
CẦU NGUYỆN SÁNG THỨ TƯ 

KHAO KHÁT GÌN GIỮ LỜI QUÍ BÁU CỦA CHÚA 
THEO Thi-thiên 119:60-89;  Ê-sai 40:8 

60. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con cầu xin Đức Chúa Cha khiến Đức Thánh Linh 

của Ngài tuôn đổ trên con, chồng(vợ), con cái, gia đình, dòng dõi của chúng con, giúp cho 

hết thảy chúng con vội vàng, không chậm trễ mà gìn giữ các điều răn Chúa.  

61. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa dù dây kẻ ác đã vương vấn chúng con; Nhưng Ngài 

giúp cho chúng con không quên luật pháp Chúa.  

62. Tạ ơn Chúa! Nhân vì các mạng lịnh công bình của Chúa, xin Đức Thánh Linh của Ngài 

giúp chúng con thức-dậy giữa đêm để cảm tạ Chúa.  

63. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài đã khiến chúng con là bạn hữu của mọi người kính sợ 

Chúa, và của mọi kẻ giữ theo các giềng mối Chúa.  

64. Ha-lê-lu-gia! Ngợi khen Đức Giê-hô-va, đất được đầy dẫy sự nhân từ Ngài; Và Ngài dạy 

cho chúng con các luật lệ Ngài.  

65. Cảm tạ ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã hậu đãi chúng con là tôi tớ Ngài tùy theo lời 

của Ngài.  

66. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài dạy cho chúng con lẽ phải và sự hiểu biết, và khiến cho 

chúng con tin các điều răn Chúa.  

67. Cảm tạ Chúa trước khi chúng con chưa bị hoạn nạn, thì chúng con bị lầm lạc; Nhưng bây 

giờ Ngài giúp chúng con biết gìn giữ lời Chúa.  

68. Cảm tạ Chúa vì Chúa là thiện và hay làm lành; Cảm tạ Chúa vì Ngài dạy cho chúng con 

các luật lệ Chúa.  

69. Dù kẻ kiêu ngạo đã đặt lời nói dối để hại chúng con; Nhưng Ngài giúp cho chúng con hết 

lòng gìn giữ giềng mối của Chúa.  

70. Kẻ ác lòng chúng nó dày như mỡ, nhưng Ngài làm cho chúng con ưa thích luật pháp của 

Chúa.  

71. Chúng con đã bị hoạn nạn thật lấy làm phải, hầu cho chúng con học theo luật lệ của 

Chúa.  

72. Xin Đức Thánh Linh khiến cho chúng con nhận biết luật pháp của miệng Chúa phán là quí 

cho chúng con, hơn hằng ngàn đồng vàng và bạc.  

73. Cảm tạ Chúa vì bàn tay Chúa đã tạo dựng và nắn nên hình chúng con; Ngài ban cho 

chúng con trí hiểu, để chúng con học điều răn Chúa.  

74. Cảm tạ Chúa vì những người kính sợ Chúa thấy chúng con họ sẽ vui vẻ; Vì Ngài làm cho 

chúng con trông cậy lời của Chúa.  

75. Hỡi Đức Giê-hô-va, chúng con biết rằng sự xét đoán của Ngài là công bình, và ấy là bởi 

sự thành tín mà Ngài làm cho chúng con bị khổ nạn.  

76. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì sự nhân từ Chúa an ủi chúng con, y như Chúa đã phán cùng 

chúng con là kẻ tôi tớ Chúa.  

77. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì sự thương xót Chúa đến cùng chúng con, để chúng con được 

sống; Cảm tạ Chúa vì Ngài làm cho chúng con ưa thích luật pháp Chúa.   

78. Nguyện kẻ kiêu ngạo bị hổ thẹn, vì chúng nó dùng sự giả dối mà đánh đổ chúng con; 

Nhưng Ngài làm chúng con suy gẫm các giềng mối Chúa.  

79. Nguyện những kẻ kính sợ Chúa trở lại cùng chúng con, và Đức Thánh Linh của Ngài làm 

cho họ biết chứng cớ của Chúa.  

80. Cảm tạ, ngợi khen Chúa vì Ngài khiến cho lòng chúng con được trọn vẹn trong các luật lệ 

Chúa, và Ngài làm cho chúng con không bị hổ thẹn.  
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81. Cảm tạ và ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho Linh hồn con, chồng (vợ), con cái, dòng dõi của 

chúng con khao khát, mong ước sự cứu rỗi của Chúa; và khiến chúng con trông cậy lời 

của Chúa.  

82. Chúa ôi! mắt chúng con hốc hác vì mong chờ lời hứa của Chúa thành sự thật; Có khi 

chúng con tự hỏi rằng: Bao giờ Chúa sẽ an ủi chúng con?   

83. Dù chúng con trở nên như bầu da bị bỏ quên và bị hun khói, xin Ngài hãy khiến cho 

chúng con không quên các luật lệ Chúa.  

84. Số các ngày của chúng con là tôi tớ Chúa được bao nhiêu? Chừng nào Chúa sẽ đoán xét 

những kẻ bắt bớ chúng con?  

85. Kẻ kiêu ngạo đã đào hầm hại chúng con, ấy là việc làm chẳng theo luật pháp của Chúa.  

86. Cảm tạ, ngợi khen Chúa vì các điều răn Chúa là thành tín; Thiên hạ dùng sự giả dối bắt 

bớ chúng con; Nhưng chúng con tin rằng Chúa đang giúp đỡ chúng con.  

87. Thiếu điều kẻ ác muốn diệt chúng con khỏi mặt đất; Nhưng Ngài giúp chúng con không 

lìa bỏ các giềng mối Chúa.  

88. Cảm tạ ngợi khen Chúa vì Ngài làm cho con, chồng (vợ), con cái, dòng dõi của chúng con 

được sống, tùy theo sự nhân từ Chúa, và Ngài khiến cho chúng con gìn giữ chứng cớ của 

miệng Chúa.  

89. Ha-lê-lu-gia! ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.  

 

Dù cỏ khô, hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng con còn mãi đời đời! Chúng con 

cầu nguyện trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống, Amen! (Ê-sai 

40:8) 
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