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BÀI 16

CHÚA GIÊSU DẠY CHÚNG TA CẦU NGUYỆN



CÂU CHUYỆN MỞ ĐẦU



CÔNG BỐ LỜI CHÚA



Lời Chúa: Mt 6, 9 - 13

“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, triều đại Cha mau đến, ý Cha

thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương

thực hằng ngày



xin tha tội cho chúng con như chúng

con cũng tha cho những người có lỗi

với chúng con; xin đừng để chúng con

sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng

con cho khỏi sự dữ”.

Đó là Lời Chúa.  

- Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa



HIỂU LỜI CHÚA

Chúa dạy các môn đệ kinh gì khi

cầu nguyện?

Kinh Lạy Cha



Cho biết địa chỉ của đoạn Lời

Chúa mới nghe.

Mt 6, 9 - 13



Khi cầu nguyện chúng ta thưa

lên với ai?

Với Chúa Cha



Câu 1: Chúa Giêsu dạy

chúng ta cầu nguyện

bằng kinh nào?

T. Chúa Giêsu dạy chúng

ta cầu nguyện bằng Kinh

Lạy Cha.



Câu 2. Qua Kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu dạy

chúng ta cầu nguyện với tâm tình nào?

T. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu

nguyện với tâm tình đơn sơ, tin tưởng

và yêu mến như người con thưa

chuyện với cha mình.



Bình thường em

hay nói chuyện với

ai nhiều nhất?



Em hay nói những

chuyện gì?



Em cũng hãy cầu

nguyện với Chúa như

một người bạn. Kể

cho Chúa nghe những

chuyện trong ngày

sống của mình nha.



Đó chính là cầu

nguyện đấy.



Câu 3: Trong ba ý nguyện đầu, 

chúng ta xin Chúa Cha những gì?

T. Chúng ta xin cho

Danh Cha cả sáng, 

Nước Cha trị đến, 

Ý Cha thể hiện dưới đất

cũng như trên trời.



“Danh Cha cả sáng” 

chúng ta xin cho mọi
người nhận biết và
tôn thờ Thiên Chúa.



“Nước Cha trị đến”,

chúng ta xin cho Nước 
Thiên Chúa là sự công 
bằng, chân thật, yêu 
thương và tha thứ, 
được ngày càng thấm 
sâu vào cuộc sống.



“Ý Cha thể hiện”, 

chúng ta xin cho mọi 
người biết thực hiện ý 
Chúa mỗi ngày.



T. Chúng ta xin Chúa Cha 
lương thực hằng ngày, 
xin tha thứ tội lỗi, 

Câu 4: Trong bốn ý nguyện sau, chúng ta xin

Chúa Cha những gì?

 xin đừng để chúng

ta sa chước cám dỗ, 

 và cứu chúng ta 

khỏi mọi sự dữ.



xin lương thực hằng ngày”, 

chúng ta nhớ bốn điều này:

Phó thác nơi Thiên Chúa.

Chia sẻ và giúp đỡ người nghèo

Sống công bằng với mọi người

Nuôi dưỡng bằng lương thực vật chất

và thiêng liêng



Xin tha thứ,

chúng ta cần tha

thứ cho mọi

người, để được

Chúa thứ tha.



xin chớ để chúng con 

sa chước cám dỗ,

chúng ta cần tránh

xa các dịp tội và

tránh làm điều xấu.



xin cứu chúng con 

khỏi mọi sự dữ,

chúng ta xin Chúa bảo

vệ và gìn giữ khỏi mọi

điều nguy hại.





Câu 1: Chúa Giêsu dạy chúng ta 

cầu nguyện bằng kinh nào?



Câu 2: Qua Kinh Lạy Cha, Chúa

Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện

với tâm tình nào?



Câu 3: Trong ba ý nguyện

đầu, chúng ta xin Chúa Cha 

những gì?







Cùng khám phá bài hát Kinh Lạy Cha bằng tiếng Do Thái



GHI BÀI

♦ Thực hành:

Trước khi đi ngủ và sáng thức

dậy, em nhớ đọc Kinh Lạy Cha 

cách sốt sắng.



ĐỌC CHUNG

CÂU TÂM NIỆM

Chúa Giêsu dạy chúng ta

Lời kinh đẹp nhất: Lạy Cha trên trời



NGUYỆN CHÚC 

CÁC EM   

LUÔN TRÀN ĐẦY 

ƠN LÀNH 

CỦA CHÚA


