
 

 

““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN””  
((Gia. 5:13-18))  

““ĐĐểể  cchhoo  ttấấmm  llòònngg  đđưượợcc  bbììnnhh  ttịịnnhh,,  pphhảảii  ccầầuu  nngguuyyệệnn!!    

ĐĐểể  cchhoo  tthhâânn  tthhểể  vvàà  lliinnhh  hhồồnn  đđưượợcc  llàànnhh  mmạạnnhh,,  pphhảảii  ccầầuu  nngguuyyệệnn!!    

ĐĐểể  đđưượợcc  ssốốnngg  ttrroonngg  qquuyyềềnn  nnăănngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  pphhảảii  ccầầuu  nngguuyyệệnn!!””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““

1166
HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  mmããii  mmããii,,  

1177
ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii,,  

  
1188

pphhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  pphhảảii  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa;;    

vvìì  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii    

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm  llàà  nnhhưư  vvậậyy””   

(1Tê. 5:16-18) 



 

 

““PPHHẢẢII  SSỐỐNNGG  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II.. SSỰỰ  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN::  CCOONN  ĐĐƯƯỜỜNNGG  RRỖỖII  (Gia. 5:13) 

 Để cho tấm lòng được bình tịnh, phải cầu nguyện!     

 ““TTrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  aaii  cchhịịuu  kkhhổổ  cchhăănngg??  NNggưườờii  ấấyy  hhããyy  ccầầuu  nngguuyyệệnn..  

CCóó  aaii  vvuuii  mmừừnngg  cchhăănngg??  HHããyy  hháátt  nnggợợii  kkhheenn”” (C. 13)  
 

 1. Sự Áp Lực 

  (1) Sự ức chế 

““TTôôii  bbịị  éépp  ggiiữữaa  hhaaii  bbềề  mmuuốốnn  đđii  ởở  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  llàà  đđiiềềuu  

rrấấtt  ttốốtt  hhơơnn”” (Php. 1:23) 

  “ép”: Gr. sunecho (soon + echo), “bị kẹp chặt”  Bị ức 

chế bởi áp lực của một hay nhiều điều gì đó. 

  (2) Sự hưng phấn 

  ““TTôôii  ccứứ  llààmm  mmộộtt  đđiiềềuu::  qquuêênn  llửửnngg  ssựự  ởở  đđằằnngg  ssaauu,,  mmàà  

bbưươơnn  tthheeoo  ssựự  ởở  đđằằnngg  ttrrưướớcc,,  ttôôii  nnhhắắmm  mmụụcc  đđíícchh  mmàà  cchhạạyy,,  

đđểể  ggiiựựtt  ggiiảảii  vvềề  ssựự  kkêêuu  ggọọii  ttrrêênn  ttrrờờii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt””  (Php. 3:14) 

  “bươn”: Gr. dioko, “rượt đuổi theo”  Được hưng phấn 

bởi sự kích thích của một hay nhiều yếu tố nào đấy. 
    

 2. Sự Giải Tỏa 

   Đã được cứu, chúng ta phải sống rỗi! 

  ““XXiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccủủaa  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy,,  llààmm  cchhoo  aannhh  eemm  

đđầầyy  ddẫẫyy  mmọọii  đđiiềềuu  vvuuii  vvẻẻ  vvàà  mmọọii  đđiiềềuu  bbììnnhh  aann  ttrroonngg  đđứứcc  

ttiinn,,  hhầầuu  cchhoo  aannhh  eemm  nnhhờờ  qquuyyềềnn  pphhéépp  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  

đđưượợcc  ddưư  ddậậtt  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy!!”” (Rô. 15:13) 



 

   Sự rỗi duy nhất chân thực ở trong Đức Chúa Trời qua 

Đức Chúa Jêsus Christ! 

   ““CChhẳẳnngg  ccóó  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  ttrroonngg  đđấấnngg  nnààoo  kkhháácc;;  vvìì  ởở  ddưướớii  

ttrrờờii,,  cchhẳẳnngg  ccóó  ddaannhh  nnààoo  kkhháácc  bbaann  cchhoo  llooààii  nnggưườờii,,  đđểể  

cchhúúnngg  ttaa  pphhảảii  nnhhờờ  đđóó  mmàà  đđưượợcc  ccứứuu”” (Công. 4:12) 

   Sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời là cách giải tỏa duy 

nhất đúng cho cả sự ức chế lẫn hưng phấn! 

   “hát ngợi khen”: Gr. psallo, “ngâm, đọc Thi Thiên”  

Trình dâng tâm sự mình với Đức Chúa Trời qua việc suy 

gẫm các Thi Thiên. 
 

IIII..  SSỰỰ  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN::  CCOONN  ĐĐƯƯỜỜNNGG  LLÀÀNNHH  (Gia. 5:14-15) 

 Để cho thân thể và linh hồn được lành mạnh, phải cầu nguyện! 

 ““SSựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ssẽẽ  ccứứuu  kkẻẻ  bbịịnnhh,,  CChhúúaa  ssẽẽ  đđỡỡ  kkẻẻ  ấấyy  

ddậậyy;;  nnếếuu  kkẻẻ  bbịịnnhh  ccóó  pphhạạmm  ttộộii,,  ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhaa”” (C. 15)  
 

 1. Cầu nguyện để được lành bệnh là… 

  (1) Mệnh lệnh 

  ““
1144aa

TTrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  aaii  đđaauu  ốốmm  cchhăănngg??  HHããyy  mmờờii  ccáácc  

TTrrưưởởnngg  LLããoo  HHộộii  TThháánnhh  đđếếnn……”” (Gia. 5:14a) 

  (2) Qui thức 

  ““
1144bb

ssaauu  kkhhii  nnhhâânn  ddaannhh  CChhúúaa  xxứứcc  ddầầuu  cchhoo  nnggưườờii  bbịịnnhh  

đđooạạnn,,  tthhìì  ccáácc  TTrrưưởởnngg  LLããoo  hhããyy  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  nnggưườờii..  

1155SSựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ssẽẽ  ccứứuu  kkẻẻ  bbịịnnhh,,  CChhúúaa  ssẽẽ  đđỡỡ  

kkẻẻ  ấấyy  ddậậyy;;  nnếếuu  kkẻẻ  bbịịnnhh  ccóó  pphhạạmm  ttộộii,,  ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhaa..”” 

(Gia. 5:14b-15) 
    
 2. Suy rộng…  

  (1) Sự chữa lành cho thân thể đến từ Đức Chúa Trời. 

  ““SSựự  ccầầuu  nngguuyyệệnn  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  ssẽẽ  ccứứuu  kkẻẻ  bbịịnnhh,,  CChhúúaa  ssẽẽ  đđỡỡ  



 

kkẻẻ  ấấyy  ddậậyy”” (Gia. 5:15a) 

 (2) Không phải mọi sự đau ốm đều do kỷ tội. 

  ““NNếếuu  kkẻẻ  bbịịnnhh  ccóó  pphhạạmm  ttộộii,,  ccũũnngg  ssẽẽ  đđưượợcc  tthhaa”” (Gia. 

5:15b) 
   

IIIIII..  SSỰỰ  CCẦẦUU  NNGGUUYYỆỆNN::  CCOONN  ĐĐƯƯỜỜNNGG  MMẠẠNNHH  (Gia. 5:16-18) 

Để được sống trong quyền năng của Đức Chúa Trời, phải cầu 

nguyện! 

 ““VVậậyy  hhããyy  xxưưnngg  ttộộii  ccùùnngg  nnhhaauu  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  nnhhaauu,,  hhầầuu  cchhoo  

aannhh  eemm  đđưượợcc  llàànnhh  bbịịnnhh::  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  llấấyy  llòònngg  ssốốtt  ssắắnngg  ccầầuu  

nngguuyyệệnn,,  tthhậậtt  ccóó  lliinnhh  nngghhiiệệmm  nnhhiiềềuu”” (C. 16)  
 

 1. Để được mạnh, phải biết rằng mình yếu! 

  ““HHããyy  xxưưnngg  ttộộii  ccùùnngg  nnhhaauu  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  nnhhaauu,,  hhầầuu  cchhoo  

aannhh  eemm  đđưượợcc  llàànnhh  bbịịnnhh::  nnggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  llấấyy  llòònngg  ssốốtt  ssắắnngg  

ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  tthhậậtt  ccóó  lliinnhh  nngghhiiệệmm  nnhhiiềềuu”” (Gia. 5:16) 
    
 2. Để được mạnh, phải noi gương người mạnh! 

  ““
1177

ÊÊllii  vvốốnn  llàà  nnggưườờii  yyếếuu  đđuuốốii  nnhhưư  cchhúúnngg  ttaa..  NNggưườờii  ccầầuu  

nngguuyyệệnn,,  ccốố  xxiinn  cchhoo  đđừừnngg  mmưưaa,,  tthhìì  kkhhôônngg  mmưưaa  xxuuốốnngg  đđấấtt  

ttrroonngg  bbaa  nnăămm  rrưưỡỡii..  
1188
ĐĐooạạnn  nnggưườờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn  llạạii,,  ttrrờờii  bbèènn  

mmưưaa,,  vvàà  đđấấtt  ssaannhh  ssảảnn  hhooaa  mmààuu”” (Gia. 5:17-18; Sv. 1Vua. 

17:1; 18:1, 41-45) 
 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN  

  


