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““
1155

CChhớớ  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  đđừừnngg  yyêêuu  ccáácc  vvậậtt  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa;;  nnếếuu  aaii  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  

ssựự  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa  cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy..  
1166

VVìì  mmọọii  ssựự  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann,,  

nnhhưư  ssựự  mmêê  tthhaamm  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt,,  mmêê  tthhaamm  ccủủaa  mmắắtt,,  vvàà  ssựự  kkiiêêuu  nnggạạoo  ccủủaa  đđờờii,,  đđềềuu  cchhẳẳnngg  

ttừừ  CChhaa  mmàà  đđếếnn,,  nnhhưưnngg  ttừừ  tthhếế  ggiiaann  mmàà  rraa..  
1177

VVảả  tthhếế  ggiiaann  vvớớii  ssựự  tthhaamm  ddụụcc  nnóó  đđềềuu  qquuaa  

đđii,,  ssoonngg  aaii  llààmm  tthheeoo  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhìì  ccòònn  llạạii  đđờờii  đđờờii..”” (1Gi. 2:15-17)  

 

 

 

 1. Đừng lâm lún trong thế gian và những sự trong thế gian (C. 15-16) 

 

  (1) “thế gian”: Gr.        [kosmos]  “mọi hệ thống của nhân loại có 

trong thế gian” (Sv. C. 16, “mọi sự”)   

  (2) “sự kính mến”: Gr.       [agape]  “mối ràng buộc trong sự kính yêu 

giữa người với Đức Chúa Trời” 

  (3) “sự mê tham của xác thịt”: Gr.                 [epithumia ho sarx]  

“tư dục theo sự thôi thúc của xác thịt” 

  (4) “sự mê tham của mắt”: Gr.                    [epithumia ho 

ophthalmos]  “tư dục theo sự thôi thúc của mắt thấy” 

  (5) “sự kiêu ngạo của đời”: Gr.                  [alazoneia ho bios]  “sự 

tự phụ, tự cao, tự đại dựa trên những sự của đời sống thuộc thể”  

  

““VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  

ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  

ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..”” (Rô. 12:1) 

   

 2. Phải làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời đối với thế gian và những sự trong 

thế gian (C. 17) 

 

  (1) “qua đi”: Gr.        [parago]  “biến mất” 

  (2) “ý muốn của Đức Chúa Trời”: Gr.               [thelema ho theos]  

“điều Đức Chúa Trời đòi hỏi” 

  (3) “còn lại”: Gr.      [meno]  “vẫn cứ còn” 

 

  ““ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  

mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  



(3.4)_"NHỮNG ĐIỀU PHẢI NHỚ ĐỂ KHỎI PHẠM TỘI"   

 

TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 12:2) 

  

 3. Đừng quên các địch thủ thuộc linh và các chiến pháp đối địch các địch thủ 

ấy! 

 

ĐỊCH THỦ THUỘC LINH & CHIẾN PHÁP ĐỐI ĐỊCH 

Địch Thủ Chiến Pháp 

(1) Thế Gian (1Gi. 2:15-17) (1) Xa Lánh (1Ti. 6:11; 2Ti. 2:22) 

(2) Xác Thịt  (Rô. 7:18-24) (2) Kiềm Chế (Rô. 6:12-13; 8:13) 

(3) Ma Quỉ (1Phi. 5:8) (3) Chống Cự (1Phi. 5:9) 

  

  ““HHããyy  ccùùnngg  ttaa  cchhịịuu  kkhhổổ  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii  llíínnhh  ggiiỏỏii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” 

(2Ti. 2:3) 

 

 

 

 1. Đừng để mình phải chịu lâm lụy trong thế gian, phải biết sống tách ly thế 

gian (1Gi. 2:15) 

 

  ““
2299

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  vvậậyy  tthhìì  ttôôii  bbảảoo  nnầầyy::  TThhìì  ggiiờờ  nnggắắnn  nnggủủii..  TTừừ  nnaayy  vvềề  ssaauu,,  kkẻẻ  ccóó  

vvợợ  hhããyy  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  kkhhôônngg  ccóó;;  
3300

kkẻẻ  đđưươơnngg  kkhhóócc,,  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  kkhhôônngg  kkhhóócc;;  kkẻẻ  

đđưươơnngg  vvuuii,,  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  vvuuii;;  kkẻẻ  đđưươơnngg  mmuuaa,,  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  đđưượợcc  ccủủaa  

ggìì;;  
3311

vvàà  kkẻẻ  ddùùnngg  ccủủaa  tthhếế  ggiiaann,,  nnêênn  nnhhưư  kkẻẻ  cchhẳẳnngg  ddùùnngg  vvậậyy;;  vvìì  hhììnnhh  ttrrạạnngg  tthhếế  

ggiiaann  nnầầyy  qquuaa  đđii..”” (1Cô. 7:29-31) 

 

 2. Phải biết thường xuyên kiềm chế tư dục, sống thuận theo sự dắt dẫn của Đức 

Thánh Linh (1Gi. 2:16) 

 

  ““TThhậậtt  tthhếế,,  nnếếuu  aannhh  eemm  ssốốnngg  tthheeoo  xxáácc  tthhịịtt  tthhìì  pphhảảii  cchhếếtt;;  ssoonngg  nnếếuu  nnhhờờ  TThháánnhh  

LLiinnhh,,  llààmm  cchhoo  cchhếếtt  ccáácc  vviiệệcc  ccủủaa  tthhâânn  tthhểể,,  tthhìì  aannhh  eemm  ssẽẽ  ssốốnngg..”” (Rô. 8:13) 

 

 3. Phải giữ vững đức tin, kiên trì sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời 

(1Gi. 2:17) 

 

  ““VVậậyy,,  aannhh  eemm  hhooặặcc  ăănn,,  hhooặặcc  uuốốnngg,,  hhaayy  llàà  llààmm  ssựự  cchhii  kkhháácc,,  hhããyy  vvìì  ssựự  vviinnhh  

hhiiểểnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  mmàà  llààmm..”” (1Cô. 10:31) 


