Phần III – Thời gian với Chúa
Thời gian cầu nguyện và thờ phượng
trong sự hiện diện thánh của Chúa
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Mang khí giới của Đức Chúa Trời
<<<Hàng ngày, hãy để lời cầu nguyện này trở thành một phần trong mỗi buổi sáng của bạn. Lời cầu nguyện này sẽ giúp
bạn với sức mạnh và năng quyền của Đức Chúa Trời mà đối diện với những thử thách tâm linh mỗi ngày. >>>
Kính lạy Đức Chúa Trời, khi con bước ra khỏi giường sáng nay, con biết rằng con đang tiến đến một trận chiến. Song con
cũng biết rằng Chúa Trời, là Cha yêu dấu, đã trang bị cho con mọi thứ con cần để có thể vững vàng.
Trong năng quyền của Thánh Linh Ngài, con mặc lấy khí giới của Thiên Chúa:
Trước hết, con đội mũ bảo vệ cho sự cứu rỗi trên đầu con. Nguyện xin Cha bảo vệ tâm trí và những suy nghĩ của con. Xin
Cha giúp tâm trí con tập trung vào những điều thuộc Ngài.

Nguyện xin áo giáp ngực của sự công chính giữ gìn những tình cảm và trái tim của con. Xin giúp con không bị chi phối
bởi cảm xúc nhưng bởi lẽ thật (chân lý).
Con dùng Lời của Thiên Chúa như đai bảo vệ bao bọc con. Xin Cha giữ con khỏi những sai trật.
Con dùng đôi giày bình an dẫn bước con đi. Xin Cha đặt bàn chân con trong lẽ thật. Nguyện Cha khiến con mạnh mẽ
đứng vững trước mọi sự tấn công.
Tiếp theo, con mang lấy khiên của đức tin. Lạy Cha, xin bảo vệ con khỏi những mũi tên hung hăng của Satan. Xin Cha đặt
con sát cánh trong đội quân của Chúa Trời chống lại những mưu toan của quỷ dữ.
Cuối cùng, con mang lấy gươm của Thánh Linh – là Lời thánh thần của Cha. Cha ơi, xin giúp con đọc Kinh Thánh cách hào
hứng tươi mới để con được chuẩn bị sẵn sàng đánh bật những cuộc tấn công và con chia sẻ được Lẽ thật của Cha với
những người khác.
Cha ơi, con biết con sẽ đối diện với những cuộc tấn công hôm nay. Nhưng Cha đã trang bị cho con vững vàng. Lạy Cha,
xin ban cho con sức mạnh chiến thắng trận chiến hôm nay. Niềm vui trong Cha là sức mạnh của con.
Trong danh Chúa Jesu con cầu nguyện, Amen.
(Kinh Thánh: Ê-Phê-Sô 6:13-18)

Lời cầu nguyện của Chúa
‘Lạy Cha chúng con ở trên trời,
Danh Cha được nên thánh.
Nước Cha được đến
Ý Cha được nên ở Đất cũng như Trời
Hôm nay xin cho chúng con đồ ăn đủ ngày
Xin Cha tha tội cho chúng con
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như chúng con đã tha cho người có lỗi với chúng con. Xin chớ để chúng con sa vào cám dỗ
nhưng cứu chúng con khỏi điều ác
Vì Nước, Quyền, Vinh hiển đều thuộc về Cha trọn đời.
Amen”.
(Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 6:13-18)

Cầu nguyện Chúa bảo vệ
“Chúng con là những kẻ ẩn náu trong Đấng Chí Cao, sẽ được Đấng Toàn Năng bảo vệ.
Chúng con thưa cùng Chúa rằng: “Ngài là nơi ẩn náu và thành lũy của con. Ngài là Thượng Đế của chúng con, chúng con
dựa cậy nơi Ngài.”
Chúa sẽ giải cứu chúng con khỏi những hiểm nguy tiềm ẩn và những bệnh tật hiểm nghèo.
Ngài sẽ che chở chúng con dưới bóng cánh của Ngài.
Sự thành tín của Đức Chúa Trời là cái khiên che đỡ chúng con.
Chúng con sẽ không còn sợ nguy hiểm ban đêm hay tên bay ban ngày.
Cũng không sợ dịch lệ trong bóng tối, hay bệnh tật tàn phá giữa trưa.
Dù bên cạnh chúng con có hàng ngàn người chết,
bên phải chúng con hàng vạn người gục ngã, nhưng chúng con sẽ không bị tổn hại gì.
Chúng con chỉ cần nhìn và chứng kiến kẻ ác bị trừng phạt.
Bởi chính Chúa là nơi che chở chúng con; bởi chúng con đã chọn Đấng Chí Cao làm nơi trú ẩn của mình.
Sẽ không có điều gì chẳng lành đến cho con, cũng chẳng có thảm họa nào đến được nơi con ở. Bởi Ngài đã sai thiên sứ
quan phòng chúng con ở bất cứ nơi đâu chúng con đi.
Các thiên sứ sẽ đỡ chúng con trong tay để chân chúng con khỏi vấp phải đá.
Chúng con sẽ đạp trên rắt và sư tử, sẽ dẫm lên sư tử hung hăng và rắn độc.
Bởi chúng con yêu mến Cha, nên:
Cha sẽ giải cứu chúng con, nâng chúng con lên, bởi chúng con biết đến danh Cha.
Chúng con sẽ kêu cầu Cha, và Cha sẽ đáp lời.
Cha sẽ ở cùng chúng con trong cảnh nguy khốn;
Cha sẽ giải cứu chúng con và tôn quý chúng con.
Cha sẽ cho chúng con thỏa lòng và sống lâu, và cho chúng con thấy sự cứu rỗi từ Cha”.
(Kinh thánh: Thi Thiên 91)
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Đức Chúa TRời là Đấng chu cấp (Ngài chăm lo mọi nhu cầu của chúng ta)
Lạy Cha, Cha là Đấng chăn giữ con, nên con có đầy đủ mọi sự cần dùng.
Cha khiến con được nghỉ ngơi nơi đồng cỏ tươi xanh.
Cha dẫn con đến suối nước an lành.
Cha làm tươi mới tâm hồn con, thêm sức mới cho con
Cha đưa dẫn con vào đường liêm chính khiến Danh Cha cả sáng.
Dù phải băng qua thung lũng tối tăm, con sẽ không sợ hãi gì, bởi Chúa, Cha của con luôn cùng đi với con.
Cây trượng và cây gậy của Cha bảo vệ con và an ủi con.
Cha bày tiệc cho con trước mặt kẻ thù nghịch con.
Cha sức dầu lên đầu con
và rót tràn ơn phước trong chén của con.
Chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu không dứt của Cha sẽ ở cùng con suốt đời.
Và Cha ơi, con sẽ ở trong nhà Cha mãi mãi.
(Kinh thánh: Thi Thiên 23)

Lời cầu nguyện lúc 3 giờ
Lạy Chúa Jesu, Ngài chết, nhưng nguồn sống từ Ngài tuôn chảy cho mọi linh hồn, đại dương ngập tràn ơn phước mở ra
cho toàn thế gian.
Ôi suối nguồn sự sống,
phước hạnh thiêng liêng vô tận bao bọc cả thế gian,
Chúa tuôn đổ hết mình cho chúng con
Ôi huyết và nước trào tuôn từ trái tim của Chúa
Như nguồn suối phun trào phước hạnh cho chúng con
Chúng con tin cậy Ngài.
Ôi Cha, Đấng quyền năng và thánh khiết
Đấng bất tử
Xin ban phước hạnh cho chúng con và cho toàn thế gian (3 lần)
Lạy Chúa Jesu, Chúa của phước hạnh, chúng con tin cậy nơi Ngài
Amen

Tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa
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Lạy Chúa, con xin Ngài hướng dẫn để con có thể đưa ra quyết định con cần làm. Con tìm kiếm ý Chúa cho cuộc đời con.
Chúa ơi, con tin cậy nơi Ngài với tất cả tấm lòng, con không dựa cậy vào sự hiểu biết của riêng con, nhưng con tìm kiếm
ý Chúa cho mọi việc con làm. Và Chúa ơi, con biết Ngài sẽ chỉ lối cho con.
Lạy Chúa, xin dạy dỗ con biết lặng yên trong sự hiện diện thánh của Ngài. Xin dạy con có thể lắng nghe tiếng Chúa êm
dịu. Xin chúc phước cho con để con biết vâng lời Ngài và làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Lạy Chúa, nguyện xin giúp
con theo Lời Ngài và Ý Ngài.
Trong Danh Chúa Jesu con cầu nguyện. Amen
(Thánh kinh: Châm ngôn 3:5-6)

Cầu nguyện vượt qua lo lắng, căng thẳng, bất an
Lạy Cha toàn năng, con đến cùng Cha với lời nguyện cầu. Cha biết những điều con đang chịu đựng. Con đang lo lắng
căng thẳng. Cha ơi, con biết con bận tâm hay lo âu cũng chẳng giải quyết được gì. Con biết Cha là Đấng Toàn Năng, yêu
thương và năng quyền. Con đến với Cha xin Cha ban bình an và phước hạnh. Cha ơi, con biết Cha kêu gọi tất cả con cái
của Cha, trong đó có những người đang bất an và gắnh nặng như con, đến trong sự hiện diện của Cha.
Con cũng biết rằng Cha đã hứa cho con được nghỉ ngơi trong Cha. Cha ơi, con dâng phó mọi âu lo cho Cha bởi Cha luôn
chăm sóc con. Cảm tạ Cha. Cha thật khiêm nhường và dịu dàng. Con sẽ được an nghỉ trong Cha.
Con cũng dâng lời cầu nguyện cho tất cả con cái Chúa trên thế gian, những ai đang trong hoàn cảnh như con, nguyện xin
Cha ban phước và sự bình an.
Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu toàn năng. Amen.
(Kinh thánh: Ma-thi-ơ 11:28-30, IPhi-e-rơ 5:7)

Cầu nguyện chữa lành
Lạy Chúa toàn năng, Ngài là Đấng thánh khiết và công bình, Đấng quyền năng và phước hạnh. Mọi quyền năng trên Trời
và dưới Đất đều thuộc Ngài.
Chúa yêu dấu, Ngài là Chúa của ân điển. Ngài ban cuộc sống của Ngài cho tất cả chúng con. Ngài là Đấng cứu chuộc
chúng con. Trong tay Ngài và quyền năng Ngài có quyền chữa lành bệnh tật và âu lo.
Chúa yêu thương và phước hạnh biết bao. Ngài ban Con yêu dấu của Ngài – là Chúa Jesu, để làm Đấng cứu chuộc chúng
con. Mọi bệnh tật và tội lỗi của chúng con được rửa sạch trên Thập tự giá. Bởi lằn roi chữa lành Ngài mang và dòng
huyết thánh khiết từ Ngài, chúng con được lành Chúa ơi.
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Chúa ơi con xin thú nhận tất cả tội lỗi và yếu đuối của con với Ngài. Xin tha tội cho con. Con không là chi nếu không có
Ngài, và chỉ bởi ân điển của Ngài con được lành. Ngài là Chúa của những phép lạ huyền diệu. Con tin cậy quyền năng
yêu thương phước hạnh và sức mạnh của Ngài. Ngài đã tha tội con và chữa lành con. Ôi Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban
cho con trái tim mới mẻ trong sạch. Chúa ôi, con cảm tạ Ngài ban cho con bình an. Xin Chúa luôn ở cùng con. Ngài là
Thiên Chúa ở cùng con người.
Ngài là Đường đi, Chân lý và Sự sống. Ngài là Ánh sáng của đời con. Con được cứu bởi tình yêu của Ngài cho con. Xin
bao phủ con bằng huyết thánh khiết và quý giá của Ngài Chúa ôi.
Lạy Chúa Jesu, xin kéo con lại gần bên Chúa. Con tin vào quyền năng mạnh mẽ của Ngài. Ngài là Đấng cứu chuộc, chữa
lành, bảo vệ và là đồn lũy của con. Ngài là Chúa con.
Lạy Chúa Jesu, Chúa biết mọi điều về con, nhu cầu của con, mong ước của con... Con xin dâng mình trong tay thánh khiết
quyền năng của Ngài. Nguyện xin cho con theo ý Chúa, con thuộc về Ngài. Con được lành và được cứu.
Lạy Cha, con cũng cầu thay cho anh chị em của con, những người cần ân điển và ơn phước của Cha. Con xin cầu nguyện
trong Danh Chúa Jesu quyền năng. Amen.
(Kinh thánh: Ê-sai 53:5; Thi Thiên 103:1-5; Giăng 14:6)

Trong quyền năng Chúa, quăng xa những suy nghĩ và thói quen xấu
Lạy Chúa yêu dấu, con biết ân điển và ơn phước của Ngài trên con. Con đang tranh chiến với những suy nghĩ và thói
quen xấu, những thứ không đáng chi trong mắt Chúa. Con muốn quăng xa mọi suy nghĩ và thói quen xấu đó. Con cảm tạ
Chúa đã ban cho con sức mạnh và quyền năng dẫm trên lũ rắt rết và bọ cạp, vượt trên mọi quyền lực của kẻ thù, để
không có gì, không cách nào có thể làm hại con. Bởi vậy, trong Danh Chúa Jesu quyền năng, con công bố những suy nghĩ
và những thói quen xấu này phải rời bỏ con ngay bây giờ. Lạy Chúa, xin thanh tẩy con bằng huyết báu của Ngài, rửa trôi
mọi tội lỗi của con. Nguyện Ngài làm đầy con bằng ân điển và phước hạnh từ Ngài. Nguyện con được sống để chúc tôn
và làm vinh hiển Danh Thánh của Ngài. Con xin nguyện cầu trong Danh Chúa Jesu toàn năng. Amen
(Kinh Thánh: Lu-ca 10:19)

Cầu nguyện xin bình an
Lạy Cha, lòng con đang bất an và bối rối. Con không có sự bình an. Con mất tập trung dù con đã cố gắng. Lạy Cha Jesu,
Cha đã hứa ban bình an của Cha cho chúng con. Cha đã nói: “ Ta ban bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con
chẳng phải như bình an thế gian cho. Lòng các con đừng bối rối và sợ hãi”.
Chúa Jesu ôi, con tin cậy lời hứa của Cha. Cảm tạ Cha vì Cha luôn ở cùng con. Con ngợi khen Danh thánh của Cha. Con
dâng phó mọi âu lo của con cho Cha vì Cha là Đấng chăm sóc con. Con tin rằng bình an của Cha đang bao phủ trên con;
bình an của Cha đang vận hành trong con; Bình an của Cha vượt trên mọi hiểu biết của loài người. Cảm tạ Cha.
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Cha ơi, con biết rằng Cha đặt để sự bình an trong tất cả những ai tin cậy nơi Cha, những ai hướng mọi suy nghĩ về Cha.
Con tin cậy Cha, Chúa và Chủ của con. Cha là sức mạnh vô biên và là vầng đá muôn đời của chúng con. Con sẽ nằm và
ngủ bình an; Vì chỉ một mình Cha giúp cho con được an ninh.
Con cũng xin cầu nguyện cho mọi con cái Chúa những ai chưa có bình an trong lòng, nguyện xin bình an của Cha chạm
đến tấm lòng của họ, an ủi họ. Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu toàn năng. Amen.
(Kinh thánh: Giăng 14:27; Thi Thiên 4:8; Ê-sai 26:3-4’ IPhi-e-rơ 5:7; Philip 4:6-7)

Cầu nguyện xin Chúa tha tội
Kính lạy Cha yêu dấu, cho phép con đến trong sự hiện diện thánh của Cha, cho con được ở dưới bệ chân của Cha. Con
xin Cha tha hết những tội lỗi mà con đã vấp phạm qua ý nghĩ, lời nói và việc làm của con.
[[[Xin Chúa tha tội mà bạn đã phạm:
-

Trong thời thơ ấu
Khi trưởng thành
Tại nơi trường học, nơi làm việc, cơ quan
Trong các mối quan hệ với mọi ngươi trong gia đình
Trong các mối quan hệ với họ hàng bạn bè và những người khác

Hãy trình lên Cha tất cả những lỗi lầm của bạn và xin Cha tha thứ]]]
Cha ơi, ai biết được các sự sai lầm mình? Xin Cha tha các lỗi con không biết. Xin Cha giữ gìn con khỏi ý muốn phạm tội;
Nguyện cầu tội lỗi không điều khiển con thì con sẽ không chỗ trách được, và không phạm tội trọng.
Con đã phạm tội và chỉ bởi ân điển từ Cha mà tội lỗi con được rửa trôi, vì con nhận Cha là Đấng cứu chuộc con. Đức
Chúa Trời đã đến thế gian này để mang hết mọi sự yếu đuối và tội lỗi của con. Bởi ân điển của Ngài, bởi sự chết của
Ngài trên thập tự giá cho chúng con, con có thể gọi Ngài là Cha.
Lạy Cha, Cha thật yêu thương và quyền năng. Cha đã cứu thành Ni-ni-ve và giải cứu mọi dân ở đó khi họ ăn năn tội
mình. Cha ơi, Cha thật là Đấng bao dung và thương xót, chậm giận và yêu thương.
Nguyện xin Cha thánh hóa con, thanh tẩy tâm trí và tấm lòng con. Xin Cha tha thứ tội lỗi con đã phạm, phiếu trắng con
bằng huyết báu của Cha. Con xin cảm tạ Cha, ngợi khen Danh quyền năng và thánh khiết của Cha.
Nguyện lời từ miệng con, ý từ lòng con đẹp ý Cha. Cha ơi, Cha là sức mạnh của con, là Đấng cứu chuộc con. Nguyện xin
Cha tha thứ cho con, ban cho con tình yêu thương, bình an và sự thỏa lòng. Xin Cha cũng chúc phước cho gia đình của
con.
Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu thánh khiết và quyền năng.
(Kinh thánh: Thi Thiên 19:12-14)
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Cầu nguyện để có thể tha thứ cho người khác
Lạy Cha yêu dấu, con tổn thương. Con cảm thấy không thể tha thứ [[[nhắc đến tên của người mà bạn cảm thấy không
thể tha thứ]]]. Con thấy khó khăn để tha thứ việc này. Nhưng Cha ơi, con biết rằng Cha không muốn con cứ mang lấy sự
cố chấp trong lòng con. Con phải học từ Cha nhiều lắm. Cha đã ban Con một yêu dấu của Cha, là Chúa Jesu, đến thế
gian này để chết cho con trên thập tự giá, rửa sạch mọi sự yếu đuối và vấp phạm của con. Trong dòng huyết báu của
Chúa Jesu, mọi tội của con đã được tha và gột sạch mãi mãi; và Cha còn hứa rằng Cha sẽ không nhớ đến tội lỗi con đã
vấp phạm trong quá khứ nữa.
Lạy Cha, xin dạy dỗ con nên người có lòng tử tế và thương xót người khác. Xin Cha dạy con tha thứ cho người khác, như
Cha đã tha thứ cho con qua Chúa Jesu.
Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu quyền năng. Amen.
(Kinh thánh: Ê-phê-sô 4:32; Hê-bơ-rơ 10:17)
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Cầu nguyện xin vượt qua được sự sợ hãi
Lạy Cha yêu dấu, Danh thánh của Cha là thành lũy chắc chắn. Con được an toàn khi con chạy đến bên Cha. Cha là Chúa
là Chủ của con. Cha là Đức Chú Trời ở cùng con người, ở cùng chúng con. Đấng ở trong con lớn hơn thế gian, con chẳng
sợ hãi nữa.
Lạy Cha, con là con cái của Cha, được dẫn dắt bởi Thánh Linh, con không có chi sợ hãi. Chúa Thánh Linh ở cùng con công
bố rằng con là con của Cha.
Lạy Cha, Cha quan phòng và quản trị hết thảy, con chẳng có chi phải sợ hãi bởi Cha là Cha của con.
Cảm tạ Cha, Đức Chúa Trời
Xin Cha cứ tiếp tục chúc phước cho con với sự bình an từ Cha. Và Cha ơi, con xin cầu nguyện cho những ai cần ơn phước
và ân điển của Cha để vượt qua sợ hãi.
Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu quyền năng. Amen.
(Kinh thánh: Châm ngôn:18:10; I Giăng 4:4; La Mã 8:14-16)

Cầu nguyện cho đức tin và hy vọng nơi Chúa
Lạy Cha, con đến cùng Cha với lời nguyện cầu. Con biết rằng Cha nghe lời con cầu nguyện. Lạy Cha, có những lúc con
nản lòng và nghi ngờ, có những lúc đức tin của con yếu ớt. Nguyện xin Cha tha thứ cho những phút giây con yếu lòng,
xin tha thứ cho sự bất tín của con.
Đức tin đến bởi sự nghe Lời của Đức Chúa Trời. Xin Cha chúc phước cho con để con dành nhiều thì giờ hơn cho việc đọc
Kinh Thánh – Lời Thánh của Cha. Xin Cha thêm đức tin cho con. Đức tin là sự biết chắc những điều chúng con hy vọng
chắc chắn sẽ xảy ra, chắc chắn về những điều chúng con không thể thấy. Nguyện xin Cha chúc phước cho con hầu cho
đức tin của con nơi Ngài được tăng trưởng.
Con biết Cha là Chúa Trời yêu thương, Đấng đáp lời nguyện cầu của chúng con. Nếu có điều gì trong lời cầu nguyện của
con chẳng tốt cho con, xin Cha ban cho con điều tốt nhất. Lạy Cha chí thánh, Cha đã hứa rằng Cha có kế hoạch vĩ đại cho
con và cuộc đời con, kế hoạch của bình an để mang đến cho con một niềm hy vọng và tương lai sáng tươi. Con tin rằng
kế hoạch của Đức Chúa Trời cho con là tốt nhất có thể. Cầu xin Cha dạy dỗ con biết vâng phục Cha. Cha là Chúa của hy
vọng. Con nguyện cầu Cha sẽ làm đầy rẫy trong con sự bình an và vui thỏa bởi con tin cậy nơi Cha, để con sẽ ngập tràn
hy vọng bởi quyền năng Chúa Thánh Linh.
Con cũng xin cầu nguyện cho những người đang tranh chiến với đức tin của họ và có nhu cầu được nếm trải Ánh sáng
của Hy vọng nơi Cha, Chúa Trời của con.
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Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu, Amen.
(Kinh thánh: Ro-ma10:17, Giê-rê-mi29:11, Ro-ma15:13, Hê-bơ-row11:1)

Cầu nguyện cho yêu thương vượt qua sự ác
Lạy Cha yêu dấu, chúng con dâng trình lên Cha lời cầu nguyện cho những người đã vô tình hay cố ý làm ác cho gia đình
chúng con, làm hại chúng con. Lạy Cha, Cha đã dạy chúng con tha thứ cho người khác, bởi vậy, chúng con tha thứ cho
từng người, cho tất cả mọi người trong họ, và chúng con cầu nguyện cho họ có bình an và thịnh vượng. Xin Cha ban bình
an, ân điển và ơn phước cho họ.
Lạy Chúa Jessu, Chúa đã nói: Song ta nói cùng con rằng: Hãy yêu kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho kẻ rủa sả con, làm
lành cho kẻ ghét bỏ con, và cầu nguyện cho những người bắt bớ con, hầu cho con được làm con của Cha ở trên trời; bởi
vì Đức Chúa Trời khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình cùng kẻ độc ác.
Cha ơi, chúng con vâng lời Cha, chúng con cầu nguyện cho những người đó, để Cha chúc phước cho họ với tình yêu, bình
an và vui thỏa. Nguyện họ sẽ biết đến Danh Cha và kinh nghiệm được Đức Chúa Trời một cách cá nhân.
Lạy Cha, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu toàn năng. Amen.
(Kinh thánh: Ma-thi-ơ 5:44-45)

Cầu nguyện đầu phục Chúa, để Chúa làm chủ đời sống tôi
Lạy Chúa, Ngài đã nói : “Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì cửa sẽ mở”. Con đây thưa Chúa, con mời Ngài
bước vào cuộc đời con, con tìm kiếm Ý Chúa. Con đầu phục Ngài. Lạy Chúa, con xin đặt Chúa lên hàng đầu trong cuộc
đời con. Nguyện xin Chúa làm chủ cuộc đời con bởi con biết rằng kế hoạch của Chúa cho con là kế hoạch tốt nhất có
thể.
Con biết Cha là Chúa Trời yêu thương, Đấng đáp lời nguyện cầu của chúng con. Nếu có điều gì trong lời cầu nguyện của
con chẳng tốt cho con, xin Cha ban cho con điều tốt nhất. Lạy Cha chí thánh, Cha đã hứa rằng Cha có kế hoạch vĩ đại cho
con và cuộc đời con, kế hoạch của bình an để mang đến cho con một niềm hy vọng và tương lai sáng tươi. Con tin rằng
kế hoạch của Đức Chúa Tròi cho con là tốt nhất có thể. Vì các tầng trời cao hơn đất, như suy tưởng và kế hoạch của
Chúa Trời cao hơn suy nghĩ và kế hoạch của con. Xin Chúa dạy dỗ con biết vâng phục Ngài. Xin cho con theo lời Ngài.
Lạy Chúa, xin dạy con đường lối của Chúa,để con sẽ đi theo chân lý của Ngài; Xin ban cho con trái tim trắng trong, khiến
lòng con tôn kính danh Ngài.
Lạy Chúa, con cầu nguyện trong Danh Chúa Jesu quyền năng, amen.
(Kinh thánh: Ma-thi-ơ7:7, Thi thiên86:11, Giê-rê-mi 29:11, Lu-ca 1:38, Ê sai 55:9)
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