
 

 

XH34:6-7B Thiên Chúa 
nhân hậu và từ bi, hay 
nén giận, giàu nhân 
nghĩa và thành tín, giữ 
lòng nhân nghĩa với 
muôn ngàn thế hệ, chịu 
đựng lỗi lầm, tội ác và 
tội lỗi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã luôn kiên nhẫn 
và chịu đựng những lỗi 
lầm của ta. 

XH20:6 Với những ai 
yêu mến Ta và giữ các 
mệnh lệnh của Ta, thì Ta 
trọn niềm nhân nghĩa 
đến ngàn đời. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta quyết tâm tuân 
giữ các giới răn của 
Chúa và Giáo hội. 
 

2SM22:22-23 Tôi đã 
theo đường lối Đức 
Chúa, không lỗi đạo 
cùng Thiên Chúa tôi thờ. 
Mọi quyết định của 
Người luôn ở trước mặt 
tôi, thánh chỉ Người 
truyền, tôi không lìa bỏ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta bước đi theo 
đường lối Chúa và trung 
thành giữ các giới răn. 
 

2SM22:29 Vâng, Ngài 
là ngọn đèn của con, lạy 
Đức Chúa, Đức Chúa soi 
chiếu vào đời con tăm tối 
mịt mù. 

Cầu nguyện: Xin ánh 
sáng của Chúa giải thoát 
ta khỏi những tăm tối tội 
lỗi và dẫn ta đi trên con 
đường của Chúa. 
 

2SB7:14 Nếu dân Ta 
vốn kêu cầu Danh Ta, mà 
biết hạ mình xuống khẩn 
nguyện và tìm kiếm Nhan 
Ta, từ bỏ những con 
đường xấu xa mà trở lại, 
thì Ta, từ trời, Ta sẽ nghe 
và thứ tha tội lỗi họ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
ban sức mạnh để có thể 
từ bỏ con đường xấu xa 
và trở về với lòng thương 
xót của Chúa. 
 

DS14:20 Đức Chúa đáp: 
"Ta tha thứ như lời ngươi 
xin”. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã tha thứ lỗi lầm 
cho ta, và quyết tâm sám 
hối, sống tốt hơn. 
 



 

 

NKM9:17B Chúa là 
Thiên Chúa luôn sẵn 
sàng thứ tha, Ngài từ bi 
nhân hậu, chậm giận, 
giàu tình thương, đã 
không bỏ rơi. 

Cầu nguyện: Cám ơn sự 
nhẫn nại của Chúa đối với 
tội lỗi của ta. Thành tâm 
thống hối những lỗi lầm. 
 

2SB7:15 Từ nay, Ta sẽ 
ghé mắt nhìn và lắng tai 
nghe lời cầu nguyện dâng 
lên ở nơi đây. 

Cầu nguyện: Xin biêt 
dành thời gian tâm sự, 
cầu nguyện với Chúa ở 
nhà cũng ở chỗ làm việc.  
 

TB4:8-9 Tuỳ con có bao 
nhiêu, hãy cho bấy 
nhiêu; có nhiều thì cho 
nhiều, có ít thì đừng ngại 
cho ít. Như thế là con 
tích trữ một vốn liếng 
vững chắc cho những 
ngày gian nan. 

Cầu nguyện: Nhớ lại lúc 
gian nan, khốn khó Chúa 
đã cứu ta để cám ơn 
Chúa. Xin Chúa giúp ta có 
lòng quảng đại với tha 
nhân. 

TB4:7 Con hãy dùng 
của cải bố thí cho tất cả 
những ai thực thi công 
chính, và khi bố thí, mắt 
con đừng có so đo. Đối 
với ai nghèo khổ, con 
đừng ngoảnh mặt làm 
ngơ, để rồi đối với con, 
Thiên Chúa cũng sẽ 
không ngoảnh mặt làm 
ngơ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta có lòng rộng lượng 
biết chia sẻ vật chất với 
người nghèo khổ.

TB4:5 Hãy tưởng nhớ 
Đức Chúa mọi ngày, 
đừng có ưng phạm tội và 
làm trái mệnh lệnh của 
Người. Hãy thực thi công 
chính suốt mọi ngày đời 
con và đừng đi theo 
những nẻo đường bất 
chính. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
ban sức mạnh giúp ta 
đứng dậy thoát ra khỏi sự 
yếu đuối, và từ bỏ con 
đường xấu. 

2SB30:9b Thiên Chúa là 
Đấng từ bi nhân hậu, 
Người sẽ không ngoảnh 
mặt làm ngơ, nếu anh em 
trờ lại vời người. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
lòng nhân hậu hay 
thương xót của Chúa. Xin 
trở về với Chúa. 
 



 

 

TB8:16 Chúc tụng Ngài 
đã ban cho con niềm 
hoan lạc vì điều con lo 
ngại sẽ không xảy ra, 
trái lại, Ngài đã xử với 
chúng con theo lòng xót 
thương bao la của Ngài. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là nguồn an vui, 
hoan lạc cho ta, và Ngài 
đã không để cho điều 
xấu xảy ra.  
 

TB12:8 Cầu nguyện 
kèm theo đời sống chân 
thật, bố thí đi đôi với đời 
sống công chính, thì tốt 
hơn có của mà ở bất 
công; làm phúc bố thí thì 
đẹp hơn là tích trữ vàng 
bạc. 

Cầu nguyện: Nghĩ tới 
người những trẻ thơ đang 
đói ăn, cầu nguyện cho 
ta biết thương cảm và 
rộng lòng thương xót.  
 

TB12:9-10 Việc bố thí 
cứu cho khỏi chết và tẩy 
sạch mọi tội lỗi. Những 
người làm phúc bố thí sẽ 
được sống lâu. Những ai 
phạm tội ăn ở bất công 
là kẻ thù của chính mình. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta được sống công 
chính và biết bố thí để tạ 
ơn những hồng ân Thiên 
Chúa ban. 
 

TB4:16 Hãy chia cơm sẻ
áo cho người đói rách. 
Phàm là của dư thừa, 
con hãy lấy mà bố thí, và 
mắt con đừng có so đo 
trong việc bố thí của 
con. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta không ăn ngon, 
mặc đẹp quá mức, mà 
biết chia sẻ cho người 
đang thiếu ăn mặc. 
 

TB4:10 Việc bố thí cứu 
cho khỏi chết và không 
để rơi vào cõi âm ty. Vì 
trước nhan Đấng Tối 
Cao, của bố thí là một lễ 
vật quý giá cho những ai 
làm việc bố thí. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
sẽ thưởng công, ban lại 
cho ta gấp bội những gì 
ta cho đi giúp người 
nghèo khổ. 
 

TB4:11 Trước nhan 
Đấng Tối Cao, của bố thí 
là một lễ vật quý giá cho 
những ai làm việc bố thí. 

Cầu nguyện: Hãy làm 
một việc bố thí hay bác ái 
và âm thầm dâng lên làm 
của lễ đền bù tội lỗi. 
 



 

 

TB13:8B Người là Đấng 
cao cả quyền năng. Tội 
nhân hỡi, mau quay đầu 
trở lại, trước Thánh 
Nhan, hãy ăn ở ngay 
lành. Biết đâu Người 
chẳng ưng chẳng nhận 
mà dủ thương xót phận 
anh em? 

Cầu nguyện: Tin vào 
quyền năng và lòng 
thương xót của Chúa lớn 
hơn tội lỗi của ta. Nhìn 
nhận mình yếu đuối và là 
tội nhân. 

TB13:6 Nếu anh em hết 
lòng hết dạ trở về với 
Chúa mà sống theo sự 
thật trước tôn nhan 
Người, thì Người sẽ trở 
lại với anh em, không 
còn ngoảnh mặt làm ngơ 
nữa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta có trái tim thành 
tâm sám hối và trở về với 
Chúa. 
 

GDT8:7 Một khi chúng 
ta kiên nhẫn đợi chờ 
Người cứu độ và kêu cầu 
Người đến cứu giúp, 
Người sẽ đoái nghe lời 
chúng ta, nếu điều ấy 
đẹp lòng Người. 

Cầu nguyện: Tin rằng 
Chúa luôn thực hiện điều 
tốt cho ta. Xin vâng theo 
thánh ý tốt lành của 
Chúa. 

2Mcb 6:16 Người chẳng 
bao giờ rút lại lòng 
thương xót dành cho 
chúng ta; Người có dùng 
tai hoạ để giáo dục dân 
Người, thì cuối cùng 
Người vẫn không bỏ rơi. 

Cầu nguyện: Xin tin 
rằng Chúa không bỏ rơi 
ta trong lúc khó khăn. Xin 
ơn bền đỗ khi gặp thử 
thách.  
 

Gióp22:29 Người triệt 
hạ kẻ ăn nói kiêu căng 
và cứu vớt ai khiêm 
nhường cúi mặt. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
biết khiêm nhường và âm 
thầm trong mọi công tác 
tông đồ. 
 

GDT7:30b Đức Chúa, 
Thiên Chúa chúng ta sẽ 
ngoảnh mặt lại thương 
xót chúng ta, vì Người sẽ 
chẳng bỏ rơi chúng ta 
mãi mãi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa luôn chung thủy 
chẳng bỏ rơi ta. Xin lỗi 
Chúa về những lúc ta 
quên Chúa. 
 



 

 

Gióp 34:21-22 Thiên 
Chúa để mắt trông mọi 
đường đi nước bước của 
con người. Bóng tối có 
dày đặc đến đâu cũng 
không thể làm nơi ẩn núp 
cho phường gian ác. 

Cầu nguyện: Tin bóng 
tối không che mắt Chúa 
được, xin Chúa giúp ta 
nhận ra sự hiện diện của 
Chúa ở bên cạnh ta. 
 

Gióp 27:6 Tôi vững 
bước theo đường công 
chính, không rời bỏ, lòng 
tôi không xấu hổ thẹn 
thùng về bất cứ ngày 
nào trong đời tôi. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta bền đỗ sống công 
chính và không hổ thẹn 
làm chứng cho Chúa. 
 

TV10:17-18 Lạy Chúa, 
Ngài nghe thấy ước vọng 
của kẻ nghèo hèn; Ngài 
cho họ an lòng và lắng 
tai nghe họ, để bênh kẻ 
mồ côi và người bị áp 
bức, khiến cho kẻ mang 
thân cát bụi, chẳng còn 
khủng bố ai. 

Cầu nguyện: Xin biết 
bênh vực người cô đơn, 
yếu thế. Biết sử dụng tài 
năng, địa vị giúp người 
kém may mắn khác. 

TV8:4-5 Ngắm tầng trời 
tay Chúa sáng tạo, muôn 
trăng sao Chúa đã an 
bài, thì con người là chi, 
mà Chúa cần nhớ đến, 
phàm nhân là gì, mà 
Chúa phải bận tâm? 

Cầu nguyện: Nhận ra 
mình chằng là gì trước 
mặt Chúa, nhưng Chúa 
lại yêu thương. Cám ơn 
Chúa. 

TV4:2 Lạy Thiên Chúa là 
đèn trời soi xét, khi con 
kêu, nguyện Chúa đáp 
lời. Lúc ngặt nghèo, 
Chúa đã mở lối thoát cho 
con, xin thương xót nghe 
lời con cầu khẩn. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
sẽ xét sử công minh. 
Cám ơn Chúa luôn nghe 
lời cầu xin của ta. 
 

Gióp28:28 Người nói 
với con người: "Này, 
kính sợ Chúa Thượng, đó 
là khôn ngoan, tránh xa 
điều ác, đó là trí hiểu." 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta phân biệt được 
điều xấu, có hại cho linh 
hồn mà xa lánh. 
 



 

 

TV18:32-33 Ngoài Đức 
Chúa, hỏi ai là Thiên 
Chúa? Ai là núi đá độ trì, 
ngoài Thiên Chúa của 
ta? Chính Thiên Chúa là 
nơi trú ẩn vững chắc của 
tôi, mở ra cho tôi đường 
lối thiện toàn. 

Cầu nguyện: Tuyên 
xưng Chúa là Thiên Chúa 
duy nhất. Tin vào sự che 
chở của Chúa. 
 

TV20:8 Kẻ cậy chiến xa, 
người nhờ chiến mã, 
phần chúng tôi, chỉ kêu 
cầu Danh Chúa là Thiên 
Chúa chúng tôi. 

Cầu nguyện: Xin biết 
cậy dựa vào danh của 
Chúa, không tìm sức 
mạnh của con người. Tin 
Chúa đang sống. 
 

TV23:1 CHÚA là mục tử
chăn dắt tôi, tôi chẳng 
thiếu thốn gì.Trong đồng 
cỏ xanh tươi, Người cho 
tôi nằm nghỉ. Người đưa 
tôi tới dòng nước trong 
lành. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là mục tử tốt lành, 
lo lắng và săn sóc cho 
ta. 
 

TV18:17,20 Từ chốn 
cao vời, Chúa đưa tay 
nắm lấy, vớt tôi lên khỏi 
nước lũ mênh mông, 
Người kéo tôi ra chỗ 
thảnh thơi, vì yêu 
thương tôi nên Người 
giải thoát. 

Cầu nguyện: Tin vào 
quyền năng và tình 
thương của Chúa. Luôn 
biết kêu cầu và tin tưởng 
vào Chúa. 
 

TV17:4-5 Con chẳng 
theo thói đời buông 
những lời sai trái. Con 
tuân giữ mọi lời Chúa 
dạy, tránh xa đường lối 
kẻ bạo tàn, dõi vết chân 
Ngài, con không vấp 
ngã. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta không bị ảnh 
hưởng của trào lưu xã 
hội. Thành tâm sống theo 
đường lối Phúc Âm. 
 

TV18:7 Lúc ngặt nghèo 
tôi kêu cầu Đức Chúa, 
kêu cầu Người là Thiên 
Chúa của tôi. Từ thánh 
điện, Người nghe tiếng 
tôi cầu cứu, lời tôi khẩn 
nguyện vọng đến tai 
Người. 

Cầu nguyện: Tạ ơn 
Chúa luôn nâng đỡ ta 
trong lúc khốn khổ. Cám 
ơn Chúa đã nhận lời cầu 
xin. 
 



 

 

TV23:6 Lòng nhân hậu 
và tình thương Chúa ấp 
ủ tôi suốt cả cuộc đời, và 
tôi được ở đền Người 
những ngày tháng, 
những năm dài triền 
miên. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
được Chúa luôn ấp ủ và 
nâng đỡ ta. Xin cho ta 
học được lòng nhân hậu 
của Chúa. 
 

TV23:4 Lạy Chúa, dầu 
qua lũng âm u con sợ gì 
nguy khốn, vì có Chúa ở 
cùng. Côn trượng Ngài 
bảo vệ, con vững dạ an 
tâm. 

Cầu nguyện: Dâng lên 
Chúa những lo lắng, khó 
khăn và xin Ngài ban 
bình an cho ta. 
 

TV27:5 Ngày tôi gặp tai 
ương hoạn nạn, Người 
che chở tôi trong lều 
thánh, đem giấu tôi thật 
kín trong nhà, đặt an 
toàn trên tảng đá cao. 

Cầu nguyện: Xin bàn 
tay Chúa luôn che chở ta. 
Khao khát được ở trong 
trái tim yêu thương của 
Chúa. 
 

TV27:1 Chúa là nguồn 
ánh sáng và ơn cứu độ 
của tôi, tôi còn sợ người 
nào? Chúa là thành luỹ 
bảo vệ đời tôi, tôi khiếp 
sợ gì ai nữa? 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã cứu độ ta. Xin 
ánh sáng sự thật của 
Chúa luôn soi sáng, 
hướng dẫn ta. 

TV27:14 Hãy cậy trông 
vào Chúa, mạnh bạo lên, 
can đảm lên nào! Hãy 
cậy trông vào Chúa. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
vững tâm trông cậy và tin 
tưởng vào sức mạnh của 
Chúa. 
 

TV25:8-9 Chúa là Đấng 
nhân từ chính trực, chỉ 
lối cho tội nhân, dẫn kẻ 
nghèo hèn đi theo 
đường công chính, dạy 
cho biết đường lối của 
Người. 

Cầu nguyện: Xin cho ta 
luôn sống công chính và 
bước đi trong đường lối 
của Chúa. 
 



 

 

TV32:1 Hạnh phúc thay, 
kẻ lỗi lầm mà được tha 
thứ, người có tội mà 
được khoan dung. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa không chấp nhất tội 
lỗi của ta. Xin cho ta có 
lòng khoan dung như 
Chúa. 
 

TV30:6 Người nổi giận, 
giận trong giây lát, 
nhưng yêu thương, 
thương suốt cả đời. Lệ 
có rơi khi màn đêm 
buông xuống, hừng 
đông về đã vọng tiếng 
hò reo. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
thương ta nhiều hơn là 
sửa phạt. Cám ơn lòng 
nhân từ, khoan dung của 
Chúa. 
 

TV32:8 Này đây Ta răn 
dạy, chỉ cho con biết 
đường lối phải theo, để 
mắt nhìn con, Ta ban lời 
khuyên nhủ. 

Cầu nguyện: Biết siêng 
năng đọc và suy gẫm Lời 
Chúa. Xin biết sống theo 
Lời Chúa.  
 

TV32:7 Chính Chúa là 
nơi con ẩn náu, giữ gìn 
con khỏi bước ngặt 
nghèo. Khắp bốn bề, 
Chúa làm trổi vang lên 
những khúc ca mừng 
con được giải thoát. 

Cầu nguyện: Xin mạnh 
dạn tuyên xưng và làm 
chứng cho Chúa là Đấng 
giải thoát ta. Cám ơn 
Chúa cứu thoát ta.  

TV32:6 Vì thế, ai là 
người hiếu trung với 
Chúa sẽ kêu cầu Ngài lúc 
gặp cảnh gian truân; cho 
dầu nước lũ có ngập tràn 
cũng không dâng tới họ. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
trung thành với Chúa 
trong mọi lúc, trong mọi 
việc làm. Tin Chúa luôn 
gìn giữ. 
 

TV30:8 Lạy Chúa, vì yêu 
thương, Ngài đã đặt con 
trên núi an toàn. Nhưng 
khi Ngài vừa ẩn mặt đi, 
con liền thấy bàng 
hoàng sợ hãi. 

Cầu nguyện: Xin có 
Chúa luôn ở với ta. Biết 
tìm kiếm sức mạnh Chúa 
nơi Thánh lễ và Thánh 
Thể. 
 



 

 

TV33:20 Tâm hồn 
chúng tôi đợi trông 
Chúa, bởi Người luôn che 
chở phù trì. 

Cầu nguyện: Luôn nhớ 
tới Chúa mọi giây phút, 
và tin tưởng vào sự che 
chở của Chúa. 
 

TV34:9-10 Hãy nghiệm 
xem Chúa tốt lành biết 
mấy: hạnh phúc thay kẻ 
ẩn náu bên Người! Kính 
sợ Chúa đi, đoàn dân 
thánh hỡi, vì ai kính sợ 
Người chẳng thiếu thốn 
chi. 

Cầu nguyện: Xin cho ta 
có trái tim biết kính sợ uy 
quyền và vinh quang của 
Chúa. Cám ơn được là 
con của Chúa. 
 

TV34:14-15 Phải giữ
mồm giữ miệng, đừng 
nói lời gian ác điêu ngoa; 
hãy làm lành lánh dữ, 
tìm kiếm bình an, ăn ở 
thuận hoà. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
gìn giữ miệng lưỡi và lời 
nói của ta được ngay 
thật. Xin nói những lời 
hòa bình, yêu thương. 
 

TV33:18-19 Chúa để
mắt trông nom người 
kính sợ Chúa, kẻ trông 
cậy vào lòng Chúa yêu 
thương, hầu cứu họ khỏi 
tay thần chết và nuôi 
sống trong buổi cơ hàn. 

Cầu nguyện: Xin cho có 
trái tim biết kính sợ và 
yêu mến Chúa. 
 

TV32:11 Hỡi những 
người công chính, hãy 
vui lên trong Chúa, hãy 
nhảy mừng. Mọi tâm hồn 
ngay thẳng, nào cất 
tiếng hò reo. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta một tâm hồn ngay thẳng, 
chính trực. Vui mừng đi 
trong đường lối của Chúa. 

 

TV33:13-15 Từ trời cao 
nhìn xuống, Chúa thấy 
hết mọi người. Từ thiên 
cung Chúa ngự, Chúa 
dõi theo người thế. Lòng 
mỗi người, chính Chúa 
dựng nên, việc họ làm, 
Chúa thông suốt cả. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
thấu suốt mọi sự. Tin 
Chúa đang sống và hiện 
hữu mọi nơi, mọi lúc. 
 



 

 

TV34:19-20 Chúa gần 
gũi những tấm lòng tan 
vỡ, cứu những tâm thần 
thất vọng ê chề. Người 
công chính gặp nhiều nỗi 
gian truân, nhưng Chúa 
giúp họ luôn thoát khỏi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã ở bên ta trong 
lúc khó khăn và nâng đỡ 
ta. 
 

TV34:16-18 Chúa đối 
đầu với quân gian ác, 
xoá nhoà tên tuổi chúng 
trên đời, nhưng để mắt 
nhìn người chính trực và 
lắng tai nghe tiếng họ 
kêu. Họ kêu xin, và Chúa 
đã nhận lời, giải thoát 
khỏi mọi cơn nguy khốn. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa luôn đoái thương và 
nhận lời kêu xin chân 
thành của ta. Chúc tụng 
Chúa. 

TV40:2-3 Tôi đã hết 
lòng trông đợi Chúa, 
Người nghiêng mình 
xuống và nghe tiếng tôi 
kêu. Người kéo tôi ra 
khỏi hố diệt vong, khỏi 
vũng lầy nhơ nhớp, đặt 
chân tôi đứng trên tảng 
đá, làm cho tôi bước đi 
vững vàng. 

Cầu nguyện: Cám ơn sự 
giải thoát của Chúa. Xin 
luôn vững tin và bước đi 
theo Chúa. 

TV40:11 Đức công 
chính của Ngài, con 
chẳng giữ riêng lòng 
mình biết; nhưng con đã 
nói lên đức trung tín và 
ơn cứu độ của Ngài, 
chẳng giấu giếm chi 
cùng đại hội rằng Ngài 
thành tín và yêu thương. 

Cầu nguyện: Xin mạnh 
dạn làm chứng và nói về 
tình yêu của Chúa cho 
người khác nghe. 
 

TV40:12 Phần Ngài, 
muôn lạy Chúa, xin chớ 
ngừng âu yếm cảm 
thương con. Lòng thành 
tín và yêu thương của 
Ngài sẽ giữ gìn con mãi. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
không ngừng yêu thương 
ta. Luôn vững tin vào tình 
thương Chúa. 
 

TV37:28 Chúa yêu thích 
điều chính trực, chẳng 
bỏ rơi những bậc hiếu 
trung. Quân bất chính sẽ 
hoàn toàn bị tiêu diệt, 
dòng giống ác nhân rồi 
cũng phải tru di. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta biết làm điều chính 
trực và trung thành với 
Chúa. 
 



 

 

TV50:23 Kẻ dâng lời tạ
ơn làm hy lễ sẽ làm hiển 
danh Ta. Ai sống đời 
hoàn hảo, Ta cho hưởng 
ơn cứu độ Chúa Trời. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
biết ơn Chúa đã cứu giúp 
ta. Xin sống đẹp lòng 
Chúa. 
 

TV46:2 Thiên Chúa là 
nơi ta ẩn náu, là sức 
mạnh của ta. Người luôn 
luôn sẵn sàng giúp đỡ 
khi ta phải ngặt nghèo. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là sức mạnh cho ta 
cậy trông. 
 

TV56:5 Tôi tin tưởng 
vào Thiên Chúa và ca 
tụng lời Người. Tôi tin 
tưởng vào Thiên Chúa và 
không còn sợ hãi. 

Cầu nguyện: Chúc tụng 
và tin tưởng vào Chúa. 
Xin Chúa lấy đi mọi lo 
lắng, sợ hãi. 
 

TV51:4-5 Xin rửa con 
sạch hết lỗi lầm tội lỗi 
con, xin Ngài thanh tẩy. 
Vâng, con biết tội mình 
đã phạm, lỗi lầm cứ ám 
ảnh ngày đêm. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
thanh tẩy tội lỗi và chữa 
lành những ám ảnh tiêu 
cực trong tâm trí của ta. 
 

TV51:3 Lạy Thiên Chúa, 
xin lấy lòng nhân hậu xót 
thương con, mở lượng 
hải hà xoá tội con đã 
phạm. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
lòng nhân hậu, đại lượng 
của Chúa. Xin cho ta có 
lòng khoan dung như 
Chúa. 
 

TV50:15 Hãy kêu cầu 
Ta trong ngày cùng 
khốn, Ta sẽ giải thoát, 
và ngươi sẽ làm hiển 
danh Ta. 

Cầu nguyện: Tin mạnh 
mẽ vào sự giải thoát và 
sức mạnh của Chúa. 
 



 

 

TV65:3 Chúa là Đấng 
nghe lời cầu khẩn, mọi 
phàm nhân sẽ đến với 
Ngài. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa nghe lời cầu xin của 
ta, xin cho biết mời người 
khác đến với Chúa. 
 

TV65:4 Thân mang đầy 
tội lỗi; bao tội ác đè bẹp 
chúng con, nhưng phần 
Chúa, Chúa tha thứ cả. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã lấy đi những 
gánh nặng trong cuộc đời 
và tha thứ tội lỗi cho ta. 
 

TV69:33-34 Những ai 
nghèo hèn, xem đấy mà 
vui lên, người tìm Thiên 
Chúa, hãy nức lòng phấn 
khởi. Vì Chúa nhận lời kẻ 
nghèo khó, chẳng coi 
khinh thân hữu bị giam 
cầm. 

Cầu nguyện: Xin biết 
tìm kiếm và cậy trông vào 
Chúa trong lúc khổ đau. 
 

TV59:17 Lạy Chúa, sức 
mạnh Ngài, con xin 
mừng hát, tình thương 
Ngài, sớm sớm nguyện 
tung hô, bởi con được 
Chúa nên đồn nên luỹ, 
chốn con nương mình 
trong buổi gian truân. 

Cầu nguyện: Cất tiếng 
ca ngợi Chúa. Cám ơn 
Chúa cứu vớt ta trong lúc 
khốn khó. 
 

TV57:2 Xin thương xót 
con cùng, lạy Thiên 
Chúa, xin Ngài thương 
xót con, này con đến ẩn 
náu bên Ngài; dưới bóng 
Ngài, này con ẩn náu, tới 
khi nào hết tai hoạ khổ 
đau. 

Cầu nguyện: Xin biết 
tìm đến với Chúa trong 
Thánh lễ và Thánh thể. 
Dâng khổ đau cho Chúa. 
 

TV59:10 Lạy Thiên 
Chúa là sức mạnh của 
con, con ngước mắt nhìn 
Ngài, bởi Ngài là thành 
luỹ bảo vệ con. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là sức mạnh và 
thành lũy che chở ta 
trong khổ đau và thử 
thách.  
 



 

 

TV78:39 Chúa nhớ rằng: 
thân phận chúng: bọt 
bèo mỏng mảnh, gió 
thoảng qua, không hẹn 
ngày về. 

Cầu nguyện: Suy niệm 
về thân phận hư vô của 
kiếp người. Cám ơn Chúa 
là nguồn hy vọng cho ta.  
 
 

TV78:38 Nhưng Người 
vẫn xót thương, thứ tha, 
không tiêu diệt, nén giận 
đã bao lần, chẳng khơi 
bùng nộ khí. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là Cha nhân từ và 
kiên nhẫn với những 
thiếu xót của ta. 

 
 

TV85:3 Tội vạ dân Ngài, 
Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, 
cũng phủ lấp đi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa không ghi nhớ 
những lỗi lầm của ta.  
 
 

TV86:5-6 Lạy Chúa, 
Ngài nhân hậu khoan 
hồng, giàu tình thương 
với mọi kẻ kêu xin; lạy 
Chúa, xin lắng nghe lời 
con cầu khẩn, tiếng con 
van nài, xin để ý lưu tâm. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là Cha nhân từ luôn 
quan tâm đến nhu cầu 
của ta. 

 
 

TV86:7-8 Lâm cảnh ngặt 
nghèo, con kêu lên Chúa, 
vì Chúa vẫn đáp lời. 
Không một thần linh sánh 
kịp Ngài, lạy Chúa, việc 
Ngài làm, quả thật vô 
song. 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, 
không có thần linh nào 
sánh được với quyền 
năng và lòng thương xót 
của Chúa. 

 

TV84:11 Một ngày tại 
khuôn viên thánh điện 
quý hơn cả ngàn ngày. 
Thà con ở cổng đền 
Thiên Chúa vẫn còn hơn 
sống trong trại ác nhân! 

Cầu nguyện: Xin nhận 
ra sự diễm phúc và cao 
quý được là con Chúa và 
có Chúa ở cùng. 

 



 

 

TV86:15 Phần Ngài, 
muôn lạy Chúa, Ngài là 
Thiên Chúa nhân hậu từ 
bi, Ngài chậm giận, lại 
giàu tình thương và lòng 
thành tín. 

Cầu nguyện: Cảm tạ 
lòng thành tín của Chúa. 
Luôn trung thành với 
Chúa để đáp lại tình 
thương của Chúa. 
 

TV86:11 Xin dạy con 
đường lối Ngài, lạy Chúa, 
để con vững bước theo 
chân lý của Ngài. Xin 
Chúa hướng lòng con, để 
con biết một niềm kính 
tôn Danh Thánh. 

Cầu nguyện: Khao khát 
sống theo đường lối của 
Chúa. Tin tưởng và tôn 
kính Danh Thánh Chúa. 
 

TV91:4 Chúa phù trì che 
chở, dưới cánh Người, 
bạn có chỗ ẩn thân: lòng 
Chúa tín trung là khiên 
che thuẫn đỡ. 

Cầu nguyện: Xin biết 
chạy đến ẩn náu nơi 
Chúa, tìm sự bảo vệ của 
Chúa khi gặp khó khăn. 
 

TV89:2 Tình thương 
Chúa, đời đời con ca 
tụng, qua muôn ngàn 
thế hệ miệng con rao 
giảng lòng thành tín của 
Ngài. 

Cầu nguyện: Xin mạnh 
dạn rao giảng và làm 
chứng về tình thương của 
Chúa. 
 

TV86:16 Xin đoái nhìn 
và xót thương con, ban 
sức mạnh của Ngài và 
xuống ơn cứu độ cho tôi 
tớ Ngài đây, con của nữ 
tỳ Ngài. 

Cầu nguyện: Luôn biết 
cậy dựa vào sức mạnh và 
quyền năng của Chúa. 
 

TV86:12-13 Lạy Chúa là 
Thiên Chúa con thờ, con 
hết lòng cảm tạ, Thánh 
danh Ngài, con mãi mãi 
tôn vinh, vì tình Chúa 
thương con như trời như 
biển, Ngài đã kéo con ra 
khỏi vực thẳm âm ty. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
tình thương bao la của 
Chúa. Luôn biết kính thờ 
Chúa với hết trái tim. 
 



 

 

TV100:4-5A Hãy vào 
cửa thánh điện cất tiếng 
tạ ơn, tới khuôn viên đền 
vàng dâng lời ca ngợi, tạ 
ơn Chúa và chúc tụng 
danh Người. Bởi vì Chúa 
nhân hậu, muôn ngàn 
đời Chúa vẫn trọn tình 
thương. 

Cầu nguyện: Cảm tạ 
lòng nhân hậu của Chúa. 
Chúc tụng Danh Thánh 
Chúa.   

TV101:3 Việc xấu xa đê 
tiện, con chẳng để mắt 
trông. Con ghét kẻ làm 
điều tà vạy, không để 
cho dính dáng đến mình. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
gìn giữ đôi mắt của ta 
khỏi phạm tội trước 
những cám dỗ và đam 
mê. 
 

TV101:4 Tâm địa gian 
manh con hằng xa lánh, 
chẳng muốn biết gì đến 
chuyện xấu xa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta tránh xa những 
gian dối và từ bỏ con 
đường bất chính.  
 

TV100:3 Hãy nhìn nhận 
Chúa là Thượng Đế, 
chính Người dựng nên 
ta, ta thuộc về Người, ta 
là dân Người, là đoàn 
chiên Người dẫn dắt. 

Cầu nguyện: Xin hoàn 
toàn quy phục con người 
cho Chúa và xin thuộc về 
Chúa. Cám ơn Chúa là 
mục tử tốt lành. 
 

TV91:14-15 Chúa 
phán: "Kẻ gắn bó cùng 
Ta sẽ được ơn giải thoát, 
người nhận biết danh Ta 
sẽ được sức phù trì. Khi 
kêu đến Ta, Ta liền đáp 
lại lúc ngặt nghèo có Ta 
ở kề bên.  

Cầu nguyện: Tin Chúa 
luôn ở bên cạnh ta trong 
lúc gian nan. Cám ơn 
Chúa đã giải thoát ta.  
 

TV94:18-19 Lạy Chúa, 
khi con nói: "Này chân 
con lảo đảo", tình 
thương Ngài đã đỡ nâng 
con; lúc ưu tư đầy ắp cõi 
lòng, ơn Ngài an ủi khiến 
hồn con vui sướng. 

Cầu nguyện: Cảm tạ 
Chúa như người mẹ an 
ủi, nâng đỡ và cảm thông 
với ta. 
 



 

 

TV103:8-9 Chúa là 
Đấng từ bi nhân hậu, 
Người chậm giận và giàu 
tình thương, chẳng trách 
cứ luôn luôn, không oán 
hờn mãi mãi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa chậm giận và giàu 
tình thương. Xin cho ta 
có lòng kiên nhẫn như 
Chúa. 

 

TV103:2-3 Chúc tụng 
Chúa đi, hồn tôi hỡi, chớ 
khá quên mọi ân huệ 
của Người. Chúa tha cho 
ngươi muôn ngàn tội lỗi, 
thương chữa lành các 
bệnh tật ngươi. 

Cầu nguyện: Luôn biết 
ơn Chúa đã tha thứ tội lỗi 
và chữa lành tâm linh, 
thể xác cho ta. 
 

TV103:12-13 Như 
đông đoài cách xa nhau 
ngàn dặm, tội ta đã 
phạm, Chúa cũng ném 
thật xa ta. Như người 
cha chạnh lòng thương 
con cái, Chúa cũng 
chạnh lòng thương kẻ 
kính tôn. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa là cha rất nhân từ. 
Xin biết làm vui lòng 
Chúa. 
 

TV103:14 Người quá 
biết ta được nhồi nắn 
bằng gì, hẳn Người nhớ: 
ta chỉ là cát bụi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa thương ta dù ta chỉ 
là phận cát bụi. Xin ơn 
khiêm nhường. 

 
 

TV103:17-18 Nhưng ân 
tình Chúa thiên thu vạn 
đại, dành cho kẻ nào hết 
dạ kính tôn. Người xử 
công minh cả với cả 
những ai giữ giao ước 
của Người và nhớ tuân 
hành mệnh lệnh Người 
ban. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
xét xử công minh chính 
trực và trung thành với 
giao ước của Ngài. 
 

TV103:10-11 Người 
không cứ tội ta mà xét 
xử, không trả báo ta 
xứng với lỗi lầm. Như 
trời xanh trổi cao hơn 
mặt đất, tình Chúa 
thương kẻ thờ Người 
cũng trổi cao. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa không xét xử ta 
theo lỗi lầm ta đã phạm. 
Chúc tụng Chúa. 
 



 

 

TV109:30-31 Tôi sẽ
hết lời cảm tạ Chúa, tán 
dương Người giữa lòng 
đại hội, vì Chúa đứng 
bên, bênh vực kẻ nghèo 
hèn, để cứu độ khỏi tay 
người kết án. 

Cầu nguyện: Xin biết 
dùng tài năng, sự nghiệp, 
chức vụ để làm sáng 
danh Chúa và giúp đỡ 
người khác. 
 

TV107:19 Khi gặp bước 
ngặt nghèo, họ kêu lên 
cùng Chúa, Người ra tay 
cứu họ thoát ngàn nỗi 
gian truân. 

Cầu nguyện: Nhớ lại lúc 
gian truân và cám ơn 
Chúa đã cứu thoát ta. 

 
 

TV113:5-6 (116) Chúa 
là Đấng nhân từ chính 
trực, Thiên Chúa chúng 
ta một dạ xót thương, 
hằng gìn giữ những ai bé 
mọn, tôi yếu đuối, Người 
đã cứu tôi. 

Cầu nguyện: Nhận ra 
điểm yếu đuối của mình, 
và xin Chúa thương cứu 
thoát. 
 

TV113:1 (115) Xin 
đừng làm rạng rỡ chúng 
con, vâng lạy Chúa, xin 
đừng, nhưng xin cho 
danh Ngài rạng rỡ, bởi vì 
Ngài thành tín yêu 
thương. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
làm vì Danh Chúa. Luôn 
khiêm nhường, nhỏ bé 
trong việc phục vụ. 
 

TV112:9 Kẻ túng 
nghèo, họ rộng tay làm 
phúc, đức công chính 
của họ tồn tại muôn đời, 
uy thế họ vươn cao rực 
rỡ. 

Cầu nguyện: Xin biết 
dâng thời gian, công sức, 
tiền bạc để làm phúc và 
phục vụ. 
 

TV107:22 Ước chi họ
dâng lễ tế tạ ơn Chúa, 
cất tiếng hò reo, tường 
thuật việc Chúa làm. 

Cầu nguyện: Luôn biết 
dâng lễ tạ ơn Chúa khi 
được Chúa ban ơn, cứu 
giúp. 
 



 

 

TV119:54-55 Thánh chỉ 
Ngài là khúc nhạc của 
con, giữa cảnh đời tha 
hương lữ thứ. Suốt đêm 
trường, con nhắc nhở 
Thánh Danh, và lạy Chúa, 
con sẽ tuân thủ luật Ngài. 

Cầu nguyện: Xin trung 
thành tuân giữ lề luật 
Chúa với trái tim yêu mến 
Chúa. 
 

TV119:71-72 Đau khổ
quả là điều hữu ích, để 
giúp con học biết thánh 
chỉ Ngài. Con coi trọng 
luật Chúa truyền ban hơn 
vàng muôn bạc triệu. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho nhận ra thánh ý của 
Chúa khi gặp khổ đau. 
 

TV119:105 Lời Chúa là 
ngọn đèn soi cho con 
bước, là ánh sáng chỉ 
đường con đi. 

Cầu nguyện: Xin siêng 
năng đọc và suy gẫm Lời 
Chúa. Luôn sống theo Lời 
Chúa. 
 

TV119:2-3 Hạnh phúc 
thay kẻ tuân hành ý 
Chúa, hết lòng hết dạ 
kiếm tìm Người. Họ 
không làm điều ác, 
nhưng cứ đường lối Chúa 
mà đi. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
biết tìm kiếm thánh ý 
Chúa và tránh xa điều 
gian dối. 
 

TV113:17-18 (115) 
Không phải người đã 
chết, hay mọi kẻ bước 
vào cõi thinh lặng ngàn 
thu sẽ ca tụng Đức 
Chúa; nhưng là chính 
chúng ta, những người 
còn đang sống, chúng ta 
chúc tụng Chúa từ nay 
đến muôn đời. 

Cầu nguyện: Xin biết ca 
tụng, cảm tạ Chúa mỗi 
ngày. 
 

TV118:5-6 Giữa cảnh 
gian truân, tôi đã kêu 
cầu Chúa, Chúa đáp lời 
và giải thoát tôi. Có 
Chúa ở cùng tôi, tôi 
chẳng sợ gì, hỏi người 
đời làm chi tôi được? 

Cầu nguyện: Vững tin 
vào Chúa, xin Chúa lấy đi 
những lo âu, buồn phiền, 
chán nản. 
 



 

 

TV119:147-148 Hừng 
đông chưa xuất hiện, con 
đã kêu xin, con hằng cậy 
trông ở lời Chúa. Canh 
khuya chưa tàn, này mắt 
con đã mở, để suy niệm 
lời hứa của Ngài. 

Cầu nguyện: Xin có trái 
tim khao khát đọc và yêu 
mến Lời Chúa. 
 

TV119:114 Chúa là nơi 
con ẩn náu, là thuẫn đỡ, 
con vẫn trông cậy ở Lời 
Ngài. 

Cầu nguyện: Vững lòng 
trông cậy Chúa, tin Lời 
Chúa có quyền năng biến 
đổi và chữa lành. 

 
 

TV123:2 Quả thực như 
mắt của gia nhân hướng 
nhìn tay ông chủ, như 
mắt của nữ tỳ hướng 
nhìn tay bà chủ, mắt 
chúng ta cũng hướng 
nhìn lên Chúa là Thiên 
Chúa chúng ta, tới khi 
Người xót thương chút 
phận. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
ghé mắt thương xót nhận 
lời mỗi khi ta kêu cầu 
cùng Chúa. 

TV126:5-6 Ai nghẹn 
ngào ra đi gieo giống, 
mùa gặt mai sau khấp 
khởi mừng. Họ ra đi, đi 
mà nức nở, mang hạt 
giống vãi gieo; lúc trở về, 
về reo hớn hở, vai nặng 
gánh lúa vàng. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
ban ơn can đảm không 
sợ gian khó trong việc 
rao giảng và phục vụ. 

 

TV136:3 Hãy tạ ơn 
Chúa các Chúa, muôn 
ngàn đời Chúa vẫn trọn 
tình thương. 

Cầu nguyện: Tạ ơn 
Chúa vì Chúa không 
ngừng yêu thương ta. 

 
 

TV121:5,7 Chính Chúa 
là Đấng canh giữ bạn, 
chính Chúa là Đấng vẫn 
chở che, Người luôn luôn 
ở gần kề. Chúa giữ gìn 
bạn khỏi mọi điều bất 
hạnh, giữ gìn cho sinh 
mệnh an toàn. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa luôn gìn giữ và lo 
lắng cho ta khỏi điều bất 
hạnh. 



 

 

TV138:6 Chúa tuy thật 
cao cả, nhưng vẫn nhìn 
đến kẻ thấp hèn; đứa 
ngạo mạn ngông 
nghênh, từ xa Ngài đã 
biết. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
thấu suốt tâm can và tư 
tưởng của ta. Xin luôn 
khiêm nhường trước mặt 
Chúa. 
 

TV138:2 Hướng về đền 
thánh, con phủ phục tôn 
thờ. Xin cảm tạ danh 
Chúa, vì Ngài vẫn thành 
tín yêu thương, đã đề 
cao danh thánh và lời 
hứa của Ngài trên tất cả 
mọi sự. 

Cầu nguyện: Tạ ơn 
Chúa vì Ngài thành tín và 
giữ các lời hứa dành cho 
ta. 

 

TV139:14 Tạ ơn Chúa 
đã dựng nên con cách lạ 
lùng, công trình Ngài xiết 
bao kỳ diệu! Hồn con 
đây Chúa biết rõ mười 
mươi. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa tạo dựng nên ta, 
nhận ra công trình kỳ 
diệu của Ngài nơi thân 
xác ta. 
 

TV139:3-4 Đi lại hay 
nghỉ ngơi, Chúa đều xem 
xét, mọi nẻo đường con 
đi, Ngài quen thuộc cả. 
Miệng lưỡi con chưa thốt 
nên lời, thì lạy CHÚA, 
Ngài đã am tường hết. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
biết mọi tư tưởng thầm 
kín của ta. Xin tránh nói 
xấu về người khác.  
 

TV139:1-2 Lạy CHÚA, 
Ngài dò xét con và Ngài 
biết rõ, biết cả khi con 
đứng con ngồi. Con nghĩ 
tưởng gì, Ngài thấu suốt 
từ xa. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
thấu suốt mọi tư tưởng, 
hành động của ta và xin 
Chúa giúp tránh phạm 
tội. 
 

TV138:3 Ngày con kêu 
cứu, Chúa đã thương 
đáp lại, đã gia tăng nghị 
lực cho tâm hồn. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã nhận lời kêu 
cầu để tăng nghị lực và 
niềm tin cho ta. 
 



 

 

CN1:8-9 Người khôn 
tránh bạn xấu. Này con, 
giáo huấn của cha, con 
hãy nghe, lời dạy của 
mẹ, con đừng gạt bỏ. Vì 
những lời ấy sẽ là vòng 
hoa xinh con đội lên 
đầu, là vòng kiềng con 
đeo vào cổ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta biết tránh xa bạn 
xấu và biết kính trọng, 
vâng lời cha mẹ. 
 

CN1:23 Hãy quay về
nghe lời ta sửa dạy. Này 
ta tuôn đổ Thần khí ta 
trên các ngươi, khiến các 
ngươi hiểu rõ lời ta dạy 
bảo. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa ban Thần khí cho 
ta, xin Thánh Thần giúp 
ta hiểu Lời của Chúa. 
 

CN3:5-6 Hãy hết lòng 
tin tưởng vào Đức Chúa, 
chớ hề cậy dựa vào hiểu 
biết của con. Hãy nhận 
biết Người trong mọi 
đường đi nước bước, 
Người sẽ san bằng 
đường nẻo con đi. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta tin tưởng và yêu 
mến Chúa với trái tim, 
chứ không bằng kiến 
thức con người. 
 

TV147:3 Người chữa trị
bao cõi lòng tan vỡ, 
những vết thương, băng 
bó cho lành. 

Cầu nguyện: Nhớ lại 
những lần bệnh nặng 
hay đau khổ để cám ơn 
Chúa đã chữa lành cho 
ta. 
 

TV144:3 Lạy Chúa, con 
người có là chi, mà Chúa 
cần biết đến? Phàm 
nhân đáng là gì, mà 
Chúa phải lưu tâm? 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã quý trọng và 
thương yêu ta dù ta 
chẳng là gì. 
 

TV146:8 CHÚA mở mắt 
cho kẻ mù loà. CHÚA 
cho kẻ bị dìm xuống 
đứng thẳng lên, CHÚA 
yêu chuộng những người 
công chính. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
chữa lành đôi mắt tâm 
linh của ta không mù lòa 
về đức tin và trước đau 
khổ của nhân loại.   
 



 

 

CN3:9 Của cải làm ra, 
con hãy dùng mà tôn 
vinh Đức Chúa, và hãy 
dâng lên Người phần hoa 
lợi đầu mùa của con. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho biết dùng của cải để 
làm sinh lợi cho phần hồn 
cũng như làm sáng danh 
Chúa. 

 

CN3:7 Đừng tự coi mình 
là khôn ngoan, hãy kính 
sợ Đức Chúa và tránh xa 
sự dữ. 

Cầu nguyện: Nhận ra sự 
khôn ngoan là do Chúa 
ban và xin biết kính sợ 
Chúa. 

 
 

CN3:32 Vì đối với Đức 
Chúa, kẻ gian tà là đồ 
ghê tởm; còn những ai 
chính trực, thì Người 
nhận làm bạn tâm giao.  

Cầu nguyện: Xin Chúa 
ban sức mạnh để tránh 
xa con đường xấu và 
quyết sống ngay thật. 

 
 

CN3:34 Chúa chế giễu 
người hay nhạo báng, 
nhưng thi ân cho kẻ 
khiêm nhường. 

Cầu nguyện: Khiêm 
nhường nhìn nhận mình 
yếu đuối và sẵn sàng sửa 
đổi cuộc sống. 

 
 

CN4:11-12 Thầy dạy 
cho con biết lối khôn 
ngoan, dẫn con đi trên 
đường ngay nẻo chính. 
Khi con đi, bước chân sẽ 
thênh thang, con có chạy 
cũng không hề vấp ngã. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
dẫn dắt ta đi trên đường 
ngay chính và gìn giữ ta 
khỏi bị vấp ngã. 

 

CN3:11-12 Này con, 
chớ khinh thường khi 
Đức Chúa sửa dạy con, 
đừng chán ngán khi 
Người khiển trách. Vì 
Đức Chúa khiển trách kẻ 
Người thương, như 
người cha xử với con yêu 
quý. 

Cầu nguyện: Xin được 
nhận ra thánh ý của Chúa 
qua những đau khổ hay 
thử thách. 

 



 

 

CN8:34-35 Phúc thay 
người lắng nghe ta dạy, 
ngày ngày canh thức 
trước cửa nhà Ta, túc 
trực ở ngay lối ra vào. Vì 
gặp được Ta là gặp sự 
sống, và hưởng ân lộc 
Đức Chúa ban cho. 

Cầu nguyện: Xin cho có 
đôi tai biết lắng nghe 
tiếng Chúa và siêng năng 
đến chầu Thánh thể. 
 

CN4:14-15 Nẻo ác 
nhân, con chớ đi vào, 
đường kẻ xấu, con đừng 
bước tới. Hãy tránh xa, 
đừng ngang qua lối ấy, 
quay lưng lại, tìm lối khác 
mà đi. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta biết tránh xa con 
đường xấu và quanh co 
của thế gian. 

 
 

CN15:16-17 Ít của ít 
tiền mà biết kính sợ Đức 
Chúa hơn có cả kho tàng 
mà cứ phải âu lo. Thà 
bữa rau bữa cháo mà 
yêu thương nhau còn 
hơn mâm cao cỗ đầy mà 
bất hoà bất thuận. 

Cầu nguyện: Xin biết 
đối xử và đặt tình nghĩa 
người với người lên trên 
những vật chất.  
 

CN14:31 Áp bức người 
yếu thế là sỉ nhục Đấng 
tạo thành nên họ, 
thương xót kẻ khó nghèo 
là tôn kính Đấng dựng 
nên người đó. 

Cầu nguyện: Xin có trái 
tim biết thương xót người 
nghèo khó. Cám ơn Chúa 
về của cải đang có. 
 

CN14:26-27 Kính sợ 
Đức Chúa sẽ được an 
toàn kiên vững, Người là 
nơi ẩn náu cho con cái 
Người. Kính sợ Đức Chúa 
là nguồn sự sống, giúp 
ta tránh được cạm bẫy 
tử thần. 

Cầu nguyện: Xin biết 
kính sợ Thiên Chúa là 
Đấng thánh thiện và đầy 
quyền năng. 
 

CN8:22 Đức Chúa đã 
dựng nên ta như tác 
phẩm đầu tay của 
Người, trước mọi công 
trình của Người từ thời 
xa xưa nhất. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa đã dựng nên ta và 
xin sống theo thánh ý của 
Chúa. 
 



 

 

CN19:17 Thương xót kẻ 
khó nghèo là cho Đức 
Chúa vay mượn, Người 
sẽ đáp trả xứng việc đã 
làm. 

Cầu nguyện: Tin rằng 
cho đi không hề mất 
nhưng Chúa sẽ ban 
thưởng lại nhiều hơn cho 
ta. 
 

CN21:3 Thực thi điều 
công minh chính trực thì 
đẹp lòng ĐỨC CHÚA hơn 
là dâng hy lễ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta biết luôn sống 
công minh chính trực và 
làm vui lòng Chúa. 
 

CN22:1 Lắm của cải 
đâu quý bằng danh thơm 
tiếng tốt, vàng với bạc 
nào trọng bằng được 
mến được thương. 

Cầu nguyện: Xin biết 
trọng nhân nghĩa hơn yêu 
mến tiền bạc. 
 

CN18:12 Lòng tự cao 
dẫn đến suy sụp, đức 
khiêm tốn đem lại vinh 
quang. 

Cầu nguyện: Không tự 
cao với sự khôn ngoan, 
tài năng, giàu sang hay 
ơn Chúa ban cho ta. 
 

CN16:3 Hãy ký thác 
việc bạn làm cho Đức 
Chúa, dự tính của bạn ắt 
sẽ thành công. 

Cầu nguyện: Xin biết 
tìm thánh ý Chúa trước 
và xin Chúa chúc lành 
cho các dự tính của ta. 
 

CN16:8 Thà ít của cải 
mà sống công chính hơn 
nhiều huê lợi mà thiếu 
công minh. 

Cầu nguyện: Xin không 
vì lợi lộc vật chất mà 
sống gian dối, bất chính. 
 



 

 

GV5:9 Người thích tiền 
bạc có bao nhiêu cũng 
không lấy làm đủ; kẻ bo 
bo giữ của chẳng thu 
được lợi lộc gì. Điều ấy 
cũng chỉ là phù vân! 

Cầu nguyện: Xin không 
tham lam của cải thế 
gian, biết sống tích trữ lợi 
ích cho phần hồn. 

 
 

GV1:2 Phù vân, quả là 
phù vân. Phù vân, quả là 
phù vân. Tất cả chỉ là 
phù vân. 

Cầu nguyện: Nhận ra 
cuộc đời sẽ qua đi mau. 
Tin Chúa là cùng đích và 
là mùa xuân của cuộc 
sống. 

 
 

GV12:7 Đừng chờ đến 
khi bụi đất lại trở về với 
đất, khi phàm nhân trả 
lại cho Thiên Chúa hơi 
thở Người đã ban cho 
mình. 

Cầu nguyện: Đừng chờ 
ngày mai, hãy kính sợ 
Chúa và sống đẹp lòng 
Chúa ngay hôm nay. 

 
 

GV9:17 Lời lẽ ôn hoà 
của bậc khôn ngoan 
được lắng nghe trong 
yên lặng, mạnh hơn cả 
tiếng quát tháo của kẻ 
chỉ huy bọn ngu xuẩn. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho biết kềm chế khi 
nóng giận, luôn dùng lời 
lẽ ôn hòa. 

 
 

KN1:4 Tâm hồn gian ác, 
Đức Khôn Ngoan chẳng 
ngự vào; xác thịt đắm 
chìm trong tội lỗi, Đức 
Khôn Ngoan không cư 
ngụ. 

Cầu nguyện: Nhận ra 
phần yếu đuối nơi thân xác: 
có thể là lời nói, đôi mắt, 
đôi tay… Xin Chúa giúp 
vượt qua chiến thắng yếu 
đuối bản thân. 

 

GV5:14 Lọt lòng mẹ, 
trần truồng làm sao, thì 
cũng sẽ ra đi như vậy. 
Chịu đựng bao gian lao 
vất vả, để rồi chẳng 
mang theo được gì. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
biết mặc cho mình chiếc 
áo yêu thương và quảng 
đại. Tin vào Chúa. 

 



 

 

KN6:14 Ai từ sáng sớm 
đã tìm Đức Khôn Ngoan, 
thì không phải nhọc 
nhằn vất vả. Họ sẽ thấy 
Đức Khôn Ngoan ngồi 
ngay trước cửa nhà. 

Cầu nguyện: Xin nhớ tới 
Chúa ca tụng Ngài khi thức 
dậy và cám ơn Chúa trước 
khi ngủ. 

 

KN3:9 Những ai trông 
cậy vào Người, sẽ am 
tường sự thật; những ai 
trung thành, sẽ được 
Người yêu thương và 
cho ở gần Người, vì 
Người ban ân phúc và 
xót thương những ai 
Người tuyển chọn. 

Cầu nguyện: Luôn trung 
thành và biết ơn Chúa trong 
vui buồn, sướng khổ của 
cuộc sống. 

 

KN11:23 Chúa xót 
thương hết mọi người, vì 
Chúa làm được hết mọi 
sự. Chúa nhắm mắt làm 
ngơ, không nhìn đến tội 
lỗi loài người, để họ còn 
ăn năn hối cải. 

Cầu nguyện: Ăn năn, hối 
cải lỗi lầm và cám ơn tình 
thương vô biên của Chúa. 

 

KN8:5 Nếu trên đời này, 
giàu sang là báu vật ai ai 
cũng khao khát, thì còn 
có gì giàu sang hơn Đức 
Khôn Ngoan, vì Đức 
Khôn Ngoan làm nên tất 
cả? 
Cầu nguyện: Xin luôn biết 
tìm kiếm Chúa và khao khát 
đọc Lời Chúa. Nhận ra có 
Chúa là một diễm phúc. 

 

KN6:18-19 Mà yêu mến 
là tuân giữ lề luật. Chú 
tâm tới lề luật của Đức 
Khôn Ngoan là bảo đảm 
được trường sinh bất tử. 
Trường sinh bất tử cho 
ta được ở bên Thiên 
Chúa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta có trái tim yêu 
mến Lề Luật Chúa và 
Giáo hội vì sẽ mang tới 
trường sinh bất tử. 
 

KN 5:15 Người công 
chính sẽ sống muôn đời. 
Họ sẽ được Đức Chúa ân 
thưởng và được Đấng 
Tối Cao hằng quan tâm 
săn sóc. 

Cầu nguyện: Xin biết sống 
như một công dân nước trời 
ngay hôm nay, và tin vào 
Chúa xét sử công minh. 

 



 

 

KN15:1 Phần Ngài, lạy 
Thiên Chúa chúng con, Ngài 
tốt lành, chân thật và kiên 
nhẫn, lấy lòng thương xót 
mà cai quản muôn loài. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn kiên nhẫn và thương 
xót ta là kẻ luôn lỗi phạm 
với Chúa. 

 

KN15:2 Ngay cả khi chúng 
con phạm tội, thì chúng con 
vẫn thuộc về Ngài và nhìn 
nhận Ngài là Đấng quyền 
năng. Nhưng chúng con 
quyết không phạm tội nữa, 
vì nhìn nhận : chúng con 
thuộc về Ngài. 

Cầu nguyện: Nói với Chúa 
ta thuộc về Chúa. Quyết 
tâm tránh xa tội lỗi, con 
đường xấu. 

 

KN16:10 Nhưng con dân 
Ngài, nanh rắn độc cũng 
không làm hại được, vì có 
Ngài xót thương và ra tay 
cứu chữa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa gìn 
giữ ta khỏi mọi cám dỗ của 
thế gian và ma quỷ. 

 

KN12:19 Người công chính 
phải có lòng nhân ái. Ngài 
đã cho con cái niềm hy 
vọng tràn trề là người có tội 
được Ngài ban ơn sám hối. 

Cầu nguyện: Thành tâm 
thống hối lỗi lầm. Cám ơn 
Chúa đã tha thứ tội lỗi cho 
ta. 

 

KN12:2 Vì thế, những ai 
sa ngã, Chúa sửa dạy từ 
từ. Chúa cảnh cáo họ, 
nhắc cho họ nhớ họ đã 
phạm tội gì, để họ bỏ 
điều ác mà tin vào Chúa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta ngày càng lớn khôn trong 
đức tin và ơn nghĩa Chúa. 
 

KN12:18 Chúa xử
khoan hồng vì Ngài làm 
chủ được sức mạnh. 
Ngài lấy lượng từ bi cao 
cả mà cai quản chúng 
con, nhưng có thể sử 
dụng quyền năng bất cứ 
khi nào Ngài muốn. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn khoan hồng đối xử với 
ta. Tin Chúa đầy quyền 
năng cao cả. 
 



 

 

KN16:26 Như vậy, lạy Đức 
Chúa, con cái Ngài yêu 
thương sẽ học biết điều 
này: không phải hoa trái 
nuôi dưỡng người ta, nhưng 
lời Ngài mới giữ gìn chăm 
sóc những ai hằng tin tưởng 
vào Ngài. 

Cầu nguyện: Xin được 
khao khát đọc và yêu mến 
Lời Chúa mỗi ngày. 

 

KN16:20 Chúa đã lấy 
lương thực thiên thần mà 
dưỡng nuôi dân Chúa, dọn 
sẵn cho họ bánh bởi trời, 
bánh họ không nhọc nhằn 
tìm kiếm, bánh có muôn 
hương vị, thoả mãn mọi sở 
thích. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Giêsu đã hiến mạng sống 
mình làm bánh bởi trời nuôi 
sống ta. 

 
 

HC2:2 Hãy giữ lòng cho 
ngay thẳng và cứ kiên 
trì, đừng bấn loạn khi 
con gặp khốn khổ. 

Cầu nguyện: Xin ơn bền 
đỗ và vững tin vào Chúa khi 
gặp gian nan khốn khó. 

 
 

HC2:3-4 Hãy bám lấy 
Người chứ đừng lìa bỏ, 
để cuối đời, con được 
cất nhắc lên. Mọi chuyện 
xảy đến cho con, con 
hãy chấp nhận, và trải 
qua bao thăng trầm, con 
hãy cứ kiên nhẫn. 

Cầu nguyện: Luôn vững 
tin vào Chúa và siêng năng 
rước Mình Thánh Chúa để 
luôn có Chúa ở với ta. 

 

HC2:6 Hãy tin vào 
Người, thì Người sẽ nâng 
đỡ con. Đường con đi, 
hãy giữ cho ngay thẳng 
và trông cậy vào Người. 

Cầu nguyện: Xin từ bỏ con 
đường, lối sống quanh co 
và cậy trông vào Chúa 
trong mọi sự. 

 
 

HC 2:1 Con ơi, nếu con 
muốn dấn thân phụng sự 
Đức Chúa, thì con hãy 
chuẩn bị tâm hồn để đón 
chịu thử thách. 

Cầu nguyện: Luôn biết 
sống trong tỉnh thức và cầu 
nguyện để có thể chống trả 
những thử thách. 

 
 



 

 

HC2:11 Đức Chúa là 
Đấng nhân từ và hay 
thương xót: Người thứ 
tha tội lỗi và cứu vớt 
trong lúc gian truân. 
Cầu nguyện: Cám ơn lòng 
nhân từ và thương xót của 
Chúa. Xin cho ta có lòng 
nhân từ hơn mỗi ngày. 

 

HC2:7 Hỡi ai kính sợ 
Đức Chúa, hãy trông đợi 
lòng lân tuất của Người, 
đừng lìa xa Người kẻo 
ngã. 

Cầu nguyện: Kêu cầu và 
cậy trông vào Chúa mỗi khi 
bị sa ngã, vấp phạm. 

 
 

HC3:3-5 Ai thờ cha thì 
bù đắp lỗi lầm, ai kính 
mẹ thì tích trữ kho báu. 
Ai thờ cha sẽ được vui 
mừng vì con cái, khi cầu 
nguyện, họ sẽ được lắng 
nghe. 

Cầu nguyện: Xin biết hiếu 
thảo và kính trọng cha mẹ. 
Cám ơn Chúa cho ta có cha 
mẹ, nếu cha mẹ qua đời, 
cầu nguyện cho họ. 

 

HC2:23 Chúa xót 
thương hết mọi người, vì 
Chúa làm được hết mọi 
sự. Chúa nhắm mắt làm 
ngơ, không nhìn đến tội 
lỗi loài người, để họ còn 
ăn năn hối cải. 

Cầu nguyện: Cám ơn sự 
làm ngơ của Chúa trước tội 
lỗi của ta. Xin biết hối cải và 
làm vui lòng Chúa. 

 

HC2:18 Chúng ta hãy 
phó mình trong tay Đức 
Chúa, chứ đừng phó 
mình trong tay phàm 
nhân, bởi vì Người cao 
cả thế nào thì cũng lân 
tuất như vậy. 

Cầu nguyện: Xin đầu phục 
và dâng linh hồn thân xác 
cho Chúa. Tận hiến cho trái 
tim Chúa. 

 

HC2:8-9 Hỡi ai kính sợ
Đức Chúa, hãy tin vào 
Người, và các bạn sẽ 
không mất phần thưởng 
đâu. Hỡi ai kính sợ Đức 
Chúa, hãy đợi trông ơn 
lành, niềm vui không 
cùng và lòng thương xót. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
là niềm vui và lòng thương 
xót cho ta. Xin biết kính sợ 
và yêu mến Chúa. 

 



 

 

HC5:9-10 Đừng có gió nào 
cũng theo, đường nào cũng 
bước, như một tên tội lỗi lật 
lọng. Hãy giữ vững xác tín 
của mình, và lời con phải 
trước sau như một. 

Cầu nguyện: Không a dua 
theo người đời và thế gian 
trong việc xấu. Nhất mực 
sống ngay thẳng và công 
chính. 

 

HC 6:22-23 Quả thật, 
khôn ngoan xứng với tên 
mình: không phải nhiều 
người biết rõ đâu! Con ơi, 
hãy lắng nghe và đón nhận 
điều ta dạy bảo, và đừng 
vứt bỏ ý kiến của ta. 

Cầu nguyện: Luôn biết tìm 
kiếm sự khôn ngoan của 
Chúa để làm điều chính 
trực. 

 

HC6:37 Hãy suy gẫm 
các mệnh lệnh Đức Chúa 
đã truyền, các điều răn 
của Người, hãy luôn luôn 
để ý. Chính Người làm 
cho tâm hồn con kiên 
vững, và cho con được 
khôn ngoan như lòng sở 
nguyện. 

Cầu nguyện: Luôn suy 
gẫm và ghi nhớ Lời của 
Chúa. Tìm sự khôn ngoan 
từ Lời Chúa. 

 

HC 5:7 Đừng trì hoãn, hãy 
trở về với Đức Chúa đi; 
đừng lần lữa hết ngày này 
qua ngày khác, vì thình lình 
Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh 
nộ, và trong thời trừng 
phạt, con sẽ phải tiêu vong. 

Cầu nguyện: Luôn siêng 
năng đi xưng tội và biết 
quay mặt tránh xa những 
cám dỗ và tội lỗi. 

 

HC3:18 Càng làm lớn, 
con càng phải tự hạ, như 
thế, con sẽ được đẹp 
lòng Đức Chúa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta biết khiêm nhường trong 
phục vụ và các công tác 
tông đồ. 

 

HC 4:28 Dù phải chết, 
con hãy phấn đấu cho sự 
thật, và Đức Chúa là 
Thiên Chúa sẽ bênh vực 
con. 

Cầu nguyện: Luôn sống và 
can đảm bênh vực cho sự 
thật, cho người bị áp bức. 

 



 

 

HC7:29 Hãy hết lòng 
kính tôn Đức Chúa và 
kính trọng các tư tế của 
Người. 

Cầu nguyện: Xin biết 
kính sợ Thiên Chúa và 
yêu mến, nâng đỡ các 
linh mục, tu sĩ của Chúa. 

 
 

HC7:10-11 Con đừng 
nhút nhát khi cầu 
nguyện, và đừng coi 
thường việc làm phúc bố 
thí. Đừng cười nhạo ai 
đang cay đắng trong 
lòng, vì có Đấng vừa hạ 
xuống vừa cất nhắc lên. 

Cầu nguyện: Xin cho biết 
thương cảm người buồn 
sầu, đau khổ. Nói lời an ủi 
và khuyên nhủ họ. 

 

HC 7:33 Hãy làm ơn 
cho mọi người còn sống, 
ngay cả với người đã 
chết, cũng đừng từ chối 
làm ơn. 

Cầu nguyện: Hãy cầu 
nguyện và xin lễ cầu cho 
các linh hồn đang phải khốn 
khó trong luyện ngục. 

 
 

HC7:34-35 Đừng ngoảnh 
mặt không nhìn những ai 
đang than khóc, với những 
người sầu khổ, con hãy biết 
chia buồn. Đừng ngại thăm 
nom người đau ốm, vì nhờ 
những việc như thế mà con 
sẽ được mến yêu. 

Cầu nguyện: Xin cho ta 
không quản ngại cầu 
nguyện và thăm viếng 
người bệnh tật, sầu khổ. 
 

HC 7:36 Trong mọi lời 
ăn tiếng nói, hãy nghĩ 
đến đời con chung cuộc 
thế nào, thì mãi mãi con 
sẽ không phạm tội. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
giúp bớt phạm tội trong lời 
nói nhất là qua điện thoại, 
email, internet. 

 
 

HC 7:32 Hãy rộng tay 
cứu giúp người nghèo 
khó, để con được hưởng 
trọn vẹn phúc lành. 

Cầu nguyện: Luôn mở 
rộng trái tim và đôi tay 
giúp người kém may mắn 
về vật chất và nâng đỡ 
tinh thần họ. 

 
 



 

 

HC 16:17 Đừng nói: Tôi 
sẽ núp ẩn không cho 
Đức Chúa thấy! Từ chốn 
cao xanh, ai nào nhớ 
đến tôi? Giữa đám đông 
dân chúng, chẳng ai 
nhận ra tôi, vì tôi là gì 
giữa cõi tạo thành bao la 
bát ngát? 

Cầu nguyện: Nghiệm ra sự 
hiện diện sống động nhưng 
vô hình của Chúa. Tin Chúa 
biết hết mọi sự. 

 

HC 11:12 Có người yếu 
đuối cần được nâng đỡ, 
sức lực thua kém, túng 
thiếu trăm bề, mà Đức 
Chúa lại ghé mắt nhìn 
xem, để thi ân cho họ, 
và cất nhắc họ lên khỏi 
cảnh khốn cùng. 

Cầu nguyện: Xin biết nâng 
đỡ tinh thần và thể xác 
những người bệnh tật hay 
gặp hoạn nạn. 

 

HC 17:24 Có điều là ai 
sám hối thì Người ban 
cho ơn trở về,và những 
kẻ sờn lòng nản chí, 
Người cũng sẽ ủi an. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn mở đôi tay chờ đón ta 
trở về. Hãy đưa tay ra mời 
Chúa làm chủ cuộc đời. 

 

HC17:22 Việc từ thiện ai 
làm thì tựa như dấu ấn đối 
với Người, ân đức của 
người ta, Người giữ mãi 
như con ngươi trong mắt. 

Cầu nguyện: Nhận ra khi 
ta làm việc bác ái là ta làm 
cho Chúa vậy. Biết đáp trả 
tình thương của Chúa qua 
bác ái. 

 

HC 16:24 Con ơi, hãy 
nghe Ta, hãy học cho 
biết, và để tâm suy nghĩ 
lời Ta. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta có đôi tai biết lắng nghe 
và trí óc biết suy gẫm lời 
Chúa. 

 

HC 16:14 Việc bố thí 
nào cũng được Chúa ân 
thưởng, và mỗi người cứ 
theo việc mình làm mà 
lãnh nhận. 

Cầu nguyện: Tin rằng của 
ta cho đi không hư mất và 
vô ích. Tin Chúa sẽ ban 
thường lại. 

 



 

 

HC 18:13 Con người thì 
thương xót cận thân, còn 
Đức Chúa xót thương 
mọi xác phàm. Người 
trách cứ, sửa sai, dạy 
dỗ, và dẫn đưa, như 
mục tử dẫn đàn chiên. 

Cầu nguyện: Cám ơn được 
là con chiên của Chúa. Xin 
biết lắng nghe và bước theo 
Chúa Chiên. 

 

HC 21:1 Con ơi, đã trót 
phạm tội thì đừng phạm 
nữa! Hãy xin ơn tha thứ 
những tội con đã phạm. 

Cầu nguyện: Xin lỗi Chúa 
về lỗi lầm đã phạm và 
quyết tâm hoán cải đời 
sống. 

 

HC27:10 Sư tử rình 
mồi, tội lỗi cũng rình rập 
những kẻ làm điều bất 
chính. 

Cầu nguyện: Nhận ra ma 
quý luôn rình rập để cám dỗ 
ta. Xin Chúa cho có ơn biện 
phân điều tốt xấu. 

 

HC18:12 Người nhìn thấy và 
biết rằng vận cùng của 
chúng thật là khốn khổ, bởi 
thế Người gia tăng ơn tha 
thứ của Người. 

Cầu nguyện: Cám ơn luôn 
thương yêu và tha thứ cho 
ta. Xin biết tha thứ cho 
chính mình và người khác.  

 

HC 17:25 Hãy trở về với 
Đức Chúa và từ bỏ tội lỗi, 
hãy cầu khẩn trước nhan 
Người và giảm bớt dịp tội. 

Cầu nguyện: Xin Chúa ban 
sức mạnh để ta có thể chừa 
bớt tội. Nhìn vào các vết 
thương của Chúa để biết 
thương Chúa. 

 

HC18:10-11 Một giọt nước 
biển, một hạt cát: đó là số 
năm ngắn ngủi của nó sánh 
với cái đời đời. Bởi thế Đức 
Chúa kiên nhẫn với chúng, 
và đổ tràn xuống trên 
chúng lòng thương xót của 
Người. 

Cầu nguyện: Tin và khao 
khát được sống đời đời với 
Chúa. Xin Chúa cứu vớt ta 
khỏi chết đời đời. 

 



 

 

HC34:13 Những người 
kính sợ Đức Chúa sẽ được 
sống lâu dài, vì họ cậy 
trông vào Đấng cứu thoát 
họ. 

Cầu nguyện: Xin biết 
kính sợ Chúa và cậy 
trông vào Chúa luôn. 

 
 

HC 32:14 Kẻ kính sợ 
Đức Chúa thì đón nhận 
lời giáo huấn. Ai từ sáng 
sớm đã kiếm tìm Người, 
sẽ được đoái thương. 

Cầu nguyện: Sáng sớm 
thức dậy xin biết chào 
Chúa, lúc đi ngủ biết cám 
ơn Ngài. 

 
 

HC34:17 Người nâng cao 
tâm hồn, sáng soi con mắt, 
Người ban sức khoẻ, sự 
sống và phúc lành. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa cho ta sức khỏe và 
sự sống. Xin Chúa lgìn 
giữ và chúc phúc cho ta. 

 
 

HC35:7-8 Hãy tôn vinh 
Đức Chúa với tấm lòng 
quảng đại, đừng bớt xén 
của đầu mùa tay con 
làm ra. Dâng cúng chi, 
cũng phải giữ nét mặt 
tươi cười; dâng hiến của 
thập phân, hãy hân hoan 
vui vẻ. 

Cầu nguyện: Xin vui vẻ 
dâng cúng tiền của trong 
thánh lễ Chúa Nhật, rộng 
lượng với Chúa. 

 

HC35:9-10 Với tấm 
lòng quảng đại, hãy 
dâng hiến Đấng Tối Cao 
tuỳ theo những gì Người 
ban tặng và tuỳ theo khả 
năng con có. Vì Đức 
Chúa là Đấng thưởng 
công, sẽ trả lại cho con 
gấp bảy lần. 

Cầu nguyện: Xin biết dâng 
hiến và giúp người nghèo 
để đáp đền ơn Chúa ban 
cho. 

 

HC 34:16 Đức Chúa để
mắt trông nom những ai 
yêu mến Người. Người là 
khiên mộc vững chắc, là 
sức mạnh đỡ nâng, là 
tàn che gió nóng, là 
bóng mát giữa trưa. 
Người giữ gìn cho khỏi 
vấp ngã, và bảo vệ cho 
khỏi té nhào. 

Cầu nguyện: Xin Chúa giữ 
gìn ta như con ngươi trong 
mắt Chúa, dấu ta vào trái 
tim của Ngài. 



 

 

HC35:23 Sẽ đến lúc 
Người phân xử cho dân 
Người, khiến họ vui 
mừng vì được Người 
thương xót. Đẹp thay 
lòng thương xót của 
Người giữa buổi gian 
truân, khác chi mây trời 
đổ mưa thời nắng hạn! 

Cầu nguyện: Tin rằng 
Chúa sẽ giúp ta ra khỏi gian 
truân và ban cho ta phúc 
lành của Chúa. 

 

HC35:16 Kẻ phục vụ 
Đức Chúa theo ý Người 
sẽ được Người chấp 
nhận, lời họ kêu xin sẽ 
vọng tới các tầng mây. 

Cầu nguyện: Xin biết phục 
vụ và cầu nguyện theo 
thánh ý Chúa chứ không 
phải theo ý ta. 

 
 

HC 39:13 Hỡi những người 
con trung hiếu, hãy lắng 
nghe lời Ta: hãy nên như 
cây hồng lớn lên bên dòng 
nước. 

Cầu nguyện: Xin được 
chuyên cần đọc lời Chúa để 
Lời Chúa thấm nhập vào 
tâm hồn ta. 

 

HC39:5 Từ sáng sớm, 
người ấy đã hăm hở đến 
cầu nguyện cùng Đức Chúa 
là Đấng Tối Cao, 

Đấng tạo dựng nên mình. 
Người ấy mở miệng nài van 
Chúa, cầu xin Người thứ tha 
tội lỗi. 

Cầu nguyện: Xin biết cho 
Chúa một phút đầu ngày 
khi thức giấc để cùng vạn 
vật ca ngợi Chúa. 

 

HC38:10 Hãy từ bỏ lỗi 
lầm, hành động cho 
đúng đắn, thanh tẩy tâm 
hồn sạch mọi tội khiên. 

Cầu nguyện: Xin Chúa ban 
sức mạnh để ta có thể từ 
bỏ lỗi lầm và trở về với 
Chúa. 

 

HC35:22 Sẽ đến lúc 
Người trả cho ai nấy 
theo việc họ làm, và xét 
xử hành động của người 
ta theo ý hướng của họ. 

Cầu nguyện: Hãy nhắm 
mắt lại như thể bạn đang ra 
trước toà phán xét, bạn sẽ 
nói gì với Chúa? 

 



 

 

HC 51:10 Xin đừng bỏ 
rơi con trong những 
ngày khốn quẫn, khi bè 
lũ kiêu căng hoành hành 
mà chẳng có người nào 
trợ giúp. Con sẽ không 
ngừng ca ngợi Thánh 
Danh và hát lên bài ca 
cảm tạ. 
Cầu nguyện: Hãy ca ngợi 
Chúa hôm nay cho dù bạn 
đang đau khổ. Ca ngợi để 
Chúa chiến đấu cho bạn. 

 

HC51:11-12 Ngài đã 
đoái nghe lời con cầu 
khẩn, vì đã cứu con khỏi 
diệt vong, và giải thoát 
con khỏi thời tai hoạ. Bởi 
thế, con xin cảm tạ và ca 
ngợi Ngài, và xin chúc 
tụng danh Đức Chúa. 

Cầu nguyện: Xin luôn biết 
ơn Chúa khi được giải 
thoát, được chữa lành, 
được bình an… 

 

HC 51:29 Ước chi tâm 
hồn các bạn được hoan 
hỷ, vì Đức Chúa đầy lòng 
thương xót từ bi, và các 
bạn đừng xấu hổ khi ca 
tụng Người. 
Cầu nguyện: Xin không 
biết mắc cở khi ca ngợi, làm 
chứng cho Chúa. Xin luôn 
biết  
“khoe về Chúa” với người 
khác. 

 

HC 48:20A Họ giơ tay 
hướng về Đức Chúa, cầu 
khẩn Người là Đấng 
nhân hậu. Từ trời cao, 
Đấng Thánh liền nghe lời 
họ kêu xin. 

Cầu nguyện: Xin đưa đôi 
tay ra cầu nguyện với Chúa. 
Xin Chúa nắm đôi tay ra 
kéo ta lên với Chúa. 

 

HC 40:17 Lòng nhân 
nghĩa như địa đàng đầy 
dư phúc lộc, việc bố thí 
sẽ tồn tại muôn đời. 

Cầu nguyện: Xin biết 
không phung phí ăn mặc, 
hưởng thụ mà luôn nhớ tới 
người nghèo khổ. 

 

HC 41:11 Thân xác con 
người chỉ là phù vân, 
nhưng danh thơm tiếng 
tốt chẳng bao giờ mai 
một. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
tìm ra một hướng đi ý nghĩa 
cho đời, biết làm điều tốt 
cho tha nhân. 

 



 

 

IS12:2 Đây chính là 
Thiên Chúa cứu độ tôi, 
tôi tin tưởng và không 
còn sợ hãi, bởi vì Đức 
Chúa là sức mạnh tôi, là 
Đấng tôi ca ngợi, chính 
Người cứu độ tôi. 

Cầu nguyện: Xin vững tin 
vào Chúa, không sợ hãi 
trước những sự thử thách 
và gian khổ. 

 

IS1:17 Hãy tập làm 
điều thiện, tìm kiếm lẽ 
công bình, sửa phạt 
người áp bức, xử công 
minh cho cô nhi, biện hộ 
cho quả phụ. 
Cầu nguyện: Xin biết đối 
xử công bằng và chân thật 
với mọi người và biết bênh 
vực người yếu thế  hơn ta. 

 
 

IS30:18 Đức Chúa đợi 
chờ để thi ân cho anh 
em, Người sẽ đứng lên 
để tỏ lòng thương xót, vì 
Đức Chúa là Thiên Chúa 
công minh, hạnh phúc 
thay mọi kẻ đợi chờ 
Người! 

Cầu nguyện: Xin luôn biết 
chờ đợi thời gian của Chúa, 
tin Chúa luôn làm điều tốt 
lành cho ta. 

 
 

IS30:20 Chúa Thượng 
sẽ ban cho ngươi bánh 
ăn trong lúc ngặt nghèo 
và nước uống trong cơn 
khốn quẫn. Đấng dạy dỗ 
ngươi sẽ không còn lánh 
mặt, và mắt ngươi sẽ 
thấy Đấng dạy dỗ ngươi. 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
như người cha lo lắng, dạy 
dỗ ta. Tin Chúa không bỏ 
rơi ta trong lúc khó khăn. 

 
 

IS30:21 Khi ngươi 
lưỡng lự không biết quẹo 
phải hay trái, tai ngươi 
sẽ được nghe một tiếng 
nói từ phía sau: "Đây là 
đường, cứ đi theo đó! " 

Cầu nguyện: Trước mọi 
quyết định hay chọn lựa xin 
biết cầu nguyện, lắng nghe 
tìm thánh ý Chúa. 

 
 

IS26:4 Đến muôn đời, 
hãy tin vào Đức Chúa: 
chính Đức Chúa là Núi 
Đá bền vững ngàn năm. 
Cầu nguyện: Xin Chúa bảo 
vệ và gìn giữ ta khỏi sa 
ngã, phạm tội và mất niềm 
tin. 

 
 



 

 

IS40:31 Nhưng những 
người cậy trông Đức 
Chúa thì được thêm sức 
mạnh. Như thể chim 
bằng, họ tung cánh. Họ 
chạy hoài mà không mỏi 
mệt, và đi mãi mà chẳng 
chùn chân. 

Cầu nguyện: Xin biết tìm 
sức mạnh và niềm tin nơi 
Chúa mỗi khi chán nản, mệt 
mỏi và thất vọng. 

 

IS 40:8 Cỏ héo, hoa 
tàn, nhưng Lời của Thiên 
Chúa chúng ta đời đời 
bền vững. 

Cầu nguyện: Tin Lời Chúa 
có quyền năng và sống 
động. Cám ơn Chúa ban Lời 
cho ta. 

 
 

IS42:16 Ta dẫn người 
mù tối qua những lối 
chưa tường, trên nẻo 
đường mới lạ, sẽ dìu họ 
bước đi. Ta biến đổi 
bóng tối thành ánh sáng 
soi họ, và uốn khúc gập 
ghềnh thành quan lộ 
thẳng băng. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
chiếu soi ánh sáng của 
Chúa vào nơi tăm tối trong 
tâm hồn, dẫn ta đi trên con 
đường ngay thẳng của 
Chúa. 

Isaia 41:10 Đừng sợ
hãi: có Ta ở với ngươi. 
Đừng nhớn nhác: Ta là 
Thiên Chúa của ngươi. 
Ta cho ngươi vững 
mạnh, Ta lại còn trợ giúp 
với tay hữu toàn thắng 
của Ta. 

Cầu nguyện: Dâng cho 
Chúa những khó khăn, 
bệnh tật và tội lỗi để Chúa 
lo liệu và chiến đấu giúp ta. 

 

IS41:9 Ta đã nắm chặt 
lấy ngươi, đưa ngươi về 
từ tận cùng cõi đất, kêu 
gọi ngươi từ những miền 
xa thẳm. Ta đã nói với 
ngươi: "Ngươi là tôi tớ 
Ta, Ta đã chọn ngươi, 
Ta đâu ruồng bỏ. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn chờ đợi ta trở về. Nói 
với Chúa con xin trở về với 
Chúa hôm nay. 

 

IS40:11 Như mục tử, 
Chúa chăn giữ đoàn 
chiên của Chúa, tập 
trung cả đoàn dưới cánh 
tay. Lũ chiên con, Người 
ấp ủ vào lòng, bầy chiên 
mẹ, cũng tận tình dẫn 
dắt. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
là mục tử tốt lành của ta. 
Xin Chúa ấp ủ, an ủi, nâng 
đỡ ta. 

 



 

 

IS49:9 Với người tù: 
"Hãy đi ra", với những 
kẻ ngồi trong bóng tối: 
"Hãy ra ngoài." Như bầy 
chiên, chúng sẽ được 
nuôi ăn trên các nẻo 
đường, sẽ gặp được 
đồng cỏ trên mọi đồi 
hoang. 

Cầu nguyện: Xin Chúa giải 
thoát ta khỏi sự ràng buộc 
của thế gian và bóng tối. 
Xin Chúa tuôn đổ các ân 
sủng Chúa trên ta. 

IS49:10 Chúng sẽ
không phải đói phải 
khát, không bị khí nóng 
và mặt trời hành hạ, vì 
Đấng thương xót chúng 
sẽ hướng dẫn và đưa 
chúng đến những suối 
nước tuôn trào. 

Cầu nguyện: Xin suối nước 
tình yêu và bình an của 
Chúa chảy vào tâm hồn ta, 
khao khát nước của Chúa. 

 

IS49:13 Trời hãy hò 
reo, đất hãy nhảy múa, 
núi non hãy bật tiếng hò 
reo, vì Đức Chúa ủi an 
dân Người đã chọn và 
chạnh lòng thương 
những kẻ nghèo khổ của 
Người. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
an ủi và thương yêu ta. Nói: 
hạnh phúc của con là có 
Chúa ở cùng. 

 

IS46:4 Cho đến khi các 
ngươi già nua tuổi tác, 
trước sau gì Ta vẫn là 
Ta; cho đến khi các 
ngươi da mồi tóc bạc, Ta 
vẫn còn gánh vác các 
ngươi. Như xưa nay Ta 
vẫn từng đối xử: Ta sẽ 
nâng niu, gánh vác các 
ngươi, và ban ơn cứu 
thoát. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn đi bên cạnh cuộc đời 
của ta. Xin Chúa ở bên ta 
lúc già yếu, bệnh tật. 

IS43:4A Vì trước mắt 
Ta, ngươi thật quý giá, 
vốn được Ta trân trọng 
và mến thương. 

Cầu nguyện: Nhận ra ta 
có giá trị trước mặt Chúa, 
dù đời có loại bỏ ta nhưng 
ta được Chúa yêu quý. 

 

IS44:3 Vì Ta sắp đổ
mưa xuống những vùng 
hạn hán và cho suối 
chảy trên mảnh đất khô 
cằn; trên dòng dõi 
ngươi, Ta sẽ đổ Thần 
khí, trên con cháu ngươi, 
Ta ban muôn phúc lành. 

Cầu nguyện: Xin Chúa thể 
hiện lời này trên đời sống 
của ta và gia đình. Cám ơn 
Chúa.  

 



 

 

IS49:16 Hãy xem, Ta 
đã ghi khắc ngươi trong 
lòng bàn tay Ta, thành 
luỹ ngươi, Ta luôn thấy 
trước mặt. 

Cầu nguyện: Dùng ngón 
tay viết: “Giêsu, con yêu 
Chúa” trong bàn tay của 
bạn. 

 
 

IS49:15 Có phụ nữ nào 
quên được đứa con thơ 
của mình, hay chẳng 
thương đứa con mình đã 
mang nặng đẻ đau? Cho 
dù nó có quên đi nữa, 
thì Ta, Ta cũng chẳng 
quên ngươi bao giờ. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
không bỏ rơi ta, luôn yêu 
thương ta như người mẹ 
hiền. 

 

IS53:4 Chính người đã 
mang lấy những bệnh 
tật của chúng ta, đã 
gánh chịu những đau 
khổ của chúng ta, còn 
chúng ta, chúng ta lại 
tưởng người bị phạt, bị 
Thiên Chúa giáng hoạ, 
phải nhục nhã ê chề. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Giêsu đã lấy đi tội lỗi của ta 
qua cái chết của Chúa. Tin 
Chúa không rình rập để 
phạt ta. 

IS53:5 Chính người đã 
bị đâm vì chúng ta phạm 
tội, bị nghiền nát vì 
chúng ta lỗi lầm; người 
đã chịu sửa trị để chúng 
ta được bình an, đã phải 
mang thương tích cho 
chúng ta được chữa 
lành. 

Cầu nguyện: Nhắm mắt 
suy niệm các vết thương, 
roi đòn của Chúa. Cám ơn 
Chúa thương ta. 

 

IS54:7 Trong một thời 
gian ngắn, Ta đã ruồng 
bỏ ngươi, nhưng vì lòng 
thương xót vô bờ, Ta sẽ 
đón ngươi về tái hợp. 

Cầu nguyện: Xin vững tin 
vào Chúa những lúc ta cảm 
thấy như Chúa vắng bóng. 
Xin Chúa luôn ở với ta.  

 
 

IS51:12 Chính Ta, 
chính Ta đây là Đấng an 
ủi các ngươi, làm sao 
ngươi lại sợ những người 
mang thân phận phải 
chết, sợ con cái A-đam 
mỏng manh như cỏ nội 
hoa đồng? 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
an ủi và gìn giữ ta. Xin 
Chúa lấy đi bệnh tật, lo âu, 
buồn sầu đang có. 

 
 



 

 

IS55:2 Sao lại phí tiền 
bạc vào của không nuôi 
sống, tốn công lao vất vả 
vào thứ chẳng làm cho 
chắc dạ no lòng? Hãy 
chăm chú nghe Ta, thì 
các ngươi sẽ được ăn 
ngon, được thưởng thức 
cao lương mỹ vị. 

Cầu nguyện: Xin biết từ 
bỏ những đam mê thế gian 
và biết dùng của cải, thời 
gian làm lợi ích cho phần 
hồn. 

IS54:8 Lúc lửa giận 
bừng bừng, Ta đã một 
thời ngoảnh mặt chẳng 
nhìn ngươi, nhưng vì 
tình nghĩa ngàn đời, Ta 
lại chạnh lòng thương 
xót, Đức Chúa, Đấng 
cứu chuộc ngươi, phán 
như vậy. 

Cầu nguyện: Xin lỗi Chúa 
đã có lúc làm Chúa buồn 
lòng. Xin sống đẹp lòng 
Chúa hơn. 

 

IS55:7 Kẻ gian ác, hãy bỏ
đường lối mình đang theo, 
người bất lương, hãy bỏ tư 
tưởng mình đang có mà trở 
về với Đức Chúa và Người 
sẽ xót thương, về với Thiên 
Chúa chúng ta, vì Người sẽ 
rộng lòng tha thứ. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
về sự tha thứ của Chúa lớn 
hơn lỗi lầm của ta.  

 

IS55:6 Hãy tìm Đức Chúa 
khi Người còn cho gặp, kêu 
cầu Người lúc Người ở kề 
bên. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
cho ta còn có nơi thờ 
phượng, có linh mục cử 
hành thánh lễ và ban các bí 
tích. 

 

IS55:3 Hãy lắng tai và 
đến với Ta, hãy nghe thì 
các ngươi sẽ được sống 
Ta sẽ lập với các ngươi 
một giao ước vĩnh cửu, 
để trọn bề nhân nghĩa 
với Đa-vít. 

Cầu nguyện: Xin là người 
con thảo biết lắng nghe Lời 
Chúa. Cám ơn Chúa luôn 
trung thuỷ yêu thương ta 
dù ta đã lỗi phạm. 

 

IS54:10 Núi có dời có 
đổi, đồi có chuyển có 
lay, tình nghĩa của Ta 
đối với ngươi vẫn không 
thay đổi, giao ước hoà 
bình của Ta cũng chẳng 
chuyển lay, Đức Chúa là 
Đấng thương xót ngươi 
phán như vậy. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn chung thuỷ với giao 
ước và tình yêu dành cho 
ta. 

 



 

 

IS60:19 Ánh sáng ban 
ngày của ngươi không 
còn là mặt trời nữa, và 
ban đêm, ngươi chẳng 
cần đến ánh trăng soi: 
Đức Chúa sẽ là ánh sáng 
vĩnh cửu chiếu soi ngươi, 
ánh quang huy của 
ngươi là Thiên Chúa 
ngươi thờ. 

Cầu nguyện: Xin ánh sáng 
của Chúa luôn soi chiếu con 
đường ta đi.  

 

IS63:7 Tôi xin nhắc lại 
ân nghĩa Đức Chúa, 
dâng lời ca tụng Đức 
Chúa, vì tất cả những gì 
Đức Chúa đã thực hiện 
cho chúng tôi vì lòng 
nhân hậu lớn lao của 
Người đối với nhà Ítraen, 
vì những gì Người đã 
thực hiện, bởi lòng 
Người đầy thương xót và 
lắm nghĩa giàu ân. 

Cầu nguyện: Chúc tụng, 
ngợi khen lòng thương xót 
của Chúa. Cám ơn lòng giàu 
ân nghĩa của Chúa. 

IS63:15 Xin đưa mắt 
nhìn xem, từ trời cao 
thẳm, từ thánh cung vinh 
hiển của Ngài. Nào đâu 
tình thương nồng nhiệt và 
hùng khí dũng mãnh, nào 
đâu những rạo rực của 
lòng Ngài? Chẳng lẽ Ngài 
không còn động lòng 
thương con nữa? 

Cầu nguyện: Xin có trái 
tim biết rung động trước 
tình yêu của Chúa. Luôn 
nhớ tới Chúa trong mọi 
lúc. 

IS57:19 Ta sẽ làm cho 
môi miệng chúng hoan 
ca: "Bình an! Bình an 
cho khắp xa gần! Đức 
Chúa phán: Ta sẽ chữa 
lành cho nó." 

Cầu nguyện: Xin Chúa ban 
bình an cho ta. Xin Chúa 
chữa lành các vết thương 
nội tâm và thể xác đang có. 

 

IS55:8 Thật vậy, tư tưởng 
của Ta không phải là tư 
tưởng của các ngươi, và 
đường lối các ngươi không 
phải là đường lối của Ta. 

Cầu nguyện: Xin biết tìm 
kiếm thánh ý của Chúa 
trong mọi quyết định và 
chọn lựa. 

 

IS57:15B Ta ngự chốn 
cao vời và thánh thiện, 
nhưng vẫn ở với tâm hồn 
khiêm cung tan nát, để 
ban sức sống cho tâm 
hồn những kẻ khiêm 
cung, và ban sinh lực 
cho những cõi lòng tan 
nát. 

Cầu nguyện: Đặt tay lên 
trái tim và cám ơn Chúa 
Giêsu đã khiêm nhưởng ở 
trong tâm hồn ta. 

 



 

 

IS66:2 Tất cả những 
vật ấy, chính tay Ta đã 
làm. Tất cả những vật ấy 
đều là của Ta. Kẻ được 
Ta đoái nhìn: đó là người 
nghèo khổ, người có tâm 
hồn tan nát, người nghe 
lời Ta mà run sợ. 

Cầu nguyện: Xin nhận ra 
mình nghèo khó trước mặt 
Chúa, dâng những lo lắng, 
vui buồn, bệnh tật lên cho 
Chúa. 

 

IS63:16 Chính Ngài là 
Cha chúng con! Chúng 
con không được ông 
Ápraham biết đến, 
không được ông Ítraen 
nhìn nhận, còn Ngài, 
Ngài mới là Cha, là Đấng 
cứu chuộc chúng con: đó 
là danh Ngài từ muôn 
thuở. 

Cầu nguyện: Nói với Chúa: 
Ngài là Cha yêu thương của 
con. Con yêu mến Cha!  

 

IS66:13 Như mẹ hiền 
an ủi con thơ, Ta sẽ an 
ủi các ngươi như vậy; tại 
Giêrusalem, các ngươi sẽ 
được an ủi vỗ về. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
như người mẹ hiền an ủi và 
nâng đỡ ta. Biết ơn được là 
con cái Chúa. 

 
 

GR9:23 Ai tự hào thì 
hãy tự hào về điều này, 
là hiểu biết Ta. Vì Ta là 
Đức Chúa, Đấng thực thi 
nhân nghĩa, công bình 
và chính trực trên mặt 
đất. Phải, Ta ưa thích 
những điều này. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
sống nhân nghĩa, đối xử 
công bình và chân thật với 
mọi người. Làm điều Chúa 
hài lòng. 

 

GR11:20A Lạy ĐỨC CHÚA 
các đạo binh, Ngài công 
minh khi xét xử, Ngài thấu 
suốt tâm can từng gang 
tấc. 

Cầu nguyện: Xin nhận 
ra sự hiện diện của Chúa 
luôn ở bên cạnh ta và 
Ngài thấu suốt mọi sự. 

 
 

IS66:12 Này Ta tuôn đổ
xuống Thành Đô ơn thái 
bình tựa dòng sông cả, 
và Ta khiến của cải chư 
dân chảy về tràn lan như 
thác vỡ bờ. Các ngươi sẽ 
được nuôi bằng sữa mẹ, 
được bồng ẵm bên hông, 
nâng niu trên đầu gối. 

Cầu nguyện: Nhắm mắt 
lại, nghiệm ra tình thương 
của Chúa như người mẹ 
đang bồng ẵm ta trong 
lòng. Cám ơn Chúa. 



 

 

GR17:10 Ta là Đức 
Chúa, Ta dò xét lòng 
người, thử thách mọi 
tâm can. Ta sẽ thưởng 
phạt ai nấy tuỳ theo 
cách nó sống và việc nó 
làm. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
thấu suốt mọi sự trong lòng 
ta. Xin không dấu diếm, che 
dấu tội của ta khi đi xưng 
tội. 

 

GR16:19 Lạy Đức Chúa 
là sức mạnh, là thành luỹ 
của con, là nơi con ẩn 
náu trong ngày khốn 
quẫn, từ khắp cùng cõi 
đất, các dân tộc sẽ đến 
với Ngài. 

Cầu nguyện: Tin vào sức 
mạnh, quyền năng và sự 
bảo vệ của Chúa. Xin Chúa 
dấu ta vào trái tim của 
Chúa. 

 

GR24:7 Ta sẽ ban cho 
chúng một tâm hồn để 
nhận biết rằng chính Ta 
là Đức Chúa. Chúng sẽ là 
dân của Ta, còn Ta, Ta 
sẽ là Thiên Chúa của 
chúng; bởi vì chúng sẽ 
hết lòng trở về với Ta. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta một tâm hồn biết kính sợ 
và yêu mến Chúa, biết sám 
hối và trở về với Chúa. 

 

GR24:6 Ta sẽ ghé mắt 
nhìn để ban phúc và sẽ đưa 
chúng trở về đất này; Ta sẽ 
xây chứ không phá, sẽ 
trồng chứ không nhổ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
ban phúc lành, giúp ta 
trở về với Chúa và biến 
đổi cuộc sống. 
 

GR20:7 Lạy Đức Chúa, 
Ngài đã quyến rũ con, và 
con đã để cho Ngài 
quyến rũ. Ngài mạnh 
hơn con, và Ngài đã 
thắng. 

Cầu nguyện: Khao khát 
được Chúa chiếm đoạt trái 
tim và được trọn vẹn thuộc 
về Chúa. 

 

GR17:7 Phúc thay kẻ
đặt niềm tin vào Đức 
Chúa, và có Đức Chúa 
làm chỗ nương thân. 

Cầu nguyện: Biết trao 
thân, gởi phận cho Chúa. 
Dâng tương lai và cuộc đởi 
cho Chúa làm chủ. 

 



 

 

GR30:11 Vì Ta ở với 
ngươi để cứu ngươi. Ta 
sẽ phá tan mọi dân tộc, 
nơi Ta đã phân tán các 
ngươi đến. Còn ngươi, 
Ta sẽ không phá tan; Ta 
sửa trị theo lẽ công 
minh, không để ngươi 
thoát khỏi hình phạt. 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn cho ta cơ hội trở về và 
sửa đổi, cải thiện đời sống. 

 

GR30:17A Phải, Ta sẽ
phục thuốc cho ngươi, 
các thương tích của 
ngươi, Ta sẽ chữa lành. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
chữa lành các thương tích 
trong tâm hồn và thể xác 
của ta bằng chính Mình Máu 
Chúa. 

 

GR30:22 Các ngươi sẽ
là dân Ta chọn, và Ta, 
Ta sẽ là Thiên Chúa của 
các ngươi. 

Cầu nguyện: xin chọn 
Chúa là Chúa của ta, và đặt 
Chúa là ưu tiên hàng đầu 
của ta. 

 

GR29:12 Bấy giờ các 
ngươi kêu cầu Ta, các 
ngươi đến cầu nguyện 
với Ta, Ta sẽ nhận lời 
các ngươi. Các ngươi sẽ 
tìm Ta và các ngươi sẽ 
thấy, bởi vì các ngươi sẽ 
hết lòng kiếm Ta. 

Cầu nguyện: Xin thật lòng 
khao khát tìm kiếm và yêu 
mến Chúa. Xin Chúa tò 
mình ra cho ta nhận biết 
Chúa. 

 

GR27:5 Chính Ta đã 
làm nên cõi đất, con 
người và súc vật trên 
mặt đất, nhờ sức mạnh 
lớn lao và cánh tay uy 
quyền của Ta; Ta ban 
cõi đất này cho ai vừa 
mắt Ta. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta biết sống sao cho “vừa 
mắt” Chúa. Chúc tụng Chúa 
là Đấng tạo thành trời đất 
muôn loài. 

 

GR29:11 Chính Ta biết 
các kế hoạch Ta định 
làm cho các ngươi, kế 
hoạch thịnh vượng, chứ 
không phải tai ương, để 
các ngươi có một tương 
lai và một niềm hy vọng. 

Cầu nguyện: Tin và cám 
ơn Chúa luôn có chương 
trình tốt đẹp cho ta. Đặt hy 
vọng vào Chúa. 

 



 

 

GR31:9A Chúng trở về, 
nước mắt tuôn rơi, Ta sẽ 
an ủi và dẫn đưa chúng, 
dẫn đưa tới dòng nước, 
qua con đường thẳng 
băng, trên đó chúng 
không còn vấp ngã.  

Cầu nguyện: Xin Chúa lau 
khô giọt nước mắt của khổ 
đau, cô đơn, nghèo khổ, 
bệnh tật, già yếu cho ta. 
Xin Chúa cho ta nếm được 
tình yêu của Chúa. 

GR31:3 Từ xa Đức 
Chúa đã hiện ra với tôi: 
"Ta đã yêu ngươi bằng 
mối tình muôn thuở, nên 
Ta vẫn dành cho ngươi 
lòng xót thương”.  
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
yêu thương ta quá. Chúa là 
Người Tình chung thuỷ của 
ta, không ai sánh được với 
Ngài. 

 

GR31:13 Thiếu nữ bấy 
giờ vui nhảy múa, trẻ già 
cùng mở hội tưng bừng. 
Tang tóc họ, Ta biến 
thành hoan hỷ, và sau 
cảnh sầu thương, sẽ cho 
họ được an ủi vui mừng. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn là niềm vui, hy vọng 
của ta. Sung sướng có Chúa 
ở với ta. 

 
 

GR31:16A Đức Chúa 
phán thế này: Thôi đừng 
than khóc nữa, hãy lau 
khô dòng lệ trên đôi 
mắt, vì công lao của 
ngươi sẽ được đền bù. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
cảm thương và xoa dịu 
những vết thương thầm kín 
của ta. Xin Chúa cho ta có 
trái tim sám hối. 

 

GR31:19 Vì sau khi phạm 
tội, con hối tiếc ăn năn. Sau 
khi đã hồi tâm, con đấm 
ngực tự giác. Con xấu hổ 
thẹn thùng, vì mang nỗi 
nhục nhằn của tuổi thanh 
xuân. 

Cầu nguyện: Đưa tay đấm 
ngực ba lần thống hối, ăn 
năn những lỗi lầm. Xin lỗi 
Chúa. 

 
 

GR31:16 Đức Chúa 
phán thế này: Thôi đừng 
than khóc nữa, hãy lau 
khô dòng lệ trên đôi 
mắt, vì công lao của 
ngươi sẽ được đền bù. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
băng bó, chữa lành các vết 
thương quá khứ và hiện tại 
của ta. 

 
 



 

 

GR33:3 Hãy kêu cầu Ta, 
Ta sẽ trả lời ngươi và sẽ tỏ 
cho ngươi biết những điều 
lớn lao và bí ẩn mà ngươi 
không biết. 

Cầu nguyện: Xin Chúa tỏ 
thánh ý và chương trình của 
Chúa ra cho ta. Luôn biết 
kêu cầu Danh Chúa. 

 

GR31:20 Épraim có 
phải là đứa con Ta yêu 
dấu, một đứa con Ta rất 
mực mến yêu? Vì mỗi 
lần nhắc tới nó, Ta lại 
thấy nhớ thương, nên 
lòng Ta bồi hồi thổn 
thức, Ta thương nó, 
thương nó thật nhiều. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn thương nhớ đến ta 
đêm ngày.  

 

AC3:21-22 Đây là điều 
con suy đi gẫm lại, nhờ 
thế mà con vững dạ cậy 
trông: Lượng từ bi Đức 
Chúa đâu đã cạn, lòng 
thương xót của Người 
mãi không vơi.  
Cầu nguyện: Cám ơn lòng 
thương xót của Chúa không 
bao giờ vơi cạn đối với ta. 

 

GR42:12 Ta sẽ cho các 
ngươi gặp được lòng 
thương xót và khiến nó 
thương xót các ngươi và 
cho các ngươi trở về đất 
nước các ngươi. 
Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta được trở về với chính 
mình, với gia đình, với cộng 
đoàn bằng yêu thương và 
tha thứ. 

 

Gr33:8 Ta sẽ thanh tẩy 
chúng cho sạch mọi điều 
gian ác chúng đã phạm, 
khiến chúng đắc tội với Ta. 
Ta sẽ thứ tha mọi điều gian 
ác chúng đã phạm khiến 
chúng đắc tội với Ta và 
phản lại Ta. 

Cầu nguyện: Xin máu và 
nước từ vết thương thánh 
tâm Chúa chảy trên ta, rửa 
sạch các tội lỗi của ta.  

 

GR31:33 Nhưng đây là 
giao ước Ta sẽ lập với 
nhà Ít-ra-en sau những 
ngày đó. Ta sẽ ghi vào 
lòng dạ chúng, sẽ khắc 
vào tâm khảm chúng Lề 
Luật của Ta. Ta sẽ là 
Thiên Chúa của chúng, 
còn chúng sẽ là dân của 
Ta. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
khắc ghi Lời Chúa và hình 
ảnh Chúa trong trái tim ta. 

 



 

 

BR2:31 Ta là Đức Chúa, 
Thiên Chúa của chúng. 
Ta sẽ ban cho chúng 
một trái tim và đôi tai 
biết lắng nghe. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta có trái tim và đôi tai biết 
lắng nghe Lời Chúa và giáo 
huấn của Giáo hội. 

 

AC3:57-58 Chúa ở bên 
con ngày con kêu Chúa, 
Ngài đã phán: "Đừng sợ 
hãi chi! Ngài biện hộ cho 
con, lạy Chúa, và chuộc 
lấy mạng con. 
Cầu nguyện: Xin Chúa bảo 
vệ ta và lấy đi những sự sợ 
hãi, kém tin nơi ta. 

 

BR2:27 Đức Chúa là 
Thiên Chúa chúng con, 
Ngài đã lấy hết lượng 
khoan dung và lòng từ bi 
cao cả của Ngài mà xử 
với chúng con. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
đã dùng lòng khoan dung 
để đối xử với ta. Xin cho ta 
có lòng khoan dung như 
Chúa. 

 

AC3:31-33 Vì quả thật, 
Đức Chúa chẳng bỏ rơi 
mãi mãi: có làm khổ, 
Người cũng xót thương, 
vì Người vốn từ bi cao 
cả; có hạ nhục và làm 
khổ người ta, Người 
cũng chẳng vui vẻ gì. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
chẳng bỏ rơi ta và chẳng 
vui gì khi ta gặp khổ đau vì 
Chúa thương yêu ta. 

 

AC3:23-24 Tôi tự nhủ: 
"Đức Chúa là phần sản 
nghiệp của tôi, vì thế nơi 
Người, tôi trông cậy. 
Sáng nào Người cũng 
ban ân huệ mới. Lòng 
trung tín của Người cao 
cả biết bao!" 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Giêsu đã cứu chuộc ta, để 
ta được thừa hưởng gia 
nhiệp của Chúa. 

 

AC3:25-26 Đức Chúa 
xử tốt với ai tin cậy 
Người, với ai hết lòng 
tìm kiếm Chúa. Biết 
thinh lặng đợi chờ, đợi 
chờ ơn cứu độ của Đức 
Chúa, đó là một điều 
hay. 

Cầu nguyện: Tập dành 
một ít phút thinh lặng mỗi 
ngày lắng hồi tâm và lắng 
nghe tiếng Chúa. 

 



 

 

ED 34:16 Con nào bị
mất, Ta sẽ đi tìm; con 
nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; 
con nào bị thương, Ta sẽ 
băng bó; con nào bệnh 
tật, Ta sẽ làm cho mạnh. 
Cầu nguyện: Xin Chúa 
chữa lành cho ta, và lấy đi 
những ám ảnh, ấn tượng 
xấu của quá khứ. 

 
 

BR2:31 Ta là Đức Chúa, 
Thiên Chúa của chúng. 
Ta sẽ ban cho chúng 
một trái tim và đôi tai 
biết lắng nghe. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta có trái tim và đôi tai biết 
lắng nghe Lời Chúa và giáo 
huấn của Giáo hội. 

 
 

ĐN9:9 Chúa Thượng là 
Thiên Chúa chúng con có 
lòng xót thương và hay tha 
thứ, vì chúng con đã phản 
nghịch cùng Ngài. 

Cầu nguyện: Xin lỗi Chúa 
về những lỗi lầm đã phạm. 
Xin Chúa làm chủ cuộc sống 
của ta. 

 
 

HS2:16 Bởi thế, này Ta sẽ
quyến rũ nó, đưa nó vào sa 
mạc, để cùng nó thổ lộ tâm 
tình. 

Cầu nguyện: Xin từ bỏ 
những quyến rũ của thế 
gian và được say mê cầu 
nguyện, tâm sự với Chúa 
mỗi ngày. 

 
 

HS2:18 Vào ngày đó, 
ngươi sẽ gọi Ta: "Mình ơi", 
chứ không còn gọi "Ông 
chủ ơi" nữa. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
muốn thân mật với ta như 
người tình, người bạn. Xin 
biết trò chuyện thường 
xuyên với Chúa. 

 
 

ĐN2:22 Người mặc khải 
điều thẳm sâu và bí ẩn: 
Người biết những gì ở 
trong cõi tối tăm, và ánh 
sáng ở với Người. 

Cầu nguyện: Tin Chúa 
thấu suốt mọi sự. Xin 
Chúa cho ta biết tránh xa 
tội lỗi và điều ác. 

 
 



 

 

HS6:6 Ta muốn tình yêu 
chứ không cần hy lễ, thích 
được các ngươi nhận biết 
hơn là được của lễ toàn 
thiêu. 

Cầu nguyện: Xin thờ 
phượng và kính sợ Chúa vì 
yêu Chúa chứ không vì sợ 
bị phạt. Dâng Chúa trái tim 
và tội lỗi của ta. 

 

HS2:21 Ta sẽ lập với ngươi 
một hôn ước vĩnh cửu, Ta 
sẽ lập hôn ước với ngươi 
trong công minh và chính 
trực, trong ân tình và xót 
thương. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
chung thủy với giao ước 
dành cho ta. Chúc tụng 
Chúa giàu lòng xót thương.  

 
 

HS14:5 Ta sẽ chữa 
chúng khỏi tội bất trung, 
sẽ yêu thương chúng hết 
tình, vì cơn giận của Ta 
sẽ không còn đeo đuổi 
chúng. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa yêu thương ta hết 
mình và không giữ lòng 
giận dữ với ta. 
 

HS14:3 Hãy trở về với 
Đức Chúa, mang theo lời 
cầu nguyện. Hãy thưa 
với Người: Xin thứ tha 
mọi gian ác, xin vui nhận 
lời ngợi khen chúng con 
dâng lên Ngài làm lễ vật 
thay thế bò tơ. 
Cầu nguyện: Xin biết ca 
ngợi Chúa, không dùng 
những lễ vật bề ngoài mà 
dùng chính con tim thờ 
phượng Chúa. 

 

HS11:4 Ta lấy dây nhân 
nghĩa, lấy mối ân tình 
mà lôi kéo chúng. Ta xử 
với chúng như người mẹ 
nựng trẻ thơ, nâng lên 
áp vào má; Ta cúi xuống 
gần nó mà đút cho nó 
ăn. 

Cầu nguyện: Cám ơn tình 
thương của Chúa như người 
mẹ yêu con thơ. Xin luôn 
nhớ Chúa như nhớ người 
mẹ hiền. 

 

HS6:1 Nào chúng ta hãy 
trở về cùng Đức Chúa. 
Người đã xé nát thân chúng 
ta, nhưng rồi lại chữa lành. 
Người đã đánh đập chúng 
ta, nhưng rồi lại băng bó 
vết thương. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
chữa lành những vết 
thương tâm linh, tâm lý, 
tình cảm và thể xác cho ta. 

 



 

 

GN3:8 Người và súc vật 
phải khoác áo vải thô và 
hết sức kêu cầu Thiên 
Chúa. Mỗi người phải trở 
lại, bỏ đường gian ác và 
những hành vi bạo lực 
của mình. 
Cầu nguyện: Dành một 
phút thinh lặng nhận ra 
điểm xấu nhất nơi mình, xin 
Chúa giúp từ bỏ điều ấy. 

 

MK6:8 Hỡi người, bạn 
đã được nói cho hay 
điều nào là tốt, điều nào 
Đức Chúa đòi hỏi bạn: 
đó chính là thực thi công 
bình, quý yêu nhân 
nghĩa và khiêm nhường 
bước đi với Thiên Chúa. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
giúp ta sống và cư xử công 
bình, nhân nghĩa, chân thật 
với mọi người. 

 

MK7:18 Thần minh nào 
sánh được như Ngài, 
Đấng chịu đựng lỗi lầm, 
Đấng bỏ qua tội ác cho 
phần còn sót lại của cơ 
nghiệp Ngài? Người 
không giữ mãi cơn giận, 
nhưng chuộng lòng nhân 
nghĩa. 

Cầu nguyện: Nhắm mắt 
suy gẫm cái chết của Chúa 
trên thánh giá vì tội lỗi ta. 
Biết ơn Chúa đã chết thay 
cho ta. 

 

GN2:10 Phần con, giữa 
tiếng hát tạ ơn, con sẽ 
tiến dâng Ngài hy lễ; con 
xin giữ trọn điều đã khấn 
nguyền. Đức Chúa mới 
là Đấng ban ơn cứu độ. 

Cầu nguyện: Xin biết dâng 
lời chúc tụng, tạ ơn Chúa 
đã cứu độ ta và trung thành 
với giới răn của Chúa. 

 

GE2:12B Các ngươi hãy 
hết lòng trở về với Ta, 
hãy ăn chay, khóc lóc, và 
thống thiết than van. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta có trái tim sám hối 
và thật lòng trở về với 
Chúa. 
 

GE2:13 Đừng xé áo, 
nhưng hãy xé lòng. Hãy 
trở về cùng Đức Chúa là 
Thiên Chúa của anh em, 
bởi vì Người từ bi và 
nhân hậu, chậm giận và 
giàu tình thương, Người 
hối tiếc vì đã giáng hoạ. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
giúp xé đi những gì đang 
có trong lòng như: thù 
hận, ghen ghét, kiêu 
ngạo, tham lam, gian 
dối… 



 

 

NK1:3B Chúa nhìn nỗi 
khổ cực đau thương, 
Chúa để ý, tự tay lo liệu. 
Người yếu thế giao phó 
đời mình cho Chúa, kẻ 
mồ côi được chính Chúa 
phù trì. 

Cầu nguyện: Xin dâng 
mình cho Chúa bảo vệ và 
dẫn dắt. Khi khổ đau luôn 
biết trông cậy Chúa. 

 
 

MK7:19 Người sẽ lại 
thương xót chúng ta, tội 
lỗi chúng ta, Người chà 
đạp dưới chân. Mọi lỗi 
lầm chúng ta, Người 
ném xuống đáy biển. 

Cầu nguyện: Cám ơn tình 
thương bao la của Chúa. 
Biết ơn Chúa vì Chúa không 
nhớ mãi lỗi lầm của ta. 

 
 

XP3:9 Ta sẽ làm cho 
môi miệng chư dân nên 
tinh sạch để tất cả đều 
kêu cầu danh Đức Chúa 
và kề vai sát cánh phụng 
sự Người. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
thanh tẩy và gìn giữ môi 
miệng của ta. Xin biết chúc 
tụng Danh Thánh Chúa. 

 
 

DCR7:9 Đức Chúa các 
đạo binh phán thế này: 
Hãy xét xử thật công 
minh, hãy lấy lòng nhân 
ái và thương xót mà xử 
sự với nhau. 
Cầu nguyện: Xin biết đối 
xử với nhau bằng yêu 
thương, tôn trọng, khoan 
dung và chân thành. 

 
 

DCR10-6B Ta sẽ đưa 
chúng trở về vì Ta đã 
chạnh lòng thương xót, 
như thể chưa bao giờ 
chúng bị Ta ruồng bỏ, vì 
chính Ta là Đức Chúa, 
Thiên Chúa của chúng, 
chính Ta sẽ đáp lời. 

Cầu nguyện: Xin được can 
đảm đứng dậy trở về với 
Chúa mỗi khi sa ngã, phạm 
tội và tin vào tình thương 
của Chúa. 

NK1:7 Đức Chúa thật 
tốt lành, chính Người là 
thành luỹ chở che trong 
những ngày khốn quẫn. 
Người biết những ai ẩn 
náu bên Người. 

Cầu nguyện: Xin biết kêu 
cầu và tìm sự ẩn náu trong 
trái tim Chúa lúc gặp gian 
truân.  

 
 



 

 

MT3:2 "Anh em hãy 
sám hối, vì Nước Trời đã 
đến gần." 
Cầu nguyện: Xin thành 
tâm sám hối và trở về với 
Chúa, với Giáo hội và với 
gia đình. 

 

ML3:17 Vào ngày Ta 
hành động, chúng sẽ 
thuộc về Ta như sở hữu 
riêng, Đức Chúa các đạo 
binh phán, Ta sẽ xót 
thương chúng như người 
cha xót thương đứa con 
phụng dưỡng mình. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
là người Cha thương xót và 
lo lắng cho ta. 

 

MT 6:1 Khi làm việc lành 
phúc đức, anh em phải coi 
chừng, chớ có phô trương 
cho thiên hạ thấy. Bằng 
không, anh em sẽ chẳng 
được Cha của anh em, 
Đấng ngự trên trời, ban 
thưởng. 

Cầu nguyện: Xin âm 
thầm và khiêm nhường 
trong việc phục vụ và bố 
thí. 
 

MT5:7 Phúc thay ai xót 
thương người, vì họ sẽ 
được Thiên Chúa xót 
thương. 

Cầu nguyện: Xin biết 
thương xót người kém 
may mắn, hoạn nạn, 
bệnh tật. Cám ơn Chúa 
thương xót ta. 
 

MT3:8 Các anh hãy sinh 
hoa quả để chứng tỏ lòng 
sám hối. 

Cầu nguyện: Xin biết sửa 
đổi đời sống để chứng minh 
thiện chí sám hối của mình. 

 

ML3:20a Nhưng đối với 
các ngươi là những kẻ 
kính sợ Danh Ta, mặt 
trời công chính sẽ mọc 
lên, mang theo các tia 
sáng chữa lành bệnh. 

Cầu nguyện: Xin biết kính 
sợ, tôn kính Thánh Danh 
Chúa. Xin ánh sáng của 
Chúa chữa lành các bệnh 
tật của ta. 

 



 

 

MT13:35 Mọi người sẽ 
nhận biết anh em là môn đệ 
của Thầy ở điểm này: là 
anh em có lòng yêu thương 
nhau." 

Cầu nguyện: Xin sống 
chứng nhân cho Chúa qua 
việc làm và lời nói yêu 
thương. 

 

MT15:12 Đây là điều răn 
của Thầy: anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy đã 
yêu thương anh em. 

Cầu nguyện: Xin luôn nói 
và làm trong yêu thương và 
hiệp nhất nơi gia đình và 
cộng đoàn. 

 

MT15:13 Không có tình 
thương nào cao cả hơn tình 
thương của người đã hy 
sinh tính mạng vì bạn hữu 
của mình. 

Cầu nguyện: Cám ơn 
Chúa Giêsu đã hy sinh 
mạng sống mình vì ta. 

 

MT11:29 Anh em hãy 
mang lấy ách của tôi, và 
hãy học với tôi, vì tôi có 
lòng hiền hậu và khiêm 
nhường. Tâm hồn anh em 
sẽ được nghỉ ngơi bồi 
dưỡng. 

Cầu nguyện: Xin Chúa lấy 
đi những vất vả, lo lắng và 
ban bình an, niềm vui của 
Chúa cho ta. 

 

MT6:3-4 Còn anh, khi bố 
thí, đừng cho tay trái biết 
việc tay phải làm, để việc 
anh bố thí được kín đáo. Và 
Cha của anh, Đấng thấu 
suốt những gì kín đáo, sẽ 
trả lại cho anh. 

Cầu nguyện: Tin Chúa biết 
hết những việc ta làm. Xin 
âm thầm làm việc bác ái và 
hy sinh. 

MT6:14 Thật vậy, nếu anh 
em tha lỗi cho người ta, thì 
Cha anh em trên trời cũng 
sẽ tha thứ cho anh em. 
Nhưng nếu anh em không 
tha thứ cho người ta, thì 
Cha anh em cũng sẽ không 
tha lỗi cho anh em. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
giúp tha thứ được cho 
người khác và làm hòa với 
họ. Cầu nguyện cho kẻ thù 
của ta. 

 



 



 

 

MC11:25 Khi anh em đứng 
cầu nguyện, nếu anh em có 
chuyện bất bình với ai, thì 
hãy tha thứ cho họ, để Cha 
của anh em là Đấng ngự 
trên trời, cũng tha lỗi cho 
anh em. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
giúp tha thứ được cho 
người khác, vì khi tha thứ là 
chính ta được chữa lành. 

 
 

MC1:15 Thời kỳ đã mãn, 
và Triều Đại Thiên Chúa đã 
đến gần. Anh em hãy sám 
hối và tin vào Tin Mừng. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
siêng năng đọc Lời Chúa. 
Tin và sống Lời Chúa.  

 
 

LC1:51-52 Chúa giơ tay 
biểu dương sức mạnh, Chúa 
hạ bệ những ai quyền thế, 
Người nâng cao mọi kẻ 
khiêm nhường. 

Cầu nguyện: Xin luôn có 
lòng khiêm nhường, nhận 
mình yếu đuối tội lỗi trước 
mặt Chúa uy quyền. 

 
 

LC5:32 Tôi không đến để
kêu gọi người công chính, 
mà để kêu gọi người tội lỗi 
sám hối ăn năn." 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
đã đến với ta là người tội 
lỗi, xin cho ta biết sám hối 
ăn năn. 

 
 

LC6:37 Anh em đừng xét 
đoán, thì anh em sẽ không 
bị Thiên Chúa xét đoán. 
Anh em đừng lên án, thì sẽ 
không bị Thiên Chúa lên án. 
Anh em hãy tha thứ, thì sẽ 
được Thiên Chúa thứ tha. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta không vội xét đoán người 
khác và tha thứ được cho 
anh em. 

 
 

MC14:38 Anh em hãy canh 
thức và cầu nguyện kẻo sa 
chước cám dỗ. Vì tinh thần 
thì hăng hái, nhưng thể xác 
lại yếu đuối. 

Cầu nguyện: Xin luôn tỉnh 
thức nhận ra và chống trả 
lại những cám dỗ của thế 
gian và xác thịt.  

 
 



 

 

LC11:13 Nếu anh em vốn 
là những kẻ xấu mà còn 
biết cho con cái mình của 
tốt của lành, phương chi 
Cha trên trời lại không ban 
Thánh Thần cho những kẻ 
kêu xin Người sao? " 

Cầu nguyện: Tin Chúa là 
Cha nhân từ luôn đối xử với 
ta. Cám ơn lòng nhân từ 
Chúa. 

 

LC6:38 Anh em hãy cho, 
thì sẽ được Thiên Chúa 
cho lại. Người sẽ đong 
cho anh em đấu đủ lượng 
đã dằn, đã lắc và đầy 
tràn, mà đổ vào vạt áo 
anh em. Vì anh em đong 
bằng đấu nào, thì Thiên 
Chúa sẽ đong lại cho anh 
em bằng đấu ấy. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta có lòng đại lượng 
và biết rằng những gì ta 
cho đi sẽ được Chúa ban 
lại dư đầy. 

KH3:19 Phần Ta, mọi kẻ
Ta yêu mến, thì Ta răn bảo 
dạy dỗ. Vậy hãy nhiệt thành 
và hối cải ăn năn! 

Cầu nguyện: Xin biết đón 
nhận, tin vào Lời Chúa và 
thực hành Lời Chúa dạy. 

 

GA3:21 Kẻ sống theo sự
thật, thì đến cùng ánh 
sáng, để thiên hạ thấy rõ: 
các việc của người ấy đã 
được thực hiện trong Thiên 
Chúa. 

Cầu nguyện: Xin cho ta là 
ánh sáng tình thương và 
bình an của Chúa cho mọi 
người. 

 

LC15:7 Tôi nói cho các ông 
hay: trên trời cũng thế, ai 
nấy sẽ vui mừng vì một 
người tội lỗi ăn năn sám 
hối, hơn là vì chín mươi chín 
người công chính không cần 
phải sám hối ăn năn. 

Cầu nguyện: Xin can đảm 
và thành tâm sám hối trở 
về với Chúa vì cả thiên 
đàng sẽ vui mừng đón nhận 
ta.  

 

LC11:4 Xin tha tội cho 
chúng con, vì chính chúng 
con cũng tha cho mọi người 
mắc lỗi với chúng con, và 
xin đừng để chúng con sa 
chước cám dỗ. 

Cầu nguyện: Đọc chậm 
kinh Lạy Cha và suy gẫm 
từng lời kinh. 

 



 

 

1Cor13:7 Đức mến tha thứ 
tất cả, tin tưởng tất cả, hy 
vọng tất cả, chịu đựng tất 
cả. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta sức mạnh tha thứ, chịu 
đựng được những trái ý của 
người trong gia đình và 
cộng đoàn. 

 

2COR1:4 Người luôn nâng 
đỡ ủi an chúng ta trong mọi 
cơn gian nan thử thách, để 
sau khi đã được Thiên Chúa 
nâng đỡ, chính chúng ta 
cũng biết an ủi những ai 
lâm cảnh gian nan khốn 
khó. 

Cầu nguyện: Xin cho ta 
biết nâng đỡ, an ủi người 
khác trong cảnh khốn khó, 
buồn phiền. 

 

2COR9:7 Mỗi người hãy 
cho tuỳ theo quyết định của 
lòng mình, không buồn 
phiền, cũng không miễn 
cưỡng, vì ai vui vẻ dâng 
hiến, thì được Thiên Chúa 
yêu thương. 

Cầu nguyện: Xin cho ta 
biết dâng hiến, đóng góp 
công sức, tiền bạc cho Giáo 
hội một cách vui vẻ và tự 
nguyện. 

 

1COR13:3 Giả như tôi có 
đem hết gia tài cơ nghiệp 
mà bố thí, hay nộp cả thân 
xác tôi để chịu thiêu đốt, 
mà không có đức mến, thì 
cũng chẳng ích gì cho tôi. 

Cầu nguyện: Xin cho ta 
biết làm mọi việc lớn nhỏ 
với lòng mến Chúa và tha 
nhân. 

 

1COR10:13A Không một 
thử thách nào đã xảy ra cho 
anh em mà lại vượt quá sức 
loài người. Thiên Chúa là 
Đấng trung tín: Người sẽ 
không để anh em bị thử 
thách quá sức. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
vì Ngài không để thử thách 
nào vượt quá sức của ta. 

 

1COR1:14 Anh em thân
mến, hãy xa lánh việc thờ 
ngẫu tượng. 

Cầu nguyện: Xin Chúa soi 
sáng cho ta nhận ra những 
ngẫu tượng đang lấy hết 
thời giờ, tâm trí của ta như 
vật chất, thú vui, ăn mặc, 
phim ảnh… Và xin xa lánh. 

 



 

 

RM 8:37 Trong mọi thử
thách ấy, chúng ta toàn 
thắng nhờ Đấng đã yêu 
mến chúng ta. 

Cầu nguyện: Xin biết 
trông cậy vào Chúa trong 
mọi thử thách để có sức 
mạnh và vượt thắng được. 

 
 

2COR13:11 Anh em hãy 
vui mừng và gắng nên hoàn 
thiện. Hãy khuyến khích 
nhau, hãy đồng tâm nhất trí 
và ăn ở thuận hoà. Như 
vậy, Thiên Chúa là nguồn 
yêu thương và bình an, sẽ ở 
cùng anh em. 

Cầu nguyện: Xin luôn nói 
lời khuyến khích, nâng đỡ, 
hiệp nhất, yêu thương trong 
gia đình và cộng đoàn. 
 

DT2:18 Vì bản thân Người 
đã trải qua thử thách và 
đau khổ, nên Người có thể 
cứu giúp những ai bị thử 
thách. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
đã trải qua những thử thách 
và đau khổ như con người, 
để đồng cảm và cứu giúp 
ta. 

 
 

DT4:15 Vị Thượng Tế của 
chúng ta không phải là 
Đấng không biết cảm 
thương những nỗi yếu hèn 
của ta, vì Người đã chịu thử 
thách về mọi phương diện 
cũng như ta, nhưng không 
phạm tội. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
đã khiêm nhường tự hạ làm 
người để nhấc chúng ta lên 
cao với Chúa. 

 

DT10:24 Chúng ta hãy để
ý đến nhau, làm sao cho 
người này thúc đẩy người 
kia sống yêu thương và làm 
những việc tốt. 

Cầu nguyện: Xin biết nâng 
đỡ, thúc đẩy cùng nhau tiến 
bước trên đường tâm linh. 

 
 

RM12:1 Vì Thiên Chúa 
thương xót chúng ta, tôi 
khuyên nhủ anh em hãy 
hiến dâng thân mình làm 
của lễ sống động, thánh 
thiện và đẹp lòng Thiên 
Chúa. Đó là cách thức xứng 
hợp để anh em thờ phượng 
Người. 

Cầu nguyện: Dâng thân 
xác và linh hồn cho Chúa và 
luôn cố gắng sống thánh 
thiện, xa lánh tội lỗi. 



 

 

1PR1:12 Anh em đang bị
lửa thử thách: đừng ngạc 
nhiên mà coi đó như một 
cái gì khác thường xảy đến 
cho anh em. 

Cầu nguyện: Khi bị thử 
thách, xin không than trách 
Chúa, trái lại đón nhận và 
xin Chúa phù trợ ta. 

 

1PR1:5 Những người trẻ 
hãy vâng phục các kỳ mục: 
anh em hãy lấy đức khiêm 
nhường mà đối xử với 
nhau, vì Thiên Chúa chống 
lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban 
ơn cho kẻ khiêm nhường. 

Cầu nguyện: Xin có đức 
vâng lời các tu sĩ và người 
lãnh đạo Chúa chọn. Luôn 
khiêm nhường trong mọi 
sự. 

 

2Pr3:9 Chúa không chậm 
trễ thực hiện lời hứa, như 
có kẻ cho là Người chậm 
trễ. Kỳ thực, Người kiên 
nhẫn đối với anh em, vì 
Người không muốn cho ai 
phải diệt vong, nhưng 
muốn cho mọi người đi tới 
chỗ ăn năn hối cải. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
luôn cho ta cơ hội sửa đổi, 
xin cho ta cũng kiên nhẫn 
với người khác. 

1PR3:8 Sau hết, tất cả anh 
chị em hãy đồng tâm nhất 
trí, thông cảm với nhau, hãy 
yêu thương nhau như anh 
em, hãy ăn ở nhân hậu và 
khiêm tốn. 

Cầu nguyện: Xin luôn kiến 
tạo sự hiệp nhất, yêu 
thương, từ tâm, quảng đại 
nơi gia đình và cộng đoàn. 

 

1PR1:13 Được chia sẻ 
những đau khổ của Đức 
Kitô bao nhiêu, anh em hãy 
vui mừng bấy nhiêu, để khi 
vinh quang Người tỏ hiện, 
anh em cùng được vui 
mừng hoan hỷ. 

Cầu nguyện: Trong mọi 
đau khổ, xin được đồng 
hành với Chúa và dâng làm 
của lễ hy sinh cho các linh 
hồn. 

1PR1:7 Những thử thách 
đó nhằm tinh luyện đức tin 
của anh em là thứ quý hơn 
vàng gấp bội, vàng là của 
phù vân, mà còn phải chịu 
thử lửa.  

Cầu nguyện: Trong mỗi 
thử thách, xin nhận ra ý 
nghĩa và bài học tâm linh 
Chúa muốn rèn luyện ta. 

 



 

 

Ep4:32 Trái lại, phải đối xử 
tốt với nhau, phải có lòng 
thương xót và biết tha thứ 
cho nhau, như Thiên Chúa 
đã tha thứ cho anh em 
trong Đức Kitô. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
có trái tim giống Chúa hơn 
mỗi ngày, nhất là không giữ 
sự hận thù trong trái tim. 

 

Ep5:2 Hãy sống trong tình 
bác ái, như Đức Kitô đã yêu 
thương chúng ta, và vì 
chúng ta, đã tự nộp mình 
làm hiến lễ, làm hy lễ dâng 
lên Thiên Chúa tựa hương 
thơm ngào ngạt. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Giêsu đã hy sinh làm của lễ 
vì chúng ta, xin cho ta biết 
sống bác ái. 

 

Cl3:13 Hãy chịu đựng và 
tha thứ cho nhau, nếu trong 
anh em người này có điều 
gì phải trách móc người kia. 
Chúa đã tha thứ cho anh 
em, thì anh em cũng vậy, 
anh em phải tha thứ cho 
nhau. 

Cầu nguyện: Nhắm mắt 
thinh lặng nghĩ tới người 
đang làm ta buồn, xin Chúa 
giúp tha thứ cho họ. 

 

Ep1:7 Trong Thánh Tử, 
nhờ máu Thánh Tử đổ ra 
chúng ta được cứu chuộc, 
được thứ tha tội lỗi theo 
lượng ân sủng rất phong 
phú của Người. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Cha đã hy sinh Con của 
Ngài để cứu chuộc ta. Chúc 
tụng Chúa. 

 

1PR3:12 Chúa để mắt nhìn 
người chính trực và lắng tai 
nghe tiếng họ kêu xin, 
nhưng Người ngoảnh mặt 
đi, không nhìn kẻ làm điều 
ác. 

Cầu nguyện: Xin biết 
ngoảnh mặt đi trước những 
điều ác và gian dối. Quyết 
sống chính trực hơn. 

 

1PR4:8 Trước hết, anh em 
hãy hết tình yêu thương 
nhau, vì lòng yêu thương 
che phủ muôn vàn tội lỗi. 

Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta có trái tim yêu thương 
mãnh liệt, để yêu thương có 
thể chiến thắng hận thù, 
ghen ghét. 

 



 

 

2TX2:16 Xin chính Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng yêu 
thương chúng ta và đã 
dùng ân sủng mà ban 
cho chúng ta niềm an ủi 
bất diệt và niềm cậy 
trông tốt đẹp. 

Cầu nguyện: Xin biết 
tìm sự an ủi và cậy trông 
nơi Chúa trong mọi gian 
nan thử thách. 

 

1TX5:11 Anh em hãy an 
ủi nhau và xây dựng cho 
nhau, như anh em vẫn 
làm. 

Cầu nguyện: Xin luôn 
biết nói lời an ủi, xây 
dựng cho nhau thay vì lời 
dèm pha và chia rẽ. 

 
 

1GA 3:14 Chúng ta biết 
rằng: chúng ta đã từ cõi 
chết bước vào cõi sống, 
vì chúng ta yêu thương 
anh em. Kẻ không yêu 
thương, thì ở lại trong sự 
chết. 

Cầu nguyện: Xin Chúa tái 
sinh ta mỗi ngày trong Thần 
Khí để ta có thể luôn sống 
yêu thương.  

 

1GA 3:18 Hỡi anh em là 
những người con bé 
nhỏ, chúng ta đừng yêu 
thương nơi đầu môi chót 
lưỡi, nhưng phải yêu 
thương cách chân thật 
và bằng việc làm. 
Cầu nguyện: Xin cho ta 
biết hành động theo sau lời 
nói. Kiểm điểm lại lời nói và 
việc làm của ta. 

 

1GA 3:23 Đây là điều 
răn của Người: chúng ta 
phải tin vào danh Đức 
Giêsu Kitô, Con của 
Người, và phải yêu 
thương nhau, theo điều 
răn Người đã ban cho 
chúng ta. 
Cầu nguyện: Xét mình 
theo 10 điều răn Chúa dạy 
xem ta xúc phạm điều nào 
nhiều nhất, xin Chúa giúp 
ta khắc phục. 

Titô 3:5 Không phải vì 
tự sức mình chúng ta đã 
làm nên những việc công 
chính, nhưng vì Người 
thương xót, nên Người 
đã cứu chúng ta nhờ 
phép rửa ban ơn Thánh 
Thần, để chúng ta được 
tái sinh và đổi mới. 
Cầu nguyện: Xin được tái 
sinh và đổi mới trong Chúa 
Thánh Thần. Mời Chúa 
Thánh Thần ngự vào tâm 
hồn ta. 



 

 

1GA 4:7 Chúng ta hãy 
yêu thương nhau, vì tình 
yêu bắt nguồn từ Thiên 
Chúa. Phàm ai yêu 
thương, thì đã được 
Thiên Chúa sinh ra, và 
người ấy biết Thiên 
Chúa. 

Cầu nguyện: Thinh lặng 
nghĩ đến người ta chưa 
thương được, cầu nguyện 
cho họ và xin Chúa giúp lấy 
đi bức tường ngăn cách. 

 

1GA 3:24 Ai tuân giữ các 
điều răn của Thiên Chúa thì 
ở lại trong Thiên Chúa và 
Thiên Chúa ở lại trong 
người ấy. 

Cầu nguyện: Xin Chúa 
cho ta có trái tim tuân 
giữ lề luật của Chúa vì 
yêu mến Chúa. 

 
 

1GA 4:20 Nếu ai nói: 
"Tôi yêu mến Thiên 
Chúa" mà lại ghét anh 
em mình, người ấy là kẻ 
nói dối; vì ai không yêu 
thương người anh em 
mà họ trông thấy, thì 
không thể yêu mến 
Thiên Chúa mà họ không 
trông thấy. 
Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta sức mạnh của Chúa để 
có thể tha thứ và thương 
người làm đau lòng ta nhất. 

1GA 4:10 Tình yêu cốt 
ở điều này: không phải 
chúng ta đã yêu mến 
Thiên Chúa, nhưng chính 
Người đã yêu thương 
chúng ta, và sai Con của 
Người đến làm của lễ 
đền tội cho chúng ta. 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
đã yêu thương ta trước khi 
ta sinh ra và ngay khi ta 
còn ở trong tội. Xin ơn trở 
về. 

 

1GA 4:8 Ai không yêu 
thương, thì không biết 
Thiên Chúa, vì Thiên 
Chúa là tình yêu. 

Cầu nguyện: Đọc lại câu 
Thánh Kinh trên chậm rãi 
3 lần. 
 

1GA 4:1 Anh em đừng 
cứ thần khí nào cũng tin, 
nhưng hãy cân nhắc các 
thần khí xem có phải bởi 
Thiên Chúa hay không, 
vì đã có nhiều ngôn sứ 
giả lan tràn khắp thế 
gian. 
Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta ơn khôn ngoan và biện 
phân để nhận ra điều nào 
tốt xấu, đúng sai mà xa 
tránh. 

 



 

 

PL 2:3 Đừng làm chi vì 
ganh tị hay vì hư danh, 
nhưng hãy lấy lòng 
khiêm nhường mà coi 
người khác hơn mình. 

Cầu nguyện: Xin không 
ganh tị, tranh đua trên 
đường thiêng liêng, biết tạ 
ơn Chúa khi thấy người 
khác hơn mình. 

 

GC1:2-3 Anh em hãy tự
cho mình là được chan 
chứa niềm vui khi gặp 
thử thách trăm chiều. Vì 
như anh em biết: đức tin 
có vượt qua thử thách 
mới sinh ra lòng kiên 
nhẫn. 
Cầu nguyện: Xin cho ta 
luôn kiên nhẫn cây trông 
Chúa trong thử thách và 
đau khổ. 

 

GC1:12 Phúc thay người 
biết kiên trì chịu đựng 
cơn thử thách, vì một khi 
đã được tôi luyện, họ sẽ 
lãnh phần thưởng là sự 
sống Chúa đã hứa ban 
cho những ai yêu mến 
Người. 

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
về thử thách đã qua. Xin 
được bền đỗ trong thử 
thách sắp tới. 

 

2TM 2:19b Chúa biết 
những kẻ thuộc về 
Người, và Phàm ai kêu 
cầu danh Chúa phải 
tránh xa điều bất chính. 
Cầu nguyện: Nhận ra một 
điều bất chính hay thiếu 
công bằng, xin Chúa giúp ta 
loại bỏ được. 

 

2GA 3:3 Thiên Chúa là 
Cha và Đức Giêsu Kitô là 
Con Chúa Cha sẽ cho 
chúng ta được hưởng ân 
sủng, lòng thương xót và 
bình an, trong sự thật và 
tình thương. 
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa 
Cha và Chúa Giêsu cho ta 
được hưởng dồi dào các ân 
huệ của Chúa. 

 

2TM 2:16 Còn những 
chuyện nhảm nhí, trống 
rỗng, anh hãy tránh xa, 
vì những kẻ nói những 
chuyện ấy sẽ tiến sâu 
vào con đường vô luân. 
Cầu nguyện: Xin Chúa cho 
ta tránh nói các chuyện vô 
bổ trên phôn, email, chat, 
text… mà dành thời gian ấy 
cầu nguyện. 
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