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Kinh Thánh: 

 

Sự cầu nguyện là tiếng nói  

của lòng vui mừng, nương cậy, và biết ơn đối với 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) 

 

Câu Gốc: 

 

Đó là một thứ giai điệu  

được lắng đọng trong tấm lòng và rung ngân từ tấm lòng  

bất chấp mọi hoàn cảnh! 

    

““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,    

nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn    

mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(Phlp. 4:6) 

  

 

 

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

 

 1. Ý thức đúng là không lo phiền mà phải tin cậy, vui mừng. (C. 16) 

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

 

  (1) “vui mừng”: Gr. χαίρω [chairo]  “trạng thái vui trên phương diện thuộc 

linh nhờ sự thỏa lòng và biết ơn” 

  (2) “mãi mãi”: Gr. πάνηοηε [pantote]  “trong mọi lúc” 

   

““HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  ttrroonngg  CChhúúaa  lluuôônn  lluuôônn..  TTôôii  llạạii  ccòònn  nnóóii  nnữữaa::  hhããyy  vvuuii  mmừừnngg  đđii..”” 
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(Phlp. 4:4) 

 

 2. Hành động đúng là không lo phiền mà phải cầu nguyện bất cứ khi nào có thể 

được. (C. 17) 

 ““ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii”” (1Tê. 5:17) 

 

  (1) “cầu nguyện”: Gr. προζεύχομαι [proseuchomai]  “nói lên lời cầu 

nguyện” 

   Cầu nguyện là nói chuyện cách riêng tư với Đức Chúa Cha (Sv. Ma. 6:6) 

bằng đức tin (Sv. Gia. 1:6), nhân danh Đức Chúa Con (Sv. Gi. 16:23), nhờ 

quyền năng của Đức Thánh Linh (Sv. Rô. 8:26). 

  (2) “không thôi”: Gr. ἀδιαλείπηως [adialeiptos]  “cách liên tục” 

   

““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  

vvàà  ssựự  ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (Phlp. 

4:6) 

 

 3. Thái độ đúng là không lo phiền mà phải đầy lòng cảm kích, tri ân. (C. 18) 

  ““pphhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  pphhảảii  ttạạ  ơơnn  CChhúúaa”” (1Tê. 5:18) 

 

  (1) “phàm việc gì”: Gr. ἐν πᾶς [en pas]  “trong mọi việc” 

  (2) “tạ ơn Chúa”: Gr. εὐχαριζηέω [eucharisteo]  “dâng lên sự cảm tạ” 

   

““VVảả,,  cchhúúnngg  ttaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  mmọọii  ssựự  hhiiệệpp  llạạii  llààmm  íícchh  cchhoo  kkẻẻ  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  ttứứcc  llàà  cchhoo  kkẻẻ  đđưượợcc  ggọọii  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  NNggààii  đđãã  đđịịnnhh..”” (Rô. 8:28) 

 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

 

 1.  Phải thiết lập cho mình một ý thức đúng về phước hạnh thuộc linh có được 

trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

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

 

 2. Phải thiết lập cho mình một nền nếp cầu nguyện thỏa đáng. 

““ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii”” (1Tê. 5:17) 

 

 3.  Phải thiết lập cho mình thói quen cảm tạ Chúa trong tất cả mọi việc. 

““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. 5:18). 


