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“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi,  

song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” 
 

(1Gi. 2:17; Sv. 2:15-17; 1Phi. 4:1-6) 
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1. Không theo tiếng gọi bất khiết của thế gian (C. 17a) 

“Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi…” 
  

(1Gi. 2:17a) 
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  (1) “thế gian”: Gr. κόσμος [kosmos]  “thế gian”  

     Chỉ về vũ trụ mà Đức Chúa Trời đã sáng tạo, bảo tồn, vận hành (Gr.  

     κόσμος [kosmos]; Sv. Ma. 24:21; 25:34; Lu. 11:50; Rô. 1:20)  

     Chỉ chung về địa cầu cùng với cư dân và cuộc sống của cư dân của  

     nó (Gr.  οἰκοσμένη [oikoumene]; Sv. Lu. 4:5; Gi. 16:28)  

     Chỉ về nhân loại cùng với tính bại hoại trên phương diện luân lý, đạo 

     đức của nhân loại (Gr. οἰκοσμένη [oikoumene]; Sv. Hê. 2:5; Lu. 2:1; 

     4:5)  
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  (2) “sự tham dục”: Gr. ἐπιθσμία [epithumia]  “sự ham muốn bất  

    khiết”  

  (3) “qua đi”: Gr. παράγω [parago]  “tiêu biến mất”  



6 

“Kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy;  
vì hình trạng thế gian nầy qua đi.” 

  

(1Cô. 7:31; Sv. 29-31) 
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2. Phải theo đuổi ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời (C. 

  17b) 

“Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”  
 

(1Gi. 2:17b) 
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  (2) “ý muốn”: Gr. θέλημα [thelema]  “sự định ý”  

  (1) “làm theo”: Gr. ποιέω [poieo]  “làm cho có trên đời sống   

    mình”  

  (3) “còn lại”: Gr. μένω [meno]  “ở trong Đức Chúa Trời”   
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“Đừng làm theo đời nầy,  
nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình,  

để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng  
và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” 

  

(Rô. 12:2; Sv. Mác 3:35) 



1. Tra xét xem bản thân mình có bị lâm lún trong thế gian theo 

sự tham dục của nó và vì sự tham dục trong chính mình hay 

không. 

“Kẻ dùng của thế gian, nên như kẻ chẳng dùng vậy;  
vì hình trạng thế gian nầy qua đi.”  

 

(1Cô. 7:31; Sv. 1Gi. 2:17a) 
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2. Tra xét xem bản thân mình đã biết theo đuổi ý muốn thánh 

khiết của Đức Chúa Trời như một mẫu mực sống cho thế gian 

hay không. 

“Đừng làm theo đời nầy,  
nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình,  

để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng  
và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”  

(Rô. 12:2; Sv. 1Gi. 2:17b) 
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“Đừng làm theo đời nầy,  
nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình,  

để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng  
và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” 

  

(Rô. 12:2) 


