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Mt 7,7-12 

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ 

tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm 

thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em, khi con 

mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó 

con rắn ? 11 Vậy nếu 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 ? 

12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em 

cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.” 

CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC 

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

những kẻ kêu xin Người sao?” (Mt 7,11) 

Suy niệm: Khi cầu nguyện và dâng lên Chúa những mong ước của mình, ai 

cũng mong mỏi lời cầu khẩn ấy được Chúa nhận lời. Chúa Giê-su khẳng định 

với chúng ta rằng mọi lời ta cầu xin đều được Cha trên trời lắng nghe. Ngài sẽ 

đáp lời qua việc ban những của tốt lành cho bất cứ ai kêu xin Ngài. Tuy nhiên, 

Chúa nói “cứ xin thì sẽ được” không có nghĩa là Ngài phải đáp ứng bất cứ điều 

gì như lòng chúng ta mong ước cầu xin. Bởi nhiều khi, với cái nhìn hữu hạn 

của phận người, chúng ta không biết điều gì thực sự tốt cho mình; còn Thiên 

Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự, lại biết rất rõ. Vì thế, Ngài sẽ ban cho chúng ta 

những của tốt lành không theo lời kêu cầu của ta, mà theo lòng nhân hậu và 

khôn ngoan của Ngài. 

Mời Bạn: Rất nhiều người Ki-tô hữu rơi vào cám dỗ muốn Thiên Chúa thực 

hiện đúng y theo những gì mình cầu xin. Để rồi, khi không thấy kết quả như 

mong đợi, ta thường dễ có cảm giác hụt hẫng thất vọng, không còn thiết tha với 

việc cầu nguyện. Còn bạn thì sao? Bạn có tin rằng Thiên Chúa biết và sẽ ban 

những gì tốt nhất cho bạn cũng như cho những người khác không? 

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi dâng một lời cầu nguyện, xin ơn trung thành 

vâng theo ý Chúa trong mọi sự, kể cả những điều trái ý riêng mình. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa luôn nhận lời chúng con cầu 

xin. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn vững tin vào tình 

yêu của Chúa. Nhờ đó, trước những khi khó khăn thách đố của cuộc sống, 

chúng con luôn đặt trọn niềm trông cậy vào Chúa và gắn bó với Chúa trọn đời.  

 


