TUẦN CỬU NHẬT CẦU CHO HIỆP CHỦNG QUỐC HOA KỲ
Tuần Cửu Nhật được đọc từ ngày 26 tháng 6 tới ngày 4 tháng 7 hàng năm;
có thể đọc hằng ngày.”
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đọc cho viết kinh này
Ngày 29 – 31 tháng 5 năm 2012

May 29, 2012
Tổng Lãnh Thiên Thần Micae phán: "Praise be to Jesus."
“Chị nhận ra tôi phải không? Tôi là Micae, Tổng Lãnh Thiên Thần. Chúa Giêsu
gởi tôi đến với chị một lần nữa vì nhu cầu nảy sinh. Vì là Đấng Bảo Vệ Chân Lý
(Sự Thật), tôi phải nêu lên chuyện nghịch lý đã trở thành luật pháp ở nước chị. Một
mặt, chị được bảo là có quyền chọn lựa giữa sự sống trong lòng mẹ hay phá thai.
Mặt khác, chị lại được bảo là không được quyền chối bỏ việc ngừa thai hay phá
thai ngay cả khi nó đối nghịch với lương tâm chị. Nếu lương tâm chị có thể tuyên
bố về việc phá thai hay ngừa thai, thì tại sao nó không thể tuyên bố chống lại giống
như vậy?
Sự Thật là - quyền của chị đã bị ra lệnh và điều khiển bởi sự thỏa hiệp với các
chính trị gia.
Chúa muốn tôi đọc cho chị một tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày 26 tháng 6 và kết
thúc ngày 4 tháng 7 – ngày Lễ Độc Lập. Hãy truyền bá kinh này và hiệp nhất trong
nỗ lực cầu nguyện.
Đây là kinh để đọc mỗi ngày với tuần cửu nhật:
Kinh nguyện Hằng ngày
“Lạy Chúa Giêsu, xin cho Sự Thật về Tình Yêu Thánh Thiện ngập tràn trong tâm
hồn của xứ sở này. Xin đặt Chân Lý vào trung tâm của mỗi trái tim. Hãy hãy trả
lại cho xứ sở này vị trí chính đáng dưới sự Thống Trị của Chúa. Amen.”
NGÀY 1
Xin vượt qua sự mâu thuẩn trong luật pháp liên quan tới sự sống
“Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin linh ứng trong tâm hồn những nhà lập pháp để đem
lại sự công bằng trong mỗi điều luật. Để làm như vậy, xin linh ứng cho những nhà
lập pháp lấy đi sự mâu thuẩn trong những luật lệ liên quan tới sự sống trong lòng
mẹ, để đừng có ai bị buộc phải hổ trợ cho việc ngừa thai và phá thai chống lại ý chí
tự do của họ. Xin đừng để cho quyền tự do tôn giáo bị chà đạp dưới chân những
người tán thành cho sự chết trong lòng mẹ. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 2
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Xin cho các nhóm tôn giáo được quyền tự do trong lương tâm
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin Chúa bảo vệ tất cả các tổ chức tôn giáo. Nơi xứ sở
này, xin đừng để cho bất cứ một ai cảm thấy bị đe dọa khi cất lên tiếng nói về ý
kiến của họ hay tham gia (vào những hoạt động về) đức tin của họ. Xin giúp chúng
con canh phòng chống lại sự phân biệt trái ngược trong đó người không tin vào
Chúa Kitô được ban cho mọi quyền hạn, nhưng những người tin Chúa Kitô lại bị
kiềm chế. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 3
Xin Nhận ra Sự Thật về con đường mà những nhà lãnh đạo của quốc gia này
đang theo”
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin giúp cho các công dân của xứ sở này nhận ra sự thật
về phương hướng mà quốc gia này đang đi. Xin giúp cho mọi người hiểu thấu
được rằng chính phủ đang trở nên tách rời khỏi ý chí của người dân bằng cách từ
từ tướt đoạt đi những quyền cá nhân của họ. Xin phục hồi trong tâm hồn sự hãnh
diện, tính tự nhiên độc lập mà xứ sở này đặt nền tảng trên đó. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 4
Xin hiệp nhất trong cầu nguyện chống lại bất cứ mọi hình thức độc tài
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin hiệp nhất tất cả mọi công dân của xứ sở này để cầu
nguyện chống lại bất cứ hình thức độc tài nào. Xin đừng để cho dân chúng của xứ
sở tự do này đứng yên khi Hiến Pháp bị chà đạp lên. Xin thức tỉnh những trái tim
để nhìn thấy những kế hoạch ẩn kín qua những hành động này, những hành động
đó khuyến khích Một Chính Phủ Toàn Cầu. Xin cầu cho tất cả mọi tâm hồn hiệp
nhất trong Sự Thật. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 5
Xin cho đường lối lương thiện được định nghĩa tốt hầu chống lại đường lối
xấu xa trong mọi quyết định mà quốc gia này làm.
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin mở tâm hồn của quốc gia này ra để nhận biết sự
khác biệt giữa thiện và ác. Xin giúp cho người ta thấy ai là những kẻ đầy tham
vọng cho mình sẵn sàng giẫm lên quyền lợi của những người khác. Xin lấy đi khỏi
tâm hồn của những người có địa vị ảnh hưởng lên ý muốn dung túng cho sự dữ
(ma quỷ) và bỏ qua những Điều Răn của Chúa. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 6
Xin cho Satan bị tước đoạt vũ khí trong nỗ lực giành quyền điều khiển bằng
biện pháp kinh tế
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Lạy Chúa Giêsu thân yêu, chúng con thấy bàn tay Satan trong những nỗ lực làm
yếu đi kinh tế của xứ sở này. Bằng cách này, Tổ Chức Thế Giới Mới – Chính Phủ
Toàn Cầu (the New World Order - One World Government) - sẽ tỏ ra như được
mọi người dễ dàng chấp nhận hơn. Xin soi sáng mọi công dân của xứ sở này nhìn
thấy rằng làm yếu đi kinh tế là giành được quyền điều khiển những tâm hồn và đời
sống. Xin giúp cho người dân của xứ sở này nhìn thấy những gì được chính phủ
ban ra không có miễn phí, nhưng phải trả bằng việc quy phục sự độc lập của mình.
Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 7
Xin cho tội lỗi không còn được định nghĩa như một quyền hạn và được hổ trợ
bởi luật pháp
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin cho tâm hồn cho quốc gia này trở về với sự hổ trợ
chính đáng của những Điều Răn của Chúa được bao bọc trong Tình Yêu Thánh
Thiện. Hăng hái bảo vệ sự sống trong nỗ lực này, cũng như về hôn nhân truyền
thống giữa một người nam và một người nữ. Nhận ra rằng việc chấp nhận tội lỗi là
một vấn đề chính trị như bắt tay với Satan, và mở cửa cho ma quỷ. Xin cho tất cả
mọi điều luật đều hổ trợ cho những Điều Răn của Chúa; nhờ đó tăng cường xương
sống của xứ sở vĩ đại này. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 8
Cho người công dân sống trong Chân Lý được mạnh dạn với sức mạnh của họ
hầu tích lũy sự thay đổi
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin đặt Khiêng Thuẩn Sự Thật trên tất cả mọi tâm hồn,
ban ơn can đảm cho mọi nỗ lực đứng vững cho Sự Thật. Trong nỗ lực mạnh mẽ
này, tích lũy sự thay đổi hướng về sự công chính trong mọi hoạt động của chính
phủ, và trong mọi quyết định hợp pháp. Amen.
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
NGÀY 9
Xin cho Chân Lý chiến thắng vinh quang nơi những người nắm quyền tối
thượng:
• Tổng thống
• Tối Cao Pháp Viện
• Quốc Hội và Dân Biểu
• Tất cả những Cán Bộ được Bổ Nhiệm
Lạy Chúa Giêsu thân yêu, xin linh ứng về sự Chiến Thắng của Chân Lý trong tất
cả những cán bộ làm việc cho công chúng. Đừng để sự dung túng trước Sự Thật
(Chân Lý) hay bất cứ sự mâu thuẩn nào góp phần trong bất kỳ điều luật nào. Bằng
nỗ lực này, xin nâng cao quyền độc lập của mỗi công dân. Cách riêng là những
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người nắm quyền ảnh hưởng sâu sắc nhất như: Tổng Thống, Quốc Hội, Tối Cao
Pháp Viện, Cán Bộ được Bổ Nhiệm, về hướng kết cục này. Amen.”
(Đọc Kinh nguyện Hằng ngày)
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