
ngoan cho các lãnh đạo có thẩm quyền trong việc 
cấp phép tị nạn và cư trú. (Công vụ 20:35) 

25. Chúng con ngợi khen Ngài về các chương trình 
Phụ nữ Hy vọng ở U-ru-guay trong việc giáo dục 
thính giả có lòng thương xót đối với những người tị 
nạn. Chương trình đã cung cấp cho người tị nạn 
công việc làm, nhà ở và bảo vệ khỏi sự lạm dụng 
của kẻ xấu. (Châm 19: 23) 

26. Cảm ơn Chúa năm 2019 tại Hàn Quốc đã có 
luật cho người tị nạn. Cầu nguyện để không còn 
những định kiến về người tị nạn và sớm ban hành 
những thủ tục ra soát cách công minh. (Mat 7: 1) 

27. Lạy Chúa giàu lòng thương xót, chúng con cầu 
nguyện cho sự hòa bình ở Êthiôpia và các khu vực 
đang có xung đột trên toàn cầu. Xin cho các nhà 
lãnh đạo tìm kiếm giải pháp giúp xoa dịu tình hình 
và cải thiện cuộc sống của những thường dân di tản 
này. (I Phi-e-rơ 3:11) 

28. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những 
phụ nữ tị nạn sẽ tìm đến chương trình ‘Chào mừng 
bạn đến với Thụy Điển’ - có cả ba ngôn ngữ, tiếng 
Farsi, tiếng Ả Rập và tiếng Thụy Điển – để họ nghe 
được phúc âm của Ngài qua thông điệp của chương 
trình này. (Mat 24:14) 

29. Chúng con cầu nguyện cho chính phủ 
Philippines sẽ sớm hành động với động cơ trong 
sáng để thúc đẩy việc khôi phục Ma-ra-wi. Nhiều cư 
dân của thành phố này trên đảo Min-đa-nao đã phải 
di dời vì bị thiệt hại nặng nề trong các xung đột tôn 
giáo năm 2017 (A-mốt 9:14) 

30. Cầu nguyện cho nhiều người tị nạn ở Pháp 
không có giấy tờ, không có chỗ ngủ và cả thức ăn. 
Lạy Chúa, xin cho có nhiều tổ chức được trang bị 
đầy đủ để phục vụ nhu cầu này và hướng họ đến 
với Chúa Giêxu. (Mat 5:42) 
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Lịch cầu nguyện này được dịch sang hơn 100 ngôn ngữ và được  

phát hành hàng tháng cho hơn 65.000 người cùng cầu nguyện  

Tháng Sáu 2021 

CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI TỊ NẠN 

Tháng này chúng ta sẽ cầu nguyện cho những 

người tị nạn. Xin cầu nguyện để có thêm nhiều 

quốc gia chấp nhận người tị nạn và giúp họ tìm 

thấy một nơi sống an toàn. Đức Chúa Trời, 

Đấng đã phán dạy chúng ta hãy rao giảng Tin 
Lành đến tận cùng trái đất và Ngài đã gửi 

những người tị nạn này đến với chúng ta. 

Chúng ta cần thể hiện tình yêu thương, lòng 

thương xót và giúp họ có một cuộc sống mới 

trong Chúa. Hãy là nhịp cầu nối để Chúa chữa 

lành cho những người tị nạn này. 

 

 

1/ Dịch bệnh COVID-19 chủng mới đang diễn 

biến phức tạp và có khả năng lây lan nhanh tại 

Việt Nam. Xin Chúa cho các cơ quan chức 

năng tại Việt Nam có những phương án phòng 
dịch thích ứng và kịp thời và để ngăn chặn dịch 

bệnh lan ra cộng đồng. 

2/ Xin cầu nguyện cho các lãnh đạo hội thánh 

địa phương tại Việt Nam thích ứng kịp thời với 

tình hình dịch bệnh lây lan, trong mọi hoàn 
cảnh vẫn giữ được sự thờ phượng Chúa hằng 

tuần trực tuyến hoặc trực tiếp. 

3/ Xin Chúa gìn giữ và ban ơn cho Việt Nam 

và các nước trong việc tiêm ngừa vác-xin 

COVID-19 được an toàn và thế giới sớm vượt 

qua kỳ đại dịch. 

Xin mời theo dõi chương trình 

 Tĩnh Nguyện hằng ngày & 

Phát Thanh Phụ Nữ tại  

 Radio Mana - kênh truyền thông Cơ Đốc 

 

 www.radiomana.info 

 
www.youtube.com/radiomanavn 

 www.facebook.com/manaradiovn 
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1. Lạy Chúa, xin cho những người tị nạn niềm hy 
vọng để họ tìm thấy giải pháp cho những vấn đề tại 
nước sở tại mới. Xin cho những người tin Chúa ở 
các nước này trở thành ống dẫn tình yêu, ơn phước 
và hy vọng cho những người tị nạn. (Thi 62: 8) 

2. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho những tân 
tín hữu đang tị nạn ở Thụy Điển có nguy cơ bị trục 
xuất, nếu về nước có khả năng họ sẽ bị ngược đãi 
và thậm chí là bị sát hại vì cớ đặt lòng tin nơi Chúa. 
(Rô-ma 8:35) 

3. Thưa Cha, chúng con kêu cầu Chúa bảo vệ 
những người tị nạn Êthiôpia. Chỉ duy Ngài mới có 
thể phục hồi tâm trí và tấm lòng của những phụ nữ 
bị hãm hiếp và bị lạm dụng. (Ê-sai 41:10) 

4. Lạy Chúa, xin cho các Cơ Đốc nhân tị nạn có sự 
can đảm mạnh mẽ để chia sẻ đức tin cho người 
xung quanh. Xin dẫn dắt họ đến một nơi an toàn và 
xin tiếp cứu họ. (Phục truyền 31: 6) 

5. Lạy Chúa, xin cho những người tị nạn ở Đan 
Mạch được phục hồi thông qua chương trình Chữa 
lành vết thương của Trauma, đây là chương trình 
chăm sóc mục vụ theo Thánh Kinh do các lãnh đạo 
Cơ đốc thực hiện. (1 Phi 5: 7) 

6. Chúa ơi, xin cho những người tị nạn Albania ở 
nước ngoài gặp được những Cơ đốc nhân biết quan 
tâm, làm bạn với họ và biết giới thiệu về Chúa cho 
họ nữa. (Giăng 13: 34-35) 

7. Lạy Chúa, xin cho nhóm Phụ nữ Hy vọng ở Bắc 
Cáp-ca giúp đỡ cả vật chất và tinh thần cho tất cả 
những người tị nạn mà họ tiếp xúc. Cầu nguyện cho 
những người tị nạn tìm được việc làm, nhà ở, một 
nơi an toàn và cuộc sống mới ở trong Ngài. (Phi-líp 
2: 4) 

8. Lạy Cha, xin an ủi hàng ngàn người Inđônêsia 
đang phải tị nạn vì thiên tai. Họ mất tất cả tài sản, 
nhà cửa và phải ở trong những căn lều sơ tán chen 
chúc nhau. Xin Chúa cung ứng cho nhiều tín hữu 
Cơ Đốc đến phục vụ trong tình yêu thương với sự 
cấp phát thuốc men và nhu yếu phẩm. (Giăng 16:33) 

9. Lạy Chúa, xin giúp các Cơ đốc nhân ở Đức nhớ 
đến những người tị nạn ở đất nước này. Xin Chúa 
cho các tín hữu ở đây biết cách xây dựng tình bạn 
với những người nhập cư và bày tỏ tình yêu và lẽ 
thật của Chúa Giê-xu. (Giăng 15:13) 

10. Thưa Cha, chúng con cầu xin sự bảo vệ của 
Ngài đối với những người tị nạn Bắc Triều Tiên chạy 
trốn sang Trung Quốc đang bị giam giữ và sẽ bị giao 
trả lại. Xin bảo vệ cuộc sống của họ và dẫn họ đến 
một nơi an toàn. (Thi 32: 7) 

11. Lạy Chúa, xin đến gần với những người có lòng 
tan vỡ. Chữa lành vết thương cho những người tị 
nạn Ấn Độ trên khắp thế giới. (Thi 34:18) 

12. Cảm tạ Chúa về sự đồng công của Norea Media 
Mission. Qua những ứng dụng của kênh truyền 
thông Tin Lành này sẽ hướng dẫn những người tị 
nạn và người chưa tin để biết về Chúa và lẽ thật của 
Ngài. Xin Chúa cho các tín hữu cũng sử dụng ứng 
dụng này để có thể tiếp cận những người chưa tin 
về cho Chúa. (Giăng 14: 6) 

13. Cha ơi, xin giúp những người tị nạn Nam Phi 
quan tâm đến nhu cầu tâm linh của mình, ban cho 
họ sự khôn ngoan để nhận biết Ngài và hiểu được 
rằng mọi sự giúp đỡ đều đến từ Ngài, Đấng đã tạo 
dựng nên họ. (Thi 121: 1-2) 

14. Chúng con cầu nguyện cho chính phủ Phi-líp-
pin sẽ hỗ trợ và bảo vệ một cách công bằng cho các 
bộ lạc Lu-mát trên đảo Min-đa-nao đã bị di dời khỏi 
nơi ở của họ vì sự phát triển thương mại ở đảo này. 
(Châm 31: 9) 

15. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho việc cung 
cấp các nhu cầu hàng ngày và sự an toàn cho hàng 
ngàn người tị nạn sống ở Suđan sau khi chạy trốn 
khỏi chiến tranh ở nước láng giềng Êthiôpia. (Châm 
29:25) 

16. Chúa ơi, xin đưa đến nhóm tiếng Ba Lan các 
dịch giả tình nguyện để dịch chương trình “You Are 
Precious” sang tiếng U-krai-na, Be-la-rút và tiếng 
Nga để những người tị nạn có thể được chữa lành 
về tâm linh. (Thi 23) 

17. Xin dẫn dắt những người tị nạn U-krai-na, Chúa 
ơi, khi họ phải rời khỏi những nơi có xung đột để tìm 
việc làm và có chỗ ở an toàn. Xin chữa lành và ban 
bình an trong tấm lòng họ và bắt phục họ đến với 
Ngài. (2 Tê 3:16) 

18. Lạy Chúa, xin ban sức lực cho các bậc cha mẹ 
Khmer nghèo khó, phải di cư sang Thái Lan để hỗ 
trợ gia đình mà và phải để lại con cái cho ông bà. 
(Ê-sai 40:31) 

19. Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện cho những 
người tị nạn Burunđi sống trong các trại ở các nước 
láng giềng Rwan-da, Tan-za-nia và Cộng hòa Dân 
chủ Côn-gô, đặc biệt là trong mùa mưa này có rất 
nhiều trại tị nạn bị ngập lụt. (Mat 7:25) 

20. Lạy Chúa, xin hướng dẫn và đáp ứng nhu cầu 
cho 54.065 người xin tị nạn ở Tây Ban Nha vào năm 
2020. “Đức Giê-hô-va bảo hộ khách lạ, Nâng đỡ kẻ 
mồ côi và người góa bụa” (Thi 146: 9a) 

21. Thưa Cha, xin hướng dẫn các Cơ đốc nhân ở 
Bồ Đào Nha giúp đỡ những người tị nạn có thể hòa 
nhập vào cộng đồng với sự giúp đỡ về tài liệu, học 
ngôn ngữ và tìm việc làm cho họ. Xin cho những 
người tị nạn không bị bóc lột hay bị phân biệt chủng 
tộc. (Hê-bơ-rơ 13:16) 

22. Lạy Chúa, xin ban sự khôn ngoan cho những 
người lãnh đạo trên đảo Bô-ne-rơ (Bonaire) và Cư-
ra-xao (Curacao) để họ sẽ giúp đỡ và yêu thương 
những người tị nạn. (Phục truyền 10:18) 

23. Lạy Cha, xin cho chúng con bày tỏ tình yêu 
thương và ân điển của Đấng Christ đối với những 
người tị nạn Nam Phi đang đau buồn vì phải phân 
cách khỏi người thân, phải học ngôn ngữ mới và vật 
lộn để có được thức ăn, nhà ở và giấy phép để học 
tập và làm việc. (Phục truyền 10:19) 

24. Cảm ơn Chúa vì những Cơ đốc nhân Phần Lan 
đã làm việc với những người nhập cư và tị nạn, qua 
đó hỗ trợ, kết nối mọi người và lan tỏa tình yêu 
thương của Ngài. Xin cho nhiều người biết dành 
thời gian và nguồn lực để phục vụ cho những người 
đến từ các nền văn hóa khác. Xin ban sự khôn  


