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Xuất Ê-díp-tô Ký

15:1 Bấy giờ, Môi-se và dân Y-sơ-ra-ên hát lên bài ca này cho 
Đức Giê-hô-va: Tôi ca tụng Đức Giê-hô-va, vì Ngài rất cao cả 
uy nghiêm.

Phục-truyền

8:10 Anh em … chúc tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì Ngài 
đã ban cho anh em vùng đất tốt tươi nầy.

II Sa-mu-ên

22:4,50 Tôi sẽ kêu cầu Đức Giê-hô-va, Đấng đáng được ca ngợi: 
và tôi sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù. Vì vậy, Đức Giê-hô-va 
ôi! Con sẽ ca ngợi Ngài giữa các dân, và hát chúc tụng danh 
của Ngài.

I Các Vua 

8:56 Ca ngợi Đức Giê-hô-va, Đấng đã ban cho dân của Ngài 
được an nghỉ như mọi lời Ngài đã phán! Trong tất cả các lời 
hứa tốt lành mà Ngài đã phán… thì chẳng có lời nào không 
ứng nghiệm.

I Sử Ký

16:8-10 Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va, và cầu khẩn danh Ngài, 
hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân! Hãy hát cho Ngài, 
hãy ca ngợi Ngài! Hãy suy ngẫm tất cả công việc kỳ diệu của 
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Ngài! Hãy tôn vinh danh thánh Ngài: Hỡi tấm lòng của những 
ai tìm kiếm Đức Giê-hô-va, hãy vui mừng!
16:23-25 Hỡi cả trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va; từng ngày 
hãy rao truyền sự cứu rỗi của Ngài! Hãy thuật lại vinh quang 
Ngài giữa các nước, công bố những việc diệu kỳ của Ngài cho 
muôn dân! Vì Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, đáng được ca ngợi…
16:29 Hãy quy vinh quang về Đức Giê-hô-va xứng đáng với 
danh Ngài: Hãy đem lễ vật dâng lên trước mặt Ngài; Hãy trang 
sức bằng sự thánh khiết mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.
16:31-32 Nguyện các tầng trời vui vẻ và đất mừng rỡ! Trong các 
nước, người ta tung hô, Đức Giê-hô-va cai trị! Nguyện biển và 
mọi vật trong biển gầm vang; đồng ruộng và mọi vật trong nó 
đều hớn hở!
16: 34-36 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện; sự nhân từ 
Ngài còn đến đời đời. Hãy nói, Lạy Đức Chúa Trời, Đấng cứu 
rỗi chúng con! Xin cứu chúng con, nhóm họp và giải cứu chúng 
con từ giữa các nước, để chúng con cảm tạ danh thánh Chúa, 
và được vinh hạnh ca ngợi Ngài. Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức 
Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên từ trước vô cùng cho đến đời đời. 
Toàn dân đồng thanh đáp, A-men! và ca ngợi Đức Giê-hô-va. 
29:11 Lạy Đức Giê-hô-va! Sự cao cả, quyền năng, vinh quang, 
toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài: vì muôn vật trên 
các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đức Giê-hô-va ôi! 
Vương quốc thuộc về Ngài; Ngài được tôn làm Chúa Tể của 
muôn vật.
29:13 Bây giờ, Đức Chúa Trời chúng con ôi! Chúng con cảm tạ 
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Chúa và ca ngợi danh vinh quang của Ngài.
29:20 Đa-vít nói với cả hội chúng, “Hãy chúc tụng Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời của các ngươi.” Cả hội chúng liền chúc tụng 
Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, cúi đầu thờ lạy Đức 
Giê-hô-va…

II Sử Ký 

5:13-14 Những người thổi kèn và ca hát đồng thanh hòa điệu 
như một người mà ca ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va. Họ cất tiếng 
hát cùng với tiếng kèn, tiếng chập chõa, và các nhạc cụ khác, 
ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng… Vì Chúa là thiện, lòng nhân từ 
Ngài còn đến đời đời! Ngay lúc ấy, đền thờ Đức Giê-hô-va đầy 
mây đến nỗi các thầy tế lễ không thể đứng đó phục vụ được, vì 
vinh quang của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ của Đức Chúa 
Trời.
7:3 Toàn dân Y-sơ-ra-ên đều thấy lửa đổ xuống và vinh quang 
của Đức Giê-hô-va đầy dẫy đền thờ. Họ phủ phục xuống đất, 
úp mặt trên nền nhà, thờ lạy và ca ngợi Đức Giê-hô-va rằng: Vì 
Chúa là thiện, lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời!
20:21 Vua hội ý với dân chúng và lập những người ca hát để tôn 
ngợi Đức Giê-hô-va... Họ vừa đi trước đoàn quân vừa ca ngợi 
Chúa rằng: Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì sự nhân từ Ngài còn 
đến đời đời.

Khi quân đội được dẫn đầu bởi đoàn người ca ngợi Chúa,  
thì quân địch hoảng loạn và bị dẹp tan.
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Nê-hê-mi 

8:10 ...Hôm nay là ngày biệt ra thánh: …sự vui vẻ về Đức Giê-
hô-va là sức mạnh của anh em.

Bí quyết để đạt được sức mạnh mới.

9:5-6 … Xin chúng ta cùng đứng dậy chúc tụng Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đấng vĩnh hằng! Đáng ca ngợi 
danh vinh quang của Ngài, danh vượt lên trên mọi lời chúc tụng 
và ngợi ca. Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một 
không hai; Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng 
trời cùng toàn cơ binh của chúng, đất và mọi vật trên đất, biển 
và muôn vật dưới biển. Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh trên 
tầng trời đều thờ phượng Ngài.

Lời nguyện: Chúng con ca ngợi Chúa, lạy Chúa, 
 mãi mãi muôn đời. Nguyện xin cho lời nói và tư tưởng  

của chúng con ngày một tràn đầy lời ca ngợi.

12:43 Trong ngày đó, họ dâng những tế lễ trọng thể và tràn ngập 
niềm vui: vì Đức Chúa Trời đã khiến lòng họ vui mừng: các phụ 
nữ và trẻ em cũng vui mừng nữa: vì thế niềm vui từ thành Giê-
ru-sa-lem lan rộng ra xa. 

Gióp

1:21 ...Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, tôi cũng sẽ trần truồng 
trở về: Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; 
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đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va!
8:21 Chúa sẽ làm cho miệng anh đầy tiếng cười và môi anh tràn 
ngập tiếng reo mừng.
38:7 Trong khi các sao mai cùng cất tiếng hát, các con trai Đức 
Chúa Trời trỗi khúc hoan ca.

Thi Thiên

5:11 Những ai nương náu mình nơi Chúa được hoan lạc:
Cất tiếng reo mừng mãi mãi, vì Chúa bảo vệ những người ấy.
Người nào yêu mến danh Chúa cũng sẽ mừng rỡ trong Ngài.
7:17 Con sẽ cảm tạ Đức Giê-hô-va về sự công chính của Ngài,
và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là Đấng Chí Cao.
9:1-2 Con sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va; 
Con sẽ thuật lại các việc lạ lùng của Ngài.
Lạy Đấng Chí Cao, con sẽ vui vẻ và hớn hở trong Ngài:
Con sẽ ca tụng danh của Ngài.
9:14 Để con thuật lại mọi lời ca ngợi Chúa...
Con vui mừng về sự giải cứu của Ngài.
13:6 Con sẽ hát cho Đức Giê-hô-va, 
vì Ngài đã làm ơn cho con.
16:8-9 Con hằng để Đức Giê-hô-va đứng trước mặt con: 
con chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên phải con.
Vì thế, lòng con vui vẻ, linh hồn con mừng rỡ: 
thân xác con cũng được an nghỉ.
16:11 Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sự sống:
trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, 
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bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.
18:2 Đức Giê-hô-va là vầng đá của con, 
đồn lũy của con và là Đấng giải cứu con.
Đức Chúa Trời là vầng đá của con, là nơi con nương náu...
18:49 Vì vậy, lạy Đức Giê-hô-va, 
con sẽ ngợi ca Ngài giữa các nước 
và chúc tụng danh của Ngài.
19:1 Các tầng trời rao truyền vinh quang của Đức Chúa Trời,
bầu trời bày tỏ công việc tay Ngài làm.
20:5 Chúng tôi reo mừng vì vua được giải cứu,
nhân danh Đức Chúa Trời, 
chúng tôi giương cao ngọn cờ của chúng tôi.
21:1 Lạy Đức Giê-hô-va, vua vui mừng nhờ năng lực Ngài,
vì sự giải cứu của Ngài, người hoan hỉ biết bao!
21:13 Lạy Đức Giê-hô-va, 
nguyện Ngài được tôn cao trong sức mạnh Ngài: 
chúng con sẽ hát xướng và ngợi ca quyền năng của Ngài.
22:3 Còn Chúa là thánh, 
Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Y-sơ-ra-ên.
22:26 Người nhu mì sẽ ăn và được no nê:
những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va sẽ ca ngợi Ngài.
27:6 ...Trong trại Ngài, 
tôi sẽ dâng tế lễ với tiếng hát vui mừng; 
tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va.
28:7 Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con;
lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp:



LỜI CA NGỢI TRONG KINH THÁNH ● 9 

Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ; 
con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài.
29:2 Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển 
xứng đáng cho danh Ngài;
Hãy trang sức bằng sự thánh khiết 
mà thờ phượng Đức Giê-hô-va.
30:4-5 Hỡi các thánh của Đức Giê-hô-va, hãy ca ngợi Ngài,
và cảm tạ danh thánh của Ngài.
… Sự khóc lóc đến trọ ban đêm, 
nhưng buổi sáng liền có sự vui mừng.
30:11-12 Ngài đã đổi nỗi buồn rầu của con ra hoan lạc:
Ngài mở áo tang con và thắt lưng con bằng sự vui mừng.
Vì thế, linh hồn con ca ngợi Chúa và không nín lặng.
Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, 
con sẽ cảm tạ Chúa đến đời đời.
33:21 Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài
vì chúng tôi đã tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài.
34:1-3 Tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn luôn:
sự ca ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va:
những người nhu mì sẽ nghe và vui mừng.
Hãy cùng tôi tôn kính Đức Giê-hô-va, 
chúng ta cùng nhau tôn cao danh của Ngài.
35:9 Linh hồn con sẽ vui vẻ trong Đức Giê-hô-va:
mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài.
35:18 Con sẽ cảm tạ Chúa trong hội chúng lớn:
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ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.
35:28 Vậy lưỡi con sẽ truyền rao sự công chính của Chúa
và ca ngợi Chúa suốt ngày.

Kinh Thánh nói rằng vua Đa-vít là 
“một người như lòng Chúa mong muốn.”

40:3 Ngài đặt nơi miệng tôi một bài ca mới: 
tức là sự ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta, 
nhiều người sẽ thấy điều đó 
và kính sợ đem lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
40:16 Nguyện tất cả những ai tìm cầu Chúa 
được vui vẻ và hoan lạc nơi Chúa;
Nguyện những người yêu mến sự cứu rỗi của Chúa 
luôn nói rằng: “Đức Giê-hô-va thật vĩ đại!”
41:13 Đáng chúc tôn Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, 
từ trước vô cùng cho đến đời đời! A-men! A-men!
43:5 Hỡi linh hồn ta, 
vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta?
Hãy hi vọng nơi Đức Chúa Trời; 
Ta sẽ còn ca ngợi Ngài nữa:
Vì Ngài là Đức Chúa Trời của ta...
44:8 Chúng con đã ca ngợi Đức Chúa Trời suốt ngày,
và sẽ cảm tạ Danh Chúa đến đời đời.
47:1 Hỡi muôn dân, hãy vỗ tay!
Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời.
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47:6-7 Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, nào hát lên đi!
Hãy hát lên ngợi ca Vua chúng tôi, nào ca lên đi!
Vì Đức Chúa Trời là Vua của cả trái đất;
Hãy hát thi thiên ca ngợi Ngài.
48:1-2 Đức Giê-hô-va thật vĩ đại, rất đáng được ca ngợi
trong thành của Đức Chúa Trời chúng ta
và trên núi thánh Ngài.
Núi Si-ôn cao vút và đẹp đẽ là niềm vui của cả trái đất.
Là đỉnh cao nhất của Xa-phôn, là thành của Vua vĩ đại.
48:10 Lạy Đức Chúa Trời, danh Ngài thể nào
thì sự ca ngợi Ngài vươn đến các đầu cùng trái đất thể ấy;
tay phải của Chúa đầy sự công chính.
50:14-15 Hãy dâng lời cảm tạ làm sinh tế cho Đức Chúa Trời
và hoàn tất các điều hứa nguyện của ngươi cho Đấng Chí Cao.
Hãy kêu cầu Ta trong ngày gian truân:
Ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh Ta.
50:23 Ai dâng lời cảm tạ làm tế lễ là tôn vinh Ta,
còn người nào đi theo đuờng ngay thẳng,
Ta sẽ cho thấy sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
57:5 Lạy Đức Chúa Trời, 
nguyện Chúa được tôn cao trên các tầng trời;
Nguyện vinh quang Chúa tỏa sáng trên khắp đất!
57:7 Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc, 
lòng con vững chắc; con sẽ hát và cất tiếng ngợi ca.
63:3-7 Vì sự nhân từ Chúa tốt hơn mạng sống.
Môi con sẽ ca ngợi Ngài.
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Như vậy con sẽ chúc tụng Chúa suốt đời con;
Nhân danh Chúa, con sẽ giơ tay lên.
Linh hồn con được thỏa mãn như ăn tủy xương và mỡ;
môi miệng con sẽ vui vẻ mà ca ngợi Chúa.
Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa,
và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm.
Vì Chúa đã giúp đỡ con,
và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài.
66:1-2 Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Đức Chúa Trời.
Hãy ca ngợi danh vinh quang của Ngài,
hãy ca ngợi và tôn vinh Ngài.
66:8 Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta!
Hãy làm cho tiếng ca ngợi Chúa vang vọng khắp nơi.
67:3-4 Lạy Đức Chúa Trời, nguyện các dân ca ngợi Chúa!
Nguyện muôn dân chúc tụng Ngài!
Các nước hãy vui vẻ và hân hoan ca hát,
vì Chúa sẽ phán xét các dân tộc một cách công minh
và dẫn dắt muôn dân trên đất.
68:3 ...Người công chính sẽ vui vẻ,
hớn hở trước mặt Đức Chúa Trời;
nguyện họ hân hoan, vui sướng.
68:32 Hỡi các vương quốc trên đất, 
hãy ca ngợi Đức Chúa Trời!
Hãy hát lên, ngợi ca Chúa thánh!
69:30 Con sẽ hát bài ca chúc tụng danh Đức Chúa Trời;
lấy sự cảm tạ mà tôn cao Ngài.
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69:34 Nguyện trời, đất, biển 
và các loài sinh vật trong đó đều ca ngợi Ngài.
70:4 Nguyện tất cả người nào tìm kiếm Chúa được mừng rỡ, 
vui vẻ nơi Chúa;
Nguyện những kẻ yêu mến sự cứu rỗi của Chúa luôn nói rằng: 
“Đức Chúa Trời thật vĩ đại!”
71:6 Chính Chúa đem con ra khỏi lòng mẹ...
Con sẽ ca ngợi Chúa luôn luôn.
71:8 Miệng con đầy lời ngợi ca Chúa, 
hằng ngày con luôn tôn vinh Ngài.
71:23 Môi con sẽ reo mừng khi con ca ngợi Chúa,
vì linh hồn con đã được Ngài cứu chuộc.
72:18-19 Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời 
là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ!
Đáng ca ngợi danh vinh quang Ngài đến đời đời!
Nguyện khắp trái đất được đầy vinh quang của Ngài!
A-men! A-men!
75:1 Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cảm tạ Chúa;
Chúng con cảm tạ vì danh Chúa ở gần.
Người ta thuật lại các công việc lạ lùng của Ngài.
79:13 Chúng con là dân của Chúa 
và là bầy chiên của đồng cỏ Ngài;
chúng con sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi;
từ đời nầy qua đời kia...
86:12 Lạy Chúa là Đức Chúa Trời của con, 
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con hết lòng ca ngợi Chúa, 
tôn vinh danh Chúa mãi mãi.
89:15-17 Phước cho dân tộc nào biết cất tiếng reo mừng...
Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa...
Vì chính Chúa là vinh quang của sức mạnh họ..
92:1 Lạy Đấng Chí Cao, thật tốt đẹp biết bao 
khi ca ngợi Đức Giê-hô-va
và chúc tụng danh của Ngài.
95:1-2 Hãy đến hát xướng cho Đức Giê-hô-va:
Cất tiếng reo mừng cho Vầng Đá cứu rỗi của chúng ta.
Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ,
và reo mừng hát ca ngợi Ngài.
97:12 Hỡi người công chính, 
hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va!
Và cảm tạ danh thánh của Ngài.
98:4 Hỡi cả trái đất, 
hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va,
và bật lên khúc ca chúc tụng Ngài.
98:7-8 Nguyện biển và mọi sinh vật trong biển,
Thế giới cùng những người sống trong đó 
đều cất tiếng ca vang!
Nguyện các sông vỗ tay, 
núi đồi cùng nhau hát mừng trước mặt Đức Giê-hô-va!
100:1-4 Hỡi cả trái đất, 
Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va: 
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Hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài.
Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời:
Chính Ngài đã dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài;
Chúng ta là dân của Ngài, là bầy chiên trong đồng cỏ Ngài.
Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, 
hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. 
Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
102:18 Hãy ghi lại điều nầy cho thế hệ mai sau,
để một dân tộc trong tương lai sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va.
103:1-3 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Mọi điều gì ở trong ta, hãy ca ngợi danh thánh của Ngài!
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va,
chớ quên các ân huệ của Ngài:
chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi,
chữa lành mọi bệnh tật ngươi.
104:1 Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!
Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con, Chúa thật vĩ đại!
Ngài mặc sự rực rỡ và uy nghi!
104:33-34 Nếu còn sống bao lâu, 
con sẽ ca hát cho Đức Giê-hô-va bấy lâu:
Nếu con còn sống chừng nào, 
con sẽ ca ngợi Đức Chúa Trời con chừng nấy.
Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp lòng Ngài:
vì con vui mừng trong Đức Giê-hô-va.
105:3 Hãy tự hào trong danh thánh Ngài:
Nguyện lòng của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va được hoan lạc!
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107:8-9 Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va 
vì lòng nhân từ của Ngài,
và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!
Vì Ngài làm cho lòng khát khao được thỏa thích,
và lòng đói khát được mãn nguyện với những điều tốt lành.
107:22 Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn,
mà thuật các công việc của Ngài với bài hát vui mừng.
108:1 Lạy Đức Chúa Trời, lòng con vững chắc!
Con sẽ hát, linh hồn con sẽ ca ngợi Ngài.
108:5 Lạy Đức Chúa Trời, 
nguyện Chúa được tôn cao hơn các tầng trời;
Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất!
109:30 Bấy giờ, miệng con sẽ hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va
và ca ngợi Ngài giữa đoàn dân đông.
111:1 Ha-lê-lu-gia!
Con sẽ hết lòng ca ngợi Đức Giê-hô-va
trong đoàn người ngay thẳng và giữa hội chúng.
113:2-3 Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va.
Từ bây giờ cho đến đời đời!
Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn,
hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!
115:1 Lạy Đức Giê-hô-va, 
vì lòng nhân từ và đức thành tín của Ngài,
nguyện vinh quang không thuộc về chúng con, 
không thuộc về chúng con
nhưng đáng thuộc về danh Ngài!
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115:18 Nhưng chúng con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va
Từ bây giờ cho đến đời đời!
Ha-lê-lu-gia!
116:12 Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va
về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?
116:17 Con sẽ dâng lên Chúa tế lễ tạ ơn
và cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
117:1-2 Hỡi các nước, hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va;
Hỡi muôn dân, hãy ca tụng Ngài!
Vì lòng nhân từ Ngài đối với chúng ta rất lớn,
đức thành tín của Đức Giê-hô-va còn đến đời đời!
Ha-lê-lu-gia!
118:1 Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;
lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
118:19 Hãy mở cho tôi các cửa công chính,
tôi sẽ bước vào để ca ngợi Đức Giê-hô-va.
118:21 Con sẽ cảm tạ Chúa vì Chúa đã đáp lời con
và trở nên sự cứu rỗi của con.
118:24 Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên;
chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy.
118:28-29 Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ cảm tạ Chúa;
Chúa là Đức Chúa Trời của con, con sẽ tôn cao Ngài.
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;
lòng nhân từ Ngài còn đến đời đời.
119:62 Nửa đêm, con thức dậy để cảm tạ Chúa…
126:2-3 Bấy giờ miệng chúng con đầy tiếng vui cười,
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lưỡi chúng con reo mừng ca hát.
Thật, Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng con những việc vĩ đại,
vì thế, chúng con vui mừng.
134:2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
Và chúc tụng Đức Giê-hô-va!
135:3 Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va vì Đức Giê-hô-va là thiện:
Hãy chúc tụng danh Ngài vì đó là niềm vui.
138:4-5 Lạy Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ ca ngợi Ngài,
vì họ đã nghe những lời từ miệng Ngài.
Phải, họ sẽ ca tụng về đường lối Đức Giê-hô-va:
vì vinh quang vĩ đại của Đức Giê-hô-va.
139:14 Con cảm tạ Chúa  
vì con được dựng nên một cách đáng sợ và lạ lùng.
Công việc Chúa thật quá diệu kỳ, lòng con biết rõ lắm.
140:13 Người công chính hẳn sẽ cảm tạ danh Chúa;
Người ngay lành sẽ sống trong sự hiện diện của Ngài.
145:2-3 Hằng ngày con sẽ chúc tụng Chúa.
Ca ngợi danh Ngài đến đời đời vô cùng.
Đức Giê-hô-va thật vĩ đại và đáng ca ngợi;
sự vĩ đại vô cùng của Ngài không ai thấu hiểu được.
145:5 Con suy ngẫm về sự oai nghi rực rỡ, đầy vinh quang của 
Chúa, và về công việc lạ lùng của Ngài.
145:10 Lạy Đức Giê-hô-va, các công việc Ngài sẽ ca ngợi Ngài; 
những người trung tín với Ngài cũng sẽ chúc tụng Ngài.
145:21 Miệng con sẽ cất tiếng ca ngợi Đức Giê-hô-va;
Nguyện mọi loài xác thịt chúc tụng danh thánh của Ngài cho 



LỜI CA NGỢI TRONG KINH THÁNH ● 19 

đến đời đời vô cùng.
146:2 Con sẽ ca ngợi Đức Giê-hô-va suốt đời:
Nếu con còn sống bao lâu, 
con sẽ ca hát cho Đức Chúa Trời của con bấy lâu.
147:1 Ha-lê-lu-gia!
Thật là tốt đẹp khi ca hát cho Đức Chúa Trời chúng ta;
thật là vui thỏa và xứng hợp khi chúc tụng Ngài!
147:7 Hãy hát bài ca cảm tạ cho Đức Giê-hô-va,
đánh đàn hạc mà ca ngợi Đức Chúa Trời chúng ta.
148:2-5 Hỡi các thiên sứ Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
Hỡi cả thiên binh Ngài, hãy ca ngợi Ngài!
Hỡi mặt trời, mặt trăng, hãy ca ngợi Ngài!
Hỡi tất cả các vì sao sáng, hãy ca ngợi Ngài!
Hỡi trời của các tầng trời,
hỡi nguồn nước trên các tầng trời, hãy ca ngợi Ngài!
Muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va,
vì Ngài ra lệnh, tất cả đều được dựng nên.
148:12-13 Thanh niên và trinh nữ,
người già và người trẻ,
muôn vật hãy ca ngợi danh Đức Giê-hô-va!
Vì chỉ danh Ngài đáng được tôn cao;
vinh quang Ngài ở trên cả trái đất và các tầng trời.
149:3-6 Nguyện họ nhảy múa mà ca ngợi danh Ngài,
dùng trống cơm và đàn hạc mà hòa tấu dâng lên Ngài!
Vì Đức Giê-hô-va hài lòng về con dân Ngài:
Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.
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Nguyện các thánh đồ Ngài vui mừng trong vinh quang:
Hãy hát mừng khi bệnh trên giường mình!
Hãy đặt lời ca ngợi Đức Chúa Trời trong miệng họ,
thanh gươm hai lưỡi ở trong tay họ.

Những lời ca ngợi của chúng ta dâng lên Chúa  
thật QUYỀN NĂNG!

150:2 Hãy ca ngợi Ngài về các việc quyền năng Ngài!
Hãy ca ngợi Ngài theo sự oai nghi vĩ đại của Ngài!
150:6 Mọi sinh vật có hơi thở,
hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
Ha-lê-lu-gia!

Châm Ngôn

15:13 Lòng vui mừng làm cho vẻ mặt hân hoan…
15:15 …Lòng vui mừng dự yến tiệc luôn luôn.
17:22 Lòng vui mừng vốn là một phương thuốc hay: 
Còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo.

Ê-sai

6:3 Các sê-ra-phim cùng nhau tung hô rằng: “Thánh thay, 
thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất 
đầy dẫy vinh quang Ngài!”
12:1 Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, 
con cảm tạ Chúa, dù Ngài đã nổi giận với con, nhưng cơn giận 
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Chúa đã quay khỏi, và Chúa lại an ủi con.”
12:3-5 Vậy nên, các ngươi sẽ vui vẻ múc nước nơi nguồn cứu 
rỗi. Trong ngày đó, các ngươi sẽ nói rằng: 
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va,
Hãy kêu cầu danh Ngài;
Hãy cho các dân tộc biết công việc của Ngài!
Hãy nhắc họ nhớ rằng danh Ngài đáng được tôn cao!
Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va, 
vì Ngài đã làm những công việc rực rỡ;
Hãy cho cả thế giới biết rõ điều nầy!
24:14-15 Những người sống sót nầy sẽ cất tiếng reo mừng; từ 
phương tây, họ lớn tiếng vui mừng ca ngợi uy nghiêm của Đức 
Giê-hô-va. Vậy từ phương đông, hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va, 
từ các hải đảo, hãy tôn cao Danh Đức Giê-hô-va, Đức Chúa 
Trời của Y-sơ-ra-ên.
29:19 Người nhu mì sẽ gia tăng niềm vui trong Đức Giê-hô-va, 
người nghèo khổ sẽ vui mừng trong Đấng Thánh của Y-sơ-ra-
ên.
35:10 Những người Đức Giê-hô-va cứu chuộc sẽ trở về, họ sẽ 
đến Si-ôn trong tiếng reo hò mừng rỡ; niềm vui bất tận sẽ ở trên 
đầu họ. Họ sẽ tràn ngập niềm hân hoan vui mừng, và sự buồn 
bực than vãn sẽ biến mất.
43:21 Ta đã tạo nên dân nầy cho Ta, họ sẽ hát ca ngợi Ta.
49:13 Hỡi các tầng trời, hãy reo hò! Hỡi đất, hãy vui mừng! Hỡi 
các núi, hãy cất tiếng hát ca!
Vì Đức Giê-hô-va đã an ủi dân Ngài,  
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và thương xót những kẻ khốn khổ của Ngài.
55:12 Vì các ngươi sẽ đi ra trong niềm vui, được đưa đường 
trong sự bình an. Trước mặt các ngươi, núi và đồi sẽ trỗi tiếng 
ca hát, mọi cây cối ngoài đồng sẽ vỗ tay.
61:11 Vì như đất đai làm cho cây cối mọc lên, vườn tược làm 
cho hạt giống nẩy mầm thể nào, thì Chúa Giê-hô-va sẽ làm cho 
sự công chính nẩy mầm và lời ca ngợi trỗi vang trước mặt muôn 
dân thể ấy.

Giê-rê-mi

17:14 Lạy Đức Giê-hô-va! Xin Ngài chữa cho con để con được 
lành; xin Ngài cứu con để con được cứu: vì Ngài là Đấng con 
tôn ngợi.
30:19 Từ nơi chúng vang lên lời tạ ơn và tiếng reo vui của người 
hoan hỉ.
33:11 …người ta sẽ nghe lại tiếng reo hò mừng rỡ, tiếng của 
chú rể và cô dâu, tiếng hát của những người đem tế lễ tạ ơn vào 
nhà Đức Giê-hô-va: “Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vạn quân, vì 
Đức Giê-hô-va là nhân từ, tình thương vững bền của Ngài còn 
đời đời!”

Ca Thương

3:41 Chúng ta hãy đưa tay, 
hướng lòng về Đức Chúa Trời trên trời…
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Ê-xê-chi-ên

3:12 Bấy giờ Thần cất tôi lên và tôi nghe có tiếng động rất lớn 
ở đằng sau tôi rằng: “Đáng chúc tụng vinh quang của Đức Giê-
hô-va từ nơi Ngài đang ngự!”

Đa-ni-ên

2:20 Tôn ngợi danh Đức Chúa Trời đời đời vô cùng! Vì mọi sự 
khôn ngoan và quyền năng đều thuộc về Ngài.
4:37 Bây giờ, ta, Nê-bu-cát-nết-sa ca ngợi, tôn vinh và tán 
dương Vua Trời vì mọi công việc Ngài đều chân thật và mọi 
đường lối Ngài đều ngay thẳng. Kẻ nào bước đi cách kiêu ngạo 
Ngài có thể hạ xuống.

Giô-ên
2:26 Các con sẽ ăn và được no nê, và sẽ ca ngợi danh Giê-hô-va 
Đức Chúa Trời của các con, là Đấng đã đối xử với các con cách 
diệu kỳ. Dân Ta sẽ không bao giờ bị xấu hổ nữa.

Giô-na

2:10 Nhưng con sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng tế lễ cho Ngài; 
con sẽ trả xong điều con đã hứa nguyện. Sự cứu đến từ Đức 
Giê-hô-va!

Ha-ba-cúc

3:3 …Vinh quang Ngài bao phủ các tầng trời,  
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lời ca ngợi Ngài vang vọng khắp đất. 
3:18 Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va; con vẫn hớn hở 
trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con.

Sô-phô-ni

3:14 …Hãy reo hò vang dậy! Hãy nức lòng mừng rỡ…
3:17 Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi, Ngài là 
Đấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi; Ngài sẽ vui mừng hoan 
hỉ vì ngươi, vì lòng yêu thương, Ngài sẽ nín lặng, và vì ngươi, 
Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.

Xa-cha-ri

2:10 …Hãy reo hò vui vẻ! Vì nầy, Ta đang đến và sẽ ở giữa 
các con.
9:9 Hãy hết sức vui mừng… hãy reo hò mừng vui, nầy, Vua 
ngươi đến với ngươi; Ngài là Đấng Công Chính và ban sự cứu 
rỗi, khiêm tốn và cưỡi lừa, một con lừa con, là con của lừa cái.

Mác

11:9-10 Người đi trước, kẻ theo sau đều tung hô rằng: “Hô-
sa-na! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Phước cho 
vương quốc sắp đến của vua Đa-vít, tổ phụ chúng ta! Hô-sa-na 
trên nơi chí cao!” 
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Lu-ca

2:10 Thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một 
tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 
2:13-14 Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ 
ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên 
trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!”
2:20 Các người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức 
Chúa Trời về mọi điều họ đã nghe và thấy, đúng như lời đã bảo 
trước với họ.
6:22-23 Phước cho các con khi vì cớ Con Người mà bị người 
ta ghen ghét, xua đuổi, mắng nhiếc, loại bỏ tên các con như kẻ 
gian ác. Trong ngày ấy, các con hãy hớn hở nhảy mừng, vì kìa, 
phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn; bởi vì tổ phụ họ 
cũng đối xử với các nhà tiên tri như vậy.
10:20 …Hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.
17:15-16 Có một người trong họ thấy mình đã được chữa lành 
liền trở lại, lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời, và đến phủ phục 
dưới chân Đức Chúa Giê-su mà tạ ơn Ngài. 
19:37-38 Lúc đến gần dốc núi Ô-liu, cả đoàn môn đồ bắt đầu mừng 
rỡ và ca ngợi Đức Chúa Trời về tất cả những việc quyền năng mà họ 
đã thấy. Họ tung hô: “Chúc tụng Vua nhân danh Chúa mà đến! Bình 
an ở trên trời, và vinh quang trên nơi chí cao!” 
24:52-53 Các môn đồ thờ phượng Ngài, rồi trở về thành Giê-ru-
sa-lem với niềm vui tràn ngập. Họ tiếp tục ở trong đền thờ, chúc 
tụng Đức Chúa Trời.



26  ●  LỜI CA NGỢI TRONG KINH THÁNH

Công Vụ

2:26 Do đó, lòng tôi vui vẻ, lưỡi tôi mừng rỡ, và thể xác tôi 
cũng sẽ an nghỉ trong hi vọng.
2:28 Chúa đã cho tôi biết con đường sự sống, cũng sẽ khiến tôi 
tràn đầy niềm vui trước mặt Ngài. 
2:46 Ngày nào họ cũng chuyên tâm đến đền thờ; và từ nhà nầy 
đến nhà khác, họ bẻ bánh và dùng bữa cùng nhau với lòng vui 
vẻ, chân thành, ca ngợi Đức Chúa Trời. 
5:41 Vậy, các sứ đồ rời khỏi Hội đồng, vui mừng vì họ đã được 
kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa.
16:25 Khoảng nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện và ca 
ngợi Đức Chúa Trời; các tù nhân đều lắng nghe. 

Rô-ma

4:20-21 Ông không để lòng vô tín làm cho mình nghi ngờ lời 
hứa của Đức Chúa Trời, nhưng càng mạnh mẽ trong đức tin và 
tôn vinh Đức Chúa Trời, hoàn toàn tin chắc rằng Đức Chúa Trời 
có quyền năng để thực hiện những gì Ngài đã hứa. 
8:28 Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai 
yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo 
ý định của Ngài. 
11:33 Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa 
Trời thật sâu nhiệm biết bao! Sự phán xét của Ngài làm sao biết 
được, đường lối Ngài làm sao hiểu được!
11:36 Vì muôn vật đều từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. 
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Vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng! A-men.
15:6 Để anh em đồng một lòng, một miệng mà tôn vinh Đức 
Chúa Trời, là Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-su 
Christ.
15:13 Cầu xin Đức Chúa Trời là nguồn hi vọng làm cho anh em 
ngập tràn niềm vui và bình an trong đức tin, để nhờ năng quyền 
của Đức Thánh Linh, anh em được chứa chan hi vọng!

II Cô-rinh-tô

4:15 Tất cả những điều nầy xảy đến là vì anh em, để ân điển 
càng đến với nhiều người hơn và càng có nhiều người dâng lời 
cảm tạ hơn, để đem lại vinh quang cho Đức Chúa Trời.
4:17-18 Vì sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho 
chúng ta vinh quang cao trọng và vĩnh cửu, bởi chúng ta không 
chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm đến những 
điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, 
còn những điều không thấy được là vĩnh cửu.
7:4 Tôi rất tin tưởng anh em và rất tự hào về anh em. Tôi được 
tràn ngập niềm an ủi và chan chứa niềm vui giữa mọi hoạn 
nạn. 
12:9-10 Nhưng Chúa phán: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức 
mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.” Vì vậy, tôi rất 
vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của 
Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên, vì cớ Đấng Christ, tôi vui chịu 
sự yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu 
đuối chính là lúc tôi mạnh mẽ.
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Ê-phê-sô

3:20 Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng 
quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng 
ta cầu xin hoặc suy tưởng. 
5:18-20 …Phải đầy dẫy Thánh Linh. Hãy dùng thi thiên, thánh 
ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca 
hát, chúc tụng Chúa.  Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa 
chúng ta là Đức Chúa Giê-su Christ mà dâng lời cảm tạ Đức 
Chúa Trời, là Cha.

Phi-líp

4:6-8 Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu 
nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của 
mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt 
trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng 
Christ Giê-su. Cuối cùng, thưa anh em, hễ điều gì chân thật, 
điều gì đáng trọng, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều 
gì đáng yêu chuộng, điều gì đáng biểu dương; nói chung là điều 
gì đức hạnh, đáng khen ngợi thì anh em phải nghĩ đến. 

Cô-lô-se

2:7 Hãy đâm rễ, lập nền trong Ngài; hãy mạnh mẽ trong đức tin 
như anh em đã được dạy dỗ, và càng gia tăng trong sự cảm tạ.
3:15 Hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là 
bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy 
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tỏ lòng biết ơn. 
3:17 Bất cứ điều gì anh em nói hay làm, hãy thực hiện mọi sự 
trong danh Chúa là Đức Chúa Giê-su, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức 
Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 

I Tê-sa-lô-ni-ca

5:16 Hãy vui mừng mãi mãi…
5:18 Hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là ý muốn 
của Đức Chúa Trời đối với anh em trong Đấng Christ Giê-su.

I Ti-mô-thê

2:1 Vậy, trước hết ta khuyên dặn con phải dâng lời khẩn 
nguyện, cầu xin, cảm tạ và cầu thay cho mọi người. 
Hê-bơ-rơ

10:34 Vì anh em đã cảm thương với những người bị tù, và vui 
lòng chấp nhận để của cải mình bị cướp đoạt, bởi anh em biết 
mình có của cải quý hơn và còn lại mãi. 
13:15 Vậy nhờ Đức Chúa Giê-su, chúng ta hằng dâng sinh tế 
bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi 
miệng tuyên xưng danh Ngài. 

Gia-cơ

1:2-3 Thưa anh em của tôi, hãy xem sự thử thách trăm chiều 
xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, … để chính 
anh em được trưởng thành.
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I Phi-e-rơ

2:9 Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn,…  để anh em 
ca ngợi [rao truyền] công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra 
khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài.

I Giăng

1:4 Chúng tôi viết điều nầy cho anh em để niềm vui của chúng 
ta được trọn vẹn.

Giu-đe

1:24-25 Cầu xin Đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã 
và khiến anh em đứng trước vinh quang Ngài một cách không 
tì vết và vui mừng, …Chúa… được tôn vinh, uy nghiêm, năng 
lực và thẩm quyền từ muôn đời trước, hiện nay và cho đến đời 
đời! A-men.

Khải Huyền

7:11-12 Tất cả các thiên sứ đứng quanh ngai, quanh các trưởng 
lão và bốn sinh vật, phủ phục trước ngai và thờ lạy Đức Chúa 
Trời, nói rằng: “A-men! Nguyện sự chúc tụng, vinh quang, 
khôn ngoan, cảm tạ, tôn kính, quyền năng và uy lực quy về 
Đức Chúa Trời chúng ta đời đời. A-men!” 
11:16-17 Hai mươi bốn trưởng lão đang ngồi trên ngai trước 
mặt Đức Chúa Trời đều phủ phục xuống đất, thờ lạy Đức Chúa 
Trời, và nói rằng: “Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, 
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ĐẤNG HIỆN CÓ VÀ ĐÃ CÓ, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài 
đã nắm quyền tối cao, và đã trị vì.
 19:5-6 Có tiếng từ ngai bảo rằng: “Tất cả các đầy tớ của Đức 
Chúa Trời chúng ta, những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn, 
hãy ca ngợi Ngài!” Rồi tôi nghe có tiếng như tiếng của một 
đoàn người đông đảo, như tiếng của nhiều dòng nước, như 
tiếng sấm lớn, nói rằng: “Ha-lê-lu-gia! Vì Chúa là Đức Chúa 
Trời Toàn Năng của chúng ta trị vì.

Hiện nay việc nhấn mạnh tới lời ca ngợi  
là một phần của sự làm đầy trọn  

những câu Kinh Thánh kết thúc ở trên.  
Bạn sẽ là một phần tử của “những tiếng sấm lớn” ấy  

khi bạn chia sẻ cuốn sách nhỏ này với nhiều người khác.

LỜI KẾT

Nguyện xin Đức Chúa Trời chúc phước tràn đầy 
trên bạn khi bạn học hỏi và thực hành việc ca ngợi 
Ngài. Nếu “Lời Ca Ngợi Trong Kinh Thánh” đã đem 
ân phước đặc biệt cho bạn, hãy nghĩ đến việc gửi 
sách tặng như thể thiệp mừng sinh nhật, thiệp 
chào hỏi đặc biệt, thiệp chúc Giáng Sinh hay trong 
những dịp đặc biệt khác. 
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Những sách khác trong tủ sách Ca Ngợi  
của cố Mục Sư Merlin R. Carothers 
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