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Đời sống Cơ Đốc chân thực nhất thiết phải là một đời sống nương cậy Đức Chúa 

Trời… 

 

Kinh Thánh: 

  

““
1144

NNầầyy  llàà  đđiiềềuu  cchhúúnngg  ttaa  ddạạnn  ddĩĩ  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  mmàà  

ccầầuu  xxiinn  vviiệệcc  ggìì  tthhìì  NNggààii  nngghhee  cchhúúnngg  ttaa..  
1155

NNếếuu  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  kkhhôônngg  ccứứ  mmììnnhh  xxiinn  đđiiềềuu  ggìì  

NNggààii  ccũũnngg  nngghhee  cchhúúnngg  ttaa  tthhìì  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  mmììnnhh  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh  đđiiềềuu  mmììnnhh  xxiinn  NNggààii..”” 

(1Gi. 5:14-15; Sv. 14-17)  

 

Đời sống nương cậy Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Nhân biểu hiện tập trung và cao độ 

trong đời sống cầu nguyện vì cầu nguyện chính là thể hiện lòng nương cậy… 

 

Câu Gốc: 

  

““NNầầyy  llàà  đđiiềềuu  cchhúúnngg  ttaa  ddạạnn  ddĩĩ  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  mmàà  

ccầầuu  xxiinn  vviiệệcc  ggìì  tthhìì  NNggààii  nngghhee  cchhúúnngg  ttaa..””  (1Gi. 5:14)  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““NNggààii  llạạii  đđii  llầầnn  tthhứứ  hhaaii,,  mmàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  rrằằnngg::  CChhaa  ơơii!!  NNếếuu  cchhéénn  nnầầyy  kkhhôônngg  tthhểể  

llììaa  kkhhỏỏii  CCoonn  đđưượợcc  mmàà  CCoonn  pphhảảii  uuốốnngg,,  tthhìì  xxiinn  ýý  CChhaa  đđưượợcc  nnêênn..”” (Ma. 26:42; Sv. 

36-46)  

 

 1. Cầu nguyện là làm cho ý muốn của chúng ta thuận theo ý chỉ của Đức Chúa 

Trời! (1Gi. 5:14; Sv. Ma. 26:42) 

  (1) “dạn dĩ”: Gr. παῤῥησία [parrhesia]  “tin chắc” 

  (2) “theo”: Gr. κατά [kata]  “thuận theo”, “phù hợp với” 

  (3) “ý muốn Ngài”: Gr. θέλημα αὐτός [thelema autos]  “ý chỉ của Ngài” 

  (4) “nghe”: Gr. ἀκούω [akouo]  “đã nghe” (quá khứ) 

 

 2. Để quyền năng thi hành ý chỉ của Ngài cũng đem lại ơn ích trên đời sống của 

chúng ta nữa! (1Gi. 5:15) 

  (1) “không cứ”: Gr. ὅς [hos]  “bất cứ”, “bất kể” 

 



2 
 

  (2) “cũng nghe”: Gr. ἀκούω [akouo]  “nghe” (hiện tại) 

  (3) “đã nhận lãnh”: Gr. ἔχω [echo]  “được lãnh” (theo điều đã xin) 

  (4) “điều mình xin Ngài”: Gr. αἴτημα ὅς αἰτέω [aitema hos aiteo]  “điều đã 

cầu mong ở Ngài” 

   

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  ccấấtt  ttiiếếnngg  pphháánn  rrằằnngg::  HHããyy  ccóó  đđứứcc  ttiinn  đđếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(Mác 11:22; Sv. Châm. 15:29)  

 

 1. Phải tập tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời và làm cho ý muốn mình luôn 

được thuận theo ý chỉ Ngài! 

 

““NNầầyy  llàà  đđiiềềuu  cchhúúnngg  ttaa  ddạạnn  ddĩĩ  ởở  ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,  nnếếuu  cchhúúnngg  ttaa  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  

NNggààii  mmàà  ccầầuu  xxiinn  vviiệệcc  ggìì  tthhìì  NNggààii  nngghhee  cchhúúnngg  ttaa..”” (1Gi. 5:14)  

 

 

 2. Phải tin rằng lời cầu nguyện được nhậm nếu và chỉ nếu hiệp với ý chỉ của 

Đức Chúa Trời! 

 

““NNếếuu  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  kkhhôônngg  ccứứ  mmììnnhh  xxiinn  đđiiềềuu  ggìì  NNggààii  ccũũnngg  nngghhee  cchhúúnngg  ttaa  tthhìì  

cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  mmììnnhh  đđãã  nnhhậậnn  llããnnhh  đđiiềềuu  mmììnnhh  xxiinn  NNggààii..”” (1Gi. 5:15) 

 


