
Chúng ta cầu nguyện giống như  
Chúa Giê-su 
Chúng ta gọi Thiên Chúa là “Cha chúng con” vì Chúa Giê-su đã bảo 
chúng ta hãy gọi như thế, rồi chúng ta cũng cầu nguyện bằng kinh 
Lạy Cha vì Chúa Giê-su đã dạy kinh đó cho chúng ta. Trong bài học 
16, các em học cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha với sự hiểu biết ý 
nghĩa của kinh ấy. Các em cũng sẽ nhận ra những lúc nào trong ngày 
các em có thể cầu nguyện. 

Lương thực hằng ngày 
Bánh chúng ta ăn mỗi ngày có thể khác xa 
bánh Chúa Giê-su đã ăn, hoặc khác với những 
thứ bánh người ta ăn tại các nơi trên thế giới.  
Tuần này gia đình hãy dùng những loại bánh 
khác nhau (bánh nho, bánh nướng, bánh bột 
chua, bánh Pháp, bánh Ý, bánh bột bắp). Quý 
vị phụ huynh hãy nói về bánh cần thiết cho mọi 
người mỗi ngày như thế nào. 

Nói chuyện 
Một số câu chuyện nhằm hỏi về việc nọ việc 
kia, còn một số câu chuyện khác nhắm đến 
việc giải quyết những vấn đề. Một số câu 
chuyện khác nữa thì nói về việc khen ngợi 
hoặc xin lỗi. Cùng với con em, quý vị hãy kê ra 
một số mục đích của việc nói chuyện. Xin hãy 
nhắc nhở cho em biết khi chúng ta cầu nguyện 
là chúng ta nói chuyện với Chúa và lắng  
nghe Người. 

Cầu nguyện có đủ mọi cách
Hãy thảo luận với con em về những cách quý 
vị có thể cầu nguyện, thí dụ như hát, dùng cử 
điệu, suy niệm, dùng những lời kinh đã học 
thuộc lòng, hoặc dùng những lời riêng của 
mình.Cùng nhau tập sử dụng những hình 
thức cầu nguyện này. 

Lạy Chúa Giê-su, chúng con cám 
ơn Chúa đã dạy chúng con kinh Lạy 
Cha. Kinh ấy nhắc nhở chúng con có 
thể xin Thiên Chúa là Cha chúng con 

bất cứ điều gì chúng con cần. Xin 
Chúa giúp chúng con biết luôn  

cầu nguyện bằng kinh ấy  
với một tâm hồn rộng  

mở. A-men. 
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Ngày Chúa Nhật 
Đọc một kinh tạ ơn về bánh ban sự sống 
trong Bí tích Thánh Thể. 

Trong tuần 
Trong tuần này, mỗi ngày đọc một kinh 
của gia đình vào một lúc khác nhau. Đề 
nghị những lúc cầu nguyện là giờ đi ngủ, 
giờ ăn, trước khi ra khỏi nhà vào ban sáng, 
hoặc trước khi làm bài làm ở nhà. 

Thăm gia trang của chúng ta 
www.blestarewe.com 
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Gia sản của chúng ta trong 
những Biểu tượng 
Vào thời Chúa Giê-su, đôi khi người ta sử dụng 
những vật dụng khi họ cầu nguyện. Cành lá dừa 
được dùng lúc cầu nguyện ngợi khen.Việc 
vung qua vung lại cành lá biểu tượng cho sự 
chiến thắng. Các môn đệ Chúa Giê-su đã cầm 
cành lá dừa trong khi Chúa khải hoàn vào thành 
Giê-ru-sa-lem trước khi Người chịu cuộc khổ 
nạn và chịu chết. 
 Theo truyền thống, lá dừa được làm phép 
khi bắt đầu Phụng vụ Chúa Nhật Lễ Lá. Tro 
dùng để xức trên trán trong ngày Thứ Tư Lễ 
Tro là những lá dừa đã được đốt thành tro. Có 
nhiều gia đình gài những lá dừa sau tượng chịu 
nạn hoặc ảnh thánh. Cũng có những tục lệ bện 
lá dừa làm hình thánh giá hoặc đốt nhỏ nhỏ lá 
dừa khi có cơn giông bão hoặc có gì khác 
không tốt xảy ra. 

Cốt yếu của cầu nguyện 
 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.

Mát-thêu 6:9

  Chúa Giê-su đã dạy kinh Lạy Cha cho  
  các môn đệ Người khi họ hỏi Người họ  
  phải cầu nguyện như thế nào. Kinh Lạy 
Cha quan trọng đến nỗi chúng ta cầu nguyện 
bằng kinh ấy trong mỗi Thánh lễ; nó gồm tóm 
toàn thể Tin Mừng về tình yêu của Thiên Chúa. 
Trong một loạt những khẳng định ngắn gọn, 
Chúa Giê-su đã dạy chúng ta phải cầu nguyện 
như thế nào. Người ngợi khen Thiên Chúa và 
cầu xin cho có lương thực, được tha thứ và được 
giữ gìn khỏi chước cám dỗ. Qua bao nhiêu năm 
chúng ta đã lập đi lập lại lời kinh này, coi đó như 
là cốt lõi của cầu nguyện. Khi dạy kinh Lạy Cha 
cho con em, chúng ta chia sẻ việc nhận biết giá 
trị, lời hay ý đẹp của kinh đó và sự tập trung tất 
cả đời sống Ki-tô trong đó nữa. 
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