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Đức Chúa Trời của vũ trụ, Đấng Sáng Tạo của chúng ta, luôn lắng nghe và đáp
lời cầu nguyện. Thật tuyệt vời phải không? Chúa Giê-xu nói, “Tất cả thẩm
quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta”. Nếu Chúa Giê-xu có tất cả thẩm
quyền, con có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu con cầu nguyện…

Â

n đi ể n

Thưa Cha trên thiên đàng, cảm
ơn Cha đã yêu con và khiến con
trở nên con của Cha.
CON Y

ÊU CH

A

Chúa Giê-xu muốn mọi người biết Ngài yêu họ nhiều đến dường nào. Ngài đã kể một câu
chuyện về một người chăn chiên và con chiên đi lạc. Người chăn rất lo lắng cho con chiên đi
lạc, để lại cả bầy chiên và đi tìm con chiên đó, bởi vì người chăn muốn nó được an toàn. Chiên
là loài vật yếu ớt và đôi khi vẩn vơ đi theo đường riêng của nó. Chúng có thể dễ dàng bị gấu,
sói và sư tử tấn công ăn thịt.
chiên là bảo vệ chiên khỏi sự nguy hiểm, v
à
a một người chăn
Công việc củ
đã làm. Người chăn đã rất hạnh phúc khi tìm thấy
y
à
n
n
ă
h
c
i
ờ
ư
g
đó là điều n
nó trên vai mình suốt đường về nhà và mở tiệc ăn mứng!
chiên và mang

Chúa Giê-xu nói đó là
điều sẽ xảy ra khi một bé trai
hoặc bé gái tiếp nhận Chúa Giê-xu
là Đấng Cừu Rỗi - các con đi lạc
nhưng giờ được tìm thấy. Các con
đem sự vui mứng, hạnh phúc
và tiệc mứng đến thiên
đàng!

CÂU GỐC
Hãy xem Đừc Chúa Cha đã ban cho chúng ta
tình yêu thương lớn dường nào, đến nỗi chúng
ta được gọi là con cái của Đừc Chúa Trời, và
chúng ta thật là con cái Ngài! I Giăng 3:1
2

Chúa Giê-xu sẽ làm lòng con tràn ngập niềm vui mứng;
Ngài sẽ làm tâm hồn con hết âu lo bằng tình yêu của
Ngài. Ngài sẽ vui vẻ cất tiếng hát vì con.
3

Tìn

h Yêu

Giúp con yêu và vâng lời Cha.

Áp-ra-ham vâng lời Chúa. Ông ra đi với vợ mình là Sa-ra, cháu mình là Lót, và tất cả
tài sản đến một vùng đất mới. Sự vâng lời mới chỉ là bước khởi đầu trong cuộc phiêu
lưu trọn đời của ông để lớn lên trong sự vâng lời, tình yêu và đức tin.

À
, ĐÂY L
SA-RA T HỨA!
ĐẤ
VÙNG

CHÚA ĐÃ
CHÚC PHƯỚ
C CHO
CHÚNG TA!

Áp-ra-ham yêu Chúa.
Ông đã sống rất, rất lâu trước đây. Khi
ông đã già, Đừc Chúa Trời phán với ông, "Hãy rời
khỏi xừ sở ngươi, bà con ngươi, và nhà cha ngươi để đi
đến xừ Ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm ngươi trở nên một dân lớn.
Ta sẽ ban phước cho ngươi và làm nổi danh ngươi. Ngươi sẽ
thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào
chúc phước ngươi, và sẽ nguyền rủa kẻ nào nguyền
rủa ngươi. Mọi dân trên thế gian sẽ
nhờ ngươi mà được phước"

chúng ta vâ ng lời Ngài.
Chúa muốn â ng lời là chúng ta yêu Ngài.
ta v
Khi chúng

CÂU GỐC
Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến
Chúa là Đừc Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thừ nhất và
quan trọng hơn hết Ma-thi-ơ 22:37, 38
4

Vâng lời và bước theo Chúa Giê-xu là một
hành trình lý thú!
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Yêu người khác
theo cách Chúa yêu chúng ta
nào.
nghĩa là gì? Hãy cùng tìm hiểu là
“Ai
-xu
Giê
a
Chú
Có một người hỏi
giải
người lân cận tôi?” Chúa Giê-xu
thích bằng cách kể một câu
chuyện. Ngài là người kể
chuyện rất hay.

XIN GIÚP

CÂU GỐC
Đây là điều răn của Ta: Các con hãy
yêu thương nhau, như Ta đã yêu
thương các con – Giăng 15:12
6

Giúp con yêu người khác
theo cách Cha yêu con.

Một người kia đi trên đường thì gặp phải bọn cướp, chúng đánh ông và cướp hết mọi thứ, để lại
ông sắp chết nằm bên đường. Nhiều người đi ngang qua nhưng không ai bày tỏ sự thương xót với
ông. Một người Sa-ma-ri (người bị người khác coi thường) đến quỳ xuống và chăm sóc ông, lau và
băng bó vết thương, mang ông đến chỗ an toàn để phục hồi và thậm chí chi trả tiền cho ông.

ĐỪNG LO
S Ợ.
TÔI SẼ C
HĂM SÓC
A N H.

TÔI.

u kết thúc câu chuyện “Ta muốn con đi
Chúa Giê-x như vậy với những ai bị thương”
và làm
Con muốn bày tỏ tình yêu bằng hành động,
không chỉ là lời nói.
7
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Con xin lỗi vì những
tội lỗi mà con phạm.
Xin rửa sạch con.

Phi-e-rơ hỏi
Chúa Giê-xu “Thưa Chúa, nếu
anh em con phạm lỗi với con thì con
sẽ tha thừ cho họ mấy lần? Có phải
đến bảy lần chăng?” Ngài đáp:
“là bảy mươi lần bảy” và Ngài
bắt đầu kể một câu
chuyện khác

CON CẦU XIN
CHÚA, XIN THƯƠ
NG XÓT
CON VÀ GIA ĐÌN
H!

CHÚA ƠI, XIN
CỨU LẤY CON.

MẸ ƠI, CON

CÂU GỐC
Xin rửa sạch hết mọi gian ác và thanh
tẩy tội lỗi con – Thi Thiên 51:2
8

Một ngày nọ, có một vị Vua kia gọi tất cả đầy tớ của mình vào và yêu cầu họ khai trình hết các
khoản mà họ đang nợ Vua. Người ta đem đến cho Vua một người đang nợ Vua số tiền rất lớn và
không thể trả được. Vua lệnh rằng “Ta sẽ bán ngươi, vợ con và tất cả tài sản, để trả nợ”. Người
đầy tớ van nài. Vua động lòng thương xót và nói “Ngươi không cần phải trả cho ta món nợ đó
nữa”. Khi được xóa nợ, người này nhìn thấy
người đầy tớ của mình nợ ông một ít tiền thì đe
dọa sẽ tống vào tù nếu không trả hết tiền. Người
đầy tớ cầu xin lòng thương xót nhưng người này
U M, T A
đã không động lòng và tống người đầy tớ của
NÊN LÀM GÌ
mình vào tù.
Đ Â Y?

SỢ.

a mình nợông một ít tiền thì
hấy người đầy tớcủ
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n
ì
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a
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ền. Người đầy tớcầu xin lòng thương
xóa nợ,
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Con muốn tha thừ cho người khác vì Chúa
Giê-xu đã tha thừ cho con.

9

ượng
h
p
ờ
th
Sự
với
Con sẽ ca ngợi Cha

Khi Chúa Giê-xu được sinh ra, ai nấy đều vui mừng! Thiên sứ ngợi ca “Vinh danh
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người”. Các người chăn chiên
đến và thờ phượng Chúa Giê-xu mới sanh.

tất cả tấm lòng!

NGÔI SAO
SÁNG DẪN CHÚNG
TA ĐẾN VỚI HÀI NHI
GIÊ-XU

CHÚNG TA
CÓ NHỮNG
MÓN
QUÀ!

BÌNH AN
DƯỚI ĐẤT!
CA NGỢI ĐỨC
CHÚA TRỜI VÌ SỰ
RA ĐỜI CỦA CON
TRAI NGÀI

Xưa thật là xưa,
khoảng hơn 2000 năm trước, một cô
gái trẻ tên Ma-ri được một thiên sừ tên
Gáp-ri-ên viếng thăm. “Đứng sợ hãi, Ma-ri, cô
được ơn trước Chúa. Cô sẽ mang thai và sinh một
con trai và đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ
được tôn trọng, được gọi là Con của
Đấng Chí Cao”

CÂU GỐC
Con sẽ hết lòng cảm tạ Đừc Giê-hô-va; Con sẽ thuật lại
các việc lạ lùng của Ngài – Thi Thiên 9:1
10
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và những nhà thông thái đến tôn
gười chăn chiên
n
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và thờ phượng Ngài.
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húng ta cũng tôn vinh
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Giống hờ phượng Chú
t
à
vinh v

Con muốn ca ngợi Chúa mỗi ngày!
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Chúa Giê-xu, con muốn đi theo
Chúa là Chủ của con. Xin thay
đổi con theo cách Chúa muốn.

LÀ TÔI SAO?
KHÔNG PHẢI TÔI
ĐÂU! IM ĐI!

NGƯỜI N
ÀY
CÙNG GIÊ ĐÃ Ở
-XU!

Phi-e-rơ sực nhớ về lời của Chúa, ông chạy đi và khóc. Ông cảm thấy kinh khủng. Chúa Giê-xu không
từ bỏ Phi-e-rơ. Ngài đã ăn sáng cùng Phi-e-rơ sau khi Ngài phục sinh và tha thứ cho ông. Chúa Giê-xu
muốn Phi-e-rơ trở thành môn đồ của Ngài và đi môn đồ hóa muôn dân cho Ngài. Ngay cả khi Phi-erơ không hoàn hảo thì Chúa Giê-xu đã biết Phi-e-rơ rất muốn đi theo Ngài là Cứu Chúa của ông

ÔNG Ở
CÙNG GIÊ-X

U!

ÔI BIẾT
CHÚNG T RONG SỐ
MỘT T
ƯỜI
ÔNG LÀ
I NHƯ NG
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N
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TỪ GA-L
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Chúa Giê-xu biết và nói
với Phi-e-rơ rằng trước khi gà gáy,
ông sẽ chối Chúa ba lần trong sân của Thầy
Tế Lễ Thượng Phẩm nơi Chúa Giê-xu bị tra hỏi
trước khi bị xử chết, Phi-e-rơ đã làm y như vậy.
Khi đám đông bắt đầu nhận ra Phi-e-rơ, ông
trở nên sợ hãi và phủ nhận ông đã ở cùng
Chúa Giê-xu. Sau đó thì gà gáy.

Phi-e- rơ không bao giờ chối Chúa Giê-xu lầ

n nào nữa.

CÂU GỐC
Nếu ai muốn theo Ta, phải tứ bỏ
chính mình, mỗi ngày vác thập tự
giá mình mà theo Ta - Luca 9:23
12

Chúa Giê-xu, con muốn trung thành với Ngài luôn luôn.
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Xin đổ đầy con bằng Chúa
Thánh Linh. Con muốn biết
kế hoạch Ngài dành cho con.
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Chúa Giê-xu gửi Thánh Linh Ngài giúp đỡ Hội Thánh bắt đầu sứ mạng. Không lâu sau
đó, trong một ngày rất đặc điệt gọi là Ngày Lễ Ngũ Tuần, một ngọn gió lớn thổi qua
và Ngài đổ đầy mọi người bằng Chúa Thánh Linh.

HA,
U XIN C
TA SẼ CẦ HO CÁC CON
BAN C
Ở
NGÀI SẼ AN ỦI KHÁC ĐỂ
G
N
Ấ
I.
Đ
I ĐỜ
MỘT
CON ĐỜ
VỚI CÁC

WOW!

ỆT

THẬT TUY
VỜI!

Chúa Giê-xu nói
“Ta sẽ đi rất xa, nơi con không thể
đến được. Nhưng đứng lo lắng, Ta sẽ để
Thánh Linh Ta ở đây với con”. Đây là điều
đã xảy ra trước khi Chúa Giê-xu chết trên
thập tự và sống lại, ngồi bên phải của
Chúa Cha trên thiên đàng. Ngài
CÂU GỐC
không để chúng ta
Nhưng phải đầy dẫy Thánh Linh. – Ê-phê-sô 5:18b
một mình.
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CON MU
Ố
ĐI CÙNG N
CHÚA

CẢM ƠN CHÚA
GIÊ-XU

ở với chúng ta
Chúa luôn luônvà hướng dẫn.
a
ủ
c
h
n
i
L
Thánh ười an ủi, thầy giáo
như ng
Khiến con giống Ngài hơn, Chúa Giê-xu ơi, xin
đổ đầy con bằng Chúa Thánh Linh.
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hưởng

ền
Xin khiến con trở nên người truy
rao thông điệp của ân điển, lẽ
thật, và sự công chính cho Cha.
CHÚA GIÊXU ƠI, CON CŨN
G
MUỐN NGỒI TRÊN
ĐÙI NGÀI!

Chúa Giê-xu có tấm lòng cho sự công chính. Chúa Giê-xu nói sẽ thật kinh khủng cho bất cứ ai làm
tổn thương con trẻ. Ngài luôn giúp đỡ những người bị bỏ quên, kể cả những con trẻ, người bệnh
hay người nghèo.
HÃY ĐỨNG
CẠNH TA.

,
CHÚA GIÊ-XU
N ĂN
NGÀI CÓ MUỐ
GÌ KHÔNG?

CHÚA GIÊ
XU, NGÀI CÓ
THỂ
LÀM CON KH
ỎE
MẠNH.

-XU
CHÚA GIÊ .
YÊU CON

Những môn đồ hỏi Chúa
Giê-xu “Ai là người cao trọng nhất
trong vương quốc thiên đàng?” Chúa Giê-xu
biết điều họ đang suy nghĩ và gọi một em thiếu
nhi đến. Sau đó Ngài nhìn vào mắt các môn đồ
và nói một điều vô cùng tuyệt vời “Bất cừ ai
CÂU GỐC
khiêm nhường giống đừa trẻ này sẽ là
người cao trọng nhất trong vương
Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta,
quốc thiên đàng”
đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng
vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một
đến tứ nơi Cha. – Giăng 1:14
16

Ngài đã nói một điều thậm chí
còn t
"Còn ai vì danh Ta tiếp một đừa trẻ như uyệt vời hơn nữa
t
Chúa thật sự có ý như vậy vì Ngài hế này từc là tiếp đó
n
chỉ nói sự t
hật mà thô Ta".
i.

Con cũng sẽ cố gắng và luôn luôn nói
sự thật.
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Sử dụng con cho vinh hi
ển
của Cha và mời gọi ngườ
i
khác cùng theo Chúa.

Một ngày nọ Sau-lơ (trước khi ông được đổi tên là Phao-lô) đang đi trên đường. Một
luồng sáng lớn từ thiên đàng khiến ông ngã trên đất. Nó khiến ông bị mù. Sau-lơ
nghe một tiếng nói, “Sau-lơ, sao con bắt bớ Ta?”, Ông khóc “Lạy Chúa, Chúa là ai?”
“Ta chính là Giê-xu mà con đang bắt bớ”. Sau-lơ quá sợ hãi và run rẩy. Ông không
thể nhìn thấy trong ba ngày.

THƯA CHÚA,
NGÀI LÀ AI?

Phao-lô là người
rất quan trọng trong Kinh
Thánh. Ông đã viết nhiều sách
trong Tân Ước. Nhưng Phao-lô cũng
từng là người căm ghét và thù nghịch
Đấng Christ. Ông giết hại
những người theo Đấng Christ.
Nhưng Chúa Giê-xu đã
thayđổi ông.

CÂU GỐC
Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy
nhân danh Đức Chúa Cha, Đừc Chúa Con và Đức Thánh
Linh làm báp-têm cho họ – Ma-thi-ơ 28:19
18

Chúa chữa lành Sau-lơ và ông bắt đầu giảng dạy v
ề Chúa Giêxu ở mọi n
Tên của Sau-lơ được đổi thành Phao -lô. Ô ng
ơi ôn
khiến cho t
h
ế giới phải g đi tới.
Chúa Giê-xu, dâ ng cho Chúa mọi vinh quang
đảo lộn v
và dạy ngườ
ì
i khác làm
theo như
vậy.

Con có thể mời ai đi theo Chúa Giê-xu?
19
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Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen
Ba-ti-mê bị mù,
ông phải ăn xin ở trên đường phố.
Ông biết Chúa Giê-xu và những công
việc tuyệt vời của Ngài. Ông nghe Chúa
Giê-xu chữa lành người bệnh, người
mù và những người không thể đi được.
Ba-ti-mê muốn Chúa chữa
lành cho ông nữa.

“Lạy Chúa Giê-xu, xin đoái thương con, xin đoái thương con!” Ba-ti-mê khóc. Nhưng những người xung
quanh không tử tế với ông. Họ la lớn lên “Im lặng đi!” nhưng Ba-ti-mê ngó lơ họ và tiếp tục gọi Chúa
Giê-xu. Chúa Giê-xu nghe ông và nói “Hãy gọi người ấy đến đây.” Ông quẳng đi áo choàng, đứng phắt dậy
và đến với Chúa Giê-xu. “Con muốn gì?” Chúa Giê-xu hỏi. Ba-ti-mê trả lời “Con muốn được nhìn thấy”.

CON CÓ
I
THỂ THẤY NGÀ
!
U
CHÚA GIÊ-X

WOW!
TUYỆT VỜI!

CON
ĐỨC TIN NH
LÀ
ĐÃ CHỮA
CON.

CHÚA GIÊ ỆT
TUY
XU THẬT
VỜI!

CÂU GỐC
Chính vì thế mà Đừc 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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VUI LÊN
NÀO, BA-TIMÊ,
CHÚA GỌI Ô
NG
KÌA!

năng quyền để chữa lành cho
rằng Chúa Giê-xu có
Ba-ti-mê tin
ông vui mứng như thế nào
g
n có thể tưởng tượn
con người. Co
y chính là Chúa Giê-xu.
tiên ông được nhìn thấ
khi người đầu

Chúa Giê-xu trả lời Ba-ti-mê khi ông kêu
cầu Ngài, Ngài cũng sẽ trả lời con nữa.
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1. ÔN LẠI GIAO ƯỚC CẦU NGUYỆN
2. CẦU NGUYỆN THEO GIAO ƯỚC CẦU
NGUYỆN TRONG 40 NGÀY
3. HỌC THUỘC CÂU GỐC
 4. KHOANH TRÒN ĐÚNG HAY SAI VÀ THẢO
LUẬN VỀ NHỮNG CÂU TRẢ LỜI

Ân điển của Chúa khiến con được
trở nên con yêu dấu của Ngài.

ĐÚNG HAY SAI
Phước hạnh theo sau sự vâng lời.
ĐÚNG HAY SAI
Chúng ta chỉ nên yêu người nào yêu mình. ĐÚNG HAY SAI
Chúa Giê-xu muốn chúng ta tha thừ
và không giữ định kiến với người khác.
Chúng ta chỉ ca ngợi Chúa khi chúng
ta vui mứng.

ĐÚNG HAY SAI

ĐÚNG HAY SAI

Khi chúng ta kết ước theo Chúa Giê-xu,
Chúa khiến chúng ta giống Chúa hơn.
Chúa Thánh Linh là Đấng hướng dẫn.
Chúa Giê-xu không dành thời
gian cho Thiếu Nhi.
Chúa chỉ sử dụng người lớn để
nói về Chúa Giê-xu.
Tất cả năng quyền trên trời và
dưới đất thuộc về Chúa.

ĐÚNG HAY SAI
ĐÚNG HAY SAI

ĐÚNG HAY SAI
ĐÚNG HAY SAI
ĐÚNG HAY SAI

Trong lời cầu nguyện có năng quyền
vì trong Danh Chúa Giê-xu có thẩm quyền.
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ĐÚNG HAY SAI
Chúa lắng nghe con khi con cầu nguyện. ĐÚNG HAY SAI

uyện như thế nà
g
n
u
o
Cầ

CẦU NGUYỆN
C
Ớ
Ư
O
GIA o Thiếu Nhi
ch

BƯỚC 1

C ầu nguyện cá nhân mỗi ngày trong vòng
10 ngày.

BƯỚC 2

Khi con cầu nguyện, xin Chúa Giê-xu chỉ cho

BƯỚC 3

 ời người đó cầu nguyện trong 40 ngày cũng
M
như con cầu nguyện cho họ. Người này có thể
là bạn, ba, mẹ, anh, chị, ông bà, thầy cô
giáo hay Mục Sư của con.

BƯỚC 4

C hia sẻ với người bạn đang cùng cầu n
guyện với con các cách Chúa trả lời cho
điều con cầu nguyện. Con có thể viết xuống
hoặc vẽ một bức tranh.

con ai là người Chúa muốn con mời họ bước
vào giao ước cầu nguyện.

BƯỚC 5 Ghi nhớ những câu Kinh Thánh được giao.
BƯỚC 6 Chia sẻ tin tốt lành về Chúa Giê-xu cho
người khác.

BƯỚC 7 Lặp lại những bước trên với những bạn đồng
hành mới để cùng nhau theo Chúa Giê-xu.

Tên con là:
___________________________Và
hôm nay con bắt đầu cầu nguyện theo Giao Ứơc Cầu
Nguyện cho Thiếu Nhi.

Bạn đồng hành với con

Ngày hôm nay là: ______________

Tên

__________________ ________
Tên

Ngày

__________________ ________
Ngày

__________________ ________
Tên

Ngày
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C CẦU NGUYỆN
Ớ
Ư
O
A
GI ho Thiếu Nhi
C

ÂN ĐIỂN	Thưa Cha trên thiên đàng, cảm ơn Cha
đã yêu con và khiến con trở nên con
của Cha.

TÌNH YÊU	Xin giúp con yêu và vâng lời Cha.
LÒNG THƯƠNG XÓT	Xin giúp con yêu người khác theo cách
Cha yêu con.

SỰ ĂN NĂN	Con xin lỗi vì những tội lỗi của con.
Xin rửa sạch con.

SỰ THỜ PHƯỢNG	Con sẽ ca ngợi Cha với tất cả tấm
lòng!

SỰ CAM KẾT	Chúa Giê-xu ôi, con muốn đi theo

Chúa là Chúa 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 một thông điệp

của ân điển, lẽ thật, và sự công chính
cho Cha.

MÔN ĐỒ HÓA	Xin sử dụng con cho vinh hiển của Cha
và mời gọi người khác cùng theo Chúa.

THẨM QUYỀN	Trong Danh Chúa Giê-xu. Amen
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