
Tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời  Ngày 1 
 

Hãy lớn tiếng ngợi khen Chúa qua lời cầu nguyện này... 
 

Con sẽ cảm tạ Chúa và cầu khẩn danh của Ngài. Con sẽ truyền cho dân ở 
các nước, và ở trong nước của con biết về những việc kỳ diệu mà Ngài đã 
làm. Con sẽ hát cho Ngài và chỉ ngợi khen một mình Chúa. Xin dạy cho con 
biết ý nghĩa của cụm từ “vinh hiển trong danh Ngài” để lòng con luôn hân 
hoan trong Ngài, bởi con khao khát tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn và nhớ lại 
những công việc lạ lùng Ngài đã làm 
 

• Ôi Chúa, con dâng lời cảm tạ Ngài vì Ngài là Đấng tốt lành. Tình yêu thương 
của Ngài còn đến đời đời! 

• Đang khi con lạc lầm, không có Chúa, thì Ngài đã nhớ đến con và giải cứu con 
khỏi kẻ thù nghịch! Tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời!  

• Khi con còn ở trong tội lỗi, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chết cho con! Ngợi 
khen Chúa! Tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời!  

• Chúa không giữ sổ ghi lại tội lỗi của con, cũng chẳng đối đãi với con như con 
đáng phải chịu vì tội lỗi của mình, nhưng qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã 
xóa sạch tội lỗi của con và quăng nó xa khỏi con như phương đông xa cách 
phương tây vậy. Ngài không còn nhớ đến tội lỗi của con nữa!! Ngợi khen 
Chúa! Tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời!  

• Chúa ơi, con sẽ chúc tụng danh Ngài. Nhân danh Ngài con sẽ đưa tay lên cao 
khẩn cầu vì tình yêu thương thành tín của Ngài còn đến đời đời! 

• Ôi Chúa! Con sẽ ngợi khen Ngài. Khắp trên trời dưới đất chẳng có thần nào 
giống như Chúa – Ngài giữ giao ước yêu thương với các tôi tớ Ngài khi họ hết 
lòng bước đi trong đường lối Ngài. Chẳng có điều gì quá khó với Ngài! Tình 
yêu thương của Ngài còn đến đời đời! 

 

Chúa ơi, sự vĩ đại, quyền năng, vinh hiển, oai nghi, huy hoàng đều thuộc về 
Ngài, vì mọi sự trên trời dưới đất đều là của Ngài. Ngài được tôn cao trên 
tất cả. Sự giàu có và tôn trọng chỉ đến từ Ngài mà thôi vì Ngài là Đấng Chủ 
Tể của mọi sự. Trong tay Ngài có sức mạnh và quyền năng để nâng đỡ và 
ban năng lực cho mọi loài. Con sẽ cảm tạ Ngài, ngợi khen danh vinh hiển 
của Ngài cùng với cả thiên đàng và dân sự của Ngài ở khắp mọi nơi! Vì tình 
yêu thương của Ngài còn đến đời đời! Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! 
A-men! A-men! 

Thi 105:1-5; Thi 136:1-9; 23-24; Rô-ma 5:6; Thi 103:10-12; Thi 63:4;  
2 Sử-ký 6:14; 1 Sử-ký 29:10-13  



Chúa ơi, xin giải cứu con khỏi cái tôi của mình Ngày 2 

 

Hãy lắng lòng, yên tịnh trước khi bắt đầu. Hãy yên lặng và biết rằng Chúa là Đức 
Chúa Trời (Thi 46:10) 
 

Lạy Cha, con cảm ơn Chúa vì lời Ngài đã hứa với con rằng nếu con đến gần 
Ngài thì Ngài sẽ đến gần con. Ngài sẽ ban phước cho con khi con hết sức 
tìm kiếm Ngài. Giờ này, con đến với Chúa và xưng nhận rằng con đã để lòng 
yêu thích nhiều điều khác, làm cản trở mối tương giao giữa con với Ngài. 
Con đã thường đến với Ngài chỉ bằng môi miệng, con đã nói những điều 
hay lẽ phải nhưng lòng con thì thật xa cách Ngài, cứng cỏi và vô cảm với 
Thánh Linh Ngài. Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Xin thương xót con vì con mong 
ước được trở nên người luôn tìm kiếm Ngài hết lòng và gặp được Ngài. 
 

Xin giúp con để con không lui bước và quay lại với những điều trước đây 
con đã từng ham mến sau khi đã tới gần Ngài. Con cầu xin Chúa cứu con 
khỏi chính cái tôi của mình để con không tự cho mình là công chính, tốt 
đẹp, giỏi giang, tự mình có thể làm được tất cả, hoặc chỉ luôn nghĩ đến bản 
thân mình. Xin thêm sức cho con để con cứ luôn ở trong Ngài, học cách gắn 
chặt vào Ngài và rồi những bông trái thiêng liêng được sinh ra, vì con biết 
rằng con chẳng thể làm được gì nếu con không luôn ở trong Chúa Cứu Thế 
Giê-xu. 
 

Hãy ban thêm năng lực cho con bởi Thánh Linh Chúa để con sốt sắng tìm 
kiếm Ngài. Nguyện tấm lòng khao khát đến gần Ngài được phản ánh trong 
đời sống con, trong việc con tự cho phép bản thân đọc gì, xem gì, trong việc 
con sẽ nghe loại nhạc nào, trong các cuộc trò chuyện mà con tham dự, 
trong cách con cư xử tại nhà, với hàng xóm và ở nơi làm việc, hay ngay cả 
trong những lúc con nghĩ rằng không ai biết mình đang làm gì. Trong tất cả 
những điều này và nhiều điều khác nữa, xin dạy con biết ý nghĩa của việc 
chỉ có ở trong Ngài con mới được hiện hữu, được sống và hoạt động. Con 
mời Ngài, hỡi Đức Thánh Linh, xin cày xới những chỗ đất còn chưa được 
khai phá trong lòng con, khiến nó có thể trở nên một cánh đồng màu mỡ 
cho lời Ngài được gieo trồng và lớn lên. Con cầu nguyện xin Chúa làm cho 
lòng con được mềm mại trở lại, để con có thể nghe tiếng phán Ngài rõ hơn 
và bước đi trong đường lối Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. 
A-men. 

Gia 4:8; Thi 34:10; Ê-sai 29:13; Giê 29:13; Giăng 15:4-5; Hêb 11:6;  
Công 17:28; Giê 4:3; Mat 13:18-23  



Bước theo gương Chúa Giê-xu Ngày 3 

 

Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì Chúa Giê-xu là tấm gương cho đời sống con. Xin 
giúp con bước theo Ngài, vì con biết rằng bất cứ ai thực sự bước theo Ngài 
sẽ không đi trong tối tăm, mà có ánh sáng của sự sống. Xin Chúa tha thứ 
cho con vì những lần con chọn bóng tối thay vì chọn ánh sáng trong sự hiện 
diện của Ngài. Xin giúp con yêu Chúa hơn bất cứ người nào khác hoặc điều 
gì khác. Xin giúp con lắng nghe tiếng của Ngài, được Ngài biết đến và được 
bước theo Ngài. Xin cho con ngày hôm nay không trở thành tảng đá cản lối 
khiến người khác vấp ngã hoặc làm ô danh Chúa dù là bằng lời nói hay hành 
động với tư cách là một môn đồ Ngài, vì lời Ngài dạy con rằng ai công bố 
rằng mình ở trong Chúa Giê-xu thì cũng phải sống giống như Ngài đã sống! 
 

• Xin khiến con trở nên một môn đồ giống như Phao-lô, có thể nói với người 
khác mà không hề khoe khoang rằng: “Hãy bắt chước tôi, như chính tôi bắt 
chước Chúa Cứu Thế!” 

• Xin Chúa thêm năng lực cho con bởi Thánh Linh Ngài để con có thể phản chiếu 
hình ảnh Chúa Giê-xu trên đời sống của con trong gia đình, tại nơi làm việc, ở 
trường học, hoặc với những người sống xung quanh con. 

• Xin cho các cuộc gặp gỡ của con với bạn bè, người thân hay với người xa lạ 
cũng đều luôn có sự hiện diện của Ngài. 

• Xin cho tâm trí và mắt con luôn hướng về Ngài. Trong mọi việc, xin giúp con 
là một tấm gương hay làm việc tốt. Dù trong lúc hoạn nạn, xin giúp con trở 
nên gương mẫu về sự kiên nhẫn. 

• Lạy Cha, con cầu xin rằng Ngài sẽ cho con cơ hội để truyền lại cho người khác 
những gì Ngài đã chỉ dạy con để con thực sự trở thành một môn đồ biết đi 
dẫn dắt người khác trở thành môn đồ của Ngài. 

 

Lạy Chúa, xin giúp con tiếp tục làm một môn đồ vững tin, không xê dịch khỏi 
niềm hy vọng của Phúc Âm mà con đã nghe. Xin nhắc nhở con nhớ rằng con 
là một đại sứ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được kêu gọi vào chức vụ và thông 
điệp giải hòa. Xin khiến con trở thành một chiếc bình đáng được Ngài sử dụng 
để kêu gọi người khác trở lại làm hòa với Ngài, để những bông trái thuộc linh 
sẽ được sinh ra trên đời sống con và sẽ còn lại mãi mãi. Con cầu nguyện tất 
cả những điều này trong Danh Toàn Năng của Chúa Giê-xu. A-men. 

1 Phi 2:21; Giăng 8:12; Lu-ca 14:26; 1 Giăng 2:5; Giăng 10:27; 2 Côr 6:3; 1 Côr 11:1; 
Hêb 12:2; Tít 2:7; Hêb 12:11; Gia 5:10; 2 Tim 2:2; Mat 28:19; Côl 1:23; 

2 Côr 5:18-20; Giăng 15:16 



Con sẽ nhớ lại Ngày 4 
 

Lạy Chúa, Ngài thật vĩ đại và rất đáng được ca ngợi! Những việc Ngài làm 
thật diệu kỳ! Con cảm tạ Ngài và chúc tụng danh thánh của Ngài bởi Ngài 
đã hành động vì con hết lần này đến lần khác, vì chỉ một mình Ngài mới có 
thể làm được những công việc lớn lao dường ấy! Chỉ có Ngài là Đức Chúa 
Trời mà thôi. 

• Con cảm tạ Chúa vì sự chu cấp của Ngài. Con nhớ khi... 

• Cảm tạ Chúa vì sự bảo vệ, gìn giữ của Ngài. Con nhớ khi... 

• Con nhớ ngày mà Chúa cứu con... và con biết ơn Chúa vì Ngài đã chiếu 
sáng sự tối tăm của con bằng ánh sáng của sự hiện diện Ngài. Ngài 
không đối xử với con như con đáng phải chịu vì tội lỗi con! (Tạm dừng, 
nhớ lại và cảm tạ). 

 

Bởi Thánh Linh Chúa, xin hãy dạy dỗ con biết sống với sự ngợi khen và cảm 
tạ Ngài không thôi. Con cầu xin Chúa tha thứ cho tấm lòng vô ơn và hay 
kêu ca, oán thán của con! Mỗi khi con nhớ lại Ngài đã ở cùng con và cánh 
tay Ngài đã đặt trên cuộc đời con như thế nào, lòng con lại dâng tràn sự 
biết ơn và ngợi khen Chúa. Nhưng khi bão tố cuộc đời nổi lên bủa vây con, 
con lại rất dễ dàng quay lưng khỏi Ngài và đức tin con nơi Ngài cũng dường 
như biến mất. Nhưng Chúa ơi, Ngài thật thành tín, Ngài giữ mọi lời hứa của 
Ngài. Vì vậy, con sẽ không sợ hãi. Cho dù mọi điều xung quanh dường như 
đều khiến con sợ hãi, và con như đang trượt ngã giữa những sự biến động 
của cuộc đời, con phải đối diện với bão tố, thì con vẫn cứ trông cậy ở nơi 
Ngài, nơi tình yêu thương không dời đổi của Ngài dành cho con. 
 

Con cầu xin Cha viết những bài ca mới trong lòng con để con hát ngợi khen 
Chúa, bởi Ngài xứng đáng được ngợi khen. Xin cho con một lòng kính sợ 
Chúa và tôn cao danh của Ngài. Khi con nhớ lại tất cả những gì Ngài đã làm 
cho con trong quá khứ, xin thêm đức tin cho con và sự tin cậy của con nơi 
Ngài đối với những điều còn chưa rõ ràng trước mắt con ngày hôm nay. Xin 
giúp con trong sự yếu đuối của con. Xin cất khỏi con mọi bóng dáng của sự 
nghi ngờ hiện còn tồn tại ảnh hưởng đến đời sống của con. 
 

Nguyện cả đời sống con và tất cả những gì con làm đều tuôn tràn ra bởi 
tấm lòng thờ phượng và tôn kính Chúa vì Ngài thật vinh hiển và con đặt 
mọi hy vọng của con nơi một mình Ngài. 

Thi 145:3; Thi 66:1; Thi 103:10; Thi 34:1; Thi 103:2; Thi 33:4; Thi 46:1-2; Thi 147:11; 
Thi 86:11; Mác 9:24; Thi 29:1-2  



Ngợi khen Chúa ngay trong cơn bão tố Ngày 5 
 

Lạy Chúa, con xưng nhận rằng con không biết phải làm gì nhưng mắt con 
đang ngửa trông lên Chúa. Con vô cùng cảm tạ Chúa vì lời Ngài hứa với con 
rằng Ngài sẽ ban vương miện bằng hoa đẹp đẽ cho con khi con sầu thảm 
và ban dầu vui mừng cho con lúc con than khóc. Khi con tuyệt vọng và 
không còn sự trông cậy trong hoàn cảnh con phải trải qua, nếu con nhìn lên 
Chúa thì Ngài sẽ khoác cho con áo choàng ngợi khen. 
 

Cha ơi, khao khát của con là luôn được ngợi khen Chúa, nhưng con xưng 
nhận rằng cũng giống như Phi-e-rơ, con thường không nhìn vào Chúa Giê-
xu mà lại nhìn vào sự hung tợn của cơn bão đang bủa vây con, con chìm 
đắm trong hoàn cảnh của mình, và mất đi khả năng tin rằng Ngài là Đấng 
đang chiến đấu cho con. Tại sao đức tin của con lại nhỏ bé như vậy?! Tại 
sao con lại nghi ngờ?! Xin Chúa tha thứ cho con và thương xót con. Xin giúp 
con biết cầu nguyện! Xin Chúa hủy phá mọi sự nghi ngờ trong đời sống con. 
Xin Chúa khiến cho điều này trở thành hiện thực trên đời sống con. Đó là 
cho dù cây vả ngưng trổ bông (những ước mơ của con không thành...) và 
vườn nho không ra trái (những gánh nặng của con dường như không bao 
giờ vơi...), dù vườn ô-liu mất mùa, ruộng nương không kết quả (con thiếu 
thốn những nguồn lực tài chính...), chuồng mất hết chiên dê, và hết sạch 
bê bò (tài sản trên đất của con cạn kiệt hoàn toàn...), thì con vẫn sẽ vui 
mừng và ngợi khen Danh của Chúa – vì Ngài là Đức Chúa Trời và Đấng Cứu 
Rỗi của con (vì con có Chúa Giê-xu!). Ngài là sức lực của con, Ngài khiến con 
vươn lên trong mọi hoàn cảnh trong cuộc sống và những lo toan của đời 
này. 
 

Xin cho con bước theo tấm gương của vua Giê-hô-sa-phát và đạo quân Y-
sơ-ra-ên để con hát và ngợi khen danh của Chúa, và dâng trận chiến của 
cuộc đời con vào trong tay Ngài. Ngay cả trong những hoàn cảnh cam go 
nhất, xin giúp con quyết định chọn cảm tạ Chúa, vui mừng trong Ngài và 
biết rằng tình yêu thương của Chúa còn đến đời đời. Hôm nay, con chọn 
ngợi khen Chúa cho dù con có nhìn thấy gì đi nữa bằng đôi mắt trần này. 
Con vui mừng vì tên của con đã được viết trên thiên đàng nhờ công việc 
mà Chúa Giê-xu đã làm xong trên thập tự giá. Con cảm ơn Chúa vì sự chiến 
thắng Ngài dành cho con là chắc chắn. Con cầu nguyện trong danh Chúa 
Giê-xu. A-men. 

2 Sử 20:12; Ê-sai 61:3; Mat 14:25-33; Hab 3:17; 2 Sử 20:21-22;Thi 5:11; Lu-ca 10:20  



Con chọn trông cậy nơi Chúa Ngày 6 
 

Lạy Cha, xin giúp con để con tin chắc rằng con sẽ được thấy sự tốt lành của Chúa 
ở trên đất người sống. Xin giúp con trông cậy Ngài, mạnh mẽ và hết lòng tin cậy 
Ngài. Con cầu xin rằng đời sống con sẽ ngày càng công bố ra sự lớn lao, vĩ đại và 
tốt lành của Chúa. Xin giúp con không sợ hãi trước mọi thử thách. Con cầu xin 
Chúa làm cho con được mạnh mẽ để con vững vàng trong đức tin và xin Ngài 
cũng mở miệng con để con thờ phượng Chúa – Ngài thật vĩ đại và đáng kính sợ, 
ôi Chúa! Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng tạo dựng nên trời và đất – 
Con sẽ cùng mọi tạo vật khác ca ngợi danh thánh của Ngài! Thánh thay! Thánh 
thay! Thánh thay! Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng có từ trước vô cùng, Đấng 
hiện đang ở đây ngay giờ phút này và Đấng sẽ đến mau chóng. 
 

Xin tha thứ cho con vì con đã giấu kín những lời ngợi khen và tôn vinh Chúa, con 
đã yên lặng và thậm chí còn rầu rĩ vì không nhìn thấy sự lớn lao và vinh hiển của 
Ngài. Khi làm như thế, con đã khiến Chúa trở nên bé nhỏ trong mắt con, con đã 
tự mình nắm giữ những hoàn cảnh cùng mọi mối lo toan thay vì tin cậy trao phó 
cho Ngài. Chúa đã phán rằng khốn thay cho ai tin cậy con người và dựa vào 
người phàm làm sức mạnh. Xin Cha tha thứ cho con vì con đã tin cậy nơi con 
người và nơi sức của chính mình thay vì tin cậy Chúa. Chúa ôi, xin thêm đức tin 
cho con. Xin cho con trở nên giống như cây trồng gần dòng nước, không sợ khi 
nắng hạ đến, mà lá mãi xanh tươi. 
 

Giờ đây, con chọn trao mọi lo lắng của mình cho Chúa... 

• Những mối quan hệ trong cuộc sống bị gãy đổ, 

• Những người thân yêu của con mà chưa kêu cầu danh Chúa, 

• Những gánh nặng về tài chính, 

• Sự mất mát và đổ vỡ của thế giới này... 
 

Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin cho con! Bởi Thánh Linh Chúa, xin giúp con có thể 
nói lời của Ngài một cách thật mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con, 
cho dù có điều gì xảy ra quanh con đi chăng nữa. Một lần nữa con lựa chọn tin 
cậy nơi Chúa và đặt niềm hi vọng của con vào tình yêu thương không dời đổi 
của Ngài, vì Ngài là sức lực của con và bởi vì không ai trông cậy Chúa mà lại bị 
thất vọng. Cảm ơn Chúa vì Ngài hành động thay cho con và không gì là quá khó 
đối với Ngài. Không gì hết! Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 

Thi 27:13; Công 4:23-31; Ê-sai 6:3; Giê 17:5; Giê 17:7-8; Thi 55:22; Công 4:29;  
Hab 3:17-19; Ê-sai 49:23; Lu-ca 1:37  



Chúa đang làm những việc thật lớn lao! Ngày 7 
 

Hãy lớn tiếng ngợi khen Chúa và bày tỏ tình cảm của bạn qua lời cầu nguyện dưới 
đây. 

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa! Từ sâu thẳm trong lòng, con ngợi khen 
danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa. Con sẽ không 
quên những gì mà Chúa đã làm cho con! Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi con 
(Ngợi khen Chúa!) và chữa lành mọi bệnh tật con. Ngài đã cứu cuộc đời con 
ra khỏi hố sâu – khỏi tội lỗi, bóng tối, sự hủy diệt; lấy tình yêu thương và 
thương xót làm vương miện đội cho con. Ngài đã cho con được thỏa dạ với 
các vật ngon, tuổi trẻ của con được tăng thêm sức mới như chim đại bàng. 
Ngài là Chúa nhân từ, thương xót, chậm nóng giận và đầy tình yêu thương. 
Ngài không đối xử với con tương xứng với tội lỗi mà con đã vi phạm. Ngài 
không báo trả con theo như điều gian ác con đã làm! (Ngợi khen danh 
thánh của Ngài!). 
 

Con ngợi khen Ngài, Chúa ơi! Linh hồn con lớn tiếng ngợi khen Ngài. “Ngài 
thật lớn lao! Công việc của Ngài thật vĩ đại!” Ngợi khen Chúa! Ha-lê-lu-gia! 
Con ngợi khen Ngài vì những gì Ngài đang làm giữa vòng dân sự Chúa – Hội 
thánh Ngài, vì chúng con là chiên của đồng cỏ Ngài! Ngài đang biến đổi tấm 
lòng bằng đá cứng cỏi của chúng con thành tấm lòng bằng thịt mềm mại 
nhờ Thánh Linh Ngài. Ngài đang làm mới lại niềm vui cứu rỗi trong chúng 
con. Vâng. Niềm vui mừng hân hoan đang quay trở lại với dân sự Chúa. 
Ngợi khen Chúa! Chỉ có Ngài mới làm được những việc lớn lao dường ấy! 
Ngài mở miệng dân sự để hát ngợi khen Ngài và sự công bình của Ngài! 
Ngài đang làm tươi mới lại tấm lòng chúng con để chúng con thờ phượng 
Ngài! Con chúc tụng Ngài, Chúa ơi! Ngài đang dạy chúng con biết yêu những 
điều Ngài yêu. Ngài đang thay đổi chúng con. Ngài đang thay đổi con. Con 
ngợi khen danh Chúa vì chỉ một mình Ngài mới có thể làm được những việc 
lớn lao dường ấy! Chỉ có một mình Ngài mới có thể thổi sự sống của Thánh 
Linh Ngài vào trong những vùng chết trong tấm lòng của chúng con! Chỉ có 
một mình Ngài mới có thể phục hưng và biến đổi Hội thánh Ngài! 
 

Lạy Cha, con sẽ ngợi khen Chúa trước mặt dân sự Ngài! Con sẽ đưa tay lên 
chúc tôn danh Chúa ở trong nơi thánh. Con sẽ công bố giữa dân sự Chúa rằng: 
“Tình yêu thương của Ngài còn đến đời đời!”. Con sẽ không nín lặng nhưng 
sẽ truyền rao ra sự lớn lao của Chúa và tôn vinh Ngài. 



Chúa ơi, nguyện Ngài thấy con ngày nay trung tín trong sự ngợi khen Chúa, 
bằng cả lời nói và hành động, bằng những lời ca từ tấm lòng và sự suy ngẫm 
về lời Chúa, bằng những việc làm yêu thương và sự phục vụ. Nguyện tất cả 
những gì con nói hoặc làm đều phản ánh tình yêu thương Ngài dành cho con, 
để Chúa Giê-xu được tôn cao trong và qua đời sống con. Vì danh Ngài và danh 
thánh Ngài là sự khao khát của lòng con! 
 

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi 103; Thi 66:3; Thi 100:3; Êxê 11:19; Thi 51:12-15; Êxê 37:3-5; Thi 134:2; 
Thi 136:1; Lu-ca 19:40; Thi 29:1-2; Ê-sai 26:8  



Người chiến thắng  Ngày 8 
 

Lạy Chúa, Lời Ngài phán cùng con rằng con là người chiến thắng nhờ huyết 
của Chiên Con, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu và nhờ lời làm chứng của con. 
Lời Ngài cũng phán rằng toàn bộ thần tính của Đức Chúa Trời ngự ở trong 
thân xác con người của Chúa Giê-xu. Con đã được ban cho mọi sự, đầy đủ, 
trọn vẹn trong Chúa Giê-xu. Và con được cùng thừa hưởng thẩm quyền tối 
cao của Ngài trên tất cả mọi quyền và mọi thế lực thuộc linh! Nhưng con 
xin xưng nhận trước mặt Chúa rằng con không cảm thấy mình giống như 
một người chiến thắng. Con thường để cho thế gian ảnh hưởng đến mình 
hơn là chịu đầu phục Chúa Giê-xu. 
 

Lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi cái tôi của mình! Xin cho con được đầy dẫy 
Thánh Linh Chúa và quyền năng tối cao của Ngài – quyền năng phục sinh 
của Ngài! Xin dạy dỗ con và sử dụng con để con có thể nhìn thấy những 
thành trì kiên cố trong đời sống con bị hủy phá và con sẽ giúp những người 
khác được bước đi trong sự tự do. Con cảm ơn Chúa vì con thuộc về Ngài. 
Trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, con sẽ được sự hiện diện của Ngài che phủ. 
Ngài sẽ là bức tường lửa vây quanh con để bảo vệ con. Lạy Chúa, Ngài là 
nơi nương náu và sức lực của con. Ngài ở với con trong mọi hoàn cảnh, 
trong mọi trận chiến. Con sẽ không sợ hãi vì con có sự trông cậy nơi danh 
của Ngài. 
 

Xin cho con được giống như Giô-suê, tin chắc rằng Ngài luôn ở cùng con, 
không bao giờ lìa bỏ con. Xin Chúa Thánh Linh hành động trên đời sống của 
con và khiến con trở nên mạnh mẽ, can đảm, không sợ hãi, cũng không nản 
lòng, nhưng luôn nhớ rằng Ngài sẽ ở với con trong mọi nơi con đi. Xin hãy 
sử dụng con để chiếm lại những mảnh đất mà kẻ thù đã cướp mất. Xin giúp 
con biết tự chủ, tỉnh thức và biết rằng kẻ thù của linh hồn con đang rình 
mò xung quanh con, chờ đợi cơ hội để tấn công con. 
 

Trong danh Chúa Giê-xu, xin thêm sức cho con để con đầu phục Chúa, 
chống cự lại kẻ thù và đứng vững vàng trong đức tin! Con cầu xin Chúa giúp 
con nhìn mọi hoàn cảnh với con mắt của Ngài để con sống đắc thắng nhờ 
Chúa Giê-xu và tình yêu Ngài dành cho con. Chúa Giê-xu ơi, xin cho con 
được đầy dẫy đức tin và Lời của Ngài vì con thuộc về Ngài và vì Ngài đã 
chiến thắng thế gian rồi! 

Khải 12:11; Côl 2:9-10; Êph 6:10; Phi-líp 3:10; 2 Côr 10:4; Thi 125:2; Xa 2:5; 
Thi 46:1-2; Thi 20:7; Giô-suê 1:5,9; 1 Phi 5:8-9; Rô-ma 8:37; 1 Giăng 5:4  



Con sẽ không sợ hãi  Ngày 9 
 

Khi bạn cầu nguyện, dù bạn đang phải trải qua bất kỳ thử thách nào, hãy quyết định ngợi 
khen Chúa và thờ phượng Ngài vì chính Ngài là Đức Chúa Trời. 

Lạy Cha, con rất cần Chúa giúp cho lòng con được hiệp với chân lý trong Lời của 
Ngài. Với môi miệng con, con có thể nói rằng Ngài là Đấng tể trị trên tất cả mọi khó 
khăn xảy ra trên đời sống con và Ngài khiến chúng hiệp lại để trở nên ích lợi cho 
con nhưng những sự khó chịu trong lòng con lại nói khác đi. Chúa ơi, xin giúp con! 
Xin quyền năng của Đức Thánh Linh hành động trên con và thay đổi tấm lòng con! 
Xin cất khỏi con sự sợ hãi và khiến con trở nên can đảm. Xin cất khỏi con sự nhút 
nhát và giúp con dạn dĩ cho Vương Quốc của Ngài. Xin cất khỏi con sự nghi ngờ, vô 
tín và gia tăng đức tin cho con. Để rồi con sẽ nhớ các công việc của Ngài, những 
phép lạ mà Ngài đã làm trong cuộc đời con khi con bước đi trên hành trình trở về 
nhà với Ngài. Con sẽ suy ngẫm về tất cả các công việc của Ngài và nghĩ về những 
điều lớn lao mà Ngài đã làm cho con. Con chỉ muốn thờ phượng một mình Ngài 
mà thôi. Con sẽ không quỳ lạy bất cứ một thần nào khác. 
 

Vì Ngài là Đức Chúa Trời của con, nơi nương náu và sức mạnh của con nên con sẽ 
không sợ hãi cho dù khó khăn có thể bủa vây quanh con. 
 

Vì tình yêu lớn mà Ngài dành cho con nên con biết rằng Ngài sẽ giải cứu con. Ngài 
sẽ bảo vệ con, ở cùng con và cứu con. 
 

Vì Ngài là Đức Chúa Trời của con, Ngài đã chuộc mua con và đã gọi đích danh con. 

• Ngài cũng sẽ ở cùng con khi con phải bơi qua những dòng sông nghịch cảnh 
và con sẽ không chết chìm.  

• Dù con thấy mình đang ở giữa dòng nước dữ dội của sự thử thách và thất 
vọng, nhưng con sẽ không bị cuốn trôi. 

• Thử thách ghê gớm về sự ốm đau, bệnh tật, cô đơn, và bất ổn về tài chính . . 
cũng sẽ không thể đốt cháy con! 

 

Ngài là Chúa, Đức Chúa Trời của con, Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên, Đấng Cứu Chuộc 
con. Chúa ơi, con sẽ ngợi khen Ngài với tất cả tấm lòng con. Con sẽ rao truyền mọi 
công việc kỳ diệu Ngài đã làm. Con sẽ vui mừng trong Chúa và hát ngợi khen danh 
của Ngài. Vì con trông cậy nơi tình yêu thương không bao giờ thay đổi của Ngài, 
tình yêu thương đã hành động thay cho con và vì lợi ích của con để khiến con ngày 
càng trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. 



Nguyện xin Chúa đóng ấn những lẽ thật này vào tấm lòng con. Con cầu nguyện 
trong danh tuyệt đẹp của Đấng đã chết để cho con được làm con của Ngài. Ấy là 
danh Giê-xu. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rô-ma 8:28; Ê-sai 29:13; Ê-sai 41:10; 2 Tim 1:7; Mác 9:24; Thi 77:10-15; Đan 3:16-18;  
Thi 91:14-15; Ê-sai 43:1-3; Thi 9:1-2; Thi 33:18  



Xin cất khỏi con mọi trở ngại Ngày 10 
 

Lạy Chúa là Cha của con, con trông mong đến ngày mà những vùng sa mạc 
và đất khô trong cuộc đời con sẽ vui mừng và những cánh đồng hoang 
trong con mà chưa được Đức Thánh Linh cày xới sẽ hân hoan và nở hoa! 

• Con cầu nguyện xin Chúa mở mắt cho con và giúp con nhìn thấy những 
vùng tối tăm trong cuộc đời con mà chưa được dâng lên cho sự tể trị 
của Ngài... (Xin Chúa chỉ cho con những điều này, con xin trông cậy nơi 
Ngài, Chúa ơi). 

• Chúa ơi, xin mở tai con để con có thể nghe và hiểu được lời của Ngài 
cũng như tiếng phán của Đức Thánh Linh... (Xin làm yên lặng tâm trí 
đang hỗn loạn của con. Con trông cậy nơi Ngài, Chúa ơi.)  

• Xin làm mềm mại tấm lòng con để con có thể đáp ứng lại với Chúa bằng 
tấm lòng tan vỡ và ăn năn... (Con cầu xin Ngài cho con món quà nước 
mắt như là một dấu hiệu chứng tỏ rằng Ngài đang làm mềm những chỗ 
cứng cỏi trong lòng con.) 

 

Xin Đức Thánh Linh tuôn tràn trên đời sống con và khiến mọi nơi sa mạc 
trong con đều trở thành những suối nước sống! Xin Chúa thương xót con, 
Chúa ơi! Bởi sự thương xót lớn của Ngài, con xin Ngài cất khỏi con mọi tội 
lỗi và tẩy sạch đời sống con. Xin tạo nên trong con một tấm lòng trong sạch 
và làm mới lại trong con một tâm linh ngay thẳng, một ý chí kiên định để 
con vững vàng bước đi theo Ngài. Xin phục hồi cho con niềm vui con đã 
nếm biết lúc con mới gặp Ngài và xin Chúa ban cho con sự sẵn lòng làm 
theo ý muốn của Ngài. 
 

Lạy Chúa, con cầu xin rằng con có thể trở thành người mà Ngài muốn sử 
dụng và đặt để bên cạnh những người còn đang lầm lạc trong tội lỗi của 
mình. Chúa ơi, xin giúp con dạn dĩ và môi con luôn ngợi khen Ngài. Xin phục 
hồi con, nguyện mặt Ngài chiếu sáng trên con vì con khao khát được có 
Ngài nhiều hơn trên cuộc đời của con. Con đã được nghe về những việc kỳ 
diệu mà Ngài đã làm trong quá khứ, nhưng con xin Chúa làm mới lại những 
điều đó trong thời đại của con. Xin Chúa làm công việc Ngài trong thời đại 
của cuộc đời con! 
 

Lời Ngài hứa cùng con rằng Ngài sẽ phục hồi sức sống cho người có tâm 
thần khiêm nhu, cùng cho kẻ có lòng ăn năn, vì vậy con quyết định hạ lòng 
mình xuống trước mặt Ngài. Xin dạy con và chỉ cho con biết hạ mình khiêm 



nhường có nghĩa là gì và có biểu hiện như thế nào trên đời sống hằng ngày 
của con. Xin Chúa hủy phá mọi sự kiêu ngạo trong con, cho đến khi sự nhu 
mì và khiêm nhường của Chúa Giê-xu, tình yêu và sự thương xót của Ngài 
tuôn tràn trên đời sống con như một dòng sông lớn. 
 

Lạy Chúa, xin phục hưng con vì lợi ích của Hội thánh Ngài và vì một thế giới 
đang hấp hối kia. Xin hãy phục hưng con! Con cầu nguyện trong danh thánh 
của Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ê-sai 35:1-6; Thi 51:1-2, 10-15; Thi 80:7;  
Hab 3:2; Ê-sai 57:14-15  



Xin giúp con kiên định Ngày 11 
 

Quiet your heart before the Lord. Commit to Him those situations in your life that are 
difficult. 

 

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã phán rằng trong đời này con sẽ gặp khó khăn hoạn nạn, 
nhưng con có thể vững lòng vì Ngài đã thắng thế gian rồi! Ngợi khen Chúa vì Ngài 
lớn hơn mọi nỗi sợ hãi của con. Chúa ơi, Ngài mạnh hơn mọi quyền lực tăm tối 
đang tấn công tâm trí con! Chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời mà thôi! Nguyện 
danh Ngài được công bố và tôn cao trong và qua đời sống con! 
 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lúc con ngã lòng khiến thế gian đánh bại 
mình. Xin Chúa ban cho con đôi mắt thuộc linh để con có thể thấy những hoạn nạn 
nhẹ và tạm thời con phải trải qua sẽ đem lại cho con vinh quang vô hạn đời đời 
không gì sánh được. Nguyện xin Chúa luôn thấy con thờ phượng Ngài dù con có 
đang ở giữa những nghịch cảnh, khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Xin Chúa 
Thánh Linh liên tục nhắc con nhớ rằng con vẫn chưa về nhà. Xin giúp con kiên định 
và chịu đựng được những khó khăn trong cuộc sống vì danh của Ngài và vì sự hình 
thành những phẩm chất của Ngài ở trong con. 
 

Cảm ơn Chúa vì Ngài biết mọi đường lối con đi, Ngài sẽ dắt con vượt qua mọi dông 
bão của cuộc đời và tôi luyện con như luyện vàng. Nguyện xin những thử thách 
mà con đang phải đối diện giúp con biết vâng lời Ngài và đức tin con được chứng 
thực là chân thật để Chúa Giê-xu được ngợi khen và tôn vinh. Con công bố rằng 
chỉ có một mình Ngài là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có một thần nào khác, và 
con chỉ tin cậy danh Ngài, là danh duy nhất có thể cứu con. Nguyện con yên nghỉ 
trong sự tể trị tối cao của Ngài và con trông cậy nơi danh Ngài cho đến khi được 
gặp mặt Ngài, vì Ngài đã tìm con và đoái đến con, Ngài biết mọi điều về con – khi 
con yên lặng, lúc con bận rộn, nơi con đi, việc con làm. Ngài biết mọi đường lối con, 
mọi suy nghĩ của con, thậm chí ngay cả khi con chưa kịp nói ra điều gì thì Ngài cũng 
đã biết cả rồi, không có nơi nào con có thể đi đến mà Ngài lại không có ở đó. 
 

Con tạ ơn Chúa vì dù đôi khi bóng tối dường như vây phủ và nhấn chìm con thì đối 
với Ngài nó chẳng là gì cả, với Ngài bóng tối cũng như ánh sáng. Con ngợi khen và 
cảm tạ Chúa vì Ngài đã quy định số ngày cho cuộc đời con. Vì vậy, con nguyện trao 
phó cuộc đời con cho một mình Chúa, con chống cự lại âm mưu của kẻ thù trong 
danh của Chúa Giê-xu. A-men. 

Giăng 16:33; 2 Côr 4:17; Khải 2:3; 1 Phi 1:7;  
Ê-sai 44:6; Thi 20:7; Thi 139:1-16; Gia 4:7  



Tế lễ sống Ngày 12 
 

Lạy Chúa là Cha của con, con tạ ơn Ngài vì sự thương xót và tình yêu lớn lao Ngài 
đã tuôn đổ trên con qua công việc của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng con xưng nhận 
rằng con vẫn thường sống mà không hề để ý đến sự hi sinh lớn lao mà Ngài đã 
dành cho con. Con đã để cho tâm trí và thân thể mình kết ước với những điều của 
thế gian này, là những thứ bất khiết và không đẹp lòng Ngài. Ngài phán cùng con 
rằng hãy dâng thân thể mình như một tế lễ sống, như là một phần trong sự thờ 
phượng của con, nhưng con đã bỏ bê điều đó. 
 

Lạy Cha, con xin xưng nhận rằng con đã để tâm trí con không tuân theo các chuẩn 
mực trong lời của Ngài, thay vào đó tâm trí con vướng bận với những khuôn mẫu 
của thế gian và các tiêu chuẩn của nó. Lạy Chúa, xin hãy tha thứ cho con! Xin thêm 
sức cho con. Xin Chúa tinh lọc những gì con nhìn thấy và những điều trong tâm trí 
con. 
 

Con đã không kỷ luật trong việc chăm sóc thân thể và không quan tâm đến sức 
khỏe cũng như các thói quen của con. Xin giúp con kỷ luật bản thân và làm chết đi 
những điều thuộc về bản chất xác thịt ở trong con. Xin Cha tha thứ cho con. 
 

Xin Chúa tha thứ cho con vì con cứ muốn việc theo Ngài phải dễ dàng. Xin tha thứ 
cho sự uể oải của con! Nguyện con bươn tới Ngài theo cách con sẽ đoạt được giải. 
Xin giúp con kỷ luật chính mình để con không bị loại. 
 

Con cầu xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và khả năng nhận định. Xin Chúa gìn 
giữ tâm trí con để con không bị lừa gạt bởi những triết lý giả dối và rỗng tuếch dựa 
vào truyền thống của loài người, theo nguyên tắc của thế gian mà không theo Chúa 
Cứu Thế và Lời của Ngài. Con cầu nguyện điều này để tâm trí con thực sự được đổi 
mới và đời sống con được biến đổi. Con xin công bố rằng từ ngày hôm nay, ước 
ao lớn nhất của con là được theo Chúa hết lòng, chỉ theo một mình Ngài mà thôi. 
 

Lạy Chúa Giê-xu, con mong mỏi được kinh nghiệm Thánh Linh thiêu đốt và biến 
đổi đời sống con mỗi ngày, được thấy Chúa Giê-xu sống trong con và qua con theo 
cách mà con chưa từng thấy bao giờ. Cầu xin Chúa đáp lời cầu nguyện của con. 
Nguyện Chúa Thánh Linh tẩy sạch và thánh hóa đời sống con cho đến khi toàn bộ 
con người con được trở nên giống Chúa Giê-xu. Xin chỉ cho con bí quyết cũng như 
kỷ luật để trở thành một tế lễ sống. Chỉ một mình Ngài mới có thể làm thành điều 
này. Con cầu nguyện trong danh vĩ đại của Chúa Giê-xu rằng điều này phải được 
thành. A-men. 

Rô-ma 5:5; Rô-ma 12:1; 1 Côr 9:24-27; Côl 2:8; Rô-ma 8:29



Mưa Thánh Linh Ngày 13 
 

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã sai Đấng Mưu Luận, tức là Đức Thánh Linh đến để dạy dỗ 
con và nhắc con nhớ lại những gì mà Chúa Giê-xu đã phán. Cảm ơn Chúa vì Thánh 
Linh Chúa ở cùng con đến đời đời. Lạy Cha, xin tha thứ cho con vì nhiều lần con đã 
chống cự Đức Thánh Linh cho dù con vẫn biết Ngài là Đấng đến để cáo trách con 
và giúp con nhận thức về tội lỗi, về sự công bình và sự phán xét của Ngài. Con vô 
cùng biết ơn Chúa vì Thánh Linh Ngài đã giúp con trong khi con yếu đuối; khi con 
không biết phải làm gì hoặc phải cầu nguyện như thế nào thì Ngài là Đấng cầu thay 
cho con theo ý muốn của Ngài. 
 

Lạy Chúa, xin làm mềm mại tấm lòng con và khiến con trở nên nhạy bén với sự 
hướng dẫn của Thánh Linh Ngài. Con xin Ngài trừ bỏ mọi sự cứng cỏi còn sót lại 
trong tấm lòng con và ban cho con tấm lòng bằng thịt mềm mại. Con xin Chúa 
Thánh Linh bày tỏ những tội lỗi kín dấu trên đời sống con khi con trông cậy Ngài... 
(Tạm dừng, chờ đợi Chúa và xưng ra những điều mà Chúa Thánh Linh nhắc nhở 
bạn.) 
 

Lạy Chúa, là Cha của con ở trên trời, Ngài hứa với con rằng Ngài sẽ ban Thánh Linh 
Ngài cho những ai cầu xin. Vì vậy, với tư cách là con của Ngài, con cầu xin Chúa tái 
đổ đầy Thánh Linh Ngài trên con. (Tạm dừng và chờ đợi Chúa, hãy biến lời cầu 
nguyện này thành lời cầu nguyện của cá nhân bạn với Chúa.) 
 

Xin thêm năng lực cho con bởi Thánh Linh Ngài để con sống đắc thắng cho Chúa 
Cứu Thế Giê-xu, để con dù sống trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. 
Con cầu xin quyền năng của Chúa Thánh Linh đến trên con để con có thể làm 
chứng về Ngài và nói Lời Ngài một cách dạn dĩ. Xin Chúa Thánh Linh dạy con cần 
phải nói lời gì và nên nói khi nào. Con khao khát trái của Thánh Linh Ngài được bày 
tỏ rõ ràng trên đời sống của con và mỗi ngày lại càng được gia tăng để con thực sự 
bước đi trong Thánh Linh và những dục vọng của đời sống tội lỗi cũ không còn nữa. 
Xin Chúa Thánh Linh thêm sức cho con để con vững vàng chống lại kẻ thù và bền 
bỉ làm theo ý muốn của Ngài. Xin cho con giống các môn đồ thời xưa, đầy tràn 
niềm vui và đầy dẫy Đức Thánh Linh để Chúa Giê-xu được bày tỏ ngày càng rõ hơn 
trong con và qua con, để đời sống con sẽ mang vinh hiển về cho danh của Ngài. 
Đây là niềm khao khát trong lòng con. Xin Chúa Thánh Linh tuôn đổ xuống trên 
con như cơn mưa. Con cầu xin tất những điều này trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 

Giăng 14:26; Giăng 16:8; Rô-ma 8:26-27; Êxê 36:26; Lu-ca 11:13; Công 1:8;  
Lu-ca 12:12; Gal 5:22-25; Êph 6:11; Công 13:52  



Xin đổi mới tâm trí con Ngày 14 
 

Lạy Chúa là Cha của con, Ngài là Đấng khiến mọi thứ trở nên mới luôn qua 
quyền năng của Thánh Linh Ngài. Con cầu xin Ngài đổi mới tâm trí con. 
Nguyện con không bị thế gian này đồng hóa, nhưng sẽ liên tục được biến 
đổi bởi sự đổi mới trong tâm trí nhờ Lời của Ngài. 
 

Lạy Chúa, xét theo nhiều khía cạnh, nhiều lúc con đã lười biếng và không 
nghiêm khắc với những suy nghĩ trong tâm trí mình. Con cầu nguyện xin 
Chúa tha thứ cho con và đổi mới tâm trí con. (Con xin dâng lên Chúa việc 
con đã sử dụng máy tính và công nghệ như thế nào, việc con xem Ti-vi, 
băng đĩa, rồi cả những gì con đã đọc nữa... Tạm dừng để Chúa Thánh Linh 
phán với bạn).   
 

I have entertained philosophies of the world that are contrary to Your 
Word. Lord, forgive me and renew my mind (I lay before you the way that 
I have rationalized behavior or condoned values of this world…pause and 
allow the Holy Spirit to speak to you). 
 

Con đã giải trí bằng những triết lý của thế gian này là những cái đi ngược 
lại với Lời của Chúa. Lạy Chúa xin tha thứ cho con và đổi mới tâm trí con. 
(Con xin dâng lên Chúa cách con đã hợp lý hóa những hành vi sai trái của 
mình và thỏa hiệp với các giá trị của thế gian này... Tạm dừng để Đức Thánh 
Linh phán với bạn). 
 

Con đã làm giảm nhẹ lẽ thật trong lời của Ngài để dung túng cho tội lỗi. Lạy 
Chúa, xin tha thứ cho con và đổi mới tâm trí con. (Con xin dâng lên Chúa 
những lời tự bào chữa mà đã khiến cho những suy nghĩ, thái độ và hành 
động của con đi ngược lại Lời của Chúa... Tạm dừng để Đức Thánh Linh 
phán với bạn). 
 

Con đã để cho sự sợ hãi và nỗi lo âu lấn át con. Xin Chúa tha thứ cho con, 
đổi mới tâm trí con và làm cho lòng con được vững vàng. (Giờ đây, con 
quyết định trao phó mọi lo lắng, sợ hãi cho Ngài và nguyện xin sự bình an 
của Ngài tuôn tràn trên con... Tạm dừng để Đức Thánh Linh phán với bạn). 
 

  



Nguyện xin Chúa làm mới lại trong con một lòng khao khát học Lời của Ngài 
để con được trang bị đầy đủ và sẵn sàng để làm mọi việc tốt lành. Lạy Cha, 
trong thế giới mà lẽ thật đã bị lu mờ này, với những triết lý sáo rỗng và đầy 
sự vô vọng, xin Chúa thêm năng lực cho con bởi Thánh Linh Ngài để con 
luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai hỏi con về sự hy vọng con có trong Ngài. 
Xin Chúa Giê-xu được bày tỏ ra thật rõ ràng trong đời sống hằng ngày của 
con. Xin Chúa làm mạnh mẽ đức tin con vì lời Ngài phán cùng con rằng nếu 
con không vững vàng trong đức tin thì con cũng sẽ không đứng vững được. 
Ôi Chúa, xin giúp con đứng vững. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. 
A-men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rô-ma 12:2; Côl 2:8; Giăng 17:17; 2 Tim 2:15, 
Phi-líp 4:7-8; 1 Phi 3:15; Ê-sai 7:9  



Chúa là sức mạnh của con Ngày 15 
 

Trước khi bắt đầu, bạn hãy yên lặng trước mặt Chúa và xin Ngài ban cho bạn một “tâm linh 
sẵn sàng” – sẵn sàng ăn năn, thay đổi, nghe và làm theo. 
 

Lạy Chúa, cảm tạ ơn Chúa vì lời Ngài hứa rằng ai trông cậy nơi Chúa thì sẽ được 
sức mới. Chỉ một mình Ngài là nguồn của mọi sức lực vì Ngài là Đấng tể trị trên tất 
cả mọi sự và tay Ngài có quyền và sức mạnh để nâng con lên và ban sức mạnh cho 
con. Xin thêm sức cho con để con đứng vững và bày tỏ sự công chính của Ngài, đại 
diện cho vương quốc của Ngài. 
 

Xin cho con giống Đa-ni-ên, nổi bật với sự chính trực, là người không có gì để chê 
trách. Cho dù có những lúc con phải chịu cảnh bất công thì xin Chúa giúp con luôn 
hướng về Ngài để thờ phượng và cảm tạ Ngài. Xin cho con chạy về phía Ngài và 
không bị kiệt sức. Con cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con để con bước đi mà 
không hề bị mòn mỏi. Xin giúp con không sợ hãi hoặc hoang mang trước bất cứ 
hoàn cảnh hay điều kiện nào mà con phải đối diện trong thế gian này, vì Ngài là 
Đức Chúa Trời và Ngài hiệp tất cả mọi sự lại với nhau. Xin nắm giữ con không rời 
Chúa ơi. Xin thêm sức cho con và giúp con – xin bàn tay công chính của Ngài nâng 
đỡ con, nâng đỡ con người bề trong của con qua quyền năng của Thánh Linh Ngài, 
để sự trọn vẹn của Chúa Cứu Thế sẽ hoàn toàn – hoàn toàn ngự trị trong lòng con. 
 

Xin Cha thương xót con, giúp con nương tựa vào Ngài để con tìm được sức mạnh 
ở nơi một mình Ngài vì tâm linh con thì muốn lắm nhưng xác thịt con lại yếu đuối. 
Con xưng nhận những yếu đuối của con trước mặt Ngài, Chúa ơi: 

• Sự yếu đuối trong đức tin và xác thịt ... Ôi Chúa, xin thương xót con! 

• Việc con chưa nghiêm khắc với những suy nghĩ trong tâm trí mình...Xin đổi 
mới và làm vững vàng tâm trí con bằng lời của Ngài!  

• Những tội lỗi mà con vẫn còn dung dưỡng... Xin tẩy sạch đời sống con. 

• Sự rụt rè, nhút nhát của con...Xin giúp con ra khỏi sự sợ hãi và biết tin cậy nơi 
danh Ngài! 

 

Xin gia tăng đức tin cho con – xin Chúa hủy phá mọi sự nghi ngờ và vô tín trong 
tấm lòng, tâm trí con và thêm năng lực cho con để con sống thật mạnh mẽ. Nguyện 
xin những người mà con có thể ảnh hưởng, là những người Chúa đã đặt để trong 
cuộc đời con, sẽ vang lên sự ngợi khen Ngài và nguyện xin dấu chân của Chúa Giê-
xu in lên bất cứ nơi nào con đi qua. Vì con khao khát danh Ngài, tức là danh thánh 
của Ngài. Con cầu nguyện trong danh toàn năng của Chúa Giê-xu. A-men.                                  

Ê-sai 40:31; 1 Sử 29:12; Ê-sai 41:10; Đan 6; Côl 1:17; Êph 3:16-17;  2 Côr 12:9-10;  
Mat 26:41; Rô-ma 12:29; Thi 51:7; Ê-sai 12:2; Ê-sai 26:8  



Sự cư ngụ của Đức Thánh Linh Ngày 16 
 

Lạy Cha, con biết ơn Ngài vô cùng vì sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong 
con. Con tạ ơn Cha vì bởi huyết Chúa Giê-xu, Ngài đã mang con từ sự chết 
vào sự sống, từ chỗ ở dưới luật pháp tới chỗ ở dưới ân điển của Ngài. 
Nguyện xin tình yêu thương lớn và sự dịu dàng của Ngài khiến con ngày 
càng vâng lời Ngài hơn. 
 

Cầu xin Chúa tha thứ cho con vì con đã để cho tội lỗi tiếp tục cai trị trong 
đời sống con... 

• Xin Chúa tha thứ cho thái độ dung dưỡng cái tôi của con, là thái độ đã 
làm tổn hại đến mối tương giao của con với Ngài và mối quan hệ của 
con với người khác... 

• Xin Chúa tha thứ cho con vì con đã tập trung chú ý vào sự tối tăm của 
thế gian này mà không chăm xem ánh sáng của sự hiện diện Ngài. Xin 
Chúa Giê-xu tha thứ cho con. Nguyện xin tâm trí và thái độ của con 
được Đức Thánh Linh kiểm soát và sẽ sản sinh ra sự sống và sự bình 
an.  

• Xin Chúa tha thứ cho những hành động và thói quen trong đời sống 
con, điều ngăn trở con mỗi ngày trở nên giống Chúa. Xin Chúa tha thứ 
cho con. Xin Chúa kéo đổ những bức tường thành mà con đã xây nên 
bằng những lời tự bào chữa. Chính nó đã giữ chặt những thói quen và 
hành động tội lỗi ở trong con! 

 

Lạy Chúa, xin Lời của Ngài đầy dẫy trong con và bất cứ điều gì con nói hay 
làm đều là bởi danh Ngài, để Ngài được ngợi khen và tôn vinh. Con cầu xin 
Chúa cho con được làm nô lệ cho sự công chính của Ngài và xin Chúa dẫn 
dắt con hướng đến sự thánh khiết! Xin giúp con sống dưới luật pháp của 
Thánh Linh Ngài để con chỉ sống, cử động và hiện hữu trong một mình Ngài 
mà thôi vì con biết rằng ý muốn của Ngài là con được trở nên thánh khiết 
và không có gì để chê trách. Xin khiến cho con sống động trong Thánh Linh 
Ngài để con được giống như cây trồng gần dòng nước không ngừng ra hoa 
kết trái. 
  



Xin cho con sống bởi Thánh Linh chứ không chiều theo những dục vọng của 
xác thịt, của bản chất tội lỗi mà vững bước đi theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh 
Linh. Nguyện xin những bông trái Thánh Linh ngày càng được gia tăng trên 
đời sống của con. Nguyện xin sự yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, 
nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ được thể hiện rõ ràng trong 
lời nói, hành động và phản ứng của con. 
 

Con cầu xin Chúa tạo nên trong con hình ảnh của Chúa Giê-xu. Trong danh 
Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Côr 3:16; Rô-ma 6:13; Rô-ma 8:6; Côl 3:16-17; Rô-ma 6:19; Công 17:28;  
Êph 5:26-27; Giê 17:8; Gal 5:16, 25; Gal 5:22-23
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Cha ơi, con vô cùng biết ơn Ngài vì qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, luật của Thánh 
Linh sự sống đã giải phóng con ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết! Con cảm 
ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã sẵn lòng làm tế lễ hi sinh chuộc tội cho con. Việc 
tội lỗi của con được tha, được lãng quên và việc Ngài đã ban cho con sự 
công chính của Ngài thật vượt quá khả năng hiểu biết của con. Con vô cùng 
biết ơn Ngài vì điều đó! 
 

Và giờ đây, Chúa ơi, con biết rằng con thuộc về Ngài và Thánh Linh Ngài 
đang sống trong con. Nguyện xin Chúa khiến tâm trí con đặt trên những 
điều Đức Thánh Linh ưa thích. Trong danh Chúa Giê-xu, con cầu nguyện xin 
Chúa hủy phá mọi thành trì của bản chất tội lỗi còn tồn tại trong con để 
tâm trí con được Thánh Linh Ngài hoàn toàn kiểm soát và sẽ sản sinh ra sự 
sống và sự bình an. Ngày hôm nay con quyết định làm chết đi những việc 
làm sai trái của thân thể con để con thực sự được sống! Con cảm tạ Chúa 
vì nhờ Thánh Linh Chúa ngự trong lòng con, con được làm con của Ngài và 
con được gọi Ngài là “Cha”. Điều này cũng vượt quá sự hiểu biết của con! 
Xin thêm năng lực cho con để con sống với vai trò làm con của Ngài. (Ngừng 
lại và suy ngẫm về lẽ thật rằng bạn là con của Chúa...) 
 

Chúa Giê-xu ơi, con biết ơn Ngài đến nhường nào vì khi con còn bị xiềng 
xích, kìm kẹp trong tội lỗi, Ngài đã đến và công bố giải phóng con! 

• Xin tha thứ cho con vì những lúc con sống như thể tế lễ hy sinh chuộc 
tội của Ngài cho con là chưa đủ. Thực sự tội lỗi của con là rất lớn, 
nhưng ân điển của Ngài còn lớn hơn. Ngài đã ban cho con áo choàng, 
Ngài đã đeo nhẫn vào tay con và mời con dự tiệc tại bàn của Ngài! 

• Xin Cha tha thứ cho con vì đôi khi con có cách suy nghĩ, nói năng và 
sống như thể con là nô lệ trong nhà của Ngài chứ không phải là con 
của Ngài! 

• Xin tha thứ cho con vì con đã sống trong bóng tối. 
 

Hôm nay, xin Chúa thêm năng lực cho con bởi Thánh Linh Ngài - là Đấng 
đang hành động trong con - để con sống dạn dĩ trong sự tự do mà Ngài đã 
ban cho con trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin biến đổi đời sống con và cho 
con được tràn đầy niềm vui của Ngài! Con cảm ơn Chúa vì nơi đâu có Đức 
Thánh Linh thì nơi đó có sự tự do. Từ ngữ không thể nào đủ để con diễn tả 
hết lòng biết ơn của mình với Ngài, vì Ngài đã hủy phá sự rủa sả của tội lỗi 



trên con và giải phóng con! Con cảm tạ Ngài vì sự tự do đầy vinh quang 
này! 
 

Xin thêm sức cho con để con bước ra khỏi bóng tối trong đời sống con và 
bước đi trong ánh sáng lớn của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-
xu. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rô-ma 8:2-17; Gal 5:1; Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18; Lu-ca 15:11-31; 2 Côr 3:17;  
Gal 5:13; 1 Côr 8:9; Rô-ma 8:21  
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• Lạy Cha, Đức Chúa Giê-xu dạy con rằng con phải yêu Ngài  
• bằng tất cả tấm lòng 
• bằng tất cả tâm trí 
• bằng tất cả sức lực - và con phải yêu người lân cận như yêu chính mình – Đó 

là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì khác con cần phải làm. 
 

Xin Chúa tha thứ cho con vì con biết rằng con đã giấu kín một phần tấm lòng con 
và để nó cách xa Chúa. 
 

Con cũng đã lười suy nghĩ, biếng nhác và không kỷ luật. Con đã không yêu Ngài 
bằng tất cả tâm trí của con. 
 

Con biết rất rõ sự yếu đuối của con và con xưng nhận rằng con thậm chí không biết 
yêu Ngài bằng tất cả sức lực của mình là như thế nào nữa. 
 

Lạy Chúa, Ngài biết rằng rất hiếm khi con yêu ai khác nhiều như yêu bản thân mình. 
Xin Chúa tha thứ cho con. 
 

Chúa ơi! Xin hãy thương xót con và thay đổi con. Xin cho đời sống con được đầy 
dẫy sự tin cậy sâu sắc hết lòng đối với Ngài và môi miệng con xưng nhận rằng Đức 
Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện xin Chúa giữ con khỏi sự tự đày ải 
bản thân và tinh thần làm theo những chuẩn mực đạo đức của thế gian, là những 
điều chỉ dẫn đến một đời sống buồn phiền và vô dụng mà thôi. Thay vào đó, xin 
Ngài tiếp tục biến đổi con, khiến con trở nên giống Chúa Giê-xu để vinh hiển Ngài 
được tỏa ra nơi con, và những người khác qua đó sẽ được kéo trở lại với Ngài. Con 
cầu xin Chúa biến đổi con từ bên trong ra bên ngoài. Xin cho con thực sự tin trong 
lòng những gì mà môi miệng con đã công bố ra để đức tin con không vơi đi khi con 
phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống, để con không phải là kẻ đạo 
đức giả hoặc đối xử khắt khe với những người chưa tin nhận Ngài. 
 

Ôi Chúa, lòng và tâm trí con mong mỏi được Ngài làm Chúa trên cuộc đời con biết 
chừng nào. Chúa ơi, con đã quá mệt mỏi với sự vô tín và nghi ngờ rồi! Con xin Chúa 
cứu con ra khỏi cái tôi của mình. Con xưng nhận bằng môi miệng mình rằng chính 
Đức Chúa Giê-xu và chỉ một mình Ngài là sự vinh hiển của Đức Chúa Cha. Giờ đây, 
con xin Chúa cũng khiến cho điều đó thực sự trở thành niềm tin trong lòng con từ 
nay cho đến hết cuộc đời. Con cầu nguyện những điều này trong danh toàn năng 
của Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể làm thành những điều con cầu xin. A-
men. 

Mác 12:33; 2 Côr 3:18; 1 Phi 3:15; Phục 30:14; Mat 5:16; Mác 9:24; Rô 10:9-10; Phil 2:11  
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Lạy Chúa, con đến trước mặt Ngài hôm nay, được ngập chìm trong sự thánh 
khiết và sự vĩ đại của Ngài. Trong ánh sáng của sự nhận biết Ngài là ai, con 
thấy rõ sự yếu đuối trong bản ngã xác thịt của mình. Chúa ơi, xin thương 
xót con. Xin tha thứ cho con vì con đã bước theo đường lối riêng, con đã 
không dâng đời sống mình để Ngài dẫn dắt theo ý muốn toàn hảo của Chúa. 
Con xưng nhận rằng con đã bị lầm lạc với những mục đích chỉ nhằm phục 
vụ cho bản ngã xác thịt của mình và đã đánh mất đi sự sáng của Ngài. 
 

Con cầu xin Chúa cất xa khỏi con sự hổ thẹn vì cớ tội lỗi, là điều ngăn trở 
con chạy đến trong vòng tay Ngài, ngăn trở con đối mặt cùng Ngài và nhận 
sự tha thứ từ Ngài. Lạy Chúa con xin Chúa hôm nay tái đổ đầy Thánh Linh 
Ngài trên con để biến đổi đời sống con và bày tỏ vinh hiển Ngài cho những 
người chưa biết đến Ngài. 
 

Lạy Chúa, 

• Nguyện hôm nay tâm trí con chỉ chăm xem những sự ở trên cao chứ 
không chăm xem những sự dưới đất. 

• Nguyện hôm nay con là một người mang phước hạnh đến cho người 
khác. 

• Xin giúp con có thể động viên, khích lệ những người đang bị mệt mỏi 
và gánh nặng bởi những lo lắng của đời này. 

• Xin cho con cơ hội để yêu thương bằng cả lời nói và hành động. 

• Nguyện xin Chúa giúp con sẵn lòng chịu khổ vì cớ Tin Lành của Ngài và 
sẵn lòng chăm sóc người khác bằng lời Ngài như thể con đang phục vụ 
Ngài.  

 

Chúa ơi, con mong ước dấu chân Chúa Giê-xu được lưu lại ở bất kỳ nơi đâu 
con đi, bất kỳ việc gì con làm, bất cứ người nào con gặp. Xin Ngài làm thành 
điều này qua con. 
 

Lạy Chúa, con không muốn là một kẻ theo Ngài một cách nửa vời hay chỉ 
theo Ngài khi thuận tiện. Xin cho con luôn luôn vững vàng bước đi theo 
Ngài, không để điều gì kéo con ra xa khỏi Ngài. Nguyện con luôn dâng trọn 
đời sống con cho mục đích của Ngài. Chúa ơi, con biết ơn Ngài vô cùng vì 
Ngài đầy lòng thương xót và hay ban ân huệ, Ngài biết sự yếu đuối của con! 
Cám ơn Ngài, vì Ngài không đối xử với con như tội lỗi con vi phạm.  
Con cầu nguyện xin Chúa phục hồi cho con niềm vui trong sự cứu rỗi Ngài, 



xin cứ giữ con trong tinh thần sẵn lòng, để vinh hiển Ngài được tỏa soi qua 
đời sống con. Con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Giê-xu. A-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu-ca 15:20-24; Côl 3:1; Hêb 3:13, 10:25; Gia-cơ 2:20, 26;Mat 25:40; Mat 5:16; 
1 Côr 15:58; Thi 103:8-19; Thi 51:12-13  
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Lạy Chúa, lời Ngài hứa rằng Ngài là nền móng vững chãi, là kho báu giàu có 
của sự cứu rỗi, khôn ngoan và tri thức. Xin tha thứ cho con Chúa ơi, vì con 
nhận thấy mình thường tìm kiếm sức mạnh và sự vững bền ở ngoài Ngài 
và đánh mất đi phước hạnh của Ngài trong đời sống con. Xin tha thứ cho 
con vì những lúc con đi tìm kiếm sự khôn ngoan của thế gian chứ không tìm 
cầu sự khôn ngoan từ Chúa. Con đã quá vội vàng khi tự xử lý vấn đề bằng 
sức mình và làm những gì con tự cho là đúng. Xin Chúa dạy con biết dừng 
lại để tìm kiếm mặt Ngài, tìm kiếm sự khôn ngoan và chỉ dẫn từ Ngài. Lời 
Ngài đã phán với con rằng nếu con thiếu sự khôn ngoan thì hãy cầu xin. Vì 
vậy, giờ này con cầu xin Chúa, xin hãy ban cho con sự khôn ngoan của Ngài. 
Ngày hôm nay, con xin Chúa bảo vệ tâm trí con khỏi những triết lý của thế 
gian. Xin cho con đâm rễ sâu và lập nền vững chắc trong Chúa Cứu Thế Giê-
xu! 
 

Xin cho con luôn nhận biết ý muốn của Ngài trong mọi hoàn cảnh con phải 
đối diện, dù tại nơi làm việc, ở nhà, hay ở trường. Xin giữ con khỏi phạm 
lỗi và cho con sự khôn ngoan của Ngài đặc biệt là trong vấn đề... (Cầu 
nguyện cho lịch làm việc và những mối quan tâm của bạn.) Nguyện xin sự 
khôn ngoan của Chúa được bày tỏ rõ ràng qua con trong mọi mối quan hệ 
của con với người khác. 
 

Con công bố rằng con chỉ nương tựa vào một mình Chúa mà thôi, bởi Ngài 
là nguồn của mọi sự khôn ngoan và hiểu biết. Con cầu xin Chúa ban cho 
con sự khôn ngoan từ trời, đó chính là:  

• Sự thanh sạch (xin Chúa bày tỏ cho con những động cơ ẩn dấu trong 
lòng con)!  

• Yêu mến sự hòa bình (xin cho lời con nói ra sẽ nâng đỡ người khác lên 
và thúc đẩy sự thuận hòa);  

• Dịu dàng và khiêm nhu (xin giúp con luôn quan tâm đến nhu cầu của 
người khác – xin dạy con biết phục vụ!);  

• Đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành (xin cho con làm công cụ để 
mang ân điển lớn lao của Ngài đến cho những người khác.);  

• Không thiên vị cũng chẳng đạo đức giả (nguyện xin mọi hành động của 
con sẽ tuôn tràn ra tình yêu con dành cho Ngài – xin giúp con yêu được 
người khác như cách Ngài yêu họ.) 



Xin Chúa thêm sức cho con ngày hôm nay, xin nhắc con sống theo Lời của 
Ngài – để con giống như một người khôn ngoan xây nhà trên vầng đá, dù 
có mưa tuôn xuống, lũ lụt, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững vàng, không 
đổ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ê-sai 33:6; 1 Côr 3:19; Châm 3:7; Côl 1:9; Êph 1:17; Gia-cơ 1:5; 
Côl 2:8-9; Gia-cơ 3:17; Mat 7:24-25  



Xin dạy con biết khiêm nhường Ngày 21 

Trước khi bắt đầu, hãy cầu xin Chúa một cách thật đơn giản giống như các môn đồ 
trong Lu-ca 11:1 rằng: “xin Chúa dạy con cách cầu nguyện”. 
 

Lạy Chúa, con đến trước mặt Ngài và cầu xin Ngài thêm năng lực cho con 
bởi Thánh Linh Ngài để sự khiêm nhường của Chúa Cứu Thế Giê-xu được 
bày tỏ trong các mối quan hệ của con với những người xung quanh. Xin 
giúp con không làm điều gì với động cơ ích kỷ nhưng thực sự xem người 
khác cao trọng hơn mình; xin giúp con quan tâm đến lợi ích của những 
người mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời của con. Lạy Chúa, điều này hoàn 
toàn đi ngược lại với bản chất tự nhiên của con! 
 

Xin Chúa tha thứ cho con – con xưng nhận rằng con thường quan tâm đến 
nhu cầu của bản thân hơn nhu cầu của người khác và con thường làm theo 
ý riêng của mình. Nguyện không còn có sự ích kỷ nào trong con nữa để con 
có thể thực sự phục vụ người khác vì tình yêu thương. 
 

Tha thứ cho con Chúa ôi, con xưng nhận rằng con thường xuyên quan tâm 
giúp đỡ người khác chỉ vì con cảm thấy thoải mái và thuận tiện. Con thật 
ích kỷ phải không Chúa? Con cầu xin Chúa dạy con biết thế nào là yêu người 
khác một cách đầy hi sinh – xin dạy con biết yêu như Chúa Giê-xu đã yêu, 
phục vụ như Chúa Giê-xu đã phục vụ! Xin dạy con làm được như vậy. 
 

Chúa ơi, như Ngài đã gia tăng ân điển và sự thương xót với con, nguyện xin 
Chúa giúp con cũng bao dung và thương xót người khác như vậy. Xin Chúa 
hủy phá mọi hình thức của sự kiêu ngạo trong con (nhu cầu được làm theo 
ý riêng của mình, nhu cầu cần được người khác lắng nghe, nhu cầu cần tỏ 
ra là mình đúng, nhu cầu cần được người khác chú ý và tôn trọng, những 
sự tự biện bạch cho tội lỗi ... trên đời sống của con. Tạm dừng để Chúa 
Thánh Linh phán với bạn). Xin giúp con biết rõ những lúc con tự tôn cao 
bản thân. Thay vào đó, xin giúp con tôn cao Chúa Giê-xu. 
 

Lời Ngài hứa với con rằng Ngài sẽ dẫn người khiêm nhường vào con đường 
công chính – vậy nên, con cũng muốn được Ngài dẫn dắt! Ngày hôm nay, 
con chọn vâng theo sự chỉ dẫn của Đức Thánh Linh, để không làm cản trở 
công việc của Ngài trên đời sống con. Con xin hạ lòng mình xuống dưới tay 
toàn năng của Chúa để Ngài sẽ nâng con lên vào thời điểm của Ngài. 
  



Nguyện xin lửa Thánh Linh Chúa hoàn toàn tể trị trên đời sống con ngay 
hôm nay và tinh luyện con trở nên chiếc bình hữu dụng cho mục đích của 
vương quốc Ngài. Nguyện con được mang tình yêu thương và sự thương 
xót của Ngài đến cho những người đang nặng gánh bởi những sự lo lắng và 
đổ vỡ của thế giới này, cho những người đang vô cùng cần có một Đấng 
Cứu Thế. 
 

Con cầu nguyện những điều này trong danh toàn năng của Chúa Giê-xu. A-
men! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phi-líp 2:2-4; Gal 5:13; Gal 6:2; Đan 4:37; Thi 25:9;  
1 Phi 5:6; Lu-ca 10:25-37  



Ôi Chúa, Ngài thật lớn thay! Ngày 22 
 

Lạy Chúa, danh Ngài uy nghiêm biết bao trên khắp cả trái đất! Sự huy hoàng 
Ngài vượt trên các tầng trời. Khi con nhìn lên bầu trời đêm và thấy các công 
việc của tay Ngài, mặt trăng và các ngôi sao mà Ngài đã tạo nên, con bị choáng 
ngợp bởi sự lớn lao vĩ đại của Ngài, con cảm thấy mình thật bé nhỏ và tầm 
thường. Nhưng Ngài phán cùng con rằng Ngài tạo dựng nên con chỉ thấp hơn 
các thiên sứ một chút và Ngài đã đội cho con vương miện vinh quang, tôn 
trọng; Ngài khiến con cai trị trên các tạo vật do tay Ngài tạo nên và đặt tất cả 
mọi vật phục dưới chân con! 
 

Lạy Chúa, quả thật Đấng Tạo Hóa của muôn loài vạn vật đã gọi đích danh con 
và phán cùng con rằng: “Đừng sợ, vì Ta ở cùng con, Ta đã cứu chuộc con, con 
thuộc về Ta”, đó là phước hạnh vượt quá khả năng hiểu biết của con! 
 

• Quả thật Ngài đã kêu gọi con ra khỏi bóng tối của tội lỗi và đưa con 
vào nơi sáng láng diệu kỳ trong Chúa Giê-xu, khiến lòng con tuôn tràn 
lời ngợi khen và cảm tạ Ngài! Con nhớ rằng khi con còn đang chết chìm 
trong tội lỗi mình, con đang chán nản và tuyệt vọng thì Ngài đã giải cứu 
con ra khỏi thế giới tối tăm và đem con vào vương quốc của Chúa Giê-
xu và tha thứ cho tội lỗi của con! Những vết ô nhơ trên đời sống của 
con đã được gột sạch! Ngợi khen Chúa! Lạy Chúa, xin thánh hóa đời 
sống con để con sống xứng đáng với sự kêu gọi con đã nhận được từ 
nơi Ngài. 

• Con cầu xin Chúa mở to đôi mắt trong lòng con để con hiểu rõ hơn về 
“cơ nghiệp vinh hiển” mà Ngài đã kêu gọi con vào thừa hưởng. 

• Xin thêm sức cho con, đặc biệt là con người bề trong của con để con 
luôn hướng về Ngài như hướng về đích đến trong cuộc chạy đua. 
Nguyện con tiếp tục tiến lên phía trước trong ngày hôm nay. 

• Xin làm mới lại trong con niềm khao khát, đam mê được ở trong sự 
hiện diện của Ngài và được biết Ngài nhiều hơn. 

• Xin giúp con sống như một người được Chúa của cả vũ trụ kêu gọi vào 
trong mối tương giao mật thiết với Ngài. 

  



Con xưng nhận sự yếu đuối của con với Ngài, sự khó khăn mà hầu như lúc nào 
con cũng gặp phải, để con được đứng vững và chỉ tập trung chú ý vào một 
mình Ngài mà thôi. Xin Chúa giúp đỡ con! Con cầu xin Chúa thể hiện sức mạnh 
của Ngài trong sự yếu đuối của con và làm thành mọi ý muốn của Ngài. 
 

Xin Chúa được sáng danh trên con và qua con. Con cầu nguyện trong danh 
Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi 8; Ê-sai 43:1; 1 Phi 2:9; 2 Tim 1:9; 1 Côr 1:2;1 Tês 2:12; Êph 4:1; Êph 1:18; 
Phi-líp 3:14; 1 Côr 1:8-9; 2 Côr 12:9  



Làm chết đi bản ngã xác thịt Ngày 23 
 

Trước khi bắt đầu, hãy xin Chúa tái đổ đầy Thánh Linh Ngài trên đời sống bạn.  
 

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, con cầu nguyện trong danh toàn năng của Ngài.. 
 

Lạy Chúa, Lời của Ngài phán cùng con rằng người chậm nóng giận thắng 
hơn dũng sĩ và ai cai trị lòng mình thắng hơn kẻ chiếm lấy thành. Lời Ngài 
khuyên dạy con cần phải gìn giữ thân thể mình – cách ăn nết ở của con phải 
như thế nào để con giữ gìn thân thể mình thánh khiết và cao quý. Nhưng 
con xin thừa nhận rằng con còn thiếu sót trong rất nhiều lĩnh vực trên đời 
sống con và con cầu xin Ngài thêm sức cho con bằng Thánh Linh Ngài, giúp 
con không để tội lỗi thống trị thân thể mình và để con không chiều theo 
những dục vọng tội lỗi (Tạm dừng và xin Đức Thánh Linh bày tỏ cho bạn 
thấy những lĩnh vực mà bạn còn chưa đầu phục Chúa, chưa trình dâng lên 
cho Ngài). 
 

Nguyện xin bông trái tiết độ tiếp tục được gia tăng trên đời sống của con, 
những phẩm chất tốt lành đến từ Chúa được bày tỏ rõ ràng trên đời sống 
con trong cách con ăn uống, mua sắm, trong những sở thích của con, trong 
đời sống tình dục của con, trong lời nói và hành động của con... Nguyện xin 
mọi khía cạnh của con người con và cách sống của con đều được sự hướng 
dẫn và tể trị của Đức Thánh Linh. Giờ đây, con trình dâng tất cả những điều 
con cầu xin này cho Cha trong danh của Chúa Giê-xu. 
 

Xin thêm năng lực cho con để con kìm giữ được môi lưỡi của mình. Xin cho 
con mau nghe, chậm nói, chậm giận và biết rằng sự tức giận không làm nên 
một đời sống công chính như Ngài mong muốn. Nguyện xin môi miệng và 
đời sống con được sử dụng để chúc phước cho người khác. 
 

Nguyện xin đời sống con luôn được dẫn dắt bởi Thánh Linh Ngài để con 
thực sự sống, hoạt động và hiện hữu trong một mình Ngài mà thôi. Xin 
Chúa giúp con ngày nay không chiều theo bản ngã xác thịt của mình. Xin 
thêm sức cho con để con đứng vững và tiết chế trong suy nghĩ, lời nói và 
hành động của mình, để cho con được làm một chiếc bình quý có thể sử 
dụng được cho mục đích của Ngài và làm sáng danh Ngài. Con cầu nguyện 
xin Chúa làm thành điều này trên đời sống của con trong danh Chúa Cứu 
Thế Giê-xu. A-men. 

Châm 16:32; 1 Tês 4:4; Rô-ma 6:12; 2 Phi 1:5-6; Đan 1:8; 1 Côr 6:19; Gia-cơ 1:26; 
Gia-cơ 1:19; Công 17:28; Rô-ma 9:21Acts 17:28; Romans 9:21  



Chúa thành tín thay! Ngày 24 
 

Trước khi bắt đầu, bạn hãy xin Đức Thánh Linh khiến lòng bạn yên tịnh và nghĩ đến những lý 
do khiến bạn biết ơn Chúa. Hãy dành thời gian để đếm lại các ơn phước mà Chúa đã ban cho 
bạn. 
 

Lạy Chúa, thật tốt đẹp biết bao khi được ngợi khen Ngài, được rao truyền tình yêu 
thương của Ngài mỗi buổi sớm mai và ca ngợi sự thành tín Ngài trong đêm tối. 
Ngài là Đấng duy nhất khiến con vui mừng! Xin mở mắt con, để con thấy được sự 
nâng đỡ và công việc tay Ngài làm cho con qua Thánh Linh Ngài. Con hoan ca và 
dâng lên Ngài lời ngợi khen vì Ngài xứng đáng được những lời ngợi khen tôn quý 
nhất! 
 

Xin Cha tha thứ con vì con đã để lòng mình bị trói buộc bởi những sự lo lắng về đời 
này mà không hướng lòng mình về Chúa và sự vĩ đại của Ngài. Xin Chúa cho con 
giống Phao-lô và Si-la, được người ta thấy là đang hát ngợi khen Chúa ngay cả trong 
cảnh “ngục tù”! Chúa Giê-xu ơi, con thật biết ơn Chúa vì Ngài là tế lễ hi sinh cho tội 
lỗi của con, Ngài đã cứu trọn đời sống con và cầu thay cho con! Ngợi khen Chúa! 
Sự cứu rỗi Ngài dành cho con thật lớn lao thay! Lạy Chúa, Ngài thật tuyệt diệu và 
vĩ đại! 
 

Nguyện môi con luôn ca tụng tình yêu thương lớn lao của Chúa, miệng con công 
bố sự thành tín Ngài đến đời đời vì tình yêu thương Ngài còn mãi và sự thành tín 
Ngài vững chắc như các tầng trời. Con biết rằng Ngài có thể làm trổi hơn và vượt 
xa điều con có thể suy nghĩ và tưởng tượng. Xin giúp con luôn bước vào trong sự 
hiện diện Ngài với sự tạ ơn và lời ngợi khen, vì Ngài là thật tốt và tình yêu thương 
của Ngài còn đến đời đời. 
 

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã đoái đến và gìn giữ đời sống con, giải cứu 
con và giúp đỡ con trong những ngày con gặp hoạn nạn. Ngài vui lòng về con, điều 
này thật cao quá khả năng hiểu biết của con. Lạy Chúa, xin giúp con có thể nghe 
được bài hát mà Ngài vui mừng ca hát vì con. Xin Chúa cho con sáng nay được 
thỏa dạ trong tình yêu thương không dời đổi của Chúa, để con có thể vui mừng ca 
hát và hân hoan suốt cả ngày. Nguyện xin ơn của Chúa ở trên con. Xin Ngài khiến 
công việc tay con làm trong ngày hôm nay được thiết lập vững chắc. Nguyện xin 
mục đích của vương quốc Ngài được hoàn thành trong và qua đời sống con vì con 
trông cậy nơi Ngài, là Đấng dựng nên trời và đất. Ngài là phần thưởng lớn dành 
cho con. Con ngợi khen danh thánh của Ngài. 

Thi 92:1-4; Công 16:25; Hêb 7:25, 27; Thi 89:1-2; Êph 3:20; Thi 100:4-5; Thi 18:16-19; 
Sô 3:17; Thi 90:17; Thi 115:15; Sáng 15:1



Xin dạy con cầu nguyện Ngày 25 
 

Con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-xu đã gánh lấy tội lỗi của con và cầu thay cho 
con, và nhờ dòng huyết Chúa Giê-xu đổ ra cho con mà con được mạnh dạn 
bước vào sự hiện diện chí thánh của Ngài. Con muốn đến gần Ngài hơn với 
một tấm lòng chân thành cùng sự tin quyết rằng khi con kêu cầu Ngài, Ngài 
sẽ đáp lời con và Ngài sẽ bày tỏ cho con thấy những điều lớn lao không dò 
thấu được là những điều con chưa từng biết. 
 

Chúa ơi, xin dạy con cầu nguyện! Xin Chúa dạy con cầu nguyện theo tấm 
lòng, ý muốn và Lời của Chúa. 
 

Lạy Chúa xin tha thứ cho con vì ngay trong sự hiện diện của Ngài, con vẫn 
chỉ tập trung chú ý vào chính bản thân mình, con vẫn còn lo lắng về đời này 
và đã bỏ lỡ cơ hội thật phước hạnh là được cầu nguyện cho Hội thánh Ngài 
và cho thế giới xung quanh con. Xin Chúa Thánh Linh thêm sức cho con để 
con có thể cầu thay cho những người khác và cho công việc của Chúa ở 
khắp mọi nơi trên thế giới. Nguyện xin Chúa cho con trở nên người được 
Chúa kêu gọi, thậm chí vào chức vụ thức canh cầu nguyện, hay chức vụ 
“xây dựng tường thành”, để con được đứng vào chỗ trống để cầu thay cho 
những người khác – xin Chúa giúp con đáp ứng lại với sự kêu gọi của Ngài. 
Nguyện xin gánh nặng và những nhu cầu của thế giới lạc lầm kia, của các 
anh chị em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và của cộng đồng những người tin 
Chúa sẽ bắt lấy con đến nỗi con không thể ngày đêm giữ yên lặng trước 
mặt Chúa. Xin Chúa cho con được làm người thức canh cho vương quốc 
của Ngài! 
 

• Xin cho con được giống như bà An-ne, không bao giờ ra khỏi sự hiện 
diện của Chúa. Xin giúp con biết thờ phượng, kiêng ăn, cầu nguyện 
không thôi. Xin dạy con biết bền bỉ trong sự cầu nguyện cho đến khi 
nhận được sự đáp lời từ nơi Chúa, tức là cầu nguyện luôn luôn và 
không bao giờ bỏ cuộc. 

• Xin giúp con thức dậy mỗi buổi sớm mai để kêu cầu Chúa và trông cậy 
nơi những lời hứa trong Lời của Ngài. 

• Nguyện Lời của Ngài luôn ở trong lòng con như một ngọn lửa luôn 
bừng cháy để con liên tục suy ngẫm về lời hứa của Ngài.  

• Lạy Cha, xin nhào nắn và khuôn đúc con thành một chiến sĩ cầu nguyện 
cho vương quốc của Ngài. 



• Xin dạy con cầu nguyện trong Thánh Linh Chúa để con có thể trở thành 
người thực sự tận hiến cho việc cầu nguyện và là người được cộng tác 
với Chúa trong công việc của Ngài, cho đến ngày tận thế! 

• Nguyện sự cầu nguyện sẽ thực sự trở thành nền tảng trong đời sống 
con để trước mặt Chúa con là người trung tín, cầu nguyện không thôi 
và không bao giờ bỏ cuộc. 

 

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ê-sai 53:12; Hêb 10:19-20; Giê 33:3; Mat 6:25-33; Êxê 22:30; Ê-sai 62:6-7; Êxê 3:17; 

Lu-ca 2:37; Lu-ca 11:5-9; Thi 119:147; Giê 23:29; Thi 1:2; Côl 4:2; Lu-ca 18:1-6  



Sự sống phục sinh Ngày 26 
 

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã phán rằng Ngài là sự sống lại và sự sống, ai tin Ngài thì sẽ 
sống mãi. Chúa Giê-xu ơi, con tin những điều này! Ngài là Chúa Cứu Thế, Con Đức 
Chúa Trời hằng sống, Cứu Chúa của thế gian này, Đấng đã được làm cho sống lại 
từ trong cõi chết, Ngài đã trở về trời và ngồi bên phải Đức Chúa Trời, tất cả mọi 
thiên sứ, mọi vua chúa, mọi quyền thế đều phục Ngài! Chúa Giê-xu ơi, con thực sự 
muốn biết Ngài và quyền năng phục sinh của Ngài. Xin Chúa chỉ cho con và dạy con 
qua Thánh Linh Ngài về ý nghĩa của tất cả những điều này vì tự con không thể nào 
hiểu thấu những sự sâu xa kỳ diệu ấy. 
 

Trong ánh sáng của quyền năng phục sinh, con cầu nguyện xin Chúa thay đổi cách 
sống của con. Xin Chúa biến đổi đời sống con ngày càng trở nên mạnh mẽ và vững 
tin hơn trong Ngài, bởi Chúa Cứu Thế của con đang sống! Xin Chúa thêm sức cho 
con qua Thánh Linh Ngài để con có thể sống vượt lên trên mọi hoàn cảnh hàng 
ngày đang bủa vây con, vì con biết rằng con sẽ được cùng sống lại với Ngài bởi đức 
tin nơi quyền năng của Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. 
 

Con vô cùng biết ơn Chúa vì con đã được làm cho sống lại cùng với Ngài!  
• Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi con và hủy bỏ bản án với các điều 

khoản chống lại con.  
• Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã vứt bỏ bản án đó và đóng đinh nó trên thập tự 

giá.  
• Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị của thế giới tối tăm, 

dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và bêu xấu chúng nó một cách công 
khai tỏ tường. 

 

Con ngợi khen Cha vô cùng vì Ngài đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ trong cõi chết! 
Vì con biết rằng, nếu Ngài không sống lại thì đức tin của con là vô ích. Lạy Chúa Giê-
xu, con tin rằng Ngài đã chết, đã sống lại và vì thế nên Ngài cũng sẽ trở lại! – Ngài 
sẽ từ thiên đàng trở lại với tiếng hô lớn và tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng 
kèn của Đức Chúa Cha; bấy giờ những kẻ chết trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước 
hết. Tiếp đến nếu con còn sống trên đất, con sẽ được cất lên cùng với các anh chị 
em trong Chúa Cứu Thế giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, và sẽ 
được ở cùng Chúa mãi mãi. 
 

Ngợi khen Chúa! Kỳ diệu thay là Cứu Chúa của con! Xin Chúa hãy mau trở lại! 

Giăng 11:35; Mat 16:16; 1 Giăng 4:14; 1 Phi 3:21-22; Phi-líp 3:10; Côl 2:12-15;  
1 Côr 15:12, 17; 1 Tês 4:14-17  



Xin Chúa bày tỏ những điều kín giấu Ngày 27 
 

Hãy lắng lòng yên tịnh trước mặt Chúa, suy ngẫm về thập tự giá và sự hy sinh lạ 
lùng mà Chúa Giê-xu dành cho bạn. 
 

Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã gánh lấy tội lỗi của con trong thân thể Ngài 
trên thập tự giá, nhờ đó con chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. 
Cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban sự chữa lành cho con qua tế lễ hy sinh của 
Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho con vì đôi lúc con đã không 
dùng sự tự do mà Ngài ban cho con để sống một cuộc đời công chính, 
nhưng con đã buông mình vào ách tội lỗi và biến mình thành nô lệ cho ma 
quỷ. Xin Chúa thương xót con và chữa lành con vì con biết rằng con đã 
phạm tội chống nghịch Ngài. 
 

Xin Đức Thánh Linh dạy cho con biết thế nào là “sống cho sự công chính” 
hay “tìm kiếm sự công chính” để Chúa Giê-xu sẽ được phản chiếu rõ hơn 
qua đời sống con, đồng thời những bông trái Thánh Linh sẽ được sinh ra 
trên đời sống con và nó sẽ còn lại mãi. Xin giải cứu con ra khỏi tình trạng 
chỉ đến gần Ngài qua hành động, lời nói mà tấm lòng thì xa cách Ngài. 
 

Lạy Chúa Giê-xu, con cầu nguyện xin Ngài mở mọi cánh cửa còn đang đóng 
chặt trong tấm lòng con, thậm chí cả những chỗ con không hề nhận biết, 
xin Ngài phơi bày chúng ra trong ánh sáng của Thánh Linh Ngài. Xin Chúa 
cũng dọn sạch rác rến trong lòng con. Chỉ một mình Ngài có thể hàn gắn 
những phần bị tan vỡ, bị tổn thương trong lòng con. 

• Con cầu nguyện xin Chúa giúp con lại có thể nhìn vào tất cả những ngóc 
ngách mà tội lỗi đã làm mờ mắt con. 

• Xin Chúa giải cứu con ra khỏi chỗ mà ma quỷ đang hãm áp con và kéo 
con ra khỏi mối tương giao mật thiết với Ngài. 

 

Chúa ơi, con khẩn thiết xin Ngài, là Đấng Chữa Lành của con, ban cho con 
sự tự do hoàn toàn trong mọi lĩnh vực của đời sống con, những nơi chưa 
được nắm giữ bởi tình yêu thương lớn của Ngài. (Tạm dừng và xin Chúa 
Thánh Linh tỏ cho bạn những điều kín giấu ở trong lòng). Chỉ Ngài mới có 
thể mang đến sự chữa lành cho những nơi sâu kín trong lòng con. Con mời 
Ngài, Đức Thánh Linh ơi, xin thay đổi con cho đến khi con trở nên giống 
như hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. 
  



Xin Chúa đập tan mọi sự kiêu ngạo hay bất cứ điều gì trong con cản trở con 
trong việc chia sẻ cuộc hành hương này với các anh chị em khác của con 
trong Chúa, cũng như trong việc xưng tội và tìm kiếm sự chữa lành. Con 
ngợi khen Ngài, Chúa ơi, vì Ngài là Đấng duy nhất chữa lành con! Con tin 
cậy Ngài trong sự chữa lành thân thể, tâm trí và tâm hồn con. 
 

Lạy Chúa Giê-xu, con mạnh dạn cầu nguyện những điều này vì công việc mà 
Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Phi 2:24; Gal 5:1; Thi 41:4; Sô 2:3; Giăng 15:16; 1 Phi-e-rơ 2:24; Ê-sai 29:13;  
Thi 147:3; Rô-ma 8:29; Gia-cơ 5:16; Xuất 15:26  



Xin dạy con biết yêu thương Ngày 28 
 

Lạy Cha yêu dấu của con, Ngài là cội nguồn của tình yêu thương, xin dạy con cách 
yêu thương của Ngài. Chúa ơi, con biết rằng nhiều lần con đã không yêu thương 
theo cách Ngài mong muốn và kêu gọi. Con chỉ yêu khi nào thuận tiện, khi tâm 
trạng của con thoải mái, hay thậm chí còn tệ hơn là con chỉ yêu khi người nào đó 
đã yêu con trước. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin thương xót con. Xin Chúa tha 
thứ cho tình yêu vị kỷ và thái độ chỉ quan tâm đến bản thân mình của con. Xin đổ 
đầy tình yêu thương và lòng thương xót của Ngài trên con. 
 

Ngài phán rằng yêu thương là phải nhẫn nhục, yêu thương là phải nhân từ, không 
ghen ghét, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không khiếm nhã, không tìm tư 
lợi, không dễ nóng giận, không ghi nhớ việc ác, không vui về việc bất chính. Lạy 
Chúa xin ban cho con một tấm lòng yêu thương giống như thế để con yêu những 
người xung quanh con! Nguyện xin tình yêu con dành cho các thành viên trong 
gia đình mình, cho đồng nghiệp hay những người hàng xóm, cho các anh chị em 
trong Chúa, thực sự là tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy 
vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. Xin Chúa giữ cho tình yêu của con không phai 
tàn. Xin cho con sống thật yêu thương với họ để con có thể bày tỏ tình yêu 
thương của Ngài trong thế gian với nhiều người mà còn chưa biết đến Ngài. 
 

Nguyện xin tình yêu thương vô biên được thể hiện trong mối quan hệ của con 
với các anh chị em trong Chúa. Xin giúp con không góp phần gây nên sự chia rẽ 
trong thân thể của Chúa Cứu Thế dù chỉ là một chút. Thay vào đó, nguyện xin đời 
sống con được đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương. Lạy Chúa, Ngài phán 
rằng bởi việc yêu thương anh em mình trong đức tin, con sẽ khiến thế gian biết 
rằng con thuộc về Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa ban cho con tình yêu đó! Vì 
Ngài đã yêu con bằng tình yêu thương thật lớn lao, nguyện xin con có thể mang 
tình yêu ấy tới anh chị em mình trong Chúa, khích lệ họ ngày càng tiến tới trong 
tình yêu thương và công việc tốt lành. 
 

Nguyện xin Chúa công nhận con là xứng đáng được mang danh Ngài. Nguyện con 
quyết định sống với món nợ yêu thương mà Ngài dành cho con để Ngài được tôn 
cao, danh Ngài được vinh hiển và quyền năng biến đổi trong tình yêu thương của 
Ngài được bày tỏ rõ ràng trên đời sống con. Con cầu nguyện trong danh của Chúa 
Giê-xu. A-men. 

1 Giăng 4:16; Mat 5:38-48; 1 Côr 13:4-8, 12:25-27; Giăng 13:34-35; Êph 3:17; 
1 Giăng 3:1; Hêb 10:24; Rô-ma 13:8-10  



Con trông cậy nơi Ngài, Chúa ơi Ngày 29 
 

Chúa ơi, con biết ơn Ngài vì Ngài thật kiên nhẫn với con; Ngài thật chậm 
nóng giận và đầy tình yêu thương. Xin tha thứ cho con vì nhiều khi con đã 
không cư xử với người khác một cách mềm mại và kiên nhẫn như cách Ngài 
đối xử với con (tạm dừng và cầu nguyện cho những người bạn cảm thấy 
khó có thể yêu được). Con cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con bởi 
Thánh Linh Ngài để con có thể kiên nhẫn với tất cả mọi người. 
 

Xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con nóng vội, chạy trước Chúa và làm việc 
dựa vào sức riêng của bản thân. Những lúc đó, xin dạy con biết chờ đợi và 
bước đi trong lời Ngài. Nguyện danh Ngài và danh thánh của Ngài là điều 
lòng con khao khát trong mọi hoàn cảnh con phải đối diện trong hành trình 
trên đất này. Xin Chúa thêm sức, giúp con kiên nhẫn và bền bỉ khi gặp hoạn 
nạn, để con trở nên trưởng thành, toàn vẹn và không thiếu sót gì. Con xưng 
nhận rằng con không thể làm việc này bằng nỗ lực của bản thân mình. Bởi 
vậy, con cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con bằng sức toàn năng vinh 
hiển của Chúa, nhờ đó con có thể kiên trì chịu đựng trong mọi sự. 
 

Lạy Chúa, nguyện con trở thành người biết kiên nhẫn khi con trông đợi 
những gì con còn chưa thấy trong mọi hoàn cảnh và mối quan hệ trên đời 
sống con, nhờ biết rằng ai trông đợi Chúa thật có phước. Nguyện con sẽ 
kiên trì và vững vàng trong đức tin vì biết chắc rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại 
mau chóng! Trong khi con chờ đợi sự trở lại vinh quang của Ngài, nguyện 
đời sống con được tôi luyện để trở nên kiên trì bền bỉ, sẵn sàng chịu đựng 
mọi gian khó và luôn tràn đầy hy vọng. Con biết rằng ngày đó sẽ đến, là 
ngày mà con và tất cả dân sự của Ngài sẽ cùng công bố: “Thật đúng là Chúa 
của chúng ta. Chúng ta đã trông cậy Ngài và Ngài đã cứu chúng ta. Đây 
chính là Chúa, Đấng chúng ta tin cậy. Chúng ta hãy hân hoan vui mừng lên!” 
Xin cho con học theo những người mà bởi đức tin và sự kiên nhẫn đã được 
thừa hưởng lời hứa. Chúa ơi, bởi thế hôm nay, con lựa chọn trông cậy Chúa, 
tin cậy Ngài, hy vọng ở nơi Ngài, vì con biết rằng những người trông cậy 
Ngài không hề bị thất vọng. Xin thêm sức cho con đứng vững. Con cầu 
nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu. A-men. 

 
 
 

2 Phi 3:9; Thi 86:15; Ê-sai 26:8; Rô-ma 12:12; Gia-cơ 1:4; Côl 1:11; Rô-ma 8:25; 
Ê-sai 30:18; Gia-cơ 5:8; Ê-sai 25:9; Hêb 6:12; Thi 22:5



Nguyện Chúa thấy con trung tín Ngày 30 
 

Lạy Chúa Cứu Thế Giê-xu, trong danh Ngài con xin cầu nguyện... 
 

Chúa ơi, con vô cùng biết ơn Ngài vì sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Trong hành 
trình đi theo Chúa, con thường đầy sự vô tín và bất trung, dù vậy Ngài vẫn thành 
tín bởi Ngài không thể làm điều gì ngược với bản chất của mình được. Sự thành 
tín Ngài thật lớn thay! Cầu xin Chúa tha thứ cho con vì con thường không tập trung 
chú ý vào sự lớn lao, vĩ đại của Ngài, nhưng lại đánh mất đi ánh sáng của mặt Ngài, 
và bỏ lòng tin tưởng chắc chắn của con ở trong Ngài. 
 

Xin thêm sức cho con bởi Thánh Linh Ngài để con có thể kiên trì làm theo ý muốn 
của Ngài và đón nhận những gì Ngài đã hứa. Vì con biết rằng chẳng bao lâu nữa 
Chúa Giê-xu sẽ trở lại, và Ngài đã kêu gọi con sống bởi đức tin. Con không muốn 
làm người đã đưa tay ra cầm cày rồi mà còn ngoảnh nhìn lại đằng sau! Xin giúp 
con trung tín bước đi theo Ngài, trong ánh sáng của sự hiện diện Ngài. Trên con 
đường hành hương này, xin cho lòng con chỉ hướng về một mình Chúa mà thôi. 
Và giống như Môi-se, con cũng cầu xin Chúa cho con làm một đầy tớ trung tín 
trong nhà Ngài, như những người thợ xây dựng đền thờ của Chúa để thấy mục 
đích của Ngài được hoàn thành và Chúa Giê-xu được tôn cao! Vì chính Ngài đã giao 
phó cho con sứ mạng thiêng liêng, là truyền rao sứ điệp về sự hòa giải nhờ Chúa 
Cứu Thế Giê-xu và Ngài muốn con phải trở nên trung tín. 
 

Lạy Chúa, Ngài biết sự yếu đuối và mòn mỏi của con, cũng như những cám dỗ ở 
trong thế gian này đang lôi kéo lòng con và dụ dỗ con đi cách xa khỏi Chúa. Con 
cầu nguyện xin Chúa thêm sức cho con! Xin tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên con ngay 
ngày hôm nay để con có thể trung tín đi theo Ngài và ngày càng chắc chắn về 
những gì con đang trông mong, và biết chắc những gì mình còn chưa thấy (tạm 
dừng và một lần nữa trao phó cho Chúa những điều bạn đang trông đợi). 
 

Con cầu nguyện xin Ngài làm thành tất cả những điều này để đến ngày vinh hiển 
ấy con được thấy mặt Ngài và được nghe Ngài phán rằng: “Được lắm, hỡi đầy tớ 
ngay lành và trung tín”. Con cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men. 

Thi 117:2; 2 Tim 2:13; Ca 3:23; Hêb 10:35-38; Lu-ca 9:62; Thi 89:15; Thi 84:5; 
Hêb 3:5; 2 Sử 34:12; 2 Côr 5:18; 1 Côr 4:2; Hêb 11:1; Mat 25:21  



Nguyện vương quốc Chúa được đến trên đời sống con! Ngày 31 
 

Lạy Cha của con ở trên trời, danh Ngài thật lớn thay! Công việc Ngài thật kỳ 
diệu và không thể dò thấu được! Ngài là Đấng dựng nên núi và tạo ra gió, 
Đấng biến rạng đông thành bóng tối, Đấng bước đi trên các đỉnh cao trên 
đất, Danh Ngài là CHÚA, Đức Chúa Trời Toàn Năng! Không ai giống như 
Ngài, con ngợi khen danh kỳ diệu của Ngài! Lạy Chúa, nguyện ý muốn Ngài 
được hoàn thành ở trên đất cũng như ở trên cuộc đời con. Con đầu phục 
Ngài và ý muốn của Ngài. Nguyện xin sự hiệp một toàn hảo của Ngài ở trên 
trời, nơi các thiên binh thiên sứ đang thờ phượng và tôn vinh Ngài, cũng 
được bày tỏ ở đây, trên đất này. Xin vương quốc của Ngài được đến, Chúa ơi! 
 

Chúa ơi, con công bố rằng con cần Ngài hơn bất cứ điều gì khác. Nguyện 
Ngài chính là bánh nuôi sống con mỗi ngày. Con muốn dự tiệc Ngài cho đến 
khi mọi ước ao khác bị lu mờ đi, cho đến khi lòng yêu mến thế gian của con 
bị hủy phá và con chỉ đặt lòng trông cậy nơi một mình Ngài mà thôi. Xin 
làm thỏa lòng con với tình yêu thương lớn của Ngài và tha thứ cho mọi tội 
lỗi con đã phạm nghịch cùng Ngài. 
 

Con xưng nhận rằng đã quá nhiều lần những suy nghĩ, lời nói và hành động 
của con không giống như Chúa Giê-xu và con đã không tôn cao Ngài. Thay 
vì tiến lên phía trước để chinh phục người khác bằng tình yêu thương của 
Chúa Giê-xu, con lại giật lùi. Thay vì chúc phước, khích lệ và khải đạo cho 
người khác, con lại giữ yên lặng, thậm chí con còn không chia sẻ về Tin Lành 
của Ngài và không công bố sự lớn lao vĩ đại của Ngài. Xin Chúa thương xót con! 
 

Xin Chúa hủy phá lối sống ích kỷ của con và thay đổi con nhờ quyền năng 
của Thánh Linh Ngài, Đấng đang hành động trên đời sống con. Xin giúp con 
mau chóng tha thứ cho người khác, luôn ghi nhớ sự tha thứ lớn lao mà 
Ngài dành cho con. Con công bố rằng vương quốc, năng quyền, vinh hiển 
đều thuộc về Ngài đời đời vô cùng. Chỉ một mình Ngài có thể làm trổi hơn 
điều con có thể suy nghĩ và tưởng tượng đến. 
 

Con công bố với cả thiên đàng rằng: “Công việc của Chúa toàn năng thật vĩ đại 

và diệu kỳ. Con đường của Ngài là chân thật và công chính, Ngài là Vua của mọi 

thời đại. Chúa ơi, ai mà lại không kính sợ Ngài, không dâng vinh hiển cho danh 

của Ngài? Vì chỉ một mình Ngài là thánh!” 

 



Ngợi khen Chúa! Chúa ơi, Ngài đáng được ngợi khen mãi mãi! Con cầu 
nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, là Con Đức Chúa Trời có thật và 
duy nhất. A-men. A-men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thi 65:5-6; A-mốt 4:13; Thi 99:3; 1 Giăng 2:15-17; Thi 51:4; Lu-ca 19:37-40;  
Mat: 6:12-15; Êph 3:20; Khải 15:3-4  
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Mang lấy toàn bộ khí giới của đức chúa trời 
 

Lạy Chúa, hôm nay con biết rằng mọi trận chiến trong cuộc đời con không phải 

là trận chiến của con mà là của Ngài. Vì con biết rằng con chẳng chiến trận với 

những gì con nhìn thấy mà với những gì con không nhìn thấy, với các chủ quyền 

và thế lực của thế gian mờ tối, với ma quỷ, là kẻ luôn rình rập để tìm kiếm cơ 

hội cướp, giết, hủy phá công việc của Chúa trên đời sống con, để dụ con vào 

bẫy. (2 Sử-ký 20:15; Êph 6:12-13; Giăng 10:10) 

Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã không tiết chế và tỉnh thức. Con đã để 

mình bị thế gian ru vào sự tự mãn bởi những sự ồn ào náo động và chi phối của 

nó. Nhiều lần, con cũng đã không hết sức chống lại ma quỷ, con giả vờ như nó 

không tồn tại. Nhưng Lời Ngài cảnh báo con rằng con cần phải đứng vững trong 

đức tin, nếu không con sẽ ngã. Lạy Chúa xin dạy con biết đứng vững.  

(I Phi 5:8-9; Ê-sai 7:9)  

Hôm nay, như Ngài đã dạy con, con chọn khoác lên mình mọi khí giới của Ngài 

để chống lại mọi mưu kế của ma quỷ để con giữ vững được lập trường trong 

ngày ma quỷ đến tấn công con, con sẽ mạnh mẽ nhờ Ngài và quyền năng Ngài. 

Con chọn “mặc lấy” Chúa Giê-xu! (Êph 6:10-13) 

Con sẽ đứng vững với chân lý làm đai lưng. Vì Chúa Giê-xu là đường đi, chân lý 

và sự sống ... bởi vậy con chọn quay lưng khỏi những sự dạy dỗ và những triết 

lý giả dối của thế gian này để mặc lấy Chúa Giê-xu, tức là mặc lấy Chân Lý.  

(Êph 6:14; Giăng 14:6; Côl 2:8) 

Con mặc áo giáp công chính – Chúa Giê-xu ơi, trong Ngài không hề có tội lỗi, 

nhưng Ngài đã chất tội lỗi của con lên chính Ngài để cho con được trở nên công 

chính trước mặt Chúa! Hôm nay, con xin từ bỏ mọi tội lỗi đang quấn lấy con và 

kéo con quay trở lại với đời sống cũ, con xin mặc lấy Chúa và sự công chính của 

Ngài. (Êph 6:14; Phi-líp 3:8-9; Hêb 12:1) 

Hôm nay, con chọn đi giày sẵn sàng của Tin Lành bình an. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài 

là sự bình an của con, vì Ngài đã phá đổ mọi rào cản ngăn cách con với Đức Chúa 

Trời, là Cha! Xin giúp con luôn sẵn sàng giải thích cho người khác nghe về sự hy 

vọng con có ở nơi Ngài vì con mong muốn được chia sẻ với người khác rằng 

Chúa Cứu Thế Giê-xu là sự bình an của con! (Êph 6:15; Êph 2:14-18; 1 Phi 3:15)  



Mang lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời (tiếp) 
 

Hôm nay, con cũng lấy đức tin làm thuẫn để con có thể dập tắt những mũi 
tên lửa của kẻ thù, tức là mọi sự tấn công của ma quỷ. Con nguyện sống 
một đời sống trong thân thể dễ chết này bằng đức tin nơi Ngài, nơi Con của 
Đức Chúa Trời hằng sống, Đấng đã yêu con và đã hi sinh chính Ngài cho 
con. Nguyện đức tin con nơi Ngài sẽ ngày càng gia tăng khi con nghe Lời 
Ngài và thực hành Lời đó, vì Chúa Giê-xu chính là Đấng ban cho và hoàn 
thiện đức tin của Ngài trong con. (Êph 6:16; Gal 2:20; Rô-ma 10:17;  
Gia-cơ 1:22-25; Heeb 12:2) 
 

Con đội mũ cứu rỗi và công bố rằng không có sự cứu rỗi trong đấng nào 
khác, vì dưới trời không có danh nào mà nhờ đó con được cứu khỏi tội lỗi! 
Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là Đấng Cứu Thế, Con của Đức Chúa Trời hằng sống! 
Chúa Giê-xu ơi, Ngài là sự cứu rỗi của con! (Êph 6:17; Công-vụ 4:12;  
Mat 16:16) 
 

Hôm nay, con cũng cầm gươm Thánh Linh, là Lời của Đức Chúa Trời, và 
công bố rằng Chúa Giê-xu là Lời của Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt và 
Ngài sẽ làm thành mọi sự theo ý định của Ngài! Ngợi khen Chúa! (Êph 6:17; 
Giăng 1:14; Ê-sai 55:11) 
 

Lạy Chúa, hôm nay con quyết định mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu, để tỉnh 
thức và sẵn sang cầu nguyện. Con sẽ cầu nguyện trong Thánh Linh dù con 
có phải đối diện với bất kỳ điều gì hoặc phải trải qua bất cứ hoàn cảnh nào, 
cùng với mọi lời cầu nguyện và cầu xin khác nữa. Nguyện con ngày càng trở 
nên trung tín trong sự cầu nguyện. (Êph 6:18; Rô-ma 12:12) 
 

Trong tất cả những điều này, con mặc lấy Chúa Giê-xu – và đứng vào vị trí 

của mình! Nguyện quyền năng Ngài làm việc trên đời sống con ngay ngày 

hôm nay, xin Chúa hãy thể hiện sức mạnh của Ngài. Con cầu nguyện trong 

danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã hi sinh chính Ngài cho con để con thực 

sự được sống. A-men. A-men.  



Lời cầu nguyện cho thân thể chúa 
 

Hãy dùng những lời cầu nguyện sau đây để cầu nguyện cho hội thánh của bạn.. 
 

Cha ơi, khi chúng con nhóm lại thờ phượng Chúa, xin Ngài chuẩn bị tấm 

lòng chúng con. Con cầu xin Chúa chuẩn bị tấm lòng của chính con nữa. 

Nguyện xin mỗi chúng con sẽ đến trước Chúa với những lời ca vui mừng và 

đầy sự cảm tạ đối với Ngài! Xin tuôn đổ Thánh Linh Ngài trên chúng con khi 

chúng con nhóm lại. 

Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa xây nhà của Ngài vì chúng con không 

muốn làm việc luống công vô ích! Xin Chúa khiến cho Hội thánh Ngài được 

tăng trưởng lớn mạnh theo lòng nhân từ Chúa. Nguyện nhiều người sẽ 

được dẫn đến với Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài sẽ dần bao phủ cả thành 

phố này qua đời sống của chúng con. Nguyện xin ơn của Chúa ở trên con. 

Xin Ngài thiết lập vững vàng công việc tay chúng con làm. (Thi 127:1;  

Thi 51:18; Thi 90:17) 

Chúa ơi, Ngài là nguồn của mọi hy vọng. Con cầu nguyện xin Chúa ban cho 

anh chị em con trong Chúa Giê-xu được đầy dẫy mọi sự vui mừng và bình 

an đến nỗi họ đầy tràn niềm hy vọng bởi quyền năng Thánh Linh. Nơi đâu 

có sự nản lòng hay tuyệt vọng, bối rối và nghi ngờ, nguyện chúng bị xua tan 

bởi danh Chúa Giê-xu. Nguyện xin sự khích lệ của Đức Thánh Linh ngập tràn 

trên đời sống của chúng con. (Rô-ma 15:13) 

Nguyện mỗi khi chúng con thờ phượng Chúa một mình, hay những lúc 

chúng con nhóm lại thờ phượng Chúa cùng nhau thì đời sống tâm linh của 

chúng con sẽ được trở nên tươi mới. Nguyện chúng con thờ phượng Ngài 

bằng tâm linh và lẽ thật. Nguyện chúng con tôn vinh Chúa xứng với danh 

của Ngài. (Giăng 4:23-24) 

Xin bày tỏ cho chúng con thấy chúng con đã đến với Ngài bằng môi miệng 

(với những gì chúng con nói hoặc hát trong sự hiện diện của Ngài) mà lòng 

chúng con còn cách xa Ngài như thế nào. (Ê-sai 29:13; Mat 15:8)  



Lời cầu nguyện thân thể Chúa (tiếp) 

Chúa ơi, Ngài phán rằng Ngài sẽ ban Đức Thánh Linh cho những ai cầu xin. 

Lạy Chúa, vậy con cầu xin Chúa tái đổ đầy Thánh Linh Ngài trên con cũng 

như trên các anh chị em con trong Chúa. Xin phục hưng chúng con, thay 

đổi chúng con! Xin làm cho chúng con trở nên giống Chúa Giê-xu!  

(Lu-ca 11:11-13; Thi 85:6; Rô-ma 8:29) 

Chúa ơi, con cầu nguyện xin Ngài gia tăng đức tin cho những người mới tin 

Chúa – mới bắt đầu hành trình bước đi với Ngài. Nguyện họ được gây dựng, 

khai sáng và khích lệ. Xin Chúa mỗi ngày thêm những người được cứu vào 

Hội thánh Ngài. (Giăng 6:44; Công 2:47) 

Lạy Chúa, xin Ngài cũng tuôn đổ các ân tứ Thánh linh trên chúng con là dân 

sự Chúa và thêm sức, năng lực cho chúng con để chúng con phục vụ. 

Nguyện không có sự thiếu thốn trong bất kỳ lĩnh vực mục vụ nào, ngược 

lại, chúng con ngày càng sử dụng các ân tứ mà Ngài ban cho chúng con 

nhiều hơn để phục vụ lẫn nhau.  

Nguyện lòng sốt sắng phụng sự Chúa của chúng con sẽ không bao giờ bị 

phai nhạt. Xin Chúa thêm sức cho những ai trong chúng con đang bị mệt 

nhọc vì làm những việc tốt lành. Con xin Chúa khích lệ chúng con.  

(Rô-ma 12:10-11; Gal 6:9) 

Chúa ơi, Ngài là Đấng chữa lành cho chúng con. Con đến với Ngài để cầu 

thay cho các anh chị em con trong Chúa là những người đang bị đau đớn 

trong thân thể. Xin quyền năng chữa lành của Ngài tuôn đổ trên họ. Xin 

Chúa thêm sức mới cho họ, nâng đỡ họ và nguyện bệnh tật phải lui xa khỏi 

đời sống họ trong danh của Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện đặc biệt cho . . . 

(cầu nguyện đích danh cho những người mà bạn biết). 

  



Lời cầu nguyện thân thể Chúa (tiếp) 

Lạy Chúa, con cũng trình dâng lên cho Ngài các anh chị em con là những 

người đang phải đấu tranh với sự nghi ngờ và vô tín. Con cầu nguyện trong 

danh Chúa Giê-xu rằng ma quỷ, kẻ thù của chúng con phải lùi bước. Xin 

Chúa thêm sức cho họ để họ chăm chú nhìn lên Chúa Giê-xu. Xin Ngài cũng 

ban cho họ đức tin tươi mới và những chứng cớ về sự tốt lành của Ngài để 

họ không lui bước. (Hêb 12:2; Mác 9:24) 

Xin đổ đầy trong chúng con niềm đam mê dành cho Ngài và lòng đói khát 

sự thánh khiết của Ngài để chúng con sẽ trở thành những người trước hết 

tìm kiếm vương quốc Chúa và sự công chính của Ngài. Con cầu xin Chúa 

bày tỏ cho chúng con thấy điều gì đang ngăn cản chúng con thực sự được 

đến gần Ngài. (Thi 119:2; Mat 6:33) 

Nguyện chúng con, cộng đồng những người tin Chúa, sẽ ngày càng chúc 

phước nhiều hơn với môi miệng mình, để chúng con trở thành người tìm 

kiếm sự hòa bình và đeo đuổi nó. Xin cho chúng con yêu nhau như anh em, 

có lòng thương xót và khiêm nhường đối với nhau. (I Phi 3:8-12) 

Lạy Chúa, nguyện lời Ngài đầy dẫy trong chúng con đến nỗi lời đó sẽ tuôn 

tràn ra ngoài. Nguyện lời Ngài sẽ là tiêu chuẩn duy nhất cho đời sống con. 

Xin Chúa hủy phá mọi lời biện hộ mà chúng con đã đưa ra để bào chữa cho 

tội lỗi của mình và xin biến hóa chúng con trở nên giống hình ảnh của Chúa 

Giê-xu! (Côl 3:16; 1:19-20) 

Lạy Chúa, Chúa đã phán với chúng con rằng tế lễ mà Ngài ưa thích chính là 

một tấm lòng tan vỡ và một tâm linh đau thương thống hối. Xin Chúa hủy 

phá mọi sự kiêu ngạo giữa vòng chúng con và ban cho chúng con sự ăn năn. 

(Thi 51:16-17)  

Nguyện xin Chúa được tôn cao, được vinh hiển trong mọi cuộc trò chuyện 

của chúng con, trong mọi quyết định mà chúng con lựa chọn, và mọi nơi 

chúng con đi. Dù chúng con ăn, uống, hay làm bất cứ việc gì, xin cho chúng 

con luôn nhớ rằng chúng con thuộc về Ngài và chúng con cần làm mọi việc 

để dâng vinh quang cho Ngài. (1 Côr 10:31) 



Lời cầu nguyện thân thể Chúa (tiếp) 

Lạy Cha yêu dấu của chúng con, con cầu nguyện rằng chúng con sẽ trở 

thành người thờ phượng mà Chúa đang tìm kiếm, ấy là những người thờ 

phượng bằng tâm linh và lẽ thật. Xin mở đôi mắt trong lòng chúng con và 

bày tỏ cho chúng con những điều kín giấu vì Ngài phán rằng Ngài muốn sự 

chân thật ở tận sâu thẳm trong lòng chúng con. Lạy Chúa xin chỉ cho chúng 

con, và chính con nữa, xin cho con thấy trong lòng con còn giấu Ngài điều 

gì hay không. (Giăng 4:23-24; Êph 1:18; Gióp 28:11; Thi 51:6) 

Con cầu nguyện cho các anh chị em con trong Chúa, xin Chúa cho tất cả 

chúng con “chạy trong cuộc đua” theo cách xứng đáng để được Ngài ban 

thưởng (1 Côr 9:27). Nguyện đời sống hằng ngày của chúng con bày tỏ về 

Ngài mỗi ngày một rõ hơn, nguyện xin dấu chân của Chúa Giê-xu được lưu 

lại trên mỗi bước chúng con đi. 

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu rằng mọi thành trì kiên cố của sự 

nghiện ngập giữa vòng dân sự Chúa phải bị phá đổ. Lạy Chúa, xin tiếp tục 

bày tỏ cho chúng con những điều kín giấu! Xin tẩy sạch và thánh hóa đời 

sống của chúng con! (Gióp 28:11) 

Xin Chúa ban cho chúng con những ước mơ với tầm mức của Chúa mà Ngài 

muốn làm thành trong chức vụ của chúng con. Xin tha thứ cho sự thiếu đức 

tin của chúng con và giúp chúng con trở nên dạn dĩ, dám mạo hiểm vì vương 

quốc Ngài! (Hêb 11:1, 6) 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cứ ở trong Ngài để chúng con, là dân sự Ngài, 

sinh ra những bông trái Thánh Linh, là những trái thường đậu luôn và nhờ 

đó chúng con thể hiện được rằng chúng con là môn đồ của Ngài  

(Giăng 15:5-8).  

  



Lời cầu nguyện thân thể Chúa (tiếp) 

Xin cho chúng con thấy một mùa gặt bội thu và nhiều linh hồn được trở lại 

với Chúa Giê-xu! Lạy Chúa, con cầu nguyện cho những người chưa tin Chúa 

trong vòng bạn bè, người thân, đồng nghiệp của chúng con, tức là những 

người có liên hệ với cộng đồng những người tin Chúa, con cầu nguyện cho 

họ sẽ mong muốn được biết về Ngài nhiều hơn. Xin giúp chúng con sẵn 

sàng giải thích cho họ về niềm hy vọng mà chúng con có trong Ngài  

(1 Phi 3:15) (Hãy cầu nguyện đích danh cho từng người thân của bạn mà 

chưa biết đến Chúa...) 

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi lòng yêu mến tiền bạc. Xin cho chúng 

con ngày càng thỏa lòng hơn với những gì mình có và luôn nhận biết rằng 

Ngài sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng con. (Hêb 13:5-6)  

Xin Chúa đổi mới tâm trí của chúng con. Chúng con, dân sự Chúa, nguyện 

quay lưng khỏi những triết lý và những trò giải trí của thế gian để thực sự 

nghĩ đến những điều chân thật, cao quý, công chính, thanh sạch, đáng yêu 

chuộng, đáng khen, và đức hạnh – xin cho những điều này sẽ là chuẩn mực 

để chúng con lựa chọn những gì chúng con muốn dung nạp vào lòng và tâm 

trí của chúng con. (Phi-líp 4:8) 

Nguyện tất cả chúng con, từ người ít tuổi nhất đến người lớn tuổi nhất, 

đều trở thành những người không cho rằng chỉ nghe là đủ mà sẽ làm theo 

những gì lời Chúa phán dạy cho đời sống chúng con (Gia-cơ 1:22). Nguyện 

chúng con sẽ ngày càng sẵn lòng và nhanh chóng vâng theo lời Ngài. 

Lạy Chúa, con cầu nguyện cho các anh chị em con là những người đang phải 

chiến đấu với sự sợ hãi, lo lắng và tuyệt vọng. Con cầu xin rằng họ sẽ được 

quyền năng của Đức Thánh Linh làm cho mạnh mẽ và mỗi ý tưởng của họ 

đều sẽ thuận phục Chúa Cứu Thế Giê-xu và họ sẽ vâng phục Ngài  

(2 Côr 10:5). Xin Chúa hủy phá mọi thành trì kiên cố và giải phóng những 

người đang bị cầm tù! 

  



Lời cầu nguyện thân thể Chúa (tiếp) 

Lạy Cha yêu dấu của chúng con, nguyện cả thế giới này biết rằng chúng con 

thuộc về Ngài qua việc chúng con yêu thương nhau. Nguyện xin sự hiệp 

nhất trong Thánh Linh và sợi dây hòa bình sẽ gia tăng mối thông công của 

chúng con. Xin giúp chúng con hoàn toàn mềm mại và khiêm nhường với 

nhau và lấy tình yêu thương để chịu đựng nhau. (Êph 4:2-3)   

Thưa Cha, Ngài đã hứa ban cho dân sự Ngài dầu vui mừng thay vì “tro bụi” 

(Ê-sai 61:3). Rất nhiều người trong chúng con đang phải chiến đấu với 

những sự tổn thương, bị lạm dụng, và mất mát trong quá khứ. Xin Chúa 

chữa lành những tổn thương về tình cảm trong chúng con, xin phục hồi cho 

chúng con niềm vui và sự hân hoan!  

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã phán rằng nhà của Ngài là “nhà cầu nguyện cho 

muôn dân”. Vì vậy, con cầu nguyện cho Hội Thánh Chúa có một đời sống 

kỷ luật trong sự cầu nguyện. Nguyện chúng con quyết định trở thành những 

người ngày càng biết “trao phó mọi lo lắng” của mình cho Ngài để “canh 

cửa tường thành” cho Hội Thánh Ngài và chúng con sẽ “cầu nguyện luôn, 

không hề mỏi mệt” tới mức chúng con có thể thấy đời sống mình được 

biến đổi, sự phấn hưng tuôn đổ, và mùa gặt lớn cuối cùng sẽ đến!  

(Mác 11:17; 1 Phi 5:7; Ê-sai 62:6-7; Lu-ca 18:1-8) 

Lạy Chúa xin Ngài hà luồng sinh khí mới vào Hội Thánh của Ngài. Nguyện 

sự thăm viếng phục hưng của Thánh Linh Ngài đến trên chúng con, thay 

đổi chúng con và làm tươi mới chúng con! (Êxê 37:5). Nguyện chúng con sẽ 

không chống cự lại Đức Thánh Linh theo bất cứ cách nào. 

  



Lời cầu nguyện cho các mục sư 

Hãy cầu nguyện theo lời cầu nguyện dưới đây cho đích danh mục sư của bạn. 
 

Lạy Chúa, xin Cha chúc phước cho mục sư của con để mục sư được an ninh mọi 
bề. Xin Cha gìn giữ tấm lòng, tâm trí của mục sư, và khoác cho mục sư chiếc áo 
choàng bình an của Ngài. Xin Ngài dọn đường cho mục sư để tôi tớ Chúa hoàn 
thành những chương trình kế hoạch của Ngài mà không có sự quấy nhiễu của 
ma quỷ. Con xin cầu thay cho mục sư, và trong danh Chúa Giê-xu, quyền của sự 
tối tăm tấn công trên đời sống của mục sư phải bị đẩy lui, và bởi đức tin con xin 
nắm giữ mùa gặt mà Thánh Linh đang thâu vào trong vương quốc thiên đàng 
của Ngài qua hội thánh Chúa. Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì mỗi khi kẻ thù đến như 
một cơn nước lũ, Thánh Linh Ngài giơ cao ngọn cờ của Ngài lên để chống cự lại 
kẻ thù và bắt nó phải lui đi! Con cảm ơn Ngài vì chiến thắng toàn diện mà Ngài 
dành cho mục sư của chúng con và cho hội thánh Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa 
đáp ứng mọi nhu cầu của mục sư. Cảm ơn Chúa vì Ngài có quyền năng để cứu 
và giúp mục sư có thể vượt qua và chiến thắng mọi nỗ lực cám dỗ mục sư lui 
bước của kẻ thù! Ngợi khen Chúa! 

Xin cho mục sư của chúng con có sự bền bỉ, đồng thời nhận được sự khích lệ và 
sự hướng dẫn rõ ràng từ Đức Thánh Linh trước mọi quyết định mà mục sư phải 
đưa ra. Xin Chúa Thánh Linh xức dầu trên mục sư. Xin Cha dùng lời Ngài để phục 
hưng tấm lòng mục sư. Nguyện tình yêu mục sư dành cho Ngài ngày càng gia 
tăng và tình yêu của mục sư với bầy chiên của mình được gia tăng và tuôn tràn 
ra. Hôm nay, xin Chúa làm cho mục sư được mạnh mẽ với sự vui mừng đến từ 
Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh khích lệ đời sống của mục sư và nhắc nhở mục sư 
về những người con thuộc linh của mục sư. 

Con cầu nguyện xin Chúa ban cho mục sư sự khôn ngoan thiên thượng, chính là 
sự thanh sạch, hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái 
lành, không có sự hai lòng và giả tạo. Xin Chúa gìn giữ mục sư khỏi điều ác và 
khỏi bị mắc bẫy vì sợ loài người. Xin Chúa tuôn đổ phước hạnh của Ngài trên 
mục sư và nguyện xin Chúa Giê-xu sẽ được bày tỏ ngày càng rõ ràng hơn trên 
đời sống của mục sư và những công việc tay mục sư làm sẽ được thiết lập vững 
chắc. Con cầu nguyện tất cả những điều này trong danh Đức Chúa Giê-xu, tức 
là đầu của Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa Giê-xu vì đời sống của mục sư con.  
A-men! 

2 Sam 7:1; Lu-ca 10:19; Ê-sai 59:19; Thi 44:5; Gia-cơ 3:17; 
Mat 6:13;Châm 29:25; Thi 90:17  



Lời cầu nguyện cho nơi mình ở, cho quê hương, đất nước 

 

Cầu nguyện cho nơi mình ở 
 

Lạy Cha yêu dấu của con ở trên trời, con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài 
đã đặt để con ở nơi đây, trong khu vực này, tại con phố này, trong căn nhà 
này. Con biết rằng các kế hoạch và mục đích của Ngài dành cho con là trọn 
vẹn và Ngài đã đặt con ở nơi đây để con được góp phần vào chương trình 
của Ngài dành cho khu vực này. Xin Chúa hãy mở mắt con để con thấy nơi 
Chúa đang hành động, xin giúp con hăng hái, sốt sắng bước vào đó với Ngài. 
Nguyện Chúa Giê-xu được bày tỏ qua con trong ánh sáng của sự hiện diện 
Ngài, thông qua cách con chào đón, hỏi han mọi người, trong cách con đến 
với những người xung quanh con. Lạy Chúa, nguyện sự hiện diện của Ngài 
và quyền năng của Đức Thánh Linh tuôn đổ trên nơi ở của con để kéo 
những người quanh con trở lại với chính Ngài. Xin mở con mắt bên trong 
tấm lòng của những người con gặp và khiến họ khao khát muốn được biết 
Ngài. Con cầu nguyện xin phước hạnh của Ngài cũng ngập tràn trên khu 
phố (nêu tên) nơi con đang sống và trên các cửa hàng nơi con thường mua 
bán hàng hóa, đồ ăn thức uống. Xin Chúa mở mắt cho những ai đang đui 
mù được trông thấy! Xin Chúa giải phóng những người đang bị cầm tù! Con 
xin trình dâng lên Chúa những người thân quen của con, đó là... Nguyện 
Chúa Giê-xu được bày tỏ trong lòng họ. Nguyện xin Chúa cho con chia sẻ 
được tình yêu và sự thương xót của Ngài cho tất cả những người mà con 
gặp. Con cầu nguyện xin Chúa sử dụng cuộc đời của con như là một sợi chỉ 
được thêu vào trong bức tranh lớn, chính là kế hoạch toàn hảo của Ngài 
cho nơi con đang sống cũng như cho thành phố này! 
Trong danh Chúa Giê-xu. A-men.  



Lời cầu nguyện cho nơi mình ở, cho quê hương, đất nước (tiếp) 
 

Cầu nguyện cho quê hương và đất nước 

Chúa ơi, con công bố lời Ngài trên thành phố… rằng trái đất và muôn vật 

trên đất, thế gian và mọi người trong thế gian đều thuộc về Ngài! (Dân 

tộc...) thuộc về Ngài! (Thành phố/Tỉnh...) thuộc về Ngài! Tất cả mọi người 

đều là cơ nghiệp của Ngài! Ngày hôm nay, con cầu nguyện rằng danh Ngài 

sẽ được tôn cao trên dân tộc này. Xin Chúa tuôn đổ Thánh Linh Ngài và bày 

tỏ chính Ngài cho những người dân trên đất nước này qua những giấc mơ, 

khải tượng và qua Hội Thánh Ngài. Con cầu nguyện xin Chúa sử dụng chúng 

con, xin hãy sử dụng chính con, làm ống dẫn mang tình yêu thương và lòng 

thương xót lớn lao vĩ đại của Ngài tới những người khác. Nguyện xin tình 

yêu thương của Chúa Giê-xu được phản chiếu rõ ràng trong mỗi lời nói, cử 

chỉ và hành động của con. Con cầu nguyện xin Chúa tái đổ đầy Thánh Linh 

Ngài trên con và thêm năng lực để con làm muối của đất và ánh sáng giữa 

thế gian mờ tối này. Nguyện Chúa Giê-xu được tôn cao trên đất này! 

Nguyện Ngài được vinh hiển trên dân tộc này! Vì Ngài là Chúa Cứu Thế, Con 

Đức Chúa Trời hằng sống – không có thần nào khác ngoài Ngài. Con cầu 

nguyện trong danh toàn năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. A-men. 

  



Lời cầu nguyện cho nơi mình ở, cho quê hương, đất nước (tiếp) 

Cầu nguyện cho quê hương và đất nước 

Lạy Chúa, Ngài là Đấng nắm giữ mọi sự, mọi dân tộc đều ở trong tay Ngài. 

Con được ở đây, trong thành phố..., dân tộc... này, tại thời điểm này trong 

dòng lịch sử là do ý muốn và quyền năng tối cao của Ngài. Kế hoạch và 

đường lối Ngài là hoàn hảo. Vậy nên, con trao phó mọi sự trong tay Ngài. Ý 

muốn của Ngài là chẳng một người nào bị hư vong nhưng tất cả đều ăn năn 

để được cứu. Nguyện xin điều này được thành giữa vòng chúng con. 

Nguyện hội thánh Chúa ngày càng tăng trưởng vì ngày càng có nhiều người 

được cứu thêm vào Hội Thánh của Ngài. Nguyện Phúc Âm của Chúa được 

chia sẻ cho những người chưa tin với quyền năng của Đức Thánh Linh cùng 

sự cáo trách mạnh mẽ không chỉ qua lời nói mà còn qua đời sống của mỗi 

một chúng con. Xin dạy chúng con, và chính con nữa, biết tận dụng mọi cơ 

hội để liên tục rải hương thơm của Chúa Cứu Thế Giê-xu ra khắp chốn. Con 

cũng cầu nguyện xin Chúa cho phép chúng con, và chính mình con được 

làm một phần trong mùa gặt cuối cùng của Chúa, để Chúa Giê-xu, Chiên 

Con của Đức Chúa Trời sẽ nhận được phần thưởng cho sự khổ nạn của 

Ngài. Con cầu nguyện điều này trong danh toàn năng của Chúa Giê-xu. A-

men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Thi 24:1; Côl 1:17; Ê-sai 46:11; Gia-cơ 4:7; 2 Phi 3:9; Công 2:47;  

1 Tês 1:5; Côl 4:5; 2 Côr 2:15  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ nhất 

Thập tự giá  
 

Before you begin, pause and consider the cost of your salvation. Remember the cross. 
 

Father, how I thank you for the way that has been made for me to have 
relationship with You through the sacrifice of Jesus. Thank You for demonstrating 
Your great love for me by sending Christ to die for me, at just the right time, while 
I was powerless and still in my sin. And now, having been justified through my faith 
in Him, I have peace with You, Hallelujah! 
 

Thank You Lord Jesus, for I remember when I was separated from You, without 
hope and without God. But now, because of Your great sacrifice I have been 
brought near to God through Your shed blood. You are my peace, for You are the 
One who has destroyed the barrier, the wall that was between me and the Father! 

• Forgive me Lord for the times that I live as if Your sacrifice was not enough 
and I try to prove and purify myself by good works. 

• Remind me by the Holy Spirit that You have reconciled all things to Yourself 
and have made peace with God for me through Your blood shed on the cross. 
I thank You for the peace that You have given me, not like the world tries to 
give, but true peace with God the Father. 

• Empower me and strengthen me by Your Holy Spirit that I might not let my 
heart be troubled or fearful.  

• Captivate my heart with the truth that I have been brought near to God, that 
because of Your sacrifice, the punishment for my sin has been fulfilled, and I 
have peace with God! 

 

May the reality of these truths capture my heart once again Lord. May my living 
be transformed, my relationships rejuvenated, my praise and worship – unending! 
Rid my life of fear and hesitancy and let me instead be increasingly confident to 
enter into ‘Gospel living’ with others and approach my Father in heaven without 
fear for You have gone before me.  
 

I praise You Lord Jesus, for You are the Lamb of God who takes away the sin of the 
world, - who has taken away my sin! Thank You Lord Jesus! I praise Your Holy 
Name and choose to walk this day, under the banner of Your forgiveness and 
acceptance! 

Rô-ma 5:6,8; Rô-ma 5:1; Êph 2:12-14; Côl 1:20; Giăng 14:27; Hêb 4:14-15; Giăng 1:2  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ hai 

Thập tự giá  
 

Cha ơi, con biết ơn Ngài thật nhiều và ngợi khen danh thánh của Ngài vì khi 
con còn đang bất lực vì tội lỗi của mình thì Ngài đã sai Con một của Ngài 
xuống thế gian để chết thay cho con. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì con nhận 
được sự cứu chuộc đời đời nhờ sự đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Tế lễ của 
Ngài được dâng lên một lần đủ cả cho tội lỗi của toàn thể nhân loại và khiến 
con được nên thánh trước mặt Chúa. Con không sao thấu hiểu điều đó là 
vì tội lỗi con quá lớn, nhưng con thực sự biết ơn Ngài và con nguyện đứng 
vững trên lẽ thật là lời của Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã tẩy sạch tội 
lỗi của con và làm cho con được trở nên tinh sạch, cảm ơn Chúa vì Ngài đã 
mở ra một con đường mới, một con đường sống cho con qua tế lễ hi sinh 
của Ngài và nhờ đó con được đến gần với Chúa. 
 

• Lạy Chúa, xin tha thứ cho con! Con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho 
con vì những lúc con đã ngáp dài trước tế lễ hi sinh lớn mà Ngài dành 
cho con và để sự thờ ơ lãnh đạm đó chiếm hữu đời sống con... Con xin 
Chúa một lần nữa phục hưng tấm lòng con.  

• Xin tha thứ cho con vì con đã gọi Ngài là “Chúa” mà còn quay lại với 
chương trình của riêng mình, thậm chí còn quay lại với tội lỗi nữa... Xin 
cho con một tâm linh kiên định. Xin tha thứ cho con vì những lúc con 
gọi Ngài là “Cứu Chúa” mà còn tự tìm cách để cứu chính mình, tự điều 
khiển và kiểm soát hoàn cảnh của mình.  

• Chỉ một mình Ngài là Chúa và con xin thuận phục ý muốn của Ngài. 

• Xin Chúa Giê-xu thương xót con. Xin thương xót con. 
 

Nguyện công việc mà Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá, tình yêu thương 
lớn mà công việc ấy bày tỏ ra, và sự tự do mà nó mang lại, choán lấy con 
và được thắp sáng lên trong đời sống hằng ngày của con. Một lần nữa xin 
Chúa nắm giữ tấm lòng của con bằng sự vĩ đại và vinh hiển của thập tự giá 
cho đến khi mọi cáu cặn trong đời sống con được Ngài tẩy sạch và tấm lòng 
con chỉ khao khát được bước đi theo Ngài mà thôi.These things I pray in 
Your beautiful Name - the Name of Jesus. Amen. 
  



Xin Đức Thánh Linh giúp con biết vác thập tự giá mình mà theo Ngài, biết 
tự bỏ mình đi, biết phó sự sống mình cho Chúa để rồi Ngài sẽ ban lại sự 
sống thật cho con. Và khi con làm được những điều ấy thì Chúa Giê-xu, 
Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian, sẽ nhận được 
phần thưởng cho sự khổ nạn quá lớn của Ngài. Con cầu nguyện những điều 
này trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rô-ma 5:6,8; Hêb 9:12, 14, 10, 13; Hêb10: 19-20; Mác 8: 34-35  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ ba 

Thập tự giá 
 

Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì Ngài luôn dẫn dắt con vào trong đoàn quân chiến 
thắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu! Nhưng Chúa ơi, con thừa nhận rằng con 
đã không luôn bước đi theo phương cách của Ngài. Thay vì bước đi trong 
ánh sáng của sự chiến thắng mà Ngài đã dành cho con, con lại rút lui vào 
trong bóng tối. 
 

Con cầu nguyện xin Chúa giữ cho con không ngã lòng, dù con người bề 
ngoài đang suy tàn và bóng tối dường như quá lớn, nhưng bởi sự hiện diện 
và quyền năng của Thánh Linh Ngài ở trong con, xin Ngài mỗi ngày đổi mới 
con người bề trong của con. 
 

Xin Chúa liên tục nhắc nhở con rằng những hoạn nạn nhẹ và tạm thời mà 
con đang phải đối diện sẽ đem lại cho con vinh quang vô hạn đời đời không 
gì sánh được và nó vượt trổi hơn những thử thách mà con phải trải qua. 
Xin Chúa cũng nhắc cho con luôn nhớ rằng Đức Chúa Giê-xu, Đấng sống 
trong con, lớn hơn ma quỷ. 
 

Ngày hôm nay, ngay giờ phút này, nguyện con được bước đi trong chiến 
thắng của thập tự giá và con tìm thấy chính mình ở trong Ngài và chỉ một 
mình Ngài mà thôi. Cầu xin Chúa hạ lòng con xuống để con chịu nhận sự 
dạy dỗ trong thời kỳ đồng vắng của đời sống mình. Nguyện những nguồn 
mạch sự sống tuôn tràn ngay những nơi khô hạn trên hành trình con theo 
Ngài. Con cảm ơn Chúa vì nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã yêu con và 
phó sự sống mình cho con, con được thắng hơn bội phần. Lạy Chúa xin giúp 
con nhớ rằng trận chiến mà con đang đối diện không phải là trận chiến của 
con mà là của Chúa, và nhớ rằng những người không biết Ngài, sức mạnh 
của họ chỉ là cánh tay người phàm, còn con, con có Ngài, Thượng Đế toàn 
năng ở cùng chiến đấu thay cho con. 
 

Vì vậy con cầu nguyện xin Chúa giúp con mạnh mẽ. Xin giúp con can đảm. 
Xin giữ con khỏi sự sợ hãi, nản lòng, và nhắc con nhớ rằng Ngài luôn ở cùng 
con trong mọi nơi con đi, trước mọi quyết định con phải đưa ra, trên mọi 
cám dỗ mà con phải đối mặt. Con cảm ơn Chúa vì Ngài cho con được cùng 



hưởng chiến thắng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Ngài đã ban cho con sự đầy 
đủ của Chúa Cứu Thế vì con được ở trong Ngài! 
 

Lạy Chúa, xin thêm sức cho con qua Thánh Linh Ngài, để con luôn cảnh giác, 
đứng vững trong đức tin, làm một người đầy can đảm và mạnh mẽ, để con 
làm mọi sự trong tình yêu thương và không còn chịu bất kỳ một gánh nặng 
gây ra bởi ách nô lệ nào nữa, mà con sẽ bước đi trong chiến thắng khải 
hoàn! 
 

Con cầu nguyện những điều này trong danh Đức Chúa Giê-xu, Đấng Cứu 
Chuộc đắc thắng của con. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Côr 2: 14; 2 Côr 4:16-17; Rô-ma 8:37; 2 Sử-ký 20:1; 2 Sử-ký 32:8; 

Giô-suê 1:9; Côl 2:9-10; 1 Côr 16:13-14; Gal 5:1  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ tư  

Thập tự giá 
 

Cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã gánh tội lỗi của con trong thân thể Ngài trên 
thập tự giá, nhờ đó con chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Cảm 
ơn Chúa vì Ngài đã ban sự chữa lành cho con qua những vết thương mà 
Ngài phải chịu.  

Con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con đã không dùng 
sự tự do mà Ngài ban cho để sống một cuộc đời công chính nhưng con lại 
dùng nó để buông mình vào ách tội lỗi. Xin Chúa thương xót con và chữa 
lành con vì con biết rằng con đã phạm tội với Ngài.  

Xin Đức Thánh Linh dạy cho con biết thế nào là “sống cho sự công chính” 
hay “tìm kiếm sự công chính” để Chúa Giê-xu được phản chiếu rõ hơn qua 
đời sống con, đồng thời những bông trái Thánh Linh sẽ được sản sinh trên 
đời sống con.  

Xin giải cứu con ra khỏi tình trạng chỉ đến gần Ngài bằng lời nói và hành 
động mà tấm lòng xa cách Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, con cầu nguyện xin Ngài 
mở hết thảy những cánh cửa phòng còn đang đóng chặt trong tấm lòng 
con, ngay tại những nơi con không hề nhận biết, xin phơi bày chúng trong 
ánh sáng của Thánh Linh Ngài.  

Chỉ một mình Ngài có thể hàn gắn những nơi bị tan vỡ, bị tổn thương trong 
lòng con.  

• Con cầu nguyện xin Chúa giúp con lại có thể nhìn vào tất cả 
những ngóc ngách mà tội lỗi đã làm mờ mắt con. 

• Xin Chúa giải cứu con ra khỏi chỗ mà ma quỷ đang hãm áp con 
và kéo con ra khỏi mối tương giao mật thiết với Ngài. 

• Chúa ơi, con khẩn thiết xin Ngài, là Đấng Chữa Lành của con, 
hãy ban cho con sự tự do hoàn toàn trong mọi lĩnh vực của đời 
sống con, những nơi chưa được nắm giữ bởi tình yêu thương 
lớn lao của Ngài. 

  



Chỉ Ngài mới có thể mang đến sự chữa lành cho những nơi sâu kín trong 
lòng con. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài thay đổi con cho đến khi con trở nên 
giống hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin Chúa đập tan mọi sự kiêu 
ngạo trong con hay bất cứ điều gì cản trở con trong việc chia sẻ cuộc hành 
trình với các anh chị em trong Chúa, cũng như trong việc xưng tội và tìm 
kiếm sự chữa lành. 

Con ngợi khen Ngài, Chúa ơi, vì Ngài là Đấng duy nhất chữa lành con! Con 
tin cậy Ngài trong sự chữa lành thân thể, tâm trí và tâm hồn con. 

Lạy Chúa Giê-xu, con mạnh dạn cầu nguyện những điều này vì công việc 
Ngài đã hoàn tất trên thập tự giá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Phi 2:24; Gal 5:1;  Thi 41:4; Giăng 15:16; Giăng 6:33; Ê-sai 29:13;  
Thi 147:3; Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18; Rô-ma 8:29; Gia-cơ 5:16; Xuất 15:26  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ năm  

Thập tự giá 
 

Lạy Cha, con biết ơn Ngài vô cùng vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã 
nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu giải phóng con khỏi luật pháp của tội lỗi và sự 
chết! Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì trên thập tự giá Ngài đã vui lòng trở nên 
tế lễ hi sinh vì tội lỗi của con nhờ đó sự công chính, mà luật pháp buộc phải 
thi hành, đã được hoàn thành trong con. Và để bây giờ con biết rằng mình 
thuộc về Chúa và rằng Thánh Linh Ngài đang sống trong con, nguyện tâm 
trí con được đặt trên những điều Đức Thánh Linh ưa thích.   

• Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện xin Ngài phá đổ mọi thành trì 
kiên cố của bản chất tội lỗi cũ còn lại và con cầu xin cho tâm trí con 
hoàn toàn được kiểm soát bởi Đức Thánh Linh, nhờ đó sự sống và sự 
bình an được sinh ra trên đời sống con.  

• Ngày hôm nay, con nguyện từ bỏ những việc làm sai trái của thân thể 
để con thực sự sống! 

• Xin Chúa làm sạch tấm lòng con khỏi sự yêu mến thế gian và kéo tay 
con ra khỏi những điều tạm bợ mà con còn đang níu giữ.  

• Xin thêm cho con năng lực để con sống xứng đáng là con của Ngài. 

Nguyện con vững tin nơi Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con quyết tâm 
thánh để sống trong sự tự do mà Chúa Cứu Thế đã ban cho con trong công 
việc đã hoàn tất của Ngài trên thập tự giá, để con không còn sống trong 
ách của tội lỗi nữa.  

• Xin thêm sức cho con để con có thể tránh xa cám dỗ, nói “không” với 
những hành vi, những cuộc nói chuyện, những ý nghĩ và sự lựa chọn 
không thánh khiết. 

• Xin tha thứ cho con vì những lúc con sống như thể tế lễ hi sinh của Ngài 
cho tội lỗi của con là chưa đủ. Tội lỗi của con thật lớn nhưng ân điển 
của Ngài còn lớn hơn. Ngài đã mặc cho con áo choàng tốt đẹp, Ngài đã 
đeo nhẫn vào tay con và mời con dự tiệc tại bàn của Ngài!  



• Xin Cha tha thứ cho con vì những lúc con suy nghĩ, nói năng, và sống 
như thể con là nô lệ trong nhà của Ngài chứ không phải con của Ngài 
vậy! Xin tha thứ cho con vì con đã sống trong bóng tối. 

Ngày hôm nay, xin Chúa Thánh Linh hành động trên đời sống con, nhờ đó 
con sống dạn dĩ trong sự tự do mà Ngài ban cho con trong Chúa Cứu Thế. 
Con cảm ơn Ngài vì Thánh Linh Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó, nhưng 
con cầu nguyện xin Chúa gìn giữ con không sử dụng sự tự do mà con có 
trong Ngài sai mục đích, hoặc sử dụng sự tự do mình có một cách bất cẩn 
và biến nó thành tảng đá khiến người khác vấp chân. Xin giúp con mạnh 
mẽ để thoát ra khỏi bóng tối của đời sống mình và bước đi trong ánh sáng 
lớn của Ngài. Ngày hôm nay con xin công bố rằng con lựa chọn sự công 
nghĩa. Trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rô-ma 8:2-17; Gal 5:1; Ê-sai 61:1; Lu-ca 4:18; Lu-ca 15:11-31; 2 Côr 3:17; 

Gal 5:13; 1 Côr 8:9; Rô-ma 8:21  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ sáu 

Thập tự giá 
 

Chúa Giê-xu ơi, con thật biết ơn Ngài vì Ngài đã đến thế gian này để chia sẻ 
với con trong tư cách là một con người và nhờ sự chết của Ngài trên thập 
tự giá, Ngài đã hủy phá kẻ thù của linh hồn con, là kẻ cầm giữ quyền lực 
của sự chết. 

Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã giải phóng con ra khỏi ách nô lệ của sự sợ chết 
và sự giam cầm của tội lỗi. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã đền tội cho con và 
chịu cám dỗ vì cớ con, chính vì Ngài đã trải qua sự cám dỗ nên Ngài có thể 
giúp con vượt qua sự cám dỗ. Vì Ngài là Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời 
hằng sống, Thầy tế lễ thượng phẩm của con, Đấng hòa giải con với Đức 
Chúa Cha, Đấng cảm thông với những sự yếu đuối của con, bởi vì chính 
Ngài cũng đã trải qua mọi cám dỗ giống như con nhưng không hề phạm 
tội! Khi con biết rằng không có gì khiến con phải sợ, rằng Ngài đã đi trước 
con, xin giúp con đến gần Ngài với sự dạn dĩ, để con có được ơn thương 
xót trong thì giờ cần dùng. Con xưng nhận rằng con rất cần Ngài. Không có 
Ngài con chẳng là gì cả. 

• Lạy Chúa Giê-xu, chỉ một mình Ngài có thể giúp con có sức mạnh để 
chiến thắng hơn mọi cám dỗ và cũng chỉ một mình Ngài có thể thay 
đổi đời sống con. Chúa Giê-xu ơi, con cầu xin Chúa biến đổi toàn bộ 
con người con từ bên trong ra bên ngoài. 

• Lạy Chúa Giê-xu, có rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời con, những 
người con thật rất quan tâm, họ đều rất cần Ngài, một số người trong 
số họ đã biết là họ cần Ngài, còn một số khác thì vẫn chưa kêu cầu 
danh của Ngài. (Hãy cầu nguyện đích danh cho những người Chúa đặt 
để trong đời sống bạn mà cần được đến với Chúa Giê-xu). 

• Lạy Chúa Giê-xu, thế giới này đang ở trong sự tuyệt vọng và rất cần 

một Đấng Cứu Thế. Chúa ơi, xin Ngài thương xót, xin Ngài thương xót. 

Con xin dâng lên trước Ngài những vùng đất và những con người này, 

là những người mà Ngài đã đặt để trong tấm lòng con... 

Con biết ơn Ngài vô cùng vì Ngài đã làm trọn sự cứu chuộc cho con! Sự chết 
của Ngài trên thập tự giá đã trả xong toàn bộ món nợ tội của con!  
Ngợi khen Chúa! Con cầu nguyện xin Ngài ban cho con một cái nhìn tươi 



mới vào cơ nghiệp mà con có trong Ngài và qua Ngài. Nguyện mắt con chỉ 
chăm chú nhìn lên một mình Ngài và lòng yêu mến những điều khác trong 
con sẽ bị phá hủy. 

Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu nhận lấy thập tự giá cho con. Nguyện con ngày 
càng được biến đổi theo hình ảnh của Ngài để Ngài nhận được phần 
thưởng cho sự chịu khổ của Ngài ở trong con và qua con. Vì Ngài là Chúa 
Giê-xu, Đấng đáng được ngợi khen. Vì Ngài là Chúa Giê-xu, Đấng đáng được 
ngợi khen. Ngài thật đáng ngợi khen! Con cầu nguyện những điều này trong 
danh Chúa Giê-xu. A-men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hêb 2:14-18; Hêb 4:14; Rô-ma 8:34; Hêb 7:25;  
Hêb 12: 22-24; Hêb 12:2  



Lời cầu nguyện cho những ngày chủ nhật thương khó 

Ngày Chủ nhật thứ sáu 

Thập tự giá 

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài phán rằng Ngài là sự sống và sự sống lại và bất kỳ ai 
tin Ngài thì sẽ sống mãi! Chúa Giê-xu ơi, con tin điều này! Ngài là Đấng Cứu 
Thế, Con của Đức Chúa Trời hằng sống, Cứu Chúa của thế gian, Đấng đã 
sống lại từ trong cõi chết, Đấng đã về thiên đàng và hiện đang ngự bên phải 
Đức Chúa Trời - các thiên sứ, các vương hầu, các quyền thế hết thảy đều 
phục Ngài! Ngợi khen Chúa !!! Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ! 

Lạy Chúa Giê-xu, con muốn thực sự biết Ngài và kinh nghiệm quyền năng 
phục sinh của Ngài trong đời sống hằng ngày của con. Xin chỉ cho con ý 
nghĩa của điều này qua Thánh Linh Ngài vì tự con không làm sao có thể hiểu 
được sự lớn lao kỳ diệu trong phục sinh của Ngài! 

Trong ánh sáng của quyền năng phục sinh, con cầu nguyện xin Cha thay đổi 
cách sống của con. 

• Con xin Chúa biến đổi con để đời sống con được đặc trưng bởi sự dạn 
dĩ và tin quyết nơi Ngài và thực sự phản ánh được Chúa Giê-xu – vì 
Đấng Cứu Chuộc con đang sống! 

• Xin Cha thêm sức cho con bởi Thánh Linh Ngài để con sống vượt lên 
trên những hoàn cảnh và tình huống hằng ngày quanh con vì con biết 
rằng con đã được làm cho sống lại cùng với Ngài qua đức tin của con 
nơi quyền năng của Đức Chúa Trời là Cha – Đấng đã khiến cho Chúa 
Giê-xu sống lại từ giữa vòng kẻ chết! 

Cảm tạ Chúa vì Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi cho con và hủy phá mọi điều 
nghịch cùng con – Ngài đã xóa sạch mọi dấu vết ô nhơ trong cuộc đời con! 
Con cảm ơn Ngài vì Ngài đã xóa bỏ bản án buộc tội con và đóng đinh nó 
vào thập tự giá. 

Con cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã tước bỏ mọi quyền lực của sự tối tăm 
và phơi bày sự thất bại của ma quỷ một cách công khai tỏ tường bởi chiến 
thắng của Ngài trên thập tự giá! Con ngợi khen Chúa vì Ngài đã sống lại từ 
trong vòng kẻ chết! Vì con biết rằng nếu Ngài không sống lại thì đức tin của 
chúng con là vô ích. Lạy Chúa Giê-xu, con tin rằng Ngài đã chết và đã sống 
lại và nhờ đó con biết rằng, Ngài sẽ trở lại! – Ngài sẽ từ thiên đàng trở lại 
với tiếng hô vang và tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của  



Đức Chúa Trời, những người chết trong Chúa sẽ sống lại trước hết. Tiếp đó, 
nếu con còn sống trên đất, con sẽ được cất lên với các anh chị em trong 
Chúa giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, và chúng con sẽ 
được ở cùng Chúa mãi mãi. 

Ngợi khen Chúa!! Diệu kỳ thay là Đấng Cứu Thế của chúng con! Lạy Chúa 
Giê-xu xin Ngài mau đến! A-men. A-men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giăng 11:35; Mat 16:16; 1 Giăng 4:14; 1 Phi 3: 21-22; Phi-líp 3: 10; 
Côl 2:12-15; 1 Côr 15:17; 1 Tês 4:14-17  



Lời cầu nguyện cho những ngày Chủ nhật mùa Giáng Sinh 

Ngày Chủ nhật thứ nhất 

Hãy xin Chúa ban cho bạn một sự mặc khải tươi mới về tầm quan trọng của sự giáng 
sinh. Hãy cầu nguyện trao phó lên Ngài khao khát được yên nghỉ trong mùa Giáng 
Sinh và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. 

Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã trở thành người bằng xương 
bằng thịt và sống ở giữa chúng con và vinh quang của Ngài đã được bày tỏ! 
Lạy Cha, con cảm ơn Ngài vì Ngài đã sai Chúa Giê-xu là Con Ngài đến thế 
gian này làm một con người bước vào giữa thế giới loài người tội lỗi chúng 
con, làm tế lễ chuộc tội cho con, và ban cho con con đường trở nên con cái 
Ngài. Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đã được sinh ra!  

Chỉ một mình Ngài là Cố Vấn Kỳ Diệu, Chúa Quyền Năng, Cha Đời Đời, 
Hoàng Tử Bình An. Chúa Giê-xu ơi, trong Ngài có tất cả sự trọn vẹn toàn 
hảo của Đức Chúa Trời, và chỉ qua một mình Ngài mà con được hòa giải với 
Đức Chúa Trời bởi sự đổ huyết Ngài trên thập tự giá. Chúa Giê-xu ơi con 
xưng nhận rằng Ngài là con đường duy nhất để đến với Đức Chúa Trời là 
Cha, chỉ có Ngài là chân lý và sự sống.  

Con cầu nguyện xin Cha tha thứ cho con vì những lần con đã làm lu mờ ánh 
sáng của Chúa Cứu Thế ở trong con – vì Chúa Giê-xu ơi, Ngài phán rằng nếu 
sự sáng trong con chỉ là sự tối tăm thì sự tối tăm ấy lớn biết dường nào! 
Chúa Giê-xu ơi, Ngài là ánh sáng của thế gian và Ngài đã trao cho con ánh 
sáng của Tin Lành, vậy xin Ngài hãy chiếu sáng qua con! 

• Xin Chúa đổ đầy lòng thương xót của Ngài trên con để con có sự 
thương cảm đối với những người xung quanh con. Xin cũng giúp con 
yêu họ như Ngài đã yêu họ. 

• Xin Chúa hủy phá tính tự mãn và ước muốn an nhàn trong con.  

• Xin thay đổi con để con có thể sẵn lòng chịu khổ vì lợi ích của người 
khác và vì cớ Tin Lành. 

• Xin mở mắt con để con thấy được nhu cầu của những người xung 

quanh con và nguyện con trở thành người biết đầu tư vào những điều 

đời đời. 

Xin Thánh Linh Chúa giúp đỡ để con luôn sẵn sàng trả lời về sự hi vọng mà 
con có – chính là Ngài, là Chúa Giê-xu, Ngài chính là hi vọng của con.  



Nhưng con cầu xin Chúa giúp con luôn làm điều đó với sự mềm mại và tôn 
trọng để sự giáng sinh của Tin Lành được bày tỏ sống động qua con. 

Khi con bước vào mùa Giáng Sinh này, mùa lễ hội kỷ niệm sự giáng sinh của 
Chúa, lễ Giáng Sinh đầu tiên, con cầu nguyện xin sự mầu nhiệm của việc 
Ngài đến trên đất này lại một lần nữa bắt lấy tấm lòng con. Xin đổ đầy trong 
con niềm vui giống như của con trẻ để con được vui mừng nhảy nhót. 

Con cầu nguyện những điều này trong Danh của Đức Chúa Giê-xu Toàn 
Năng. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giăng 1:14; Rô-ma 8:3; Giăng 1:12; Ê-sai 9:6; Giăng 14:6; Côl 1:19-23; 
Mat 5:16; Mat 6:23; 1 Giăng 2:15; Mat 9:36; 1 Phi 3:15  



Lời cầu nguyện cho những ngày Chủ nhật mùa Giáng Sinh 

Ngày Chủ nhật thứ hai 

Đấng Cố Vấn Kỳ Diệu 
 

Lạy Cha, con ngợi khen Ngài vì mọi sự đều đến từ Ngài! Mưu lược Ngài thật 
lạ lùng, sự khôn ngoan Ngài thật lớn lao! Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến làm 
Cố Vấn Diệu Kỳ cho con. 

Cảm ơn Chúa vì Thần của Ngài là Thần khôn ngoan và hiểu biết, Thần mưu 
lược và quyền năng ngự trên Chúa Giê-xu là Đấng đang cầu thay cho con 
trước Ngôi Chúa. Con cảm ơn Chúa vì sự hướng dẫn và cố vấn của Ngài 
dành cho con. 

Nguyện con luôn tin cậy nơi Ngài và không bị run sợ trước những hoàn 
cảnh dường như đang bủa vây quanh con. 

• Đối với những mối quan hệ không khăng khít trong đời sống của con, 
con cầu nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan và khiêm nhường 
để phục vụ người khác xuất phát từ tình yêu con dành cho Ngài. 

• Trong việc quản lý tài chính của con và trong mọi hoàn cảnh của cuộc 
sống con, con cũng cầu xin sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa.  

• Về những quyết định mà con phải đối diện trong các cuộc chiến của 
cuộc đời con, nơi Ngài đã đặt để con, con xưng nhận rằng ngoài Ngài 
ra con chẳng làm được gì hết và con cần sự khôn ngoan của Ngài. 

• Nguyện con có được sự khôn ngoan từ nơi Chúa trong những nơi sâu 
kín của lòng mình, để con có thể ứng phó với mọi hoàn cảnh mà con 
phải đối diện như một người đã được lắng nghe sự cố vấn của Ngài. 

Xin Chúa tha thứ cho con vì những lúc con đã khôn ngoan theo mắt mình, 
chạy trước Ngài hoặc gạt Ngài hoàn toàn ra khỏi mọi quyết định của con. 
Con đã thật là dại dột. Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho con. 

Xin Thánh Linh Chúa giúp con thực sự kính sợ Chúa để con có sự khôn 
ngoan từ bên trong. Nguyện con phản ánh được Chúa Giê-xu qua đời sống 
con và trở nên một người đầy sự khôn ngoan và mưu luận tin kính. 

Con xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và chỉ dạy con trong mọi lẽ thật. Con cảm 
tạ Chúa vì Lời Ngài hứa với con rằng Ngài sẽ là sự bền vững cho thời đại 
con, sự cứu rỗi, khôn ngoan và tri thức sẽ đầy dẫy.  



Con cầu nguyện xin Chúa nhắc nhở con rằng kính sợ Ngài chính là chìa khóa 
để mở cửa kho báu này. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ê-sai 28:29; Ê-sai 9:6; Ê-sai 11:2; Rô-ma 8:34; Hêb 7:25; Thi 16:7-8; Ê-sai 28:16; 
Gia-cơ 1:5; 1 Giăng 2:15; Thi 51:6; Châm 3:7; Thi 111:10; 

Lu-ca 4:18; Giăng 16:13; Ê-sai 33:6  



Lời cầu nguyện cho những ngày Chủ nhật mùa Giáng Sinh 

Ngày Chủ nhật thứ ba 

Chúa Toàn Năng 

Lạy Cha yêu dấu, sự giàu có và tôn trọng đều đến từ Chúa. Ngài cai trị trên 
muôn vật. Trong tay Ngài có sức mạnh và quyền năng để nâng đỡ và thêm 
sức cho muôn loài. Chúa ơi, Ngài là Chúa toàn năng và đáng kính sợ! Không 
ai giống như Ngài. Ngài thật vĩ đại, danh Ngài có sức mạnh lớn thay. Cám 
ơn Cha vì Ngài đã sai Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, 
Chúa Toàn Năng trở nên giống như con người. 

Lạy Cha, con tạ ơn Ngài vì lời hứa của Ngài cho con rằng với Ngài mọi sự 
đều có thể làm được, Ngài luôn ở cùng con, Ngài có quyền và sức mạnh để 
cứu giúp! Con tin điều này Chúa ơi, nhưng vẫn có sự vô tín trong lòng con. 
Con cầu nguyện xin Chúa giúp con. 

Con cầu xin Chúa Giê-xu vì Ngài là Đấng Quyền Năng để cứu giúp... 

• Con cầu nguyện cho những nơi sâu kín nhất trong đời sống con mà tại 
đó con còn chưa được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Cứu Thế Giê-
xu, thì nguyện nơi đó sự vĩ đại của Ngài được bày tỏ. 

• Con cầu nguyện xin Chúa bằng quyền năng của Ngài hủy phá mọi công 
việc của ma quỷ trên đời sống của những người bạn và những người 
thân yêu của con, là những người còn chưa nhận biết Ngài. 

• Trong sự đổ vỡ của thế gian và trên cuộc đời những người xung quanh 
con, xin Chúa bày tỏ chính Ngài như là một Đức Chúa Trời Toàn Năng, 
Đấng có toàn quyền để cứu chúng con và xin Chúa sử dụng con như sứ 
giả của Ngài. 

Con biết rằng Ngài có thể làm được mọi sự, không kế hoạch nào của Ngài 
có thể bị cản trở và Ngài có thể làm vượt trổi hơn điều con có thể nghĩ đến 
để cầu xin! Và vì vậy con xin công bố với môi miệng con rằng dù hoàn cảnh 
có áp đảo con thì sự cứu rỗi của con lệ thuộc ở nơi Chúa. Ngài là tảng đá 
uy lực, nơi nương náu của con. Ngài là Chúa Toàn Năng, con nguyện cùng 
cả thiên đàng tung hô: 

  



“Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, Đức Chúa Trời Toàn Năng, 
Đấng đã có, hiện có và đang đến! Chúa Giê-xu thật đáng được ngợi khen”, 
Ngôi lời đã trở nên xác thịt, có quyền cứu chuộc, “Chiên Con đã chịu chết 

xứng đáng được quyền năng, giàu có, khôn ngoan, dũng lực, danh dự, 
vinh quang và ca tụng!” 

Ngài là Chúa Toàn Năng, con chỉ thờ phượng và phụng sự một mình Ngài 
mà thôi. Con khẳng định những điều này trong danh toàn năng của Chúa 
Giê-xu. A-men. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Sử-ký 29:12; Nêh 9:32; Giê 10:6; Ê-sai 63:1; Mat 19:26; Sôph 3:17; Mat 9:24; 
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Lời cầu nguyện cho những ngày Chủ nhật mùa Giáng Sinh 

Ngày Chủ nhật thứ tư  

Cha Đời Đời  

Trước khi bắt đầu, hãy lắng lòng trước mặt Chúa và cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn 
sự mặc khải tươi mới về tình yêu thương lớn của Cha thiên thượng, dành cho bạn. 

Lạy Chúa Giê-xu, con cảm tạ Ngài biết bao vì dù Ngài là Đức Chúa Trời 
nhưng Ngài không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là điều phải 
nắm giữ. Ngài đã tự khiến mình trở nên chẳng là gì cả. Thậm chí, Ngài còn 
khoác lên mình hình ảnh của một người đầy tớ trong hình hài của một con 
người giống như chúng con. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã tự hạ mình xuống 
đến mức độ sẵn lòng chịu chết trên thập tự giá vì con!  

Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và sự 
phản ứng chính xác hình ảnh của Đức Chúa Trời – Ngài chính là hình ảnh 
nhìn thấy được của Đức Chúa Trời vô hình! Ngài là Cha đời đời trở thành 
người! 

Xin tha thứ cho con vì những lần con đổ lỗi cho Ngài và lấy hình ảnh cha 
trên đất của con để quy cho Ngài. Bởi Thánh Linh Ngài, xin Chúa giúp con 
thấy và hiểu được Ngài là Đấng thực sự như thế nào. Con cầu nguyện xin 
Chúa đổi mới tâm trí con trong lĩnh vực này, để mọi sự kiêu căng chống 
nghịch với sự hiểu biết về Ngài phải bị hủy phá.  

Nhờ đó con nhận biết và công bố ra với môi miệng con rằng . . . 

• Ngài là Chúa yêu thương và đầy dẫy ân huệ. 

• Tình yêu thương của Ngài không bao giờ chấm dứt mà còn đến đời 
đời. 

• Ngài là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. 

• Ngài thành tín, Ngài giữ mọi lời hứa của Ngài. 

• Ngài có năng quyền để cứu chuộc con và Ngài vui mừng ca hát vì cớ 
con! 

Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã khiến con trở nên con cái của Ngài và ban cho 
con đặc ân kỳ diệu được gọi Ngài là “A-ba” (Cha)! Làm sao lại có thể như 
thế được? 



Xin Chúa thêm năng lực cho con bởi Thánh Linh Ngài để con có thể hiểu 
điều này có nghĩa gì trong đời sống hằng ngày của con, rằng Ngài vui mừng 
vì con, và nguyện sự mặc khải này sẽ giúp thay đổi cách con đến gần Ngài 
và cách con bày tỏ tấm lòng của con với Ngài. 

Nguyện con trở nên như một đứa trẻ được yên nghỉ trong tình yêu thương 
và sự chăm sóc của Cha vĩ đại vì trong lòng con luôn có một sự khao khát 
được gần gũi mật thiết với Ngài và sự khao khát ấy chỉ có Ngài mới khỏa 
lấp được mà thôi. 

Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. A-men. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phi-líp 2:6-8; Hêb 1:3; Côl 1:15; Ê-sai 9:6; 2 Côr 10:5; Thi 86:15; Thi 32:10; Giê 3:12;  
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Lời cầu nguyện cho những ngày Chủ nhật mùa Giáng Sinh 

Ngày Chủ nhật thứ năm  

Chúa Bình An  

Trước khi bắt đầu, hãy xin Chúa bày tỏ cho bạn thấy về các cách mà ma quỷ có thể 
cướp đi sự bình an của bạn. Một lần nữa hãy trao phó những điều đó lên cho Chúa...  

Lạy Cha, cảm ơn Ngài vì chính Chúa Giê-xu là sự bình an của con và Ngài đã 
hủy phá hoàn toàn mọi rào cản phân cách con với Ngài! Con biết ơn Ngài 
vô cùng vì con đã được giải hòa với Ngài qua dòng huyết của Chúa Giê-xu 
trên thập tự giá và bây giờ con có sự bình an với Ngài. 

Con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho con vì những lần con đã không trao 
phó những mối quan tâm và lo lắng của mình lên cho Chúa, nhưng con đã 
tự gánh vác chúng và để cho lòng con đầy mệt nhọc và nặng gánh không 
cần thiết. Con cầu nguyện xin sự bình an của Chúa, là sự bình an vượt quá 
khả năng hiểu biết của con sẽ gìn giữ tấm lòng và tâm trí con – và che phủ 
con, vì con ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con thuộc về Ngài. Chúa Giê-xu 
ơi, con cảm ơn Ngài vì sự bình an Ngài ban cho con hoàn toàn khác với mọi 
nỗ lực của đời này để khiến lòng con yên tịnh chỉ trong chốc lát. 

Xin Cha gìn giữ tấm lòng con bởi Thánh Linh Ngài để con không còn sợ hãi. 
Xin giúp con biết yên lặng và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời, để con nghe 
được tiếng của Ngài giữa phong ba bão táp mà con phải đối diện và con có 
thể nói rằng “Bình an rồi, hãy vững an”. Xin gìn giữ con khỏi sợ hãi và gia 
tăng đức tin cho con. Nguyện sự bình an Ngài được nổi bật trong đời sống 
con cho dù hoàn cảnh con phải đối diện có ra sao đi chăng nữa để Ngài 
được sáng danh trên đời sống của con và qua con, và Ngài nhận được lời 
ngợi khen xứng đáng với danh của Ngài.  

• Nguyện con yêu mến Lời của Ngài để con có sự bình an lớn và con 
không vấp ngã.  

• Nguyện tâm trí con được hoàn toàn kiểm soát bởi Đức Thánh Linh và 
sẽ sản sinh ra sự sống và sự bình an. 

• Nguyện sức mạnh và sự bình an của Ngài đổ đầy trên đời sống con bởi 
vì con thuộc về Ngài.  

  



Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là Cố Vấn Diệu Kỳ, Ngài là Đức Chúa Trời Toàn Năng, 
Cha Đời Đời và Chúa Bình An! Với Ngài mọi sự đều có thể. Con mời Ngài 
bước vào trong những hoàn cảnh của đời sống con, nơi con cảm thấy bất 
lực và con cầu nguyện rằng khi con trông đợi Ngài thì Ngài bao phủ con bởi 
sự bình an của Ngài – vì con chỉ có sự hi vọng ở nơi Ngài mà thôi, con tin 
cậy danh lớn của Ngài. A-men. 
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