
Lời  nguyện cho con 
 

Con cái là tiếng nói của yêu thương, là quà tặng Thiên Chúa ban cho cha mẹ. Sứ mệnh giáo dục con cái mà Thiên Chúa giao cho cha mẹ 
thật cao cả và đầy cam go, đôi khi vượt sức của con người. Chính vì vậy cha mẹ hãy tin tưởng vào sự trợ lực của Thiên Chúa qua việc cầu 
nguyện. Dưới đây xin giới thiệu với các bậc làm cha mẹ ý cầu nguyện cho con cái trong một tháng.  
 
1.  
Lạy Chúa Cứu 
Thế, chúng con 
cầu xin cho con 
cái chúng con 
được hưởng 
nguồn ơn cứu độ 
là chính Chúa 
Giêsu Kitô, Đấng 
Hiển Trị muôn đời.  

(2Tm. 2,10) 

2.  
Lạy Chúa, Đấng 
Đầy Ân Sủng, 
chúng con cầu xin 
cho con cái chúng 
con được lớn lên 
và khôn ngoan 
trong ơn nghĩa 
Chúa. (2 Pr. 3,18) 

3.   
Lạy Cha Yêu 
Thương, xin ban 
cho con cái chúng 
con biết bước đi 
trong yêu thương, 
nhờ  Thánh Thần. 
Đấng hằng ngự trị 
trong lòng. (Ep. 5,2)  

4.   
Lạy Thiên Chúa, Đấng 
Công Chính, xin bảo 
vệ con cái chúng con 
trong đường lối chính 
trực và ngay thẳng, vì 
hy vọng của chúng ở 
nơi Ngài. (Tv. 25,21) 

5.   
Lạy Cha, Đấng Cầm 
Quyền Sinh Tử, xin 
giúp con cái chúng 
con thoát khỏi mọi 
hiểm nguy. Xin cho 
chúng biết canh 
chừng và tự chủ 
trong mọi việc chúng 
làm. (1Tx. 5,6) 

6.   
Lạy Thiên Chúa Ngôi 
Lời Tình Yêu, xin 
cho con cái chúng 
con nhận ra Lời Chúa 
quý hơn vàng và ngọt 
ngào hơn mật ong.  

(Tv. 19,10) 

7.  
Lạy Thiên Chúa Công 
Bình, xin cho con cái 
chúng con biết yêu sự 
công bằng như Chúa 
dạy và hành động 
đúng đắn trong mọi 
việc chúng làm.  

(Tv. 11,7; Mk. 6,8) 

8.   
Lạy Cha, Đấng Từ 
Bi Nhân Hậu, xin 
ban cho con cái 
chúng con tràn 
đầy tình yêu và 
lòng nhân từ của 
Cha.  

(Gc. 5,11) 

9.   
Lạy Chúa rất Đáng 
Kính, xin dạy con 
cái chúng con biết 
tỏ lòng tôn trọng 
mọi người, như 
lệnh Chúa truyền 
dạy. (1Pr. 2,17) 

10.   
Lạy Thiên Chúa Từ 
Ái, xin giúp con cái 
chúng con sống và 
nhận  biết Chúa là 
trung tâm  và là chủ 
cuộc đời mình. 

(Ep. 2,10) 

11.  
Lạy Chúa, Đấng 
Trung Tín. Xin ban 
cho con cái chúng con 
lòng trung tín và đức 
hạnh trong suốt cuộc 
đời. (Mt. 25,21)   

12.  
Lạy Thiên Chúa, 
Đấng Anh Hùng, xin 
ban cho con cái 
chúng con luôn 
mạnh mẽ và can 
đảm trong hành động 
và nhân  cách. (Đnl. 
31,6) 

13.  
Lạy Đấng Tinh 
Tuyền, xin tạo cho 
con cái chúng con 
một quả tim trong 
sạch và cuộc sống 
của chúng được soi 
sáng bởi đức tính 
này. (Tv. 51,10) 

14.   
Lạy Cha Nhân Từ, 
chúng con cầu xin 
cho con cái chúng 
oon có lòng nhân ái 
với mọi người, mọi 
việc. (1Tx. 5,15) 

15. 
Lạy Chúa Khoan 
Dung, con cầu xin 
cho con cái chúng 
con giàu lòng 
quảng đại và sẵn 
lòng chia sẻ với 
mọi người.  

(1Tm. 6,18) 

16.  
Lạy Chúa, Vua 
Hòa Bình, xin giúp 
con cái chúng con 
được bình an tâm 
hồn và biết nỗ lực 
kiến tạo hòa bình 
cho nhân loại.  

(Rm. 14,19) 

17.  
Lạy Cha, Nguồn Vui 
Thiên Quốc, xin ban 
cho con cái chúng 
con được tràn đầy 
niềm vui của Thần 
Khí Chúa.  

(1Tx. 1,6) 

18.  
Lạy Thiên Chúa Kiên 
Trung, xin dạy con cái 
chúng con kiên nhẫn 
trong mọi việc chúng 
làm và kiên định trong 
đường lối đã chọn.  

(Dt. 12,1) 

19.  
Lạy Chúa, Đấng 
Khiêm Nhường, xin 
gieo vào lòng con cái 
chúng con tính khiêm 
tốn thật lòng đối với 
mọi người mọi việc.  

(Tt. 3,2) 

20.  
Lạy Cha giàu lòng 
Thương Xót, xin bao 
bọc con cái chúng 
con bằng lòng 
thương xót của Cha.  

(Cl. 3,12) 

21.  
Lạy Chúa, Đấng Đầy 
Trách Nhiệm,  xin 
cho con cái chúng 
con sống có trách 
nhiệm trong mọi việc 
chúng làm. (Gl. 6,5) 



22.  
Lạy Cha, Đấng Tự 
Hữu, xin dạy con 
cái chúng con  biết 
bằng lòng trong 
mọi hoàn cảnh, vì 
Chúa luôn ban đầy 
tràn sức mạnh. 
  
(Pl. 4,12-13) 

23.  
Lạy Chúa, Đấng 
Tín Thác, xin gúp 
con cái chúng con 
biết chiến đấu để 
giữ vững niềm tin 
và để giành cho 
được cuộc sống 
đời đời  

 (1Tm. 6,12) 

24.  
Lạy Thiên Chúa, 
Đấng Có Trái Tim 
của Người Phục 
Vụ, xin giúp con cái 
chúng con có một 
trái tim nhiệt huyết 
để có thể phục vụ 
mọi người hết cả 
con tim.  

(Ep. 6,7) 

25.   
Lạy Thiên Chúa, 
Nguồn Cậy Trông, 
xin ban cho con cái 
chúng con tràn đầy 
lòng trông cậy và hy 
vọng bởi Thánh Thần 
của Ngài.  

(Rm. 15,13) 

26.  
Lạy Thiên Chúa 
Nhẫn Nại, xin thêm 
sức mạnh cho con 
cái chúng con để 
chúng có đủ sức chịu 
đựng và kiên nhẫn.  

(Cl. 1,11) 

27.   
Lạy Chúa, Vị Mục Tử 
Nhân Lành, chúng 
con cầu cho con cái 
biết khát khao Chúa 
như đàn nai khát 
mong dòng suối mát 
trong.  

(Tv. 42,1) 

28.   
Lạy Cha Khôn 
Ngoan, chúng con 
cầu cho con cái 
chúng con biết nài xin 
Cha và được Cha ban 
cho sự khôn ngoan 
như Cha đã hứa.  

(Gc. 1,5) 

29.  
Lạy Cha, Đấng 
luôn Lắng Nghe, 
chúng con cầu xin 
cho con cái chúng 
con luôn biết chạy 
đến cùng Cha, 
không thất vọng, 
mất niềm tin hay 
đầu hàng. 

(Lc. 18,1) 

30.  
Lạy Thiên Chúa 
Đấng Gia Ân, xin 
ban cho con cái 
chúng con một 
cuộc sống tràn đầy 
ân sủng và luôn 
biết dâng lời cám 
tạ Chúa.  

(Ep. 5,20) 

31.   
Lạy Thiên Chúa 
Dũng Cảm, chúng 
con cầu xin cho con 
cái chúng con không 
sợ hãi khám phá ra 
mầu nhiệm phúc âm 
của Đức Giêsu Kitô.  

(Ep. 6,19) 

   
 
Hãy dùng lịch này 
để cầu nguyện cho 
con cái 31 đức tính 
khác nhau theo 
Kinh Thánh 

 

 

  
 

Hãy tin rằng Thiên 
Chúa sẽ tác động 
từng đức tính trong 
cuộc đời của con cái 
chúng ta. 

 
Jos. Nguyễn Hùng Cường 


