
PHỤ LỤC 

        Vấn đề :   

1. Cầu nguyện là gì ? 

2. Phụng vụ là gì? 

3. Ăn năn tội cách trọn là sao ? 

 

 

1. Cầu nguyện  

Nội dung 

 

 

 

 

 

 

 

A.Cầu nguyện là gì ? 

Cá sống nhờ nước  

Người sống nhờ hít thở 

Đức tin người Kyto hữu sống động nhờ cầu nguyện. 

Cầu nguyện ( phật giáo gọi là niệm) là thưa chuyện với Chúa về cuộc sống của bạn ! Dĩ nhiên 

đứng về góc độ nào đó thì cầu nguyện là bạn trình bày = giải bày lên Chúa những vấn đề  bạn 

đang vướng mắc.  

B. Các hình thức cầu nguyện 

 Cầu nguyện chung + lớn tiếng 

a. Cầu nguyện là gì ? 

b. Hình thức cầu nguyện. 

c. Cầu nguyện bằng tâm tình gì ? 

d. Kết luận 



 Cầu nguyện riêng + âm thầm 

 Cầu nguyện bằng tâm tình tự phát với Chúa 

 Cầu nguyện bằng các kinh nguyện trong phụng vụ Giáo hội. 

C. Tâm tình nên có khi cầu nguyện 

Để dễ có tâm tình cầu nguyện thì các nhà đạo đức gợi lên cho bạn 4 chủ đề trong khi cầu 

nguyện là : 

1) Ngợi khen Chúa.( Ca ngợi các phẩm chất củaThiên Chúa như: quyền năng, từ bi,  thành 

tín, hay thương xót...) 

2) Cảm tạ Chúa. (Những ơn lành hồn xác bạn hoặc mọi người nhận được cách này cách 

khác). 

3) Xin lỗi Chúa.( những tội lỗi, yếu đuối, vô ơn, thiếu bổn phận.... 

4) Xin ơn Chúa.( những ơn lành hồn xác...) 

D. Kết luận 

Muốn qua sông phải qua cầu 

Muốn vươn tới Chúa phải qua cầu nguyện. 

Muốn kết hợp với Chúa con đường dễ dàng nhất là cầu nguyện. Kyto hữu mà thiếu cầu nguyện 

là kyto hữu chết dần dần 

Bài học đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp bài sau. 

……÷…… 

 


