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NGÀY 18: 24-01-2021 

BÍ QUYẾT ĐỂ THOÁT KHỎI SỰ LO LẮNG 
Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:25-33 

Câu gốc:1 Phi-e-rơ 5:7 Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. 

Mục đích: Ma-thi-ơ 11:28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các 

ngươi được yên nghỉ. 

I. Có nhiều sự lo lắng khác nhau trong cuộc sống:  

1. Đa-vít lo lắng vì kẻ thù thắng hơn mình:  Thi-thiên 13:2 Tôi phải lo lắng nơi linh hồn 

tôi. Hằng ngày buồn thảm nơi lòng tôi cho đến bao giờ? Kẻ thù nghịch tôi sẽ trổi hơn tôi 

cho đến chừng nào? (Nhưng Đa-vít được yên nghỉ và đắc thắng bởi Chúa Thi-thiên 18; 

23; 91; 149) → Giê-rê-mi: Ca-thương 3:24; Giê-rê-mi 15:16 →  Ha-ba-cúc 3:17-18 

2. Phao-lô lo lắng về Hội thánh: 2 Cô-rinh-tô 11:28 Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày 

tôi phải lo lắng về hết thảy các Hội thánh. → (Nhưng trong Phi-líp 4:6 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.) 

II. Đức Chúa Jêsus dạy về sự lo lắng của đời này: 

1. Đừng lo về đồ ăn, đồ mặc: Ma-thi-ơ 6:25a Vậy nên Ta phán cùng các ngươi rằng: đừng 

vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống; cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. (Truyền- 

6:7 Mọi sự lao khổ của loài người là vì miệng mình, song không hề được thỏa nguyện.) 

• Hãy quan tâm đến điều quí trọng hơn: Sự sống (linh hồn) và thân thể  

Ma-thi-ơ 6:25b Sự sống há chẳng quí trọng hơn đồ ăn sao, thân thể há chẳng quí 

trọng hơn quần áo sao?  

2. Hãy nhìn sự chăm sóc của Ngài cho loài chim trời: và để lòng tin cậy vào Ngài  

Ma-thi-ơ 6:26 Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt cũng chẳng có thâu trữ vào kho 

tàng, mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó. → (Thi-thiên 104:27 Hết thảy loài vật nầy 

trông đợi Chúa, hầu cho Chúa ban đồ ăn cho chúng nó theo giờ. 28 Chúa ban cho chúng 

nó, chúng nó nhận lấy; Chúa sè tay ra, chúng nó được no nê vật tốt.) 

• Nhận biết Chúa quí trọng chúng ta hơn loài chim: Ma-thi-ơ 6:26 Các ngươi há 

chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?  

3. Hãy nhận biết sự giới hạn của con người: Ma-thi-ơ 6:27 Vả lại, có ai trong vòng các 

ngươi lo lắng mà làm cho đời mình được dài thêm một khắc không? → (Lu-ca 

12:20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh 

hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? → (Khải-

huyền 3:3 và ngươi không biết giờ nào Ta đến bắt ngươi thình lình.) 

4. Hãy nhìn Chúa mặc sự đẹp đẽ cho loài hoa: Mat 6:28 Còn về phần quần áo, các ngươi 

lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng 

làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ; 29 nhưng Ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Sa-lô-môn 

sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.  

• Chớ lo lắng như dân ngoại: Ma-thi-ơ 6:30 Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng, 

là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể 

ấy thay, huống chi là các ngươi! 31 Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng: 

Chúng ta sẽ ăn gì? uống gì? mặc gì? 32a Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường 

tìm. (Người nghèo lẫn người giàu đều lo lắng) 

5. Chúa biết mọi nhu cầu của chúng ta: Ma-thi-ơ 6:32b  và Cha các ngươi ở trên trời vốn 

biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi.   

• Chớ lo lắng chi về ngày mai: Ma-thi-ơ 6:34 Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì 
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ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.   

(Châm-ngôn 27:1  Vì con chẳng biết ngày mai sẽ sanh ra điều gì) 

III. Hậu quả của sự lo lắng về đời này: 

1. Làm cho xương cốt khô héo: Châm-ngôn 17:22a Trí nao sờn làm xương cốt khô héo. 

2. Làm cho nghẹt ngòi đạo: Ma-thi-ơ 13:22 Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là 

kẻ nghe đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt ngòi đạo 

và thành ra không kết quả. → (Mác 4:19 song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm về giàu 

sang, và các sự tham muốn khác thấu vào lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên 

không trái.) 

3. Làm cho mê mẫn không nhận biết ngày tai họa đến: Lu-ca 21:34 Vậy, hãy tự giữ lấy 

mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời nầy làm cho lòng các 

ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa;  

Lu-ca 17:26 Việc đã xảy đến trong đời Nô-ê, thì cũng sẽ xảy đến trong ngày Con 

người: 27 người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt 

thiên hạ hết. 28 Việc đã xảy ra trong đời Lót cũng vậy, người ta ăn, uống, mua, bán, trồng 

tỉa, cất dựng; 29 đến này Lót ra khỏi thành Sô-đôm, thì trời mưa lửa và diêm sinh, giết hết 

dân thành ấy. 30 Ngày Con người hiện ra cũng một thể nầy. 

IV. Điều Chúa muốn chúng ta làm để thoát khỏi sự lo lắng của đời này:   

1. Hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài: Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng 

trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho 

thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. → Sô-phô-ni 2:3 Hỡi các ngươi là mọi kẻ nhu mì của 

đất, làm theo mạng lịnh của Chúa, hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tìm kiếm sự công bình, 

tìm kiếm sự nhu mì, hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức 

Giê-hô-va.  

• Đức Chúa Jêsus dạy cho chúng ta cầu nguyện: Ma-thi-ơ 6:9 Vậy các ngươi 

hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh; 10 Nước 

Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời! → (Liên kết với Cha và quan tâm 

đến vương quốc của Ngài trước) 

2. Được Chúa cho thêm mọi điều ấy nữa:  Giê-rê-mi 17:7 Đáng chúc phước thay là kẻ 

nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình. 8 Nó cũng như cây 

trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá 

cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt. → (Châm-

ngôn 8:20 Ta đi trong con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, 21 đặng làm cho kẻ 

yêu mến Ta hưởng được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.) Amen 
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