4 Tháng 3 – 10 Tháng 3
Bài Học 10

ĐỨC THÁNH LINH, KINH THÁNH
VÀ SỰ CẦU NGUYỆN
CÂU GỐC: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối
chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện
cho xứng đáng; nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không
thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng
người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức
Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy” (Rô-ma 8:26, 27).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Giăng 15:7;
Ma-thi-ơ 7: 7; Thi thiên 66:18; Gia-cơ 1:6-8; I Giăng 5:14, 15; Công
vụ 2:38.

N

gười thiêng liêng thật thì luôn luôn cầu nguyện. Không có đời sống
thiêng liêng nào mà không có lời cầu nguyện mạnh mẽ. Chúng
ta cần phải ăn năn là điều rất quan trọng. Nhưng có lẽ một trong
những nhu cầu lớn nhất và cấp bách nhất là một đời sống cầu nguyện mới.
Có tin mừng là ngay cả trong những lời cầu nguyện, chúng ta có sự giúp đỡ
của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời, vì
lời cầu nguyện của đức tin giúp chúng ta tin cậy vào những lời hứa phong
phú của Ngài. Cuộc đời của chúng ta cũng được thay đổi khi chúng ta nhận
các ơn phước Đức Chúa Trời đã hứa trong Lời của Ngài (Kinh Thánh).
Đức Chúa Trời có thể cung cấp nhiều hơn cho tất cả các nhu cầu của
chúng ta y theo sự giàu có của Ngài (Phi-líp 4:19). Và Ngài luôn luôn là
trung tâm của tất cả các lời cầu nguyện chân thật và đời sống thiêng liêng.
Suy cho cùng, cả lời cầu nguyện và đời sống thiêng liêng bắt nguồn từ Lời
Viết của Ngài (Kinh Thánh).
Chúng ta không bao giờ nên lệ thuộc đời sống thiêng liêng của mình
trên kinh nghiệm không vững chắc hoặc cảm xúc của chúng ta. Thay vào
đó, Kinh Thánh phải hướng dẫn đời sống thiêng liêng của chúng ta. Chúng
ta phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều này được bày tỏ trong
Lời của Ngài. Đức Thánh Linh cũng đánh thức trong chúng ta lòng mong
muốn tìm kiếm Đức Chúa Trời trong lời cầu nguyện. Ngài hướng dẫn
chúng ta để cầu nguyện cho nhau.
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5 Tháng 3

LỜI CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI
Hãy đọc Giăng 15:7. Trong câu này, tại sao quan trọng đối với những
lời cầu nguyện là chúng ta sống trong Đức Chúa Giê-su và lời của Ngài
sống trong chúng ta? Những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ có mục đích
gì khác nếu chúng ta không sống trong Đức Chúa Giê-su?

Trước hết, chúng ta phải tìm kiếm Đức Chúa Giê-su và tìm thấy Ngài.
Sau đó, chúng ta phải có lòng ham thích dành thì giờ cho Ngài. Tìm thấy
Chúa và dành thì giờ cho Ngài là điều quan trọng hơn bất cứ món quà tặng
nào Ngài có thể ban cho chúng ta. Nếu đặt Đức Chúa Trời lên trên hết mọi
sự trong đời sống chúng ta thì chúng ta sẽ muốn làm những gì Ngài muốn.
Sự suy nghĩ của Ngài sẽ hướng dẫn sự mong ước của chúng ta. Vì lý do này,
Ngài phải là trung tâm của sự cầu nguyện. Sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện
theo cách Ngài muốn. Chúng ta sẽ bắt đầu thấy toàn bộ đời sống của chúng
ta qua đôi mắt của Ngài. Nhìn mọi điều bằng cách này khiến cho lời cầu
nguyện cao quý.
Đức Chúa Trời rất quan tâm đến chúng ta. Ngài muốn tham gia vào tất
cả các phần của đời sống chúng ta. Ngài muốn chúng ta chia sẻ mọi thứ với
Ngài. Ngài muốn chúng ta nói với Ngài về những lo lắng, nỗi sợ hãi, mong
muốn, hy vọng, thành công, niềm vui và thất bại của chúng ta. Chúng ta có
thể nói tất cả những điều này với Ngài. Và Ngài sẽ giúp chúng ta thấy tất cả
mọi thứ về chính mình chúng ta qua đôi mắt của Ngài.
Tuy nhiên, cầu nguyện không thay đổi Đức Chúa Trời. Cầu nguyện thay
đổi chúng ta. Cầu nguyện đưa chúng ta đến với Chúa, Đấng thay đổi đời
sống chúng ta. “Cầu nguyện là mở lòng mình cho Chúa. Ngài là người bạn
tốt. Chúng ta không cần phải cho Chúa biết những gì chúng ta đang có. Đó
không phải là mục đích của sự cầu nguyện. Thay vào đó, cầu nguyện giúp
chúng ta tiếp nhận Chúa vào lòng chúng ta. Cầu nguyện không đem Chúa
xuống với chúng ta, nhưng nâng chúng ta lên với Ngài.” – Phỏng trích
Ellen G. White, Steps to Christ, tr. 93.
Thật là một trích dẫn mạnh mẽ! Nói lên rất nhiều sự thật về những
gì cầu nguyện làm và cho chúng ta. Cầu nguyện khiến chúng ta mở lòng
mình cho sự giàu có của Chúa. Ngài tuôn đổ ơn phước, quyền năng, và
chính Ngài vào đời sống chúng ta. Ai đã không kinh nghiệm sự cầu nguyện
kéo chúng ta đến gần Đức Chúa Trời?
Hãy suy nghĩ về đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn cầu xin điều gì?
Khi nào? Tại sao? Câu trả lời của bạn nói lên tình trạng thuộc linh của
bạn. Chúng nói gì về mối tương giao của bạn với Chúa? Những thay đổi
gì bạn cần phải làm?
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6 Tháng 3

KINH THÁNH DẠY CẦU NGUYỆN LÀ CẦU XIN
CHÚA
Đọc Ma-thi-ơ 7:7. Câu này nói rằng chúng ta phải cầu xin Chúa cho
những gì chúng ta muốn trước khi chúng ta có thể nhận được. Chúng ta
biết rằng Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự. Vậy, tại sao vẫn quan trọng
đối với chúng ta là cầu xin Ngài những gì chúng ta cần?
Cầu xin bày tỏ chúng ta mong muốn sự hỗ trợ và giúp đỡ của Chúa, và
cũng cho thấy chúng ta tin cậy vào Ngài. Chúng ta cũng phải nhớ rằng, xin
Chúa giúp chúng ta là cho phép Ngài làm việc cho chúng ta. Và Đức Chúa
Trời muốn được yêu cầu. Ngài muốn chúng ta đem đến cho Ngài những
lời cầu xin. Chúng ta phải cầu xin Ngài những gì chúng ta cần. Nếu không
thì chúng ta sẽ không nhận được những ơn phước Ngài đã hứa. Đức Chúa
Giê-su phán, “Hãy xin, sẽ ban cho; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.
Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ” (Lu-ca 11:9, 10).
Đọc Mác 11:24; I Giăng 5:14, 15; và Thi thiên 66:18. Những câu này
nói gì về lý do tại sao không có lời cầu xin nào là quá lớn đối với Đức
Chúa Trời? Tại sao rất tốt để biết rằng Chúa thì rộng lượng và thích ban
phát cho chúng ta mọi sự Ngài có? Đức Chúa Trời cần gì từ chúng ta
trước khi Ngài có thể đáp lại những lời cầu nguyện của chúng ta?
Chúng ta thực sự có thể cầu xin Chúa bất cứ điều gì. Không có lời cầu
xin nào là quá nhỏ hoặc không quan trọng đối với Ngài. Không có lời cầu
xin nào là quá lớn mà Ngài không thể đối phó. Ngài là toàn năng. Vì vậy,
bằng đức tin chúng ta có thể xin mọi lời hứa trong Kinh Thánh. Và bởi đức
tin chúng ta có thể nhận được lời hứa từ tay của Ngài theo chương trình
của Ngài (II Cô-rinh-tô 1:20).
Nhưng có một số điều kiện cần phải được thỏa đáp trước khi chúng ta
nhận được những gì cầu xin. Chúng ta phải sẵn sàng dâng hiến hoàn toàn
đời sống mình cho Chúa. Chúng ta phải đặt mình hoàn toàn dưới sự kiểm
soát của Ngài. Những lời cầu xin của chúng ta cũng không được ích kỷ
hoặc đến từ những ham muốn tội lỗi, vì Ðức Chúa Trời sẽ không đáp lại
những lời cầu nguyện như vậy (Ê-sai 59:1, 2).
Còn có một điều kiện quan trọng khác mà chúng ta cần phải làm để
lời cầu nguyện được đáp lại. Chúng ta phải vâng lời và sẵn sàng làm theo
chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống chúng ta. Chúa có thể ban
tất cả các ơn phước đã hứa cho chúng ta, nhưng trước hết có các điều kiện
cần phải thỏa đáp. Chúng ta phải vâng lời, sau đó, Ngài có thể ban cho
chúng ta những ơn phước của Ngài” – Phỏng trích Ellen G. White, Christ’s
Object Lessons, tr. 145.
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KINH THÁNH DẠY RẰNG CHÚNG TA PHẢI TIN
NƠI NHỮNG LỜI HỨA CỦA CHÚA KHI CẦU
NGUYỆN
Hãy đọc Mác 11:24. Trong câu này, có những điều gì khác Đức Chúa
Giê-su phán chúng ta phải làm khi cầu nguyện?
Cầu xin thì chưa đủ. Có điều gì khác cũng cần phải được đi đôi với lời
cầu nguyện của chúng ta: đức tin. Sách Hê-bơ-rơ nói, “không có đức tin thì
không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta phải nhớ,
có hơn ba ngàn lời hứa trong Kinh Thánh. Và đây là cách để nhận được lời
hứa của Chúa: chúng ta phải quỳ xuống trước mặt Ngài. Chúng ta phải mở
Kinh Thánh để đọc bất cứ lời hứa nào trong đó. Chúng ta phải có lòng tinh
khiết, đơn giản và tin cậy như một đứa trẻ. Chúng ta phải cầu xin Chúa giữ
lời hứa của Ngài. Và chúng ta phải tin rằng Ngài sẽ làm những gì tốt nhất
cho chúng ta trong thời gian của Ngài.
Hãy đọc Gia-cơ 1:6-8. Những câu này miêu tả người không có đức tin
thế nào? Tại sao đức tin cần thiết để nhận được những gì Chúa đã hứa?
Chúng ta phải đến với Chúa tin rằng Ngài đang sống, và tin rằng Ngài
sẽ thưởng cho những người tìm kiếm Ngài. Những loại cầu nguyện nào có
kết quả? Lời cầu nguyện linh nghiệm phải đi kèm với hai niềm tin. Trước
hết, chúng ta phải tin Đức Chúa Trời có thể đáp lại những lời cầu nguyện
của chúng ta. Và thứ hai, chúng ta phải tin rằng Ngài sẽ làm như vậy theo
chương trình của Ngài.
Chúng ta có thể tin cậy một người nào đó khi biết người đó đáng tin
cậy. Giả sử chúng ta nghi ngờ Đức Chúa Trời không giữ lời hứa của Ngài.
Sau đó chúng ta không tiến tới trong đức tin để nhận lời hứa của Ngài.
Như vậy, chúng ta không thể mong đợi để nhận được bất cứ điều gì từ
Ngài. Chúng ta phụ thuộc vào Ðức Chúa Trời và lời hứa của Ngài. Chúng
ta tin cậy Ngài, ngay cả khi tình cảm của chúng ta nghi ngờ. Vì “đức tin là
sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng
cớ của những điều mình chẳng xem thấy” (Hê-bơ-rơ 11:1). Đức tin này
cho chúng ta sức mạnh để bám vào lời hứa của Chúa, cho chúng ta sự can
đảm để tin cậy những gì Ngài đã hứa (Hê-bơ-rơ 11:11). Đức tin biết rằng
“Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối” (Hê-bơ-rơ 6:18). “Đức Chúa Giê-su
Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi” (Hê-bơrơ 13:8). Đức tin biết rằng không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được
(Lu-ca 1:37).
Đức tin luôn mở cửa kho báu của Đức Chúa Trời. Ngài làm việc qua
Đức Thánh Linh để cảm động lòng của những người tin cậy vào Lời Ngài.
Và lời cầu nguyện trung thành di chuyển cánh tay toàn năng của Chúa.
Điều gì giúp đức tin của bạn phát triển mạnh mẽ? Đức Chúa Giê-su
giúp bạn thế nào để tin rằng Ngài sẵn sàng và có thể giúp khi bạn cần?
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KINH THÁNH DẠY CHÚNG TA PHẢI CẦU XIN
NHỮNG LỜI HỨA CỦA CHÚA
Đọc I Giăng 5:14, 15. Những câu này nói chúng ta có thể chắc chắn
Đức Chúa Trời nghe chúng ta. Và chúng ta có thể tin chắc sẽ nhận được
những gì chúng ta cầu xin. Giăng nói chúng ta có lý do nào để tin cậy
những lời hứa này?
Chúng ta phải tin lời hứa của Ngài. Sau đó, chúng ta cần phải xin những
gì Ngài đã hứa. Chúng ta nhận được lời hứa bằng cách tạ ơn Ngài. Đúng,
chúng ta tạ ơn Ngài ngay cả trước khi nhận được những gì chúng ta cầu
xin. Bằng cách này, những lời hứa trở thành một phần của tâm hồn chúng
ta. Ellen G. White nói, “Chúng ta có thể xin bất cứ ơn phước nào Đức Chúa
Trời đã hứa. Sau đó, chúng ta tin rằng mình đã nhận được lời hứa đó, và
cảm tạ Ngài là chúng ta đã nhận được.” – Phỏng trích Education, tr. 258.
Trong Lu-ca 8:1-11, Đức Chúa Giê-su phán Lời Chúa như hột giống.
Thí dụ, cả cây táo được chứa trong một hột táo. Cũng vậy, ơn phước của
Chúa ở trong lời hứa của Ngài. Chúng ta phải tin vào lời hứa, và tạ ơn
Chúa. Sau đó chúng ta sẽ nhận được ơn phước, vì lời hứa đó là của chúng
ta. Đúng, chúng ta chỉ nhận được ơn phước đã hứa bởi đức tin. Chúng ta
có thể không cảm thấy hoặc nhìn thấy lời hứa, nhưng Đức Chúa Trời sẽ
ban cho chúng ta. Giăng 11 cho thấy Đức Chúa Giê-su đã cầu nguyện theo
cách này.
Giăng 11 nói về sự sống lại của La-xa-rơ. Đức Chúa Giê-su biết Đức
Chúa Trời muốn làm gì trong hoàn cảnh này. Ngài muốn La-xa-rơ sống lại.
Giăng 11:11 cho biết Đức Chúa Giê-su sẵn sàng làm những gì Đức Chúa
Trời muốn. Ngài đã vâng theo chương trình của Đức Chúa Trời. Trong
Giăng 11:39-41, chúng ta thấy Đức Chúa Giê-su đã cảm tạ Cha vì đã làm
La-xa-rơ sống lại. Nhưng La-xa-rơ vẫn còn nằm trong mộ. Đức Chúa Giêsu đã nhận được câu trả lời khi Ngài tạ ơn Cha. Chúng ta phải nhớ rằng
chúng ta là con của Chúa. Chúng ta cũng đang sống trên những lời hứa
của Ngài.
Chúa phán, “Trong ngày gian truân hãy kêu cầu cùng ta: Ta sẽ giải cứu
ngươi” (Thi thiên 50:15). Ngài mời gọi chúng ta đem lại cho Ngài những
điều làm chúng ta bối rối. Chúng ta phải nói với Ngài những nhu cầu của
mình, và chúng ta cần sự giúp đỡ thiêng liêng. Ngài muốn chúng ta luôn
sẵn sàng để cầu nguyện. Chúng ta xin Ngài những gì chúng ta cần khi có
những rắc rối. Lời cầu nguyện khẩn thiết cho thấy sự tin cậy vững chắc vào
Đức Chúa Trời. Cảm giác chúng ta cần dẫn chúng ta đến sự cầu nguyện tha
thiết. Cha trên trời cảm động khi chúng ta cầu xin.” – Phỏng trích Ellen G.
White, Christ’s Object Lessons, tr. 172.
Tại sao rất quan trọng để luôn luôn tâm sự tất cả mọi thứ với Chúa
khi cầu nguyện?
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CẦU XIN ĐỂ ĐƯỢC ĐỨC THÁNH LINH
Đọc Ê-phê-sô 3:16 và Công vụ 2:38. Những câu này cho biết gì về việc
tiếp nhận Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta?

Có một nhu cầu rất lớn chúng ta cần vào lúc này, đó là những ơn của
Đức Thánh Linh. Vì lý do đó, Đức Thánh Linh là món quà lớn nhất mà
Đức Chúa Giê-su có thể ban cho. Đức Thánh Linh làm việc trong đời sống
chúng ta. Ngài cung cấp tất cả nhu cầu chúng ta. Đức Thánh Linh là một ơn
phước. Ngài sẽ mang đến tất cả các ơn phước khác vào cuộc đời chúng ta.
Đây là những gì chúng ta cần phải làm để nhận được Đức Thánh Linh.
Trước hết chúng ta cần phải ăn năn, và dâng hiến hoàn toàn đời sống mình
cho Đức Chúa Giê-su. Đó chính là những gì hội thánh trong thời Tân Ước
đã làm. Và Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta làm điều đó.
Trước hết, chúng ta phải đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Linh. Ngài
kêu gọi chúng ta ăn năn. Xây bỏ tội lỗi cho thấy rằng Đức Thánh Linh
đang làm việc trong chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần phải khiêm tốn, phải
có đức tin. Sau đó, Chúa có thể rửa sạch mọi tội chúng ta. Chúng ta cần ý
thức mình cần Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài (lòng thương xót và tha
thứ). Không có Ngài, chúng ta bị chết mất. Chúng ta đã chết trong tội lỗi,
và chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất sự sống đời đời.
Thứ hai, lời cầu nguyện khẩn thiết giúp chúng ta làm những gì Chúa
cần chúng ta làm để Ngài có thể ban Thánh Linh cho chúng ta. Sau đó, tất
cả chúng ta phải làm là xin Chúa ban Thánh Linh Ngài. Và Đức Chúa Trời
sẽ sẵn sàng ban Thánh Linh cho chúng ta. “Đức Chúa Trời là Cha trên trời
của chúng ta. Ngài sẵn sàng ban Thánh Linh cho những người xin Ngài.
Ngài sẵn sàng ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài hơn là cha mẹ thế
gian sẵn sàng cho những món quà tốt cho con của họ.” – Phỏng tích Ellen
G. White, Ye [You] Shall Receive Power, tr. 284.
Chúng ta phải nhớ rằng Đức Thánh Linh được ban cho chúng ta để đề
cao Đức Chúa Giê-su, và giúp chúng ta trở nên giống Đấng Christ. Đức
Thánh Linh giúp chúng ta phục vụ người khác. Ngài giúp chúng ta xây
dựng thân thể Đấng Christ là hội thánh. Vì vậy, bất kỳ sự thờ phượng nào
trong hội thánh hay ở nhà mà đề cao Đức Thánh Linh trên Đức Chúa Giêsu là sai.
Tại sao Đức Thánh Linh là món quà lớn nhất mà Đức Chúa Giê-su
có thể ban cho chúng ta? Kinh nghiệm của bạn là gì khi có Thánh Linh
trong đời sống của bạn? Cuộc đời bạn sẽ khác thế nào nếu không có
món quà này?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Xin đọc Ellen G. White, “Asking to Give,” tr. 139-149, trong Christ’s
Object Lessons. Đối với lời hứa giúp đỡ và khích lệ, đọc Ellen G. White,
God Has Promised (Washington, D.C.: Review and Herald, 1982).
Nếu không cầu nguyện, chúng ta không có sức mạnh thiêng liêng trong
đời sống mình. Cầu nguyện liên kết chúng ta với Nguồn của tất cả quyền
lực thiêng liêng. Nếu không cầu nguyện, chúng ta cũng không có sự liên
kết sống với Đức Chúa Trời. Chúng ta trở nên những bình trống rỗng. Sau
đó, chúng ta có thể “bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền
phép của nhân đức đó” (II Ti-mô-thê 3:5).
Quả thật, chúng ta đã được ban cho những lời hứa tuyệt vời về cách
Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện. Nhưng còn những lần khi chúng ta
không nhận được những gì cầu xin thì sao? Còn những lần chúng ta đã
làm tất cả mọi thứ Đức Chúa Trời đòi hỏi, nhưng vẫn không nhận được
những gì chúng ta cầu xin? “Đừng nản chí nếu những lời cầu nguyện của
bạn dường như không được trả lời ngay lập tức. Chúa thấy lời cầu nguyện
đó thường pha trộn với sự ích kỷ. Nói cách khác, chúng ta cầu nguyện cho
những điều chúng ta muốn. Và Chúa không đáp lời cầu nguyện như chúng
ta mong đợi. Thay vào đó, Ngài thử nghiệm chúng ta. Ngài đem chúng ta
qua các hoàn cảnh làm cho chúng ta cảm thấy xấu hổ về tội lỗi của mình.
Sau đó, chúng ta sẽ thấy rõ hơn những gì chúng ta thực sự cần. Ngoài ra,
Chúa không ban cho chúng ta những điều để thỏa đáp các khao khát tội
lỗi. Ngài không cung cấp cho chúng ta bất cứ điều gì sẽ làm tổn thương
chúng ta hoặc khiến chúng ta làm ô danh Ngài. Ngài không cho chúng
ta những điều khiến chúng ta tự hào. Chúng ta phải đến với Chúa với
tấm lòng đã giao phó mọi sự cho Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, In
Heavenly Places, tr. 89.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Trong những cách nào cầu nguyện có ảnh hưởng đến mọi phần trong

đời sống của bạn? Đó là, cầu nguyện có ảnh hưởng gì đối với bạn? Bạn
có thấy khác sau khi cầu nguyện hơn là trước khi cầu nguyện?
2. Giả sử một người nào đó đã cầu nguyện cho một điều gì đó, nhưng họ
đã không nhận được câu trả lời. Thí dụ, giả sử họ cầu nguyện cho sự
chữa lành một em nhỏ bị bệnh. Bạn sẽ nói gì với người này? Làm thế nào
để chúng ta học để tin cậy Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh này?
3. Trong lớp học, hãy nói về kinh nghiệm của bạn trong sự cầu nguyện.
Cầu nguyện có ý nghĩa gì đối với bạn? Bạn đã học được gì về sự cầu
nguyện có thể giúp những người đang cố gắng để hiểu biết về mục
đích của sự cầu nguyện?
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