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  TTaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnầầyy,,  cchhỉỉ  vvềề  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llừừaa  ddốốii  ccáácc  ccoonn..  
2277

  VVềề  

pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  đđãã  cchhịịuu  ttừừ  nnơơii  CChhúúaa  vvẫẫnn  ccòònn  ttrroonngg  mmììnnhh,,  tthhìì  kkhhôônngg  ccầầnn  

aaii  ddạạyy  cchhoo  hhếếtt;;  ssoonngg  vvìì  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  ccủủaa  NNggààii  ddạạyy  ccáácc  ccoonn  đđủủ  mmọọii  vviiệệcc,,  mmàà  ssựự  ấấyy  llàà  

tthhậậtt,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ddốốii,,  tthhìì  hhããyy  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  tthheeoo  nnhhưư  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  

nnhhậậnn..”” (1Gi. 2:26-27; Sv. 2:18-29)  

 

 

 

 

 1. Giáo Sư Giả Lừa Dối Là Một Lẽ Thật Kinh Thánh (C. 26) 

  ““TTaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnầầyy,,  cchhỉỉ  vvềề  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llừừaa  ddốốii  ccáácc  ccoonn..”” 

(1Gi. 2:26) 

 

  (1) “những điều này”: Gr.       [tauta]  “những điều vừa được trình 

bày” (Sv. 1Gi. 2:18-25) 

  (2) “lừa dối”: Gr.        [planao]  “phỉnh dỗ” 

““VVảả,,  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  pphháánn  ttỏỏ  ttưườờnngg  rrằằnngg,,  ttrroonngg  đđờờii  ssaauu  rrốốtt,,  ccóó  mmấấyy  kkẻẻ  ssẽẽ  

bbộộii  đđạạoo  mmàà  tthheeoo  ccáácc  tthhầầnn  llừừaa  ddốốii,,  vvàà  đđạạoo  llýý  ccủủaa  qquuỉỉ  ddữữ..”” (1Ti. 4:1) 

       

 2. Không Được Phép Nghe Theo Giáo Sư Giả Là Một Mệnh Lệnh Kinh Thánh 

(C. 27) 

  ““VVềề  pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  đđãã  cchhịịuu  ttừừ  nnơơii  CChhúúaa  vvẫẫnn  ccòònn  ttrroonngg  mmììnnhh,,  tthhìì  

kkhhôônngg  ccầầnn  aaii  ddạạyy  cchhoo  hhếếtt;;  ssoonngg  vvìì  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  ccủủaa  NNggààii  ddạạyy  ccáácc  ccoonn  đđủủ  mmọọii  

vviiệệcc,,  mmàà  ssựự  ấấyy  llàà  tthhậậtt,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ddốốii,,  tthhìì  hhããyy  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  tthheeoo  nnhhưư  ssựự  ddạạyy  

ddỗỗ  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nnhhậậnn..”” (1Gi. 2:27) 

 

  (1) Tín Hữu Thật Được Chính Đức Thánh Linh Ở Cùng (C. 27a) 

   ““VVềề  pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  đđãã  cchhịịuu  ttừừ  nnơơii  CChhúúaa  vvẫẫnn  ccòònn  ttrroonngg  mmììnnhh,,  

tthhìì  kkhhôônngg  ccầầnn  aaii  ddạạyy  cchhoo  hhếếtt……”” (1Gi. 2:27a) 

       “sự xức dầu”: Gr.        [chrisma]  “sự xác lập, phong lập” 

    “đã chịu từ nơi Chúa”: Gr.                   [lambano apo 

autos]  “đã nhận bằng chính Chúa” 

    “vẫn còn trong mình”: Gr.      [meno]  “ở cùng” 

    “cần”: Gr.       [chreia]  “phải có” 
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   ““ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh  ttỏỏ  rraa  ttrroonngg  mmỗỗii  mmộộtt  nnggưườờii,,  cchhoo  aaii  nnấấyy  đđềềuu  

đđưượợcc  ssựự  íícchh  cchhuunngg..      ”” (1Cô. 12:7) 

 

  (2) Tín Hữu Thật Được Chính Đức Thánh Linh Đem Vào Các Lẽ Thật 

Kinh Thánh Để Khám Phá, Nhận Xét, Phân Biệt, Hiểu Biết (C. 27b) 

   ““SSoonngg  vvìì  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  ccủủaa  NNggààii  ddạạyy  ccáácc  ccoonn  đđủủ  mmọọii  vviiệệcc,,  mmàà  ssựự  ấấyy  llàà  

tthhậậtt,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ddốốii……”” (1Gi. 2:27b) 

       “dạy”: Gr.         [didasko]  “giúp để khám phá, nhận xét, 

phân biệt, hiểu biết các lẽ thật thuộc linh theo Kinh Thánh” 

    “đủ mọi việc: Gr.     [pas]  “tất cả các lẽ thật thuộc linh theo 

Kinh Thánh” 

    “sự ấy là có thật”: Gr.        [alethes]  “lẽ thật” 

    ““VVềề  pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  đđãã  cchhịịuu  xxứứcc  ddầầuu  ttừừ  nnơơii  ĐĐấấnngg  TThháánnhh,,  tthhìì  đđãã  

bbiiếếtt  mmọọii  ssựự  rrồồii..”” (1Gi. 2:20) 

      

  (3) Tín Hữu Thật Phải Giữ Mình Và Kiên Định Trong Mục Vụ Của Chính 

Đức Thánh Linh (C. 27c) 

   ““TThhìì  hhããyy  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  tthheeoo  nnhhưư  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nnhhậậnn……”” 

(1Gi. 2:27c)  

    “ở trong Ngài”: Gr.      [meno]  “nương náu” 

    “theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận”: Gr.         [didasko] 

 “đã được dạy” 

   ““TTaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  vvìì  ccáácc  ccoonn  kkhhôônngg  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  

nnhhưưnngg  vvìì  ccáácc  ccoonn  bbiiếếtt  llẽẽ  tthhậậtt,,  vvàà  hhiiểểuu  rrằằnngg  cchhẳẳnngg  ccóó  ssựự  ddốốii  ttrráá  

nnààoo  bbởởii  llẽẽ  tthhậậtt  mmàà  rraa..”” (1Gi. 2:21) 

 

   ““LLúúcc  nnààoo  TThhầầnn  LLẽẽ  TThhậậtt  ssẽẽ  đđếếnn,,  tthhìì  NNggààii  ddẫẫnn  ccáácc  nnggưươơii  vvààoo  mmọọii  llẽẽ  tthhậậtt;;  

vvìì  NNggààii  kkhhôônngg  nnóóii  ttựự  mmììnnhh,,  nnhhưưnngg  nnóóii  mmọọii  đđiiềềuu  mmììnnhh  đđãã  nngghhee,,  vvàà  ttỏỏ  bbààyy  

cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  nnhhữữnngg  ssựự  ssẽẽ  đđếếnn..”” (Gi. 16:13)  

 

      

 

 

 1. Phải Biết Nhận Ra Các Sự Giảng Dạy Phi, Phản Kinh Thánh!  

  ““TTaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  nnầầyy,,  cchhỉỉ  vvềề  nnhhữữnngg  kkẻẻ  llừừaa  ddốốii  ccáácc  ccoonn..”” 

(1Gi. 2:26) 

 

 2. Phải Tránh Không Nghe Theo Các Sự Giảng Dạy Phi, Phản Kinh Thánh!  

  ““VVềề  pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  đđãã  cchhịịuu  ttừừ  nnơơii  CChhúúaa  vvẫẫnn  ccòònn  ttrroonngg  mmììnnhh,,  tthhìì  

kkhhôônngg  ccầầnn  aaii  ddạạyy  cchhoo  hhếếtt;;  ssoonngg  vvìì  ssựự  xxứứcc  ddầầuu  ccủủaa  NNggààii  ddạạyy  ccáácc  ccoonn  đđủủ  mmọọii  

vviiệệcc,,  mmàà  ssựự  ấấyy  llàà  tthhậậtt,,  kkhhôônngg  pphhảảii  ddốốii,,  tthhìì  hhããyy  ởở  ttrroonngg  NNggààii,,  tthheeoo  nnhhưư  ssựự  ddạạyy  

ddỗỗ  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nnhhậậnn..”” (1Gi. 2:27) 

 


