
PHẦN 1 - BÀI CẦU NGUYỆN TỐI THỨ HAI 

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. 3 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 cho chúng con là những người kính sợ Ngài, và sự công bình Ngài dành 

cho chắt chít của chúng con. Ha-lê-lu-gia. Amen!  (Thi-thiên 103:17b) 

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

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.  

Đức Chúa Trời vùa giúp chúng con, thì còn ai nghịch với chúngcon? Ha-lê-lu-gia. Amen! Rô-ma 

8:31 

4. 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. Dầu núi dời, dầu đồi 

chuyển, nhưng lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con chẳng dời khỏi chúng con, lời giao ước 

bình an của Ngài chẳng chuyển, Đức Giê-hô-va, là Đấng thương xót chúng con, phán vậy. Ha-lê-

lu-gia. Amen!  (Ê-sai 54:10)  

5. 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.  Chúng con tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho 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! (2 Cô-rinh-tô 2:14)  

6. 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.  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!  (Rô-ma 8:35) 

7.  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. 2 Chúng con mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy 

chúng con sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Ha-lê-lu-gia. Amen! (Ga-la-ti 6:2) 

8. Ê-sai 54:13 Cảm tạ ngợi khen Chúa vì: Hết thảy con cái của con, và của anh chị em 

online sẽ được Đức Giê-hô-va dạy dỗ, và sự bình an của con cái chúng con sẽ lớn. Chúa sẽ làm 

cho những kẻ lòng vốn sai lầm sẽ trở nên khôn sáng, kẻ hay oán trách sẽ được dạy dỗ. Dòng dõi 

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! (Ê-sai 29:24,Thi 22:30) 

9. Ê-phê-sô 1:17 Con, anh chị em online của chúng con cầu Đức Chúa Trời của Đức Chúa 

Jêsus Christ chúng con, là Cha vinh hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho hết 
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thảy chúng con và gia đình; dòng dõi chúng con; để nhận biết Ngài, xin Đức Thánh Linh giúp 

chúng con cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết  Đức Chúa Jêsus Christ là quí 

hơn hết, Ngài là Chúa của chúng con, và chúng con vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, 

chúng con xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Ha-lê-lu-gia. Amen!  

(Phi-líp 3:8) 

10. 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!  Đức Chúa 

Trời sẽ làm cho chúng con đầy đủ mọi sự cần dùng của chúng con y theo sự giàu có của Ngài ở 

nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ. Ha-lê-lu-gia. Amen!  (Phi-líp 4:19)  
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