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XH34:6-7B  

Thiên Chúa nhân 
hậu và từ bi, hay 
nén giận, giàu nhân 
nghĩa và thành tín, 
giữ lòng nhân nghĩa 
với muôn ngàn thế 
hệ, chịu đựng lỗi 
lầm, tội ác và tội lỗi. 

 

 

 

2SB7:14 

 Nếu dân Ta vốn kêu 
cầu Danh Ta, mà biết 
hạ mình xuống khẩn 
nguyện và tìm kiếm 
Nhan Ta, từ bỏ 
những con đường 
xấu xa mà trở lại, thì 
Ta, từ trời, Ta sẽ 
nghe và thứ tha tội 
lỗi họ. 

 

 

2SB30:9B  

Thiên Chúa là 
Đấng từ bi nhân 
hậu, Người sẽ 
không ngoảnh 
mặt làm ngơ, 
nếu anh em trờ 
lại vời người. 

 

 

NKM9:17B  

Chúa là Thiên Chúa 
luôn sẵn sàng thứ 
tha, Ngài từ bi 
nhân hậu, chậm 
giận, giàu tình 
thương, đã không 
bỏ rơi họ. 
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TB4:5 Hãy tưởng 
nhớ Đức Chúa mọi 
ngày, đừng có ưng 
phạm tội và làm trái 
mệnh lệnh của 
Người. Hãy thực thi 
công chính suốt mọi 
ngày đời con và 
đừng đi theo những 
nẻo đường bất 
chính. 

 

 

 

TB4:11  

Trước nhan Đấng 
Tối Cao, của bố thí 
là một lễ vật quý giá 
cho những ai làm 
việc bố thí. 

 

 

TB4:16  

Hãy chia cơm sẻ áo 
cho người đói rách. 
Phàm là của dư 
thừa, con hãy lấy 
mà bố thí, và mắt 
con đừng có so đo 
trong việc bố thí 
của con. 

 

 
 

TB12:8 

 Cầu nguyện kèm 
theo đời sống chân 
thật, bố thí đi đôi 
với đời sống công 
chính, thì tốt hơn có 
của mà ở bất công; 
làm phúc bố thí thì 
đẹp hơn là tích trữ 
vàng bạc. 
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TB13:8B  

Người là Đấng cao 
cả quyền năng. Tội 
nhân hỡi, mau quay 
đầu trở lại, trước 
Thánh Nhan, hãy ăn 
ở ngay lành. Biết 
đâu Người chẳng 
ưng chẳng nhận mà 
dủ thương xót phận 
anh em? 

 

 

 

GDT7:30b  

Thiên Chúa chúng 
ta sẽ ngoảnh mặt 
lại thương xót 
chúng ta, vì Người 
sẽ chẳng bỏ rơi 
chúng ta mãi mãi. 

 

 

2Mcb 6:16 

 Người chẳng bao 
giờ rút lại lòng 
thương xót dành 
cho chúng ta; 
Người có dùng tai 
hoạ để giáo dục 
dân Người, thì cuối 
cùng Người vẫn 
không bỏ rơi. 

 

 
 

Gióp 22:29  

Người triệt hạ kẻ 
ăn nói kiêu căng 
và cứu vớt ai 
khiêm nhường 
cúi mặt. 
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TV4:2  

Lạy Thiên Chúa là 
đèn trời soi xét, khi 
con kêu, nguyện 
Chúa đáp lời. Lúc 
ngặt nghèo, Chúa đã 
mở lối thoát cho con, 
xin thương xót nghe 
lời con cầu khẩn. 

 

 
 

TV18:7  

Lúc ngặt nghèo tôi 
kêu cầu Đức Chúa, 
kêu cầu Người là 
Thiên Chúa của tôi. 
Từ thánh điện, 
Người nghe tiếng 
tôi cầu cứu, lời tôi 
khẩn nguyện vọng 
đến tai Người. 

 

 
 

TV18:17,20  

Từ chốn cao vời, 
Chúa đưa tay nắm 
lấy, vớt tôi lên khỏi 
nước lũ mênh 
mông, Người kéo tôi 
ra chỗ thảnh thơi, vì 
yêu thương tôi nên 
Người giải thoát. 

 

 
 

TV18:32-33  

Ngoài Đức Chúa, hỏi 
ai là Thiên Chúa? Ai 
là núi đá độ trì, ngoài 
Thiên Chúa của ta? 
Chính Thiên Chúa là 
nơi trú ẩn vững chắc 
của tôi, mở ra cho tôi 
đường lối thiện toàn. 
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TV23:1 

 CHÚA là mục tử 
chăn dắt tôi, tôi 
chẳng thiếu thốn 
gì.Trong đồng cỏ 
xanh tươi, Người cho 
tôi nằm nghỉ. Người 
đưa tôi tới dòng 
nước trong lành. 

 

 

TV23:4  

Lạy Chúa, dầu qua 
lũng âm u con sợ 
gì nguy khốn, vì có 
Chúa ở cùng. Côn 
trượng Ngài bảo 
vệ, con vững dạ an 
tâm 

TV23:6  

Lòng nhân hậu và 
tình thương Chúa ấp 
ủ tôi suốt cả cuộc 
đời, và tôi được ở 
đền Người những 
ngày tháng, những 
năm dài triền miên. 

 

TV25:8-9  

Chúa là Đấng nhân 
từ chính trực, chỉ lối 
cho tội nhân, dẫn kẻ 
nghèo hèn đi theo 
đường công chính, 
dạy cho biết đường 
lối của Người. 

 

MLCN MLCN MLCN MLCN 



    

 
 

TV27:1  

Chúa là nguồn ánh 
sáng và ơn cứu độ 
của tôi, tôi còn sợ 
người nào? Chúa là 
thành luỹ bảo vệ đời 
tôi, tôi khiếp sợ gì 
ai? 

 

 
 

TV27:14  

Hãy cậy trông vào 
Chúa, mạnh bạo 
lên, can đảm lên 
nào! Hãy cậy trông 
vào Chúa. 

 

  
 
TV30:6  

Người nổi giận, giận 
trong giây lát, nhưng 
yêu thương, thương 
suốt cả đời. Lệ có rơi 
khi màn đêm buông 
xuống, hừng đông 
về đã vọng tiếng hò 
reo. 

 

 
 
TV30:13  

Tâm hồn con ca ngợi 
Chúa, và không hề 
nín lặng. Lạy CHÚA 
là Thiên Chúa con 
thờ, xin tạ ơn Ngài 
mãi mãi ngàn thu. 
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 TV32:1  

Hạnh phúc thay, 
kẻ lỗi lầm mà được 
tha thứ, người có 
tội mà được khoan 
dung. 

 

 
 

TV32:7A  

Chính Chúa là nơi 
con ẩn náu, giữ gìn 
con khỏi bước ngặt 
nghèo.  

 

 
 

TV32:11  

Hỡi những người 
công chính, hãy vui 
lên trong Chúa, hãy 
nhảy mừng. Mọi tâm 
hồn ngay thẳng, nào 
cất tiếng hò reo. 

 

 
 

TV34:9-10  

Hãy nghiệm xem 
Chúa tốt lành biết 
mấy: hạnh phúc 
thay kẻ ẩn náu bên 
Người! Kính sợ 
Chúa đi, đoàn dân 
thánh hỡi, vì ai kính 
sợ Người chẳng 
thiếu thốn chi. 
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TV34:14-15  

Phải giữ mồm giữ 
miệng, đừng nói lời 
gian ác điêu ngoa; 
hãy làm lành lánh 
dữ, tìm kiếm bình 
an, ăn ở thuận 
hoà. 

 

 
 

TV34:19-20  

Chúa gần gũi những 
tấm lòng tan vỡ, cứu 
những tâm thần thất 
vọng ê chề. Người 
công chính gặp 
nhiều nỗi gian truân, 
nhưng Chúa giúp họ 
luôn thoát khỏi. 

 

 
 
TV40:2-3  

Tôi đã hết lòng trông 
đợi Chúa, Người 
nghiêng mình xuống 
và nghe tiếng tôi kêu. 
Người kéo tôi ra khỏi 
hố diệt vong, khỏi 
vũng lầy nhơ nhớp, 
đặt chân tôi đứng trên 
tảng đá, làm cho tôi 
bước đi vững vàng. 

 
 

 
 
TV40:12  

Muôn lạy Chúa, xin 
chớ ngừng âu yếm 
cảm thương con. 
Lòng thành tín và 
yêu thương của Ngài 
sẽ giữ gìn con mãi. 
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TV46:2  

Thiên Chúa là nơi 
ta ẩn náu, là sức 
mạnh của ta. 
Người luôn luôn 
sẵn sàng giúp đỡ 
khi ta phải ngặt 
nghèo. 

 

 

TV50:15  

Hãy kêu cầu Ta 
trong ngày cùng 
khốn, Ta sẽ giải 
thoát, và ngươi sẽ 
làm hiển danh Ta. 

 

 

TV50:23  

Kẻ dâng lời tạ ơn 
làm hy lễ sẽ làm 
hiển danh Ta. Ai 
sống đời hoàn hảo, 
Ta cho hưởng ơn 
cứu độ Chúa Trời. 

 

 

TV56:5  

Tôi tin tưởng vào Thiên 
Chúa và ca tụng lời 
Người. Tôi tin tưởng 
vào Thiên Chúa và 
không còn sợ hãi. 
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TV57:2  

Xin thương xót con 
cùng, lạy Thiên Chúa, 
xin Ngài thương xót 
con, này con đến ẩn 
náu bên Ngài; dưới 
bóng Ngài, này con ẩn 
náu, tới khi nào hết tai 
hoạ khổ đau. 

 

 
TV59:10  

Lạy Thiên Chúa là 
sức mạnh của con, 
con ngước mắt nhìn 
Ngài, bởi Ngài là 
thành luỹ bảo vệ con. 

 

 
 
TV59:17  

Lạy Chúa, sức mạnh 
Ngài, con xin mừng 
hát, tình thương Ngài, 
sớm sớm nguyện tung 
hô, bởi con được Chúa 
nên đồn nên luỹ, chốn 
con nương mình trong 
buổi gian truân. 

 

 
 
TV78:38  

Người vẫn xót 
thương, thứ tha, 
không tiêu diệt, nén 
giận đã bao lần, 
chẳng khơi bùng nộ 
khí. 

 

MLCN MLCN MLCN MLCN 



    

 
TV85:3  

Tội vạ dân Ngài, 
Ngài tha thứ, mọi 
lỗi lầm, cũng phủ 
lấp đi. 

 

 
 
TV86:11  

Xin dạy con đường lối 
Ngài, lạy Chúa, để 
con vững bước theo 
chân lý của Ngài. Xin 
Chúa hướng lòng con, 
để con biết một niềm 
kính tôn Danh Thánh. 

 

 
 
TV86:12-13  

Lạy Chúa là Thiên 
Chúa con thờ, con hết 
lòng cảm tạ, Thánh 
danh Ngài, con mãi 
mãi tôn vinh, vì tình 
Chúa thương con như 
trời như biển, Ngài đã 
kéo con ra khỏi vực 
thẳm âm ty. 

 

 
 
TV86:15  

Muôn lạy Chúa, Ngài 
là Thiên Chúa nhân 
hậu từ bi, Ngài chậm 
giận, lại giàu tình 
thương và lòng thành 
tín. 
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TV89:2  

Tình thương Chúa, 
đời đời con ca tụng, 
qua muôn ngàn thế 
hệ miệng con rao 
giảng lòng thành tín 
của Ngài. 

 

 
 

TV91:4  

Chúa phù trì che 
chở, dưới cánh 
Người, bạn có chỗ ẩn 
thân: lòng Chúa tín 
trung là khiên che 
thuẫn đỡ. 

 

 
 

TV91:14-15  

Chúa phán: "Kẻ gắn 
bó cùng Ta sẽ được 
ơn giải thoát, người 
nhận biết danh Ta sẽ 
được sức phù trì. Khi 
kêu đến Ta, Ta liền 
đáp lại lúc ngặt 
nghèo có Ta ở kề 
bên.  

 

 
 
TV100:4-5A  
Hãy vào cửa thánh 
điện cất tiếng tạ ơn, 
tới khuôn viên đền 
vàng dâng lời ca ngợi, 
tạ ơn Chúa và chúc 
tụng danh Người. Bởi 
vì Chúa nhân hậu, 
muôn ngàn đời Chúa 
vẫn trọn tình thương 
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TV103:2-3  

Chúc tụng Chúa đi, 
hồn tôi hỡi, chớ khá 
quên mọi ân huệ của 
Người. Chúa tha cho 
ngươi muôn ngàn tội 
lỗi, thương chữa lành 
các bệnh tật ngươi. 

 

 

TV103:8-9  

Chúa là Đấng từ bi 
nhân hậu, Người 
chậm giận và giàu 
tình thương, chẳng 
trách cứ luôn luôn, 
không oán hờn mãi 
mãi. 

 

 

TV103:10-11  

Người không cứ tội 
ta mà xét xử, không 
trả báo ta xứng với 
lỗi lầm. Như trời 
xanh trổi cao hơn 
mặt đất, tình Chúa 
thương kẻ thờ Người 
cũng trổi cao. 

 

 

TV103:12-13  

Như đông đoài cách 
xa nhau ngàn dặm, 
tội ta đã phạm, Chúa 
cũng ném thật xa ta. 
Như người cha chạnh 
lòng thương con cái, 
Chúa cũng chạnh 
lòng thương kẻ kính 
tôn. 
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TV103:12-13  

Như đông đoài cách 
xa nhau ngàn dặm, 
tội ta đã phạm, Chúa 
cũng ném thật xa ta. 
Như người cha chạnh 
lòng thương con cái, 
Chúa cũng chạnh 
lòng thương kẻ kính 
tôn. 

 

 
 

TV113:5-6 (116)  

Chúa là Đấng nhân từ 
chính trực, Thiên Chúa 
chúng ta một dạ xót 
thương, hằng gìn giữ 
những ai bé mọn, tôi 
yếu đuối, Người đã cứu 
tôi. 

 

 
 
 

TV113:17-18 (115)  

Không phải người đã 
chết, hay mọi kẻ bước 
vào cõi thinh lặng 
ngàn thu sẽ ca tụng 
Đức Chúa; nhưng là 
chính chúng ta, những 
người còn đang sống, 
chúng ta chúc tụng 
Chúa từ nay đến 
muôn đời. 

 

 
 
 

TV118:5-6  

Giữa cảnh gian 
truân, tôi đã kêu cầu 
Chúa, Chúa đáp lời 
và giải thoát tôi. Có 
Chúa ở cùng tôi, tôi 
chẳng sợ gì, hỏi 
người đời làm chi tôi 
được? 
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TV119:2-3  

Hạnh phúc thay kẻ 
tuân hành ý Chúa, hết 
lòng hết dạ kiếm tìm 
Người. Họ không làm 
điều ác, nhưng cứ 
đường lối Chúa mà đi. 

 

 
 

TV119:71-72  

Đau khổ quả là điều 
hữu ích, để giúp con 
học biết thánh chỉ 
Ngài. Con coi trọng 
luật Chúa truyền ban 
hơn vàng muôn bạc 
triệu. 

 

 
 

TV119:105  

Lời Chúa là ngọn đèn 
soi cho con bước, là 
ánh sáng chỉ đường 
con đi. 

 

 
 

TV119:114  

Chúa là nơi con ẩn 
náu, là thuẫn đỡ, con 
vẫn trông cậy ở Lời 
Ngài. 
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TV121:5,7  

Chính Chúa là Đấng 
canh giữ bạn, chính 
Chúa là Đấng vẫn chở 
che, Người luôn luôn ở 
gần kề. Chúa giữ gìn 
bạn khỏi mọi điều bất 
hạnh, giữ gìn cho sinh 
mệnh an toàn. 

 

 
 

TV136:3  

Hãy tạ ơn Chúa các 
Chúa, muôn ngàn đời 
Chúa vẫn trọn tình 
thương. 

 

 
 
TV139:1-2  

Lạy CHÚA, Ngài dò 
xét con và Ngài biết 
rõ, biết cả khi con 
đứng con ngồi. Con 
nghĩ tưởng gì, Ngài 
thấu suốt từ xa. 

 

 
TV139:3-4  

Đi lại hay nghỉ ngơi, 
Chúa đều xem xét, 
mọi nẻo đường con 
đi, Ngài quen thuộc 
cả. Miệng lưỡi con 
chưa thốt nên lời, thì 
lạy CHÚA, Ngài đã 
am tường hết. 
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TV139:14  

Tạ ơn Chúa đã dựng 
nên con cách lạ 
lùng, công trình Ngài 
xiết bao kỳ diệu! 
Hồn con đây Chúa 
biết rõ mười mươi. 

 

 

 

TV143:8  

Ngay từ buổi sớm mai, 
xin cho con nghiệm 
thấy tình thương của 
Chúa, vì con vẫn tin 
cậy nơi Ngài. Xin chỉ 
dạy đường lối phải 
theo, vì con nâng tâm 
hồn lên cùng Chúa. 

 

 

TV147:3  

Người chữa trị bao 
cõi lòng tan vỡ, 
những vết thương, 
băng bó cho lành. 

 

 

CN3:5-6  

Hãy hết lòng tin 
tưởng vào Đức Chúa, 
chớ hề cậy dựa vào 
hiểu biết của con. 
Hãy nhận biết Người 
trong mọi đường đi 
nước bước, Người sẽ 
san bằng đường nẻo 
con đi. 
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CN3:7  

Đừng tự coi mình là 
khôn ngoan, hãy kính 
sợ Đức Chúa và tránh 
xa sự dữ. 

 

 
CN3:9  

Của cải làm ra, con 
hãy dùng mà tôn 
vinh Đức Chúa, và 
hãy dâng lên Người 
phần hoa lợi đầu 
mùa của con. 

 

 
 

CN3:11-12  

Này con, chớ khinh 
thường khi Đức Chúa 
sửa dạy con, đừng 
chán ngán khi Người 
khiển trách. Vì Đức 
Chúa khiển trách kẻ 
Người thương, như 
người cha xử với con 
yêu quý. 

 

 
 
CN4:14-15  

Nẻo ác nhân, con chớ 
đi vào, đường kẻ xấu, 
con đừng bước tới. 
Hãy tránh xa, đừng 
ngang qua lối ấy, quay 
lưng lại, tìm lối khác 
mà đi. 
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CN8:22  

Đức Chúa đã dựng 
nên ta như tác phẩm 
đầu tay của Người, 
trước mọi công trình 
của Người từ thời xa 
xưa nhất. 

 

 
 

CN8:34-35  

Phúc thay người lắng 
nghe ta dạy, ngày 
ngày canh thức 
trước cửa nhà Ta, 
túc trực ở ngay lối ra 
vào. Vì gặp được Ta 
là gặp sự sống, và 
hưởng ân lộc Đức 
Chúa ban cho. 

 

 
 

CN15:8-9  

Đức Chúa ghê tởm 
hy lễ của đứa ác, 
nhưng ưa thích lời 
cầu của kẻ ngay. 
Đức Chúa ghê tởm 
lối sống của ác nhân, 
nhưng mến thương 
người theo đuổi sự 
công chính. 

 

 
 

CN15:16-17  

Ít của ít tiền mà biết 
kính sợ Đức Chúa 
hơn có cả kho tàng 
mà cứ phải âu lo. 
Thà bữa rau bữa 
cháo mà yêu thương 
nhau còn hơn mâm 
cao cỗ đầy mà bất 
hoà bất thuận. 
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CN16:3  

Hãy ký thác việc bạn 
làm cho Đức Chúa, dự 
tính của bạn ắt sẽ 
thành công. 

 

 
 
 

CN16:8 T 

hà ít của cải mà sống 
công chính hơn nhiều 
huê lợi mà thiếu 
công minh. 

 

 
 
CN18:12  

Lòng tự cao dẫn đến 
suy sụp, đức khiêm 
tốn đem lại vinh 
quang. 

 

 
 
CN19:17  
Thương xót kẻ khó 
nghèo là cho Đức 
Chúa vay mượn, 
Người sẽ đáp trả 
xứng việc đã làm 
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CN21:3  

Thực thi điều công 
minh chính trực thì 
đẹp lòng ĐỨC CHÚA 
hơn là dâng hy lễ. 

 

 

GV5:9  

Người thích tiền bạc 
có bao nhiêu cũng 
không lấy làm đủ; kẻ 
bo bo giữ của chẳng 
thu được lợi lộc gì. 
Điều ấy cũng chỉ là 
phù vân! 

 

 

KN 4:10  

Người công chính 
đẹp lòng Thiên 
Chúa, nên được 
Thiên Chúa yêu 
thương. 

 

 

KN 5:15  

Người công chính sẽ 
sống muôn đời. Họ sẽ 
được Đức Chúa ân 
thưởng và được Đấng 
Tối Cao hằng quan 
tâm săn sóc. 
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KN6:14  

Ai từ sáng sớm đã 
tìm Đức Khôn 
Ngoan, thì không 
phải nhọc nhằn vất 
vả. Họ sẽ thấy Đức 
Khôn Ngoan ngồi 
ngay trước cửa nhà. 

 

 
 

KN8:5  

Nếu trên đời này, giàu 
sang là báu vật ai ai 
cũng khao khát, thì 
còn có gì giàu sang 
hơn Đức Khôn Ngoan, 
vì Đức Khôn Ngoan 
làm nên tất cả? 

 

 
 

KN11:23  

Chúa xót thương hết 
mọi người, vì Chúa 
làm được hết mọi sự. 
Chúa nhắm mắt làm 
ngơ, không nhìn đến 
tội lỗi loài người, để 
họ còn ăn năn hối 
cải. 

 

 
 

KN12:18  

Chúa xử khoan hồng 
vì Ngài làm chủ được 
sức mạnh. Ngài lấy 
lượng từ bi cao cả 
mà cai quản chúng 
con, nhưng có thể sử 
dụng quyền năng bất 
cứ khi nào Ngài 
muốn. 
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KN15:1  

Phần Ngài, lạy Thiên 
Chúa chúng con, Ngài 
tốt lành, chân thật và 
kiên nhẫn, lấy lòng 
thương xót mà cai 
quản muôn loài. 

 

 
 

KN16:20  

Chúa đã lấy lương 
thực thiên thần mà 
dưỡng nuôi dân Chúa, 
dọn sẵn cho họ bánh 
bởi trời, bánh họ 
không nhọc nhằn tìm 
kiếm, bánh có muôn 
hương vị, thoả mãn 
mọi sở thích. 

 

 
 
KN16:26  

Lạy Đức Chúa, con cái 
Ngài yêu thương sẽ 
học biết điều này: 
không phải hoa trái 
nuôi dưỡng người ta, 
nhưng Lời Ngài mới giữ 
gìn chăm sóc những ai 
hằng tin tưởng vào 
Ngài. 

 

 
 
HC 2:1  

Con ơi, nếu con 
muốn dấn thân 
phụng sự Đức Chúa, 
thì con hãy chuẩn bị 
tâm hồn để đón chịu 
thử thách. 
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HC2:2  

Hãy giữ lòng cho ngay 
thẳng và cứ kiên trì, 
đừng bấn loạn khi con 
gặp khốn khổ. 

 

 
 
 

HC2:3-4  

Hãy bám lấy Người chứ 
đừng lìa bỏ, để cuối 
đời, con được cất nhắc 
lên. Mọi chuyện xảy 
đến cho con, con hãy 
chấp nhận, và trải qua 
bao thăng trầm, con 
hãy cứ kiên nhẫn. 

 

 
 

HC2:6  

Hãy tin vào Người, thì 
Người sẽ nâng đỡ 
con. Đường con đi, 
hãy giữ cho ngay 
thẳng và trông cậy 
vào Người. 

 

 
 
 

HC2:7  

Hỡi ai kính sợ Đức 
Chúa, hãy trông đợi 
lòng lân tuất của 
Người, đừng lìa xa 
Người kẻo ngã. 
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HC2:8-9  

Hỡi ai kính sợ Đức 
Chúa, hãy tin vào 
Người, và các bạn sẽ 
không mất phần 
thưởng đâu. Hỡi ai 
kính sợ Đức Chúa, hãy 
đợi trông ơn lành, 
niềm vui không cùng 
và lòng thương xót. 

 

 

 

C2:11  

Đức Chúa là Đấng 
nhân từ và hay 
thương xót: Người 
thứ tha tội lỗi và cứu 
vớt trong lúc gian 
truân. 

 

 

HC2:23  

Chúa xót thương hết 
mọi người, vì Chúa 
làm được hết mọi sự. 
Chúa nhắm mắt làm 
ngơ, không nhìn đến 
tội lỗi loài người, để 
họ còn ăn năn hối cải. 

 

 

HC3:3-5  

Ai thờ cha thì bù đắp 
lỗi lầm, ai kính mẹ thì 
tích trữ kho báu. Ai 
thờ cha sẽ được vui 
mừng vì con cái, khi 
cầu nguyện, họ sẽ 
được lắng nghe. 
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HC3:18  

Càng làm lớn, con 
càng phải tự hạ, như 
thế, con sẽ được đẹp 
lòng Đức Chúa. 

 

 
 

HC3:30  

Nước dập tắt lửa 
hồng, bố thí đền bù 
tội lỗi. 

 

 
 
HC7:10-11  

Con đừng nhút nhát 
khi cầu nguyện, và 
đừng coi thường việc 
làm phúc bố thí. Đừng 
cười nhạo ai đang cay 
đắng trong lòng, vì có 
Đấng vừa hạ xuống 
vừa cất nhắc lên. 

 

 
 
HC7:34-35  

Đừng ngoảnh mặt 
không nhìn những ai 
đang than khóc, với 
những người sầu khổ, 
con hãy biết chia buồn. 
Đừng ngại thăm nom 
người đau ốm, vì nhờ 
những việc như thế mà 
con sẽ được mến yêu. 

 

MLCNMLCN MLCN MLCN 



    

 
 

 

HC 16:24  

Con ơi, hãy nghe Ta, 
hãy học cho biết, và 
để tâm suy nghĩ lời 
Ta. 

 

 
 
 

HC 17:24  

Ai sám hối thì Người 
ban cho ơn trở về, và 
những kẻ sờn lòng 
nản chí, Người cũng 
sẽ ủi an. 

 

 
 

HC 18:13  

Con người thì 
thương xót cận thân, 
còn Đức Chúa xót 
thương mọi xác 
phàm. Người trách 
cứ, sửa sai, dạy dỗ, 
và dẫn đưa, như 
mục tử dẫn đàn 
chiên. 

 

 
 

HC 32:14  

Kẻ kính sợ Đức Chúa 
thì đón nhận lời giáo 
huấn. Ai từ sáng sớm 
đã kiếm tìm Người, sẽ 
được đoái thương. 
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HC 34:16  

Đức Chúa để mắt trông 
nom những ai yêu mến 
Người. Người là khiên 
mộc vững chắc, là sức 
mạnh đỡ nâng, là tàn 
che gió nóng, là bóng 
mát giữa trưa. Người 
giữ gìn cho khỏi vấp 
ngã, và bảo vệ cho 
khỏi té nhào. 

 

 
 
 

HC35:9-10  

Với tấm lòng quảng 
đại, hãy dâng hiến 
Đấng Tối Cao tuỳ 
theo những gì Người 
ban tặng và tuỳ theo 
khả năng con có. Vì 
Đức Chúa là Đấng 
thưởng công, sẽ trả 
lại cho con gấp bảy 
lần. 

 

 
 

HC35:16  

Kẻ phục vụ Đức Chúa 
theo ý Người sẽ được 
Người chấp nhận, lời 
họ kêu xin sẽ vọng tới 
các tầng mây. 

 

 
 
 

HC38:10  

Hãy từ bỏ lỗi lầm, 
hành động cho đúng 
đắn, thanh tẩy tâm 
hồn sạch mọi tội 
khiên. 
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HC 39:13  

Hỡi những người con 
trung hiếu, hãy lắng 
nghe lời Ta: hãy nên 
như cây hồng lớn lên 
bên dòng nước. 

 

 

 

HC 40:17  

Lòng nhân nghĩa như 
địa đàng đầy dư phúc 
lộc, việc bố thí sẽ tồn 
tại muôn đời. 

 

 

HC51:11-12  

Ngài đã đoái nghe lời 
con cầu khẩn, vì đã 
cứu con khỏi diệt 
vong, và giải thoát con 
khỏi thời tai hoạ. Bởi 
thế, con xin cảm tạ và 
ca ngợi Ngài, và xin 
chúc tụng danh Đức 
Chúa. 

 

 

HC 51:29  

Ước chi tâm hồn các 
bạn được hoan hỷ, vì 
Đức Chúa đầy lòng 
thương xót từ bi, và 
các bạn đừng xấu hổ 
khi ca tụng Người. 
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IS12:2  

Thiên Chúa cứu độ 
tôi, tôi tin tưởng và 
không còn sợ hãi, bởi 
vì Đức Chúa là sức 
mạnh tôi, là Đấng tôi 
ca ngợi, chính Người 
cứu độ tôi. 

 

 
 

IS30:18  

Đức Chúa đợi chờ để 
thi ân cho anh em, 
Người sẽ đứng lên để 
tỏ lòng thương xót, vì 
Đức Chúa là Thiên 
Chúa công minh, hạnh 
phúc thay mọi kẻ đợi 
chờ Người! 

 

 
 
 

IS 40:8  

Cỏ héo, hoa tàn, 
nhưng Lời của Thiên 
Chúa chúng ta đời đời 
bền vững. 

 

 
 
 

IS40:31  

Những người cậy trông 
Đức Chúa thì được 
thêm sức mạnh. Như 
thể chim bằng, họ tung 
cánh. Họ chạy hoài mà 
không mỏi mệt, và đi 
mãi mà chẳng chùn 
chân. 
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Isaia 41:10  

Đừng sợ hãi: có Ta ở 
với ngươi. Đừng 
nhớn nhác: Ta là 
Thiên Chúa của 
ngươi. Ta cho ngươi 
vững mạnh, Ta lại 
còn trợ giúp với tay 
hữu toàn thắng của 
Ta. 

 

 
 

IS43:4A  

Vì trước mắt Ta, 
ngươi thật quý giá, 
vốn được Ta trân 
trọng và mến 
thương. 

 

 
 

IS46:4  

Cho đến khi các ngươi 
già nua tuổi tác, trước 
sau gì Ta vẫn là Ta; 
cho đến khi các ngươi 
da mồi tóc bạc, Ta vẫn 
còn gánh vác các 
ngươi. Như xưa nay Ta 
vẫn từng đối xử: Ta sẽ 
nâng niu, gánh vác các 
ngươi, và ban ơn cứu 
thoát. 

 

 
 

IS49:13  

Trời hãy hò reo, đất 
hãy nhảy múa, núi 
non hãy bật tiếng hò 
reo, vì Đức Chúa ủi an 
dân Người đã chọn và 
chạnh lòng thương 
những kẻ nghèo khổ 
của Người. 
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IS49:15  

Có phụ nữ nào quên 
được đứa con thơ của 
mình, hay chẳng 
thương đứa con mình 
đã mang nặng đẻ 
đau? Cho dù nó có 
quên đi nữa, thì Ta, 
Ta cũng chẳng quên 
ngươi bao giờ. 

 

 
 
 

IS49:16  

Hãy xem, Ta đã ghi 
khắc ngươi trong lòng 
bàn tay Ta, thành luỹ 
ngươi, Ta luôn thấy 
trước mặt. 

 

 
 
IS51:12  

Chính Ta, chính Ta 
đây là Đấng an ủi các 
ngươi, làm sao ngươi 
lại sợ những người 
mang thân phận phải 
chết, sợ con cái A-
đam mỏng manh như 
cỏ nội hoa đồng? 

 

 
 
IS53:4  

Chính người đã mang 
lấy những bệnh tật 
của chúng ta, đã 
gánh chịu những đau 
khổ của chúng ta, 
còn chúng ta, chúng 
ta lại tưởng người bị 
phạt, bị Thiên Chúa 
giáng hoạ, phải nhục 
nhã ê chề. 
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IS53:5  

Chính người đã bị đâm 
vì chúng ta phạm tội, 
bị nghiền nát vì chúng 
ta lỗi lầm; người đã 
chịu sửa trị để chúng 
ta được bình an, đã 
phải mang thương tích 
cho chúng ta được 
chữa lành. 

 

 

 

IS54:10  

Núi có dời có đổi, đồi 
có chuyển có lay, tình 
nghĩa của Ta đối với 
ngươi vẫn không thay 
đổi, giao ước hoà bình 
của Ta cũng chẳng 
chuyển lay, Đức Chúa 
là Đấng thương xót 
ngươi phán như vậy. 

 

 

IS55:6  

Hãy tìm Đức Chúa khi 
Người còn cho gặp, 
kêu cầu Người lúc 
Người ở kề bên. 

 

 

IS57:15B  

Ta ngự chốn cao vời 
và thánh thiện, nhưng 
vẫn ở với tâm hồn 
khiêm cung tan nát, 
để ban sức sống cho 
tâm hồn những kẻ 
khiêm cung, và ban 
sinh lực cho những cõi 
lòng tan nát. 
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IS66:13A  

Như mẹ hiền an ủi 
con thơ, Ta sẽ an ủi 
các ngươi như vậy. 

 

 
 

GR17:7  

Phúc thay kẻ đặt 
niềm tin vào Đức 
Chúa, và có Đức 
Chúa làm chỗ nương 
thân. 

 

 
 
 

GR24:7  

Ta sẽ ban cho chúng 
một tâm hồn để nhận 
biết rằng chính Ta là 
Đức Chúa. Chúng sẽ 
là dân của Ta, còn Ta, 
Ta sẽ là Thiên Chúa 
của chúng; bởi vì 
chúng sẽ hết lòng trở 
về với Ta. 

 

 
 
 

GR30:22  

Các ngươi sẽ là dân 
Ta chọn, và Ta, Ta sẽ 
là Thiên Chúa của 
các ngươi. 
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GR31:3  

"Ta đã yêu ngươi 
bằng mối tình muôn 
thuở, nên Ta vẫn 
dành cho ngươi lòng 
xót thương”.  

 

 
 

GR33:3  

Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ 
trả lời ngươi và sẽ tỏ 
cho ngươi biết những 
điều lớn lao và bí ẩn 
mà ngươi không biết. 

 

 
 
 

AC3:21-22  

Đây là điều con suy đi 
gẫm lại, nhờ thế mà 
con vững dạ cậy 
trông: Lượng từ bi 
Đức Chúa đâu đã cạn, 
lòng thương xót của 
Người mãi không vơi.  

 

 
 
AC3:23-24  

"Đức Chúa là phần 
sản nghiệp của tôi, vì 
thế nơi Người, tôi 
trông cậy. Sáng nào 
Người cũng ban ân 
huệ mới. Lòng trung 
tín của Người cao cả 
biết bao!" 
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BR2:27  

Đức Chúa là Thiên 
Chúa chúng con, Ngài 
đã lấy hết lượng 
khoan dung và lòng 
từ bi cao cả của Ngài 
mà xử với chúng con. 

 

 
 
 

BR2:31  

Ta là Đức Chúa, Thiên 
Chúa của chúng. Ta sẽ 
ban cho chúng một 
trái tim và đôi tai biết 
lắng nghe. 

 

 
 

ED 34:16  

Con nào bị mất, Ta sẽ 
đi tìm; con nào đi lạc, 
Ta sẽ đưa về; con nào 
bị thương, Ta sẽ băng 
bó; con nào bệnh tật, 
Ta sẽ làm cho mạnh. 

 

 
 
HS2:21  

Ta sẽ lập với ngươi 
một hôn ước vĩnh cửu, 
Ta sẽ lập hôn ước với 
ngươi trong công minh 
và chính trực, trong ân 
tình và xót thương. 
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HS11:4  

Ta lấy dây nhân 
nghĩa, lấy mối ân tình 
mà lôi kéo chúng. Ta 
xử với chúng như 
người mẹ nựng trẻ 
thơ, nâng lên áp vào 
má; Ta cúi xuống gần 
nó mà đút cho nó ăn. 

 

 

 

GE2:12B  

Các ngươi hãy hết lòng 
trở về với Ta, hãy ăn 
chay, khóc lóc, và 
thống thiết than van. 

 

 

GE2:13  

Đừng xé áo, nhưng 
hãy xé lòng. Hãy trở 
về cùng Đức Chúa là 
Thiên Chúa của anh 
em, bởi vì Người từ bi 
và nhân hậu, chậm 
giận và giàu tình 
thương, Người hối tiếc 
vì đã giáng hoạ. 

 

 

MK6:8  

Hỡi người, bạn đã 
được nói cho hay điều 
nào là tốt, điều nào 
Đức Chúa đòi hỏi bạn: 
đó chính là thực thi 
công bình, quý yêu 
nhân nghĩa và khiêm 
nhường bước đi với 
Thiên Chúa. 
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MK7:18  

Thần minh nào sánh 
được như Ngài, Đấng 
chịu đựng lỗi lầm, 
Đấng bỏ qua tội ác 
cho phần còn sót lại 
của cơ nghiệp Ngài? 
Người không giữ mãi 
cơn giận, nhưng 
chuộng lòng nhân 
nghĩa. 

 

 
 
 

MK7:19 

 Người sẽ lại thương 
xót chúng ta, tội lỗi 
chúng ta, Người chà 
đạp dưới chân. Mọi lỗi 
lầm chúng ta, Người 
ném xuống đáy biển. 

 

 
 
 

NK1:3B  

Chúa nhìn nỗi khổ cực 
đau thương, Chúa để 
ý, tự tay lo liệu. Người 
yếu thế giao phó đời 
mình cho Chúa, kẻ mồ 
côi được chính Chúa 
phù trì. 

 

 
 
 

NK1:7  

Đức Chúa thật tốt 
lành, chính Người là 
thành luỹ chở che 
trong những ngày 
khốn quẫn. Người biết 
những ai ẩn náu bên 
Người. 
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ML3:17  

Vào ngày Ta hành 
động, chúng sẽ thuộc 
về Ta như sở hữu 
riêng, Đức Chúa các 
đạo binh phán, Ta sẽ 
xót thương chúng như 
người cha xót thương 
đứa con phụng dưỡng 
mình. 

 

 
 

MT5:7  

Phúc thay ai xót 
thương người, vì họ sẽ 
được Thiên Chúa xót 
thương. 

 

 
 
MT 6:1  

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, Đấng ngự 
trên trời, ban thưởng. 

 

 
 

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. 
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MT6:14  

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. 

 

 
 
 

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. 

 

 
 

MT11:29  

Anh em hãy mang lấy 
ách của tôi, và hãy học 
với tôi, vì tôi có lòng 
hiền hậu và khiêm 
nhường. Tâm hồn anh 
em sẽ được nghỉ ngơi 
bồi dưỡng. 

 

 
 
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. 
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GA13:35  

Mọi người sẽ nhận biết 
anh em là môn đệ của 
Thầy ở điểm này: “là 
anh em có lòng yêu 
thương nhau." 

 

 

 

GA14:6  

Thầy là con đường, là 
sự thật và là sự sống. 
Không ai đến với Chúa 
Cha mà không qua 
Thầy. 

 

 

GA15:12  

Đây là điều răn của 
Thầy: anh em hãy yêu 
thương nhau như Thầy 
đã yêu thương anh 
em. 

 

 

GA 16:33  

Thầy nói với anh em 
những điều ấy, để 
trong Thầy anh em 
được bình an. Trong 
thế gian, anh em sẽ 
phải gian nan khốn 
khó. Nhưng can đảm 
lên! Thầy đã thắng thế 
gian. 
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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. 

 

 
 
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. 

 

 
 
LC1:51-52  

Chúa giơ tay biểu 
dương sức mạnh, Chúa 
hạ bệ những ai quyền 
thế, Người nâng cao 
mọi kẻ khiêm nhường. 

 

 
 
LC5:32  

Tôi không đến để kêu 
gọi người công chính, 
mà để kêu gọi người 
tội lỗi sám hối ăn năn." 
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LC6:37  

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. 

 

 
 

LC6:38  

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 
Thiên Chúa sẽ đong lại 
cho anh em bằng đấu 
ấy. 

 

 
 

LC11:4  

Xin tha tội cho chúng 
con, vì chính chúng con 
cũng tha cho mọi người 
mắc lỗi với chúng con, 
và xin đừng để chúng 
con sa chước cám dỗ. 

 

 
 
LC15:7  

Trên trời cũng thế, ai 
nấy sẽ vui mừng vì 
một người tội lỗi ăn 
năn sám hối, hơn là vì 
chín mươi chín người 
công chính không cần 
phải sám hối ăn năn. 
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GA3:21  

Kẻ sống theo sự thật, 
thì đến cùng ánh sáng, 
để thiên hạ thấy rõ: 
các việc của người ấy 
đã được thực hiện 
trong Thiên Chúa. 

 

 
 
CVTĐ 1:8  

Anh em sẽ nhận được 
sức mạnh của Thánh 
Thần khi Người ngự 
xuống trên anh em. 
Bấy giờ anh em sẽ là 
chứng nhân của Thầy 
tại Giê-ru-sa-lem, trong 
khắp các miền Giu-đê, 
Sa-ma-ri và cho đến 
tận cùng trái đất. 

 

 
 
CVTĐ 3:19  

Anh em hãy sám hối 
và trở lại cùng Thiên 
Chúa, để Người xoá 
bỏ tội lỗi cho anh em. 

 

 
 
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. 
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Rm 8:6  

Hướng đi của tính xác 
thịt là sự chết, còn 
hướng đi của Thần Khí 
là sự sống và bình an. 

 

 

 

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. 

 

 

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? 

 

 

1COR6:19  

Anh em lại chẳng biết 
rằng thân xác anh em 
là Đền Thờ của Thánh 
Thần sao? Mà Thánh 
Thần đang ngự trong 
anh em là Thánh Thần 
chính Thiên Chúa đã 
ban cho anh em. 
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1COR6:20  

Thiên Chúa đã trả giá 
đắt mà chuộc lấy anh 
em. Vậy anh em hãy 
tôn vinh Thiên Chúa 
nơi thân xác anh em. 

 

 
 

 

1COR10:13A  

Không một thử thách 
nào đã xảy ra cho anh 
em mà lại vượt quá sức 
loài người. Thiên Chúa 
là Đấng trung tín: 
Người sẽ không để anh 
em bị thử thách quá 
sức. 

 

 
 

 

1COR13:3  

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. 

 

 
 

 

1Cor13:7  

Đức mến tha thứ tất 
cả, tin tưởng tất cả, 
hy vọng tất cả, chịu 
đựng tất cả. 
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1Cor14:1  

Anh em hãy cố đạt 
cho được đức mến, 
hãy khao khát những 
ơn của Thần Khí, nhất 
là ơn nói tiên tri. 

 

 
 

2COR1:4  

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. 

 

 
 

2COR13:11  

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. 

 

 
 

GL6:8  

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. 
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Eph 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. 

 

 
 
Eph 4:22  

Vì thế, 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.  

 

 
 
Eph 4:23-24  

Anh em phải để Thần 
Khí đổi mới tâm trí 
anh em, và phải mặc 
lấy con người mới, là 
con người đã được 
sáng tạo theo hình 
ảnh Thiên Chúa để 
thật sự sống công 
chính và thánh thiện. 

 

 
Eph 4:26  

Anh em nổi nóng ư? 
Đừng phạm tội: chớ để 
mặt trời lặn mà cơn 
giận vẫn còn. 
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Eph 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. 

 

 

Col 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 

 

Col 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. 

 

 

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. 
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1 GA 4:1  

Anh em đừng cứ thần 
khí nào cũng tin, nhưng 
hãy cân nhắc các thần 
khí xem có phải bởi 
Thiên Chúa hay không, 
vì đã có nhiều ngôn sứ 
giả lan tràn khắp thế 
gian. 

 

 
 

RM12:1  

Vì Thiên Chúa thương 
xót chúng ta, tôi khuyên 
nhủ anh em hãy hiến 
dâng thân mình làm của 
lễ sống động, thánh 
thiện và đẹp lòng Thiên 
Chúa. Đó là cách thức 
xứng hợp để anh em 
thờ phượng Người. 

 

 
 

RM12:2  

Anh em đừng có rập 
theo đời này, nhưng 
hãy cải biến con người 
anh em bằng cách đổi 
mới tâm thần, hầu có 
thể nhận ra đâu là ý 
Thiên Chúa: cái gì là 
tốt, cái gì đẹp lòng 
Chúa, cái gì hoàn hảo. 

 

 
 

DT4:15  

Vị Thượng Tế của 
chúng ta không phải là 
Đấng không biết cảm 
thương những nỗi yếu 
hèn của ta, vì Người đã 
chịu thử thách về mọi 
phương diện cũng như 
ta, nhưng không phạm 
tội. 
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DT10:24  

Chúng ta hãy để ý đến 
nhau, làm sao cho 
người này thúc đẩy 
người kia sống yêu 
thương và làm những 
việc tốt. 

 

 
 

1PR1:5  

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. 

 

 
 

1PR1:7  

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.  

 

 
 

1PR1:12  

Anh em đang bị lửa thử 
thách: đừng ngạc 
nhiên, mà coi đó như 
một cái gì khác thường 
xảy đến cho anh em. 
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1PR1:13  

Được chia sẻ những 
đau khổ của Đức Kitô 
bao nhiêu, anh em hãy 
vui mừng bấy nhiêu, để 
khi vinh quang Người tỏ 
hiện, anh em cùng được 
vui mừng hoan hỷ. 

 

 
 

1PR3:8  

Tất cả anh chị em hãy 
đồng tâm nhất trí, 
thông cảm với nhau, 
hãy yêu thương nhau 
như anh em, hãy ăn ở 
nhân hậu và khiêm tốn. 

 

 
 

2Pr3:9  

Chúa không chậm trễ 
thực hiện lời hứa, như 
có kẻ cho là Người 
chậm trễ. Kỳ thực, 
Người 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. 

 

 
 

1PR3:12  

Chúa để mắt nhìn người 
chính trực và lắng tai 
nghe tiếng họ kêu xin, 
nhưng Người ngoảnh 
mặt đi, không nhìn kẻ 
làm điều ác. 
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1PR4:8  

Anh em hãy hết tình 
yêu thương nhau, vì 
lòng yêu thương che 
phủ muôn vàn tội lỗi. 

 

 

Ep1:43  

Chúc tụng Thiên Chúa 
là Thân Phụ Đức Giêsu 
Kitô, Chúa chúng ta. 
Trong Đức Kitô, từ cõi 
trời, Người đã thi ân 
giáng phúc cho ta 
hưởng muôn vàn ơn 
phúc của Thánh Thần.  

 

 

Ep1:4  

Trong Đức Kitô, Người 
đã chọn ta trước cả khi 
tạo thành vũ trụ, để 
trước thánh nhan 
Người, ta trở nên tinh 
tuyền thánh thiện, nhờ 
tình thương của Người.  

 

 

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. 
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Ep4:32  

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 
Kitô. 

 

 
 

Ep5:2  

Hãy sống trong tình bác 
ái, như Đức Kitô 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. 

 

 
 

Ep5:20  

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. 

 

 
 

Cl3:13  

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. 
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1TX5:11  

Anh em hãy an ủi nhau 
và xây dựng cho nhau, 
như anh em vẫn làm. 

 

 
 

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. 

 

 
 

1GA 3:14  

Chúng ta biết rằng: 
chúng ta đã từ cõi chết 
bước vào cõi sống, vì 
chúng ta yêu thương 
anh em. Kẻ không yêu 
thương, thì ở lại trong 
sự chết. 

 

 
 

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. 
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1GA 3:24  

Ai tuân giữ các điều răn 
của Thiên Chúa thì ở lại 
trong Thiên Chúa và 
Thiên Chúa ở lại trong 
người ấy. 

 

 
 

1GA 4:1  

Anh em đừng cứ thần 
khí nào cũng tin, 
nhưng hãy cân nhắc 
các thần khí xem có 
phải bởi Thiên Chúa 
hay không, vì đã có 
nhiều ngôn sứ giả lan 
tràn khắp thế gian. 

 

 
 

1GA 4:7  

Chúng ta hãy yêu 
thương nhau, vì tình 
yêu bắt nguồn từ Thiên 
Chúa. Phàm ai yêu 
thương, thì đã được 
Thiên Chúa sinh ra, và 
người ấy biết Thiên 
Chúa. 

 

 
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. 
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1GA 4:20  

Nếu ai nói: "Tôi yêu 
mến Thiên Chúa" mà 
lại ghét anh em mình, 
người ấy là kẻ nói dối; 
vì ai không yêu thương 
người anh em mà họ 
trông thấy, thì không 
thể yêu mến Thiên 
Chúa mà họ không 
trông thấy. 

 

 

 

1TM 6:11  

Hãy tránh xa những 
điều (xấu) đó; hãy 
gắng trở nên người 
công chính, đạo đức, 
giàu lòng tin và lòng 
mến, hãy gắng sống 
nhẫn nại và hiền hoà. 

 

 

2TM 2:19b  

Chúa biết những kẻ 
thuộc về Người, và 
Phàm ai kêu cầu danh 
Chúa phải tránh xa 
điều bất chính. 

 

 

2TM 2:22  

Anh hãy tránh xa các 
đam mê của tuổi trẻ, 
cố gắng trở nên người 
công chính, giàu lòng 
tin và lòng mến, ăn ở 
thuận hoà cùng những 
ai kêu cầu Chúa với 
tấm lòng trong sạch. 
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PL 2:3  

Đừng làm chi vì ganh tị 
hay vì hư danh, nhưng 
hãy lấy lòng khiêm 
nhường mà coi người 
khác hơn mình. 

 

 

GC 1:2-3  

Anh em hãy tự cho 
mình là được chan 
chứa niềm vui khi gặp 
thử thách trăm chiều. 
Vì như anh em biết: 
đức tin có vượt qua thử 
thách mới sinh ra lòng 
kiên nhẫn. 

 

 
 

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. 

 

 

LC 6:28  
 
Hãy chúc lành cho 
kẻ nguyền rủa anh 
em, và cầu 
nguyện cho kẻ vu 
khống anh em. 
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Col4:2  

Anh em hãy siêng 
năng cầu nguyện; 
hãy tỉnh thức mà 
cầu nguyện và tạ 
ơn. 

 

TV119:147  
Hừng đông chưa 
xuất hiện, con đã 
kêu xin, con hằng 
cậy trông ở lời 
Chúa. 

Ed 34:15  
Chính Ta sẽ chăn 
dắt chiên của Ta, 
chính Ta sẽ cho 
chúng nằm nghỉ. 

TV28:7  
CHÚA là sức mạnh, là 
khiên mộc chở che 
tôi, lòng tôi đặt tin 
tưởng nơi Người. Tôi 
đã được Người 
thương trợ giúp, nên 
lòng tôi vui mừng 
hoan hỷ, cất cao 
tiếng hát tạ ơn Người.
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Eph 4:2  

Anh em hãy ăn ở thật 
khiêm tốn, hiền từ và 
nhẫn nại; hãy lấy tình 
bác ái mà chịu đựng 
lẫn nhau. 

 

MT4:4 

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

 

MT20:28  

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. 

 

2COR9:7

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. 
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KINH CẦU VỚI  
CHÚA THÁNH THẦN. 

 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa 
đang ngự thật trong linh hồn con. 
Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí 
của Chúa xuống trên con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của bình an, đang ngự thật 
trong linh hồn con, xin ban cho 
con sự bình an thánh thiện của 
Chúa, sự bình an đích thực từ nơi 
Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của ánh sáng, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con được ánh sáng thánh 
thiêng của Chúa, để con có thể 
nhìn xem mọi sự một cách tỏ 
tường trong chân lý. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của niềm vui và an ủi, đang 
ngự thật trong linh hồn con, xin 
đổ tràn niềm vui và an ủi của 
Chúa vào lòng con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sức mạnh, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con sức mạnh thần linh của 
Chúa, để con có thể can đảm rao 
giảng và làm chứng cho Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sự ngọt ngào và tốt 
lành vô biên, đang ngự thật trong 
linh hồn con, xin ban cho con 
những hoa trái, những phúc lành   
… và bẩy nguồn ơn của Chúa. 

KINH CẦU VỚI 
CHÚA THÁNH THẦN. 

 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa 
đang ngự thật trong linh hồn con. 
Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí 
của Chúa xuống trên con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của bình an, đang ngự thật 
trong linh hồn con, xin ban cho 
con sự bình an thánh thiện của 
Chúa, sự bình an đích thực từ nơi 
Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của ánh sáng, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con được ánh sáng thánh 
thiêng của Chúa, để con có thể 
nhìn xem mọi sự một cách tỏ 
tường trong chân lý. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của niềm vui và an ủi, đang 
ngự thật trong linh hồn con, xin 
đổ tràn niềm vui và an ủi của 
Chúa vào lòng con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sức mạnh, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con sức mạnh thần linh của 
Chúa, để con có thể can đảm rao 
giảng và làm chứng cho Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sự ngọt ngào và tốt 
lành vô biên, đang ngự thật trong 
linh hồn con, xin ban cho con 
những hoa trái, những phúc lành  
… và bẩy nguồn ơn của Chúa.

KINH CẦU VỚI 
CHÚA THÁNH THẦN. 

 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa 
đang ngự thật trong linh hồn con. 
Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí 
của Chúa xuống trên con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của bình an, đang ngự thật 
trong linh hồn con, xin ban cho 
con sự bình an thánh thiện của 
Chúa, sự bình an đích thực từ nơi 
Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của ánh sáng, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con được ánh sáng thánh 
thiêng của Chúa, để con có thể 
nhìn xem mọi sự một cách tỏ 
tường trong chân lý. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của niềm vui và an ủi, đang 
ngự thật trong linh hồn con, xin 
đổ tràn niềm vui và an ủi của 
Chúa vào lòng con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sức mạnh, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con sức mạnh thần linh của 
Chúa, để con có thể can đảm rao 
giảng và làm chứng cho Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sự ngọt ngào và tốt 
lành vô biên, đang ngự thật trong 
linh hồn con, xin ban cho con 
những hoa trái, những phúc lành  
… và bẩy nguồn ơn của Chúa. 

KINH CẦU VỚI 
CHÚA THÁNH THẦN. 

 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa 
đang ngự thật trong linh hồn con. 
Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí 
của Chúa xuống trên con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của bình an, đang ngự thật 
trong linh hồn con, xin ban cho 
con sự bình an thánh thiện của 
Chúa, sự bình an đích thực từ nơi 
Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của ánh sáng, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con được ánh sáng thánh 
thiêng của Chúa, để con có thể 
nhìn xem mọi sự một cách tỏ 
tường trong chân lý. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của niềm vui và an ủi, đang 
ngự thật trong linh hồn con, xin 
đổ tràn niềm vui và an ủi của 
Chúa vào lòng con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sức mạnh, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con sức mạnh thần linh của 
Chúa, để con có thể can đảm rao 
giảng và làm chứng cho Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sự ngọt ngào và tốt 
lành vô biên, đang ngự thật trong 
linh hồn con, xin ban cho con 
những hoa trái, những phúc lành   
… và bẩy nguồn ơn của Chúa.



    

KINH CẦU VỚI  
CHÚA THÁNH THẦN. 

 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa 
đang ngự thật trong linh hồn con. 
Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí 
của Chúa xuống trên con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của bình an, đang ngự thật 
trong linh hồn con, xin ban cho 
con sự bình an thánh thiện của 
Chúa, sự bình an đích thực từ nơi 
Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của ánh sáng, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con được ánh sáng thánh 
thiêng của Chúa, để con có thể 
nhìn xem mọi sự một cách tỏ 
tường trong chân lý. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của niềm vui và an ủi, đang 
ngự thật trong linh hồn con, xin 
đổ tràn niềm vui và an ủi của 
Chúa vào lòng con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sức mạnh, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con sức mạnh thần linh của 
Chúa, để con có thể can đảm rao 
giảng và làm chứng cho Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sự ngọt ngào và tốt 
lành vô biên, đang ngự thật trong 
linh hồn con, xin ban cho con 
những hoa trái, những phúc lành   
… và bẩy nguồn ơn của Chúa. 

KINH CẦU VỚI 
CHÚA THÁNH THẦN. 

 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa tình yêu, con thờ lạy Chúa 
đang ngự thật trong linh hồn con. 
Xin đổ tràn tình yêu và Thần Khí 
của Chúa xuống trên con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của bình an, đang ngự thật 
trong linh hồn con, xin ban cho 
con sự bình an thánh thiện của 
Chúa, sự bình an đích thực từ nơi 
Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của ánh sáng, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con được ánh sáng thánh 
thiêng của Chúa, để con có thể 
nhìn xem mọi sự một cách tỏ 
tường trong chân lý. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của niềm vui và an ủi, đang 
ngự thật trong linh hồn con, xin 
đổ tràn niềm vui và an ủi của 
Chúa vào lòng con. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sức mạnh, đang ngự 
thật trong linh hồn con, xin ban 
cho con sức mạnh thần linh của 
Chúa, để con có thể can đảm rao 
giảng và làm chứng cho Chúa. 
- Lạy Chúa Thánh Thần, là Thiên 
Chúa của sự ngọt ngào và tốt 
lành vô biên, đang ngự thật trong 
linh hồn con, xin ban cho con 
những hoa trái, những phúc lành  
… và bẩy nguồn ơn của Chúa.

KINH CẦU VỚI 
CHÚA THÁNH THẦN. 
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