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“16Hãy vui mừng mãi mãi,  
17cầu nguyện không thôi,  

18phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa;  

vì ý muốn của Đức Chúa Trời  

trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” 

(1Tê. 5:16-18) 
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Sự cầu nguyện là tiếng nói của lòng vui mừng, nương cậy,  

và biết ơn đối với Đức Chúa Trời…  
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Đó là một thứ giai điệu  

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

bất chấp mọi hoàn cảnh! 

“Chớ lo phiền chi hết,  

nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn  

mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” 

(Phlp. 4:6) 

Câu Gốc: 
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1. Ý thức đúng là không lo phiền mà phải tin cậy, vui mừng.  

  (C. 16) 

“Hãy vui mừng mãi mãi” 
  

(1Tê. 5:16) 
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  (2) “mãi mãi”: Gr. πάνηοηε [pantote]  “trong mọi lúc”   

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

    diện thuộc linh nhờ sự thỏa lòng và biết ơn”   
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“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn.  
Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi.” 

  

(Phlp. 4:4) 
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2. Hành động đúng là không lo phiền mà phải cầu nguyện   

  bất cứ khi nào có thể được (C. 17) 

“cầu nguyện không thôi”  
 

(1Tê. 5:17) 
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  (2) “không thôi”: Gr. ἀδιαλείπηως [adialeiptos]  “cách liên tục”   

  (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).”   
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“Chớ lo phiền chi hết,  
nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn  

mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” 
  

(Phlp. 4:6) 
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3. Thái độ đúng là không lo phiền mà phải đầy lòng cảm   

  kích, tri ân (C. 18) 

“phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa”  
 

(1Tê. 5:18) 
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  (2) “tạ ơn Chúa”: Gr. εὐχαριζηέω [eucharisteo]  “dâng lên sự cảm 

    tạ”   

  (1) “phàm việc gì”: Gr. ἐν πᾶς [en pas]  “trong mọi việc” 
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“Vả, chúng ta biết rằng  
mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời,  

tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.” 
  

(Rô. 8:28) 



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

linh có được trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

“Hãy vui mừng mãi mãi” 
  

(1Tê. 5:16) 
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2. Phải thiết lập cho mình một nền nếp cầu nguyện thỏa đáng. 

“cầu nguyện không thôi” 
  

(1Tê. 5:17) 
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3. Phải thiết lập cho mình thói quen cảm tạ Chúa trong tất cả 

mọi việc. 

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa;  

vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ  

đối với anh em là như vậy.” 
  

(1Tê. 5:18) 
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“16Hãy vui mừng mãi mãi,  
17cầu nguyện không thôi,  

18phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa;  

vì ý muốn của Đức Chúa Trời  

trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.” 
  

(2Ti. 3:14) 


