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Cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con, chúng con biết ơn Đức Thánh Linh đã 

giúp con cầu nguyện theo lời của Chúa suốt những ngày qua. Giờ con dâng lên Chúa với cả tấm 

lòng biết ơn Ngài về những điều Chúa đã, đang và sẽ làm cho con, chồng (vợ), con cái, dòng dõi 

của chúng con. 

152. Từ xưa, cứ theo chứng cớ Chúa chúng con biết rằng: Chúa lập các điều răn ấy đến 

đời đời.  

153. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài đoái xem nỗi khổ nạn của chúng con, và giải cứu 

chúng con; Ngài giúp cho chúng con không quên luật pháp của Chúa.  

154. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài binh vực duyên cớ của chúng con, và chuộc chúng con; 

Ngài cũng khiến chúng con được sống tùy theo lời Chúa.  

155. Còn sự cứu rỗi cách xa kẻ ác, vì chúng nó không tìm hỏi các luật lệ Chúa.  

156. Cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va, sự thương xót Ngài rất lớn; Xin hãy khiến chúng 

con được sống tùy theo luật lệ Ngài.  

157. Dù nhiều kẻ thù ghét và áp bức chúng con; Nhưng Ngài khiến chúng con không xây 

bỏ chứng cớ Chúa.  

158. Chúng con thấy kẻ gian tà, bèn gớm ghiếc chúng nó; Vì chúng nó không giữ lời 

Chúa.  

159. Chúng con biết ơn Chúa vì Ngài giúp chúng con yêu mến giềng mối Chúa biết bao! 

Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy khiến chúng con được sống tùy sự nhân từ Ngài.  

160. Chúng con biết ơn Chúa vì toàn bộ lời của Chúa là chân thật, các mạng lịnh công 

bình của Chúa còn đời đời.  

161. Dù những vua chúa có bắt bớ chúng con vô cớ, song Ngài khiến lòng chúng con kính 

sợ lời Chúa.  

162. Cảm tạ Chúa vì Ngài làm cho chúng con vui vẻ về lời Chúa, giống như người thu được 

nhiều chiến lợi phẩm.   

163. Ngài khiến chúng con ghét, ghê sự dối trá, song Ngài giúp chúng con yêu mến luật 

pháp Chúa.   

164. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con mỗi ngày ngợi khen Chúa bảy lần, vì cớ mạng 

lịnh công bình của Chúa.  

165. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho chúng con yêu mến luật pháp Chúa và được 

bình yên lớn; Chẳng có sự gì gây cho chúng con bị sa ngã.  

166. Cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài giúp chúng con có trông cậy nơi sự cứu rỗi 

của Ngài. Và ban cho chúng con năng lực của Đức Thánh Linh để làm theo các điều răn 

Ngài.  

167. Cảm tạ Chúa vì Ngài khiến linh hồn chúng con gìn giữ chứng cớ Chúa. Và Ngài làm 

cho chúng con yêu mến chứng cớ ấy biết bao!  

168. Cảm tạ Chúa vì Ngài giúp chúng con gìn giữ giềng mối và chứng cớ Chúa, bởi vì 

đường lối của chúng con đều ở trước mặt Chúa.  

169. Cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì tiếng kêu của chúng con thấu đến Ngài, và Ngài 

ban cho chúng con sự thông sáng tùy theo lời Chúa.  

170. Cảm tạ Chúa vì lời cầu khẩn chúng con đã thấu đến trước mặt Chúa; và Ngài giải 

cứu chúng con tùy theo lời Chúa.  
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171. Cảm tạ Chúa vì Ngài xức dầu và sử dụng môi miệng của con, chồng (vợ), con cái, dòng 

dõi của chúng con đồn ra sự ngợi khen Chúa; Vì Chúa đã dạy chúng con các luật lệ 

Chúa.  

172. Cảm tạ Chúa vì Ngài xức dầu và sử dụng lưỡi chúng con hát xướng về lời Chúa; Vì hết 

thảy điều răn Chúa là công bình.  

173. Cảm tạ Chúa vì tay Chúa sẵn giúp đỡ chúng con; Ngài giúp chúng con chọn các giềng 

mối Chúa. 

174.  Ngợi khen cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài đã làm chúng con mong ước sự cứu rỗi của 

Chúa; và Ngài khiến chúng con ưa thích Luật pháp Chúa.  

175. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho linh hồn Chúng con được sống, để chúng con 

ngợi khen Chúa; Nguyện mạng lịnh Chúa giúp đỡ mỗi một người trong gia đình và trong 

dòng dõi của chúng con.  

176. Chúa ôi! bất cứ khi nào chúng con có bị xiêu lạc khác nào con chiên mất, xin hãy tìm 

kiếm chúng con là tôi tớ Chúa, xin hãy giúp chúng con không quên điều răn của Chúa.  

 

Ha-lê-lu-gia! chúng con biết ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jêsus Christ Con Đức 

Chúa Trời hằng sống. Amen! 


