POWER HIDDEN IN WEAKNESS
“If I am to boast, then let me boast of my own weakness” (2 Cor. 11,30).
This message by Saint Paul is particularly important now, for the whole world. Pope`s
Francis teaching gives us often this same message.
“Who is weak, and I am not weak? Who is made to stumble, and I am not indignant?” (id.
11,29), writes Saint Paul. However, he was not a strong man, nor his health was good. Yet,
after meeting Jesus, he would go all over the world to preach the Gospel.
As for Pope Francis, he is now 83, but he continues to travel widely, bringing hope especially
to the poor and the needy, and he invites us, as Christians, to stay near those who suffer.
Saint Paul and Pope Francis: where does their energy come from? One point in common is
that they take upon themselves the suffering of the others. It is not something that comes from
their own strength, but comes as a grace from the Lord, in whom they put their unconditional
trust.
The spreading of the corona virus has brought total chaos all over the world. So many people
suffer. Doctors and nurses care for the sick with constant unselfishness. Churches had to be
closed for some months.
Let us pray for all those who suffer and let us begin to help others in little things, keeping in
mind that the grace and power of the Lord is present above all in these moments, in
unexpected ways.
Let me share with you a recent episode. A friend of mine found himself in a very difficult
situation. He went to pray fervently at many Buddhist temples and there he saw so many
people praying earnestly. He was moved and after a while he found himself praying for them,
not for himself. It was at this point that he felt that his prayer had been answered!
“The prayer for oneself becomes the prayer for others”. This is what true prayer means.
Power hidden in weakness.
(Summary)
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SỨC MẠNH ẨN GIẤU TRONG SỰ YẾU ĐUỐI
“Nếu phải tự hào, thì tôi sẽ tự hào về những yếu đuối của tôi” (2 Cor. 11,30).
Thông điệp này của Thánh Phaolô thì hiện nay đặc biệt quan trọng đối với toàn Thế giới.
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô thường truyền cho chúng ta cùng một Thông điệp
này.
“Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại
không cảm thấy lòng sôi lên” (Id. 11,29), Thánh Phaolô đã viết. Tuy nhiên, Thánh Phaolô
không phải là một chàng thanh niên cường tráng, và cũng không phải là một chàng thanh
niên khỏe mạnh. Nhưng, sau khi gặp gỡ Chúa Giêsu, Thánh Phaolô đã đi tới khắp nơi trên
Thế giới để trao giảng Tin Mừng.
Về phần Đức Thánh Cha Phanxicô, hiện nay Ngài 83 tuổi nhưng Ngài vẫn thực hiện
những chuyến công du xa, đặc biệt là mang huy vọng đến với người ai nghèo khổ và túng
thiếu, và Ngài mời gọi chúng ta, là những người Kitô hữu, hãy ở gần họ những người đau
khổ.
Thánh Phaolô và Đức Thánh Cha Phanxicô: Nghị lực tiềm tàng của họ đến từ đâu? Có
một điểm chung là họ tự vác lấy đau khổ cho người khác. Nó không phải là điều đến từ sức
mạnh của riêng họ, nhưng là ân sủng được đến từ Thiên Chúa, nơi họ đặt niềm tin một
cách vô điều kiện.
Sự lây lan của Vi rút Corona đã gây ra sự hỗn loạn trên toàn Thế giới. Có quá nhiều
người đau khổ. Các Bác sỹ và Y tá chăm sóc bệnh nhân với hiệu quả liên tục. Các Nhà thờ
đã phải đóng cửa trong vài tháng.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đau khổ và bắt đầu giúp đỡ họ bằng các
việc làm nhỏ, khắc nhớ trong tâm trí rằng ân sủng và quyền năng của Thiên Chúa luôn
hiện diện trong những khoảng khắc này, theo những cách mà chúng ta không ngờ tới.
Hãy để tôi chia sẻ với các bạn một chuyện gần đây. Một người bạn của tôi đã tìm lại
chính mình trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Anh ấy đã đi cầu nguyện nhiệt thành tại
nhiều ngôi Chùa Phật giáo và ở đó anh ấy nhận thấy có rất nhiều người đang cầu nguyện
một cách sốt sắng. Anh ấy đã xúc động và một lúc sau anh thấy mình đang cầu nguyện cho
họ, chứ không phải cầu nguyện cho mình. Chính tại thời khắc này, anh ấy cảm nhận rằng
lời cầu nguyện của mình đã được nhậm lời.
“Lời cầu nguyện của chính mình trở thành lời cầu nguyện cho những người khác”. Đây
là ý nghĩa của lời cầu nguyện chân thành. Sức mạnh ẩn giấu trong sự yếu đuối.
(Sưu tầm)

