
Phần 3: BÀI CẦU NGUYỆN TỐI THỨ HAI 
 

23. Ê-phê-sô 1:3 Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ của chúng con, 

Ngài đã xuống phước cho con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con trong Đấng 

Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời, 4 trước khi sáng thế, Ngài đã chọn 

chúng con trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa 

Trời, 5 bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng con được trở nên con nuôi của Ngài 

bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo ý tốt của Ngài, 6 để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã 

ban cho chúng con cách nhưng không trong Con yêu dấu của Ngài! Ha-lê-lê-gia. Amen! 

24. Ê-phê-sô 1:7 Con, anh chị em trên online và gia đình chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa, 

ấy là trong Đấng Christ, chúng con được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật 

của ân điển Ngài, 8 mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng con cùng với mọi thứ khôn ngoan 

thông sáng, 9 khiến chúng con biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự 

lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài 10 để làm sự định trước đó trong khi kỳ viên mãn, hội 

hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ha-lê-lê-gia. Amen! 

25. Ê-phê-sô 1:13 Ấy lại cũng trong Ngài mà con, anh chị em online và gia đình con đã nghe 

đạo chân thật, là đạo Tin Lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà chúng con đã tin và 

được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa, 14 Đấng ấy làm của cầm về cơ 

nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển 

Ngài. 15  Xin Đức Thánh Linh giúp cho đức tin của chúng con hướng về Đức Chúa Jêsus và tình 

yêu thương đối với các thánh đồ, Ha-lê-lê-gia. Amen! 

26. Ê-phê-sô 1:17 Con, anh chị em trên online và gia đình 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 chúng con, để nhận biết Ngài, 18 lại soi sáng con mắt của lòng chúng con, hầu cho 

chúng con, biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh 

hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, 19 và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng con có 

lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, Ha-lê-lê-gia. Amen! 

27. Ê-phê-sô 1:19 Con, anh chị em trên online và gia đình chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời, 

20 Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi 

bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21 cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân 

chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ha-lê-

lu-gia. Amen! 

28. Ê-phê-sô 1:21 Con, anh chị em trên online và gia đình chúng con cảm tạ Đức Chúa Trời. 

22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng Christ làm đầu Hội 

thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự 

trong mọi loài. Đức Chúa Jêsus đã phán: Còn Ta, Ta sẽ lập Hội thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm 

phủ chẳng thắng được hội đó. Ha-lê-lu-gia. Amen! (Ma-thi-ơ 16:18b)  

29. 1 Ti-mô-thê 2:1 Con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con khẩn nguyện, 

cầu xin, kêu van, tạ ơn cho mọi người, 2 cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng 

con được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tịnh yên ổn. 3 Ấy là một sự lành và 

đẹp mắt Đức Chúa Trời, là Cứu Chúa chúng con, 4 Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và 

hiểu biết lẽ thật. Ha-lê-lu-gia. Amen! 

30. Lu-ca 4:18 Con cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Jêsus nhờ Ngài mà Thần của Chúa ngự trên 

trên con, anh chị em trên online và gia đình của chúng con. Ngài đã xức dầu cho chúng con đặng 

truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai chúng con để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù 

được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. 21  Hôm nay đã được ứng 
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nghiệm lời Kinh Thánh mà chúng con mới vừa nghe đó.  Ha-lê-lu-gia. Amen! 

31. Lu-ca 10:19 Cảm tạ ngợi khen Đức Chúa Jêsus! Đã ban quyền cho chúng con giày đạp 

rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại chúng con được. 7 Chúng 

con sẽ rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi. 8 Nhờ Danh Chúa Jêsus chúng con sẽ chữa lành 

kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Chúng con đã được lãnh không thì 

hãy cho không. Ha-lê-lu-gia. Amen!  (Ma-thi-ơ 10:7)  

32. Châm-ngôn 3:6 Xin Đức Thánh Linh giúp con, anh chị em trên online và gia đình của 

chúng con, phàm trong các việc làm của chúng con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các 

nẻo của chúng con. 7 Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con: chớ khôn ngoan theo mắt mình; 

Nhưng kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: 8 Như vậy, cuống rốn chúng con sẽ được mạnh 

khỏe, và xương cốt chúng con được mát mẻ. 9 Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con lấy tài vật và 

huê lợi đầu mùa của chúng con, mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; 10 Vậy, các vựa lẫm chúng con sẽ 

đầy dư dật, và những thùng của chúng con sẽ tràn rượu mới. Ha-lê-lu-gia. Amen!  

33. Phục-truyền 28:1 Xin Đức Thánh Linh giúp con, anh chị em trên online và gia đình của 

chúng con nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con cách trung thành, cẩn 

thận làm theo mọi điều răn của Ngài, đã truyền cho chúng con ngày nay, thì Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời của chúng con sẽ ban cho chúng con sự trổi hơn mọi dân trên đất.  19 Ngài ban cho chúng 

con sự khen ngợi, danh tiếng, và sự tôn trọng trổi hơn mọi dân mà Ngài đã tạo, và chúng con trở 

nên một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, y như Ngài đã phán vậy. Ha-lê-lu-

gia. Amen!  (Phục-26:19) 
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