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CẦU NGUYỆN SÁNG THỨ HAI 

KHAO KHÁT ĐỂ ĐƯỢC HIỂU LỜI CHÚA 
THEO Thi-thiên 119:1-29  

 

1. Con cảm tạ, ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài muốn cho 

con và gia đình của con được phước, xin Đức Thánh Linh của Ngài khiến cho con, chồng 

(vợ), con cái, gia đình, dòng dõi của chúng con được trọn vẹn trong đường lối mình.  Xin 

Ngài khiến cho chúng con đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va.  

2. Con cảm tạ, ngợi khen Chúa vì gia đình con được phước, vì Đức Thánh Linh của Ngài khiến 

cho con, chồng (vợ), con cái, gia đình, dòng dõi của chúng con gìn giữ chứng cớ Ngài, và 

giúp chúng con hết lòng tìm cầu Ngài.  

3. Bởi quyền năng của Đức Thánh Linh xin Ngài làm cho chúng con không làm điều trái phép 

công bình, nhưng đi trong các lối Ngài.  

4. Con cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Chúa đã truyền cho chúng con các giềng mối Chúa, xin 

Ngài khiến chúng con cẩn thận giữ lấy.  

5. Con cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho đường lối chúng con được vững chắc, và 

khiến cho chúng con giữ các luật lệ Chúa!  

6. Cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Ngài khiến cho chúng con chăm chỉ về các điều răn Chúa, và 

làm cho chúng con chẳng bị hổ thẹn.  

7. Cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Ngài khiến cho chúng con học các đoán ngữ (phán quyết) công 

bình của Chúa, và Ngài làm cho chúng con lấy lòng ngay thẳng mà ngợi khen Chúa. 

8. Cảm tạ Chúa vì Ngài khiến cho chúng con giữ các luật lệ Chúa; Xin chớ bỏ chúng con 

trọn.  

9. Cảm tạ Chúa vì Ngài khiến cho những người trẻ tuổi của gia đình, dòng dõi của chúng con 

phải biết làm sao cho đường lối mình được trong sạch! Xin Đức Thánh Linh khiến chúng 

nó cẩn thận theo lời Chúa.  

10. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài giúp cho chúng con hết lòng tìm cầu Chúa, và khiến chúng 

con không lạc các điều răn Chúa.  

11. Ngài giúp cho chúng con biết giấu lời Chúa trong lòng của chúng con, để chúng con 

không phạm tội cùng Chúa. 

12. Hỡi Đức Giê-hô-va, đáng ngợi khen Ngài. Vì Ngài dạy cho chúng con các luật lệ Ngài.  

13. Cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Ngài sử dụng môi của chúng con mà thuật lại các mạng lịnh 

miệng Chúa phán ra.  

14. Con cảm tạ ngợi khen Chúa vì Đức Thánh Linh của Ngài làm cho con, chồng (vợ), con cái, 

gia đình, dòng dõi của chúng con vui mừng về đường chứng cớ Chúa, hơn người được 

trân châu bảo vật.  

15. Con cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Đức Thánh Linh khiến cho chúng con biết suy gẫm về giềng 

mối Chúa, chăm xem đường lối của Chúa.  

16. Cảm tạ Chúa vì Ngài làm cho chúng con ưa thích luật lệ Chúa và giúp cho chúng con chẳng 

quên lời của Chúa.  

17. Cảm tạ Chúa vì Chúa ban ơn lành cho chúng con là tôi tớ Chúa, để chúng con được sống; 

Ngài khiến chúng con giữ lời của Chúa.  

18. Con cảm tạ Chúa vì Chúa mở mắt cho con, chồng (vợ), con cái, gia đình, dòng dõi của 

chúng con) để chúng con thấy được sự lạ lùng (kỳ diệu) trong luật pháp của Chúa.  

19. Chúa ôi! Chúng con là những người khách lạ trên đất, xin chớ giấu chúng con các điều 
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răn Chúa.  

20. Xin Ngài làm cho linh hồn chúng con khao khát và mong ước các mạng lịnh Chúa luôn 

luôn.  

21. Chúa quở trách kẻ kiêu ngạo là kẻ đáng rủa sả, hay lầm lạc các điều răn Chúa. 

22. Cảm tạ Chúa vì Chúa lăn khỏi chúng con sự sỉ nhục và sự khinh dể; và Ngài giúp chúng 

con gìn giữ các chứng cớ của Chúa.  

23. Dù, vua chúa của thế gian này có ngồi nghị luận nghịch cùng chúng con; Nhưng Ngài làm 

cho chúng con là tôi tớ Chúa suy gẫm luật lệ Chúa.  

24. Cảm tạ Chúa vì các chứng cớ Chúa là sự vui mừng hớn hở của chúng con, tức là những 

mưu sĩ (cố vấn) của chúng con.  

25. Chúa ôi! bất cứ khi nào, linh hồn của chúng con bị dính vào bụi đất, xin Đức Thánh Linh 

khiến cho chúng con được sống lại tùy theo lời Chúa. 

26. Chúng con đã tỏ với Chúa đường lối của chúng con. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa vì 

Ngài đáp lời chúng con, 27Ha-lê-lu-gia, chúng con cảm tạ  ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho 

con, chồng (vợ), con cái, dòng dõi của chúng con hiểu biết con đường giềng mối Chúa, và 

giúp chúng con suy gẫm các công việc lạ lùng của Chúa.  

28. Chúa ôi! bất cứ khi nào linh hồn của chúng con vì ưu sầu, chảy tuôn giọt lệ; Xin Ngài làm 

cho chúng con vững bền tùy theo lời Chúa. 29Xin Chúa dang xa chúng con khỏi con đường 

dối trá, và khiến cho chúng con biết luật pháp của Chúa. 

Chúng con cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.  

Amen!  
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