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Lc 11,1-4 
11:1

 Có một lần Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một 

người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu 

nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông". 
11:2

 Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói: "Lạy Cha, xin làm cho 

danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, 
11:3

 Xin Cha cho chúng con ngày nào có lượng thực ngày ấy; 
11:4

 Xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi 

với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ". 

 

ĐỂ VINH DANH THIÊN CHÚA 

“Lạy Cha, xin làm cho Danh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến.” (Lc 11,2) 

 

Suy niệm: “Hữu sự thì vái tứ phương, vô sự nén hương chẳng mất”. Hoá ra làm các 

việc thờ phượng với tâm thức thực dụng không phải là chuyện mới có đây. Khi “hữu 

sự” người ta mới “cầu Trời, khấn Phật”. Người ta đến các Đền, Chùa, Nhà Thờ để 

cầu xin nhiều hơn là để cầu nguyện. Ngay các ki-tô hữu cũng đưa ‘cơ chế xin-cho’ 

vào mối tương quan giữa Thiên Chúa với mình. Chúa Giê-su đã mặc khải cho chúng 

ta biết Thiên Chúa là Cha và chúng ta phải sống với Ngài trong tâm tình cha con. 

Người con hiếu thảo là người con biết sống thế nào để làm rạng rỡ gia phong. Là 

con cái Thiên Chúa, chúng ta càng phải làm cho “danh Cha cả sáng” hơn nữa. Nếu 

chỉ sống với Chúa bằng não trạng thực dụng: chỉ cầu nguyện với Chúa để ‘xin xỏ’ 

cho được việc mình, thì đó không phải là cách sống của người con ngoan coi Thiên 

Chúa là Cha của mình. 

 

Mời Bạn: Là ki-tô hữu, là con cái Thiên Chúa, mối quan tâm duy nhất của chúng ta 

là làm cho ‘Danh Cha cả sáng, triều đại Cha mau đến’ bằng lời cầu nguyện và những 

việc làm cụ thể hằng ngày. Ngay khi cầu xin cho những nhu cầu của mình cũng như 

của anh chị em, chúng ta cũng hướng tới mục tiêu làm vinh danh Thiên Chúa. 

 

Chia sẻ: Cùng nhau làm một việc ‘phi lợi nhuận’ để tôn vinh Chúa: chầu Thánh Thể, 

một hoạt động bác ái xã hội. 

 

Sống Lời Chúa: Tâm niệm và thực hành Lời Chúa: “Dù ăn, dù uống, hay bất cứ 

làm việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” (1Co 10,31). 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con nguyện chịu mọi sự gian nan thua thiệt miễn sao 

chúng con luôn làm mọi sự để cho Danh Chúa được cả sáng. Amen. 
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