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KHỦNG HOẢNG QUỐC GIA 

Cuốn sách của Daniel  

  

Phần 9 của 9 

  

  

Cầu nguyện bước #1-chú ý đến những gì Thiên Chúa đã đã tiết lộ trong kinh thánh 

  

Daniel 9:1-2-[1] "đó là năm đầu tiên của triều đại của Darius Mede, con 
trai của Ahasuerus [Xerxes trong NIV, Bruce], những người đã trở thành 
vua của Babylon. [2] Trong năm đầu tiên của triều đại của ông, tôi, Daniel, 
đã nghiên cứu các tác phẩm của các tiên tri. tôi đã học được từ từ của 
Chúa, như được ghi lại bởi Jeremiah tiên tri, rằng Jerusalem phải nằm 
hoang vắng cho bảy mươi năm [Jeremiah 25:11-12; 29:10, Bruce]. " 
(Sống chung mới)  

  

John 15:7 [Chúa Giêsu]- ", nhưng nếu bạn ở khách sạn tham gia với tôi và 
lời nói của tôi vẫn còn bạn, bạn có thể yêu cầu bất kỳ yêu cầu bạn muốn, 
và nó sẽ được cấp!" (Sống chung mới) 

  

Jeremiah 29:10-12-[10] "sự thật là bạn sẽ có trong Babylon cho bảy mươi 
năm. Nhưng sau đó tôi sẽ đi và làm cho bạn tất cả những điều tốt đẹp tôi 
đã hứa, và tôi sẽ mang bạn về nhà một lần nữa. [11] cho tôi biết kế hoạch 
tôi có cho bạn, nói Chúa. Họ có kế hoạch tốt và không cho thiên tai, để 
cung cấp cho bạn một tương lai và hy vọng một. [12] Trong những ngày 
khi bạn cầu nguyện, tôi sẽ lắng nghe. " (Sống chung mới) 

  

James 4:2b- "Bạn không có, bởi vì bạn không hỏi Thiên Chúa." (NIV) 

  



Cầu nguyện bước #2- Tìm kiếm Chúa 

  

Daniel 9:3a- "Sau đó tôi biến khuôn mặt của tôi để Chúa, Tìm kiếm anh 
ta..." (Phiên bản tiêu chuẩn của tiếng Anh) 

  

Tục ngữ 8:17b – "... nhìn người Tìm kiếm tôi tìm thấy tôi" (NIV) 

  

Do Thái 11:6b- "Thiên Chúa khen thưởng những người chân thành Tìm 
kiếm Ngài." (NIV & cuộc sống mới) 
  
Luke 12:31- Tìm kiếm các Vương Quốc của Thiên Chúa trên hết, và ông 
sẽ cung cấp cho bạn mọi thứ bạn cần." (Sống chung mới) 

  

  

Cầu nguyện bước #3-nhận của tôi mong muốn với cảm xúc 

  

Daniel 9:3b- "Tôi đã cầu nguyện tha thiết với Chúa, cầu xin với anh ta..." 
(Tin tức tốt) 
   

  

Cầu nguyện bước #4- chứng minh mức độ nghiêm trọng của tôi 

  

Daniel 9: 3c- "để hiển thị cho nỗi buồn của tôi [ông là nghiêm túc], tôi 
fasted, đặt trên vải làm vách ngăn thô và ngồi trong đống tro tàn." (Thế kỷ 
mới và cuộc sống mới) 

  

Nhịn ăn... 

  



* Chúa Giêsu fasted trong ngày của mình 40 của cám dỗ (Luke 4:2)  

* Chúa Giêsu đã nói chuyện về ăn chay ở bài giảng trên núi trong Matthew 6 (vss. 16-
18)  

* Các Kitô hữu đầu tiên tại Antioch fasted khi họ gửi Paul và Barnabas 

  

Hành vi 13:2-3-[2] "một ngày như những người đàn ông đã thờ Chúa và 
ăn chay, Chúa Thánh thần đã nói, 'Đặt ngoài Barnabas và Saul cho các 
công việc đặc biệt tôi đã cho họ.' [3] vì vậy, sau khi thêm ăn chay và cầu 
nguyện, những người đàn ông đặt bàn tay của họ trên chúng và gửi chúng 
trên đường. " (Sống chung mới) 

  

Ba quan sát về ăn chay: 

  

[1] Fasting cung cấp cho bạn thêm thời gian để cầu nguyện.  

[2] Fasting chứng tỏ độ sâu mong muốn của bạn khi cầu nguyện cho một cái gì đó. 

[3] Fasting giải phóng sức mạnh của Thiên Chúa.  

  

  

Cầu nguyện bước #5-cảm ơn thần cho lời hứa của tình yêu 

  

Daniel 9:4- "tôi đã cầu nguyện với Chúa Thiên Chúa của tôi và thú nhận: ' 
O Lord, bạn là một Thiên Chúa rất lớn và tuyệt vời! Bạn luôn luôn thực 
hiện lời hứa của bạn tình yêu đáng tin cậy cho những người yêu thương 
bạn và giữ cho các lệnh của bạn.'" (Sống chung mới) 

  

Daniel 9:9- "Nhưng Chúa Thiên Chúa của chúng tôi là thương xót và tha 
thứ, mặc dù chúng tôi đã nổi dậy chống lại hắn." (Sống chung mới) 

  



  

Cầu nguyện bước #6-khiêm NHƯỜNG thú nhận tội lỗi của tôi 

  

Lý Tiểu Long cơ bản định nghĩa của sự khiêm nhường: một nhận thức cá nhân về tội 
lỗi của riêng tôi cùng với một sự đánh giá cao đối với ân huệ hoặc bên trong sức mạnh 
Thiên Chúa cung cấp cho tôi để thực hiện thay đổi tích cực, Trung tâm kinh thánh trong 
hành vi và mối quan hệ của tôi. 

Được cụ thể trong lời cầu nguyện:  

  

[1] chúng tôi đã phạm tội và làm sai. 

  

Daniel 9:5a- chúng ta đã phạm tội và thực hiện sai. " (Sống chung mới) 

  

[2] chúng tôi đã nổi dậy chống lại bạn.  

  

Daniel 9:5b- "Chúng tôi đã nổi dậy chống lại bạn" (mới sống) (cũng, xem 
câu 9) 

  

[3] chúng tôi có scorned lệnh của bạn. 

  

Daniel 9: 5c- "Chúng tôi có scorned của bạn lệnh và các quy định" (cuộc 
sống mới) 

  

[4] chúng tôi đã từ chối để nghe các tiên tri của bạn. 

  



Daniel 9:6a- "Chúng tôi đã từ chối nghe công chức của các tiên tri." (Sống 
chung mới) 

  

[5] chúng tôi đã bảo hiểm khuôn mặt của chúng tôi với sự xấu hổ. 

  

Daniel 9:7b – "khuôn mặt của chúng tôi được bảo hiểm với sự xấu hổ" 
(cuộc sống mới) 

  

[6] chúng tôi đã không làm theo hướng dẫn của bạn và được ngô nghịch. 

  

Daniel 9:10a & 11a-[10a] "chúng tôi đã không tuân theo Chúa Thiên Chúa 
của chúng tôi... [11a] Tất cả các Israel đã bất tuân chỉ dẫn của bạn và 
quay đi. " (Sống chung mới) 

  

[7] chúng tôi đã từ chối để bật ra khỏi tội lỗi của chúng tôi 

  

Daniel 9:13- "tất cả điều này thiên tai đến với chúng tôi... Chúng tôi đã 
không ngừng sinning. Chúng tôi đã trả tiền không chú ý đến sự thật của 
bạn." (Thế kỷ mới) 

  

Daniel sau đó yêu cầu Chúa để lắng nghe và đáp ứng... 

  

Daniel 9:17a & 18b-[17a] "O Thiên Chúa của chúng tôi, nghe lời nguyện 
cầu của đầy tớ! Nghe như tôi plead. Vì lợi ích của riêng bạn, Chúa, nụ 
cười trở lại trên của khu bảo tồn hoang vắng. ... [18b] xem làm thế nào 
thành phố của bạn... nằm trong đống đổ nát. Chúng tôi làm cho này plea, 
không phải vì chúng tôi xứng đáng giúp đỡ, nhưng vì lòng thương xót của 
bạn." (Sống chung mới) 

  



Cầu nguyện: 

  

Cha, tôi muốn tìm bạn và cầu nguyện cho bạn lúc chiều dài ít nhất một lần một ngày. 
Giúp tôi tập trung sự chú ý của tôi về bạn và không được phân tâm bởi yếu tố ít quan 
trọng trong cuộc sống của tôi và trên thế giới. Tôi muốn để cầu nguyện với các cảm xúc 
chân thành như Daniel và không phải là giả mạo hoặc giả mạo. Tôi biết lời nói của tôi 
không phải là đẹp hay âm thanh tuyệt vời, chỉ cách trung thực và thực tế.  

  

Tôi đã lang thang đi và tôi không có gần như bạn như trong quá khứ. Tôi muốn bắt đầu 
trở về nhà vào ngày hôm nay. Giúp tôi để chứng minh mức độ nghiêm trọng của tôi 
trong lời cầu nguyện bằng cách tạm thời mà không có thức ăn. Tôi yêu cầu bạn làm 
việc trong trái tim và cuộc sống của tôi ngay bây giờ.  

  

Cảm ơn bạn đã yêu thương tôi và cho tôi truy cập vào lời hứa của bạn. Tôi rất biết ơn 
bạn đang trung thành khi tôi không chung thủy và nhất quán khi tôi không phù hợp. Tôi 
xin cám ơn tha thứ của bạn. Tôi cầu nguyện với sự khiêm nhường trong tên của Chúa 
Giêsu con trai của bạn. Amen. 

  

  

  

  

 


