
BÀI CẦU NGUYỆN: PHƯỚC HẠNH KHI YÊU MẾN LỜI CHÚA 
Theo Thi-thiên 1 

 

1. Cảm tạ ngợi khen Chúa là Đấng ban (Thi-thiên 1:1) phước cho người nào chẳng theo mưu 

kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;  

Ứng dụng: Xin Chúa gìn giữ chân con (Những người trong gia đình con) ... không theo mưu 

kế của kẻ dữ /chẳng đứng trong đường tội nhân /chẳng ngồi chỗ của kẻ nhạo báng vì Chúa 

không muốn con bị tai họa và bị rủa sả). Nếu con ... có vi phạm những điều Chúa cấm, xin 

Chúa tha thứ và rửa sạch con bằng huyết quyền năng của Ngài. Và nhờ quyền năng của Đức 

Thánh Linh giúp con... biết từ bỏ mọi điều gian ác và quay trở lại bước theo con đường của 

Chúa. 

2. Xin Chúa chữa lành tấm lòng con (gia đình...): Ban cho con (gia đình...) yêu mến Lời 

Chúa, giúp con... 2 lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy 

ngày và đêm.  

3. Con cảm tạ ngợi khen Chúa vì con...3 sẽ như cây trồng gần dòng nước, sanh bông trái theo 

thì tiết, lá nó cũng chẳng tàn héo;  

4. Con cảm tạ ngợi khen Chúa vì mọi sự con (gia đình…) làm đều sẽ thạnh vượng. "Trong 

Danh Dức Chúa Giê-su con tin và con đồng ý với lời của Đức Chúa Trời và lời Ngài bắt đầu 

hành động trong con (gia đình…)  và con (gia đình…)  sẽ được phước y theo lời Ngài hứa kể 

từ giờ phút này. Ha-lê-lu-gia. Amen!" 

5. Xin Chúa cho con nhận biết và kính sợ về những điều Ngài cảnh báo! Vì 4 Kẻ ác chẳng 

như vậy đâu; Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi. 5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng 

đứng nổi trong ngày đoán xét, tội nhân cũng không được vào hội người công bình. 6 Vì Đức 

Giê-hô-va biết đường người công bình, song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.  

6. Cảm tạ ngợi khen Chúa! Trong danh Đức Chúa Giê-su Christ. Amen 
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