này làm ta nhớ lại điều gì theo bài viết. 
C. Tin mừng Luca còn lưu lại cho chúng ta những bài thánh ca hết sức đặc sắc. Xin 

cho biết tên của ba bài thánh ca Luca nhắc đến. 
D. D. Có một bài thánh thi ca tụng Đức Kitô của thánh Phaolo, với câu kết thúc bằng 

lời tuyên xưng đức tin: ‘Đức Giêsu là Chúa’. Bài thánh thi này nằm trong thư nào 
của thánh Phaolo? 

E. Cộng đoàn tiên khởi (vào thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên) còn sáng tác một tập 
thơ. Xin cho biết tên của tập thơ đó và ai là trung tâm điểm của tập thơ? 

 

 

	


