
BÀI CẦU NGUYỆN TỐI 09/23/19 

1. Thi-thiên 100:1  Con, anh chị em trên online, gia đình của chúng con và cả 

trái đất cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! 2 Chúng con hầu việc Đức Giê-hô-

va cách vui mừng, chúng con hát xướng mà đến trước mặt Ngài. 13 Chúng con biết 

rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng con, chúng con 

thuộc về Ngài; Chúng con là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Ha-lê-lu-

gia. Amen 

2. Thi-thiên 100:4 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con cảm 

tạ mà vào các cửa Ngài, chúng con ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Chúng con 

cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. 5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ 

Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Ha-lê-lu-gia. Amen 

3.  Xuất 15:2 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con cảm tạ 

Đức Giê-hô-va, Ngài là sức mạnh và sự ca tụng của chúng con; Ngài đã trở nên 

Đấng cứu chúng con. Ngài là Đức Chúa Trời chúng con, chúng con ngợi khen 

Ngài; Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, chúng con tôn kính Ngài. 3 Đức Giê-

hô-va là một chiến sĩ; Danh Ngài là Giê-hô-va. Ha-lê-lu-gia. Amen.  

4. 2 Sử-ký 20:22 Đang lúc con và anh chị em trên online của chúng con khởi ca 

hát và ngợi khen thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào dân Am-môn, dân 

Mô-áp và những kẻ ở núi Sê-i-rơ, chúng đã đến hãm đánh chúng con và gia đình 

anh chị em online của chúng con; và các dân ấy đều bị bại vì Con Đức Chúa Trời 

đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ. Ha-lê-lu-gia. Amen! (1 Giăng 3:8b) 

5. Nê-hê-mi 9:5b Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con ngợi 

khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng con, là Đấng hằng có đời đời kiếp kiếp! 

Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài, vẫn trổi cao hơn các sự chúc tụng và các 

lời khen ngợi. Ha-lê-lu-gia. Amen 

6. Rô-ma 1:8 Trước hết, con nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, vì hết thảy anh chị em 

trên online và gia đình của chúng con mà tạ ơn Đức Chúa Trời của chúng con về 

đức tin của anh chị em chúng con đã đồn khắp cả thế gian.  Ha-lê-lu-gia. Amen 

7. 1 Cô-rinh-tô 15:57 Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho con, anh chị em trên online 

và gia đình của chúng con sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ của chúng 

con. Rô-ma 8:35 Ai sẽ phân rẽ chúng con khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? có 

phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hay là gươm 

giáo chăng? 37 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng con nhờ Đấng yêu thương mình 

mà thắng hơn bội phần. Ha-lê-lu-gia, Amen. 

8.  2 Cô-rinh-tô 1:11 Con, anh chị em online của chúng con lấy lời cầu nguyện 

mà giúp đỡ lẫn nhau, hầu cho chúng con nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, 

thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng con mà tạ ơn nữa. Ha-lê-lu-gia. 

Amen 
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9.  Thi 22:30 Dòng dõi của con, của anh chị em online của chúng con sẽ hầu 

việc Ngài; Người ta sẽ kể dòng dõi của chúng con là dòng dõi của Chúa. 31 Dòng 

dõi của chúng con sẽ đến rao truyền sự công bình của Ngài, Thuật cho dân tộc sẽ 

sanh ra rằng Đức Giê-hô-va đã làm việc ấy. Ha-lê-lu-gia. Amen. 

10.  2 Cô-rinh-tô 2:14 Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho con; Anh chị em trên 

online và gia đình của chúng con được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi 

chúng con, Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! Ha-lê-lu-gia. 

Amen. 

11. 2 Cô-rinh-tô 9:11 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con 

được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng 

con mà tạ ơn Đức Chúa Trời. 15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài cho 

chúng con không xiết kể!  Ha-lê-lu-gia. Amen 

12. Ê-phê-sô 5:4 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con sẽ không 

nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, 

nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.  Ha-lê-lu-gia. Amen 

13. Ê-phê-sô 5:20 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con thường 

thường nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng con, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa 

Trời, là Cha chúng ta. Ha-lê-lu-gia. Amen 

14. Phi-líp 4:6 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con chẳng lo 

phiền chi hết, nhưng trong mọi sự chúng con dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ 

ơn mà trình các sự cầu xin của chúng con cho Đức Chúa Trời.  Chúng con trao mọi 

điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc chúng con. Ha-lê-lu-gia. Amen 1 

Phi-e-rơ 5:7 

15. Cô-lô-se 1:12 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con tạ ơn 

Đức Chúa Cha, Ngài đã khiến chúng con có thể dự phần cơ nghiệp của các thánh 

trong sự sáng láng. Ha-lê-lu-gia. Amen 

16.   Cô-lô-se 3:17 Con; Anh chị em trên online và gia đình của chúng con mặc 

dầu, nói hãy làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài 

mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Ha-lê-lu-gia. Amen 

17. Cô-lô-se 4:2 Con; Anh chị em trên online và gia đình của chúng con bền đổ 

và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào. phàm làm việc gì cũng 

phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối 

với chúng con là như vậy. Halelugia. Amen (1Tê-sa- 5:18) 

18. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con 

tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự chúng con tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời 

đã truyền cho, không coi như lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa 

Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong chúng con có lòng tin. Ha-

lê-lu-gia. Amen 

19. Cô-lô-se 2:14 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con  cảm tạ 

ngợi khen Chúa vì Ngài đã xóa tờ khế lập nghịch cùng chúng con, các điều khoản 
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trái với chúng con nữa, cùng phá hủy tờ khế đó mà đóng đinh trên cây thập 

tự; 15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến 

thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. (Rô- 8:2) Vì luật pháp của Thánh 

Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha chúng con  khỏi luật pháp 

của sự tội và sự chết. Ha-lê-lu-gia. Amen 

20. Khải-huyền1:18 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con cảm 

tạ ngợi khen chúc tụng Chúa là Đấng Sống, Ngài đã chết, kìa nay Ngài sống đời 

đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Giăng 14:19b vì Ngài sống thì chúng 

con cũng sẽ sống. Giăng 10:10 Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn Đức 

Chúa Jêsus đã đến, hầu cho chúng con được sự sống và được sự sống dư dật. Ha-

lê-lu-gia. Amen! 
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