
BÀI 3 

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

PHẦN 2: ỨNG DỤNG NÂNG CAO 

******* 

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: Gia-cơ 1:25 Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn 

vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng 

phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì 

kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.  

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

Lòng tin cậy của tác giả Đa-vít vào sự phù hộ của Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời. 

a. Bài học này dạy gì về: 

 Đức Chúa Trời (Cha)? 

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

lắng nghe.  2 Sa-mu-ên 22:7 Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn 

Đức Giê-hô-va, Tôi kêu la cùng Đức Chúa Trời tôi. Ở nơi đền 

Ngài nghe tiếng tôi, tiếng kêu cầu của tôi thấu đến tai Ngài. 

- Giô na từ trong bụng cá: Giô-na 2:3 mà rằng: Tôi gặp 

hoạn nạn, kêu cầu Đức Giê-hô-va, Thì Ngài đã trả lời cho tôi. 

Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la, Thì Ngài đã nghe tiếng tôi.  

- Giê-rê-mi từ trong ngục tối: Ca-thương 3:55 Hỡi Đức 

Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh 

Ngài. 56 Ngài chúng con đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tai khỏi 

hơi thở và lời kêu van tôi. 57 Ngày tôi cầu Ngài, Ngài đã đến 
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gần tôi, đã phán cùng tôi: Chớ sợ hãi chi! 

 Đấng dẫn lên hòn đá cao hơn (c2b) Tự sức mình không thể 

lên đó được! 

 Ngài là nơi nương náu (c3a) Chọn Chúa là nơi nương náu, 

nương dựa, nhờ cậy vào. 

Thi-thiên 16:1  Đức Chúa Trời ôi! xin hãy phù hộ tôi, vì tôi 

nương náu mình nơi Chúa. 

Thi-thiên 118:8  Thà nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va còn 

hơn tin cậy loài người. 9 Thà nương náu  mình nơi Đức Giê-hô-

va còn hơn tin cậy vua chúa. 

 Ngài là một tháp vững bền để tránh khỏi kẻ thù nghịch 

(c3b).  Châm-ngôn 18:10  Danh Đức Giê-hô-va vốn một ngọn 

tháp kiên cố; Kẻ công bình chạy đến đó, gặp được nơi ẩn trú 

cao.  (Nơi an toàn nhứt, kẻ ác không thể vào được) 

 Đấng đã nghe lời hứa nguyện (c5a)  

1 Phi-e-rơ 3:12  Vì mắt Chúa đoái trông người công bình, tai 

Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sấp lại 

nghịch với kẻ làm ác. 

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

Thi-thiên 16:5 Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp và là cái chén 

của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi. 

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

 Có lời hứa để tin nhận? 

 Chúa là nơi nương náu an toàn (c3) 

Thi-thiên 91:2  Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là nơi 

nương náu tôi, và là đồn lũy tôi; Cũng là Đức Chúa Trời tôi, tôi 

tin cậy nơi Ngài.  

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

(c3).  2 Sa-mu-ên 22:3  Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi, nơi tôi 
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sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, ngọn 

tháp cao và nơi nương dựa của tôi; Hỡi Đấng che chở tôi! ấy 

Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo. 

 Được Chúa lắng nghe lời hứa nguyện và ban cho cơ 

nghiệp (c5).  Thi-thiên 16:5 Đức Giê-hô-va là phần cơ nghiệp 

và là cái chén của tôi: Ngài gìn giữ phần sản tôi. 

 Được gia thêm ngày tháng (c6)   

Phục-truyền 30:20  Thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

ngươi, vâng theo tiếng phán Ngài, và tríu mến Ngài; vì Ngài là 

sự sống ngươi và làm cho ngươi được sống lâu, đặng ngươi ở 

trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ ngươi, là 

Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp. 

 Có gương tốt cần noi theo?  

 Thiết tha kêu cầu Chúa (c1) Không kêu cầu con người hay 

một thần nào khác.  Nê-hê-mi 1:11 Chúa ôi! tôi nài xin Chúa 

hãy lắng tai nghe lời cầu nguyện của các tôi tớ Ngài vẫn vui 

lòng kính sợ Danh Ngài; ngày nay xin Chúa hãy làm cho tôi tớ 

Chúa được may mắn: Thịnh vượng mọi bề  

 Kêu cầu cùng Chúa lúc đau khổ, xa cách (c2a) Tin cậy 

vào Chúa trong mọi lúc, mọi nơi.  (Đọc Thi-thiên 139) 

Giê-rê-mi 33:3  Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho 

ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng 

biết. 

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

lên chốn cao hơn của Ngài. 

 Ở trong trại Chúa mãi mãi (c4a) Lòng yêu thích sự hiện 

diện của Chúa. Thi-thiên 23:6  Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh 

và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va 

cho đến lâu dài. 
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Thi-thiên 5:7  Còn tôi, nhờ sự nhân từ dư dật của Chúa, tôi sẽ 

vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lạy trước đền thánh 

của Chúa. 

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

Thi-thiên 57:1 Đức Chúa Trời ôi! xin thương xót tôi, xin thương 

xót tôi, vì linh hồn tôi nương náu nơi Chúa! Phải, tôi nương náu 

mình dưới bóng cánh của Chúa, cho đến chừng tai họa đã qua.   

(Châm-ngôn 3:26 Vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con, 

Ngài sẽ gìn giữ chân con khỏi mắc bẫy.) 

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

giữ (c7).  Thi-thiên 40:11 Đức Giê-hô-va ôi! đối cùng tôi chớ 

khép lòng thương xót của Ngài; Nguyện sự nhân từ và sự chân 

thật của Ngài gìn giữ tôi luôn luôn.  

 Hát ngợi khen Danh Chúa đời đời (c8) Luôn yêu thích 

ngợi khen Danh Ngài. 

Thi-thiên 104:33  Hễ tôi sống bao lâu, tôi sẽ hát xướng cho Đức 

Giê-hô-va bấy lâu; Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen 

Đức Chúa Trời tôi chừng nấy (Thi-thiên 100, Thi-thiên 150)  

Thi-thiên 119:164  Mỗi ngày tôi ngợi khen Chúa bảy lần, vì cớ 

mạng lịnh công bình của Chúa. 

 Đa-vít biết quyền năng của sự ngợi khen Chúa: 

- Được Chúa hiện diện: Thi-thiên 22:3  Còn Chúa là 

Thánh, Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Y-

sơ-ra-ên. 

- Vũ khí sắc bén để chinh phạt kẻ thù nghịch: (Thi-

thiên 149)  

 Phao-lô và Si-la: Bức phá  mọi xiềng xích và đem đến 

sự giải cứu cho mình và cho người khác. (Công-vụ 

16:25-40) 
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 Làm xong sự  hứa nguyện  hằng ngày (c8) Không thề hứa 

rồi quên đi.  Thi-thiên 50:14  Hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho 

Đức Chúa Trời, và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí cao;  

Thi-thiên 116:18  Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các sự tôi 

hứa nguyện, tại trước mặt cả dân sự Ngài.  (Gương tốt của bà 

An-ne, mẹ của Tiên tri Sa-mu-ên: 1 Sa-mu-ên 1) 

Truyền-đạo 5:4  Khi ngươi khấn hứa sự gì với Đức Chúa Trời, 

chớ chậm mà hoàn nguyện; vì Ngài chẳng vui thích kẻ dại: vậy, 

khá trả điều gì ngươi hứa. 5 Thà đừng khấn hứa, hơn là khấn 

hứa mà lại không trả. 

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 

Jêsus Christ! Amen. 

- Viết ra và chia sẻ cho người khác. 
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