
Bài 31:  Chào các bạn đến với giáo lý công giáo 3 phút. 

Chủ đề của chúng ta là 

Phần còn lại trong Kinh Lạy Cha. 

Nội dung : 

 

 

 

 

 

 

1. Thế nào là hằng ngày dùng đủ ? 

Lòng tham con người vô dáy. 

Lạy Chúa bây giờ con có nhà có đất có ruộng còn thiếu cái tủ lạnh – cái ti vi – cái Iphone ….con 

người gần như lúc nào cũng cảm thấy thiếu nhất là sống giữ một thế giới văn minh vật chất 

những tiện nghi và tiện ích xã hội càng ngày càng cao. 

Tôi xin mượn lời của thi sĩ Nguyễn công Trứ ( sống ở thế kỷ 18 ) qua 2 câu thơ sau đây để nói 

lên thế nào là đủ. 

Tri túc – tiện túc – đãi túc, hà thời túc 

Tri nhàn -tiện nhàn – đãi nhàn, hà thời nhàn.  

Nghĩa là: 

Biết đủ - cho đủ, sống đủ là đủ 

Biết nhàn cho nhàn hưởng nhàn là nhàn. 

Trước khi bạn ngước lên với những khát vọng thì bạn hãy cúi xuống và nhìn thấy còn bao người 

kém may mắn hơn bạn nhiều ! Hãy cám ơn Chúa vì những gì bạn đang có và sẵn sàng buôn 

bỏ nhưng khát vọng cao xa bạn nhé ! 

 Hằng ngày dùng đủ  

 Xin Tha tội  

 Xin chiến thắng cám dỗ 

 Xin thoát khỏi sự dữ. 



2. Vấn đề tha tội và tha lỗi. 

Chúng ta đã vi phạm rất nhiều về điều răn Chúa và Giáo hội ! Thêm vào đó vốn bản năng dục 

vọng có khuynh hướng nghiêng về đều xấu trong ta nên ta rất dễ phạm tội. Trong kinh Lạy 

Cha Chúa Giesu kêu gọi ta xin Thiên Chúa tha tội ( và chắc chắn với tâm tình thống hối chân 

thành -   Chúa thứ tha “ Thầy không dạy tha 7 lần mà phải tha 70 lần 7” Nhưng Chúa cũng 

muốn chúng ta tha những lỗi lầm của tha nhân như điều kiện ắt có và đủ để được Chúa thứ 

tha.  

3. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ. ( xin xem lại bài cám dỗ) 

Như bạn đã biết cám dỗ là lằn ranh giữa tội và phước. Tự nó chưa ghép thành tội chỉ khi nào 

ta bằng lòng và ưng thuận theo cám dỗ làm điều xấu ác thì mới có tội. 

4. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

Sự dữ là nhưng thiên tai, hoặc nhân tai ngoài ý muốn và sự kiểm soát của mình. Một cơn bão,  

một trận động đất, một làn gió độc, một virus Corona…một  tại nạn giao thông, một cơn bệnh 

hiểm nghèo, ngay cả một cái trợt chân vấp ngã đều là sự dữ. 

Xin cứu cho khỏi sự dữ là một nhu cầu cần thiết nhất là trong một thế giới đầy biến động hôm 

nay. 

Bài học đến đây là kết thúc!  

Xin mời bạn đọc thuộc lòng kinh Lạy Cha : 

 Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha 

thể hiện dưới đất cũng như trên trời.Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, 

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa 

chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen 

Xin chào và hẹn gặp lại bạn bài sau nhé ! 

……÷…… 

 


