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23/02/21 THỨ SÁU TUẦN 28 TN 

Th. Pô-li-cáp, giám mục, tử đạo   

Mt 6,7-15 

7 Khi ấy, 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. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần 

gì, trước khi anh em cầu xin. 

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, 
10triều đại Cha mau đến, 

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 
11Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày ; 
12xin tha tội cho chúng con 

như chúng con cũng tha 

cho những người có lỗi với chúng con ; 
13xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.’ 

14 “Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. 15 

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

TÌNH CHA 

“Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ 

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

không tha lỗi cho anh em.” (Mt 6,14-15) 

Suy niệm: Nếu ai đó muốn hình dung một Thiên Chúa cao sang, xa cách, thì đó không 

phải là chúa của người Ki-tô hữu. Thiên Chúa của chúng ta quá gần gũi, không những gần 

gũi mà còn có tương quan TÌNH CHA-CON với chúng ta. Muốn biết tình cha-con ấy, hãy 

nhìn vào Chúa Giê-su, Đấng phản ánh khuôn mặt của Chúa Cha, đồng thời là mẫu gương 

sống tình con thảo với Chúa Cha. Chúa Giê-su luôn dạy ta sống tâm tình cha–con với 

Chúa Cha trong mọi giáo huấn của mình, đặc biệt qua kinh Lạy Cha: cầu nguyện xin cho 

Nước Cha, Danh Cha, ý Cha, lương thực hằng ngày, tha kẻ có lỗi với chúng ta...  

Mời Bạn: “Tình Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu 

nguồn… Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con hãy chớ bao giờ dối gian” (bài hát 

Tình Cha). Lời bài hát trên nhắc bạn sống hiếu thảo với người cha trần thế. Còn với Cha 

trên trời, bạn dành tâm tình gì cho Ngài cho xứng với tư thế người con thảo? 

Sống Lời Chúa: Cầu nguyện cho kẻ ngược đãi, tha thứ cho kẻ xúc phạm chúng ta, để đáp 

lại tình Cha. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha yêu thương của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha. Chúng 

con yêu mến Cha. Xin cho con biết dâng lời tạ ơn và lòng yêu mến mỗi ngày để đáp lại 

tình Cha. Xin cho chúng con cảm nghiệm được rằng chúng con được Cha yêu mến, để rồi 

biết sống yêu thương như Cha mỗi khi chúng con rơi vào cám dỗ của thù hằn và ganh 

ghét. Amen. 

 


