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90. Ha-lê-lu-gia! ngợi khen Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con. Sự thành tín của Chúa còn 

đời nầy đến đời kia. Chúa đã lập trái đất, đất còn vững bền.  

91. Tùy theo mạng lịnh Chúa, các điều đó còn vững đến ngày nay; Vì muôn vật đều hầu 

việc Chúa.  

92. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Chúa đã dành cho chúng con.  Nếu chúng con không ưa thích 

luật lệ Chúa, ắt chúng con đã chết mất trong cơn khổ nạn.  

93. Cảm tạ Chúa vì Ngài giúp chúng con chẳng hề quên giềng mối Chúa, vì nhờ đó Chúa làm 

cho chúng con được sống.  

94. Cảm tạ Chúa vì con, chồng (vợ), con cái, dòng dõi của chúng con đều thuộc về Chúa, xin 

hãy cứu chúng con; Và khiến chúng con tìm kiếm các giềng mối Chúa.  

95. Chúa ôi! dù những kẻ ác rình giết chúng con; Nhưng Ngài giúp chúng con chăm chỉ về các 

chứng cớ Chúa.  

96. Cảm tạ Chúa vì chúng con thấy mọi sự dù toàn hảo đều có giới hạn; Song luật pháp Chúa 

lấy làm rộng thay.  

97. Cảm tạ Chúa vì Ngài khiến chúng con yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Xin Đức Thánh 

Linh giúp chúng con trọn ngày suy gẫm luật pháp ấy.  

98. Cảm tạ Chúa vì nhờ các điều răn Chúa làm cho chúng con khôn ngoan hơn kẻ thù nghịch 

chúng con, vì Ngài khiến các điều răn ấy ở cùng chúng con luôn luôn.  

99. Cảm tạ Chúa vì Ngài làm cho chúng con có trí hiểu hơn hết thảy kẻ dạy chúng con, vì Ngài 

giúp chúng con suy gẫm các chứng cớ Chúa.  

100. Cảm tạ Chúa vì Ngài khiến cho chúng con thông hiểu hơn kẻ già cả, vì Ngài giúp chúng 

con gìn giữ các giềng mối Chúa.  

101. Cảm tạ Chúa vì Ngài giữ chân chúng con khỏi mọi đường tà, và khiến chúng con gìn 

giữ lời của Chúa.  

102. Cảm tạ Chúa vì Ngài giúp chúng con không xây bỏ mạng lịnh Chúa; Và Chúa đã dạy 

dỗ chúng con.  

103. Con cảm tạ Chúa vì Ngài làm cho Lời Chúa ngọt họng chúng con dường bao! Thật 

ngọt hơn mật ong trong miệng chúng con!  

104. Nhờ giềng mối Chúa chúng con được sự thông sáng; Và Ngài giúp chúng con ghét mọi 

đường giả dối.  

105. Ngợi khen, cảm tạ Chúa vì Lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng con, ánh sáng cho 

đường lối chúng con.   

106. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã giúp chúng con gìn giữ mạng lịnh công bình của Chúa, và 

cũng đã làm theo mạng lịnh ấy. 

107. Lạy Chúa, bất cứ khi nào chúng con gặp những sự đau khổ, xin ban sức sống cho 

chúng con theo như lời của Chúa.  

108. Cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài nhậm lễ cảm tạ, chúc tụng của miệng chúng 

con, và dạy dỗ chúng con các mạng lịnh Ngài.  

109. Chúa ôi! mạng sống của chúng con hằng bị cơn nguy hiểm, xin Ngài khiến cho chúng 

con không quên luật pháp Chúa.  

110. Những kẻ ác gài bẫy hại chúng con; Xin Ngài giúp chúng con không lìa bỏ giềng mối 

Chúa.  
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111. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì chứng cớ của Chúa là cơ nghiệp của con, chồng (vợ), con 

cái, dòng dõi của chúng con cho đến đời đời; Vì ấy là sự mừng rỡ của chúng con.  

112. Xin Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời khiến cho chúng con chuyên lòng làm theo luật 

lệ Chúa luôn luôn, và cho đến cuối cùng.  

113. Xin Ngài giúp chúng con ghét những kẻ hai lòng, nhưng khiến cho chúng con yêu mến 

luật pháp của Chúa.  

114. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Chúa là nơi ẩn náu và cái khiên của con, chồng (vợ), con 

cái, dòng dõi của chúng con; Cảm tạ Chúa vì Ngài làm chúng con trông cậy nơi lời Chúa.  

115. Nhân Danh Đức Chúa Jêsus Christ, hỡi kẻ làm ác, hãy lìa khỏi ta, chồng(vợ), con cái, 

dòng dõi của ta để chúng ta giữ điều răn của Đức Chúa Trời chúng ta.  

116. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài nâng đỡ chúng con tùy lời của Chúa, hầu cho chúng 

con được sống; Ngài không để chúng con bị hổ thẹn về sự trông cậy của chúng con.  

117. Cảm tạ Chúa vì Ngài đang nâng đỡ chúng con, thì chúng con được bình an vô sự, Cảm 

tạ Chúa vì Ngài giúp chúng con thường thường chăm chỉ về các luật lệ của Chúa.  

118. Chúa từ chối những kẻ lầm lạc luật lệ Chúa; Vì mưu chước chúng nó chỉ là sự giả 

dối mà thôi.   

119. Chúa cất bỏ kẻ ác khỏi thế gian như xác bã; Vì thế Ngài giúp chúng con yêu mến các 

chứng cớ của Chúa.  

120. Thân thể chúng con run rẩy vì kính sợ Chúa, chúng con cũng kính sợ sự phán xét của 

Ngài. Chúng con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời hằng 

sống. Amen! 

 
 


