
BÀI 3 

CẦU NGUYỆN CÙNG ĐẤNG PHÙ HỘ MÌNH 
Kinh Thánh: Thi Thiên 61:1-8 

PHẦN 1: ỨNG DỤNG CƠ BẢN 

******* 

1. Chuẩn bị 

Cầu nguyện:  Xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng 

trong luật pháp của Chúa (Thi-thiên 119:18).  Xin Thần lẽ thật 

đến và dẫn con vào mọi lẽ thật của Ngài (Giăng 16:13); Xin 

Chúa giúp con hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối 

mình. Cảm tạ Chúa! (Gia-cơ 1:22) 

2. Đọc kỹ phần Kinh Thánh 

3. Suy gẫm 

4. Nội dung chính của phân đoạn Kinh Thánh này là gì? 

Lòng tin cậy vào sự phù hộ của Đức Giê-hô-va 

a. Bài học này dạy gì về: 

 Về Đức Chúa Trời (Cha)? 

 Đấng lắng nghe lời cầu nguyện (c1-2a) 

 Đấng dẫn lên hòn đá cao hơn (c2b) 

 Là nơi nương náu (c3a) 

 Một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch (c3b) 

 Đấng đã nghe lời hứa nguyện (c5a) 

 Đấng ban cơ nghiệp cho kẻ kính sợ Danh Ngài (c5b) 

b. Phân đoạn Kinh Thánh này dạy dỗ gì về đời sống? 

 Lời hứa: 

 Chúa là nơi nương náu an toàn (c3) 

 Ngài là ngọn tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch (c3) 

 Được Chúa lắng nghe lời hứa nguyện và ban cơ nghiệp (c5) 

 Được gia thêm ngày tháng (c6) 

 Gương tốt cần noi theo? 

 Thiết tha kêu cầu Chúa (c1) 
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 Kêu cầu cùng Chúa lúc đau khổ, xa cách  (c2a) 

 Xin Chúa dẫn tôi lên hòn đá cao hơn (c2b) 

 Ở trong trại Chúa mãi mãi (c4a) 

 Nương náu mình dưới cánh của Chúa (c3-4) 

 Cầu xin Chúa dự bị sự nhân từ và sự thành thật để gìn giữ 

mình (c7) 

 Hát ngợi khen Danh Chúa đời đời (c8) 

 Làm xong sự  hứa nguyện  hằng ngày (c8) 

5. Áp dụng:  

- Cầu nguyện:  Kính lạy Đức Chúa Trời kính yêu của con, 

Ngài là nơi ẩn náu cao và là đồn lũy của con.  Xin Chúa giúp 

con biết kêu cầu Chúa, biết hết lòng tin cậy nơi Ngài dù bất cứ 

hoàn cảnh như thế nào.  Con cám ơn Chúa vì Ngài luôn lắng 

nghe tiếng cầu xin từ nơi tấm lòng con.  Xin Đức Thánh Linh 

giúp cho con biết tôn cao Danh Chúa mãi mãi, và giúp con trả 

xong sự hứa nguyện của con với Chúa. Trong Danh Đức Chúa 

Giê-Xu Christ! Amen. 

- Viết ra những điều cần thiết cho bạn và chia sẻ cho 

người khác về bài học này. 
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