
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Nói đến việc cầu nguyện, có rất nhiều người, trong đó có 

cả tôi, thường hay hiểu rằng, cầu nguyện là phải vào trong Nhà 
Thờ, phải quỳ trước Nhà Tạm, hoặc là đứng trước hang đá Đức 
Mẹ, hay đứng nghiêm trang trước tượng thánh Giuse, hay ít ra 
cũng phải là đứng trước một bức ảnh của Chúa, hay ảnh của các 
thánh… Rồi phải làm dấu, phải đọc thật nhiều kinh…thì mới 
đúng là cầu nguyện, mới đúng bài bản!  Thế nhưng, đọc qua 
những trang Phúc Âm, tôi thấy Chúa Giê-su cầu nguyện ở mọi 
nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh vui buồn… Bạn không tin 
cứ mở Phúc Âm ra đọc thì sẽ thấy, tôi không nói sai đâu! 
 

• Trước khi chữa cho nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh 
tật, và trừ nhiều quỷ thì Chúa Giê-su đã thức giấc, ngay 
từ sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, đi ra một nơi hoang 
vắng và cầu nguyện (Mc 1:35, 39). 

• Trước khi chọn ra Mười Hai Tông Đồ trong số các môn 
đệ, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức 
suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa (Lc 6: 12). 

• Trước khi tỏ mình ra cho các môn đệ biết:  “[Ngài chính] 
là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa” (Lc 9:18,20) Chúa Giê-
su đã cầu nguyện. 

• Sau khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho năm ngàn đàn 
ông, không kể đàn bà và trẻ con ăn uống no nê, Đức 
Giêsu đã bỏ lên núi một mình mà cầu 
nguyện  (Mt 14:23). 

• Sau khi loan báo cho các môn đệ biết: “Con Người phải 
chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh 
sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” Chúa 
Giêsu đã lên núi cầu nguyện  (Lc 9:22,28). 

• Trước những thử thách, đau khổ cùng cực, và những sợ 
hãi, Chúa Giêsu đã quỳ gối cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, 
nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin 
đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22:41-42). 

• Khi bị người ta nhục mạ, khinh khi, tra tấn và đánh đập, 
trên cây thập giá, Đức Giê-su đã cầu nguyện: "Lạy Cha, 
xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm" (Lc 23:34). 

• Trước khi trút linh hồn trên cây thập giá Chúa Giêsu đã 
cầu nguyện: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong 
tay Cha” (Lc 23:46). 

 

Bạn thân mến, nếu như vậy, thì tại sao bạn và tôi lại không noi 
gương bắt chước và học theo cách cầu nguyện của Ngài 
nhỉ?  Bởi vì có lần Ngài đã nói anh em hãy học nơi Tôi kia mà! 
(Mt 11:29).  
 

Nếu bạn đồng ý với tôi rằng Chúa Giêsu đã cầu nguyện ở mọi 
nơi, mọi lúc, trong mọi biến cố, trong mọi hoàn cảnh vui cũng 
như buồn trong cuộc sống của Ngài, và tin rằng Thiên Chúa 
đang hiện diện ở khắp mọi nơi (chứ không phải chỉ ở trong nhà 
thờ và ở trong nhà Tạm mà thôi!) thì chúng mình hãy thổ lộ, 
tâm sự, bộc bạch với Chúa tất cả những niềm vui cũng như 
những nỗi buồn, những thành công cũng như những thất bại, 
những niềm hạnh phúc cũng như những đau khổ, những sự may 
mắn và cả những tai ương…lên cho Ngài ở mọi nơi, trong mọi 
lúc và trong mọi biến cố lớn nhỏ của đời sống chúng mình.   
 

• Buổi sáng tinh mơ, khi vừa thức giấc, bạn hãy dâng lời 
cảm tạ Thiên Chúa đã gìn giữ và ban cho  bạn một đêm 
ngủ an lành và xin Ngài gìn giữ, che chở phù trì trong 
ngày mới. 

 
 

• Trước khi xe lăn bánh, bạn hãy đọc một vài 
kinh Kính Mừng, cầu xin Chúa qua Mẹ Maria 
gìn giữ bạn trên đường được bằng an.  Xin 
Thiên Thần Chúa bảo vệ bạn trên đường đi 
cũng như khi đi về. 

• Trước khi vào sở làm, vào văn phòng, vào lớp 
học, vào nhà máy…bạn hãy khấn xin Chúa 
Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, bảo vệ, gìn 
giữ tay chân, miệng lưỡi, hành động … để mọi 
việc bạn làm trong ngày sẽ toát lên tình yêu 
thương, sự lạc quan và cảm thông để những 
người xung quanh nhìn thấy những công việc 
tốt đẹp [của bạn] làm, mà tôn vinh Cha của 
[bạn], Đấng ngự trên trời (Mt 5:16). 

• Khi bạn nhận được lời khen, khi bài viết của 
bạn được điểm A, khi được ông chủ tăng 
lương, khen thưởng…hãy nói với 
Chúa: “Thank God” hoặc “Con cám ơn Chúa” 

• Khi tâm hồn bất an, khi gia đạo gặp phải những 
phiền muộn, đau khổ, hay bất hạnh, con cái 
bệnh tật, đau ốm, cứng đầu cứng cổ, vợ chồng 
hiểu lầm nhau…hãy thưa với Chúa: “Xin Chúa 
cứu giúp gia đình con!” hay “Xin Chúa an ủi, 
nâng đỡ con” 

• Những lúc bị nghi oan, bị người ta khinh bỉ, 
dèm pha, chống báng hay hiểu lầm…bạn hãy 
nói với Chúa: “Xin cho con ơn can đảm để tha 
thứ cho kẻ bách hại con, và xin Chúa giúp cho 
con sự kiên nhẫn biết chấp nhận!” 

 

Tắt một lời, ở bất cứ nơi đâu, kể cả ở trong restroom, 
ngoài sân cỏ, trong phòng ngủ, ở phòng khách, nơi 
nhà bếp, trong xe, nơi sở làm, trong lớp học, ngoài 
chợ búa, trên giường bệnh, trong phòng Gym, khi đi 
bộ, khi chờ xe bus…hoặc trong bất cứ hoàn cảnh vui, 
buồn, thất vọng, cô đơn, chán nản…bạn và tôi hãy 
tâm sự, hãy trò chuyện với Chúa!  Thế nhưng xin bạn 
đừng quên!  Chúng mình hãy cầu nguyện và cầu xin 
với tâm tình đơn sơ, khiêm tốn và nhất là hãy xin 
theo thánh ý của Chúa, chứ đừng theo ý của 
mình! “Lạy Chúa, Nếu Chúa muốn, xin ban cho con 
ơn này, ơn kia … If you wish, Lord! Please grant me 
this … or that …” (Mt 8:2; Mc 1:40; Lc 5:2).  
 

Cầu chúc bạn cũng như gia đình của bạn có một đời 
sống cầu nguyện kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu 
Kitô, để nhờ vậy, gia đình và bản thân của bạn sẽ 
cảm nghiệm được sự bình an, hạnh phúc và niềm vui 
của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta hôm nay và mãi 
mãi.  Amen! 
 
	

Noi Gương 

Cầu Nguyện  
 

của Chúa Giêsu 



	

	
	

Many people, including myself, often have the 

understanding of prayer as acts like the following: we 
must go to the Church, kneel in front of the Tabernacle, 
stand in front of the grotto of Our Blessed Mother, or 
stand before the statue of Joseph, or before an image of 
Jesus, or the saints; then we should make the sign of the 
Cross and recite many prayers. We believe that all of 
these steps fulfill the requirement of prayer. However, 
reading through the Gospel, I realized that Jesus does not 
perform any of those act because He is praying 
everywhere, at all times and in all circumstances. If you 
doubt or do not believe in my word, open the Scriptures 
and you will see that what I say is true! 
 

• Before He “cured many who were sick with various 
diseases, and drove out many demons” Jesus rose 
very early before dawn, he left and went off to a 
deserted place, where he prayed” (Mk 1:35, 39). 

• Prior to the selection of the Twelve Apostles, 
“Jesus departed to the mountain to pray, and he 
spent the night in prayer to God” (Lk 6: 12). 

• Before He revealed Himself to the Apostles as 
“The Messiah of God” (Lk 9:18,20) Jesus was 
praying in solitude. 

• After the miracle of multiplication of the loaves for 
the five thousand, “Jesus went up on the mountain 
by himself to pray” (Mt 14:23). 

• After announcing to the disciples: “The Son of Man 
must suffer greatly and be rejected by the elders, the 
chief priests, and the scribes, and be killed and on the 
third day be raised” Jesus went up the mountain to 
pray” (Lk 9:22,28).  

• In the Garden of Gethsemane, in midst of extreme 
suffering and tremendous fear, Jesus “knelt down and 
prayed, saying: “Father, if you are willing, take this cup 
away from me; still, not my will but yours be done.” 
(Lk 22:41-42). 

• When people humiliated, despised, tortured and 
crucified Him, Jesus prayed "Father, forgive them, they 
know not what they do” (Lk 23:34). 

• Before Jesus gave up his spirit on the Cross, he prayed 
“Father, into your hands I commend my spirit” 
(Lk 23:46). 

 

My dear friend, if these are the ways that Jesus prayed, can we 
learn and imitate the way that He prayed?  Because He once 
said “learn from Me” (Mt 11:29). 
 

If you agree with me that Jesus prayed everywhere, at all 
times, in all circumstances, in joyful and sad situations of His 
life, and if we believe that God is present everywhere (not just 
in the church or in the Tabernacle) then we must acknowledge 
Him, confide in Him, and entrust to Him all our joys as well 
as our sorrows, our successes as well as our failures, our 
happiness as well as our suffering, our good fortune as well as 
our woes. We must turn to Him in all places, at all times and 
in every great and small event of our lives. 
 

• In the morning, when you wake up, give thanks to God 
for giving you a good night’s sleep and ask for His 
protection and guidance in the new day. 

• Before you start the engine of your car, pray to God, 
through the intercession of Blessed Mother Mary, to 
keep you safe and sound on the road, and bring you 
home safely. 

 

 
 

• Before going to your workplace office, classroom, or factory, ask the Holy Spirit to enlighten, guide, protect, and guard 
your body, tongue, and actions, so that in everything you do that day, you will shine forth God’s love with others around 
you so that they may “see your good deeds and glorify your heavenly Father” (Mt 5:16). 

• When you receive a compliment, when your project is rated “A”, when the boss praises you or increases your salary, 
please tell the Lord: “Thank you God” or “Con cám ơn Chúa.” 

• When your soul is restless, when your family is undergoing sorrows, distress, or misfortunes, when your children are 
sick, stubborn or obstinate, when you and your spouse are misunderstanding each other, pray to God: “Please come to 
my family’s rescue, please save us!” or “Please strengthen me during this difficult time.” 

• When you are insulted, despised, defamed or misunderstood, pray to our God, "Give me the courage to forgive my 
persecutor, and please give me the patience to accept this…!" 

 

In short, wherever you are, even in your restroom, outside enjoying the sun, fresh air, or in your bedroom, your living room, 
your kitchen, in your car, at your workplace or classroom, while shopping or sick in bed, in the Gym, when you walk, or wait 
for the bus, -- in any situation of your life whether you are happy, sad, disappointed, lonely, or depressed --  pray, pour out 
your heart and talk to God! However, please do not forget that we must pray with simplicity, humility, and trust, desiring to do 
the will of God, not our own will!“Lạy Chúa, Nếu Chúa muốn, xin ban cho con ơn này, ơn kia…If you wish, Lord! Please 
grant me this … or that …” (Mt 8:2; Mk 1:40; Lk 5:2).  

 

May you and your family have a life of prayer intimately united to Jesus Christ, so that you and your family will experience 
peace, happiness and joy with Jesus Christ our Lord, today and forever. Amen! 
 

Lm Đaminh Phạm Tĩnh, SDD   www.chatinh.org / www.nhachua.net 
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