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RABBOUNI  

120 Lời Nguyện của bạn trẻ Việt Nam 

 RABBOUNI  

Ðó là tên của tập sách ghi lại những Lời Nguyện.  

Trong ngôn ngữ của người Do thái thời Chúa Giêsu,  

RABBOUNI có nghĩa là Thầy. 

 Người hành khất mù lòa ngồi bên vệ đường  

đã khẩn khoản nài xin Ðức Giêsu :  

"RABBOUNI, xin cho tôi lại được thấy !"  

Khi gặp lại ánh sáng,  

anh đã đi theo Ngài trên đường (x. Mc 10,51-52). 

 RABBOUNI còn là tiếng reo vui của Maria Mácđala  

khi gặp Ðức Giêsu phục sinh bên mộ (x Ga 20,16).  

Thầy vẫn là Thầy như xưa,  

dù Thầy được tôn làm Chúa vũ trụ. 

 RABBOUNI : hôm nay chúng ta có thể gọi Chúa Giêsu  

bằng lối gọi thân thương đó.  

Như Maria, chúng ta cũng đi tìm Thầy,  

trong thao thức và nước mắt.  

Như người hành khất mù lòa,  

chúng ta kêu gào để được Thầy mở mắt của con tim. 

 Tập sách nhỏ này là những lời thì thầm  

mời bạn gặp gỡ Thầy Giêsu, gặp gỡ Thiên Chúa.  

Bạn hãy tìm một giây phút trong ngày,  

đọc chậm rãi một lời nguyện thích hợp  

và để cho Chúa ngỏ lời với bạn.  

Không cần đọc nhiều hay đọc hết.  

Khi nào Chúa nói với bạn  

thì bạn ngừng lại, lắng nghe và cảm nếm. 
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 Giữa cuộc sống ồn ào, quay cuồng,  

nhiều bạn trẻ thèm sự lắng đọng,  

thèm gặp Chúa và gặp mình. 

 RABBOUNI mong được bạn đón nhận  

như một người đồng hành  

trên bước đường gặp gỡ Thầy Giêsu. 

 

Các lời nguyện tổng quát 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

có những ngày con cảm thấy  

đời sống thật nặng nề ;  

có những lúc con muốn buông trôi,  

để mặc cho dòng đời đưa đẩy ;  

có những khoảng thời gian dài,  

con như mảnh đất khô khan cằn cỗi. 

 Xin cho con ánh sáng của Chúa  

để con biết lối mà đi. 

 Xin cho con tấm bánh của Chúa  

để con có sức mà dấn bước. 

 Xin cho con Lời của Chúa  

để con vững một niềm tin. 

 Xin cho con sự sống của Chúa  

để con lấy lại niềm hăng say và sự tươi tắn,  

niềm vui và sáng tạo. 
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 Lạy Chúa Giêsu,  

con thấy mình cần Chúa  

trong mỗi giây phút của cuộc đời.  

Ước gì ai gặp con  

cũng gặp được sự hiện diện của Chúa. 

 

2 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con thấy Chúa thật lớn lao,  

để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ. 

 Xin cho con thấy Chúa thật bao la,  

để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống. 

 Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu,  

để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin làm cho con thật mạnh mẽ,  

để không nỗi thất vọng nào  

còn chạm được tới con. 

 Xin làm cho con thật đầy ắp,  

để ngay cả một ước muốn nhỏ  

cũng không còn có chỗ trong con. 

 Xin làm cho con thật lặng lẽ,  

để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi. 

 Xin Chúa ngự trong con thật sống động,  

để không phải là con,  

mà là chính Ngài đang sống. 

 



C á c  l ờ i  n g u y ệ n  t ổ n g  q u á t  
 

6 
 

3 
Lạy Chúa,  

xin cho con quả tim của Chúa. 

 Xin cho con đừng khép lại trên chính mình,  

nhưng xin cho quả tim con quảng đại như Chúa  

vươn lên cao, vượt mọi tình cảm tầm thường  

để mặc lấy tâm tình bao dung tha thứ. 

 Xin cho con vượt qua mọi hờn oán nhỏ nhen,  

mọi trả thù ti tiện.  

Xin cho con cứ luôn bình an, trong sáng,  

không một biến cố nào làm xáo trộn,  

không một đam mê nào khuấy động hồn con. 

 Xin cho con đừng quá vui khi thành công,  

cũng đừng quá bối rối khi gặp lời chỉ trích.  

Xin cho quả tim con đủ lớn  

để yêu người con không ưa.  

Xin cho vòng tay con luôn rộng mở  

để có thể ôm cả những người thù ghét con.  

 

4 (Thánh Âu-Tinh)  
Con đã yêu Chúa quá muộn màng !  

Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính, vừa luôn mới mẻ,  

con đã yêu Chúa quá muộn màng !  

Bấy giờ Chúa ở trong con mà con thì ở ngoài,  

con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài. 

 Con thật hư hỏng,  

khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp.  

Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con  

mà con lại không ở với Chúa.  
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Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ con ở xa Chúa,  

trong khi chúng hiện hữu được là nhờ Chúa. 

 Chúa đã gọi con, đã gọi to  

và phá tan sự điếc lác của con.  

Chúa đã soi sáng  

và xua đi sự mù lòa của con.  

Chúa đã tỏa hương thơm ngát  

để con được thưởng thức,  

và giờ đây hối hả quay về với Chúa.  

Con đã nếm thử Chúa  

và giờ đây con đói khát Người.  

Chúa đã chạm đến con,  

nên giờ đây con nóng lòng  

chạy đi tìm an bình nơi Chúa. 

 

5 (Thánh Âu-Tinh) 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con biết con,  

xin cho con biết Chúa. 

 Xin cho con chỉ khao khát một mình Chúa,  

quên đi chính bản thân,  

yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa. 

 Xin cho con biết tự hạ,  

biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ đến Chúa. 

 Ước gì con biết hãm mình và sống trong Chúa.  

Ước gì con biết nhận từ Chúa  

tất cả những gì xảy đến cho con  

và biết chọn theo chân Chúa luôn. 
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 Xin đừng để điều gì quyến rũ con, ngoài Chúa.  

Xin Chúa hãy nhìn con, để con yêu mến Chúa.  

Xin Chúa hãy gọi con, để con được thấy Chúa.  

Và để con hưởng nhan Chúa đời đời.  

Amen. 

 

6 (Michel Quoist)  
Lạy Chúa,  

xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài. 

 Xin tha thứ cho con  

vì đã quá bận tâm  

đến những điều mình nói,  

đến ảnh hưởng của mình,  

đến những điều người ta nói và nghĩ về con. 

 Xin tha thứ cho con  

vì muốn nên giống kẻ khác  

mà quên mất chính mình,  

vì khao khát có được những đức tính của họ,  

mà quên phát triển bản thân. 

 Xin tha thứ cho con  

vì đã mất nhiều thời gian  

cho việc phô trương  

hơn là cho việc xây dựng bản thân. 

 Xin cho con biết cởi mở với anh em ;  

nhờ đó, Chúa có thể đến với con  

như đến với một người bạn. 

 Và Chúa sẽ làm cho con trở nên "người"  

mà Chúa mong muốn trong tình yêu của Ngài  
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vì con là con của Chúa  

và là anh em của mọi người. 

 

7 (Mẹ Têrêxa Calcutta)  
Lạy Chúa,  

xin ban cho chúng con ánh sáng đức tin  

để nhận ra Chúa hôm nay và hằng ngày,  

nơi khuôn mặt khốn khổ  

của tất cả những người bị thử thách :  

những kẻ đói, không chỉ vì thiếu của ăn,  

nhưng vì thiếu Lời Chúa ;  

những kẻ khát, không chỉ vì thiếu nước,  

nhưng còn vì thiếu bình an, sự thật,  

công bằng và tình thương ;  

những kẻ vô gia cư,  

không chỉ tìm kiếm một mái nhà,  

nhưng còn tìm một con tim hiểu biết, yêu thương ;  

những kẻ bệnh hoạn và hấp hối,  

không chỉ trong thân xác,  

nhưng còn trong tinh thần nữa,  

bằng cách thực thi lời hy vọng này :  

Ðiều mà ngươi làm  

cho người bé mọn nhất trong anh em  

là làm cho chính Ta" 

 

8 
Lạy Chúa,  

xin cho con nhìn thấy những người nghèo  

ở quanh con, ở trong gia đình con,  

đang cần đến con. 
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 Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo,  

xin cho con thấy Chúa trong họ. 

 Dần dần con hiểu rằng  

cả người giàu cũng nghèo,  

nghèo vì cần thấy đời họ có { nghĩa. 

 Dần dần con chấp nhận rằng  

cả bản thân mình cũng nghèo  

và cần đến người khác. 

 Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt,  

một lời thăm hỏi đỡ nâng. 

 Cám ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con  

ai cũng nghèo về một mặt nào đó,  

ai cũng cần đến người khác.  

Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau,  

làm cho nhau thêm giàu có. 

 Cám ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo,  

vì Chúa rất cần đến chúng con  

để hoàn thành công trình cứu độ. 

 Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo  

để nhận lãnh,  

can đảm nhận mình giàu  

để hiến trao.  

Amen. 

 

9 (Mẹ Têrêxa Calcutta) 
Xin hãy dẫn dắt con  

đi từ cõi chết đến sự sống,  

từ lầm lạc đến chân lý. 
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 Xin hãy dẫn dắt con  

đi từ thất vọng đến hy vọng,  

từ sợ hãi đến tín thác. 

 Xin hãy dẫn dắt con  

đi từ ghen ghét đến yêu thương,  

từ chiến tranh đến hòa bình. 

 Xin hãy đổ đầy bình an  

trong trái tim chúng con,  

trong thế giới chúng con,  

trong vũ trụ chúng con. 

 

10 (Myrtle Householder) 
Lạy Chúa,  

con được no nê mà vẫn thiếu ăn,  

vì bên con còn có người đói lả. 

 Con uống nước mát mà họng vẫn khô ran,  

vì bên con còn có người đang khát. 

 Con vui cười mà nước mắt tuôn rơi,  

vì bên con còn có người phiền muộn. 

 Con sáng mắt mà vẫn ở trong bóng đêm,  

vì bên con còn có người mù tối. 

 Con mặc áo đẹp mà vẫn rách tả tơi,  

vì bên con còn có người trần trụi. 

 Con nằm trong nệm êm mà vẫn thao thức,  

vì bên con còn có bao người thiếu thốn. 
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11 (Helder Camara) 
Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.  

Xin đừng mỉm cười mà nói rằng  

Chúa đã ở bên chúng con rồi. 

 Có cả triệu người chưa biết Chúa.  

Nhưng biết Chúa thì được cái gì ?  

Chúa đến để làm gì  

nếu đời sống con cái của Chúa  

cứ tiếp tục y như cũ ? 

 Xin hoán cải chúng con.  

Xin lay chuyển chúng con. 

 Ước gì sứ điệp của Chúa  

trở nên máu thịt của chúng con,  

trở nên lẽ sống của cuộc đời chúng con. 

 Ước gì sứ điệp đó  

lôi chúng con ra khỏi sự an nhiên tự tại,  

và đòi buộc chúng con,  

làm chúng con không yên. 

 Bởi lẽ chỉ như thế,  

sứ điệp đó mới mang lại cho chúng con  

bình an sâu xa,  

thứ bình an khác hẳn,  

đó là Bình An của Chúa. 

 

12 
Như người mù ngồi bên vệ đường  

xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. 
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 Xin cho con được thấy bản thân  

với những yếu đuối và khuyết điểm,  

những giả hình và che đậy. 

 Cho con được thấy Chúa hiện diện bên con  

cả những khi con không cảm nghiệm được. 

 Xin cho con thực sự muốn thấy,  

thực sự muốn để cho ánh sáng Chúa  

chiếu dãi vào bóng tối của con. 

 Như người mù ngồi bên vệ đường  

xin Chúa dủ lòng thương cho con được thấy. 

 

13 
Lạy Chúa Giêsu,  

giàu sang, danh vọng, khoái lạc  

là những điều hấp dẫn chúng con.  

Chúng trói buộc chúng con  

và không cho chúng con tự do ngước lên cao  

để sống cho những giá trị tốt đẹp hơn. 

Xin giải phóng chúng con  

khỏi sự mê hoặc của kho tàng dưới đất,  

nhờ cảm nghiệm được phần nào  

sự phong phú của kho tàng trên trời. 

 Ước gì chúng con mau mắn và vui tươi  

bán tất cả những gì chúng con có,  

để mua được viên ngọc qu{ là Nước Trời. 

 Và ước gì chúng con không bao giờ quay lưng  

trước những lời mời gọi của Chúa,  

không bao giờ ngoảnh mặt  
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để tránh cái nhìn yêu thương  

Chúa dành cho từng người trong chúng con.  

Amen.  

 

14 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con trở nên đơn sơ bé nhỏ,  

nhờ đó con dễ nghe được tiếng Chúa nói,  

dễ thấy Chúa hiện diện  

và hoạt động trong đời con. 

 Sống giữa một thế giới đầy lọc lừa và đe dọa,  

xin cho con đừng trở nên cứng cỏi,  

khép kín và nghi ngờ. 

 Xin dạy con sự hiền hậu  

để con biết cảm thông và bao dung với tha nhân. Xin dạy con sự khiêm nhu  

để con dám buông đời con cho Chúa. 

 Cuối cùng, xin cho con sự bình an sâu thẳm,  

vui tươi đi trên con đường hẹp với Ngài,  

hạnh phúc vì được cùng Ngài chịu khổ đau.  

Amen.  

 

15 
Lạy Chúa Giêsu,  

con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay. 

 Chúng con thường xây nhà trên cát,  

vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,  

nhưng lại không dám đem ra thực hành.  
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Chính vì thế  

Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con. 

 Xin cho chúng con  

đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,  

đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ. 

 Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,  

để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng. 

 Ước gì ngôi nhà đời chúng con  

được xây trên nền tảng vững chắc,  

đó là Lời Chúa,  

Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.  

 

16 (Cha Piô)  
Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì con cần có Chúa hiện diện  

để con khỏi quên Chúa. 

 Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào.  

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì con yếu đuối,  

con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. 

 Không có Chúa,  

con đâu còn nồng nhiệt hăng say.  

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn,  

cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. 

 Con cần được thêm sức mạnh  

để khỏi ngừng lại dọc đường. 
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 Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. 

 Con không dám xin những ơn siêu phàm,  

chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. 

 Xin ở lại với con  

vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa  

và không đòi phần thưởng nào khác  

ngoài việc được yêu Chúa hơn. 

 

17 (dịch theo Learning Christ)  
Lạy Chúa,  

xin dạy con luôn tươi tắn và dịu dàng  

trước mọi biến cố của cuộc sống,  

khi con gặp thất vọng, gặp người hờ hững vô tâm,  

hay gặp sự bất trung, bất tín  

nơi những người con tin tưởng cậy dựa.  

Xin giúp con gạt mình sang một bên  

để nghĩ đến hạnh phúc người khác,  

giấu đi những nỗi phiền muộn của mình  

để tránh cho người khác phải đau khổ. 

 Xin dạy con biết tận dụng đau khổ con gặp trên đời,  

để đau khổ làm con thêm mềm mại,  

chứ không cứng cỏi hay cay đắng,  

làm con nhẫn nại chứ không bực bội,  

làm con rộng lòng tha thứ,  

chứ không hẹp hòi hay độc đoán, cao kz.  

Ước gì không ai sút kém đi  

vì chịu ảnh hưởng của con,  

không ai giảm bớt lòng thanh khiết, chân thật,  

lòng cao thượng, tử tế,  
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chỉ vì đã là bạn đồng hành của con  

trong cuộc hành trình về quê hương vĩnh cửu. 

 Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu bối rối,  

xin cho con có lúc  

thì thầm với Chúa một lời yêu thương.  

Ước chi đời con là cuộc đời siêu nhiên,  

tràn trề sức mạnh để làm việc thiện,  

và kiên quyết nhắm tới l{ tưởng nên thánh.  

Amen. 

 

18 
Lạy Cha là Ðấng Tạo Hóa nhân từ,  

xin cho chúng con thấy sự hiện diện của Cha  

trong vũ trụ vô cùng lớn,  

trong những hạt tử vô cùng nhỏ,  

và trong bộ óc vô cùng phức tạp của con người.  

Cha từ ái biết bao  

khi ban cho chúng con một thế giới đầy mầu sắc.  

Mầu xanh cỏ non, mầu hồng trái chín,  

mầu vàng mặt trời xế chiều.  

Cha từ ái biết bao  

khi ban cho chúng con một thế giới đầy âm thanh.  

Tiếng suối róc rách, tiếng chim hót véo von,  

tiếng gió rì rào qua kẽ lá.  

Cha từ ái biết bao  

khi ban cho chúng con một thế giới đầy hương thơm.  

Hương của đồng lúa mới, của hoa bưởi, hoa cau,  

hương thơm của nắng xuân dìu dịu. 

 Chúng con ca ngợi đôi tay khéo léo của Cha  

khi tạo nên sự trong ngần ngời sáng của viên ngọc,  
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sự lộng lẫy phong phú của muôn loài hoa lan,  

sự rực rỡ hài hòa nơi đôi cánh của loài bướm,  

và nhất là sự đẹp đẽ cao cả nơi con người.  

Dưới lòng đất, trên núi cao,  

giữa biển sâu, trong rừng vắng,  

chỗ nào chúng con cũng thấy bóng dáng Cha. 

 Xin cho chúng con  

biết chung sống với thiên nhiên này  

như một người bạn, một quà tặng Cha ban,  

biết giữ gìn ngôi nhà trái đất  

để nó khỏi hư hỏng, cạn kiệt,  

và biết chia sẻ cho nhau bao tài nguyên còn tiềm ẩn.  

Ước gì đến ngày cả trái đất, cả vũ trụ này  

và muôn loài Cha đã dựng nên  

được cùng với cả nhân loại chúng con  

vui hưởng tự do và vinh quang trong Nước Cha.  

Amen. 

 

19 
Lạy Chúa, xin chúc lành cho các bãi biển,  

và cho những ai đến đó để tĩnh dưỡng nghỉ ngơi.  

Xin cho chúng con gặp Chúa ở đó. 

 Biển cả mênh mông với những lớp sóng chập chùng  

nhắc chúng con nhớ đến Chúa  

là Ðấng vô cùng, vô tận, vô biên.  

Biển cả vĩ đại mời gọi chúng con  

ra khỏi sự nhỏ mọn của mình  

để buông mình trong vòng tay bao la của Chúa.  

Biển cả bao dung đón nhận trăm sông đổ về,  

thanh lọc mọi ô nhơ, và trả lại dòng nước tươi mới.  
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Biển cả mặn mà  

cho chúng con muối trắng, cá tươi.  

Biển cả mực thước  

với thủy triều ngày ngày lên xuống. 

 Bãi biển là nơi  

chúng con được chiêm ngưỡng  

vẻ đẹp nguyên tuyền của thân xác.  

Xin cho vẻ đẹp đó nâng chúng con lên  

và khiến chúng con dâng lời ca ngợi Chúa.  

Ước gì chúng con không để mình bị cuốn vào  

sự thèm muốn chiếm đoạt vội vã,  

để thỏa mãn một đòi hỏi nhất thời,  

nhưng biết tự chủ và khôn ngoan  

xa tránh những hiểm nguy vượt quá sức chịu đựng. 

 Mỗi lần ra biển, xin cho chúng con trở về  

với tâm hồn trong sạch hơn, quảng đại hơn,  

nhờ gặp Chúa, gặp biển và gặp nhau.  

Amen. 

 

20 
Lạy Chúa Giêsu,  

cuộc đời chúng con  

diễn ra quanh những chiếc bàn,  

làm bằng những chất liệu khác nhau,  

kiểu dáng khác nhau, đặt ở những chỗ khác nhau. 

 Nơi bàn học,  

Ngài mở trí tuệ chúng con  

trước những chân trời mới,  

và dạy chúng con học đạo làm người.  

Nơi bàn ăn,  
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Ngài nuôi dưỡng thân xác chúng con  

để chúng con có sức phục vụ tha nhân.  

Nơi bàn làm việc,  

Ngài cho chúng con được cộng tác với Ngài  

trong việc xây dựng thế giới đại đồng huynh đệ.  

Nơi bàn thờ,  

Ngài cho chúng con được hiệp thông với Ngài,  

và hiệp nhất với nhau qua một tấm bánh thánh. 

 Lạy Chúa,  

giờ đây chúng con ngồi quanh chiếc bàn này,  

để gặp gỡ, chia sẻ, để bàn bạc, thảo luận,  

để cùng nhau tìm { Chúa và đem ra thực hành.  

Xin thánh hóa những chiếc bàn chúng con sử dụng  

để tất cả trở nên con đường  

đưa chúng con đến hưởng bàn tiệc thiên quốc.  

Amen.  

 

Cầu nguyện 

 

1 
Khi bị bao vây bởi muôn tiếng ồn ào,  

xin cho con tìm được những phút giây thinh lặng. 

 Khi bị rã rời vì trăm công ngàn việc,  

xin cho con quý chuộng những lúc  

được an nghỉ trước nhan Chúa. 
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 Khi bị xao động bởi những bận tâm và âu lo,  

xin cho con biết thanh thản ngồi dưới chân Chúa  

để nghe lời Người. 

 Khi bị kéo ghì bởi đam mê dục vọng,  

xin cho con thoát được lên cao  

nhờ mang đôi cánh thần kz của sự cầu nguyện. 

 Lạy Chúa,  

ước gì tinh thần cầu nguyện  

thấm nhuần vào cả đời con.  

Nhờ cầu nguyện,  

xin cho con gặp được con người thật của con  

và khuôn mặt thật của Chúa.  

 

2 (R. Tagore - Ðỗ Khánh Hoan dịch) 
Ngày lại ngày, lạy Thiên Chúa,  

tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan,  

hai tay cung kính, lạy Thiên Chúa muôn loài,  

tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan. 

 Dưới bầu trời bao la,  

trong cô đơn và thầm lặng,  

với tấm lòng thanh tịnh,  

tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan. 

 Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn,  

huyên náo vì đấu tranh,  

giữa đám đông hối hả lăng xăng,  

tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan. 

 Và khi đã hoàn tất việc đời,  

lạy Thiên Chúa muôn loài,  
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một mình, lặng lẽ,  

tôi sẽ đứng trước Người chiêm ngưỡng dung nhan. 

 

3 (gợi hứng từ Madeleine Delbrêl) 
Lạy Chúa,  

con thường thấy mình không có giờ cầu nguyện,  

không có giờ đi vào sa mạc  

để ở bên Chúa và trò chuyện với Ngài.  

Nhưng thật ra sa mạc ở sát bên con.  

Chỉ cần một chút cố gắng của tình yêu  

là con có thể tạo ra sa mạc. 

 Mỗi ngày có biết bao giây phút có thể gặp Chúa  

mà con đã bỏ mất :  

Khi chờ một người bạn,  

chờ đèn xanh ở ngã tư,  

chờ món hàng đang được gói.  

Khi lên cầu thang,  

khi đến nơi làm việc,  

khi kẹt xe,  

khi cúp điện bất ngờ.  

Thay vì bực bội hay nóng ruột  

con lại thấy mình sống an bình  

trong sự hiện diện của Chúa. 

 Lạy Chúa,  

những sa mạc ngắn ngủi hằng ngày  

giúp con tỉnh thức  

để nhạy cảm với ý Chúa. 

 Xin cho con yêu mến Chúa hơn  

để tìm ra những sa mạc mới  

và vui vẻ bước vào. 
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4 
Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con,  

xin biến đổi con từ từ qua cầu nguyện. 

 Mỗi lần con thấy Chúa,  

xin biến đổi ánh mắt con.  

Mỗi lần con rước Chúa,  

xin biến đổi môi miệng con.  

Mỗi lần con nghe lời Chúa,  

xin biến đổi tai con. 

 Xin làm cho khuôn mặt con ngời sáng hơn  

sau mỗi lần gặp Chúa. 

 Ước chi mọi người thấy nét tươi tắn của Chúa  

trong nụ cười của con,  

thấy sự dịu dàng của Chúa  

trong lời nói của con. 

 Thế giới hôm nay không cần những kitô hữu  

có bộ mặt chán nản và thất vọng. 

 Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm  

cùng đi với Chúa và với tha nhân  

trên những nẻo đường gập ghềnh.  

Amen.  

 

5  (Theo Swami Abhisiktananda) 
Ngài đã xuống tận đáy lòng con,  

xin cho con chỉ tập trung  

vào tận đáy lòng con. 
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 Ngài là thượng khách của lòng con,  

xin cho con bước vào nhà  

là chính đáy lòng con. 

 Ngài chọn cư ngụ trong lòng con,  

xin cho con biết ngồi yên  

ngay tại đáy lòng con. 

 Duy Ngài ở lại trong con,  

xin cho con biết chìm sâu  

xuống tận đáy lòng con. 

 Duy Ngài hiện diện trong lòng con,  

xin cho con biết xóa mình  

khi Ngài ở bên con. 

 Khi con đã gặp Ngài,  

không còn con và Ngài nữa.  

Con chẳng là gì cả,  

và Ngài là tất cả. 

 

Chọn lựa 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại  

chọn những cầu thủ bóng đá,  

những tài tử điện ảnh  

làm thần tượng cho đời mình. 
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 Hôm nay  

Chúa cũng muốn biết chúng con chọn ai,  

và chúng con thật sự đắn đo  

trước khi chọn Chúa. 

 Bởi chúng con biết rằng  

chọn Chúa là lội ngược dòng,  

theo Chúa là bước vào con đường hẹp :  

con đường nghèo khó và khiêm nhu,  

con đường từ bỏ và phục vụ. 

 Hôm nay, chúng con chọn Chúa  

không phải vì Chúa giàu có,  

tài năng hay nổi tiếng,  

nhưng vì Chúa là Thiên Chúa làm người.  

Chẳng ai đáng chúng con yêu mến bằng Chúa.  

Chẳng ai hoàn hảo như Chúa. 

 Ước gì chúng con can đảm chọn Chúa  

nhiều lần trong ngày,  

qua những chọn lựa nhỏ bé,  

để Chúa chiếm lấy toàn bộ cuộc sống chúng con,  

và để chúng con  

thông hiệp vào toàn bộ cuộc sống của Chúa.  

Amen.  

 

2 (Graham Kings)  
Lạy Chúa,  

khi đến với Chúa  

con tháo bỏ đôi giày : những tham vọng của con  

con cởi bỏ đồng hồ : thời khóa biểu của con,  

con đóng lại bút viết : các quan điểm của con,  

con bỏ xuống chìa khóa : sự an toàn của con,  
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để con được ở một mình với Ngài,  

lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. 

 Sau khi được ở với Ngài,  

con sẽ xỏ giày vào  

để đi theo đường của Chúa,  

con sẽ đeo đồng hồ  

để sống trong thời gian của Chúa,  

con sẽ đeo kính vào  

để nhìn thế giới của Chúa,  

con sẽ mở bút ra  

để viết những tư tưởng của Chúa,  

con sẽ cầm chìa khóa lên  

để mở những cánh cửa của Chúa. 

 

3 
Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa,  

Chúa đã làm người như chúng con,  

nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.  

Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc  

mà con người lại yếu đuối mong manh.  

Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt,  

và giữa ánh sáng,  

cũng có những bóng mờ đe dọa. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến,  

xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu  

Chúa đã buồn muốn chết được.  

Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây,  

xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá  

Chúa đã thốt lên : Sao Cha bỏ con ? 
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 Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc.  

Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.  

Xin cho con yêu đời luôn  

dù đời chẳng luôn đáng yêu.  

Xin cho con can đảm  

đối diện với những thách đố  

vì biết rằng cuối cùng  

chiến thắng thuộc về người  

có niềm hy vọng lớn hơn.  

Amen.  

 

4 
Lạy Chúa Giêsu,  

khi nhìn thấy đồng lúa chín vàng  

chúng con ít khi nghĩ đến những hạt giống  

đã âm thầm chịu nát tan  

để trao cho đời cây lúa trĩu hạt. 

 Có bao điều tốt đẹp  

chúng con được hưởng hôm nay  

là do sự hy sinh quên mình của người đi trước,  

của các nhà nghiên cứu, các người rao giảng,  

của ông bà, cha mẹ, thầy cô,  

của những người đã nằm xuống  

cho quê hương dân tộc.  

Ðã có những con người sống như hạt lúa,  

để từ cái chết của họ  

vọt lên sự sống cho tha nhân. 

 Nhờ công ơn bao người,  

chúng con được làm hạt lúa.  

Xin cho chúng con  
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đừng tự khép mình trong lớp vỏ  

để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình,  

nhưng dám đi ra  

để góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ. 

 Chúng con phải chọn lựa nhiều lần trong ngày.  

Ðể chọn tha nhân và Thiên Chúa,  

chúng con phải chết cho chính mình.  

Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua  

đi từ cõi chết đến nguồn sống,  

đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở  

trước Ðấng Tuyệt Ðối và tha nhân.  

Amen.  

 

5 
Lạy Chúa Giêsu,  

sống cho Chúa thật là điều khó.  

Thuộc về Chúa thật là một thách đố cho con.  

Chúa đòi con cho Chúa tất cả  

để chẳng có gì trong con lại không là của Chúa. 

 Chúa thích lấy đi những gì con cậy dựa  

để con thực sự tựa nương vào một mình Chúa.  

Chúa thích cắt tỉa con khỏi những cái rườm rà  

để cây đời con sinh thêm hoa trái.  

Chúa cương quyết chinh phục con  

cho đến khi con thuộc trọn về Chúa. 

 Xin cho con dám ra khỏi mình,  

ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan  

để sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa,  

dù phải chịu mất mát và thua thiệt. 
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 Ước gì con cảm nghiệm được rằng  

trước khi con tập sống cho Chúa  

và thuộc về Chúa  

thì Chúa đã sống cho con  

và thuộc về con từ lâu.  

Amen.  

 

Chúa Ba Ngôi 

 

1 (Lời nguyện của chân phước Elisabeth de Trinité) 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Ðấng con tôn thờ,  

xin giúp con quên mình hoàn toàn  

để ở lại trong Chúa.  

lặng lẽ và an bình  

như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu. 

 Lạy Ðấng thường hằng bất biến,  

mong sao không gì có thể khuấy động  

sự bình an của con,  

hay làm cho con ra khỏi Chúa ;  

nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con  

tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa ! 

 Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,  

xin biến hồn con thành chốn trời cao,  

thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa,  

nơi Chúa nghỉ ngơi. 

 Ước chi  

con không bao giờ để Chúa ở đó một mình  



C h ú a  B a  N g ô i  
 

30 
 

nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,  

với thái độ nhạy bén trong đức tin,  

cung kính tôn thờ  

và phó mình cho Chúa sáng tạo. 

 

2 
Giữa một thế giới  

đề cao quyền lực và lợi nhuận,  

xin dạy con biết phục vụ âm thầm. 

 Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt,  

xin dạy con biết yêu thương tự hiến. 

 Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ,  

xin dạy con biết cộng tác và đồng trách nhiệm. 

 Giữa một thế giới đầy hàng rào kz thị,  

xin dạy con biết coi mọi người như anh em. 

 Lạy Chúa Ba Ngôi,  

Ngài là mẫu mực của tình yêu tinh ròng,  

xin cho các kitô hữu chúng con  

trở thành tình yêu  

cho trái tim khô cằn của thế giới. 

 Xin dạy chúng con biết yêu như Ngài,  

biết sống nhờ và sống cho tha nhân,  

biết quảng đại cho đi  

và khiêm nhường nhận lãnh. 

 Lạy Ba Ngôi chí thánh,  

xin cho chúng con tin vào sự hiện diện của Chúa  

ở sâu thẳm lòng chúng con,  

và trong lòng từng con người bé nhỏ.  
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Chúa Giêsu 

 

1 
Lạy Thầy Giêsu,  

Thầy không gọi chúng con là tôi tớ,  

Thầy cũng không chỉ coi chúng con là môn đệ.  

Thầy còn coi chúng con như bạn hữu của Thầy,  

vì Thầy đã thổ lộ cho chúng con  

những điều riêng tư thầm kín nhất  

trong tương quan giữa Thầy với Cha.  

Hơn nữa, sau phục sinh,  

Thầy đã gọi các môn đệ là anh em.  

Mặc nhiên Thầy tự nhận mình là Anh Trưởng  

đứng đầu một đoàn em đông đúc. 

 Xin cho chúng con  

luôn thi hành ý muốn của Cha  

để trở nên những người em  

cùng huyết nhục với Thầy. 

 Lạy Thầy Giêsu, Thầy đã nâng chúng con lên  

làm môn đệ, làm bạn, làm anh em của Thầy.  

Còn Thầy lại hạ mình xuống  

phục vụ chúng con như người tôi tớ,  

rửa chân cho chúng con như một nô lệ  

và chết thay cho chúng con trên thập giá. 

 Xin cho chúng con hiểu được tấm lòng của Thầy  

và sống yêu thương mọi người như anh em.  

Amen.  
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2 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa  

ở bên con dưới muôn ngàn dáng vẻ.  

Chúa hiện diện lặng lẽ  

như tấm bánh nơi nhà Tạm,  

nhưng Chúa cũng ở nơi những ai nghèo khổ,  

những người sống không ra người.  

Chúa hiện diện sống động nơi vị linh mục,  

nhưng Chúa cũng có mặt ở nơi hai, ba người  

gặp gỡ nhau để chia sẻ Lời Chúa.  

Chúa hiện diện nơi Giáo Hội  

gồm những con người yếu đuối, bất toàn,  

và Chúa cũng ở rất sâu  

trong lòng từng kitô hữu. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con thấy Chúa  

đang tạo dựng cả vũ trụ  

và đang đưa dòng lịch sử này về với Chúa.  

Xin cho con gặp Chúa nơi bất cứ ai là người  

vì họ có cùng khuôn mặt với Chúa.  

Xin cho con khám phá ra  

Chúa đang hẹn gặp con  

nơi mọi biến cố buồn vui của đời thường.  

Ước gì con thấy Chúa ở khắp nơi,  

thấy đâu đâu cũng là nhà của Chúa.  

Và ước gì con đừng bỏ lỡ bao cơ hội gặp Chúa  

trên bước đường đời của con.  

Amen.  
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3 
Giữa những ồn ào của đám đông,  

giữa những sôi nổi của thành công  

và ê chề của thất bại,  

xin dành một cõi rất riêng cho Giêsu. 

 Giữa những đam mê quay cuồng,  

giữa những khát khao thèm muốn  

và những trói buộc của sợ hãi, âu lo,  

xin giữ một cõi rất riêng cho Giêsu. 

 Giữa lúc bị cuộc đời từ khước,  

giữa lúc bơ vơ đi trong đêm mênh mông,  

chẳng có ai để cậy dựa,  

xin trở về với cõi riêng bên Giêsu,  

để một mình ở đó,  

trầm lắng và bình an.  

 

4 
Lạy Chúa Giêsu,  

các sách Tin Mừng chẳng khi nào nói Chúa cười,  

nhưng chúng con tin Chúa vẫn cười  

khi thấy các trẻ em quấn quýt bên Chúa.  

Chúa vẫn cười khi hồn nhiên ăn uống với các tội nhân.  

Chúa đã cố giấu nụ cười trước hai môn đệ Emmau  

khi Chúa giả vờ muốn đi xa hơn nữa.  

Nụ cười của Chúa đi đôi với Tin Mừng Chúa giảng.  

Nụ cười ấy hòa với niềm vui  

của người được lành bệnh. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

có những niềm vui  

Chúa muốn trao cho chúng con hôm nay,  
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có sự bình an sâu lắng Chúa muốn để lại.  

Xin dạy chúng con biết tươi cười,  

cả khi cuộc đời chẳng mỉm cười với chúng con.  

Xin cho chúng con biết mến yêu cuộc sống,  

dù không phải tất cả đều màu hồng.  

Chúng con luôn có l{ do để lo âu và chán nản,  

nhưng xin đừng để nụ cười tắt trên môi chúng con.  

Ước gì chúng con cảm thấy hạnh phúc,  

vì biết mình được Thiên Chúa yêu thương  

và được sai đi thông truyền tình thương ấy.  

Amen.  

 

5 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con gặp được ánh mắt của Chúa  

ít là một lần trong đời. 

 Khi tương lai con đang vững vàng ổn định,  

xin hãy nhìn con như Chúa đã nhìn Lêvi  

và mời gọi con đứng lên theo Chúa,  

bỏ lại tất cả những gì con cậy dựa.  

Khi con chẳng còn là mình, vấp ngã như Simon,  

xin hãy quay lại nhìn con  

bằng ánh mắt xót thương, tha thứ,  

để con òa khóc như trẻ thơ.  

Khi con khao khát sống cuộc đời hoàn thiện,  

xin hãy nhìn con bằng ánh mắt yêu thương  

như Chúa đã trìu mến  

nhìn người thanh niên giàu có.  

Khi con ước mong được thấy khuôn mặt Chúa,  

xin Chúa hãy dừng lại và ngước lên nhìn con,  
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như Chúa đã ngước lên nhìn Dakêu  

và cho ông thấy cả tấm lòng bao la bát ngát. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin dạy chúng con biết nhìn con người hôm nay  

bằng ánh mắt của Chúa. 

 Chúa động lòng thương  

khi thấy bao người yếu đau,  

thấy đám đông bơ vơ như chiên không mục tử.  

Ánh mắt Chúa thấu suốt lòng người.  

Chúa buồn phiền khi thấy có kẻ lòng chai dạ đá,  

nhưng Chúa cũng vui  

khi thấy bà góa nghèo bỏ vào tất cả.  

Ðôi mắt Chúa đã từng nhòa lệ  

trước cái chết của người bạn thân là Ladarô,  

và trước viễn ảnh sụp đổ của thành đô yêu dấu. 

 Lạy Chúa, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn.  

Xin cho con qua cửa sổ ấy mà vào tâm hồn Chúa.  

Amen.  

 

 

Chúa Thánh Thần 

 

1 
Lạy Chúa Thánh Thần,  

xin ban sức sống cho chúng con.  

Xin cho cuộc đời kitô hữu của chúng con  

đừng rơi vào sự đơn điệu nghèo nàn,  
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vào những lối mòn quen thuộc,  

nhưng xin canh tân  

và tái tạo chúng con mỗi ngày. 

 Xin nuôi chúng con bằng những thức ăn mới,  

cho chúng con khám phá ra  

những chiều sâu khôn dò của Ðức Kitô  

và { nghĩa thâm thúy của Tin Mừng. 

 Lạy Chúa Thánh Thần là Ðấng ban sự sống,  

thế giới hôm nay luôn bị đe dọa  

bởi bạo lực, khủng bố, chiến tranh ;  

mạng sống con người bị coi rẻ. 

 Xin cho chúng con biết say mê sự sống,  

và gieo vãi sự sống khắp nơi. 

 Ước gì Chúa ban cho nhân loại  

một lễ Hiện Xuống mới  

để con người có thể hiểu nhau hơn  

và đón nhận nhau trong yêu thương.  

 

2 
Lạy Chúa Thánh Thần,  

xin Ngài hãy đến như cơn gió mát  

thổi vào đời con,  

thổi vào Giáo Hội,  

thổi vào thế giới,  

để đem lại cho chúng con  

sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do thanh thoát. 

 Xin Ngài hãy đến như dòng nước trong  

chảy vào đời con,  

chảy vào Giáo Hội,  
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chảy vào thế giới,  

để cuốn trôi đi mọi nhơ nhớp, khô cằn, cứng cỏi,  

và làm bật dậy  

những mầm xanh sự sống nơi chúng con. 

 Xin Ngài hãy đến như ngọn lửa hồng  

chiếu sáng đời con,  

chiếu sáng Giáo Hội,  

chiếu sáng thế giới,  

để chúng con không còn đồng lõa với tối tăm,  

nhưng mang trong tim một ước mơ nóng bỏng,  

đó là làm cho vũ trụ này rực sáng Tình yêu.  

 

3 
Lạy Chúa Thánh Thần,  

xin cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Ngài  

giữa lòng thế giới,  

trong lòng mọi người. 

 Thế giới hôm nay còn nhiều điểm tối,  

nhưng vẫn có những đốm sáng rực rỡ :  

khi con người ngồi lại gần nhau  

để giải quyết tranh chấp, tìm kiếm hòa bình ;  

khi cả thế giới lo chung một mối lo :  

bảo vệ trái đất, ngăn chặn sida,  

tận diệt ma túy ;  

khi có những người nghèo quan tâm đến người nghèo hơn ;  

khi trẻ thơ và người già được chăm sóc ;  

khi những hàng rào ngăn cách các nước được tháo gỡ ;  

khi không còn nạn kz thị chủng tộc, tôn giáo, màu da ;  

khi những tiến bộ của khoa học kỹ thuật  

làm cho con người sống hạnh phúc ;  
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khi mọi người nhận ra mình là anh em của nhau,  

liên đới với nhau và chịu trách nhiệm về nhau,  

sống trên cùng một hành tinh,  

dưới mái nhà bầu trời.  

Lạy Chúa Thánh Thần,  

xin cho chúng con thấy Ngài  

nơi nụ cười người ta trao cho nhau trên đường phố,  

nơi những hy sinh vô vụ lợi,  

và cả nơi những thao thức của ai đó,  

muốn xây dựng một thế giới huynh đệ hơn.  

 

4 (NNS) 
Lạy Chúa là Thần Khí Sự Sống và Tình Yêu,  

xin ban cho con  

một thời để yêu và một thời để sống ;  

để con sống vì tình yêu Thiên Chúa,  

để con yêu vì cuộc sống muôn loài. 

 Xin dạy con biết yêu những điều tốt đẹp, cao quý  

và biết ghét những điều đê tiện, xấu xa.  

Xin dạy con luôn sống vì những điều mình yêu,  

và dám chết vì những điều mình ghét. 

 Xin cho con biết đưa tình yêu vào cuộc sống  

để mỗi giây phút sống  

con đều cảm nhận được niềm hạnh phúc yêu thương.  

Xin cho con biết đưa cuộc sống vào tình yêu  

để từng giây phút yêu,  

con đều làm cho cuộc sống thêm giá trị. 

 Cuối cùng,  

xin cho con biết hòa nhập cả hai nên một :  

để sống là yêu và yêu là sống,  
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vì hiểu được rằng Thiên Chúa Hằng Sống  

cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu. Amen. 

 

 

Dâng hiến 

 

1 (Kinh dâng hiến của thánh I-Nhã)  
Lạy Chúa,  

xin nhận lấy trọn cả tự do, trí nhớ, trí hiểu,  

và trọn cả ý muốn của con,  

cùng hết thảy những gì con có,  

và những gì thuộc về con. 

 Mọi sự ấy, Chúa đã ban cho con,  

lạy Chúa, nay con xin dâng lại cho Chúa. 

 Tất cả là của Chúa,  

xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo ý Chúa. 

 Chỉ xin ban cho con lòng mến Chúa và ân sủng.  

Ðược như thế, con hoàn toàn mãn nguyện. Amen. 

 

2 
Lạy Ngôi Lời Thiên Chúa rất đáng mến,  

xin dạy con biết sống quảng đại,  

biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài,  

biết cho đi mà không tính toán,  

biết chiến đấu không ngại thương tích,  

biết làm việc không tìm an nghỉ,  
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biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào  

ngoài việc biết mình đã chu toàn Thánh Ý Chúa. Amen.  

 

3 (R. Tagore) 
Chỉ mong tôi chẳng còn gì,  

nhờ thế Người là tất cả của tôi. 

 Chỉ mong ý muốn trong tôi chẳng còn gì,  

nhờ thế tôi cảm thấy Người ở mọi nơi,  

đến với Người trong mọi sự,  

và dâng Người tình yêu trong mọi lúc. 

 Chỉ mong tôi chẳng còn gì,  

nhờ thế tôi không bao giờ muốn tránh gặp Người. 

 Chỉ mong mọi ràng buộc trong tôi chẳng còn gì,  

nhờ đó tôi gắn bó với ý muốn của Người  

và thực hiện { Người trong suốt đời tôi. 

 

4 (Charles de Foucauld) 
Lạy Cha,  

con phó mặc con cho Cha,  

xin dùng con tùy sở thích Cha. 

 Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn.  

Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả. 

 Miễn là ý Cha thực hiện nơi con  

và nơi mọi loài Cha tạo dựng,  

thì, lạy Cha, con không ước muốn chi khác nữa. 

 Con trao linh hồn con về tay Cha.  

Con dâng linh hồn con cho Cha,  
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lạy Chúa Trời của con,  

với tất cả tình yêu của lòng con, 

 Vì con yêu mến Cha,  

vì lòng yêu mến  

thúc đẩy con phó dâng mình cho Cha,  

thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha,  

không so đo,  

với một lòng tin cậy vô biên,  

vì Cha là Cha của con. 

 

 

Ðời sau 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

Chúa đã yêu trái đất này,  

và đã sống trọn phận người ở đó.  

Chúa đã nếm biết  

nỗi khổ đau và hạnh phúc,  

sự bi đát và cao cả của phận người. 

 Xin dạy chúng con biết đường lên trời,  

nhờ sống yêu thương đến hiến mạng cho anh em. 

 Khi ngước nhìn lên quê hương vĩnh cửu,  

chúng con thấy mình được thêm sức mạnh  

để xây dựng trái đất này,  

và chuẩn bị nó đón ngày Chúa trở lại. 
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 Lạy Chúa Giêsu đang ngự bên hữu Thiên Chúa,  

xin cho những vất vả của cuộc sống ở đời  

không làm chúng con quên trời cao ;  

và những vẻ đẹp của trần gian  

không ngăn bước chân con tiến về bên Chúa. 

 Ước gì qua cuộc sống hằng ngày của chúng con,  

mọi người thấy Nước Trời đang tỏ hiện.  

 

2 
Lạy Chúa Giêsu,  

khi ra thăm nghĩa địa,  

khi vào viếng phòng hài cốt,  

con hiểu rằng mình phải có lòng tin lớn lao  

mới dám nghĩ một ngày nào đó  

những thân xác hư hoại này sẽ sống lại. 

 Con người trở về bụi tro,  

nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người,  

vì con người sinh ra là để bất tử như Thiên Chúa. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

trần gian này quá đẹp  

khiến con mải mê, quên mình là lữ khách ;  

thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con.  

Con loay hoay vun quén cho đời sống cá nhân,  

như thể con sẽ sống mãi trên mặt đất.  

Xin khơi dậy nơi con  

niềm khát khao những điều cao cả.  

Xin đừng để con  

mãn nguyện với những cái tầm thường. 
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 Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao,  

khi con quên mình  

để sống cho anh em trên mặt đất.  

 

3 
Lạy Chúa Giêsu,  

nếu ngày mai Chúa quang lâm,  

chắc chúng con sẽ vô cùng lúng túng. 

 Thế giới này còn bao điều khiếm khuyết, dở dang,  

còn bao điều nằm ngoài vòng tay của Chúa. 

 Chúa đâu muốn đến để hủy diệt,  

Chúa đâu muốn mất một người nào... 

 Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa  

xây dựng một thế giới yêu thương và công bằng,  

vui tươi và hạnh phúc,  

để ngày Chúa đến thực là một ngày vui trọn vẹn  

cho mọi người và cho cả vũ trụ. 

 Xin nuôi dưỡng nơi chúng con  

niềm tin vững vàng  

và niềm hy vọng nồng cháy,  

để tất cả những gì chúng con làm  

đều nhằm chuẩn bị cho ngày Chúa trở lại.  

 

4 
Lạy Chúa Giêsu,  

nếu người ta cứ phải sống mãi trên cõi đời này  

thì thật là phiền toái.  

Nhưng cái chết vẫn làm chúng con đau đớn  
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vì phải chia tay với những người thân yêu,  

vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở.  

Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết  

như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý  

nhưng như một hành trình  

trở về nguồn cội yêu thương. 

 Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá,  

Chúa đã run sợ, nhưng không tháo lui,  

và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác,  

để trở nên người đầu tiên bước vào cõi sống viên mãn.  

Xin cho chúng con nghe được lời dạy dỗ của cái chết.  

Cái chết cho thấy cuộc sống mong manh, ngắn ngủi,  

chính vì thế từng giây phút trôi qua thật quý báu.  

Cái chết bất ngờ mời gọi chúng con luôn tỉnh thức.  

Cái chết nhắc nhở chúng con là khách lữ hành  

đang trên đường về quê hương vĩnh cửu. 

 Sống một đời và chết một lần.  

Lạy Chúa, đó là thân phận làm người của chúng con.  

Xin dạy chúng con biết cách chết nhờ biết cách sống. Amen.  

 

 

Ðức Mẹ 

 

1 
Lạy Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa,  

xin gìn giữ nơi con quả tim của trẻ thơ  

tinh tuyền và trong ngần như dòng suối. 
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 Xin ban cho con quả tim đơn sơ,  

mau quên những nỗi buồn phiền.  

Một quả tim hào hiệp dám hiến thân,  

dịu dàng để cảm thông.  

Một quả tim trung thành và quảng đại,  

không quên ơn, không báo oán. 

 Xin tạo cho con quả tim hiền từ và khiêm tốn,  

yêu mà không mong được yêu lại,  

hân hoan xóa mình đi  

để Con của Mẹ có chỗ trong lòng người khác. 

 Một quả tim vĩ đại và bất khuất,  

không khép lại trước những kẻ vô ơn,  

không chán nản trước người lạnh nhạt.  

Một quả tim khắc khoải  

lo tìm vinh danh Chúa Giêsu Kitô,  

quả tim mang vết thương vì yêu Ngài,  

vết thương chỉ lành  

khi được sống với Ngài trên trời. Amen.  

 

2 
Lạy Mẹ Maria,  

khi đọc Phúc Âm,  

lúc nào chúng con cũng thấy Mẹ lên đường.  

Mẹ đi giúp bà Isave, rồi đi Bêlem sinh Ðức Giêsu.  

Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng Con trong đền thờ.  

Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana.  

Mẹ đi thăm Ðức Giêsu khi Ngài đang rao giảng.  

Và cuối cùng Mẹ đã theo Ngài đến tận Núi Sọ. 

 Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi  

âm thầm hay rõ ràng, từ ngoài hay từ trong,  
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từ con người hay từ Thiên Chúa.  

Chúng con thấy Mẹ luôn đi với Ðức Giêsu  

trong mọi bước đường của cuộc sống.  

Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa.  

Có những con đường đầy máu và nước mắt. 

 Xin Mẹ dạy chúng con  

đừng sợ lên đường mỗi ngày,  

đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa  

dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. 

 Xin giữ chúng con luôn đi trên Ðường-Giêsu  

để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ  

đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa.  

 

 

Ðức tin 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

dân làng Nazareth đã không tin Chúa  

vì Chúa chỉ là một ông thợ thủ công.  

Các môn đệ đã không tin Chúa  

khi thấy Chúa chịu treo trên thập tự.  

Nhiều kẻ đã không tin Chúa là Thiên Chúa  

chỉ vì Chúa sống như một con người, 

 Cũng có lúc chúng con không tin Chúa  

hiện diện dưới hình bánh mong manh,  
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nơi một linh mục yếu đuối,  

trong một Hội thánh còn nhiều bất toàn. 

 Dường như Chúa thích ẩn mình  

nơi những gì thế gian chê bỏ,  

để chúng con tập nhận ra Ngài  

bằng con mắt đức tin. 

 Xin thêm đức tin cho chúng con  

để khiêm tốn thấy Ngài  

tỏ mình thật bình thường giữa lòng cuộc sống.  

 

2 
Lạy Chúa,  

xin ban cho con đức tin lớn hơn hạt cải,  

để con làm bật rễ khỏi lòng con  

những ích kỷ và khép kín. 

 Xin cho con đức tin can đảm  

để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến,  

chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. 

 Xin cho con đức tin sáng suốt  

để con thấy được thế giới  

mà mắt phàm không thấy,  

thấy được Ðấng Vô hình,  

nhưng rất gần gũi thân thương,  

thấy được Ðức Kitô nơi những người nghèo khổ. 

 Xin cho con đức tin liều lĩnh,  

dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân,  

dám tiến bước trong bóng đêm  

chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa,  
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dám lội ngược dòng với thế gian  

và khước từ những mời mọc quyến rũ của nó. 

 Xin cho con đức tin vui tươi,  

hạnh phúc vì biết những gì  

đang chờ mình ở cuối đường,  

sung sướng vì biết mình được yêu  

ngay giữa những sa mù của cuộc sống. 

 Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp  

qua những cọ xát đau thương của phận người,  

để dù bao thăng trầm dâu bể,  

con cũng không để tàn lụi niềm tin  

vào Thiên Chúa và vào con người.  

 

3 
Lạy Cha từ ái,  

đây là niềm tin của con.  

Con tin Cha là Tình yêu,  

và mọi sự Cha làm đều vì yêu chúng con.  

Cả những khi Cha mạnh tay cắt tỉa,  

cả những khi Cha thinh lặng hay vắng mặt,  

cả những khi  

Cha như chịu thua sức mạnh của ác nhân,  

con vẫn tin Cha là Cha toàn năng nhân ái.  

Con tin  

Cha không chịu thua con về lòng quảng đại,  

chẳng để con thiệt thòi khi dám sống cho Cha. 

 Con tin rằng  

nơi lòng những người cứng cỏi nhất  

cũng có một đốm lửa của sự thiện,  

được vùi sâu dưới những lớp tro.  
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Chỉ một ngọn gió của tình yêu chân thành  

cũng đủ làm đốm lửa ấy bừng lên rạng rỡ.  

Con tin rằng  

chẳng có giọt nước mắt nào vô ích,  

thế giới vẫn tồn tại  

nhờ hy sinh thầm lặng của bao người.  

Con tin rằng  

chiến thắng cuối cùng thuộc về Ánh sáng.  

Sự Sống và Tình yêu sẽ chiếm ngự địa cầu. 

 Con tin rằng  

dòng lịch sử của loài người và vũ trụ  

đang chuyển mình tiến về với Cha,  

qua trung gian tuyệt vời của Chúa Giêsu  

và sức tác động mãnh liệt của Thánh Thần.  

Con tin rằng  

dần dần mỗi người sẽ gặp nhau,  

vượt qua mọi tranh chấp, bất đồng,  

mọi dị biệt, thành kiến,  

để cùng nắm tay nhau đi qua sa mạc cuộc đời  

mà về nhà Cha là nơi hạnh phúc viên mãn. 

 Lạy Cha, đó là niềm tin của con.  

Xin Cha cho con dám sống niềm tin ấy.  

Amen.  

 

4 
Lạy Chúa Giêsu,  

con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô,  

nhưng nhiều khi con cảm thấy  

sống đức tin giữa lòng cuộc đời  

chẳng khác nào đi trên mặt nước. 
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 Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.  

Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.  

Cả sự nặng nề của thân xác con  

cũng kéo ghì con xuống.  

Ði trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.  

Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi. 

 Xin cứu con khi con hầu chìm.  

Xin nắm lấy tay con khi con quỵ ngã.  

Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con,  

để con trở nên nhẹ tênh  

mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen.  

 

 

Gia đình 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nadarét,  

Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành,  

sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng Cha giao. 

 Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ  

trong việc hình thành nhân cách của Chúa.  

Chúa đã học nơi thánh Giuse  

sự lao động miệt mài,  

sự mau mắn thi hành Thánh ý Thiên Chúa,  

sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình.  

Chúa đã học nơi mẹ Maria  
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sự tế nhị và phục vụ,  

sự buông mình sống trong lòng tin phó thác  

và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm. 

 Xin nhìn đến gia đình chúng con,  

xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt,  

biết yêu thương tha thứ,  

biết cầu nguyện và phục vụ. 

 Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn,  

Giáo hội chúng con thánh thiện hơn,  

nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan  

và tràn đầy ơn Chúa.  

 

2 
Lạy Cha nhân ái, từ trời cao,  

xin Cha nhìn xuống  

những gia đình sống trên mặt đất  

trong những khu ổ chuột tồi tàn  

hay biệt thự sang trọng. 

 Xin thương nhìn đến  

những gia đình thiếu vắng tình yêu  

hay thiếu những điều kiện vật chất tối thiểu,  

những gia đình buồn bã vì vắng tiếng cười trẻ thơ  

hay vất vả âu lo vì đàn con nheo nhóc.  

Xin Cha nâng đỡ những gia đình đã thành hỏa ngục  

vì chứa đầy dối trá, ích kỷ, dửng dưng. 

 Lạy Cha, xin nhìn đến những trẻ em trên thế giới,  

những trẻ em cần sự chăm sóc và tình thương  

những trẻ em bị lạm dụng, bóc lột, buôn bán,  
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những trẻ em lạc lõng bơ vơ, không được đến trường,  

những trẻ em bị đánh cắp tuổi thơ và trở nên hư hỏng. 

 Xin Cha thương bảo vệ gìn giữ  

từng gia đình là hình ảnh của thánh Gia Thất,  

từng trẻ em là hình ảnh của Con Cha thuở ấu thơ.  

Xin Cha sai Thánh Thần Tình Yêu  

đem đến hạnh phúc cho mỗi gia đình ;  

nhưng xin cũng nhắc cho chúng con nhớ  

hạnh phúc luôn ở trong tầm tay  

của từng người chúng con.  

Amen.  

 

 

Giải trí 

 

1 
Lạy Cha  

giải trí là một phần của cuộc đời chúng con. 

 Cuộc sống hôm nay  

cho chúng con nhiều thứ giải trí :  

uống cà-phê và nghe nhạc  

hát karaoke hay xem video  

chơi thể thao hay làm văn nghệ  

theo dõi quả bóng lăn ở Mundial  

tắm biển Vũng Tàu hay đổi gió ở Ðàlạt. 

 Cha muốn chúng con thánh hoá việc giải trí  

để nó thành nhịp cầu giúp chúng con gặp Cha. 



G i á n g  S i n h  
 

53 
 

 Có thứ giải trí nâng chúng con lên,  

giúp thân xác và tinh thần chúng con hồi phục.  

Có thứ giải trí kéo chúng con xuống,  

kích thích những bản năng thấp hèn nơi chúng con,  

khiến chúng con trở nên nặng nề và nhơ nhớp. 

 Lạy Cha, xin giúp chúng con  

vui chơi dưới ánh mắt của Cha,  

can đảm từ chối những mời mọc bên ngoài  

và thắng vượt những khuynh chiều bên trong. 

 Ước gì chúng con tìm thấy sự thư giãn  

khi sống vui tươi tận tình cho Cha và tha nhân.  

 

 

Giáng Sinh 

 

1 
Giữa giá rét của mùa đông,  

xin cho con gặp Chúa. 

 Giữa những long đong và bấp bênh của phận người,  

xin cho con gần Chúa. 

 Giữa cảnh nghèo khó và trơ trụi,  

xin cho con thấy Chúa đi với con và hiểu con. 

 Lạy Chúa Giêsu bé thơ nằm trong máng cỏ,  

xin cho con cảm được sự bình an của Chúa,  

ngay giữa những âu lo hằng ngày. 
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 Xin cho con đón lấy cuộc đời con  

với bao điều không như {. 

 Và cuối cùng,  

xin cho con dám sống như Chúa  

vì Chúa đã dám sống như con.  

 

 

Học tập 

 

1 
Lạy Cha là nguồn mạch Ánh sáng,  

là Nguyên lý tối cao phát sinh muôn vật,  

xin Cha tuôn đổ ánh sáng thần linh  

xuống tâm trí u tối của con.  

Xin xua đuổi khỏi con  

bóng tối của tội lỗi và mê muội. 

 Xin cho con óc minh mẫn để hiểu sâu,  

trí nhớ tốt để ghi khắc lâu bền,  

phương pháp tốt để thu được kết quả.  

Xin cho con có khả năng  

giải thích cách sáng sủa điều mình đã học,  

trình bày cách mạch lạc điều mình đã tiếp thu. 

 Lạy Cha,  

việc học đòi con phải hy sinh,  

cố gắng nghiêm túc và kiên trì.  

Ước gì con biến bàn học thành nơi thờ phượng Cha,  
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khi con học tập hết mình  

với ước mơ phụng sự quê hương và Giáo Hội. 

 

 

Hội Thánh 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin thương nhìn đến Hội Thánh  

là đàn chiên của Chúa.  

Xin ban cho Hội Thánh  

sự hiệp nhất và yêu thương,  

để làm chứng cho Chúa  

giữa một thế giới đầy chia rẽ. 

 Xin cho Hội Thánh  

không ngừng lớn lên như hạt lúa.  

Xin đừng để khó khăn làm chúng con chùn bước,  

đừng để dễ dãi làm chúng con ngủ quên.  

Ước gì Hội Thánh trở nên men  

được vùi sâu trong khối bột loài người  

để bột được dậy lên và trở nên tấm bánh.  

Ước gì Hội Thánh thành cây to bóng rợp  

để chim trời muôn phương rủ nhau đến làm tổ.  

Xin cho Hội Thánh  

trở nên bàn tiệc của mọi dân nước,  

nơi mọi người được hưởng niềm vui và tự do. 
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 Cuối cùng xin cho chúng con  

biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời,  

nhưng vẫn chấp nhận cỏ lùng trong Hội Thánh. 

 Ước gì khi thấy Hội Thánh ở trần gian,  

nhân loại nhận ra Nước Trời ở gần bên. Amen.  

 

2 (dựa theo lời của thánh Têrêxa) 
Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con,  

nếu Hội Thánh được ví như một thân thể  

gồm nhiều chi thể khác nhau,  

thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu  

một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất.  

Ðó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu.  

Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động.  

Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu,  

thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng,  

các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình... 

 Lạy Chúa Giêsu,  

cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,  

ơn gọi của con chính là tình yêu.  

Con đã tìm thấy  

chỗ đứng của con trong Hội Thánh :  

nơi Trái tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu,  

và như thế con sẽ là tất cả,  

vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh.  

Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con,  

mọi ước mơ của con được thực hiện. 
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Khổ nạn 

 

1 (Karl Rahner) 
Lạy Cha, xin ban cho con điều khó hơn cả,  

đó là ơn nhận ra Thánh giá của Con Cha  

trong mọi nỗi khổ đau của đời con,  

và ơn bước theo Con Cha trên đường Thánh giá,  

bao lâu tùy { Cha định liệu. 

 Xin đừng để con trở nên chua chát  

nhưng được trưởng thành nhờ đón nhận đau khổ  

với sự kiên nhẫn, quảng đại, nhân từ  

và lòng khát khao nóng bỏng  

có ngày sẽ được ở nơi không còn khổ đau.  

Ngày đó, Cha sẽ lau khô mọi giọt lệ  

của những người đã yêu mến Cha,  

đã tin vào tình yêu Cha giữa nỗi thống khổ,  

tin vào ánh sáng của Cha giữa đêm đen. 

 Nhờ Cha, ước gì đau khổ của con  

nói lên lòng tin của con  

vào những lời hứa của Cha,  

lòng cậy của con vào tình yêu trung tín của Cha,  

và lòng mến mà con dành cho Cha.  

Lạy Cha, xin cho con yêu Cha hơn yêu bản thân,  

và yêu Cha chỉ vì Cha,  

chứ không mong phần thưởng. 

 Ước gì Thánh giá trở nên mẫu gương cho con,  

là ánh sáng cho đêm tăm tối,  

nhờ đó con không còn coi khổ đau  

như một tai họa hay một điều vô lý,  
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nhưng như một dấu chỉ cho thấy  

con đang thuộc về Cha mãi mãi. 

 

2 
Lạy Chúa Giêsu,  

vì Chúa đã bẻ tấm bánh trao cho chúng con,  

xin cho những người nghèo khổ được no đủ. 

 Vì Chúa đã xao xuyến trong Vườn Dầu,  

xin cho các bạn trẻ đủ sức đối diện  

với những khó khăn gay gắt của cuộc sống. 

 Vì Chúa bị kết án bất công,  

xin cho chúng con can đảm bênh vực sự thật.  

Vì Chúa bị làm nhục và nhạo báng,  

xin cho phụ nữ và trẻ em được tôn trọng. 

 Vì Chúa chịu vác thập giá nặng nề,  

xin cho những người bệnh tật được đỡ nâng. 

 Vì Chúa bị lột áo và đóng đinh,  

xin cho sự hiền hòa thắng được bạo lực. 

 Vì Chúa dang tay chết trên thập giá,  

xin cho đất nối lại với trời,  

con người nối lại mối dây liên đới với nhau. 

 Vì Chúa đã phục sinh trong niềm vui òa vỡ,  

xin cho chúng con biết đón lấy đời thường  

với tâm hồn thanh thản bình an. Amen. 
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Kinh sáng tối 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

một ngày mới đang mở ra trước mắt con.  

Mỗi ngày đều là một bất ngờ.  

Con không rõ những gì sẽ xảy đến cho con,  

nhưng con biết chắc mình được sống  

trong vòng tay yêu thương của Chúa,  

nên con thấy vui tươi và bình an. 

 Mỗi ngày đều là một quà tặng của Chúa.  

Cả niềm vui lẫn nỗi buồn,  

cả thành công và thất bại,  

tất cả đều là quà tặng của Tình yêu,  

tất cả đều đưa con đến gần Chúa. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

con muốn giang tay chào đón ngày mới.  

Con muốn tận dụng từng phút giây trong ngày  

để tôn vinh Chúa, để phục vụ tha nhân  

và phát triển con người mình. 

 Ước gì con luôn sống dưới ánh mắt Chúa  

và để Chúa làm chủ mọi tư tưởng,  

lời nói và việc làm của con.  

Và ước gì, khi đêm về,  

con có thể tự hào  

mình đã biến hôm nay thành quà tặng  

để dâng lại cho Chúa. Amen.  
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2 
Lạy Chúa Giêsu,  

đêm đã dần buông,  

con đã trải qua một ngày sống trên đời.  

Giờ đây, con muốn đặt mình trước nhan Chúa,  

để cảm tạ Chúa trong lặng lẽ,  

vì những ơn Chúa ban trong ngày qua. 

 Chúa đã muốn gìn giữ con  

để con khỏi sa ngã nặng nề  

mà đánh mất tình bạn với Chúa.  

Tuy nhiên, khi nhìn lại ngày qua,  

những gì con nghĩ, những lời con nói,  

những việc con làm,  

con thấy mình có  

biết bao thiếu sót trong việc bổn phận,  

biết bao yếu đuối trong việc làm chủ bản thân,  

và cả những lỗi phạm đến đức bác ái. 

 Lạy Chúa,  

xin thứ tha những vấp ngã của con,  

và những lần con bịt tai trước tiếng Chúa.  

Con biết mình đã yêu Chúa  

nhưng chưa yêu Chúa hết lòng.  

Con biết mình đã phục vụ tha nhân  

nhưng chưa phục vụ họ hết sức.  

Nén bạc Chúa trao cho con hôm nay,  

con đã không sinh lợi như Chúa đòi hỏi. 

 Xin cho con giấc ngủ bình yên,  

để thân xác con lấy lại sức.  

Xin chúc lành cho con đêm nay,  

để ngày mai con sống quảng đại hơn,  

và làm ích hơn cho nhiều người. Amen.  
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Lên đường 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin sai chúng con lên đường  

nhẹ nhàng và thanh thoát,  

không chút cậy dựa vào khả năng bản thân  

hay vào những phương tiện trần thế. 

 Xin cho chúng con làm được những gì Chúa đã làm :  

rao giảng Tin Mừng, trừ quỷ,  

chữa lành những người ốm đau. 

 Xin cho chúng con biết chia sẻ Tin Mừng  

với niềm vui của người tìm được viên ngọc quý,  

biết nói về Ngài như nói về một người bạn thân. 

 Xin ban cho chúng con khả năng  

đẩy lui bóng tối của sự dữ, bất công và sa đọa. 

 Xin giúp chúng con lau khô những giọt lệ  

của bao người đau khổ thể xác tinh thần. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

thế giới thật bao la  

mà vòng tay chúng con quá nhỏ.  

Xin dạy chúng con biết nắm lấy tay nhau  

mà tin tưởng lên đường,  

nhẹ nhàng và thanh thoát.  
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2 (Mẹ Têrêxa Calcutta) 
Lạy Chúa Giêsu thương mến,  

xin ban cho chúng con  

tỏa lan hương thơm của Chúa  

đến mọi nơi chúng con đi. 

 Xin Chúa hãy tràn ngập tâm hồn chúng con  

bằng Thần Khí và sức sống của Chúa. 

 Xin Chúa hãy xâm chiếm toàn thân chúng con  

để chúng con chiếu tỏa sức sống Chúa. 

 Xin Chúa hãy chiếu sáng qua chúng con,  

để những người chúng con tiếp xúc  

cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi chúng con. 

 Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa,  

không phải bằng lời nói suông,  

nhưng bằng cuộc sống chứng tá,  

và bằng trái tim tràn đầy tình yêu của Chúa. 

 

3 
Lạy Cha,  

Cha muốn cho mọi người được cứu độ  

và nhận biết chân lý,  

chân l{ mà Cha đã bày tỏ nơi Ðức Giêsu, Con Cha. 

 Xin Cha nhìn đến hàng tỉ người  

chưa nhận biết Ðức Giêsu,  

họ cũng là những người đã được cứu chuộc. 

 Xin Cha thôi thúc nơi chúng con  

khát vọng truyền giáo,  
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khát vọng muốn chia sẻ niềm tin và hạnh phúc,  

niềm vui và bình an của mình cho tha nhân,  

và khát vọng muốn giới thiệu Ðức Giêsu cho thế giới. 

 Chúng con thấy mình nhỏ bé và bất lực  

trước sứ mạng đi đến tận cùng trái đất  

để loan báo Tin Mừng.  

Chúng con chỉ xin đến  

với những người bạn gần bên,  

giúp họ quen biết Ðức Giêsu và tin vào Ngài,  

qua đời sống yêu thương cụ thể của chúng con. 

 Chúng con cũng cầu nguyện  

cho tất cả những ai đang xả thân lo việc truyền giáo. 

 Xin Cha cho những cố gắng của chúng con  

sinh nhiều hoa trái. Amen.  

 

4 
Lạy Cha,  

thế giới hôm nay cũng như hôm qua  

vẫn có những người bơ vơ lạc hướng  

vì không tìm được một người để tin ;  

vẫn có những người đã chết từ lâu  

mà vẫn tưởng mình đang sống ;  

vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế,  

ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tăm;  

vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn,  

bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống ;  

vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,  

dù không phải là người phong... 
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 Xin Cha cho chúng con nhìn thấy họ  

và biết chạnh lòng thương như Con Cha. 

 Nhưng trước hết,  

xin cho chúng con  

nhìn thấy chính bản thân chúng con.  

 

5 
Giữa một thế giới  

chạy theo tiện nghi, hưởng thụ,  

xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ. 

 Giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo,  

xin cho con đừng thu tích của cải. 

 Giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp,  

xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người. 

 Giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống,  

xin cho con biết xây lại niềm tin. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con cảm được  

cơn đói đang giày vò bao người,  

xin cho con nghe được lời mời của Chúa :  

"Các con hãy cho họ ăn đi." 

 Ước gì chúng con dám trao  

tất cả những gì chúng con có cho Chúa,  

để Chúa trao tất cả những gì Chúa có  

cho chúng con và cho cả nhân loại.  

 



L ê n  đ ư ờ n g  
 

65 
 

6 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho chúng con ngọn lửa trong Trái tim Chúa,  

ngọn lửa của tình yêu Cha và nhân loại.  

Xin làm tim con ấm lại mỗi ngày,  

nhờ được nghe Chúa nói như hai môn đệ về Emmau,  

và được Chúa nuôi bằng bánh ban sự sống.  

Xin soi sáng chúng con bằng ngọn lửa rực rỡ  

mỗi khi chúng con cầu nguyện hay quyết định.  

Xin thanh luyện chúng con bằng ngọn lửa hồng  

của những thất bại đắng cay trên đường đời.  

Ước gì chúng con luôn có lửa nhiệt thành  

để hết lòng phụng sự Nước Chúa,  

lửa tình yêu để vượt qua những hận thù đố kỵ. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

thế giới hôm nay vẫn bị tối tăm, lạnh lẽo đe dọa.  

Xin ban cho chúng con những lưỡi lửa  

để chúng con đi khắp địa cầu  

loan báo về Tình yêu và gieo rắc Tình yêu khắp nơi.  

Amen.  

 

7 
Lạy Chúa Giêsu, Vua vũ trụ,  

nếu Chúa là vua của hơn bốn trăm ngàn linh mục,  

nếu Chúa là vua của hơn tám trăm ngàn nữ tu,  

nếu Chúa là vua của một tỉ người công giáo,  

thì thế giới này sẽ đổi khác,  

Hội Thánh sẽ đổi khác. 
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 Chúng con không phải là một lượng men quá nhỏ.  

Nếu khối bột chẳng được dậy lên,  

thì là vì men đã mất phẩm chất. 

 Chúng con phải chịu trách nhiệm  

về sự dữ trên địa cầu :  

có nhiều sự dữ do chính chúng con gây ra. 

 Chúng con chỉ kêu cầu cho Nước Chúa mau đến,  

nhưng lại không chịu xây dựng Nước ấy  

trên trần gian. 

 Lạy Chúa Giêsu Vua vũ trụ,  

chúng con thường cố ý thu hẹp vũ trụ của Chúa,  

giữ chặt Chúa ở trong nhà thờ,  

nên nhiều nơi vẫn vắng bóng Chúa,  

dù Chúa đã đến trái đất này từ 2000 năm.  

Chúng con sợ Chúa đến làm phiền chúng con,  

và không cho chúng con được yên ổn.  

Ước gì một tỉ người công giáo  

chịu để Chúa chi phối đời mình  

và đưa Chúa đi vào những nơi Chúa chưa hề đến.  

Như thế vũ trụ này  

trở thành vũ trụ của Thiên Chúa.  

 

8 
Lạy Chúa Giêsu, khi đến với chúng con  

Chúa thường đến như một người hành khất. 

 Chúa cần chút nước của người phụ nữ Samari.  

Chúa cần năm chiếc bánh và hai con cá,  

Chúa cần nhà ông Giakêu để nghỉ chân.  
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Chúa khiêm tốn cúi xuống xin chúng con,  

để rồi tuôn đổ trên chúng con nhiều gấp bội. 

 Xin dạy chúng con biết cách đến với mọi người,  

và khám phá ra đốm lửa nhỏ của sự thiện  

vẫn cháy sáng nơi lòng người tội lỗi. 

 Ước gì chúng con nhìn tha nhân  

bằng ánh mắt của Chúa,  

dám hy vọng không ngơi  

vào lòng tốt của mỗi người,  

và can đảm tin tưởng vào sự quảng đại của họ,  

nhờ đó thế giới của chúng con  

trở nên nhân bản hơn và thần linh hơn.  

 

9 (ÐHY Roger Etchegaray)  
Lạy Chúa,  

xin dạy con vững bước  

trong đêm trăng mờ ảo hay ngày sáng rạng ngời. 

 Xin dạy con nhìn phía trước  

đừng lầm lẫn những gì của ngày mai với hôm qua. 

 Xin dạy con cùng Ngài làm nên ngày mới  

đừng tích tụ hoa tàn nhụy rữa  

bên lối cũ đường xưa. 

 Xin dạy con mở toang những vách ngăn  

thành cánh cổng của một lộ trình mới. 

 

10 
Lạy Cha từ ái,  

cảm tạ Cha đã ban cho chúng con  
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ơn nhận biết và tin vào Ðức Giêsu Con Cha,  

và được lớn lên trong lòng Giáo Hội. 

 Cảm tạ Cha đã cho chúng con  

được sống trong một nhóm bạn đầy nhiệt huyết,  

có chung một l{ tưởng cao đẹp  

là phục vụ Giáo Hội và quê hương. 

 Cha đã cho chúng con  

được học tập và rèn luyện  

để trở nên người trưởng thành  

về đức hạnh và kiến thức  

hầu tự tin bước vào cuộc đời. 

 Chúng con vui sướng biết bao  

khi được Cha yêu thương và tin tưởng.  

Nhưng chúng con cũng cảm thấy trách nhiệm  

mà Cha đặt nơi từng người chúng con. 

 Cha muốn chúng con là men, là muối,  

là ánh sáng cho trần gian.  

Xin cho chúng con biết hòa nhập  

để biến đổi môi trường chúng con sống,  

và giới thiệu gương mặt Ðức Giêsu  

cho những người bạn đang thao thức kiếm tìm. 

 Cha muốn chúng con noi gương Ðức Giêsu  

chu toàn thánh ý Cha trong cuộc sống.  

Xin cho chúng con mỗi ngày  

biết múc lấy ánh sáng và sức mạnh  

từ những phút giây trầm lặng bên Cha,  

gặp gỡ Ðức Giêsu và nhìn lại chính mình. 

 Cha đã cho chúng con trí tuệ và quả tim  

để góp phần xây dựng một thế giới  

ấm no và chan chứa tình người.  
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Xin cho chúng con biết say mê học tập,  

biết đưa ánh sáng đức tin vào chuyên môn  

và biến tri thức khoa học  

thành lời tôn vinh Cha không ngừng. 

 Cuối cùng, xin Cha nâng đỡ tình bạn giữa chúng con  

để chúng con hiệp thông với nhau  

trong mọi nỗi vui buồn của cuộc sống.  

Ước gì sau một đời yêu thương và phục vụ,  

chúng con lại được cùng sống bên Cha  

và bên nhau trong Nước Trời. Amen.  

 

11 
Lạy Chúa Giêsu,  

xưa Chúa đã sai các môn đệ ra khơi thả lưới,  

nay Chúa cũng sai chúng con đi vào cuộc đời.  

Chúng con phải đối diện  

với bao thách đố của cuộc sống,  

của công ăn việc làm, của gánh nặng gia đình,  

của nghề nghiệp chuyên môn.  

Xin đừng để chúng con sa vào cạm bẫy  

của vật chất và quyền lực,  

nhưng cho chúng con  

giữ nguyên l{ tưởng thuở ban đầu,  

l{ tưởng phục vụ quê hương và Hội Thánh. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin dạy chúng con sống thực tế,  

nhưng không thực dụng ;  

biết xoay xở nhưng không mưu mô ;  

lo cho tương lai cá nhân,  

nhưng không quên  
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bao người bất hạnh cần nâng đỡ.  

Giữa cơn lốc của trách nhiệm và công việc,  

giữa những xâu xé trước bao lựa chọn,  

xin cho chúng con  

biết tìm những phút giây trầm lắng,  

để múc lấy ánh sáng và sức mạnh,  

để mình được thật là mình trước mặt Chúa. 

 Nhờ lời Ðức Trinh Nữ Maria chuyển cầu,  

xin cho chúng con thật sự trở nên chứng nhân,  

làm tất cả để Thiên Chúa được tôn vinh,  

và phẩm giá con người được tôn trọng.  

Amen.  

 

12 (ÐHY Roger Etchegaray) 
Lạy Chúa,  

xin chiếu tỏa trên con ánh sáng của Chúa  

và dạy con bước đi  

ngay trong đêm tối cũng như giữa ban ngày.  

Xin truyền cho con sức mạnh của Người. 

 Ước gì những cánh tay rã rời vì thất bại của con  

tìm lại được sức trẻ  

để gieo trồng hàng ngàn cây xanh  

cho một thế giới mới 

 Ước gì mồ hôi con  

pha lẫn mồ hôi của Chúa trong Vườn Cây Dầu. 

 Ước gì máu con  

hòa lẫn với Máu Chúa trên Núi Sọ  

để tưới gội cho mảnh đất đã bị khô cằn  

vì bất công và ích kỷ. 
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 Chúc tụng Chúa là Cha,  

đã dẫn con đi đến cùng,  

đến tận Emmaus, nơi Chúa hiển dung  

với tràn trề bình an và niềm vui. 

 

13 
Lạy Chúa,  

chúng con không hiểu tại sao Chúa chọn Simon,  

một người đánh cá ít học và đã lập gia đình,  

để làm vị Giáo Hoàng đầu tiên của Giáo Hội. 

 Chúa xây dựng Giáo Hội  

trên một tảng đá mong manh,  

để ai nấy ngất ngây trước quyền năng của Chúa. 

 Hôm nay Chúa cũng gọi chúng con  

theo Chúa, sống cho Chúa,  

đặt Chúa lên trên mọi sự :  

gia đình, sự nghiệp, người yêu. 

 Chúng con chẳng thể nào từ chối  

viện cớ mình kém đức kém tài. 

 Chúa đưa chúng con đi xa hơn,  

đến những nơi bất ngờ,  

vì Chúa cần chúng con ở đó. 

 Xin cho chúng con một chút liều lĩnh của Simon,  

bỏ mái nhà êm ấm để lên đường,  

hạnh phúc vì biết mình đang đi sau Chúa. Amen.  
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Linh mục 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin ban cho chúng con những linh mục  

có trái tim thuộc trọn về Chúa,  

nên cũng thuộc trọn về con người. 

 Xin cho chúng con những linh mục  

có trái tim biết yêu bằng tình yêu hiến dâng,  

một trái tim đủ lớn  

để chứa được mọi người và từng người,  

nhất là những ai nghèo khổ, bị bỏ rơi. 

 Xin cho chúng con những linh mục biết cầu nguyện,  

có tình bạn thân thiết với Chúa  

để các ngài giới thiệu Chúa cho chúng con. 

 Xin cho chúng con những linh mục thánh thiện,  

có thể nuôi chúng con bằng tấm bánh thơm tho,  

tấm bánh Lời Chúa và Mình Chúa. 

 Cuối cùng, xin cho chúng con những linh mục  

có trái tim của Chúa,  

say mê Thiên Chúa và say mê con người,  

hy sinh đời mình để bảo vệ đoàn chiên  

và dẫn đưa chúng con  

đến với Chúa là Nguồn Sống thật.  
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Năm mới 

 

1 
Lạy Cha,  

Cha đã cho chúng con sống thêm một năm,  

đi thêm một đoạn đường đời. 

 Nhìn lại đoạn đường đã qua,  

chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành,  

vì Cha vẫn cho chúng con sống,  

và sống trong tình yêu. 

 Mọi biến cố vui buồn của năm qua  

đều là những lời mời gọi kín đáo của Cha  

để thức tỉnh, nâng đỡ và đưa chúng con lên cao. 

 Tạ ơn Cha  

vì những gì cuộc đời đã làm cho chúng con,  

và những gì chúng con đã làm được cho cuộc đời. 

 Xin cho chúng con sống những ngày Tết dân tộc  

trong tinh thần vui tươi, hòa nhã,  

và không quên những ai nghèo khổ, cô đơn. 

 Ước gì những lời chúng con chúc cho nhau  

là những lời chúc lành  

xuất phát từ trái tim yêu thương. 

 và lạy Cha, năm mới đã đến,  

trái đất lại xoay một vòng mới quanh mặt trời,  

chúng con cũng muốn  

ở lại trong quỹ đạo của Cha,  

nhận Cha là trung tâm cuộc sống,  

và nhận mọi người là anh em. Amen.  
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Ơn gọi 

 

2 
Lạy Cha là người chủ ruộng tốt lành,  

đồng lúa đã chín vàng chờ ngày gặt hái.  

Xin Cha sai những người thợ lành nghề và tận tụy  

đến làm việc trong cánh đồng bao la của Cha.  

Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay  

những ước mơ lớn lao, những l{ tưởng cao cả.  

Xin cho họ  

biết quên hạnh phúc và tương lai của mình  

để yêu tha nhân bằng trái tim rộng mở.  

Ước gì họ nghe được tiếng kêu của người bị áp bức,  

cảm được cơn đói khát Lời Chúa và tình thương,  

thấy được những mất mát của bao người đau khổ,  

và chạm đến sự trống vắng của tâm hồn lạc hướng. 

 Xin Cha sai Thánh Thần đến với các bạn trẻ  

để họ quảng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu,  

sống như Ngài đã sống  

và tiếp tục làm những gì  

Ngài đã làm trên trần gian.  

Cũng xin Cha  

gìn giữ gia đình và giáo xứ chúng con,  

thanh lọc bầu khí của trường học và xã hội,  

để tất cả trở thành những môi trường tốt  

giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm gặp ý Cha. Amen.  
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Phục Sinh 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh  

Chúa đã sống đến cùng cuộc Vượt qua của Chúa,  

xin cho con biết sống cuộc Vượt qua mỗi ngày của con, 

 Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ.  

Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống.  

Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.  

Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu.  

Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.  

Vượt qua những thành kiến con có về người khác... 

 Chính vì Chúa đã phục sinh  

nên con vui sướng và can đảm vượt qua,  

dù phải chịu mất mát và thua thiệt. 

 Ước gì con biết noi gương Chúa phục sinh  

gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng,  

tin tưởng và niềm vui.  

Ước gì ai gặp con  

cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của Chúa.  

 

2 (Mẹ Têrêxa Calcutta)  
Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại,  

xin dạy chúng con biết chiến đấu  
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trong cuộc chiến mỗi ngày  

để được sống dồi dào hơn. 

 Chúa đã khiêm tốn và kiên trì  

nhận lấy những thất bại trong cuộc đời  

cũng như mọi đau khổ của thập giá,  

xin biến mọi đau khổ cũng như mọi thử thách  

chúng con phải gánh chịu mỗi ngày,  

thành cơ hội giúp chúng con thăng tiến  

và trở nên giống Chúa hơn. 

 Xin dạy chúng con biết rằng  

chúng con không thể nên hoàn thiện  

nếu như không biết từ bỏ chính mình  

và những ước muốn ích kỷ. 

 Ước chi từ nay,  

không gì có thể làm cho chúng con  

khổ đau và khóc lóc  

chỉ vì quên đi niềm vui ngày Chúa phục sinh. 

 Chúa là mặt trời tỏa sáng Tình Yêu Chúa Cha,  

là hy vọng hạnh phúc bất diệt,  

là ngọn lửa tình yêu nồng nàn ;  

xin lấy niềm vui của Người  

mà làm cho chúng con nên mạnh mẽ  

và trở thành mối dây yêu thương,  

bình an và hiệp nhất giữa chúng con. Amen. 

 

3 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh  

xin ban cho con sự sống của Chúa,  

sự sống làm đời con mãi mãi xanh tươi. 
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 Xin ban cho con bình an của Chúa,  

bình an làm con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. 

 Xin ban cho con niềm vui của Chúa,  

niềm vui làm khuôn mặt con luôn tươi tắn. 

 Xin ban cho con hy vọng của Chúa,  

hy vọng làm con lại hăng hái lên đường. 

 Xin ban cho con Thánh Thần của Chúa,  

Thánh Thần mỗi ngày làm mới lại đời con.  

 

4 
Lạy Chúa Giêsu phục sinh  

lúc chúng con tìm kiếm Ngài trong nước mắt,  

xin hãy gọi tên chúng con  

như Chúa đã gọi tên  

chị Maria đứng khóc lóc bên mộ. 

 Lúc chúng con chán nản và bỏ cuộc,  

xin hãy đi với chúng con trên dặm đường dài  

như Chúa đã đi với hai môn đệ Emmau. 

 Lúc chúng con đóng cửa vì sợ hãi,  

xin hãy đến và đứng giữa chúng con  

như Chúa đã đến đem bình an cho các môn đệ. 

 Lúc chúng con cố chấp và xa cách anh em,  

xin hãy kiên nhẫn và khoan dung với chúng con  

như Chúa đã không bỏ rơi ông Tôma cứng cỏi. 

 Lúc chúng con vất vả suốt đêm  

mà không được gì,  

xin hãy dọn bữa sáng cho chúng con ăn,  

như Chúa đã nướng bánh và cá cho bảy môn đệ. 
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 Lạy Chúa Giêsu phục sinh,  

xin tỏ mình ra  

cho chúng con thấy Ngài mỗi ngày,  

để chúng con tin là Ngài đang sống, đang đến,  

và đang ở thật gần bên chúng con.  

Amen.  

 

5 
Lạy Chúa phục sinh,  

vì Chúa đã phục sinh  

nên con thấy mình chẳng còn gì phải sợ. 

 Vì Chúa đã phục sinh  

nên con được tự do bay cao,  

không bị nỗi sợ hãi của phận người chi phối,  

sợ thất bại, sợ khổ đau,  

sợ nhục nhã và cái chết lúc tuổi đời dang dở. 

 Vì Chúa đã phục sinh  

nên con hiểu cái liều của người kitô hữu  

là cái liều chín chắn và có cơ sở.  

Cái liều của những nữ tu phục vụ ở trại phong.  

Cái liều của cha Kolbê chết thay cho người khác.  

Cái liều của bậc cha ông đã hiến mình vì Ðạo. 

 Sự Phục Sinh của Chúa là một lời mời gọi  

mang một sức thu hút mãnh liệt  

khiến con đổi cái nhìn về cuộc đời :  

nhìn tất cả từ trên cao  

để nhận ra giá trị thực sự của từng thụ tạo. 
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 Sự Phục Sinh của Chúa  

giúp con dám sống tận tình hơn  

với Chúa và với mọi người. 

 Và con hiểu mình chẳng mất gì,  

nhưng lại được tất cả.  

 

 

Quê Hương 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa,  

Chúa đã muốn trở nên con của loài người,  

con của trái đất, con của một dân tộc.  

Chúa vẫn yêu mến dân tộc của Chúa  

dù họ từ khước Tin Mừng  

và đóng đinh Chúa vào thập giá. 

 Xin cho chúng con biết yêu mến quê hương,  

một quê hương còn nghèo nàn lạc hậu  

sau những năm dài chiến tranh,  

một quê hương đang mở ra trước thế giới  

nhưng lại muốn giữ gìn bản sắc dân tộc  

và bảo vệ nền đạo lý của cha ông. 

 Xin cho chúng con đừng nhắm mắt ngủ yên  

trong sự an toàn và tiện nghi vật chất,  

nhưng biết trăn trở trước nỗi khổ đau,  

và làm một điều gì đó thật cụ thể  

cho những đồng bào quanh chúng con. 
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 Ước gì chúng con biết phục vụ đất nước  

bằng khối óc, quả tim và đôi tay.  

Và ước gì chúng con biết khiêm tốn  

cộng tác với muôn người thiện chí.  

 

 

Sám hối 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

sám hối không phải là điều dễ dàng,  

bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn  

để nhận mình lầm lỗi. 

 Chúng con ngỡ ngàng  

khi thấy Chúa là Ðấng vô tội  

mà lại đứng chung với các tội nhân,  

chờ Gioan ban phép Rửa. 

 Chúa đã muốn nên bạn đồng hành  

với phận người mỏng dòn yếu đuối chúng con. 

 Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh  

lối nghĩ và lối sống của mình,  

tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng,  

thành thật để khỏi tự dối mình. 

 Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải,  

dám đi đến những hành động cụ thể,  

và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau.  



S á m  h ố i  
 

81 
 

Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con  

niềm vui của Giakêu,  

hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.  

 

2 
Như thánh Phaolô trên đường về Ðamát,  

xin cho con trở nên mù lòa  

vì ánh sáng chói chang của Chúa,  

để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. 

 Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa,  

ánh sáng phá tan bóng tối trong con  

và đòi buộc con phải hoán cải. 

 Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối  

chỉ vì chút tự ái cỏn con. 

 Xin cho con khiêm tốn  

để đón nhận những tia sáng nhỏ  

mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. 

 Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm Chân lý  

để Chân l{ cho con được tự do.  

 

3 
Lạy Chúa Giêsu,  

khi đến với nhau,  

chúng con thường mang những mặt nạ.  

Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình.  

Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt  

dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. 
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 Khi đến với Chúa,  

chúng con cũng thường mang mặt nạ.  

Có những hành vi đạo đức bên ngoài  

để che giấu cái trống rỗng bên trong.  

Có những lời kinh đọc trên môi,  

nhưng không có chỗ trong tâm hồn,  

và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

chúng con cũng thường ngắm mình trong gương,  

tự ru ngủ và đánh lừa mình,  

mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. 

 Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ,  

đã ăn sâu vào da thịt chúng con,  

để chúng con thôi đánh lừa nhau,  

đánh lừa Chúa và chính mình.  

Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành,  

để chúng con được lớn lên trong bình an. 

 

4 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin đánh thức con.  

Xin đưa con ra khỏi cơn mê  

mà tự sức con không sao thoát ra được.  

Xin đừng ngại đánh thức con  

bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ,  

nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ  

đang cắt tỉa con vì yêu con. 

 Ước gì con được tỉnh táo  

để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê,  

những chỗ dựa mà con tưởng là tuyệt đối. 
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 Như ngọn đèn chầu trong nhà nguyện,  

xin cho con thức luôn và sáng luôn,  

trước nhan Chúa.  

 

5 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin dẫn con vào nhà của con,  

căn nhà của trái tim,  

căn nhà vừa quen vừa lạ. 

 Xin hãy cho con thấy  

những phức tạp, rắc rối, những che đậy, giằng co,  

những mâu thuẫn và vô l{ nơi con.  

Xin hãy cho con thấy  

những nhỏ mọn, ích kỷ,  

những yếu đuối, khô khan,  

những cứng cỏi và tự ái nơi con. 

 Xin cho con ý thức  

những lo âu, sợ hãi  

đang đè nặng làm con ngột ngạt,  

những nỗi đau thầm kín khiến đời con mất vui,  

những vết thương không biết bao giờ lành,  

những đổ vỡ khiến lòng con khép lại. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin giúp con dọn những bề bộn nơi tim con.  

Xin biến đổi tim con, để nó trở nên đơn sơ hơn,  

hồn nhiên hơn và tươi tắn hơn. 

 Ước gì con nhìn mọi sự, mọi người,  

bằng trái tim bao dung của Chúa.  

Và ước gì khi đã ra khỏi nỗi bận tâm về mình,  



S á m  h ố i  
 

84 
 

trái tim con được nhẹ nhàng hơn và tự do hơn  

để yêu mến mọi người. Amen.  

 

6 
Lạy Chúa Giêsu,  

bị cám dỗ là thân phận của con người,  

nhưng thắng được cám dỗ là nhờ ơn của Chúa. 

 Cuộc sống hôm nay  

cho chúng con bao cám dỗ ngọt ngào,  

làm khuấy động những thèm khát nơi chúng con.  

Cám dỗ chiếm đoạt và sở hữu.  

Cám dỗ thống trị bằng quyền uy hay tri thức.  

Cám dỗ sống buông thả theo bản năng tự nhiên.  

Cám dỗ nào cũng hứa  

cho chúng con ít nhiều hoan lạc,  

nhưng thật ra lại làm chúng con nghèo nàn  

vì tự giam mình trong cái tôi ích kỷ. 

 Xin cho chúng con thắng được các cơn cám dỗ  

nhờ tỉnh thức và cầu nguyện,  

nhờ chay tịnh và làm chủ bản thân.  

Xin cho chúng con dám lội ngược dòng với thế gian,  

để đi vào con đường hẹp của Chúa,  

con đường nghèo khó khiêm nhu,  

con đường hy sinh phục vụ.  

Ước gì chúng con được lớn lên trong tình yêu Chúa,  

sau những lần chiến đấu vất vả cam go.  

Và ngay cả khi yếu đuối ngã sa,  

xin cho chúng con can đảm đứng lên,  

vững tin vào lòng Chúa tín trung tha thứ.  

Amen.  
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7 
Lạy Cha,  

người con thứ đã muốn tự định đoạt lấy đời mình.  

Chúng con vẫn rơi vào tội của người con thứ,  

khi coi Cha  

như người cản trở hạnh phúc của chúng con.  

Chúng con thèm được tự do bay nhảy  

ngoài vòng tay Cha,  

nhưng tự do ấy lại biến chúng con thành nô lệ.  

Hạnh phúc do thế gian ban tặng thì bọt bèo.  

Như người con thứ,  

chúng con bỗng thấy mình tay trắng,  

rơi xuống chỗ cùng cực và bị cái chết đe dọa. 

 Lạy Cha đầy lòng bao dung,  

xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày,  

giúp chúng con điều chỉnh những đam mê lệch lạc.  

Xin nâng chúng con đứng lên trong niềm vui  

vì tin rằng tình Cha lớn hơn tội chúng con vạn bội. 

 Ước gì những vấp ngã khiến chúng con lớn lên,  

thấy mình mong manh, thấy Cha rộng lượng.  

Ước gì sau mỗi lần được Cha tha thứ,  

chúng con lại thấy mình hiền hòa hơn với tha nhân.  

 

8 
Lạy Chúa Giêsu,  

ai trong chúng con cũng thích tự do,  

nhưng mặt khác chúng con thấy mình dễ bị nô lệ.  

Có nhiều xiềng xích do chính chúng con tạo ra.  

Xin giúp chúng con được tự do thực sự :  
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tự do trước những đòi hỏi của thân xác,  

tự do trước đam mê của trái tim,  

tự do trước những thành kiến của trí tuệ.  

Xin giải phóng chúng con khỏi cái tôi ích kỷ,  

để dễ nhận ra những đòi hỏi tế nhị của Chúa,  

để nhạy cảm trước nhu cầu bé nhỏ của anh em. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho chúng con được tự do như Chúa.  

Chúa tự do trước những ràng buộc hẹp hòi,  

khi Chúa đồng bàn với người tội lỗi  

và chữa bệnh ngày Sabát.  

Chúa tự do trước những thế lực đang ngăm đe,  

khi Chúa không ngần ngại nói sự thật.  

Chúa tự do trước khổ đau, nhục nhã và cái chết,  

vì Chúa yêu mến Cha và nhân loại đến cùng.  

Xin cho chúng con đôi cánh của tình yêu hiến dâng,  

để chúng con được tự do bay cao.  

 

9 
Lạy Chúa Giêsu,  

ánh sáng và bóng tối thì dễ phân biệt,  

còn bóng mờ thì khó nhận ra hơn.  

Con đã mạnh dạn khước từ bóng tối  

nhưng khi nhìn thật sâu vào lòng mình,  

con vẫn thấy có nhiều bóng mờ tác động.  

Con an tâm ở lại trong bóng mờ,  

vì thấy đó chưa phải là một tội.  

Nhưng con cũng áy náy  

vì biết rằng bóng mờ là nơi  

ánh sáng Chúa chưa thấm nhập trọn vẹn.  

Con không muốn bóng mờ thành ánh sáng,  
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vì con vẫn muốn giữ lại  

một điều gì đó rất qu{ đối với con. 

 Xin giải phóng con khỏi những tình cảm lệch lạc  

để con được tự do yêu mến và phụng sự Chúa hơn.  

Xin chinh phục những bóng mờ trong lòng con  

để con được thuộc trọn về Chúa.  

Xin kéo con ra khỏi thái độ lấp lửng, nước đôi,  

để dứt khoát đặt Chúa trên mọi sự.  

Ước gì con có đủ can đảm  

để dám nhìn thẳng vào những bóng mờ trong đời con.  

Và ước gì con được trở nên trong suốt  

nhờ để ánh sáng Chúa  

tràn ngập mọi vùng mờ tối nơi con. Amen.  

 

 

Sức mạnh 

 

1 (R. Tagore - Ðỗ Khánh Hoan dịch)  
Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện :  

Xin tận diệt, tận diệt trong tim tôi  

mọi biển lận tầm thường. 

 Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên  

để gánh chịu mọi buồn vui. 

 Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang  

để đem tình yêu gánh vác việc đời. 
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 Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường  

để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó,  

hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn, quyền uy. 

 Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai  

để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hằng ngày. 

 Và cho tôi sức mạnh tràn trề  

để âu yếm dâng mình theo { Người muốn. 

 

2 
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con dám hành động  

theo những đòi hỏi khắt khe nhất của Chúa. 

 Xin dạy con biết theo Chúa vô điều kiện,  

vì xác tín rằng  

Chúa ngàn lần khôn ngoan hơn con,  

Chúa ngàn lần quảng đại hơn con,  

và Chúa yêu con hơn cả chính con yêu con. 

 Lạy Chúa Giêsu trên thập giá,  

xin cho con dám liều theo Chúa  

mà không tính toán thiệt hơn,  

anh hùng vượt trên mọi nỗi sợ,  

can đảm lướt thắng sự yếu đuối của quả tim,  

và ném mình trọn vẹn cho sự quan phòng của Chúa. 

 Ước gì khi dâng lên Chúa  

những hy sinh làm cho tim con rướm máu,  

con cảm nghiệm được niềm vui bất diệt  

của người một lòng theo Chúa.  
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Tạ ơn 

 

3 
Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con,  

những ơn con thấy được,  

và những ơn con không nhận là ơn. 

 Con biết rằng  

con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng,  

biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. 

 Con thường đau khổ vì những gì  

Cha không ban cho con,  

và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. 

 Tạ ơn Cha vì những gì  

Cha cương quyết không ban  

bởi lẽ điều đó có hại cho con,  

hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. 

 Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha  

dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con.  

 

4 
Lạy Chúa Giêsu  

tạ ơn Chúa đã cho chúng con  

ánh sáng mặt trời, mặt trăng,  

và ánh sáng từ những nguồn năng lượng trên mặt đất. 
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 Tạ ơn Chúa  

vì Chúa đã gọi chúng con là ánh sáng.  

Ðó là vinh dự  

và cũng là một trách nhiệm nặng nề. 

 Xin cho chúng con có khả năng đẩy lui bóng tối  

của hận thù và bất công,  

của buồn phiền và thất vọng. 

 Xin cho chúng con biết giữ gìn ngọn lửa  

mà Chúa đã thắp lên trong lòng chúng con,  

và biết vâng theo những soi sáng của Chúa  

qua từng phút giây của cuộc sống. 

 Lạy Chúa Giêsu,  

cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối  

vẫn còn tiếp diễn  

trên thế giới và trong lòng chúng con. 

 Ước gì chúng con  

đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối,  

nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa,  

để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa.  

 

 

Thanh Khiết 

 

1 
Như đóa sen trong đầm lầy,  

xin giữ tâm hồn con thanh khiết. 
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 Giữa một thế giới đầy hình ảnh vẩn đục,  

xin gìn giữ mắt con.  

Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc,  

xin dạy con biết trân trọng thân xác.  

Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục,  

xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. 

 Xin nâng con lên cao  

vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt,  

để biết tự hiến trong yêu thương. 

 Xin đừng để con phung phí sức lực  

vào những chuyện tình cảm chóng qua,  

nhưng giúp con tự rèn luyện mình  

để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. 

 Như đóa sen trong đầm lầy,  

xin giữ thân xác con thanh khiết.  

 

 

Thánh thể 

 

2 (Cha Galot)  
Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho con một tâm hồn  

theo hình ảnh Tấm Bánh Thánh 

 Một tâm hồn trong trắng,  

cố tránh cả những ô uế nhỏ mọn  

để luôn xứng đáng với Chúa. 
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 Một tâm hồn khiêm hạ  

tìm chiếm chỗ nhỏ bé,  

nhưng luôn luôn muốn bày tỏ  

một tình yêu lớn lao. 

 Một tâm hồn đơn sơ,  

không biết đến những phức tạp của ích kỷ,  

và tìm hiến dâng mà không đòi lại. 

 Một tâm hồn lặng lẽ,  

hạnh phúc khi thấy sự quảng đại của mình  

không được người khác biết đến. 

 Một tâm hồn nghèo khó,  

chỉ làm giàu cho mình  

nhờ chiếm được chính Chúa. 

 Một tâm hồn luôn hướng về tha nhân,  

quan tâm đến những nhu cầu và ước muốn của họ. 

 Một tâm hồn luôn kết hiệp với Chúa,  

và múc lấy nguồn sống từ nơi Chúa. 

  

3 (Ruy Broeck) 
Lạy Chúa,  

Chúa là thức ăn, thức uống của con.  

Càng ăn, con càng đói ;  

càng uống, con càng khát ;  

càng sở hữu, con lại càng ước ao. 

 Chúa ngọt ngào trong cổ họng con  

hơn cả tầng mật ong,  

vượt quá mọi thứ ngọt ngào khác trên đời. 
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 Lúc nào con cũng thấy đói khát và ước ao,  

vì con không sao múc cạn được Chúa. 

 Ngài nghiền nát con hay con nghiền nát Ngài ?  

Con chẳng rõ ; vì ở thẳm sâu lòng con,  

con cảm thấy cả hai. 

 Chúa đòi con nên một với Ngài,  

đòi hỏi đó làm cho con đau đớn,  

vì con không muốn từ bỏ  

những thói quen của con  

để ngủ yên trong tay Chúa. 

 Con chỉ biết tạ ơn Chúa,  

ca ngợi và tôn vinh Chúa,  

bởi đó là sự sống đời đời cho con. 

 

4 
Lạy Chúa Giêsu,  

có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm,  

ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân,  

và nhắc con về sự hiện diện của Chúa.  

Con mong sự hiện diện ấy lan tỏa khắp nơi,  

để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ. 

 Nơi xóm nghèo mùa mưa nhớp nháp,  

nơi lớp học tình thương lúc chiều tà,  

nơi những trung tâm phục hồi nhân phẩm,  

nơi bảo sanh viện nâng niu sự sống của trẻ thơ,  

nơi khách sạn năm sao, nơi quán bia đầu ngõ,  

nơi các tiệm cho mướn băng video,  

nơi tình yêu trong ngần của đôi bạn trẻ... 
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 Nhưng lạy Chúa, trước hết,  

xin cho đời con là một ngọn đèn,  

xin cho chúng con là những ngọn đèn màu đỏ,  

mời người ta dừng lại, trầm tư,  

và gặp được Chúa.  

 

5 
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  

Chúa đến với chúng con  

dưới dạng tấm bánh bình thường.  

Tấm bánh chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ chờ đợi.  

Tấm bánh hiện diện là để phục vụ cho con người.  

Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé,  

có thể bị ẩm mốc làm hư hoại,  

và tan rất mau sau khi được nhận lãnh. 

 Lạy Chúa Giêsu, có cái gì tương tự  

giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa.  

Xin cho chúng con biết cách  

đến với con người hôm nay :  

đơn sơ, khiêm hạ,  

không chút vinh quang hay quyền lực.  

Nhờ ăn tấm bánh của Chúa,  

chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon,  

được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. 

 Ước gì chúng con dám rước Chúa  

đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình,  

để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên.  

Và ước gì chúng con trở thành  

những Nhà tạm di động,  
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đem Chúa đến cho đồng bào  

và quê hương chúng con. Amen. 

 

Thời giờ 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu,  

con thường thấy mình không có thì giờ,  

nhưng đồng thời cũng thấy mình  

lãng phí bao thời gian quý báu.  

Nhiều khi con tự hỏi  

mình thực sự làm việc bao nhiêu giờ mỗi ngày. 

 Xin cho con biết quý trọng từng giây phút  

đang trôi qua mà con không sao giữ lại được.  

Chúa đã trao cho con nén bạc thời gian,  

để con sinh lợi tối đa theo { Chúa.  

Xin cho con luôn làm việc như Chúa :  

hăng say, tận tụy và vui tươi,  

vâng phục, có phương pháp và đầy sáng tạo. 

 Vì quá khứ thì đã qua,  

và tương lai thì chưa đến,  

nên xin dạy con biết trân trọng giây phút hiện tại. 

 Xin cho con thấy Chúa  

lúc này đang ở đây bên con,  

và đang mời gọi con đáp lại tiếng của Ngài  

bằng những hành động cụ thể. 
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 Con xin hiến dâng Chúa giây phút này  

như một hy lễ,  

với tất cả những bất ngờ, đớn đau, thách đố. 

 Ước gì con dám sống hết mình giây phút hiện tại  

để hiện tại đưa con vào vĩnh cửu của Chúa. Amen.  

 

 

Tình yêu 

 

1 
Lạy Cha,  

tạ ơn Cha đã cho con gặp được một người bạn,  

nay trở thành người yêu của con.  

Chúng con cảm thấy hạnh phúc  

khi được gần nhau,  

được yêu mến, cảm thông và nâng đỡ. 

 Xin Cha ở lại trong tình yêu giữa chúng con  

và làm cho tình yêu ấy thêm bền vững.  

Xin giúp chúng con biết tôn trọng nhau  

và làm chủ được những cảm xúc của mình,  

để mọi cử chỉ yêu thương chúng con trao cho nhau  

trở nên thanh khiết, thiêng liêng và trong sáng. 

 Mỗi lần gặp nhau,  

xin cho chúng con gặp được Cha,  

và thấy Cha  

luôn thanh lọc tình yêu giữa chúng con  

để nó trở nên giống tình yêu Cha hơn. 
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 Tình yêu đích thực đòi nhiều hy sinh và đau khổ,  

xin cho chúng con nên thánh nhờ biết yêu,  

biết chấp nhận sự nghèo nàn của nhau  

và biết làm cho nhau thêm giàu có. 

 Giờ đây lạy Cha,  

chúng con đang được nếm thử mật ngọt của tình yêu.  

Xin giúp chúng con lớn lên trong yêu thương  

để có thể gánh vác đời sống gia đình mai này  

và chung thủy suốt đời với lời giao ước. Amen. 

 

 

Trẻ thơ 

 

1 
Lạy Chúa Giêsu, vì con bé nhỏ,  

nên xin yêu ngài bằng khả năng bé nhỏ của con. 

 Cho con biết yêu  

những công việc bé nhỏ mỗi ngày,  

những công việc âm thầm,  

những bổn phận mà con làm vì yêu mến. 

 Cho con biết yêu những hy sinh bé nhỏ mỗi ngày,  

vui lòng đón nhận những thánh giá tuy nhỏ,  

nhưng làm tim con đau đớn. 

 Cho con biết yêu tinh thần bé nhỏ của trẻ thơ,  

đơn sơ thú nhận mình yếu đuối và bất lực,  

sung sướng nương tựa vào duy một mình Chúa. 
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 Hơn nữa, xin cho con can đảm,  

dám chọn những gì giúp con trở nên bé nhỏ hơn,  

nhờ đó con vui tươi phục vụ mọi người  

và hạnh phúc khi thấy Chúa lớn lên trong con. 

 Mỗi lần bị cám dỗ tự cao,  

xin cho con biết ngắm nhìn con đường Chúa đã đi,  

con đường bé nhỏ và khiêm hạ. 

 Ước gì con được làm bạn của Chúa  

trên đường từ Bêlem đến Núi Sọ,  

và được ở bên Chúa trong Nước Trời. Amen.  

 

 

Tử Ðạo 

 

1 
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam,  

các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi kitô hữu  

trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm.  

Sự hy sinh của các ngài  

cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết  

và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt.  

Dù mang phận người yếu đuối,  

nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng,  

các ngài đã chiến thắng khải hoàn. 

 Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài  

biết can trường sống đức tin của bậc cha anh  

trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa,  
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biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu  

bằng một đời hiến thân phục vụ. 

 Ước gì ngọn lửa đức tin  

mà các ngài đã thắp lên  

bằng cuộc sống và cái chết,  

được bừng tỏa trên Tổ quốc Việt Nam. 

 Ước gì máu thắm của các ngài  

thấm vào mảnh đất quê hương  

để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.  

 

2 
Lạy Chúa Giêsu, vị tử đạo tuyệt vời,  

Chúa đưa chúng con vào thế giằng co liên tục.  

Chúa vừa chọn chúng con ra khỏi thế gian,  

lại vừa sai chúng con vào trong thế gian đó.  

Thế gian này vàng thau lẫn lộn.  

Có khi vàng chỉ là lớp mạ bên ngoài. 

 Xin cho chúng con giữ được bản lãnh của mình,  

giữ được vị mặn của muối,  

và sức tác động của men,  

để đem đến cho thế gian  

một linh hồn, một sức sống.  

Chúng con chẳng sợ mình bỏ đạo,  

chỉ sợ mình bỏ sống đạo  

vì bị quyến rũ bởi bao thú vui trần thế. 

 Xin cho chúng con đừng bao giờ quên rằng  

chúng con mang dòng máu của các vị tử đạo,  

những người đã đặt Chúa lên trên mạng sống. 
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 Lạy Chúa Giêsu, nếu thế gian ghét chúng con,  

thì xin cho chúng con cảm thấy niềm vui  

của người được diễm phúc nên giống Chúa. Amen.  

 

 

Yêu tha nhân 

 

1(Trích trong PRIER)  
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,  

có những ngày  

đón nhận những người khác  

là điều vượt quá sức con,  

vì con kiêu hãnh, tự hào và yếu đuối. 

 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con,  

có những ngày  

con không thể nào kính trọng kẻ khác được,  

vì ý kiến, vì màu da, vì cái nhìn của người ấy. 

 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con  

có những ngày  

mà yêu mến người khác  

làm cho tim con đau nhói,  

vì nỗi sợ hãi, nỗi khổ đau  

và những giới hạn của bản thân con. 

 Lạy Chúa là Thiên Chúa của con  

trong những ngày khó khăn đó,  

xin hãy nhắc cho con nhớ rằng  

tất cả chúng con đều là con cái Chúa  
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và đừng để con quên lời Chúa nói :  

"Ðiều gì chúng con làm cho người bé nhỏ nhất  

là làm cho chính Ta." 

 

2 (Trích trong PRIER) 
Lạy Chúa,  

những lúc con cảm thấy đói,  

xin ban cho con một ai đó đang cần của ăn. 

 Khi con khát,  

xin gởi đến cho con  

một ai đó đang cần nước uống. 

 Khi con lạnh lẽo,  

xin gởi đến cho con  

một ai đó đang cần được sưởi. 

 Khi con bị xúc phạm,  

xin ban cho con một ai đó đang cần ủi an. 

 Khi thập giá của con trở nên nặng nề,  

xin ban cho con  

thập giá của một người khác để cùng chia sẻ. 

 Khi con túng nghèo,  

xin dẫn đến cho con một người thiếu thốn. 

 Khi con không có thời giờ,  

xin ban cho con ai đó để con giúp họ giây lát. 

 Khi con nản chí,  

xin gởi đến cho con một người cần khích lệ. 
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 Khi con chỉ biết nghĩ đến mình,  

xin xoay chuyển tư tưởng con  

hướng đến tha nhân. 

 

3 
Lạy Cha,  

xin dạy chúng con biết cộng tác với nhau  

trong việc xây dựng Nước Trời ở trần gian. 

 Xin cho chúng con đến với nhau  

không chút thành kiến,  

và tin tưởng vào thiện chí của nhau. 

 Khi cộng tác với nhau,  

xin cho chúng con cảm thấy Cha hiện diện,  

nhờ đó chúng con vượt qua  

những tự ái nhỏ nhen,  

những tham vọng ích kỷ  

và những định kiến cằn cỗi. 

 Ước gì chúng con dám từ bỏ mình,  

để tìm kiếm chân lý  

ở mọi nơi và mọi người,  

nhất là nơi những ai khác quan điểm. 

 Lạy Cha,  

xin sai Thánh Thần đến trên chúng con,  

để chúng con biết lắng nghe nhau bằng quả tim,  

và hiểu nhau ngay trong những dị biệt. 

 Nhờ sống mầu nhiệm cộng tác,  

xin cho chúng con được triển nở không ngừng  

và Thánh Ý Cha được thể hiện trên mặt đất. Amen.  
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4 
Lạy Chúa Giêsu,  

xưa Chúa có người bạn thân là La-da-rô,  

Chúa cũng coi các môn đệ là bạn hữu.  

Tạ ơn Chúa đã cho con những người bạn  

để nâng đỡ con trên đường đời. 

 Dù chúng con có nhiều điểm khác biệt,  

nhưng xin hiệp nhất chúng con trong tình yêu.  

Xin cho chúng con biết  

yêu thương nhau thật tình,  

chia sẻ cho nhau mọi nỗi buồn vui,  

nâng nhau dậy khi vấp ngã,  

phấn khởi trước những thành công,  

khích lệ trước một cố gắng nhỏ,  

và nhất là thẳng thắn góp ý cho nhau,  

để cùng nhau tiến bộ. 

 Lạy Chúa, xin mở rộng vòng tay con,  

để có thể đón nhận những người bạn mới.  

Xin cho con đừng trở nên nghèo nàn  

vì chỉ muốn làm bạn với ai giống con.  

Xin dạy con biết thế nào là gặp gỡ.  

Gặp gỡ không phải chỉ là quảng đại cho đi,  

mà còn là khiêm nhường nhận lãnh.  

Gặp gỡ không phải chỉ là tâm sự về mình,  

mà còn là lắng nghe người khác.  

Gặp gỡ không phải chỉ là  

phân phát sự giàu có của mình,  

mà còn là nhìn nhận và đón nhận  

sự phong phú của tha nhân. 
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 Lạy Chúa Giêsu,  

xin cho chúng con trở nên bạn của Ngài,  

nhờ đó, chúng con mãi mãi  

là bạn thân của nhau. Amen.  

 

5 
Lạy Chúa,  

lúc đầu chúng con chỉ muốn cầm tay nhau  

để làm thành một vòng tròn khép kín.  

Sau đó chúng con hiểu rằng  

cần phải buông tay nhau  

để nhận những người bạn mới,  

để vòng tròn được mở rộng đến vô cùng  

và trái tim được lớn lên mãi. 

 Lạy Chúa, chúng con biết rằng  

cần phải nối vòng tay lớn  

xuyên qua các đại dương và lục địa.  

vòng tay người nối với người,  

vòng tay con người nối với Tạo Hóa. 

 Chúng con thích Chúa  

đứng chung một vòng tròn  

với tất cả loài người chúng con,  

nắm lấy tay chúng con  

và đưa chúng con lên cao. 

 Ước gì việc Chúa giang tay trên thập giá  

giúp chúng con biết cầm lấy tay nhau  

và nhận nhau là anh em.  
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6 
Lạy Chúa,  

xin cho con luôn vui tươi.  

dù có phải lo âu và thống khổ,  

xin cho con đừng bao giờ khép lại với chính mình;  

nhưng biết nghĩ đến những người quanh con,  

những người - cũng như con -  

đang cần một người bạn. 

 Nếu như con nên yếu đuối,  

thì xin cho con biết yêu thương và sáng suốt hơn,  

thông cảm và nhân từ hơn.  

Nếu bàn tay con run rẩy,  

thì xin giúp con luôn biết mở ra và cho đi. 

 Khi lâm tử,  

xin cho con biết đón nhận khổ đau và bệnh tật  

như một lời kinh.  

Ước chi con sẽ chết trong khiêm hạ và tín thác,  

như một lời xin vâng cuối cùng.  

Và con về nhà Chúa,  

để dự tiệc yêu thương muôn đời. Amen.  

 

7  (NCÐ) 
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý Chúa,  

làm chân tay cho những người què cụt,  

làm đôi mắt cho ai phải đui mù,  

làm lỗ tai cho những người bị điếc,  

làm miệng lưỡi cho người không nói được,  

làm tiếng kêu cho người chịu bất công. 

 Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đồng lúa,  

để đem cơm cho người đói đang chờ,  
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và đem nước cho người họng đang khô,  

đem thuốc thang cho người đang đau ốm,  

đem áo quần cho người đang trần trụi,  

đem mền đắp cho người rét đang run. 

 Lạy Chúa, xin cứ gởi con ra đường vắng,  

thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,  

đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,  

truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,  

nâng phẩm giá cho kẻ đời chà đạp,  

đem tự do cho những kiếp đọa đày. 

 Lạy Chúa, xin cứ gởi con vào thôn xóm,  

đem an hòa cho những ai bất thuận,  

đem thanh bình cho kẻ sống âu lo,  

đem ủi an cho người đang sầu khổ,  

đem niềm vui cho những ai bất hạnh,  

đem vận may cho người gặp rủi ro. 

 Lạy Chúa, xin cứ đặt con như một sự tình cờ,  

đem may mắn cho những ai gặp được,  

giữa đường đời khi lỡ bước bơ vơ,  

cứ cho con đừng bao giờ khiếp sợ :  

giữa biển đời mang con tim núi lửa  

với đôi tay êm ái của mẹ hiền. 

 Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả  

cho mọi người được hạnh phúc yên vui ;  

còn phần con xin gởi hết nơi Ngài  

là Thiên Chúa, Tình Yêu và Lẽ Sống.  

Ngài cho con tất cả niềm hy vọng  

để tin yêu và vui sống trọn đời. 

 



Y ê u  t h a  n h â n  
 

107 
 

8 
Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới :  

Con mơ ước tài nguyên của cả trái đất này  

là thuộc về mọi người, mọi dân tộc. 

 Con mơ ước  

không còn những La-da-rô đói ngồi ngoài cổng,  

bên trong là người giàu yến tiệc linh đình.  

Con mơ ước mọi người đều có việc làm tốt đẹp,  

không còn những cô gái đứng đường  

hay những người ăn xin. 

 Con mơ ước  

những ngưòi thợ được hưởng lương xứng đáng,  

các ông chủ coi công nhân như anh em.  

Con mơ ước  

tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình,  

các công viên và bãi biển đầy người đi nghỉ. 

 Lạy Chúa của con,  

con ước mơ một thế giới đầy màu xanh,  

xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển,  

và xanh của bao niềm hy vọng  

nơi lòng những ai ham sống và ham dựng xây. 

 Nếu Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ,  

thì xin giúp con thực hiện những ước mơ đó.  

 

9 
Lạy Cha, xin cho con ý thức rằng  

tấm bánh để dành của con thuộc về người đói,  

chiếc áo nằm trong tủ thuộc về người trần trụi,  

tiền bạc con cất giấu thuộc về người thiếu thốn. 
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 Lạy Cha, có bao điều con giữ mà chẳng dùng,  

có bao điều con lãng phí  

bên cạnh những Ladarô túng quẫn,  

có bao điều con hưởng lợi  

dựa trên nỗi đau của người khác,  

có bao điều con định mua sắm dù chẳng có nhu cầu.  

Con hiểu rằng nguồn gốc sự bất công  

chẳng ở đâu xa.  

Nó nằm ngay nơi sự khép kín của lòng con.  

Con phải chịu trách nhiệm  

về cảnh nghèo trong xã hội. 

 Lạy Cha chí nhân,  

vũ trụ, trái đất và tất cả tài nguyên của nó  

là quà tặng Cha cho mọi người có quyền hưởng.  

Cha để cho có sự chênh lệch, thiếu hụt,  

vì Cha muốn chúng con san sẻ cho nhau.  

Thế giới còn nhiều người đói nghèo  

là vì chúng con giữ quá điều cần giữ.  

Xin dạy chúng con biết cách đầu tư làm giàu,  

nhờ sống chia sẻ yêu thương. Amen. 
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