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SỰ CAM KẾT

Thưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha đã yêu con
và khiến con trở nên con của Cha.
Xin giúp con yêu và vâng lời Cha.
Xin giúp con yêu người khác theo cách Cha yêu con.
Con xin lỗi vì những tội lỗi của con. Xin rửa sạch con.
Con sẽ ca ngợi Cha với tất cả tấm lòng!
Chúa Giê-xu, con muốn đi theo Chúa là Chủ của con.
Xin thay đổi con theo cách Chúa muốn.

SỰ PHỤ THUỘC

Xin đổ đầy con bằng Chúa Thánh Linh. Con muốn
biết kế hoạch Cha dành cho con.

SỰ ẢNH HƯỞNG

Xin khiến con trở nên người rao truyền thông điệp
của ân điển, lẽ thật, và sự công chính cho Cha.

MÔN ĐỒ HÓA

Xin sử dụng con cho vinh quang của Chúa và mời gọi
người khác cùng bước theo Ngài.

THẨM QUYỀN

Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen
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CÂU GỐC
Ẩn dụ về con chiên đi lạc  Lu-ca 15:1-7 | Hãy xem Đức Chúa Cha đã ban cho

chúng ta tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng ta được gọi là con
cái của Đức Chúa Trời, và chúng ta thật là con cái Ngài! –1 Giăng 3:1

Câu chuyện của Áp-ra-ham  Sáng Thế Ký 12:1-5 | Đức Chúa Jêsus đáp:

“‘Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức
Chúa Trời ngươi.’ Ấy là điều răn thứ nhất và quan trọng hơn hết.
–Ma-thi-ơ 22:37-38

Người Sa-ma-ri nhân lành  Lu-ca 10:25-37 | Đây là điều răn của Ta: Các con hãy
yêu thương nhau, như Ta đã yêu thương các con. –Giăng 15:12
Ẩn dụ về người đầy tớ không tha thứ  Ma-thi-ơ 18:21-35 | Xin rửa sạch hết mọi
gian ác và thanh tẩy tội lỗi con.–Thi thiên 51:2
Câu chuyện Giáng Sinh  Lu-ca 2:1-20 | Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức

Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài. –Thi thiên 9:1

Phi-e-rơ không hoàn hảo  Lu-ca 22:54-62 | Ngài phán với mọi người:

“Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự
giá mình mà theo Ta. –Lu-ca 9:23

Đấng An Ủi  Giăng 14:15-31 | Nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh.
– Ê-phê-sô 5:18b

giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh
quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.–Giăng 1:14

Sau-lơ quê ở Tạt-sơ trở thành sứ đồ Phao-lô  Công Vụ 9:1-22 | Vậy, hãy đi khiến
muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa
Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ. –Ma-thi-ơ 28:19

Người mù Ba-ti-mê  Mác 10:46-52| Chính vì thế mà Đức Chúa Trời đã tôn

Ngài lên rất cao, Và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. –Phi-líp 2:9
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Chúa Giê-xu và các con trẻ  Ma-thi-ơ 18:1-6 | Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống

