
 
 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  SSỰỰ  LLẠẠCC  QQUUAANN  
(Php. 3:1a) 

“Nếu Cơ Đốc Nhân không thể lạc quan được thì cũng chẳng có ai  

có thể lạc quan được! Sự lạc quan Cơ Đốc xuất phát từ nhận thức  

của Cơ Đốc Nhân về địa vị phước hạnh của mình trong Đức Chúa Jêsus,  

và đó là một mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời. Sự lạc quan Cơ Đốc đích thực  

là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống của Cơ Đốc Nhân,  

trong mọi lúc và trong mọi sự” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ssaauu  hhếếtt,,  aannhh  eemm  hhããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa!!””  

(Php. 3:1a) 



 

 

PPHHẢẢII  GGIIỮỮ  SSỰỰ  LLẠẠCC  QQUUAANN  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..  VVÀÀII  NNHHẬẬNN  XXÉÉTT  VVỀỀ  SSỰỰ  LLẠẠCC  QQUUAANN  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  (1Tê. 5:16; 

Gal. 5:22-23a)   
““HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  mmããii  mmããii”” (1Tê. 5:16) 

 

Sự lạc quan Cơ Đốc xuất phát từ nhận thức của Cơ Đốc Nhân về địa vị phước 

hạnh của mình trong Đức Chúa Jêsus, và đó là một mệnh lệnh từ Đức Chúa 

Trời… 

  

1. Là Mệnh Lệnh Của Đức Chúa Trời Mà Người Tin Phải 

Tuân Theo (1Tê. 5:16)  
““HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  mmããii  mmããii”” (1Tê. 5:16)  

 

(1) Thế nào là vui mừng? 

Gr.       [chairo]  “bày tỏ sự thỏa lòng về phước hạnh được ban”, 

“thể hiện niềm vui trong lòng ra bên ngoài” 

““HHããyy  llấấyy  ccaa  vvịịnnhh,,  tthhơơ  tthháánnhh,,  vvàà  bbààii  hháátt  tthhiiêênngg  lliiêênngg  mmàà  đđốốii  đđáápp  ccùùnngg  

nnhhaauu,,  vvàà  hhếếtt  llòònngg  hháátt  mmừừnngg  nnggợợii  kkhheenn  CChhúúaa”” (Êph. 5:19) 

  

(2) Thế nào là mãi mãi? 

 Gr.         [pantote]  “mọi trường hợp, sự kiện” 

  Gr.         [pantote]: “từng”, “mỗi”  “tất cả” 

  Gr.     [hote]: “khi”, “việc”  “trường hợp”, “sự kiện” 

““HHããyy  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  

ttaa,,  vvìì  mmọọii  ssựự  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  CChhaa  cchhúúnngg  ttaa”” (Êph. 5:20) 

 

2. Là Công Việc Của Đức Thánh Linh Trong Đời Sống 

Người Tin (Gal. 5:22-23a) 
““2222NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  vvuuii  mmừừnngg,,  bbììnnhh  



 

aann,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  2
233aammềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ”” (Gal. 5:22-

23a) 

 

(1) “Trái” của Thánh Linh là gì? 

Xuất phát từ Gr.        [harpazo]: “bắt lấy”, “làm ra” 

Gr.        [karpos]: “công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống 

Cơ Đốc Nhân” 

  

(2) Sẽ không có “trái của Thánh Linh” nếu thiếu sự đầu phục! 

““HHããyy  bbưướớcc  đđii  tthheeoo  TThháánnhh  LLiinnhh,,  cchhớớ  hhềề  llààmm  ttrrọọnn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ưưaa  mmuuốốnn  

ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt”” (Gal. 5:16) 

 

IIII..  SSỰỰ  LLẠẠCC  QQUUAANN  CCƠƠ  ĐĐỐỐCC  ĐĐÍÍCCHH  TTHHỰỰCC  (Php. 3:1a)   
““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ssaauu  hhếếtt,,  aannhh  eemm  hhããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa!!””  (Php. 3:1a) 

 

Sự lạc quan Cơ Đốc đích thực là công việc của Đức Thánh Linh trong đời sống 

của Cơ Đốc Nhân, trong mọi lúc và trong mọi sự… 

  

1. Theo Ngữ Nghĩa (Php. 3:1a) 
““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ssaauu  hhếếtt,,  aannhh  eemm  hhããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa!!”” (Php. 3:1a) 

 

(1)  “sự ban cho”: Gr.         [charisma]  “sự ưu ái”, “sự chiếu cố”, “sự 

ban tặng” 

““VVìì  ttiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  llỗỗii  llàà  ssựự  cchhếếtt;;  nnhhưưnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  llàà  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa””  

(Rô. 6:23) 

 

(2) “sự vui mừng”: Gr.      [chara]  “thái độ biết ơn, thỏa lòng, vui 

mừng theo sự chứng giải của Đức Thánh Linh” 

““2222NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  vvuuii  mmừừnngg,,  

bbììnnhh  aann,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  2
233aammềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ”” 

(Gal. 5:22-23a) 

 

(3) “vui mừng”: Gr.       [chairo]  “biểu lộ sự thỏa mãn, vui mừng ra 

bên ngoài” 

 ““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  ssaauu  hhếếtt,,  aannhh  eemm  hhããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa!!”” (Php. 3:1a) 



 

 

Sự lạc quan Cơ Đốc là… 

 

(1) Kết quả của sự đấu phục Đức Chúa Trời của Cơ Đốc Nhân (        

[charisma]);  

 

(2) Công việc của Đức Thánh Linh giúp cho Cơ Đốc Nhân biết tri ân Đức 

Chúa Trời về sự chiếu cố của Ngài trên đời sống mình để từ đó có 

được sự thỏa lòng, vui mừng (     [chara]); 

 

(3) Sự biểu lộ của tấm lòng qua đời sống (      [chairo]). 

 

2. Theo Sự Bày Tỏ Trong Kinh Thánh (1Tê. 5:16-18; 1Ti. 

6:8; Gia. 1:2) 
““HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa  lluuôônn  lluuôônn..  TTôôii  llạạii  ccòònn  nnóóii  nnữữaa::  HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  

đđii”” (Php. 4:4) 

 

(1) Lạc quan trong công việc của Đức Chúa Trời  

““
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) 

 

(2) Lạc quan trong phước hạnh đời này 

 ““NNhhưư  vvậậyy,,  mmiiễễnn  llàà  đđủủ  ăănn  đđủủ  mmặặcc  tthhìì  pphhảảii  tthhỏỏaa  llòònngg”” (1Ti. 6:8) 

 

(3) Lạc quan trong nghịch cảnh  

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  hhããyy  ccooii  ssựự  tthhửử  tthháácchh  ttrrăămm  bbềề  tthhooạạtt  đđếếnn  cchhoo  aannhh  eemm  nnhhưư  

llàà  đđiiềềuu  vvuuii  mmừừnngg  ttrrọọnn  vvẹẹnn”” (Gia. 1:2) 

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 

 


