
PHẦN 2: BÀI CẦU NGUYỆN TỐI THỨ HAI  
 

11. Thi-thiên 91:4 Cảm tạ ngợi khen Chúa vì: Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở con, anh 

chị em trên online và gia đình của chúng con. Và dưới cánh Ngài, chúng con sẽ được nương náu 

mình; Sự chân thật Ngài là cái khiên và cái can của chúng con. 5 Chúng con, sẽ chẳng sợ hoặc sự 

kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, 6 hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt 

phá hoại đang lúc trưa. 7 Sẽ có ngàn người sa ngã bên chúng con và muôn người sa ngã bên hữu 

chúng con. Song tai họa sẽ chẳng đến gần chúng con. Ha-lê-lu-gia. Amen! 

12. Thi-thiên 91:9 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con đã nhờ Đức Giê-

hô-va làm nơi nương náu chúng con, và Đấng Chí cao làm nơi ở chúng con. 10 Nên sẽ chẳng có 

tai họa gì xảy đến chúng con, cũng chẳng có ôn-địch nào tới gần trại chúng con. 11  Vì Ngài sẽ 

ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ chúng con trong các đường lối chúng con. 12 Thiên sứ sẽ 

nâng chúng con trên bàn tay mình, e chân chúng con vấp nhằm hòn đá chăng. 

13. Thi-thiên 91:13 Trong Danh Đức Chúa Jêsus, con, anh chị em trên online và gia đình 

của chúng con sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang; Còn sư tử tơ và con rắn, chúng con sẽ giày 

đạp dưới chân. 14 Bởi vì chúng con tríu mến Ngài, nên Ngài sẽ giải cứu chúng con; Ngài sẽ đặt 

chúng con lên nơi cao bởi vì chúng con biết danh Ngài. Ha-lê-lu-gia. Amen! 

14. Thi-thiên 91:15 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con sẽ kêu cầu Ngài, 

Ngài sẽ đáp lời chúng con; Trong sự gian truân, Chúa sẽ ở cùng chúng con, giải cứu chúng con, 

và tôn vinh chúng con. 16 Chúa sẽ cho chúng con thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho chúng con thấy 

sự cứu rỗi của Ngài. Chúng con kêu cầu Chúa, Chúa sẽ trả lời cho; Chúa sẽ tỏ cho chúng con 

những việc lớn và khó, là những việc chúng con chưa từng biết. Ha-lê-lê-gia. Amen!  (Giê-rê-mi 

33:3) 

15. Ê-sai 61:7 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con sẽ được gấp hai để 

thay vì sự xấu hổ; chúng con sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng con 

sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ chúng con, và được sự vui mừng đời đời. 25 Chúa sẽ đền bù 

cho chúng con về mấy năm đã bị cắn phá bởi cào cào, sâu lột vỏ, sâu keo, và châu chấu, là đạo 

binh lớn mà Ngài đã sai đến giữa chúng con.  Ha-lê-lu-gia. Amen! (Giô-ên 2:25) 

16. Giô-ên 2:23b Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con nức lòng vui vẻ và 

mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con! Vì Ngài ban mưa phải thời cho chúng con 

về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho chúng con nơi tháng đầu 

tiên. 24 Những sân của chúng con sẽ đầy lúa mì, những thùng tràn rượu mới và dầu.  Đức Giê-

hô-va sẽ vì chúng con mà mở trời ra, là kho báu của Ngài, đặng cho mưa phải thì giáng xuống 

đất, và ban phước cho mọi công việc của tay chúng con. Chúng con sẽ cho nhiều nước vay, còn 

chúng con không vay ai. Ha-lê-lê-gia. Amen! Phục 28:12 

17. Thi-thiên 34:1 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con sẽ chúc tụng Đức 

Giê-hô-va luôn luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng chúng con. 2 Linh hồn chúng con sẽ 

khoe mình về Đức Giê-hô-va, những người hiền từ sẽ nghe, và vui mừng. 3 Hãy cùng chúng con 

tôn trọng Đức Giê-hô-va, chúng con hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Xin Đức Thánh Linh 

giúp chúng con: Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, vì cớ mạng lịnh công bình của Chúa. Ha-

lê-lê-gia. Amen!  (Thi-thiên 119:164) 

18. Thi-thiên 34:4 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con đã tìm cầu Đức 

Giê-hô-va, Ngài đáp lại chúng con, giải cứu chúng con khỏi các đều sợ hãi. 5 Chúng con ngửa 

trông Chúa thì được chói-sáng, mặt chúng con chẳng hề bị hổ thẹn. 6 Kẻ khốn cùng nầy có kêu 

cầu, Đức Giê-hô-va bèn nhậm lời chúng con. Giải cứu chúng con khỏi các điều gian truân. Ha-

lê-lu-gia. Amen! 
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19. Thi-thiên 34:7 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con, cảm tạ ngợi khen 

Chúa vì: Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng trại chung quanh chúng con là những kẻ kính sợ Ngài, và 

giải cứu chúng con. Các thiên sứ đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp 

việc cho chúng con là những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi Ha-lê-lu-gia. Amen! (Hê-bơ-rơ 

1:14) 

20. Thi-thiên 34:9 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy kính sợ Ngài; Con, anh chị em 

trên online và gia đình của chúng con kính sợ Ngài thì chẳng thiếu thốn gì hết. 10 Sư tử tơ bị 

thiếu kém, và đói; Nhưng chúng con tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì. Vả, Đức 

Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng con, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng 

con cầu xin hoặc suy tưởng. Ha-lê-lu-gia. Amen! (Ê-phê-sô 3:20) 

21. Châm-ngôn 8:17 Vì Chúa yêu mến chúng con là những kẻ yêu mến Chúa, phàm con, 

anh chị em trên online và gia đình của chúng con tìm kiếm Ngài sẽ gặp Ngài. 18 Sự giàu có, sự 

tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi Ngài.  Chúa đi trong con đường công bình, 

giữa các lối ngay thẳng, 21 đặng làm cho kẻ yêu mến Ngài hưởng được của cải thật, và làm cho 

đầy dẫy các kho tàng của chúng con.  Ha-lê-lê-gia. Amen!  

22. Ê-sai 53:3 Cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Jêsus vì 4 thật Ngài đã mang sự đau ốm của con, 

anh chị em trên online và gia đình của chúng con, Ngài đã gánh sự buồn bực của chúng con; mà 

chúng con lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn 

khổ. 5 Nhưng Đức Chúa Jêsus đã vì tội lỗi chúng con mà bị vết, vì sự gian ác chúng con mà 

Ngài bị thương. Bởi sự sửa phạt Ngài chịu chúng con được bình an, bởi lằn roi Ngài chúng con 

được lành bịnh. Ha-lê-lê-gia. Amen! 
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