“16Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự
sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. 17Nếu ai có của cải đời
nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa
Trời thể nào ở trong người ấy được! 18Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng
lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật” (1Gi. 3:16-18)

1.

Tình yêu mật thiết là tình yêu khiến cho người ta dám làm bất cứ gì cho
người mình yêu (C. 16; Sv. 1Gi. 4:16)
(1) “lòng yêu thương”: Gr.
[agape]; “chí yêu thương”
(2) “bỏ sự sống”: Gr.
[tithemi]; “trao tặng” (Sv. Ma. 20:28)
(3) “anh em mình”: Gr.
[adelphos]; “đồng đạo”

2.

Tình yêu mật thiết là tình yêu khiến cho người ta dám làm tất cả để duy trì sự
sống và phúc lợi của người mình yêu (C.17; Sv. 1Gi. 4:17)
(1) “của cải”: Gr.
[bios]; “cuộc sống”
(2) “cùng túng”: Gr.
[chreia]; “có nhu cần”
(3) “chặt [dạ]”: Gr.
[kleio]; “không thấu cảm”
(4) “ở trong”: Gr.
[meno]; “ở cùng” (Sv. 1Gi. 4:19-21)

3.

Tình yêu mật thiết là tình yêu luôn luôn được minh thị bằng hành động của
đức tin (C.18; Sv. 1Gi. 4:18)
(1) “lời nói và lưỡi”
Gr.
[logos mede glossa]; “nói suông”
(2) “việc làm” (sự cứu giúp)
Gr.
[ergon]; “hành vi” (Sv. Gia. 2:15-16)
(3) “lẽ thật” (sự gây dựng)
Gr.
[aletheia]; “những điều chân chính theo ý chỉ của Đức
Chúa Trời” (Sv. Php. 4:8)
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1.

Phải có tình yêu mật thiết của Đức Chúa Trời và với Đức Chúa Trời mới có
thể sống dấn thân được!
“Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự
sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy” (1Gi. 3:16)

2.

Phải có tình yêu mật thiết của Đức Chúa Trời và với Đức Chúa Trời mới có
thể sống hy sinh được!
“Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ,
thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thể nào ở trong người ấy được!” (1Gi.
3:17)

3.

Phải có tình yêu mật thiết của Đức Chúa Trời và với Đức Chúa Trời mới có
thể sống yêu thương được!
“Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc
làm và lẽ thật” (1Gi. 3:18)
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