
(5.4)_"TÌM KIẾM TÌNH YÊU THÁNH KHIẾT" 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““
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. Lòng yêu thế gian cùng với mọi sự trong thế gian đối chọi với sự kính yêu 

Đức Chúa Trời (C.15; Sv. Gia. 4:4) 

  (1) “thế gian”: Gr.        [kosmos] 

   ““NNggôôii  LLờờii  ởở  tthhếế  ggiiaann,,  vvàà  tthhếế  ggiiaann  đđãã  llààmm  nnêênn  bbởởii  NNggààii;;  nnhhưưnngg  tthhếế  ggiiaann  

cchhẳẳnngg  ttừừnngg  nnhhììnn  bbiiếếtt  NNggààii”” (Gi. 1:10) 

   Từ liệu này có ít nhất ba nghĩa… 

     “địa cầu”, “vũ trụ” (Sv. Gi. 1:10b) 

     “toàn bộ hệ thống xã hội loài người” (Sv. Gi. 1:10a; Gi. 12:31) 

     “nhân loại” (Sv. Gi. 1:10c) 

  (2) “yêu”: Gr.        [agapao]; “ấp yêu” 

  (3) “kính mến”: Gr.       [agape]; “kính yêu” 

 

 2. Lòng yêu thế gian cùng với mọi sự trong thế gian chỉ ra từ thế gian chứ 

không đến từ Đức Chúa Trời, ấy là sự bất khiết phải từ bỏ (C.16) 

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

     Đây là xu hướng bất biến trong con người (Sv. Rô. 7:14, 18) 

    Giải pháp: Tránh né (Sv. 1Ti. 6:11; 2Ti. 2:22; “tránh”: Gr.       

[pheugo]; “chạy trốn”) 

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

ophthalmos] 

    Đây là sự lôi cuốn thường xuyên (Sv. Rô. 7:18-24) 

    Giải pháp: Khước từ (Sv. Rô. 6:12-13; 8:13; “làm cho chết”: Gr. 

        [thanatoo]) 

  (3) “sự kiêu ngạo của đời”: Gr.                  [alazoneia ho bios] 
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    Đây là khuynh hướng cố hữu đến bởi sự mê tham của xác thịt và 

sự mê tham của mắt khiến sinh ra tư tưởng, thái độ vô nghĩa (Sv. 

Rô. 12:3) 

    Giải pháp: Hạ mình (Sv. Php. 2:3-4; “khiêm nhường”: Gr. 

               [tapeinophrosune]; “đừng tự cất mình lên”) 

 

 3. Lòng yêu thế gian cùng với mọi sự trong thế gian chỉ là tạm thời, tình yêu 

thánh khiết đối với Đức Chúa Trời sẽ kết quả cho sự đời đời (C.17) 

  (1) “sự tham dục”: Gr.          [epithumia] ; “sự ham muốn” 

  (2) “ý muốn [của Đức Chúa Trời]”: Gr.        [thelema]; “sự chọn lựa” 

  (3) “qua đi”: Gr.        [parago]; “tiêu vong” 

  (4) “còn lại”: Gr.      [meno]; “tồn tại” 

 

 

 

 1. Tình yêu đối với Đức Chúa Trời phải là một tình yêu thánh khiết, nó đòi hỏi 

sự tách ly đối với thế gian! 

““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”” (1Gi. 2:15) 

 

 2. Tình yêu đối với Đức Chúa Trời phải là một tình yêu thánh khiết, nó đòi hỏi 

sự giữ mình hết sức!  

““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”” 

(1Gi. 2:16) 

 

 3. Tình yêu đối với Đức Chúa Trời phải là một tình yêu thánh khiết, nó đòi hỏi 

sự tận hiến cho Đức Chúa Trời! 

““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. 2:17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


