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Tình yêu thương đúng nghĩa trong đời sống Cơ Đốc Nhân là một sự tái tạo từ tình 

yêu của Đức Chúa Trời và là một thành phần chính của đời sống họ! 

 

Kinh Thánh: 

 

““
77
HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  yyêêuu  mmếếnn  llẫẫnn  nnhhaauu;;  vvìì  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđếếnn  ttừừ  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkẻẻ  nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
88
AAii  

cchhẳẳnngg  yyêêuu,,  tthhìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg..”” (1Gi. 

4:7-8; Sv. 7-10) 

 

Tình yêu thương đúng nghĩa trong đời sống Cơ Đốc Nhân được thể hiện qua tình yêu 

thương của họ dành cho tha nhân. 

Câu Gốc: 

 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  yyêêuu  mmếếnn  llẫẫnn  nnhhaauu;;  vvìì  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđếếnn  ttừừ  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkẻẻ  nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” 

(1Gi. 4:7) 

  

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

  ““CChhúúnngg  ttaa  yyêêuu,,  vvìì  CChhúúaa  đđãã  yyêêuu  cchhúúnngg  ttaa  ttrrưướớcc..””  (1Gi. 4:19)  

  

  1. Nguồn gốc của tình yêu thương là Đức Chúa Trời (1Gi. 4:7a). 

   “sự yêu thương”: ἀγαπάω [agapao]  “năng lực hy sinh, tận hiến cho tha 

nhân”. 

   “đến từ Đức Chúa Trời”: Gr. ἐκ [ek]  “từ Đức Chúa Trời mà đến”. 

 

 2. Phân loại yêu thương… 

  (1) Gr. aaggaappaaoo, aaggaappee 

    Xuất phát điểm: Ý chí 

    Phạm vi đề cập: Đời sống thuộc linh và thuộc thể 

    Đích điểm: Sự hy sinh 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  yyêêuu  mmếếnn  llẫẫnn  nnhhaauu;;  vvìì  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  

đđếếnn  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  kkẻẻ  nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Gi. 4:7) 

““AAii  cchhẳẳnngg  yyêêuu,,  tthhìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  yyêêuu  

tthhưươơnngg..”” (1Gi. 4:8) 
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  (2) Gr. pphhiilleeoo, pphhiillooss 

    Xuất phát điểm: Cảm thức 

    Phạm vi đề cập: Đời sống thuộc thể và thuộc linh 

    Đích điểm: Sự chia sẻ 

““PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  LLạạyy  CChhúúaa,,  pphhảảii,,  CChhúúaa  bbiiếếtt  rrằằnngg  ttôôii  yyêêuu  CChhúúaa..”” (Gi. 

21:15b) 

 

  (3) Gr. eerrooss 

    Xuất phát điểm: Nhục dục 

    Phạm vi đề cập: Lôi cuốn 

    Đích điểm: Sự thỏa mãn 

““VVậậyy  hhããyy  llààmm  cchhếếtt  ccáácc  cchhii  tthhểể  ccủủaa  aannhh  eemm  ởở  nnơơii  hhạạ  ggiiớớii,,  ttứứcc  llàà  ttàà  ddââmm,,  ôô  

uuếế,,  ttììnnhh  ddụụcc,,  hhaamm  mmuuốốnn  xxấấuu  xxaa,,  tthhaamm  llaamm,,  tthhaamm  llaamm  cchhẳẳnngg  kkhháácc  ggìì  tthhờờ  

hhììnnhh  ttưượợnngg..”” (Côl. 3:5)  

 

 3. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tái tạo trong đời sống dân Ngài 

(1Gi. 4:7b-8).  

   “sanh từ Đức Chúa Trời”: Gr. γεννάω [gennao]  “khởi xuất từ Đức 

Chúa Trời”. 

   “nhìn biết Đức Chúa Trời”: Gr. γινώσκω [ginosko]  “quan hệ với Đức 

Chúa Trời”. 

   “Đức Chúa Trời là sự yêu thương”: Gr. ἐστί [esti]  “có bản chất là”. 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““AAii  cchhẳẳnngg  yyêêuu,,  tthhìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  yyêêuu  

tthhưươơnngg..”” (1Gi. 4:8)  

 

 1. Phải sống đời sống yêu thương vì chính điều ấy minh thị cho nhân thân Cơ 

Đốc của Cơ Đốc Nhân! 

 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhúúnngg  ttaa  hhããyy  yyêêuu  mmếếnn  llẫẫnn  nnhhaauu;;  vvìì  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg  đđếếnn  ttừừ  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..”” (1Gi. 4:7a) 

 

 2. Phải sống đời sống yêu thương vì chính điều ấy minh thị cho sự tăng trưởng 

thuộc linh của Cơ Đốc Nhân! 

 

““
77bb

KKẻẻ  nnààoo  yyêêuu,,  tthhìì  ssaannhh  ttừừ  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
88
AAii  

cchhẳẳnngg  yyêêuu,,  tthhìì  kkhhôônngg  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  vvìì  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ssựự  yyêêuu  

tthhưươơnngg..”” (1Gi. 4:7b-8) 

 


