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BỘ LỘC THÁNH 4 CHO TẾT VÀ NEW YEAR
TIẾNG VIỆT VỚI LỜI GỢI Ý CẦU NGUYỆN
Chúng tôi sẽ làm các bộ Lộc Thánh kinh thánh Cựu Ước và phổ biến sau. Xin Chúa chúc lành và xin cầu nguyện cho
chúng tôi.

Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ
cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời
miệng Thiên Chúa phán ra.

Cầu nguyện: Xin khao khát
đọc Lời Chúa mỗi ngày.

Mt5:4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được
Đất Hứa làm gia nghiệp.

Cầu nguyện: Xin được sống hiền
lành, nhân hậu hơn mỗi ngày.

Mt5:6 Phúc thay ai khát khao nên người công
chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Cầu nguyện: Xin quyết tâm
sống công chính và ngay thật
dù phải thiệt thòi.
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Mt5:3 Phúc thay ai có tâm hồn
nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa về
của cải đang có, và xin biết chia
sẻ vật chất cho người nghèo khó.

Mt5:5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được
Thiên Chúa ủi an.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa là
nguồn an ủi và cậy trông trong
lúc sầu khổ.

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.

1

Mt5:8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Xin khao khát
sống trong sạch về tình cảm và
tiền bạc.

Mt5:10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công
chính, vì Nước Trời là của họ.

Cầu nguyện: Xin được kiên
nhẫn trong lúc thử thách và
khổ đau.

Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời.
Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó
cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.

Cầu nguyện: Xin sống chứng
nhân cho Chúa qua hành động
và lời nói yêu thương.
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Mt5:9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì
họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Xin luôn là khí cụ
mang hòa bình và bình an đến cho
mọi người.

Mt5:11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà
bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ
điều xấu xa.

Cầu nguyện: Xin được bình an
trong tâm hồn và biết tha thứ khi
bị người khác sỉ vả và vu khống.

Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban sức
mạnh tránh xa tội lỗi và gian dối
để là gương sáng cho người khác.
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Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật
trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em
đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để
của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với
người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật
của mình.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban
sức mạnh để có thể làm hòa và
tha thứ cho người khác.

Mt5:48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như
Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Cầu nguyện: Xin đầu phục
con người cho Chúa Thánh
Thần để Ngài biến đổi nên
hoàn thiện.

Mt6:3-4 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: Xin âm thầm khi
giúp đỡ và cho đi. Tin Chúa thấu
suốt mọi sự.
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Mt5:37 Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì
phải nói "không". Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Cầu nguyện: Xin Chúa gìn
giữ miệng lưỡi khỏi nói điều
gian dối.

Mt6:1 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, ban thưởng.
Cầu nguyện: Xin âm thầm và
khiêm nhường trong việc phục
vụ và bố thí.

Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng,
đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của
anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.

Cầu nguyện: Xin nhận ra sự
hiện của Chúa ở khắp mọi nơi,
và tin Chúa nghe lời cầu xin.
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Mt614-15 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 Thánh
Thần thêm sức mạnh để có thể
tha thứ và chấp nhận yếu đuối
của anh em.

Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì
hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em
không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi
Tiền Của được.
Cầu nguyện: Xin biết tôn vinh
và đặt Chúa trên hết.

Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên
Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả
những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Cầu nguyện: Xin khao khát đến
với Thánh Thể và Thánh lễ, quyết
tâm sống công chính.
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Mt6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng
dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và
lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên
trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp
không đào ngạch và lấy đi được.

Cầu nguyện: Xin biết dùng tài năng
và của cải để làm sáng danh Chúa
và lợi ích cho phần hồn.

Mt631-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi:
ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha
anh em trên trời thừa biết anh em cần tất
cả những thứ đó.
Cầu nguyện: Xin từ bỏ đam mê
ăn uống, rượu chè hay phung phí
của ăn dư thừa.

Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày
mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo.
Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Cầu nguyện: Xin Chúa cất
đi những lo lắng và ưu tư
thái quá về vật chất.
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Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì
sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.

Cầu nguyện: Tin tưởng vào
lòng Thương Xót và nhân
lành của Chúa.

Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà
đem ra thực hành, thì ví được như người khôn
xây nhà trên đá.

Cầu nguyện: Xin ơn yêu mến
đọc Lời Chúa và khao khát
thực hành Lời Chúa.

Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên
đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải
khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Cầu nguyện: Xin ơn khôn
ngoan và đơn sơ khiêm
nhường khi phục vụ, làm
chứng cho Chúa.
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Mt7:12 Tất cả những gì anh em muốn
người ta làm cho mình, thì chính anh em
cũng hãy làm cho người ta.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban ơn biết
quan tâm đến nhu cầu của người khác
như quan tâm cho chính mình.

Mt8:17 Người đã mang lấy các tật nguyền
của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giêsu
đã gánh tội lỗi nhân loại và xin
Chúa chữa lành thể xác, tâm linh
đang có.

Mt10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em
đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong
giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì:
thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần
Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Cầu nguyện: Xin Thần Khí sức
dầu hướng dẫn lời nói khi làm
chứng và rao giảng cho Chúa.
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Mt10:22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người
thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy
sẽ được cứu thoát.

Cầu nguyện: Xin ơn bền
đỗ khi bị bách hại và gặp
khó khăn.

Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết
thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng
hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả
hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Cầu nguyện: Xin ơn can
đảm để trung thành với Giáo
hội và Thiên Chúa.

Mt10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà
theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy
mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất
mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

Cầu nguyện: Xin từ bỏ chính
mình, cái tôi và sẵn sàng đón
nhận thập giá hằng ngày.
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Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm
hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh
em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Cầu nguyện: Xin ơn mạnh
dạn loan truyền và làm
chứng cho Chúa.

Mt10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy
trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố
nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối
Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối
người ấy trước mặt Cha Thầy.

Cầu nguyện: Xin ơn can đảm và
khôn ngoan để dám tuyên xưng
danh Chúa ở mọi nơi.

Mt10:40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp
Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp
Đấng đã sai Thầy.
Cầu nguyện: Xin nhận ra
hình ảnh sống động của
Chúa trong anh chị em và
yêu thương họ.
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Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ
này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà
thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy
bảo thật anh em, người đó sẽ không mất

Cầu nguyện: Xin sẵn sàng phục
vụ Chúa qua Giáo hội, cộng đoàn
và gia đình.

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi
bồi dưỡng.

Cầu nguyện: Xin khao khát và
siêng năng đến với Thánh Thể và
Thánh lễ để Chúa ban sức mạnh.

Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha Ta, Ðấng
ngự trên trời, người ấy là anh chị em Ta, là mẹ Ta.

Cầu nguyện: Luôn biết tìm thánh
ý Chúa và thực hành thánh ý Chúa.

Loc Thanh TU Tet VN 03

Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu
không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những
điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé
mọn.
Cầu nguyện: Cám ơn sự mạc
khải và tình thương của Chúa Cha
dành cho ta. Xin khiêm nhường.

Mt11:29 Anh em hãy mang lấy ách của Ta,
và hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và
khiêm nhường.

Cầu nguyện: Xin luôn học
gương hiền hòa và khiêm
nhường của Chúa Giêsu.

Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ
chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Cầu nguyện: Xin Chúa
lấy đi những đam mê xác
thịt và sẵn sàng đón nhận
thập giá theo Chúa.
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Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì
sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì
Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

Cầu nguyện: Xin Thánh Thần
ban ơn can đảm để dấn thân rao
giảng tin mừng và phục vụ Chúa.

Mt18:21-22 "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc
phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có
phải bảy lần không?"… "Thầy không bảo là đến bảy
lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".

Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh
Thần giúp tha thứ được cho
người xúc phạm đến ta.

Mt20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì
phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm
đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.

Cầu nguyện: Xin ơn khiêm
nhường và biết lắng nghe
trong việc phục vụ.
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Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng
hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này:
"rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ
qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không
làm được".
Cầu nguyện: Xin được lớn lên trong
đức tin và tin vào quyền năng của Chúa.

Mt19:29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em,
chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì
danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn
được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

Cầu nguyện: Xin đặt Chúa là ưu
tiên đầu trong cuộc sống.

Mt20:28 Cũng như Con Người đến không phải để
được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến
dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Cầu nguyện: Xin ơn dấn thân,
sẵn sàng cho đi thời gian, tài
năng, của cải để phục vụ Chúa.
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Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin
mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.

Cầu nguyện: Xin tin tưởng và
nhận ra được Chúa là Người
Cha đầy yêu thương.

Mt22:37,39 Ngươi phải yêu mến Ðức
Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết
linh hồn và hết trí khôn ngươi… Ngươi phải
yêu người thân cận như chính mình.
Cầu nguyện: Xin lửa yêu mến
của Chúa Thánh Thần đốt cháy
trái tim để có thể yêu mến
Chúa và tha nhân.

Mt24:42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh
em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

Cầu nguyện: Xin sống mỗi ngày
như ngày cuối đời mình; xin tỉnh
thức sẳn sàng chờ Chúa đến.
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Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì
của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

x Cầu nguyện: Xin không mưu
cầu danh lợi, tiền bạc, địa vị
cho mình trong việc tông đồ.

Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống;
còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Cầu nguyện: Xin sống tinh thần
nhỏ bé, khiêm nhường và tôn
trọng người khác.

Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho
một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta
đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.
Cầu nguyện: Xin nhận ra
sự hiện diện sống động của
Chúa nơi những người
nghèo khó để giúp đỡ họ.
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Mt28:19 Anh em hãy đi và làm cho
muôn dân trở thành môn đệ, làm phép
rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa
Con và Chúa Thánh Thần.
Cầu nguyện: Xin ơn can đảm
và khôn ngoan để rao giảng và
làm chứng cho Chúa.

Mc 1:11 "Con là Con yêu dấu của Cha,
Cha hài lòng về Con."

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
Cha đã ban Con Một của Ngài
cho nhân loại. Đón nhận Chúa
Giêsu làm chủ cuộc sống.

Mc6:50 Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!

Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh
Thần lấy đi những sợ hãi, lo lắng
trong cuộc sống.
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Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức
Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Cầu nguyện: Xin Chúa giúp loại
bỏ những con đường cong queo,
ghồ ghề không ngay chính trong
cuộc sống.

Mc 4:24 Anh em đong đấu nào, thì Thiên
Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và
còn cho anh em hơn nữa.

Cầu nguyện: Cám ơn lòng đại
lượng của Chúa, tin Chúa sẽ
cho lại khi ta cho đi.

Mc8:36 Vì được cả thế giian mà phải thiệt
mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?

Cầu nguyện: Xin luôn biết tìm
kiếm Chúa, dành thời giờ riêng
cho Chúa.
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Mc9:41 Ai cho anh em uống một chén
nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô,
thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ
không mất phần thưởng đâu.

Cầu nguyện: Xin biết giúp đỡ
người nghèo khổ, và cám ơn lòng
quảng đại của Chúa ban cho ta.

Mc11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với
núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển, mà trong
lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói
sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.

Cầu nguyện: Xin có đức tin
mạnh mẽ vào Chúa và tin Chúa
đang sống và hiện hữu dù
không thấy.

Mc13:13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi
người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến
cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Cầu nguyện: Xin sẵn sàng chấp
nhận mọi gian truân, khốn khó.
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Mc10:43-44 Ai muốn làm lớn giữa anh
em thì phải làm người phục vụ anh em;
ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy
tớ mọi người.
Cầu nguyện: Luôn khiêm nhường,
và làm gương sáng cho người khác
noi theo.

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 có sức mạnh
để luôn tha thứ, không giữ lại
lòng hận thù.

Mc13:11 Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em
đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên
Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật
vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói.

Cầu nguyện: Tin có Chúa ở
bên cạnh ta khi gặp thử thách.
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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 biết tỉnh
thức bằng cầu nguyện và
nhận ra yếu đuối của xác thịt.

Lc 1:46-47 "Linh hồn tôi ngợi khen Đức
Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên
Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Cầu nguyện: Nói: Linh hồn con
ngợi khen Chúa vì Chúa là Đấng
cứu độ con. Cảm tạ Chúa.

Lc 1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
luôn nâng đỡ, che chở những
người bé mọn.
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Mc16:17-18 Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được
quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ
cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc,
thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên
những người bệnh, thì những người này sẽ
được mạnh khoẻ.

Cầu nguyện: Mạnh dạn cầu
nguyện chữa lành cho người
khác và tin vào quyền năng
của Chúa.

Luca 1:49-50 Đấng Toàn Năng đã làm cho
tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí
thánh chí tôn! Từ đời nọ tới đời kia, Chúa
hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Cầu nguyện: Chúc tụng lòng
thương xót Chúa, chúc tụng Danh
Thánh Chúa cao cả.

Lc 6:20 Phúc cho anh em là những kẻ nghèo
khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

Cầu nguyện: Xin được vui
lòng với những vật chất đang
có, và biết giúp đỡ người
nghèo khó hơn mình.
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Lc 6:22-23 Phúc cho anh em khi vì Con
Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ,
sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày
đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì
này đây phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao.
Cầu nguyện: Xin vững lòng tin
và cây trông vào Chúa khi bị
người khác thù ghét, kết án.

Lc 6:37 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 giúp biết
xét mình, biết về mình, thay vì vội
vã kết án người khác.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho có lòng quảng đại
cho đi và tin rằng Chúa sẽ cho lại nhiều hơn.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban ơn
can đảm và khôn ngoan ra đi
rao giảng và làm chứng.
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Lc 6:28 Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh
em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho sức
mạnh để có thể chúc lành và cầu
nguyện cho kẻ thù.

Lc 6:38 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
Cầu nguyện: Xin Chúa cho có lòng
quảng đại cho đi và tin rằng Chúa sẽ
cho lại nhiều hơn.

Lc10:19 Thầy đã ban cho anh em
quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp
và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì
làm hại được anh em.
Cầu nguyện: Tin vào quyền
năng và sự bảo vệ của Chúa.
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Lc11:9-10 Anh em cứ xin thì sẽ được,
cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở
cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm
thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

Lc11:28 Phúc thay kẻ lắng nghe và
tuân giữ lời Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Dâng những nhu
cầu lên cho Chúa và tin cũng như
chờ đợi chương trình của Chúa.

Cầu nguyện: Xin có trái tim yêu
mến và tuân giữ Lời của Chúa.

Lc12:4-5 Anh em đừng sợ những kẻ giết
thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được
nữa. hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền
ném vào hoả ngục.

Lc12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh em
cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ,
anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Cầu nguyện: Nhận ra của cải
và thân xác sẽ trở về với cát bụi,
tin Chúa là Đấng xét sử đời sau.

Cầu nguyện: Tin vào sự quan
phòng của Chúa và ta chẳng là gì
nhưng lại quý giá trước mắt Chúa.

Lc21:17-18 Vì danh Thầy, anh em
sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù
một sợi tóc trên đầu anh em cũng
không bị mất đâu.
Cầu nguyện: Tin vào sự công
bằng của Chúa, chấp nhận khó
khăn khi theo Chúa.
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Lc12:8-9 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố
nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ
tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của
Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ
bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Mạnh dạn tuyên
xưng đức tin mọi nơi, mọi lúc.
Không chối từ là người Kitô hữu.
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Lc12:32 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng
sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước
của Người cho anh em.

Cầu nguyện: Xin Chúa cất đi
những sợ hãi, lo lắng. Vững tin
vào Chúa.

Lc16:13 Không gia nhân nào có thể làm tôi
hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ
kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể
chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên
Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.
Xin biết đặt
Cầu nguyện:
Chúa là chủ duy nhất của đời
mình và hy vọng vào Chúa.

Lc17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt
cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy
bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó
cũng sẽ vâng lời anh em.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho
có lòng tin vững mạnh vào Chúa.
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Lc16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì
cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương
trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong
việc lớn.

Cầu nguyện: Xin trung tín
với Chúa trong mọi việc làm
và lời nói.

Lc17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày
đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh:
Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho có
lòng kiên nhẫn và chịu đựng
trước lỗi lầm của anh em.

Lc17:10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã
làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì
hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng,
chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Cầu nguyện: Nhận ra sự nhỏ
bé và bất toàn của con người
mình. Xin Chúa thương xót.
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Lc21:17-18 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị
mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc
trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

Cầu nguyện: Tin vào sự công
bằng của Chúa, chấp nhận khó
khăn khi theo Chúa.

Lc22:40 "Anh em hãy cầu nguyện kẻo
sa chước cám dỗ".

Cầu nguyện: Xin luôn chuyên cần
cầu nguyện và chống trả lại những
cám dỗ.

Ga3:30 Người phải nổi bật lên, còn thầy (Gioan)
phải lu mờ đi.
Cầu nguyện: Tôn vinh danh Chúa,
khiêm nhường trong chức vụ, tài
năng, ơn của Chúa ban.
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Lc21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện
luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và
đứng vững trước mặt Con Người.
Cầu nguyện: Xin được lòng
chuyên cần cầu nguyện và tỉnh
thức trước những cám dỗ của thế
gian.

Lc24:36 "Bình an cho anh em!"

Cầu nguyện: Xin Chúa ban
bình an trong tâm hồn, và xin
là khí cụ bình an của Chúa..

Ga4:13-14 "Ai uống nước này, sẽ lại
khát. Còn ai uống nước Ta cho, sẽ không
bao giờ khát nữa. Và nước Ta cho sẽ trở
thành nơi người ấy một mạch nước vọt
lên, đem lại sự sống đời đời."
Cầu nguyện: Khao khát được
tràn đầy Thần Khí, và rước Mình
Máu thánh Chúa.

1

Ga4:24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ
thờ phượng Người phải thờ phượng trong
thần khí và sự thật."
Cầu nguyện: Xin sống kết hợp
mật thiết với Chúa Thánh Thần
mỗi ngày. Thờ phượng Chúa
bằng trái tim.

Ga6:51 Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai
ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh Ta
sẽ ban tặng, chính là thịt Ta đây, để cho thế gian
được sống.
Cầu nguyện: Cám ơn sự khiêm
nhường của Chúa trong Thánh
Thể. Khao khát rước Mình Máu
Chúa.

Ga6:63 Thần khí mới làm cho
sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì.
Lời Thầy nói với anh em là thần khí
và là sự sống.
Cầu nguyện: Tin và thực hành
Lời Chúa. Quyết tâm sống theo
Lời Chúa.
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Ga6:35 Chính Ta là bánh trường sinh.
Ai đến với Ta, không hề phải đói; ai tin
vào Ta, chẳng khát bao giờ!
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giêsu
Thánh Thể. Xin siêng năng tham dự
thánh lễ và rước Mình Máu Chúa.

Ga6:56 Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì ở
lại trong Ta, và Ta ở lại trong người ấy.
Cầu nguyện: Cảm nhận sự hiện
diện sống động của Chúa khi
rước lễ. Xin Chúa luôn ở cùng.

Ga7:38 Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến
mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ
tuôn chảy những dòng nước hằng sống.
Cầu nguyện: Cám ơn Lòng
Thương Xót của Chúa. Khao khát
đến với Thánh Thể Chúa thường
xuyên.
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Ga10:27 Chiên của Ta thì nghe tiếng Ta;
Ta biết chúng và chúng theo Ta.
Cầu nguyện: Siêng năng viếng
Thánh Thể và biết thinh lặng
lắng nghe tiếng Chúa.

Ga11:25 Chính Thầy là sự sống lại và là
sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết,
cũng sẽ được sống.
Cầu nguyện: Tin Chúa đã phục
sinh. Xin Chúa cho được sống lại
con người mới từ những yếu
đuối, tật xấu, tội lỗi.

Ga12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy;
và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó.
Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng
người ấy.
Cầu nguyện: Phục vụ luôn để làm
sáng danh Chúa và xin có Chúa
luôn ở cùng khi phục vụ.
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Ga8:12 Ta là ánh sáng thế gian. Ai theo Ta,
sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ
nhận được ánh sáng đem lại sự sống.
Cầu nguyện: Xin ánh sáng
Chúa chiếu soi vào nơi tăm
tối, khô cằn. Xin Chúa giải
thoát ra khỏi bóng tối tội lỗi.

Ga12:24 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa
gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ
trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được
nhiều hạt khác.
Cầu nguyện: Xin được chết đi
những sự đam mê, hưởng thụ, và
vật chất.

Ga12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất;
còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ
giữ lại được cho sự sống đời đời.
Cầu nguyện: Xin dâng tài
năng, sức khỏe và thời gian
để phục vụ, và rao giảng Lời
Chúa.
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Ga13:14 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy,
mà còn rửa chân cho anh em, thì anh
em cũng phải rửa chân cho nhau.
Cầu nguyện: Khiêm nhường
phục vụ với trái tim, làm mọi
việc không phân biệt chức vụ.

Ga13:35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết
anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có
lòng yêu thương nhau.
Cầu nguyện: Xin biết làm
chứng cho Chúa qua những
lời nói, việc làm yêu thương.

Ga14:12 Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì
người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.
Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa sử
dụng và cho ta cộng tác vào
chương trình của Chúa.
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Ga13:34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là
anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu
thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Cầu nguyện: Xin Chúa cho
có trái tim biết yêu thương và
quảng đại với mọi người.

Ga14:1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin
vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.
Cầu nguyện: Vững tin vào
Chúa khi gặp lo âu, thử thách,
và sa ngã. Tin Chúa ở bên ta.

Ga14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người
sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ
khác đến ở với anh em luôn mãi.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
Cha đã ban Thánh Thần cho
ta. Xin kết hợp mật thiết với
Chúa Thánh Thần.

1

Ga14:23 Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời
Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha
Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Cầu nguyện: Xin Chúa giúp đọc,
hiểu và giữ Lời Chúa dạy. Xin Chúa
khắc ghi Lời Chúa vào tim.

Ga14:26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha
sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh
em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi
điều Thầy đã nói với anh em.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Cha
ban Thánh Thần cho ta, và cám
ơn Chúa Thánh Thần soi sáng
cho ta nhận biết về Thiên Chúa.

Ga15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở
lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì
người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy,
anh em chẳng làm gì được.
Cầu nguyện: Xin được kết hợp
với Chúa qua việc rước lễ. Nhận
ra sự bất lực của mình nếu không
có Chúa.
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Ga14:21 Ai có và giữ các điều răn của
Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy.
Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của
Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy,
và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.
Cầu nguyện: Xin tuân giữ luật Chúa
với trái tim. Xin Chúa tỏ mình ra cho ta
cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa.

Ga14:27 Thầy ban cho anh em bình an
của Thầy. Thầy ban cho anh em không như
thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao
xuyến cũng đừng sợ hãi.

Cầu nguyện: Xin Chúa ban bình
an. Xin vững tin vào quyền năng và
tình thương của Chúa.

Ga15:8 Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em
sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.
Cầu nguyện: Xin luôn có được
hoa quả của Chúa Thánh Thần.
Cám ơn Chúa cho ta là môn đệ của
Ngài.
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Ga15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi
tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm.
Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả
những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy,
Thầy đã cho anh em biết.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa muốn
gần gũi với ta như người bạn.
Cám ơn Chúa Giêsu mạc khải
Chúa Cha cho ta.

Ga15:20 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.
Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ
anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ
cũng sẽ tuân giữ lời anh em.
Cầu nguyện: Sẵn sàng chấp nhận
khó khăn, bạc đãi, bắt bớ khi theo
Chúa và chọn Chúa.

Ga20:21 Bình an cho anh em! Như Chúa Cha
đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.

Cầu nguyện: Sẵn sàng và vui
mừng rao giảng Tin Mừng. Xin
được bình an của Chúa.
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Ga15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em
hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho
sức mạnh và can đảm theo
Chúa trước những thử thách.

Ga16:33 Trong thế gian, anh em sẽ phải
gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy
đã thắng thế gian.
Cầu nguyện: Vững tin và tìm sức
mạnh nơi Chúa khi gặp gian nan
khốn khó.

Cv 20:19 Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng
khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao
thử thách do những âm mưu của người Do-thái.
Cầu nguyện: Xin có lòng
khiêm tốn khi phục vụ và sẵn
sàng đón nhận những thử
thách xảy đến.
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Cv 20:35 “Cho thì có phúc hơn là nhận."

Cầu nguyện: Xin có trái tim và
đôi tay quảng đại biết cho đi.

Rm 7:15 Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì
điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi
ghét, thì tôi lại cứ làm.
Cầu nguyện: Xin biết tìm kiếm
và làm theo thánh ý Chúa trong
mọi việc.

Rm 8:11 Lại nữa, nếu Thần Khí ngự trong anh
em, Thần Khí của Đấng đã làm cho Đức Giê-su
sống lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần Khí
của Người đang ngự trong anh em, mà làm
cho thân xác của anh em được sự sống mới.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
Thánh Thần đang ở trong ta và
giúp ta đổi mới nên giống Chúa.
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Rm 6:8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức
Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
Giêsu, nhờ Ngài mà ta được sống
lại đời sau. Tin Chúa Phục sinh.

Rm 8:10 Nếu Đức Ki-tô ở trong anh em, thì
dầu thân xác anh em có phải chết vì tội đã
phạm, Thần Khí cũng ban cho anh em được
sống, vì anh em đã được trở nên công chính.
Cầu nguyện: Nhận ra niềm hạnh
phúc có Chúa Kitô làm chủ cuộc
sống. Cám ơn Chúa Giêsu.

Rm 8:13 Nếu anh em sống theo tính xác
thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ
Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi
của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh
em sẽ được sống.
Cầu nguyện: Xin Chúa Thánh
Thần ban sức mạnh giúp loại trừ
được những ích kỷ và hành vi
xấu xa.
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Rm 8:15 Phần anh em, anh em đã
không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em
trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa,
nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên
nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên:
"Áp-ba! Cha ơi!"
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Thánh
Thần làm cho ta nên con cái của
Chúa. Gọi Chúa Cha với hết tấm lòng:
Ápba! Cha ơi!

Rm 12:14-15 Hãy chúc lành cho những người
bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền
rủa: vui với người vui, khóc với người khóc.

Cầu nguyện: Xin biết chia sẻ
nỗi vui buồn với anh chị em
trong tinh thần yêu thương.

Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là
chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công
chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

Cầu nguyện: Xin không đam
mê ăn uống, đừng để việc ăn
uống chiếm ưu tiên, chiếm mất
thời giờ dành cho Chúa.
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Rm 8:26 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ
chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta
không biết cầu nguyện thế nào cho phải;
nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện
giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết
khôn tả.
Cầu nguyện: Mời Chúa Thánh
Thần cùng cầu nguyện với ta, và xin
Ngài cầu thay cho ta.

Rm 12:21 Ðừng để cho sự ác thắng được mình,
nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

Cầu nguyện: Xin không ăn
miếng trả miếng nhưng biết dùng
lòng nhân từ, tha thứ để chiến
thắng sự dữ.

Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng
điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

Cầu nguyện: Chúc tụng, ngợi
khen Chúa, và xin biết cám ơn
Chúa mỗi ngày.
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1Cor 1:5 Trong Đức Ki-tô Giê-su, anh em
đã trở nên phong phú về mọi phương diện,
phong phú vì được nghe lời Chúa và hiểu
biết mầu nhiệm của Người.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa vì
được là con Thiên Chúa, và nhận
lãnh biết bao hồng ân của Ngài.

1Cor 1:18 Lời rao giảng về thập giá là
một sự điên rồ đối với những kẻ đang
trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là
những người được cứu độ, thì đó lại là
sức mạnh của Thiên Chúa.

1Cor 1:10 Anh em hãy nhất trí với nhau
trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia
rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận,
một lòng một ý với nhau.
Cầu nguyện: Xin luôn xây dựng
sự hiệp nhất và yêu thương, hy
sinh ý riêng vì lợi ích chung.

1Cor 2:10 Còn chúng ta, chúng ta đã được
Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật
vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những
gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Xin biết sẵn sàng
đón nhận thập giá cuộc đời và tìm
sức mạnh nơi Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Cám ơn Thánh
Thần mạc khải cho ta biết về
Thiên Chúa qua Lời Chúa.

1Cor 2:12 Phần chúng ta, chúng ta đã
không lãnh nhận thần trí của thế gian,
nhưng là Thần Khí phát xuất từ Thiên
Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên
Chúa đã ban cho chúng ta.

1Cor 3:16 Anh em chẳng biết rằng anh em là
Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên
Chúa ngự trong anh em sao?

Cầu nguyện: Xin được tràn đầy
Thần khí Chúa, và xin Chúa cất đi
những ham muốn của thế gian.
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Cầu nguyện: Cám ơn
Chúa sự hiện diện của Chúa
trong ta. Xin lỗi Chúa về
những lần làm đền thờ của
Ngài nơi thân xác ra ô uế.
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1Cor 6:20 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà
chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn
vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.
Cầu nguyện: Cám ơn giá Máu
cứu chuộc của Chúa Giêsu. Xin
tôn vinh Chúa và biết quý trọng
thân xác.

1Cor 9:16 Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin
Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là
một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn
thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!
Cầu nguyện: Xin Chúa ban ơn
khôn ngoan và can đảm để làm
chứng và rao giảng Tin Mừng.

1Cor 10:31 Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì,
anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Xin biết tôn vinh
Chúa trong mọi công việc hằng
ngày dù nhỏ hay lớn.
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1Cor 7:23 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy
anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm.
Cầu nguyện: Xin Chúa giải
thoát khỏi những nô lệ, xiềng
xích của vật chất và trần gian
đang trói buộc thân xác.

1Cor 10:13 Không một thử thách nào đã
xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài
người; nhưng khi để anh em bị thử thách,
Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.
Cầu nguyện: Cám ơn có Chúa ở
cùng trong cơn thử thách và tin
vào chương trình của Chúa sẽ kết
thúc tốt đẹp.

1Cor 13:3 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 làm mọi
việc vì yêu mến, chứ không
phải để được chú ý hay được
biết đến.
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1Cor 13:7 Đức mến tha thứ tất cả,
tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu
đựng tất cả.
Cầu nguyện: Dâng những hy sinh,
mất mát, đau khổ vì lòng mến
Chúa và tha nhân.

1Cor 14:12 Anh em cũng vậy: vì khao
khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy
tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó,
nhằm xây dựng Hội Thánh.
Cầu nguyện: Xin biết sử dụng
các đặc sủng để xây dựng gia
đình, cộng đoàn và Giáo hội.

2Cor 1:4 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: Biết tìm sự an ủi nơi
Chúa trong gian nan thử thách,
vững tin vì Chúa luôn nâng đỡ ta.
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1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho được
đức mến, hãy khao khát những ơn của
Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri.
Cầu nguyện: Khao khát có các đặc
sủng và biết sử dụng các đặc sủng cho
lợi ích người khác.

1Cor 15:19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào
Ðức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta
là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

Cầu nguyện: Đặt mục đích và hy
vọng vào đời sau nơi Chúa Kitô.
Từ bỏ danh lợi đời này.

2Cor 2:7 Vì vậy, tốt hơn, anh em phải tha thứ
và an ủi, kẻo người đó bị chìm đắm trong nỗi
ưu phiền quá mức chăng.
Cầu nguyện: Xin cho biết nâng
đỡ, ủi an người đau khổ và buồn
phiền.
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2Cor 7:6 Thiên Chúa, Đấng an ủi những
kẻ yếu hèn, đã an ủi chúng tôi bằng cách
sai anh Ti-tô đến.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
không bỏ rơi người yếu hèn, tin
tưởng vào Chúa là Đấng ủi an.

2Cor 9:7 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 vui vẻ dâng
hiến và cho đi để đáp lại ân huệ
của Thiên Chúa.

2Cor 9:15 Xin cảm tạ Thiên Chúa vì
phúc lộc khôn tả Người ban!

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa những
ân huệ của Ngài và những gì bạn
đang có: gia đình, tài sản...
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2Cor 8:9 Người vốn giàu sang phú quý,
nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em,
để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh
em trở nên giàu có.
Cầu nguyện: Cám ơn sự
khiêm nhường và lòng đại
lượng cao quý của Chúa.

2Cor 9:13 Việc phục vụ này là một bằng cớ cho
họ tôn vinh Thiên Chúa, vì thấy anh em vâng
phục và tuyên xưng Tin Mừng của Đức Ki-tô, và
vì thấy anh em có lòng quảng đại, sẵn sàng chia
sẻ với họ và với mọi người.
Cầu nguyện: Xin nhận ra khi phục
vụ là để tôn vinh Thiên Chúa; sẵn
sàng dâng hiến thời gian và công sức
cho việc phục vụ.

2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì
sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn
trong sự yếu đuối của con.
Cầu nguyện: Cám ơn và
tin tưởng Chúa luôn ban ơn
và phù trì khi gặp thử
thách, sa ngã.
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2Cor 13:11 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: Biết khích lệ tinh thần
anh em, và cố gắng sống hiệp nhất và
thuận hòa nơi gia đình và cộng đoàn.

Gl 5:17 Vì tính xác thịt thì ước muốn những
điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại
ước muốn những điều trái ngược với tính xác
thịt, đôi bên kình địch nhau, khiến anh em
không làm được điều anh em muốn.
Cầu nguyện: Xin từ bỏ ước muốn
chiều chuộng xác thịt, và tìm kiếm
sự dẫn dắt của Thần Khí.

Gl 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su
thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá
cùng với các dục vọng và đam mê.
Cầu nguyện: Khiêm nhường
nhìn nhận mình yếu đuối, xin
Chúa giúp đóng đinh những
đam mê, tội lỗi vào thập giá.
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Gl 2:20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi,
mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi.

Cầu nguyện: Xin chết đi tính
xác thịt, cái tôi và đầu phục
thân xác cho Chúa.

Gl 5:22 Hoa quả của Thần Khí là: bác ái,
hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ
tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.
Cầu nguyện: Xin sống, cư xử
và phục vụ luôn có hoa quả
của Chúa Thánh Thần.

Gl 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần
Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà
tiến bước.
Cầu nguyện: Xin sống kết
hợp thân thiết với Chúa Thánh
Thần và quyết tâm bước theo
sự dẫn dắt của Thánh Thần.
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Ep1:4 Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn
chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa về sự
có mặt trên đời và cám ơn Chúa
đã cho ta làm con cái Chúa.

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 máu
cứu độ của Chúa Giêsu và sự
tha thứ hải hà của Chúa.

Ep 2:4-5 Thiên Chúa giàu lòng thương
xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên
dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người
cũng đã cho chúng ta được cùng sống
với Đức Ki-tô. Chính do ân sủng mà anh
em được cứu độ!
Cầu nguyện: Cám ơn lòng
thương xót Chúa và sự giàu có
ân huệ do Chúa ban cho.
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Gl 6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều
xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác
thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà
gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của
Thần Khí, là sự sống đời đời.
Cầu nguyện: Xin biết gieo những hạt
giống đức tin tốt bằng việc thiện và
gương sáng.

Ep1:13 Trong Đức Ki-tô, cả anh em nữa
anh em đã được nghe lời chân lý và Tin
Mừng cứu độ anh em; vẫn trong Đức Kitô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn
Thánh Thần, Đấng Thiên Chúa đã hứa.
Cầu nguyện: Cám ơn và tôn vinh
Chúa Kitô vì nhờ Ngài mà được
đóng ân tín Chúa Thánh Thần.

Ep 2:10 Chúng ta là tác phẩm của Thiên
Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức
Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công
trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho
chúng ta.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa tạo
dựng nên ta giống hình ảnh Ngài và
công trình của Chúa dành cho ta.
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Ep 2:22 Trong Người, cả anh em nữa,
cũng được xây dựng cùng với những
người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa
ngự, nhờ Thần Khí.
Cầu nguyện: Cám ơn Giáo hội
và cộng đoàn dân thánh của
Chúa. Xin ơn hiệp nhất.

Ep 3:20 Xin tôn vinh Đấng có thể dùng
quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta,
mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám
cầu xin hay nghĩ tới.
Cầu nguyện: Cám ơn quyền
năng và sự giàu sang tình yêu
của Chúa dành cho chúng ta.

Ep 4:22-24 Anh em phải cởi bỏ con người
cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư
nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em
phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em,
và phải mặc lấy con người mới.
Cầu nguyện: Xin đầu phục tâm trí
và con người cho Chúa để Ngài
thánh hoá và đổi mới.
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Ep 3:17-19 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được
Ðức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em
được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức
ái để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức
thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và
nhận biết tình thương của Ðức Ki-tô.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa cao cả
ngự trong tâm hồn. Khao khát biết
Chúa và yêu Chúa sâu đậm hơn.

Ep 4:3 Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất
mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà
gắn bó với nhau.
Cầu nguyện: Xin Chúa cho luôn
biết xây dựng hiệp nhất nơi cộng
đoàn và gia đình.

Ep 4:32 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 Ki-tô.
Cầu nguyện: Xin Chúa ban
sức mạnh giúp tha thứ được
cho người khác.
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Ep 5:2 Hãy sống trong tình bác ái, như
Đức Ki-tô 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: Xin Chúa ban
cho có được trái tim, bàn tay
bác ái đối với mọi người.

Ep 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài
thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí
linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát
chúc tụng Chúa.
Cầu nguyện: Xin Chúa cho có
trái tim biết ca ngợi, chúc tụng
thay vì càm ràm, than vãn Chúa.

Ep 6:1-2 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ
theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải
đạo. Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn
thứ nhất có kèm theo lời hứa.
Cầu nguyện: Xin có lòng tôn
kính và hiểu thảo với cha mẹ.
Hối hận vì những lần làm
buồn lòng cha mẹ.

Loc Thanh TU Tet VN 11

Ep 5:11 Ðừng cộng tác vào những việc vô
ích của con cái bóng tối, phải vạch trần
những việc ấy ra mới đúng.

Cầu nguyện: Quyết tâm tránh
xa hay từ bỏ những việc làm
đen tối, tội lỗi.

Ep 5:20 Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự,
hãy nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.
Cầu nguyện: Hãy chúc tụng, cảm
tạ Chúa trong mọi sự, kể cả khi
gặp khó khăn vì biết Chúa sẽ
không bỏ rơi ta.

Ep 6:7-8 Hãy vui lòng phục vụ, như thể
phục vụ Chúa, chứ không phải người ta
Anh em biết đấy: ai làm việc tốt, sẽ được
Chúa trả công, bất luận nô lệ hay tự do.
Cầu nguyện: Xin nhìn thấy
Chúa nơi người mình phục vụ
và phục vụ vì danh Thiên Chúa.
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Ep 6:18 Theo Thần Khí hướng dẫn,
anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi
tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.

Cầu nguyện: Xin vững lòng tin
vào Chúa và chuyên cần cầu
nguyện.

Cl 1:12 Anh em hãy vui mừng cảm tạ
Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên
xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp
của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng.
Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa Cha
đã cho được hưởng gia nghiệp
của Thiên Chúa.

Cl 2:13 Trước kia, anh em là những kẻ
chết vì anh em đã sa ngã, và vì thân xác
anh em không được cắt bì, nay Thiên
Chúa đã cho anh em được cùng sống với
Đức Ki-tô: Thiên Chúa đã ban ơn tha thứ
mọi sa ngã lỗi lầm của chúng ta.
Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giêsu
đã cứu chuộc ta khỏi nô lệ tội lỗi để
được sống lại với Chúa.
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Ep 6:11-12 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ
khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững
trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng
ta chiến đấu không phải với phàm nhân,
nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với
những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với
những thần linh quái ác chốn trời cao.
Cầu nguyện: Xin siêng năng xưng tội, đọc
Kinh Thánh và dự Thánh lễ. Biết cậy dựa
vào sức mạnh và Danh Chúa khi bị cám dỗ.

Cl 2:7 Anh em hãy bén rễ sâu và xây
dựng đời mình trên nền tảng là Đức Ki-tô
Giê-su, hãy dựa vào đức tin mà anh em
đã được thụ huấn, và để cho lòng chan
chứa niềm tri ân cảm tạ.
Cầu nguyện: Ao ước đi sâu và
tiến xa trong đời sống đức tin, và
kết hợp với Chúa.

Cl 2:14 Người đã xoá sổ nợ bất lợi cho
chúng ta, sổ nợ mà các giới luật đã đưa ra
chống lại chúng ta. Người đã huỷ bỏ nó đi,
bằng cách đóng đinh nó vào thập giá.
Cầu nguyện: Cám ơn sự cứu độ
của Chúa Giêsu đã xoá mọn nợ tội
lỗi của ta là án phạt đời đời.
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Cl 3:13 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: Xin Chúa Thánh
Thần giúp có ơn kiên nhẫn, chịu
đựng và tha thứ cho người khác.

Cl 3:16b Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy
đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên
Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và
thánh ca, do Thần Khí linh hứng.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa và
những ân huệ của Ngài qua những
lời hát, chúc tụng và cảm tạ.

Cl 3:20 Kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ
trong mọi sự, vì đó là điều đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Xin cho có đức vâng lời
cha mẹ, bề trên hay người lãnh đạo.
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Cl 3:16a Ước chi lời Đức Ki-tô ngự giữa
anh em thật dồi dào phong phú. Anh em
hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự
khôn ngoan.
Cầu nguyện: Khao khát sống
Lời Chúa và nâng đỡ, khuyên
bảo nhau trong yêu thương.

Cl 3:17 Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy
làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ
Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.
Cầu nguyện: Xin cho mọi lời
nói, việc làm đều quy hướng về
Chúa và làm sáng danh Chúa.

Cl 4:2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện;
hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.

Cầu nguyện: Xin cho luôn
biết tỉnh thức trong cầu
nguyện và tạ ơn Chúa.
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1Tx 5:16-17 Anh em hãy vui
mừng luôn mãi và cầu nguyện
không ngừng.
Cầu nguyện: Hãy vui mừng
vì có Chúa là sức mạnh và
niềm hy vọng.

1Tx 5:16-18 Hãy tạ ơn trong mọi hoàn
cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều
Thiên Chúa muốn trong Đức Ki-tô Giê-su.
Cầu nguyện: Luôn biết tạ ơn
Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất
là khi gặp đau khổ, thử thách.

2Tx 3:16 Chúa là nguồn mạch bình an, xin
Người ban cho anh em được bình an mọi
lúc và về mọi phương diện. Xin Chúa ở
cùng tất cả anh em.
Cầu nguyện: Khao khát kiếm
tìm bình an của Chúa, xin Chúa
lấy đi lo lắng và sợ hãi.

Loc Thanh TU Tet VN 12

1Tx 5:4 Anh em không ở trong bóng tối, để
ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất
cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của
ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm,
cũng không thuộc về bóng tối.
Cầu nguyện: Xin cho biết sống
ngày hôm nay như là ngày cuối
đời. Nói với Chúa con cần Chúa
như hơi thở.

1Tx 5:21-22 Hãy cân nhắc mọi sự:
điều gì tốt thì giữ; còn điều xấu dưới
bất cứ hình thức nào thì lánh cho xa.
Cầu nguyện: Xin Chúa ban cho
ơn phân biệt điều sai trái, điều
nào là tội, là không thuộc về
Chúa để tránh xa.

1Tm 1:12 Tôi tạ ơn Đức Ki-tô Giê-su,
Chúa chúng ta, Đấng đã ban sức
mạnh cho tôi, vì Người đã tín nhiệm
mà gọi tôi đến phục vụ Người.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
cho ta được cơ hội phục vụ,
được là khí cụ nhỏ bé của
Chúa.
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2Tm 1:7 Thiên Chúa đã chẳng ban
cho chúng ta một thần khí làm cho
chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là
một Thần Khí khiến chúng ta được
đầy sức mạnh, tình thương, và biết
tự chủ.
Cầu nguyện: Mạnh dạn can
đảm làm chứng và rao giảng
tình thương của Chúa.

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: Cám ơn tình
thương và ân huệ của Chúa
ban nhưng không. Xin Thánh
Thần đổi mới.

Dt 8:10 Ta sẽ ghi vào lòng trí 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: Cám ơn Chúa
cho được là dân của Chúa,
cám ơn Chúa khắc ghi luật
Chúa vào trái tim.
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2Tm 4:2 Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên
tiếng, lúc thuận tiện cũng như lúc không
thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe,
khuyên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và
chủ tâm dạy dỗ.
Cầu nguyện: Biết dùng mọi cơ hội,
tài năng và chức vụ để rao giảng tình
thương của Chúa.

Dt 4:12 Lời Thiên Chúa là lời sống động,
hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai
lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với
linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình
cũng như tư tưởng của lòng người.
Cầu nguyện: Biết trân quý và
khao khát Lời Chúa. Quyết tâm
chuyên cần đọc và sống Lời Chúa.

Dt 12:6 Chúa thương ai thì mới sửa
dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì
Người mới cho roi cho vọt.
Cầu nguyện: Tin Chúa là Người
Cha nhân lành, sám hối những lỗi
lầm và trở về với Chúa.
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Gc 1:3 Vì như anh em biết: đức tin có vượt
qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.
Cầu nguyện: Xin vững tin
khi gặp thử thách và xin ơn
soi sáng nhận ra bài học qua
thử thách.

Gc 2:26 Một thân xác không hơi thở là
một xác chết, cũng vậy, đức tin không
có hành động là đức tin chết.
Cầu nguyện: Quyết tâm sống
đức tin qua việc làm và lời nói.

Gc 3:5 Cái lưỡi cũng vậy: nó là một bộ
phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh
hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ
xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm
bốc cháy đám rừng to lớn biết bao!
Cầu nguyện: Xin ơn khiêm
nhường trong lời nói, và xin Chúa
Thánh Thần thanh tẩy miệng lưỡi.

Loc Thanh TU Tet VN 12

Gc 1:12 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: Xin ơn sức mạnh
và bền đỗ trong thử thánh. Tin
có Chúa luôn ở cùng.

Gc 1:25 Ai thiết tha và trung thành tuân
giữ luật trọn hảo -luật mang lại tự do-, ai
thi hành luật Chúa, chứ không nghe qua
rồi bỏ, thì sẽ tìm được hạnh phúc trong
mọi việc mình làm.
Cầu nguyện: Xin cho Luật của
Chúa nghe qua đôi tai sẽ chuyển
qua đôi tay biến thành hành động.

Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt
Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.
Cầu nguyện: Luôn xem
mình là đầy tớ vô duyên,
chẳng là gì trước mặt Chúa,
nhưng được Chúa yêu
thương và sử dụng.
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Gc 5:13 Ai trong anh em đau khổ ư?
Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng?
Người ấy hãy hát thánh ca.

Cầu nguyện: Cậy dựa và tin
tưởng vào Chúa trong mọi
hoàn cảnh.

1Pr 1:7 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. Nhờ thế, khi Đức
Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh
luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và
đem lại vinh quang, danh dự.
Cầu nguyện: Tin rằng qua thử
thách sẽ tới vinh quang và qua đau
khổ ta biết rằng, ta cần có Chúa.

1Pr 2:10 Xưa anh em chưa phải là một
dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa;
xưa anh em chưa được hưởng lòng thương
xót, nay anh em đã được xót thương.
Cầu nguyện: Cám ơn và vui
mừng được là con dân của Chúa,
được thừa hưởng gia nghiệp của
Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu.
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1Pr 1:16 Hãy sống thánh thiện,
vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh.
Cầu nguyện: Xin Chúa giúp sức
mạnh và thánh hoá mỗi ngày để
nên thánh thiện hơn.

1Pr 2:2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy
khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa,
nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn
cứu độ.
Cầu nguyện: Khao khát đọc
và suy gẫm Lời Chúa. Tin Lời
Chúa có quyền năng.

1Pr 4:10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi
người trong anh em phải dùng mà phục vụ
kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những
người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn
trạng của Thiên Chúa.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa về
những ơn đang có và xin biết xử
dụng cho lợi ích của cộng đồng.
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1Pr 4:14 Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức
Ki-tô, anh em thật có phúc, bởi lẽ Thần
Khí vinh hiển và uy quyền, là Thần Khí
của Thiên Chúa, ngự trên anh em.
Cầu nguyện: Xin được bình an
trong tâm hồn và được hạnh
phúc khi bị sỉ nhục vì danh Chúa.

1Pr 5:5 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: Luôn khiêm
nhường, biết lắng nghe và
đón nhận ý kiến người khác.

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
hiện
khác
chân

nguyện: Quyết tâm thể
tình thương cho người
qua việc làm. Xin sống
thật, công chính.
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1Pr 4:16 Nếu có ai phải chịu khổ vì danh
hiệu Ki-tô hữu, thì đừng xấu hổ, nhưng
hãy tôn vinh Thiên Chúa vì được mang
danh hiệu đó.
Cầu nguyện: Xin không biết xấu hổ
khi tuyên xưng Chúa Kitô, khi làm dấu
Thánh giál Cam chịu thiệt thòi sống là
người Kitô hữu.

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công
chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh
tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
Cầu nguyện: Xin siêng năng đi
xưng tội. Luôn nhận mình là tội nhân
và cám ơn lòng nhân từ của Chúa.

1Ga 4:4 Hỡi anh em là những người
con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên
Chúa, và anh em đã thắng được các
ngôn sứ giả đó, vì Ðấng ở trong anh em
mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.
Cầu nguyện: Tin quyền năng và
Danh Thiên Chúa mạnh mẽ hơn
mọi thế lực bóng tối và trần gian.

2

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không
biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.
Cầu nguyện: Xin Chúa chúc
phúc cho những người đang yêu
ta, và xin biết dùng tình yêu đáp
trả lại ân huệ của Thiên Chúa.

2Ga 1:3 Thiên Chúa là Cha và Đức Giê-su
Ki-tô 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 tình thương
của Chúa Cha. Gọi Cha: Abba! Con
yêu Cha đến muôn đời.

Pl 1:21 Ðối với tôi, sống là Ðức Ki-tô,
và chết là một mối lợi.
Cầu nguyện: Cám ơn Chúa Giêsu
vì có Chúa Giêsu là có tất cả, có
thiên đàng và sự sống đời sau.
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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 ban Con Một của Ngài cho
ta. Đón nhận Chúa Giêsu và
mời Chúa làm chủ cuộc đời.

Gđ1:20 Hãy xây dựng đời mình trên nền
tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy
cầu nguyện nhờ Thánh Thần.

Cầu nguyện: Mời Chúa Thánh
Thần hiện diện và giúp ta mỗi
khi cầu nguyện.

Pl 2:3-4 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư
danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà
coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng
tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi
ích cho người khác.
Cầu nguyện: Xin Chúa lấy
đi tính ích kỷ, kiêu ngạo. Xin
biết hy sinh ý riêng, cái tôi vì
lợi ích cộng đoàn.
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Pl 3:7 Những gì xưa kia tôi cho là có lợi,
thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
Giêsu, là kho tàng, là mối lợi lớn
nhất trong cuộc đời ta.

Pl 4:6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong
mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn,
van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên
Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.
Cầu nguyện: Dâng chương
trình, dự định, khó khăn, nhu
cầu lên cho Chúa. Xin biết hỏi
và vâng theo ý Chúa.

Kh 3:3 Ngươi đã lãnh nhận và nghe Lời
Chúa thế nào; hãy tuân giữ và hối cải! Vậy
nếu ngươi không tỉnh thức, thì Ta sẽ đến
như kẻ trộm, ngươi chẳng biết giờ nào Ta
sẽ đến bắt chợt ngươi.
Cầu nguyện: Xin tỉnh thức mỗi
ngày qua cầu nguyện và luôn
sám hối mỗi tối trước khi ngủ.
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Pl 3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so
với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô
Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi
coi tất cả như rác, để được Ðức Ki-tô.
Cầu nguyện: Vui mừng và
sung sướng có Chúa là chủ đời
sống. Sẵn sàng hy sinh mọi sự
để có Chúa.

Pl 4:19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả
mãn mọi nhu cầu của anh em một cách
tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người
trong Ðức Ki-tô Giê-su.
Cầu nguyện: Tin Chúa biết mọi
nhu cầu và Chúa làm điều tốt đẹp
nhất mang lợi ích về tâm linh cho
ta.

Kh 15:9 Giữa muôn dân con cất lời
cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn, ca
mừng danh thánh Chúa.
Cầu nguyện: Cám tạ Chúa!
Linh hồn con chúc tụng
Chúa! Linh hồn con yêu mến
Chúa.
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2Pr 3:9b Chúa 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 đã
kiên nhẫn với tội lỗi của ta, xin
cho biết kiên nhẫn với lỗi lầm
người khác.

1Ga 2:9 Ai nói rằng mình ở trong
ánh sáng mà lại ghét anh em mình,
thì vẫn còn ở trong bóng tối.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho có
trái tim yêu thương và xin Chúa
giải thoát khỏi mọi thù ghét.

1Ga 3:17 Nếu ai có của cải thế gian
và thấy anh em mình lâm cảnh túng
thiếu, mà chẳng động lòng thương,
thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại
trong người ấy được?
Cầu nguyện: Xin Chúa cho ta
có trái tim và đôi tay quảng đại
với người nghèo khổ tinh thần
và thể xác.
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1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi,
Thiên Chúa là Đấng trung thành và công
chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh
tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.
Cầu nguyện: Khiêm nhường nhận
những tội phạm tới Chúa, và xin
Chúa thanh tẩy tâm hồn, thể xác.

1Ga 2:15 Anh em đừng yêu thế gian
và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào
yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có
lòng mến Chúa Cha.
Cầu nguyện: Xin cho nhận ra
những đam mê đang có và xin
Chúa Thánh Thần giải thoát.

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

Cầu nguyện: Xin Chúa ban sức
mạnh giúp ta yêu thương và tha
thứ cho người mình còn thù ghét.
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1Ga 4:9 Tình yêu của Thiên Chúa đối với
chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên
Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con
Một của Người mà chúng ta được sống.

Cầu nguyện: Cám ơn Chúa
Cha đã ban chính Con Một
của Chúa cho ta.

1Ga 5:21 Hỡi anh em là những người con
bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần!

Cầu nguyện: Xin tin tưởng
mạnh mẽ vào quyền năng của
Chúa, và xin Chúa lấy đi
những mê tín, dị đoan.

Ga 20:22 Nói xong, Người thổi hơi vào
các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy
Thánh Thần”.

Cv 2:18 Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ
đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của
Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.

Cầu nguyện: Xin khao khát
đón nhận và được tràn đầy
Thánh Thần.

Cầu nguyện: Cám ơn lời hứa
ban Thánh Thần của Chúa Cha
cho ta. Xin Chúa thể hiện lời
Chúa hứa ấy trên ta.

Rm 8:5 Những ai sống theo tính xác thịt, thì
hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn
những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về
những gì thuộc Thần Khí.

Cầu nguyện: Xin Chúa cho biết
chết đi tính xác thịt và xin được
sức mạnh bước theo Thần Khí.
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1Cor3:16 Nào anh em chẳng biết rằng anh
em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh
Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?
Cầu nguyện: Nhận ra Chúa
đang ngự ở trong tâm hồn.
Biết quý trọng và gìn giữ thân
xác trong sạch.
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