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CẦU  NGUYỆN,  

một  đề  tài  cổ  xưa  nhưng  lại  luôn  luôn  mới  

  

Lm. GB. Nguyễn Ngọc Thế SJ. 

  
  
  
  
Thăm  quý  bác  và  anh  chị  em,  
    
Vào  buổi  học  ngày  24.10,  có  một  phần  chuẩn  bị  cho  buổi  học.  Phần  này  trích  
05  bài  hoặc  05  chương  từ  giáo  trình  học:    
    

CẦU  NGUYỆN,    
MỘT  ĐỀ  TÀI  CỔ  XƯA  NHƯNG  LẠI  LUÔN  LUÔN  MỚI.  

  
Để  quý  bác  và  anh  chị  em  tham  khảo  trước.  Cụ  thể  hơn,  xin  gợi  ý:    
  

• Mỗi  người  nghe  05  bài  này  và  chú  ý  xem  điều  gì  trong  từng  bài  (phần)  mình  
thích  nhất,  điều  gì  khó  hiểu,  và  điều  gì  mình  muốn  đào  sâu  hơn.  

• Sau  đó,  khi  họp  nhóm  xin  trao  đổi  về  từng  bài  (phần)  đã  nghe.  
• Khi  đến  lớp  học  24.10,  chúng  ta  có  01  giờ  để  cùng  trao  đổi  về  05  bài  (phần)  

mà  mọi  người  và  các  nhóm  đã  nghe  và  làm  việc.  
• Có  thể,  ở  tại  lớp  học,  mỗi  nhóm  sẽ  nhận  được  những  câu  hỏi  về  mỗi  bài  

(phần)  để  trả  lời  cho  mọi  người.  Nhóm  nào  nhận  được  câu  hỏi  về  bài  nào,  thì  
đương  nhiên  tới  lớp  mới  biết.  

• Cuối  cùng  mỗi  người  sẽ  nhận  được  05  bài  (phần)  này,  để  có  thể  tìm  hiểu  và  
đào  sâu  hơn,  khi  vừa  nghe  vừa  đọc  lại  bài  này  một  lần  nữa.    
    
Đây  là  một  cách  học  sẽ  giúp  ích  cho  chúng  ta  dễ  nhớ  và  nhập  tâm  hơn.  

  

-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑-‐‑  

 



	   2	  

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. 

5. Cầu nguyện là một đòi hỏi sinh tử của đức tin. 

6. Dân Ít-ra-en cầu nguyện. 

 

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
 

Dẫn nhập 

Cầu nguyện là một đề tài cổ xưa nhưng lại luôn luôn mới. Luôn mới vì 

cầu nguyện luôn gắn liền với mọi người có niềm tin trong mọi thời đại. 

Mới bởi vì nhân loại gián tiếp hay trực tiếp đều cảm nhận được phận 

người đầy giới hạn, vì thế luôn hướng về Đấng Tối Cao và toàn năng, để 

cầu khẩn, để cảm tạ và để ngợi khen, và nơi Đấng Tối Cao mọi người đều 

được phép diễn tả tất cả mọi cảm xúc như vui và buồn, khổ đau và hạnh 

phúc. Nhưng cầu nguyện là gì? Cầu nguyện như thế nào? Làm sao khám 

phá ra được ý nghĩa của cầu nguyện? Một nhà thiêng liêng học Ki-tô 

giáo, Adalbert Hamman, khi viết về đề tài cầu nguyện đã nói: “Nói tới 

cầu nguyện là một việc rất khó, vì sách vở sẽ phản bội ta, sẽ phơi bày cho 

mọi người thấy sự trơ trụi và mù tịt của chúng ta. Người viết về cầu 

nguyện cũng giống như người đang cầu nguyện: cả hai đều là kẻ ăn xin, 

đến gõ cửa nhà Thiên Chúa”. 
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Với thân phận của người hành khất trước Đấng Tối Cao, chúng ta cùng 

tìm hiểu về đề tài cầu nguyện, một đề tài cổ xưa nhưng lại luôn luôn mới.  

Những cố gắng nhỏ bé tìm hiểu đề tài này xin là một góp nhặt đơn hèn 

chia sẻ với anh chị em trong lớp Thần Học căn bản cho Giáo Dân người 

Việt ở Đan Mạch. 

1. Khủng hoảng của những gì thuộc về tôn giáo và các Ki-tô hữu 

bị chất vấn. 

Khởi đi cho việc tìm hiểu về cầu nguyện, có lẽ nên có cái nhìn sơ lược về 

khủng hoảng của những gì thuộc về tôn giáo trong thế giới hôm nay. 

Hamman viết: “Ngày nay chúng ta đang chứng kiến cuộc khủng hoảng 

của những tín ngưỡng, vì sự kiện tôn giáo đang bị sụp đổ ồ ạt. Ngày nào 

ta cũng nghe các nhà phân tích và các nhà xã hội tố cáo tôn giáo là lỗi 

thời, là bất lực, là phi lý. Các nhà phân tâm còn coi tôn giáo chỉ là hậu 

quả của chứng suy nhược thần kinh nơi nhân loại. Biết bao người hôm 

nay đang tuyên xưng mình theo chủ nghĩa vô thần, một chủ nghĩa theo đó 

tôn giáo lẫn kinh nguyện không còn nữa và cũng không còn lý do để tồn 

tại nữa. 

Các Kitô hữu đã ít rồi, còn lại bị chủ nghĩa hoài nghi trong tôn giáo bao 

vây, bị chủ nghĩa duy vật tố cáo cũng như làm nản lòng. Cuối cùng họ bị 

lung lay tinh thần và hoài nghi thắc mắc. Dù rằng họ cũng cần phải đưa ra 

những thắc mắc đúng đắn và xem lại những chất vấn mà thiên hạ vạch ra 

cho họ. Những người không tin có thể tố cáo chúng ta là đã mê tín dị 

đoan. Các thần tượng do con tim đẻ ra còn nguy hiểm hơn là những ngẫu 

tượng do bàn tay con người tạo nên nữa, vì đó là dấu chứng tỏ con người 

đã thất vọng tới mức bi đát hay đã không chịu sống anh hùng. 
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Qua các thế kỷ, có nhiều Kitô hữu hình dung ra Thiên Chúa phải là một 

Thiên Chúa phi nhân, chẳng những không yêu thương con người mà còn 

ghen tị với những tiến bộ hay khám phá của con người nữa. Họ lạm dụng 

những hình ảnh trong Thánh Kinh trình bày một ‘Thiên Chúa hay ghen’, 

một Thiên Chúa bảo thủ, dùng hình ảnh con người để trình bày Thiên 

Chúa, không đặt những kiểu nói trên đây vào lại bối cảnh thật của chúng. 

Chắc chắn Thiên Chúa của các người theo phái Jansénius đã làm nhiều 

thế hệ chúng ta khiếp sợ và cuối cùng làm chúng ta quên đi khuôn mặt 

thật của Người theo như Đức Giêsu đã mạc khải. 

Ngược lại, có những Kitô hữu đã tạo ra một Thiên Chúa quá nhân loại, 

ngang tầm với những nhu cầu của họ, phục vụ cho sự an ninh và tiện lợi 

của họ, một Thiên Chúa đầy cảm xúc và tình cảm, một Thiên Chúa hạ 

thấp xuống cho vừa với các tín hữu khô khan nguội lạnh. Kitô giáo trở 

thành một Kitô giáo để thực hành chứ không phải để sống, đem lại an 

ninh cho cá nhân và phù hợp với xã hội, một Kitô giáo không còn nghe 

thấy luồng gió của Chúa Thánh Thần trong ngày hiện xuống, đến canh 

tân bộ mặt trái đất. 

Chúng ta lại thường không sáng suốt bằng các địch thủ của mình; họ đã 

khám phá ra chỗ hở của bộ áo giáp đó. Họ đã dứt khoát quay lưng với 

một thứ tôn giáo không còn ảnh hưởng gì trên cuộc sống cũng như không 

giúp ích gì cho các trách nhiệm làm người của mình nữa. Từ đó họ quay 

ra châm chọc, đôi khi để nói lên sự thất vọng của họ. Nietsche đã viết: 

‘Lẽ ra họ (các Kitô hữu) phải hát những bài hay hơn để tôi tập tin vào 

Đấng Cứu thế của họ! Lẽ ra các môn đệ của họ phải có vẻ là những người 

đã được cứu độ nhiều hơn nữa!’. 

Người vô thần đã lầm khi bảo rằng tôn giáo có chết đi thì con người mới 

sống được, làm như thể Thiên Chúa cạnh tranh với con người, Thiên 
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Chúa ghen tị khi thấy con người trường thành. Đặt Thiên Chúa và con 

người vào thế chọn một trong hai như thế là nguỵ biện. Đức Giêsu Kitô 

đã đem hết con người mình, đã dùng toàn bộ Tin mừng của mình để quả 

quyết rằng phải khẳng định Thiên Chúa và con người chung với nhau. 

Thiên Chúa không phải là nhu cầu tối cao mà là sự tự do tối thượng của 

con người. Đó chính là sự cao cả của con người, mà cũng là nỗi bi đát 

của con người. 

Emmanuel Mounier, một triết gia người Pháp, viết: ‘Nếu muốn trung 

thành với bổn phận nhập thể, ta phải luôn luôn liên kết với các lập trường 

hết sức mâu thuẫn với nhau cho hợp tình hợp lý, phải chết đối với thế 

giới nhưng đồng thời phải dấn thân vào đó, vừa chối bỏ những thực tại 

thường nhật vừa cứu độ chúng, vừa đau buồn trong tội lỗi vừa mừng vui 

trong con người mới, chỉ quí trọng những gì là nội tâm đồng thời cũng 

phơi bày mình ra trong thiên nhiên để đem sức sống vũ hoàn ấy về với 

nội tâm, vừa biết mình phải lệ thuộc như kẻ hư không vừa ý thức mình tự 

do như một quân vương’ (‘L’affrontement chrétien’). 

Sự có mặt của tình trạng không tin, tình trạng vô thần chung quanh ta, vô 

thần một cách thực tế hay vô thần có tranh đấu, làm ta bị cụt hứng trong 

tôn giáo. Chúng làm ta không thể cầu nguyện một cách tự nhiên nữa, như 

người sơ khai hay như các tác giả thánh vịnh, khi đứng trước vẻ đẹp của 

thụ tạo. 

Khó khăn này tự nó cũng là một sự thanh lọc cho chúng ta rồi. Nó khiến 

ta dễ vấp ngã hơn, nhưng cũng làm ta thêm sáng suốt, ít sống đạo một 

cách đại trà quần chúng, mà sống đạo một cách cá nhân nhiều hơn. Nó 

tránh cho ta khỏi chạy trốn trong một thứ tôn giáo đem lại an ninh và bổ 

dưỡng cho bản thân; trái lại buộc ta phải chấp nhận ‘sự liều lĩnh cao đẹp 
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của đức tin’, và cố gắng sống đời cầu nguyện dù có phải gặp nhiều khó 

khăn. 

2. Những khó khăn khi cầu nguyện. 

Thật tình mà nói, nếu để tự nhiên, chúng ta không cầu nguyện đâu. Ngay 

cả những Kitô hữu quảng đại cũng cảm thấy chán ngán, lúng túng và đôi 

khi còn cảm thấy thù ghét việc cầu nguyện nữa. Romano Guardini viết: 

“Cầu nguyện do sự thúc đẩy nội tâm, nói chung, là một trường hợp rất 

ngoại lệ”. 

Người Ả rập có câu: ‘Không phải những khó khăn trên đường làm bạn 

đau chân, nhưng bạn đau chân là vì hòn sỏi nằm trong giày bạn’. Cuộc 

sống hiện đại dìm chúng ta vào trong những hoạt động, hình ảnh, âm 

thanh. Báo chí, thông tin, truyền hình đã ngốn hết cả thời giờ còn lại của 

chúng ta. Chúng ta là nạn nhân của những phương tiện truyền thông đó, 

và ngày một ngày hai dần dần chúng ta trở thành kẻ đồng loã với chúng. 

Mọi cố gắng tập trung chú ý đều bị chúng ta coi là những gì vượt quá sức 

người. 

Một vài nữ tu của dòng nữ tu Bác Ái Truyền Giáo, dòng Mẹ Tê-rê-sa 

Can-cút-ta đã nhận định như sau: “Tôi thấy có quá nhiều ồn ào trong đời 

sống hiện đại, và vì lý do này nên nhiều người sợ sự thinh lặng. Vì Thiên 

Chúa chỉ lên tiếng trong thinh lặng nên đây là vấn đề lớn cho những 

người tìm kiếm Thiên Chúa. Giống như nhiều người trẻ không biết cách 

suy niệm và chỉ hành động theo bản năng”.  

“Trong các thành phố ngày nay có quá nhiều xáo trộn và bạo lực, quá 

nhiều sự dữ, chán chường và la hét, ngược với sự bình thản của đồng quê 

hay tiếng thác nước chảy. Dân chúng cố lấp đầy sự trống rỗng của họ 

bằng việc ăn uống, nghe radio, xem truyền hình, và bận rộn với những 

sinh hoạt bên ngoài. Nhưng sự trống rỗng này chỉ có thể lấp đầy bằng 
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tinh thần, bởi Thiên Chúa. Nếu chúng ta dành thời giờ cho Thiên Chúa 

vào trong khoảng không này, thì sự đói khát của chúng ta có thể dễ được 

no thỏa chỉ bởi gặp gỡ Thiên Chúa qua sự cầu nguyện. Từ đó chúng ta có 

thể tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong sự tương giao với Thiên Chúa và 

trong đời sống tâm linh. Nhưng cầu nguyện thì thật khó trong xã hội 

chúng ta, là nơi tràn ngập quá nhiều thú tiêu khiển”.i  

Thật vậy, tiếng động của thế giới, sự dao động trong tâm hồn ta từ những 

ký ức, những ước mơ đến những tình cảm, những ưu tư, tất cả đều được 

ta mang theo vào trong bầu khí thinh lặng của sự cầu nguyện. Chúng ta 

phải cố gắng liên tục mới tìm được sự an bình nội tâm, mới trung thành 

cầu nguyện được. 

Dù đã được tôi luyện bằng bao nhiêu cố gắng, người Kitô hữu có thể vẫn 

còn gặp nhiều khó khăn, nhiều sự trì trệ đè nặng. Nhưng với ơn Chúa và 

sức cố gắng nhỏ bé, dần dần họ sẽ hội tụ được, thống nhất được, tập trung 

được cả hoạt động lẫn việc cầu nguyện vào Chúa, nhất là đặt cuộc đời 

mình vào trong nhiệm cuộc của Thiên Chúa, góp cuộc đời mình vào để 

xây dựng Nước Chúa, hoà tan ý muốn của mình vào trong ý muốn của 

Chúa – ý muốn này lộ rõ trong các biến cố và con người. Tuy không nhận 

thấy, nhưng khi cầu nguyện, người Kitô hữu đã thật sự hướng về với 

Thiên Chúa, Đấng đang đến và đã bắt đầu có mặt rồi. 

Ngoài ra, cũng cần nói thêm là: thế giới mà các Kitô hữu đang sống hôm 

nay là một thế giới vô thần hay đã bị con người tục hoá. Cái thế giới vắng 

bóng sự thiêng liêng đó đang bủa vây ta tứ phía. Một thế giới trong đó 

Thiên Chúa đã chết, các giá trị thiêng liêng không còn được biết đến nữa. 

Thế giới đó làm nên môi trường thiêng liêng của chúng ta, và sau cùng đã 

gieo được vào cuộc đời ta một mối hoài nghi thật căn bản. 
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Triết gia Trung Hoa Tang-Chung-Y đã viết: ‘Có thể nói văn minh Tây 

phương tiến theo một đường thẳng duy nhất: từ Thiên Chúa (thần học) rơi 

xuống chỗ con người (chủ nghĩa nhân bản); từ một con người đầy đủ đi 

xuống lý trí (chủ nghĩa duy lý); từ lý trí đi xuống tình cảm, kinh nghiệm 

(chủ nghĩa thực dụng). Và từ đó tụt xuống bản năng của thế giới sự vật: 

chủ nghĩa duy vật. Việc đề cao vật chất là dấu chứng tỏ tư duy sắp tiến 

tới ngày tận số của nó, nghĩa là tư duy trở thành một cái gì thuần tuý bên 

ngoài và từ đó sa sút tới cùng cực của nó, tụt xuống thấp hơn vật chất 

nữa, nghĩa là trở thành hư vô’. 

Hãy mau ý thức điều này và nhanh chóng tỉnh thức, để thoát khỏi cuộc tự 

sát đó. André Malraux, một văn hào người Pháp, đã quả quyết một cách 

rất chính đáng: ‘Thế kỷ tương lai hoặc là thế kỷ của tôn giáo hoặc sẽ 

không’. 

Trước khi đi tìm hiểu về cầu nguyện và những cách thức cầu nguyện, 

chúng ta nên dừng lại, để tìm hiểu việc cầu nguyện trong lịch sử, trong 

thế giới cổ đại và trong mọi tôn giáo.  

3. Cầu nguyện trong lịch sử, trong thế giới cổ đại và trong mọi 

tôn giáo.  

Lịch sử cho thấy rằng không có đạo nào mà không có cầu nguyện, cái 

này điều khiển, chi phối và diễn tả cái kia. Cả hai đều có vẻ là những hiện 

tượng tự nhiên, trong thời thượng cổ và ngày nay vẫn còn là những hiện 

tượng tự nhiên ở nhiều vùng trên thế giới. Từ người bán khai đến các triết 

gia Hy lạp đều coi đó là đúng. Alfonso Maria di Wola đã chẳng gặp khó 

khăn chi khi gom góp ‘tất cả kinh nguyện của mọi dân, mọi thời’ thành 

một tập trích diễn. 

Lịch sử phát triển của nhân loại về mặt tôn giáo cốt yếu là lịch sử của 

việc cầu nguyện. ‘Cầu nguyện là trọng tâm, là linh hồn của mọi tôn giáo, 
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cầu nguyện là trung tâm của lòng đạo’. Thi hào Novalis nói: “Vai trò của 

cầu nguyện trong tôn giáo cũng như vai trò của suy tư trong triết học 

vậy”. Còn Auguste Sabatier nói: không có cầu nguyện trong lòng thì 

không phải là tôn giáo. 

Cầu nguyện là nơi diễn tả ý thức của con người về những giới hạn của 

mình, cũng như biểu lộ tiếng kêu của con người khi ý thức những giới 

hạn đó. 

Con người bị giam hãm, bị dính chặt vào đất như con chim hải âu, đang 

tìm chỗ để thở, tìm một cánh cửa để thoát ra ngoài. Con người bị các sức 

mạnh cao siêu, các sức mạnh của vũ trụ bủa vây, làm con người vừa ngạc 

nhiên vừa run sợ. Vì thế, con người tìm đủ cách để khử trừ, nếu không 

được thì tìm cách mua chuộc, lung lạc; và cùng lắm thì tôn kính thờ lạy. 

Người Hy lạp và Roma đã xây kín vùng hạ lưu Địa Trung Hải với biết 

bao dinh thự tôn giáo, biết bao đền đài lộng lẫy, vừa để cho thấy thiên tài 

nghệ thuật của mình vừa để bày tỏ lòng đạo của mình. Các công dân Hy 

lạp và Roma vừa bước đi một bước, vừa phác hoạ cử chỉ hay trải qua một 

biến cố thì đã gặp thần minh rồi. 

Đức Benedicto XVI, trong bài giáo lý thứ nhất về Cầu Nguyện được ban 

hành trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ngày 

Thứ Tư mùng 4 tháng Năm, 2011, đã nêu một số thí dụ về cầu nguyện 

trong Các Nền Văn Hóa Cổ Thời: 

“Tôi mở đầu với Ai Cập cổ đại, như một thí dụ điển hình. Ở đây, một 

người mù, qua việc cầu xin thần linh phục hồi thị lực cho mình, chứng tỏ 

một điều gì đó phổ quát của loài người, đó là lời cầu nguyện trong sáng 

và đơn giản của một người đang đau khổ.  Người ấy cầu nguyện: ‘Tâm 

hồn con mong ước được thấy Ngài ... Ngài là Đấng đã làm cho con thấy 

bóng tối, xin hãy tạo ra ánh sáng cho con. Xin làm cho con được thấy 
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Ngài! Xin hãy ghé dung nhan đáng mến của Ngài trên con’ (A. Barucq - 

F. Daumas, Các Thánh Thi và Kinh Nguyện của Ai Cập cổ đại (Hymmes 

et prìeres de l’Egypte ancienne), Paris 1980).  Xin cho con được thấy 

Ngài; đó là trọng tâm của cầu nguyện! 

Trong các tôn giáo của Mesopotamia, là những tôn giáo bị thống trị và tê 

liệt bởi mặc cảm tội lỗi thần bí, nhưng không mất hy vọng được Thiên 

Chúa cứu độ và giải thoát.  Cho nên chúng ta có thể hiểu rõ giá trị của lời 

cầu nguyện này từ một tín hữu của các tín ngưỡng cổ xưa, được vang 

vọng như sau: ‘Ôi lạy Thiên Chúa, là Đấng khoan dung ngay cả đối với 

các tội trầm trọng nhất, xin tha tội con ... Lạy Chúa, xin đoái nhìn tên nô 

lệ kiệt quệ này, và xin thổi làn gió nhẹ của Ngài trên nó: xin tha cho nó 

mà chớ chần chờ. Xin giảm bớt hình phạt nặng nề của Ngài. Xin giải 

thoát con khỏi tù đày, cho con được thở một lần nữa, xin bẻ gẫy xiềng 

xích của con, xin nới lỏng gông cùm cho con’ (MJ Seux, Các thánh thi và 

cầu nguyện với các thần minh của Babylon và Assyria (Hymnes et prìere 

aux Dieux de Babylone at d’Assyrie), Paris 1976). Tất cả những cách diễn 

tả trên cho thấy con người, trong việc tìm kiếm Thiên Chúa của mình, đã 

có trực giác, dù còn mơ hồ, một mặt về tội lỗi của mình, và mặt khác về 

những bình diện của lòng thương xót và nhân lành của Thiên Chúa như 

thế nào. 

Trong tôn giáo dân ngoại của Hy Lạp cổ đại, người ta có thể thấy một 

phát triển rất đáng kể: những lời cầu nguyện, trong khi tiếp tục xin Thiên 

Chúa trợ giúp để được trời thương trong tất cả các hoàn cảnh của cuộc 

sống thường nhật và được những ích lợi vật chất, đã từ từ hướng đến 

những lời cầu xin ít vị lợi hơn, là điều giúp cho các tín hữu đào sâu mối 

liên hệ với Thiên Chúa và trở nên người tốt hơn.   
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Thí dụ, triết gia thời danh Plato ghi lại một lời cầu nguyện của thầy mình, 

là Socrates, được coi là một trong những người sáng lập ra tư tưởng Tây 

Phương. Socrates đã cầu nguyện như sau: ‘... xin ban cho cho con vẻ đẹp 

nội tâm của linh hồn! Còn bên ngoài, xin cho con chấp nhận những gì 

con có, để không mâu thuẫn với con người nội tâm.  Xin cho con coi 

người khôn ngoan là giàu có; và cho con được sự giàu sang mà chỉ người 

tự chủ có thể gánh vác và chịu  đựng’ (Plato, Các Tác 

Phẩm  (Œuvres) I. Phaedrus, 279c). Trên hết mọi sự, ông đã muốn có vẻ 

đẹp nội tâm và sự khôn ngoan, mà không muốn sở hữu nhiều tiền của 

Trong những kiệt tác vĩ đại về văn chương này của mọi thời đại phải kể 

đến những bi kịch Hy Lạp, ngay cả ngày nay, sau 25 thế kỷ, vẫn được 

người ta đọc, suy nghĩ và trình bày, trong đó có một nội dung cầu nguyện 

phản ảnh ước muốn được biết Thiên Chúa và thờ phượng uy phong của 

Ngài. Một trong những bi kịch ấy nói rằng: ‘Ôi đấng làm cho trái đất di 

chuyển, và đồng thời cũng ngự trên nó, Jupiter, Ngài là ai, đấng mà nhãn 

quan của loài hay chết, định luật của thiên nhiên, hoặc trí tuệ của con 

người không thể thấy được, con tôn kính Ngài, vì bằng những cách bí 

mật, Ngài cai quản tất cả mọi sự thuộc về nhân loại theo công lý’ 

(Euripides, Les Trojennes, 884-886). [Khái niệm về] Thiên Chúa vẫn còn 

một chút mơ hồ, tuy nhiên, con người nhận ra Thiên Chúa mà họ không 

biết này và cầu nguyện với Đấng hướng dẫn định mệnh của trái đất. 

Cũng thế trong số người Rôma, là những người tạo thành đế quốc vĩ đại 

mà trong đó Kitô giáo được sinh ra và phát triển, cầu nguyện, dù liên 

quan đến quan niệm vị lợi và đặt căn bản trên việc cầu xin Thiên Chúa 

bảo vệ đời sống của cộng đồng dân sự, đôi khi mở đầu bằng những lời 

cầu xin đáng ngưỡng mộ vì sự nhiệt thành của lòng sùng kính cá nhân, 

được biến đổi thành lời ngợi khen và tạ ơn. Một tác giả Rôma tại Phi 

Châu ở thế kỷ thứ hai sau CN, là Apuleiô, đã minh chứng điều này. 
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Trong tác phẩm của ông, ông đã diễn tả sự không hài lòng của người 

đương thời của ông đối với tôn giáo truyền thống và ước vọng có một 

liên hệ đích thực hơn đối với Thiên Chúa. Trong kiệt tác tựa đề 

là Metamorphoses của ông, một tín hữu trình lên một nữ thần những lời 

này: ‘Lạy Thần Linh Thánh, nguồn ơn cứu độ muôn đời, đấng bảo vệ 

đáng mến yêu của loài hay chết, là đấng không tiếc tình yêu thương mẫu 

tử đối với họ trong cơn đau khổ của họ. Không có một ngày, một đêm 

hoặc cả một giây phút nào qua đi mà không được đánh dấu bằng một 

trong những ơn phúc của ngài’ (Madaura Apuleius,Metamorphoses, xi, 

25). 

Trong thời gian này, Hoàng đế Marcô Aureliô – cũng là một triết gia suy 

tư về tình trạng của con người – đã khẳng định sự cần thiết phải cầu 

nguyện để thiết lập một sự hợp tác có hiệu quả giữa hành động của thần 

thánh và hành động của con người. Ông viết trong Hồi Ký/Tư Tưởng 

(Souvenir/Pensées) của ông: ‘Ai nói với bạn rằng các thần minh không 

giúp chúng ta bằng lệ thuộc vào chúng ta? Hãy bắt đầu cầu nguyện và 

bạn sẽ thấy’ (Tự điển Linh Đạo - Dictionaire de Spiritualité XII/2, col. 

2213). 

Lời khuyên này của vị hoàng đế triết gia đã thực sự được thực hiện bởi vô 

số thế hệ loài người trước Đức Kitô, chứng minh rằng cuộc sống con 

người trở nên mất ý nghĩa và định hướng nếu không có cầu nguyện, là 

điều mở cuộc sống của chúng ta ra với mầu nhiệm của Thiên Chúa.  Thật 

vậy, trong mỗi lời cầu nguyện, người ta luôn nói lên sự thật về con người 

như loài thụ tạo, là loài một mặt cảm nghiệm được sự yếu đuối và khốn 

cùng của mình, do đó xin Trời phù giúp, mặt khác được Trời ban cho một 

phẩm giá đặc biệt, cho nên trong khi chuẩn bị đón nhận Mặc Khải của 

Thiên Chúa, đã khám phá ra rằng mình có thể bước vào sự hiệp thông với 

Ngài. 
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Các bạn thân mến, trong những thí dụ về cầu nguyện của các kỷ nguyên 

và những nền văn minh khác nhau này chứng tỏ rằng con người ý thức 

được tình trạng thụ tạo của mình và sự lệ thuộc vào một Đấng khác cao 

trọng hơn mình và là nguồn mạch của mọi sự tốt lành. Con người thuộc 

mọi thời đại cầu nguyện bởi vì họ không ngừng thắc mắc về ý nghĩa của 

cuộc đời, là điều vẫn còn mù mờ và làm cho họ băn khoăn, nếu không 

được đặt trong sự liên hệ với mầu nhiệm của Thiên Chúa và kế hoạch của 

Ngài cho thế gian. 

Cuộc sống con người là một sự pha trộn giữa thiện và ác, giữa đau khổ 

oan uổng, và niềm vui cùng cái đẹp, là những điều thúc đẩy chúng ta một 

cách tự nhiên và không thể cưỡng lại được đến việc cầu xin Thiên Chúa 

ban ánh sáng và sức mạnh để giúp đỡ chúng ta trên thế gian và mở ra một 

niềm hy vọng vượt ra ngoài biên giới sự chết. 

Các tôn giáo của dân ngoại vẫn là một lời khẩn cầu từ trái đất, đang chờ 

một lời từ trên Thiên Đình. Một trong những đại triết gia ngoại giáo cuối 

cùng, người đã sống hoàn toàn trong thời đại Kitô giáo, Proclô ở 

Constantinople, đã nói lên ước vọng này, rằng: ‘Lạy Đấng Bất Khả Tri, 

không ai có thể ngăn cản được Ngài. Tất cả những gì chúng con nghĩ đều 

thuộc về Ngài. Những điều xấu và tốt của chúng con đều đến từ Ngài, 

mọi ước vọng đều lệ thuộc vào Ngài, Ôi Đấng khôn tả, linh hồn chúng 

con cảm thấy sự hiện diện của Ngài, và dâng lên Ngài bài thánh thi cô 

tịnh’ (Hymnes). 

Trong các thí dụ về cầu nguyện của những nền văn hóa khác nhau mà 

chúng ta vừa nói đến, chúng ta thấy một bằng chứng về chiều kích tôn 

giáo và lòng ao ước Thiên Chúa được ghi trong tâm hồn mỗi người, là 

điều được thể hiện và được diễn tả đầy đủ trong Cựu Ước và Tân Ước. 

Thực ra, Mặc Khải thanh lọc và mang ước vọng nguyên thủy của con 
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người về Thiên Chúa đến viên mãn, ban cho họ, trong cầu nguyện, khả 

năng có một mối liên hệ mật thiết hơn với Cha trên trời”. 

Qua những lời hướng dẫn của Đức Benedicto XVI, chúng ta thấy cầu 

nguyện thật là một đề tài cổ xưa, quan trọng và nền tảng và cầu nguyện 

luôn có chỗ trong lịch sử của nhân loại. Vì thế, chúng ta tiếp tục để Đức 

Benedicto XVI hướng dẫn chúng ta tìm hiểu làm sao mà cầu nguyện và 

cảm thức tôn giáo lại là một phần của nhân loại trong suốt lịch sử của họ. 

 

4. Cầu Nguyện là một phần của lịch sử nhân loại. 

Trong bài Giáo Lý về Cầu Nguyện  “là một phần của lịch sử nhân 

loại” được ban hành trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường 

Thánh Phêrô, ngày Thứ Tư 11 tháng 5, năm 2011, Đức Benedicto XVI 

nói: 

“Hôm nay tôi muốn tiếp tục suy niệm về việc làm sao mà cầu nguyện và 

cảm thức tôn giáo lại là một phần của nhân loại trong suốt lịch sử của họ. 

Chúng ta đang sống trong một thời đại mà những dấu chỉ của chủ nghĩa 

thế tục thật là hiển nhiên.  Thiên Chúa dường như đã khuất dạng khỏi 

chân trời của nhiều người hoặc trở thành một thực thể mà người ta coi 

thường.  Tuy vậy, chúng ta đồng thời cũng thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ 

rằng đang có một sự phục hồi của cảm thức tôn giáo, một tái khám phá về 

tầm quan trọng của Thiên Chúa đối với cuộc đời con người, một nhu cầu 

tâm linh, với việc vượt ra ngoài nhãn quan thuần túy nhân bản và vật chất 

của cuộc sống con người. 

 

Nhìn vào lịch sử gần đây, người ta thấy sự thất bại của những kẻ, trong 

thời đại Khai Minh, đã tiên báo về sự biến mất của các tôn giáo, và đề 

cao một lý trý tuyệt đối, tách rời đức tin, một lý trý có thể xóa tan bóng 
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tối của chủ nghĩa tôn giáo giáo điều và giải thể “thế giới thánh”, phục hồi 

nhân phẩm, tự do và sự độc lập với Thiên Chúa của con người. Kinh 

nghiệm của thế kỷ trước, với hai cuộc Thế Chiến bi thảm, đã làm gián 

đoạn sự tiến bộ mà lý trí tự trị, cho rằng con người không cần Thiên 

Chúa, dường như đảm bảo. 

Sách Giáo Lý của Hội thánh Công Giáo khẳng định rằng: ‘Qua việc tạo 

dựng, Thiên Chúa kêu gọi vạn vật từ hư vô bước vào hiện hữu…. Ngay 

cả khi đã đánh mất nét giống Thiên Chúa vì phạm tội, con người vẫn còn 

mang hình ảnh của Ðấng Tạo Hóa, vẫn còn khao khát Ðấng dựng nên 

mình. Mọi tôn giáo đều nói lên ước vọng tìm kiếm cơ bản này của con 

người’ (số 2566).  Như tôi đã trình bày trong bài giáo lý lần trước, chúng 

ta có thể nói rằng không có một nền văn minh lớn nào từ thời thượng cổ 

đến ngày nay mà không phải là nền văn minh tôn giáo. 

 

Con người theo bản chất là tôn giáo, họ là con người tôn giáo (homo 

religiosus) cũng như họ là con người khôn ngoan (homo sapiens) và con 

người làm việc (homo faber) ‘Một lần nữa, Sách Giáo Lý khẳng định, 

ước muốn của Thiên Chúa được ghi khắc trong tâm hồn con người vì con 

người được tạo dựng bởi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa’ (số 27). Hình 

ảnh của Đấng Tạo Hóa được in trên con người và con người cảm thấy cần 

phải tìm ra một ánh sáng để trả lời những câu hỏi liên quan đến ý nghĩa 

sâu sắc hơn về thực tại; một câu trả lời mà họ không thể tìm thấy được 

trong chính mình, trong sự tiến bộ, hay trong khoa học thực nghiệm. 

Con người tôn giáo (homo religiosus) không những chỉ liên quan đến thế 

giới cổ đại, mà còn trải qua toàn bộ lịch sử nhân loại. Về mặt này, lãnh 

địa phong phú của kinh nghiệm con người đã phát sinh ra các hình thức 

khác nhau về cảm thức tôn giáo, trong cố gắng đáp ứng ước vọng được 

sung mãn và hạnh phúc, sự cần thiết của ơn cứu độ, việc tìm kiếm ý 

nghĩa. Con người ‘số học – digital’, giống như con người ăn lông ở lỗ, 
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tìm trong kinh nghiệm tôn giáo những phương cách để vượt qua tình 

trạng hữu hạn của mình và đảm bảo an toàn cho cuộc phiêu lưu bấp bênh 

của mình trên trần thế. Hơn nữa, nếu không có một chân trời siêu việt, 

cuộc đời sẽ mất ý nghĩa trọn vẹn của nó và mất hạnh phúc, là điều mà tất 

cả chúng ta đều tìm kiếm, điều nhắm thẳng cách tự nhiên về phía một 

ngày mai chưa đến. 

Công đồng Vaticanô II, trong Tuyên Ngôn Nostra Aetate – tuyên ngôn về 

liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Ki-tô giáo, đã nhấn mạnh 

dưới hình thức tóm lược rằng: ‘Con người mong đợi ở các tôn giáo khác 

nhau câu trả lời về những bí nhiệm tiềm ẩn trong thân phận con người, là 

những điều xưa nay vẫn làm tâm hồn họ phải xao xuyến sâu xa: con 

người là ai? Ðời người có mục đích và ý nghĩa gì? Sự thiện và tội ác là 

chi? Ðâu là nguyên nhân và mục đích của đau khổ? Ðâu là con đường 

dẫn tới hạnh phúc thật? Cái chết, sự phán xét, và thưởng phạt sau khi chết 

là gì? Sau cùng, sự huyền nhiệm tối hậu khôn tả vẫn bao trùm cuộc sống 

chúng ta là chi, chúng ta phát xuất từ đâu và chúng ta hướng về đâu?’ (số 

1). 

Con người biết rằng họ tự mình không thể đáp ứng được nhu cầu hiểu 

biết cơ bản của họ. Tuy nhiên người ta đã và còn nuôi dưỡng ảo tưởng là 

mình có thể tự túc dù họ đã kinh nghiệm sự thiếu thốn của chính mình. 

Họ cần mở lòng ra cho một điều gì khác, cho một cái gì đó hay một 

người nào đó có thể cho họ những gì họ thiếu, có thể thỏa mãn chiều rộng 

và chiều sâu của ước vọng của họ. 

Con người mang trong mình một khát vọng vô cùng, một ước mong về 

cõi vĩnh hằng, một tìm kiếm cái đẹp, một mong muốn tình yêu, một nhu 

cầu về ánh sáng và chân lý, là những điều đẩy họ về phía Đấng Tuyệt 

Đối; con người mang trong mình ước vọng về Thiên Chúa. Và con người 

biết, bằng cách nào đó, là mình có thể quay về phía Thiên Chúa, rằng 

mình có thể cầu nguyện với Ngài. 
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Thánh Tôma Aquinô, một trong những thần học gia vĩ đại nhất của lịch 

sử, định nghĩa cầu nguyện như một ‘cách diễn tả lòng khao khát Thiên 

Chúa của con người’. Sức hấp dẫn về phía Thiên Chúa này, mà chính 

Ngài đã đặt trong con người, là linh hồn của cầu nguyện, sau đó được 

diễn tả bằng rất nhiều hình thức và phương thức theo giòng lịch sử, thời 

điểm, giờ phút, ân sủng và ngay cả tội lỗi của mỗi người cầu 

nguyện.  Thực ra, lịch sử của con người đã biết nhiều hình thức cầu 

nguyện, bởi vì nó đã phát triển những cách mở lòng ra khác nhau đối với 

‘Đấng Khác’ và với ‘Đấng Ở Bên Ngoài’, vì vậy chúng ta có thể nhận ra 

cầu nguyện như một kinh nghiệm hiện diện trong mọi tôn giáo và văn 

hóa. 

Thật vậy, anh chị em thân mến, như chúng ta đã thấy hôm Thứ Tư tuần 

trước, cầu nguyện không gắn liền với một khung cảnh cụ thể, nhưng được 

ghi khắc trong tim mỗi người và mọi nền văn minh. Đương nhiên, khi nói 

về cầu nguyện như một kinh nghiệm của con người như thế, homo 

orans - con người  cầu nguyện, chúng ta cần nhớ rằng nó là một thái độ 

nội tâm, trước khi là hàng loạt những cách thực hành và công thức, một 

cách sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa trước khi thực hiện những 

việc thờ phượng hoặc nói ra những lời [bên ngoài].   

 

Cầu nguyện đặt trọng tâm và bắt nguồn tận đáy lòng con người, cho nên 

người ta không dễ giải đoán được, vì lý do đó, nó dễ bị hiểu lầm và trở 

thành bí ẩn.  Theo nghĩa này chúng ta cũng có thể hiểu được từ ngữ: cầu 

nguyện thì khó. Thực ra, cầu nguyện là một cách tốt nhất để tỏ lòng biết 

ơn, là cố gắng đến cùng Đấng Vô Hình, Đấng Bất Ngờ, Đấng Khôn Tả. 

Đó là lý do tại sao kinh nghiệm cầu nguyện là một thách thức cho tất cả 

mọi người, một ‘ân sủng’ để cầu xin, một hồng ân từ Đấng mà chúng ta 

hướng về.   
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Trong cầu nguyện, ở mỗi thời đại của lịch sử, con người tự đặt mình và 

hoàn cảnh của mình trước Thiên Chúa, từ Thiên Chúa và trong tương 

quan với Thiên Chúa, và cảm nghiệm thấy rằng mình là một tạo vật cần 

được giúp đỡ, không có khả năng tự mình đạt được tất cả những gì thích 

hợp với đời mình và ước vọng của mình.  Triết gia Ludwig Wittgenstein 

nhắc nhở chúng ta rằng ‘cầu nguyện có nghĩa là cảm giác rằng ý nghĩa 

của thế giới nằm ở bên ngoài thế giới này’. 

 

Trong động năng của mối quan hệ này với Đấng đem lại ý nghĩa cho 

cuộc đời, với Thiên Chúa, cầu nguyện có một trong những cách diễn tả 

điển hình của nó là quỳ gối. Đó là một cử chỉ, mà tự nó là một mâu thuẫn 

tận căn bản: trên thực tế, tôi có thể bị bắt buộc phải quỳ xuống – một tình 

trạng của kẻ khốn cùng và nô lệ – nhưng tôi cũng có thể quỳ xuống một 

cách tự nhiên, nói lên tình trạng hạn hữu của tôi và, vì thế, tôi cần một 

Đấng Khác. Đối với Ngài, tôi nhìn nhận mình yếu kém, thiếu thốn, và là 

‘một kẻ có tội’. 

 

Trong kinh nghiệm về cầu nguyện, con người như tạo vật nói lên tất cả ý 

thức về mình, tất cả những thành công trong việc hiểu chính sự hiện hữu 

của mình, và đồng thời, hoàn toàn quay về với Đấng mà mình đang đứng 

trước mặt, hướng linh hồn về Mầu Nhiệm mà ở đó mình đang mong làm 

trọn được những ước muốn sâu xa nhất, và sự trợ giúp để khắc phục tình 

trạng nghèo nàn của cuộc sống riêng mình. Trong việc quay về ‘Đấng 

Khác’, hướng mình ‘ra ngoài’, chứa đựng bản chất của cầu nguyện, như 

một cảm nghiệm về một thực tại vượt trên những gì ngẫu nhiên và có thể 

cảm giác được. 

 

Tuy nhiên, chỉ trong Thiên Chúa, Đấng tự tỏ Mình ra, mà việc tìm kiếm 

của con người mới được thực hiện cách trọn vẹn. Lời cầu nguyện mở 
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lòng ra và nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa, như thế trở thành một mối 

liên hệ cá nhân với Ngài. Và ngay cả khi con người quên Đấng Tạo Hóa 

của mình, Thiên Chúa hằng sống và chân thật không ngừng kêu gọi con 

người trước để gặp Ngài cách huyền nhiệm trong cầu nguyện. 

 

Như Sách Giáo Lý khẳng định: ‘Trong cầu nguyện, Thiên Chúa trung tín 

và yêu thương luôn đi bước trước; phần con người luôn chỉ là đáp lời. 

Khi Thiên Chúa từ từ tỏ mình ra và mặc khải cho con người biết về chính 

họ, thì cầu nguyện được coi như một cuộc trao đổi lời mời, một diễn trình 

giao ước. Qua lời nói và hành vi, diễn trình này thu hút được chú ý của 

trái tim. Diễn trình này đã được diễn ra trong suốt lịch sử cứu độ’ (số 

2567). 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy học cách ở lại lâu hơn trước mặt 

Thiên Chúa, là Đấng tự tỏ Mình ra trong Đức Chúa Giêsu Kitô, chúng ta 

hãy học hỏi để nhận ra trong thinh lặng, trong tận đáy lòng mình, tiếng 

nói của Người kêu gọi và đưa chúng ta trở lại tận những nơi sâu thẳm của 

cuộc đời mình, đến nguồn mạch sự sống, đến nguồn ơn cứu độ, để giúp 

chúng ta vượt qua những giới hạn của đời mình, và mở lòng ra cho chiều 

kích của Thiên Chúa, cho mối liên hệ với Ngài, là Tình Yêu Vô Biên”. 

Như thế, Đức Benedicto XVI đã chỉ cho chúng ta thấy cầu nguyện luôn 

có chỗ trong lịch sử, và như vậy cầu nguyện là đề tài cổ xưa, nhưng lại 

luôn luôn mới, vì con người dù ở thời đại nào đều là con người nhiều giới 

hạn và đều cần đến sự trợ giúp từ trời cao, cũng như đều có một khao 

khát mãnh liệt, khao khát được hiệp thông với Thiên Chúa trên cao. 

Trong tinh thần này, cầu nguyện thực sự là đòi hỏi sinh tử của đời sống 

đức tin trong mọi thời đại. 

5. Cầu nguyện là một đòi hỏi sinh tử của đức tin 
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Người Kitô hữu trước hết phải ý thức rằng cầu nguyện là một đòi hỏi sinh 

tử của đức tin; không cầu nguyện đời sống đạo của ta sẽ tàn héo. Xét cho 

cùng, làm Kitô hữu mà không cầu nguyện thật khó chẳng kém gì sống mà 

không thở. Người tín hữu cần cầu nguyện để nuôi dưỡng đức tin, cũng 

như họ cần không khí và lương thực để bảo tồn sự sống. Họ chỉ sống 

bằng đức tin của mình được khi họ biết cầu nguyện. 

Như thế, có thể nói rằng, cầu nguyện là việc tất yếu (sine qua non) của sự 

trưởng thành tâm linh.  

Peter Wust, một triết gia Đức rất có ảnh hưởng trong khoảng giữa hai thế 

chiến, nhất là ở các môi trường đại học, đã quay về với đức tin một cách 

rất hăng hái và đã không giấu giếm điều đó. Khi rời đại học, ông đã để lại 

một lá thư chia tay các sinh viên, không khác nào một di chúc thiêng 

liêng gởi cho họ. 

‘Nếu vào lúc tôi sắp sửa chia tay với các bạn, nếu vào lúc sắp chia tay 

vĩnh viễn này, có bạn nào hỏi tôi có chìa khoá thần nào giúp ta mở được 

cánh cửa cuối cùng dẫn vào sự minh triết của sự sống, thì tôi xin trả lời 

rằng có. 

Chìa khoá thần ấy không phải là suy tư, như có lẽ các bạn đang chờ một 

triết gia như tôi trả lời, mà là cầu nguyện. Cầu nguyện là bước cuối cùng 

đem lại yên tĩnh cho ta, cho ta có một tâm hồn trẻ thơ, làm ta trở thành 

khách quan. 

Một người càng có khả năng cầu nguyện càng trở thành người hơn (trở 

thành người hơn, chứ không phải thuần tuý nhân loại hơn). Cầu nguyện là 

đặc điểm của người khiêm tốn về tinh thần. Chỉ những ai cầu nguyện mới 

được ban cho những điều cao cả của cuộc sống. Đặc biệt, đau khổ sẽ dạy 

ta biết cầu nguyện’. 
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Thomas Merton kể một câu chuyện tuyệt vời về lần đầu tiên ông tham dự 

một Thánh Lễ, ngay sau khi ông trở lại đạo Công Giáo. Ông thấy một 

thiếu nữ 16 tuổi đang lặng lẽ quỳ cầu nguyện. Ông viết: “Tôi rất ấn tượng 

khi thấy một người trẻ, đẹp như thế với một sự đơn sơ lạ lùng, đã làm cho 

việc cầu nguyện thành lý do đích thật, nghiêm túc và chính đáng cho việc 

đi nhà thờ của mình”. Qua đó, Merton cảm nhận Thiên Chúa rất gần gũi, 

không xa cách và chúng ta có thể mở mình ra cho sự hiện diện của 

Người.  

Thiên Chúa gần gũi tôi hơn cả tôi gần gũi tôi. Thánh Augustino đã nói 

như vậy, có nghĩa là Thiên Chúa tự mặc khải mình trong Đức Ki-tô muốn 

nói rằng Thiên Chúa vừa là người tặng ban, vừa chính là quà tặng. Trong 

Chúa Giê-su, Đấng làm cho ta thành anh chị em, Người và đã đổ xuống 

trên ta Thần Khí của Người, ta đã được tham dự vào sự sống nội tại của 

Chúa Ba Ngôi. Lời cầu nguyện của Ki-tô giáo bao giờ cũng có tính Ba 

Ngôi. Ta cầu nguyện với Chúa Cha trong Chúa Con nhờ Chúa Thánh 

Thần. Một phần mầu nhiệm của Chúa Ba Ngôi chính là mầu nhiệm của 

việc ta được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. “Ai yêu mến Thầy, sẽ 

giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở 

trong người ấy” (Ga 14, 23). 

Thiên Chúa ôm ấp ta, gần hơn cả không khí ta thở. Và ta thường chẳng ý 

thức gì về sự hiện diện đỡ nâng của Thiên Chúa hệt như cá mấy khi ý 

thức về nước, trong đó nó đang bơi lội. Việc cầu nguyện nuôi dưỡng sự 

sống ta trong Thiên Chúa hệt như mưa rơi trên đất, làm đất mềm ra và 

mầu mỡ.  

Cầu nguyện là việc mở lòng ra cho Thiên Chúa, là lúc gặp gỡ Ngài trong 

tương quan gần gũi, giữa Cha với con, hoặc đôi khi như đôi bạn chí thiết. 

Theo hình ảnh đặc biệt của cha Henri Nouwen, cầu nguyện là giãn xả, là 
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buông bỏ, là mở tay và ngửa tay ra đón nhận. Ta cầu nguyện trong hy 

vọng, vì Thiên Chúa ở gần và muốn làm đầy ta. Ta cần cầu nguyện vì 

không có Thiên Chúa, ta sẽ không có căn nguyên và cô đơn, và cuộc sống 

ta thiếu chiều sâu. Ta cầu nguyện trong kinh hãi, vì Thiên Chúa là Tạo 

Hoá, còn ta chỉ là thọ tạo, là công trình của tay Người.  

Trong Thánh Kinh, cầu nguyện là điều đi đôi với cuộc sống của dân 

Thiên Chúa. Trong Cựu Ước, chúng ta thấy cầu nguyện luôn đi đôi với 

đời sống Đức Tin của các tổ phụ và của các tiên tri. Hơn nữa, đọc Thánh 

Vịnh, chúng ta luôn có cảm thức sống động về sự hiện diện của Thiên 

Chúa với dân Do-thái. Họ hát mừng Thiên Chúa và tạ ơn Ngài về sự hiện 

diện của Ngài.  

 

6. Dân Ít-ra-en cầu nguyện. 

Không thể tách rời cầu nguyện với lịch sử và thông điệp thiêng liêng mà 

dân Ít-ra-en có sứ mạng chuyển cho thế giới. Lời cầu nguyện của họ phải 

diễn tả mầu nhiệm họ được Thiên Chúa tuyển chọn, để trở thành người 

đối thoại với Thiên Chúa. Thánh kinh ghi lại sự nghiệp vĩ đại của dân 

Chúa, hay đúng hơn ghi lại cuộc hành trình của dân ấy qua hai thiên niên 

kỷ. 

Kinh Thánh là sách của một Thiên Chúa đối thoại với tạo vật. Kinh 

Thánh kể lại sự cam kết giữa một Thiên Chúa cứ đề nghị hoài và một loài 

người hằng từ chối mãi, giữa Giavê vừa gần vừa xa và con người vừa 

kiếm tìm vừa cầu nguyện với Thiên Chúa. 

Để có những lời cầu nguyện của người Do thái thì phải có lịch sử tôn 

giáo của dân ấy. Người Israen vừa cầu nguyện vừa suy niệm về các biến 

cố, các hoàn cảnh khác nhau, dệt thành đời sống tập thể và đời sống cá 

nhân của họ. Họ kêu cầu được là ở chỗ họ là con cái của những người đã 

được chọn, bắt đầu là các Tổ phụ. 
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“Thiên Chúa của Ápraham, Ixaác và Giacóp”. Đây là một câu được 

nhắc đi nhắc lại không ngừng như một điệp khúc, để giữ nhịp cho những 

biến chuyển trong một hành vi duy nhất, một hành vi dù bị cản trở liên 

tục nhưng vẫn tiếp tục tiến triển. Câu nói ấy thật căn bản vì nó đặt nền 

tảng cho mọi sự. Đó là tiếng gọi khởi đầu, qua đó Thiên Chúa tự ràng 

buộc mình và dấn bước vào lịch sử của nhân loại. Câu nói ấy cũng nói lên 

ơn gọi của con người, một ơn gọi đã được đóng dấu bằng một giao ước 

không thể rút lại nữa. Mọi người đều ý thức mình thuộc về dân được 

chọn đó, bằng cách nhớ lại sáng kiến ban đầu của Thiên Chúa; chính vì 

Thiên Chúa đã có sáng kiến đó mà họ mới cầu nguyện và tin tưởng phó 

thác. 

Niềm tin vào Thiên Chúa của Israen cứ mỗi lúc lại mở rộng ra. Giavê 

(Thiên Chúa) không phải là Thiên Chúa của một bộ tộc được ưu đãi, mà 

là Thiên Chúa độc nhất, Đấng sáng tạo và điều khiển vũ trụ. Hoạt động 

của Thiên Chúa trong việc sáng tạo và trong lịch sử cứu độ là một trong 

những đề tài quen thuộc của các bài thánh thi trong Thánh Kinh. Niềm tin 

này được phát triển đặc biệt  kể từ thời Elia, một trong những bậc cầu 

nguyện vĩ đại của dân Israen, cũng là người bênh vực cho sự siêu việt của 

Thiên Chúa. Các ngôn sứ giúp dân chúng ý thức rằng dấu ấn Chúa ghi lại 

trên họ là để trao cho họ một sứ mạng giữa các dân tộc khác. 

Ngoài ra, trong thời gian bị lưu đày, chúng ta thấy dân Do-thái được 

thanh lọc cách đặc biệt. Nếu bị giam hãm ở Ai cập là khúc quanh đầu tiên 

trong lịch sử dân Do thái, thì bị đưa đi đày ở bờ sông Tigre và sông 

Euphrate sẽ là một giai đoạn mới, một khám phá mới của họ. Từ tình 

trạng xa cách Giêrusalem đó sẽ nảy ra biết bao kinh nguyện; kinh nguyện 

của họ lúc đó sẽ trở thành cuộc hành hương triền miên đi tìm ‘nhan thánh 

Chúa’. 
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Khi sống trà trộn với dân ngoại như thế, người Israen mới ý thức rõ hơn 

sứ mạng và trách nhiệm của họ. Trong một lá thư gửi cho đồng bào bị lưu 

đày, Giêrêmia đã thúc giục họ cầu nguyện với Chúa cho những người 

sùng bái ngẫu tượng đó. Một sự tính toán vụ lợi, vì Babylon có thịnh 

vượng thì họ mới được no ấm; nhưng cũng nhờ đó họ dần dần vượt qua 

được sự khép kín và thù hận, để cuối cùng nhờ lời cầu nguyện và trong 

khi cầu nguyện họ ý thức rằng không quốc gia nào là không được Chúa 

chăm nom. Thiên Chúa của Israen cũng là Thiên Chúa của hết mọi người; 

Ngài muốn toàn thể địa cầu đều tôn thờ Ngài. 

Chính nhờ rèn đúc trong cuộc lưu đày đó mà đạo của dân Israen được lan 

rộng một cách đặc biệt. Chính kinh nghiệm đau thương về sự sụp đổ của 

mọi cơ chế (đền thờ, hy tế) đã khoét sâu tâm hồn họ, thúc đẩy họ đi vào 

đời sống cầu nguyện cá nhân, lúc nào cũng ấp ủ nỗi nhớ nhung Thiên 

Chúa. Việc cầu nguyện cá nhân ấy được biểu lộ trong các Thánh vịnh. 

Dưới ảnh hưởng của các ngôn sứ, lời cầu nguyện của họ dần dần mang 

chiều kích vũ hoàn, hướng tới thời gian sau lưu đày. Vương quyền Chúa 

sẽ mở rộng ra khắp địa cầu, Xion sẽ trở thành thủ đô thiêng liêng của thế 

giới, bởi vì mọi dân tộc đều sẽ quay về với Chúa. 

Tiếp đến, khi dân Do-thái hồi hương với  những thăng trầm của giai đoạn 

này, họ vẫn cố gắng sống tinh thần cầu nguyện với Thiên Chúa.Trong 

thời kỳ sau lưu đày, cách diễn đạt đời sống đạo của người Do thái trở nên 

tinh ròng và có tính cách nội tâm nhiều hơn, nhờ những thăng trầm của 

lịch sử, sự trưởng thành về mặt tâm linh, sự chờ đợi ngày đấng Mêsia 

đến. Thất bại thử thách cũng như giấc mộng khôi phục đất nước bị tan vỡ 

đã khiến họ nản lòng, nhưng cũng giúp họ tìm Chúa hăng say hơn, gợi 

hứng cho nhiều Thánh vịnh ra đời. 
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Những người Israen ngày ngày phải chứng kiến thái độ kiêu căng của 

những người quyền thế, cách ăn ở của những tên xảo trá lúc nào cũng sẵn 

sàng thoả hiệp, miễn là có lợi. Một sự xung đột bất tận giữa hai kinh 

thành, tạo ra thế biện chứng của lịch sử từ vườn Địa đàng cho tới lúc 

Khải huyền, có vẻ như đang coi thường Thiên Chúa vì Người chỉ âm 

thầm hoạt động. 

Sự vỡ mộng đó đã khoét được một ‘mạch đất’ nơi tâm hồn các tín hữu, 

tạo cho những người nghèo ở Israen một khả năng đón nhận và chờ đợi, 

tin tưởng vô hạn và vui tươi trong khiêm tốn. Cái nghèo vật chất đã đẻ ra 

sự khó nghèo trong tâm hồn, biểu hiện qua thái độ của những con người 

ăn xin đến gõ cửa nhà Thiên Chúa. 

Các Thánh vịnh trước tiên là những lời cầu nguyện của người nghèo, diễn 

tả sự vật lộn của người cầu nguyện với Thiên Chúa, như Giacóp đã từng 

vật lộn với thiên thần. Khi đọc những lời chất vấn quen thuộc như ‘Tỉnh 

dậy đi nào, Ngài còn ngủ được sao?’, ta như nhìn thấy sự nóng nảy hung 

bạo của một người đang đấu tranh với Đấng hằng sống và đang muốn tấn 

công Kinh thành Thiên Chúa. Kẻ vô đạo có thể nhạo cười, người độc ác 

có thể ưỡn ngực vênh vang, nhưng người công chính tìm quên trong niềm 

vui có Chúa hiện diện bên mình, với một tâm hồn thanh thản sau khi đã 

được thanh tẩy. 

Dân Israen đã dung hoà được trong cùng một lời cầu nguyện hình ảnh 

của Thiên Chúa gần gũi như Người đã mạc khải cho các Tổ phụ, với một 

Thiên Chúa siêu việt như Người đã bảy tỏ cho Áp-ra-ham, cho Môsê, cho 

Elia; họ đã dung hoà được thái độ thờ lạy kính cẩn của Isaia với sự bày tỏ 

tình cảm chan chứa của Giêrêmia. Thiên Chúa trong các kinh nguyện của 

dân Israen là Thiên Chúa vừa ở trong lịch sử vừa thánh thiện siêu việt. 
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Ngoài ra, tinh thần cầu nguyện của dân Ít-ra-en cũng mang một số nét đặc 

biệt. 
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