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“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới 
đất, hai người trong anh em hợp lời 
cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở 
đâu có hai ba người hợp lại nhân 
danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa 
họ” (Mt 18, 19-20) 

 

Theo thiển ý, đây là một trong những lời của Đức Giêsu làm cho tâm hồn nhảy mừng. 
Biết bao nhu cầu trong cuộc sống, bao nhiêu mong ước được phép và tốt lành mà Bạn 
không biết phải làm thỏa mãn thế nào, mà Bạn không thể đáp ứng! Bạn xác tín sâu xa 
rằng chỉ có sự can thiệp từ trên cao, một ân huệ từ trời, mới có thể cho ta những gì ta 
hết sức mong mỏi. Và đây Bạn cảm thấy từ miệng Đức Giêsu lặp lại một cách rõ ràng 
minh bạch, một cách chắc chắn vững vàng, lời đầy hy vọng và hứa hẹn: 
 

“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin 
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba 

người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” 
 

Bạn đã đọc trong Tin mừng rằng Đức Giêsu nhiều lần khuyên cầu nguyện và dạy phải 
làm thế nào để nhận được. Nhưng lời cầu nguyện mà hôm nay chúng ta chú ý đến, thì 
thực sự độc đáo. Để có thể nhận được lời đáp lại từ trời, lời cầu nguyện này đòi nhiều 
người, đòi một cộng đoàn. Lời này dạy: “Nếu hai người trong anh em”. Đó là con số nhỏ 
nhất làm nên một cộng đoàn. Vậy đối với Đức Giêsu con số không quan trọng bằng số 
nhiều tín hữu. 

Trong Do thái giáo - bạn sẽ biết rõ – người ta cũng biết rằng Thiên Chúa đánh giá cao 
lời cầu nguyện của tập thể, nhưng Đức Giêsu nói lên một điều mới mẻ: “Nếu hai người 
trong anh em hợp lời”. Người muốn nhiều người, nhưng muốn họ hợp nhất với nhau, 
Người nhấn mạnh đến sự nhất trí của họ: Người muốn họ chỉ có một tiếng nói. Chắc 
chắn họ phải đồng ý với nhau về lời xin; nhưng trên hết lời cầu xin đó phải đặt trên sự 
đồng lòng. Trên thực tế Đức Giêsu khẳng định rằng điều kiện để nhận được những gì 
ta xin là tình thương yêu lẫn nhau giữa người ta với nhau. 
 

“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin 
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba 

người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” 
 

Bạn có thể hỏi: “Tại sao những lời cầu xin thực hiện trong hiệp nhất lại dễ  đạt đến 
Chúa Cha hơn cả?” Có lẽ lý là bởi vì chúng được thanh luyện hơn. Thực vậy, thường 
thường lời cầu nguyện bị giảm thiểu vào điều gì, nếu không vào một chuỗi những lời xin 
ích kỷ, chúng nhắc nhớ đến những người  ăn xin trước mặt một ông vua, hơn là những 
người con đứng trước một người cha? 

Trái lại tất cả những gì ta cùng nhau xin thì chắc chắn ít mang dấu vết lợi lộc cá nhân. 
Khi có liên hệ với người khác ta cũng được thúc đẩy cảm nhận cả những nhu cầu của 
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họ và chia sẻ những nhu cầu ấy. Không chỉ như vậy: mà hai hoặc ba người thì còn dễ 
dàng hiểu điều Chúa Cha muốn hơn. 

Như vậy nếu ta muốn lời cầu nguyện của mình được nhậm lời thì hay hơn cả là đứng 
chính ở chỗ Đức Giêsu dạy, nghĩa là: 
 

“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin 
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba 

người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” 
 

Chính Đức Giêsu dạy chúng ta đâu là bí mật sự sự hiệu nghiệm trong lời cầu nguyện 
này. Bí mật hệ tại việc “hợp lại nhân danh Người”. Khi ta hợp lại như thế thì giữa 
chúng ta có sự hiện diện của Người và tất cả những gì ta xin với Người thì dễ dàng 
nhận được hơn. Đúng thế, Đức Giêsu hiện diện ở đâu tình thương yêu lẫn nhau kết 
hợp các tâm hồn lại, chính Người cùng với chúng ta cầu xin Chúa Cha. Và Bạn có thể 
nghĩ rằng Chúa Cha không lắng nghe sao? Chúa Cha và Đức Kitô là một. 

Tất cả những điều này đối với Bạn không xem ra tuyệt diệu sao? Nó không đem lại 
cho Bạn sự chắc chắn sao? Không đem lại cho bạn lòng tin tưởng sao? 
 

“Thầy bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin 
bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba 

người hợp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ” 
 

Bây giờ chắc chắn Bạn muốn biết Đức Giêsu muốn Bạn xin điều gì. Chính Người nói 
lên điều đó rõ ràng rằng: “bất cứ điều gì”. Như vậy không có một giới hạn nào. 

Vậy Bạn cũng đặt lời cầu nguyện này vào chương trình cuộc sống của Bạn. Có lẽ gia 
đình Bạn, chính Bạn, những bạn hữu của Bạn, những hiệp hội Bạn tham dự, quê 
hương Bạn, thế giới chung quanh Bạn thiếu không biết bao nhiêu trợ giúp vì Bạn đã 
không xin chúng. 

Bạn hãy đồng lòng với những người thân yêu, với người thông cảm hay chia sẻ 
những lý tưởng của Bạn, và sau khi sẵn sàng yêu thương nhau như Tin mừng dạy, 
thật sự hiệp nhất để xứng đáng được sự hiện diện của Đức Giêsu giữa các bạn, hãy 
xin. Và hãy xin nhiều hơn cả mình có thể: hãy xin trong cuộc hội họp phụng tự; hãy xin 
ở nhà thờ; hãy xin ở bất kỳ nơi nào; hãy xin trước khi đưa ra quyết định; hãy xin bất 
cứ điều gì. 

Và nhất là đừng làm thế nào để Đức Giêsu bị thất vọng vì thái độ không lo lắng của 
các bạn, sau khi đã ban cho các bạn nhiều dịp. Người ta sẽ mỉm cười hơn, các bệnh 
nhân sẽ hi vọng; các trẻ em sẽ lớn lên được che chở hơn, các gia đình hòa thuận 
hơn; những vấn đề hệ trọng sẽ có thể được đối phó cả trong thâm sâu… Và các bạn 
sẽ nhận được Thiên đàng, bởi vì lời cầu nguyện cho những nhu cầu của người sống 
cùng kẻ chết cũng là một trong những việc thương người mà chúng ta sẽ được hỏi 
trong cuộc phán xét chung thẩm.   

       Chiara Lubich 
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