
Ngay Từ Rạng Đông Con Tìm Kiếm Chúa, Linh Hồn Con Khát Khao Ngài! 

 

Kinh nghiệm sống của các nữ tu Kín Clarisses người Pháp về cầu nguyện. 

 Cầu Nguyện là nối kết mối quan hệ với Đức Chúa GIÊSU KITÔ, với Đức Mẹ MARIA hoặc với 

một vị thánh. Đây là mối quan hệ yêu thương, một nhu cầu, một thiết yếu sinh tử. Tôi có thể nhịn 

ăn ba bốn ngày nhưng tôi không thể sống qua một ngày mà không cầu nguyện. Tuy nhiên, không 

vì thế mà cầu nguyện là điều dễ dàng. Trong mối quan hệ này, chính THIÊN CHÚA đáp lời: 

không rõ ràng như trong cuộc đối thoại với 

người nào đó, nhưng Lời Chúa hướng dẫn 

chúng ta. Và để cho Lời Chúa nói với chúng 

ta thì cần phải dành thời giờ để lắng nghe Lời 

Chúa. 

 Đức Chúa GIÊSU luôn tiếp rước những ai 

đến với Người vì bất cứ lý do gì. Đối với 

Chúa, điều quan trọng là chúng ta đến với 

Người. Do đó không có cách thức cầu nguyện 

nào là xấu cả. Bởi vì, sau đó, chính THIÊN 

CHÚA làm cho tiến bước, phát triển và thanh 

luyện. Tất cả chúng ta thường đến với Chúa 

với một kinh nguyện mang ít nhiều mơ hồ. 

Nhưng không sao cả. Điều chính yếu là đến 

cùng Chúa với một con tim khó nghèo và khiêm tốn. 

 Cầu nguyện không phải là thống kê. Cầu nguyện mọi nơi mọi lúc chứ không phải chỉ khi ở nhà 

nguyện hoặc trong phòng riêng. Suốt ngày là cầu nguyện: cầu nguyện khi làm việc với đôi tay 

hoặc khi tiếp khách. Cầu nguyện là tâm tình sẵn sàng nội tâm. THIÊN CHÚA ở cùng chúng ta 

mọi nơi mọi lúc. Bổn phận chúng ta cũng phải kết hiệp với Chúa mọi nơi mọi lúc. Mỗi người có 

cách thức cầu nguyện riêng. Trong ngày, cầu nguyện có thể là giữ thinh lặng, hoặc thì thầm lời 

nguyện tắt, hoặc kêu tên cực trọng Đức Chúa GIÊSU KITÔ, hoặc lần chuỗi Mân Côi hay lặp đi 

lặp lại một câu Kinh Thánh được yêu thích như: ”Trước mắt Ta, con thật quý giá, vốn được 

Ta trân trọng và mến thương” (Isaia chương 43 câu 4). Cầu nguyện tạo mối giây hòa điệu 

suốt trong cả ngày. Đôi khi có những tư tưởng xấu xuất hiện khiến tôi phải dùng Lời Chúa để 

xua đuổi hầu thiết lập niềm an bình nội tâm. 

 Ngoài ra có các khuôn mặt xuất hiện trong lúc chúng tôi cầu nguyện. Đó là những người chúng 

tôi dâng ý chỉ cầu nguyện cho họ. Cũng có những người hiện diện trong lúc chúng tôi làm việc. 

Chẳng hạn một nữ tu có nhiệm vụ đóng các bìa thường có trước mắt danh sách các em bé được 

Rửa Tội hoặc các bạn trẻ lãnh bí tích Thêm Sức. Đây là dịp để nữ tu cầu nguyện cho các em. 

 Các tin tức thế giới chúng tôi nhận được từ báo chí, từ gia đình, từ nhà khách, tất cả nuôi dưỡng 

cuộc sống cầu nguyện của chúng tôi và khích động chúng tôi cầu nguyện sốt sắng hơn cũng như 

van xin THIÊN CHÚA dủ Lòng Thương Xót hơn nữa. Cũng có ngày tôi cảm thấy mệt mỏi 



không muốn chỗi dậy khi nghe tiếng chuông báo thức, nhưng rồi tôi cũng mau mắn ra khỏi 

giường với ý nghĩ: ”Mình làm chút hy sinh này để xin THIÊN CHÚA đánh động lòng các kẻ 

khủng bố, để họ không còn gieo rắc kinh hoàng và chết chóc tại nhiều nơi trên thế giới!”. Cầu 

Nguyện càng rõ ràng thực tế càng giúp chúng tôi hăng say kiên trì trong đời sống thiêng liêng, 

kết hiệp mật thiết với THIÊN CHÚA và yêu thương anh chị em đồng loại sống rải rác trên toàn 

thế giới. Cầu Nguyện trở thành hơi thở sinh tử cuộc sống chiêm niệm kín ẩn của chúng tôi. 

 Dầu cho các hình thức cầu nguyện và các kinh nguyện có khác nhau đi nữa, vẫn luôn luôn cho 

phép chúng tôi nghe và thấy lời nguyện một cách khác. Đúng là có vẽ cổ xưa, nhưng không sao 

cả, vì đó là chuyện vừa tích cực vừa tiêu cực. Chúng tôi luôn cần đến một tiết nhịp, một điệp ca, 

một câu Thánh Vịnh được đọc lên rồi được đọc lại và đọc lại lần nữa. Đó chính là những lời 

Kinh Thánh nhào nặn và nâng đỡ cuộc sống thiêng liêng của chúng tôi. 

 ... ”Lạy THIÊN CHÚA, Ngài là Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh 

hồn con đã khát khao Ngài, tấm thân này mòn mỏi đợi trông, như mảnh đất hoang khô 

cằn, không giọt nước. Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện, để thấy uy lực và 

vinh quang của Ngài. Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống, miệng lưỡi này xin ca ngợi tán 

dương. Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng, và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. Lòng 

thỏa thuê như khách vừa dự tiệc, môi miệng con rộn rã khúc hoan ca. Con tưởng nhớ 

Chúa trên giường ngủ, suốt năm canh con thầm thĩ với Ngài. Quả thật Ngài đã thương trợ 

giúp, nương bóng Ngài con hớn hở reo vui. Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó, giơ tay 

quyền lực, Ngài che chở phù trì” (Thánh Vịnh 63(62),2-9). 

 (”CHEMINS D'ÉTÉ”, Hors-série des journaux du diocèse de Reims - Ardennes, Juillet - Aout 

2015, trang 10-11) 
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