
CẦU NGUYỆN TỐI THỨ HAI 

PHẦN 1: Dân-số Ký 6:22- 27 

 CẦU NGUYỆN NHƯ VẦY: Dân-số Ký 6:24  Đức Giê-hô-va ban phước cho con/gia đình/lớp 

học online/ Hội Thánh/ Thành phố/tiểu bang/đất nước của chúng con và phù hộ chúng con 25  

Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên chúng con, và làm ơn cho chúng con! 26  Đức Giê-hô-

va đoái xem chúng con và ban bình an cho chúng con! 27 Chúng con đặt danh Đức Giê-hô-va 

trên mọi lãnh vực của chúng con như vậy, thì chính Đức Giê-hô-va sẽ ban phước cho chúng con.  

Ha-le-lu-gia. Amen  

PHẦN 2: ĐÔ HỘI CỦA TỘI ÁC 

1. THEO BÁO CHÍ: NHỮNG NƠI ĐANG DIỄN RA TỘI ÁC 

Tình trạng bất ổn ở Trung Đông, sào huyệt trùm ma túy ở Nam Mỹ, tội phạm ở Mỹ, chủ nghĩa 

khủng bố trỗi dậy ở châu Âu, vấn nạn ma túy ở Úc đều những điểm nóng nhức nhối trên thế giới. 

2. THEO KINH THÁNH: ĐÔ HỘI CỦA TỘI ÁC NƠI CÁI LƯỠI 

a. Cảnh báo cần để ý: Gia-cơ 3:2 Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai 

không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay hãm cầm cả mình. (Châm-

ngôn 10:19 Hễ lắm lời, vi phạm nào có thiếu; Nhưng ai cầm giữ miệng mình là khôn 

ngoan.) 

• Con ngựa: Hàm thiếc: 3 Chúng ta tra hàm thiếc vào miệng ngựa, cho nó chịu phục 

mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được.  

• Chiếc tàu/ Bánh lái: 4 Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió 

mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cùng đủ cạy bát nó, tùy theo ý người cầm lái.  

b. Tội lỗi cần phải tránh:  

• Khoe: 5 Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ, mà khoe được những việc lớn. Thử xem 

cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên!  

 Như lửa:  6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan thể chúng 

ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục đốt cháy.  

 Loài người trị phục được muôn loài: 7 hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài 

dưới biển đều trị phục được và đã bị loài người trị phục rồi;  

• Không trị phục được cái lưỡi: 8 nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một 

vật dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết.  

 Nguy hiểm của cái lưỡi: 

• Dùng ngợi khen Chúa:9 Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng 

bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời.  

• Dùng rủa sả tạo vật của Chúa: 10 Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! 

Hỡi anh em, không nên như vậy.  

c. Cảnh báo cần để ý: Không thể được:  11 Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà 

ra cả nước ngọt và nước đắng sao? 12 Hỡi anh em, cây vả có ra trái ô-li-ve được, cây nho 

có ra trái vả được chăng? Mạch nước mặn cũng không có thể chảy ra nước ngọt được 

nữa.  

d. Mệnh lệnh cần phải noi theo: 13 Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng 

chăng: Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi khôn ngoan nhu mì 

mà ra.  
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e. Tội lỗi cần phải tránh: 14 Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh 

cạnh trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. 

f.  Cảnh báo cần để ý: 15 Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu; trái lại, nó 

thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỉ. 16 Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh 

ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác.  

g. Lời hứa: 17 Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại 

hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai 

lòng và giả hình. 18 Vả bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình, cho 

những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. 

 

PHẦN 3 

Ma-thi-ơ 6:9  Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được tôn thánh; 10 Nước Cha được đến; 

Ý Cha được nên, ở đất như trời! 11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; 12 Xin tha tội lỗi 

cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 13 Xin chớ để chúng 

tôi bị sa vào chước cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác! [Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc 

về Cha đời đời. A-men.]  
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