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Mt 6,7-15 
6:7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được 

nhậm lời. 
6:8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 
6:9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin 

làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 
6:10 triều đại Cha mau đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
6:11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; 
6:12 xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con; 
6:13 xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 
6:14 "Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho 

anh em. 
6:15 Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho 

anh em. 

 

LỜI KINH CHÚA DẠY 

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân 

ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em 

đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.” (Mt 6,7-8) 

 

Suy niệm: Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, trước hết Chúa Giê-su khuyên các ông đừng 

như dân ngoại, bởi họ không biết rõ Đấng họ kêu xin, nên cứ tưởng lải nhải nhiều sẽ được 

nhận lời. Khác với họ, người môn đệ đã trở nên con cái trong nhà, mà đã là con thì đương 

nhiên có quyền được hưởng tình thương, kể cả quyền thừa kế nữa. Thế nên, để lời kêu xin 

được hiệu quả, trước hết phải hiểu Đấng mình kêu xin và đặt mình đúng trong mối tương 

quan mật thiết ấy. Ngài là Cha và Ngài biết rõ chúng ta cần gì, đến nỗi Đức Giê-su còn 

khẳng định: “Anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt 

lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho 

những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11). Một khi hiểu được tấm lòng của Người Cha thì 

chúng ta biết mình cần xin gì, cũng như phải cầu xin với tâm tình nào. 
 

Mời Bạn: Lời cầu xin cho “danh Cha cả sáng,” không phải là lời cầu xin thuộc dạng “lo 

bò trắng răng,” bởi đương nhiên Thiên Chúa phải làm cho danh Ngài cả sáng. Nhưng khi 

cầu xin như vậy, bạn ý thức mình là con, và xin cho danh Thiên Chúa được vinh hiển qua 

lời nói cũng như hành động của mình. 
 

Chia sẻ: Đâu là yếu tố sẽ làm cho danh Chúa được cả sáng? 
 

Sống Lời Chúa: Chú ý phần thứ hai của Kinh Lạy Cha và nỗ lực thực hành để danh Chúa 

được cả sáng. 
 

Cầu nguyện: Đọc Kinh Lạy Cha cách khoan thai và với tâm tình thảo hiếu. 


