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““
1144

NNhhưưnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  gghheenn  ttưươơnngg  ccaayy  đđắắnngg  vvàà  ssựự  ttrraannhh  ccạạnnhh  ttrroonngg  llòònngg  

mmììnnhh,,  tthhìì  cchhớớ  kkhhooee  mmììnnhh  vvàà  nnóóii  ddốốii  nngghhịịcchh  ccùùnngg  llẽẽ  tthhậậtt..  
1155

SSựự  kkhhôônn  nnggooaann  đđóó  kkhhôônngg  

pphhảảii  ttừừ  ttrrêênn  mmàà  xxuuốốnngg  đđââuu;;  ttrrááii  llạạii,,  nnóó  tthhuuộộcc  vvềề  đđấấtt,,  vvềề  xxáácc  tthhịịtt  vvàà  vvềề  MMaa  QQuuỉỉ..”” 

(Gia. 3:14-15; Sv. 3:13-18)   

 

 

 

 

 1. Các dấu hiệu của một đời sống không vị tha (C. 14) 

  ““NNhhưưnngg  nnếếuu  aannhh  eemm  ccóó  ssựự  gghheenn  ttưươơnngg  ccaayy  đđắắnngg  vvàà  ssựự  ttrraannhh  ccạạnnhh  ttrroonngg  llòònngg  

mmììnnhh,,  tthhìì  cchhớớ  kkhhooee  mmììnnhh  vvàà  nnóóii  ddốốii  nngghhịịcchh  ccùùnngg  llẽẽ  tthhậậtt..”” (Gia. 3:14) 

 

  (1)  “ghen tương”: Gr.    ος [zelos]  “cưu mang sự ganh, tức” 

  (2) “cay đắng”: Gr.      ς [pikros]  “cưu mang xúc cảm độc, hại” 

  (3) “tranh cạnh”: Gr.         [eritheia]  “giành giật, đấu đá” 

  (4) “chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật” (Sv. Gia. 3:1) 

    “khoe mình”: Gr.          ο    [katakauchaomai]  “phô 

trương về điều mình không có” 

    “nói dối”:     ο    [pseudomai]  “nói sai sự thật vì động cơ 

xấu” 

       

 2. Các tính chất của một đời sống không vị tha (C. 15) 

  ““SSựự  kkhhôônn  nnggooaann  đđóó  kkhhôônngg  pphhảảii  ttừừ  ttrrêênn  mmàà  xxuuốốnngg  đđââuu;;  ttrrááii  llạạii,,  nnóó  tthhuuộộcc  vvềề  

đđấấtt,,  vvềề  xxáácc  tthhịịtt  vvàà  vvềề  MMaa  QQuuỉỉ..”” (Gia. 3:15) 

 

  (1)  “sự khôn ngoan”: Gr.  ο    [sophia]  “việc giỏi áp dụng sự hiểu 

biết” 

    “Sự khôn ngoan đó” chính là “ghen tương”, “cay đắng”, “tranh 

cạnh” (Sv. Gia. 3:14) 

    “Sự khôn ngoan đó” thật ra không phải là sự khôn ngoan (Sv. 

Gia. 3:15b); đây chỉ là phép nói mỉa của Kinh Thánh! 

  (2) “từ trên”: Gr.        [anothen]  “thuộc về Thiên Thượng” 
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  (3) “thuộc về đất”: Gr.       ος [epigeios]  “thuộc về thế hạ” 

  (4) “về xác thịt”: Gr.       ς [psuchikos]  “thuộc về xúc cảm” 

  (5) “về Ma Quỉ”: Gr.     ο     ς [daimoniodes]  “thuộc về Ma Quỉ” 

 

 

““VVìì  ởở  đđââuu  ccóó  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  gghheenn  ttưươơnngg  ttrraannhh  ccạạnnhh  ấấyy,,  

tthhìì  ởở  đđóó  ccóó  ssựự  llộộnn  llạạoo  vvàà  đđủủ  mmọọii  tthhứứ  áácc..”” 

(Gia. 3:16) 

 

  

 

 

 1. Đừng để mình có các dấu hiệu của một đời sống không vị tha! 

 

  ““TTrroonngg  aannhh  eemm  ccóó  nnggưườờii  nnààoo  kkhhôônn  nnggooaann  tthhôônngg  ssáánngg  cchhăănngg??  HHããyy  llấấyy  ccáácchh  

ăănn  ởở  ttốốtt  ccủủaa  mmììnnhh  mmàà  bbààyy  ttỏỏ  vviiệệcc  mmììnnhh  llààmm  bbởởii  kkhhôônn  nnggooaann  nnhhuu  mmìì  mmàà  rraa..”” 

(Gia. 3:13) 

 

 2. Hãy tập cho mình có sự hòa hoãn, khoan dung của một đời sống vị tha! 

 

  ““VVảả,,  bbôônngg  ttrrááii  ccủủaa  đđiiềềuu  ccôônngg  bbììnnhh  tthhìì  ggiieeoo  ttrroonngg  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh,,  cchhoo  nnhhữữnngg  kkẻẻ  

nnààoo  llààmm  ssựự  hhòòaa  bbììnnhh  vvậậyy..”” (Gia. 3:18; Sv. 1Ti. 5:1-2; 2Ti. 2:24-27) 

 

 

““NNhhưưnngg  ssựự  kkhhôônn  nnggooaann  ttừừ  ttrrêênn  mmàà  xxuuốốnngg  

tthhìì  ttrrưướớcc  hhếếtt  llàà  tthhaannhh  ssạạcchh,,  ssaauu  llạạii  hhòòaa  tthhuuậậnn,,  ttiiếếtt  đđộộ,,  nnhhuu  mmìì,,  

đđầầyy  ddẫẫyy  llòònngg  tthhưươơnngg  xxóótt  vvàà  bbôônngg  ttrrááii  llàànnhh,,  

kkhhôônngg  ccóó  ssựự  hhaaii  llòònngg  vvàà  ggiiảả  hhììnnhh..””  

(Gia. 3:17) 

 

 


