
Bài 30 :  

Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

Chủ đề : Những điều ta cần  phải XIN 

Đây là điều tôi thích muốn nói mà bạn cũng rất muốn nghe !  

 Chúng ta nên cầu xin với Chúa những gì đây ? Giàu sang, may mắn, làm ăn phát đạt, tai qua 

nạn khỏi và còn còn rất nhiều nữa ! Bạn có quyền cầu xin những điều tốt đẹp đó vì đó là nhưng 

thiện ích cho ban và gia đình nhưng còn việc bạn có nhận được hay không còn tùy thuộc vào 

sự quan phòng của Thiên Chúa.( Chúa thấy trước những gì cần thiết cho phần rỗi của bạn hơn 

là phần xác nhé ! ) 

Ở đây tôi xin nói với bạn nhưng điều ta phải cầu xin qua kinh LẠY CHA. 

Đây là kinh chính Chúa Giesu là tác giả và là một trong những kinh trọn vẹn nhất trong việc 

cầu xin.  

Có 7 điều cần cầu xin trong kinh Lạy Cha. 

3 điều đầu tiên xin cho Danh Chúa – Nước Chúa và Ý Chúa được ăn khớp với nhau trên thế 

giới và trong tâm hồn mọi người. 

4 điều còn lại xin cho  

 Hằng ngày dùng đủ  

 Xin Tha tội  

 Xin chiến thắng cám dỗ 

 Xin thoát khỏi sự dữ. 

 

 



Suy niệm Kinh Lạy Cha. 

Bạn thân mến ! còn gì tuyệt vời cho bằng nếu cả thế giới đều tuyên xưng Thiên Chúa là Cha 

và mọi người đều là anh em với nhau thì “Tứ hãi giai huynh đệ - anh em bốn phương một nhà” 

! Đã là anh em thì “gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” hoặc “anh em như thể tay chân”  

Nếu cả thế giới đều được cai trị bằng NƯỚC CHÚA nghĩa là một nước của tình yêu thương bởi 

vì Thiên Chúa là Tình yêu – không còn oán hận thù hằn ghét ghen . Một thế giới mà “lá lành 

đùm là rách – lá rách đùm lá nát thì không còn đói rét – thiếu ăn thiếu học thiếu văn minh. 

Không có nạn buôn bán người ....người là lang sói đối với người nữa thì hạnh phúc biết bao. 

 

 

 

Khi mà mọi người trên thế giới đều vâng phục thánh Ý Thiên Chúa nghĩa là: luôn nghĩ, làm và 

nói tốt cho nhau như lòng Chúa mong ước thì bạn và tôi sẽ tha thứ cho nhau, bổ túc cho nhau 

và trợ lực cho nhau cùng dìu nhau trên hành trình  tiến về quê hương vĩnh hằng của chúng ta 

là NƯỚC TRỜI. 

Bài học đến đây là kết thúc xin hẹn gặp lại bạn bài sau nhé ! 

…÷… 

 


