
 

 

 

PPHHẢẢII  HHÀÀOO  PPHHÓÓNNGG  
(Php. 4:10-20) 

“Mọi hành vi hào phóng Cơ Đốc đều là kết quả của đời sống tái sinh  

được thực hiện theo sự vâng lời, bởi lòng yêu thương,  

xuất phát từ động cơ lo tưởng và được Đức Chúa Trời  

kể như là của lễ dâng cho Ngài” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““LLòònngg  rrộộnngg  rrããii  ssẽẽ  đđưượợcc  nnoo  nnêê;;    

CCòònn  aaii  nnhhuuầầnn  ggộộii,,  cchhíínnhh  nnggưườờii  ssẽẽ  đđưượợcc  nnhhuuầầnn  ggộộii””  

(Châm. 11:25) 

 



 

 

PPHHẢẢII  HHÀÀOO  PPHHÓÓNNGG  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP 

 

II..    PPHHẢẢII  CCÓÓ  LLÒÒNNGG  LLOO  TTƯƯỞỞNNGG  (Php. 4:10-14)   
““TTôôii  đđưượợcc  rrấấtt  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa,,  vvìì  nnaayy  aannhh  eemm  llạạii  lloo  ttưưởởnngg  vvềề  ttôôii  

llầầnn  nnữữaa;;  aannhh  eemm  vvẫẫnn  ttưưởởnngg  đđếếnn  đđiiềềuu  đđóó  llắắmm,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  ccóó  ddịịpp  ttiiệệnn”” 

(C. 10) 

 

1. “vui mừng” (C. 10): Gr.       [chairo]  Thái độ tri ân Đức 

Chúa Trời nhờ nhận thức được các phước hạnh trong Ngài. 

 ““DDẫẫuu  CChhúúaa  ggiiếếtt  ttaa,,  ttaa  ccũũnngg  ccòònn  nnhhờờ  ccậậyy  nnơơii  NNggààii;;__NNhhưưnngg  ttaa  ssẽẽ  

bbiinnhh  vvựựcc  ttáánnhh  hhạạnnhh  ttaa  ttrrưướớcc  mmặặtt  NNggààii””  (Gióp 13:15) 

 

   Thái độ hàng đầu của mọi Cơ Đốc Nhân trong mọi hoàn cảnh 

phải là thái độ tri ân Đức Chúa Trời nhờ sự nhận thức và tin 

tưởng rằng mọi sự đến với mình đều thuộc Ân Điển của Ngài! 

(Sv. Rô. 8:28) 

  Thái độ vui mừng đến từ sự thưởng thức con người và được 

duy trì nhờ sự thưởng thức con người sẽ giúp cho con người 

không bị rơi vào chủ nghĩa vật chất! (Sv. Php. 4:11-14) 

 

2. “lo tưởng” (C. 10): Gr.        [phroneo]  Sự quan tâm và 

chăm sóc mà Đức Chúa Trời muốn mỗi Cơ Đốc Nhân phải có 

(“lo”: Quan tâm, để ý đến; “tưởng”: Chiếu cố, chăm sóc). 

““……HHầầuu  cchhoo  ttrroonngg  tthhâânn  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  pphhâânn  rrẽẽ,,  mmàà  ccáácc  cchhii  tthhểể  pphhảảii  

đđồồnngg  lloo  ttưưởởnngg  đđếếnn  nnhhaauu””  (1Cô. 12:25) 

““MMỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  cchhớớ  cchhăămm  vvềề  llợợii  rriiêênngg  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  

pphhảảii  cchhăămm  vvềề  llợợii  kkẻẻ  kkhháácc  nnữữaa”” (Php. 2:4) 

““
99
NNggưườờii  nnầầyy  nnggưườờii  kkhháácc  pphhảảii  ttiiếếpp  đđããii  nnhhaauu,,  cchhớớ  ccóó  ccằằnn  rrằằnn..  
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MMỗỗii  



 

nnggưườờii  ttrroonngg  aannhh  eemm  hhããyy  llấấyy  ơơnn  mmììnnhh  đđãã  đđưượợcc  mmàà  ggiiúúpp  llẫẫnn  nnhhaauu,,  

kkhháácc  nnààoo  nnggưườờii  qquuảảnn  llýý  ttrruunngg  ttíínn  ggiiữữ  ccáácc  tthhứứ  ơơnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii”” (1Phi. 4:9-10) 

 

 Một khi Cơ Đốc Nhân vẫn còn chưa hiểu rằng việc sống lo 

tưởng cho nhau là phận sự chứ không phải là ân huệ thì Cơ 

Đốc Giáo vẫn còn phải chịu mờ nhạt! (Sv. Gi. 13:34-35) 

 Để có sự vui mừng ở người nhận phải có sự lo tưởng ở người 

cho! (Sv. 1Phi. 4:9-10)   

  

IIII..    PPHHẢẢII  CCÓÓ  ĐĐỜỜII  SSỐỐNNGG  TTÁÁII  SSIINNHH  (Php. 4:15-20)   
““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttôôii  ssẽẽ  llààmm  cchhoo  đđầầyy  đđủủ  mmọọii  ssựự  ccầầnn  ddùùnngg  ccủủaa  aannhh  eemm  yy  

tthheeoo  ssựự  ggiiààuu  ccóó  ccủủaa  NNggààii  ởở  nnơơii  vviinnhh  hhiiểểnn  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt”” (C. 19) 

 

 

1.  “sự kết quả nhiều bởi lễ vật đến cho an h em” (C. 17): Gr.      ς 

[karpos]  Sự biểu hiện ra bằng hành động từ một đời sống tái 

sinh (biết lo tưởng, C. 10) 

 ““HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  mmọọnn,,  cchhớớ  yyêêuu  mmếếnn  bbằằnngg  llờờii  nnóóii  vvàà  llưưỡỡii,,  nnhhưưnngg  

bbằằnngg  vviiệệcc  llààmm  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt””  (1Gi. 3:18) 

 

 Vì sự ban cho quí ở tấm lòng cho nên của cho chưa hẳn đã quí 

bằng cách cho vì cách cho thể hiện lòng cho! 

 

2.  “một của lễ Đức Chúa Trời đáng nhận” (C. 18): Gr.       [thusia] 

 Sự hy sinh do lòng yêu thương nên được Đức Chúa Trời chuẩn 

thuận. 

““CChhớớ  qquuêênn  vviiệệcc  llàànnhh  vvàà  llòònngg  bbốố  tthhíí,,  vvìì  ssựự  ttếế  llễễ  ddưườờnngg  ấấyy  đđẹẹpp  llòònngg  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  (Hê. 13:16) 

 

 Một khi sự ban cho được thực hiện theo sự vâng lời, bởi lòng 



 

yêu thương, xuất phát từ động cơ lo tưởng, sự ban cho ấy trở 

thành sự hy sinh và được Đức Chúa Trời kể như của lễ dâng 

cho Ngài.  

 

3. “sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em” (C. 19): Gr. 

       [pleroo]  Làm cho đủ, làm cho trọn 

 ““
1100
ĐĐấấnngg  pphháátt  hhộộtt  ggiiốốnngg  cchhoo  kkẻẻ  ggiieeoo  ggiiốốnngg  vvàà  bbáánnhh  đđểể  nnuuôôii  mmììnnhh,,  

ccũũnngg  ssẽẽ  pphháátt  hhộộtt  ggiiốốnngg  cchhoo  aannhh  eemm  vvàà  llààmm  cchhoo  ssaannhh  hhóóaa  rraa  nnhhiiềềuu,,  

NNggààii  llạạii  ssẽẽ  tthhêêmm  nnhhiiềềuu  ttrrááii  ccủủaa  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  aannhh  eemm  nnữữaa..  
1111

NNhhưư  

vvậậyy,,  aannhh  eemm  đđưượợcc  ggiiààuu  ttrroonngg  mmọọii  ssựự,,  đđểể  llààmm  đđủủ  mmọọii  ccáácchh  bbốố  tthhíí,,  

hhầầuu  cchhoo  nnggưườờii  kkhháácc  bbởởii  cchhúúnngg  ttôôii  mmàà  ttạạ  ơơnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii””  (2Cô. 

9:10-11) 

 

 Sự ban cho của chúng ta, cũng giống với tất cả mọi sự khác, 

không hề tác động được Đức Chúa Trời! 

““MMọọii  âânn  đđiiểểnn  ttốốtt  llàànnhh  ccùùnngg  ssựự  bbaann  cchhoo  ttrrọọnn  vvẹẹnn  đđềềuu  đđếếnn  ttừừ  nnơơii  

ccaaoo  vvàà  bbởởii  CChhaa  ssáánngg  lláánngg  mmàà  xxuuốốnngg,,  ttrroonngg  NNggààii  cchhẳẳnngg  ccóó  mmộộtt  

ssựự  tthhaayy  đđổổii,,  ccũũnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  bbóónngg  ccủủaa  ssựự  bbiiếếnn  ccảảii  nnààoo”” (Gia. 

1:17) 

 Đức Chúa Trời ban cho chúng ta theo đức thành tín Ngài khi 

chúng ta biết ban cho cách đẹp ý Ngài!  

 ““HHããyy  ccầầmm  ggiiữữ  ssựự  llààmm  cchhứứnngg  vvềề  đđiiềềuu  ttrrôônngg  ccậậyy  cchhúúnngg  ttaa  cchhẳẳnngg  

cchhuuyyểểnn  llaayy,,  vvìì  ĐĐấấnngg  đđãã  hhứứaa  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa  llàà  tthhàànnhh  ttíínn”” (Hê. 

10:23)  

    

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 
 


