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““
33
  NNhhưưnngg  ttôôii  nnggạạii  rrằằnngg  nnhhưư  xxưưaa  ÊÊvvaa  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  bbởởii  mmưưuu  cchhưướớcc  ccoonn  rrắắnn  kkiiaa,,  tthhìì  ýý  

ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhưư  đđii,,  mmàà  ddờờii  đđổổii  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  ttiinnhh  ssạạcchh  đđốốii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  

cchhăănngg..  
44
  VVìì  nnếếuu  ccóó  nnggưườờii  đđếếnn  ggiiảảnngg  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  JJêêssuuss  kkhháácc  vvớớii  JJêêssuuss  cchhúúnngg  ttôôii  

đđãã  ggiiảảnngg,,  hhooặặcc  aannhh  eemm  nnhhậậnn  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  kkhháácc  vvớớii  TThháánnhh  LLiinnhh  aannhh  eemm  đđãã  

nnhhậậnn,,  hhooặặcc  đđưượợcc  mmộộtt  TTiinn  LLàànnhh  kkhháácc  vvớớii  TTiinn  LLàànnhh  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc,,  tthhìì  aannhh  eemm  

cchhắắcc  dduunngg  cchhịịuu!!”” (2Cô. 11:3-4; Sv. 11:1-6)  

 

 

 

 

 1. Nếu Là Cơ Đốc Nhân Thật Thì Sẽ Không Thay Lòng Đổi Dạ Nhưng Đến 

Cả Các Cơ Đốc Nhân Thật Cũng Không Tránh Khỏi Sự Cám Dỗ Cho Thay 

Lòng Đổi Dạ (C. 3) 

  ““NNhhưưnngg  ttôôii  nnggạạii  rrằằnngg  nnhhưư  xxưưaa  ÊÊvvaa  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  bbởởii  mmưưuu  cchhưướớcc  ccoonn  rrắắnn  kkiiaa,,  tthhìì  

ýý  ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhưư  đđii,,  mmàà  ddờờii  đđổổii  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  ttiinnhh  ssạạcchh  đđốốii  vvớớii  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  cchhăănngg..”” (2Cô. 11:3) 

 

  (1) “hư đi”: Gr.        [phtheiro]  “hủ hóa”  

  (2) “dời đổi”: Gr.     [apo]  “tách ra từ / khỏi nguồn gốc” 

  (3) “thật thà, tinh sạch”: Gr.         [haplotes]  “đơn thuần” 

   

  ““TTôôii  ee  rrằằnngg  kkhhii  ttôôii  đđếếnn,,  cchhẳẳnngg  tthhấấyy  aannhh  eemm  nnhhưư  ttôôii  ưướớcc  aaoo,,  llạạii  vvềề  pphhầầnn  aannhh  

eemm,,  cchhẳẳnngg  tthhấấyy  ttôôii  nnhhưư  aannhh  eemm  đđãã  ưướớcc  aaoo  cchhăănngg..  TTôôii  ccòònn  ee  rrằằnngg  ttrroonngg  ccáácc  

aannhh  eemm  ccóó  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  rrầầyy  rràà,,  gghheenn  gghhéétt,,  nnóónngg  ggiiậậnn,,  bbấấtt  hhòòaa,,  nnóóii  hhàànnhh,,  nnóóii  

ggầầnn  nnóóii  xxaa,,  kkiiêêuu  ccăănngg,,  hhỗỗnn  llooạạnn  cchhăănngg..”” (2Cô. 12:20; Sv. 2Cô. 12:19-21; 

Ma. 24:24) 

       

 2. Nếu Là Cơ Đốc Nhân Thật Thì Sẽ Không Bị Lung Lạc Về Niềm Tin Nhưng 

Đến Cả Các Cơ Đốc Nhân Thật Cũng Không Tránh Khỏi Sự Cám Dỗ Cho 

Niềm Tin Bị Lung Lạc (C. 4) 

  ““VVìì  nnếếuu  ccóó  nnggưườờii  đđếếnn  ggiiảảnngg  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  JJêêssuuss  kkhháácc  vvớớii  JJêêssuuss  cchhúúnngg  ttôôii  

đđãã  ggiiảảnngg,,  hhooặặcc  aannhh  eemm  nnhhậậnn  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  kkhháácc  vvớớii  TThháánnhh  LLiinnhh  aannhh  eemm  

đđãã  nnhhậậnn,,  hhooặặcc  đđưượợcc  mmộộtt  TTiinn  LLàànnhh  kkhháácc  vvớớii  TTiinn  LLàànnhh  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc,,  tthhìì  

aannhh  eemm  cchhắắcc  dduunngg  cchhịịuu!!”” (2Cô. 11:4) 
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  (1) “giảng” / “đã giảng”: Gr.         [kerusso]  “rao / truyền và kêu 

gọi” 

  (2) “khác”: Gr.       [allos]  “không giống về tính / lượng” 

  (3) “nhận” / “đã nhận”: Gr.         [lambano]  “tiếp / nhận lấy cho 

mình” 

  (4) “được” / “đã được”: Gr.         [dechomai]  “đã tin nhận” 

  (5) “dung chịu”: Gr.          [anechomai]  “thu dụng”   

 

  ““
44
  CChhỉỉ  ccóó  mmộộtt  tthhâânn  tthhểể,,  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh,,  nnhhưư  aannhh  eemm  bbởởii  cchhứứcc  pphhậậnn  mmììnnhh  đđãã  

đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  mmộộtt  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  mmàà  tthhôôii;;  
55
  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  CChhúúaa,,  mmộộtt  đđứứcc  ttiinn,,  mmộộtt  

pphhéépp  bbááppttêêmm;;  
66
  cchhỉỉ  ccóó  mmộộtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  vvàà  mmộộtt  CChhaa  ccủủaa  mmọọii  nnggưườờii,,  NNggààii  

llàà  ttrrêênn  ccảả  mmọọii  nnggưườờii,,  ggiiữữaa  mmọọii  nnggưườờii  vvàà  ởở  ttrroonngg  mmọọii  nnggưườờii..”” (Êph. 4:4-6; Sv. 

4:1-6) 

 

   

 

 

 1. Hãy Tra Xét Xem Lòng Mình Vẫn Còn Đơn Thuần Đối Với Chúa Hay Đã 

Tiêm Nhiễm Sự Gì Khác Hay Không! (C. 3)  

 

  ““NNhhưưnngg  ttôôii  nnggạạii  rrằằnngg  nnhhưư  xxưưaa  ÊÊvvaa  bbịị  ccáámm  ddỗỗ  bbởởii  mmưưuu  cchhưướớcc  ccoonn  rrắắnn  kkiiaa,,  tthhìì  

ýý  ttưưởởnngg  aannhh  eemm  ccũũnngg  hhưư  đđii,,  mmàà  ddờờii  đđổổii  llòònngg  tthhậậtt  tthhàà  ttiinnhh  ssạạcchh  đđốốii  vvớớii  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  cchhăănngg..”” (2Cô. 11:3) 

 

 2. Hãy Tra Xét Xem Niềm Tin Của Mình Có Còn Phù Hợp Với Kinh Thánh 

Hay Không! (C. 4)  

 

  ““VVìì  nnếếuu  ccóó  nnggưườờii  đđếếnn  ggiiảảnngg  cchhoo  aannhh  eemm  mmộộtt  JJêêssuuss  kkhháácc  vvớớii  JJêêssuuss  cchhúúnngg  ttôôii  

đđãã  ggiiảảnngg,,  hhooặặcc  aannhh  eemm  nnhhậậnn  mmộộtt  TThháánnhh  LLiinnhh  kkhháácc  vvớớii  TThháánnhh  LLiinnhh  aannhh  eemm  

đđãã  nnhhậậnn,,  hhooặặcc  đđưượợcc  mmộộtt  TTiinn  LLàànnhh  kkhháácc  vvớớii  TTiinn  LLàànnhh  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc,,  tthhìì  

aannhh  eemm  cchhắắcc  dduunngg  cchhịịuu!!”” (2Cô. 11:4) 

 

  

 


