
	  
Trên đời này, có một thành quả, hay một thành công 
nào đó mà ta không cần thời gian, chỉ cần một tíc tắc, 
chỉ cần một chớp mắt là ta có ngay lập tức trong tay 
không?  Không bao giờ có chuyện đó xảy ra cả!  Làm 
gì thì làm, bạn và tôi cũng cần phải có thời gian, phải 
có sự kiên trì, và nhẫn nại.  Vì thế cho nên ca dao tục 
ngữ Việt Nam ta mới có những câu chẳng hạn như: 
“Có công mài sắt, có ngày nên kim”; “Kiến tha lâu 
cũng đầy tổ”; hay là “Chữ nhẫn là chữ tương vàng.  
Ai mà nhẫn được thì càng sống lâu” hoặc là “Đi buôn 
lúc lỗ, lúc lời.  Có công bền chí, có thời phất to.”  
Kiên trì, bền chí và kiên nhẫn luôn luôn là chiếc chìa 
khoá mở cánh cửa của thành công!  Khỏi nói bạn 
cũng dư biết: 
 

• Để trở thành kỹ sư, y tá, chuyên viên kỹ thuật … bạn cần phải kiên trì mài đũng 
quần trên ghế trường học từ 14-16 năm (12 năm tiểu & trung học; 2 hoặc 4 năm 
đại học) để dùi mài kinh sử, để trau dồi kiến thức, để rèn luyện và để thực tập … 

• Để trở thành bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, luật sư, hay linh mục … bạn và tôi phải kiên 
tâm bền chí trải qua 20-24 năm để học hành, để trau dồi kiến thức, để nghiên 
cứu, đọc sách … và tập luyện. 

• Để trở thành một thương gia, đại gia … bạn cũng phải bền chí, kiên nhẫn trải 
qua ít là vài năm để học nghề, để học cách ngoại giao, để có những mối quan hệ 
buôn bán tốt đẹp …  

• Muốn có được một ấm nước sôi 100 °C để pha trà, bạn và tôi phải kiên nhẫn chờ, 
cần có thời gian để lửa, để sức nóng của bếp điện, để nhiệt lượng của microwave 
… làm cho nước được nóng lên.  

• Để có được một bó rau, một bó rau muống chẳng hạn, thì người ta phải cuốc đất, 
gieo hạt, rồi sau đó tưới nước và phải cần có sự kiên nhẫn, chờ cho rau phát 
triển và lớn lên xanh tốt.  Không thể nào mà chỉ một sớm một chiều, mà người ta 
có một đĩa rau muống ở trên bàn ăn được. 

 

Tắt một lời, ai trong chúng ta cũng hiểu, cũng biết và cũng đồng ý rằng, trên đời này, 
làm bất cứ một cái gì, dù lớn, dù bé, dù là tầm thường hay quan trọng, và để gặt hái 
được những kết quả tốt, được thành công, thì người ta cần phải có thời gian, phải có sự 
kiên trì, và nhẫn nại.  Thế nhưng! Trong đời sống tâm linh, trong việc cầu nguyện, và 
trong khi xin với Chúa ơn này, ơn nọ… tôi và bạn lại hay thiếu sự kiên nhẫn, thiếu sự 
kiên trì và có rất nhiều khi … bất mãn vì Chúa hay lề mề, và hay chậm trễ …   
 

Bạn cứ nghĩ thử đi, có phải khi bạn và tôi xin Chúa điều gì đó, ví dụ như xin Chúa cho 
con được sống thánh thiện, xin cho giáo xứ có thêm ơn gọi đi tu làm linh mục, làm tu 
sĩ, cho chồng khỏi bệnh, cho vợ khỏi đau, cho con cái ngoan ngoãn, thông minh, học 
giỏi, xin cho có công ăn việc làm, gia đình được hạnh phúc, bình an và may mắn … thì 
có phải là khi đó chúng mình mong muốn Ngài ban ngay lập tức theo như ý của mình 
không?   Điều đó chẳng có gì là sai, chẳng có gì là bất thường cả, hoàn toàn chính đáng 
và có thể hiểu được.  Thế nhưng bạn và tôi phải ghi nhớ, Thiên Chúa không phải là một 
cái máy bán nước ngọt tự động (Soda Vending Machine), hễ mình bỏ vào một đồng, 
bấm một phát, là lập tức có lon nước ngọt nhảy ra cho mình uống.  Những lời cầu xin 
với Thiên Chúa của ta, dù là chính đáng mấy đi chăng nữa, thì cũng cần phải có thời 
gian, cần phải có sự kiên nhẫn và phải bền chí. :“Anh em phải cầu nguyện luôn, không 
được nản chí…”(Lc 18:1).  
 
 

	  



Tại sao chúng mình lại phải cần có thời gian, cần sự nhẫn nại trong khi cầu nguyện như vậy?  Thiên Chúa 
quyền năng vô cùng kia mà, Ngài chỉ phán một lời là sẽ có ngay lập tức, cần gì phải chờ với đợi lâu lắc như 
vậy?   Bạn nói rất đúng!  Thiên Chúa quyền năng và phép tắc vô cùng, Ngài có thể ban cho bạn và cho tôi tất cả 
mọi thứ chỉ trong nháy mắt.  Thế nhưng Ngài muốn con người phải cộng tác với Ngài.  Nói cách khác, Thiên 
Chúa sẽ ban cho chúng mình những điều mình cầu xin nếu bạn và tôi tích cực cộng tác với Ngài.  Và nếu cộng 
tác với Ngài thì ta cần phải có thời gian và cần phải kiên trì!  Bạn đồng ý không? 	  

 

• Để giáo xứ có được thêm nhiều linh mục và tu sĩ, thì cha sở, cha phó và tu sĩ trong giáo xứ phải sống hoà 
thuận, thương yêu nhau, nâng đỡ nhau, ông bà cha mẹ của các em phải cộng tác với các cha, các sơ, các 
thầy trong những công việc của giáo xứ, và quý mến ơn gọi tu trì… những công việc này cần phải có thời 
gian và nhiều sự nỗ lực, cố gắng của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ trong nhiều tháng, và nhiều 
năm, và với sự nâng đỡ và trợ giúp của Thiên Chúa, giáo xứ mới có thêm ơn gọi tu trì, chứ không thể nào 
trong một sớm một chiều mà giáo xứ hay dòng tu có ngay được một vài linh mục và một số tu sĩ đâu!  

• Để cho cha mẹ, cho chồng vợ được khoẻ mạnh, bình an, hạnh phúc, có công ăn việc làm, gặp nhiều may 
mắn, và con cái ngoan ngoãn, thông minh, học giỏi …  Thì cha mẹ, chồng vợ cần có thời gian để tập thể 
dục, để bỏ thuốc lá, để kiêng uống rượu bia, phải siêng năng lao động, phải có thời gian gần gũi với con cái 
ngay từ lúc chúng còn thơ ấu, phải bỏ thời giờ ra để dạy dỗ và kèm cặp chúng trong việc học hành, trong 
việc giữ đạo, và kiên nhẫn khi giáo dục vá uốn nắn chúng… Và với ơn thiêng và với sự nâng đỡ của Chúa, 
những lời khấn xin và mong ước của bạn mới thành hiện thực được, nếu không thì … còn lâu! 

 

Chúa Giêsu muốn các tông đồ, và muốn bạn và tôi phải cầu nguyện luôn, không được nản chí…”(Lc 18:1).  
Nếu bà góa kia, nhờ vào sự kiên trì, mà đã nhận được những gì bà muốn, thì bạn và tôi, nếu biết kiên trì trong 
việc cầu xin với Thiên Chúa, chắc chắn chúng mình sẽ nhận được những điều chúng mình khấn xin.  Thế nhưng 
xin bạn đừng nghĩ rằng xin cái gì là có cái đó nhá!  Chỉ khi nào những điều nguyện xin của bạn và của tôi 
không làm hại cho phần linh hồn của mình cũng như của gia đình, của cộng đoàn … thì Ngài mới ban cho 
chúng ta mà thôi!    

 

Để có thể vững tâm và kiên trì trong việc cầu xin, tôi nghĩ bạn và tôi cần phải ghi nhớ ba điều sau đây: 
 

• Thứ nhất, khi cầu nguyện, khi khấn xin bất cứ điều gì, dù lớn dù nhỏ, dù thì bạn và tôi hãy thêm câu này: 
“Nếu đẹp lòng Chúa, nếu Chúa muốn, thì xin cho con ơn này… ơn kia…” 

• Thứ hai, tin chắc rằng Thiên Chúa không bao giờ hứa lèo, Ngài cũng không bao giờ hứa cuội.  Ngài đã 
khẳng định cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho (Mt 7:7). Nhưng bạn và tôi 
đừng bao giờ nài xin những thứ linh tinh và mông lung chẳng hạn như xin trúng Mega Ball, hay trúng 
Powerball, hoặc thắng lớn ở casino … bởi vì khi bạn trúng số là khi đó bạn … tới số đấy!  Những thứ tiền 
bạc đỏ đen, không có mồ hôi nước mắt đó chỉ đem lại những nguy hiểm, chỉ gây ra những tai hại cho bản 
thân của bạn, cho gia đình bạn và cho phần linh hồn của bạn mà thôi!   

• Thứ ba, phải nhận ra và xác tín rằng Thiên Chúa là Cha nhân ái vô cùng, Ngài luôn luôn chăm sóc, lo lắng 
và gìn giữ chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống.  Ngài thừa biết chúng ta cần những gì (Mt 6:32).  
Nếu sau khi dâng lời cầu xin tha thiết mà bạn chưa thấy Chúa … giả nhời, giả vốn, chẳng thấy Chúa ban 
cho gì cả, thì bạn hãy vững lòng trông cậy, đừng nản chí!   

 

Thay cho lời kết, tôi xin gửi đến bạn lời nhắn nhủ của thánh Phêrô: “Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin 
anh em đừng quên: Đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày. Chúa không chậm 
trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ” (2 Pt 3:8-9).  Thiên Chúa không xài đồng hồ, cũng 
không dùng calendar của loài người, vì thế cho nên bạn đừng bao giờ … càm ràm với Chúa rằng “Tại sao con 
cầu nguyện cả mấy tháng, cả mấy năm … lâu quá rồi mà Chúa vẫn làm ngơ như vậy?”  Hãy kiên trì và nhẫn 
nại trong khi cầu xin, bởi vì Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Đấng luôn luôn ban những của tốt lành cho những kẻ 
kêu xin Người. (Mt 7:11).  Bạn tin không? 
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