
(5.5)_"TÌM KIẾM TÌNH YÊU MẬT THIẾT"  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““
1166

BBởởii  đđóó  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  bbiiếếtt  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ấấyy  llàà  CChhúúaa  đđãã  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  bbỏỏ  ssựự  

ssốốnngg;;  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  nnêênn  bbỏỏ  ssựự  ssốốnngg  vvìì  aannhh  eemm  mmììnnhh  vvậậyy..  
1177

NNếếuu  aaii  ccóó  ccủủaa  ccảảii  đđờờii  

nnầầyy,,  tthhấấyy  aannhh  eemm  mmììnnhh  đđưươơnngg  ccùùnngg  ttúúnngg  mmàà  cchhặặtt  ddạạ,,  tthhìì  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii  tthhểể  nnààoo  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy  đđưượợcc!!  
1188

HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  mmọọnn,,  cchhớớ  yyêêuu  mmếếnn  bbằằnngg  

llờờii  nnóóii  vvàà  llưưỡỡii,,  nnhhưưnngg  bbằằnngg  vviiệệcc  llààmm  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt”” (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! 

““BBởởii  đđóó  cchhúúnngg  ttaa  nnhhậậnn  bbiiếếtt  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ấấyy  llàà  CChhúúaa  đđãã  vvìì  cchhúúnngg  ttaa  bbỏỏ  ssựự  

ssốốnngg;;  cchhúúnngg  ttaa  ccũũnngg  nnêênn  bbỏỏ  ssựự  ssốốnngg  vvìì  aannhh  eemm  mmììnnhh  vvậậyy”” (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! 

““NNếếuu  aaii  ccóó  ccủủaa  ccảảii  đđờờii  nnầầyy,,  tthhấấyy  aannhh  eemm  mmììnnhh  đđưươơnngg  ccùùnngg  ttúúnngg  mmàà  cchhặặtt  ddạạ,,  

tthhìì  llòònngg  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  tthhểể  nnààoo  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy  đđưượợcc!!”” (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! 

““HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  mmọọnn,,  cchhớớ  yyêêuu  mmếếnn  bbằằnngg  llờờii  nnóóii  vvàà  llưưỡỡii,,  nnhhưưnngg  bbằằnngg  vviiệệcc  

llààmm  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt”” (1Gi. 3:18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


