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“26 Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các 

con. 27 Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong 

mình, thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các 

con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, 

theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.” 
 

(1Gi. 2:26-27; Sv. 2:18-29) 
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1. GIÁO SƯ GIẢ LỪA DỐI  
LÀ MỘT LẼ THẬT KINH THÁNH (C. 26) 

“Ta đã viết cho các con những điều nầy,  
chỉ về những kẻ lừa dối các con.” 

  

(1Gi. 2:26) 
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  (1)  “những điều này”: Gr. ηαῦηα [tauta]  “những điều vừa được trình bày” 

    (Sv. 1Gi. 2:18-25) 

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

“Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt,  
có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối,  

và đạo lý của quỉ dữ.” 
  

(1Ti. 4:1) 
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2. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGHE THEO GIÁO SƯ GIẢ  

LÀ MỘT MỆNH LỆNH KINH THÁNH (C. 27) 

“Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần 

ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, 

không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.” 
  

(1Gi. 2:27) 
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  (1)  Tín Hữu Thật Được Chính Đức Thánh Linh Ở Cùng (C. 27a)     

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

“Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người,  
cho ai nấy đều được sự ích chung.” 

 (1Cô. 12:7) 

“Về phần các con,  
sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình,  

thì không cần ai dạy cho hết…” 

 (1Gi. 2:27a) 

   “đã chịu từ nơi Chúa”: Gr. λαμβάνω ἀπό αὐηός [lambano apo autos]  “đã nhận bằng  

   chính Chúa” 

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

    “cần”: Gr. χρεία [chreia]  “phải có” 
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(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)     

   “dạy”: Gr. διδάζκω [didasko]  “giúp để khám phá, nhận xét, phân biệt, hiểu biết các  

   lẽ thật thuộc linh theo Kinh Thánh” 

“Về phần các con,  
đã chịu xức dầu từ nơi Đấng Thánh, thì đã biết mọi sự rồi.” 

 (1Gi. 2:20) 

“Song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối…” 

 (1Gi. 2:27b) 

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

    “sự ấy là có thật”: Gr. ἀληθής [alethes]  “lẽ thật” 
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(3)  Tín Hữu Thật Phải Giữ Mình Và Kiên Định  

Trong Mục Vụ Của Chính Đức Thánh Linh (C. 27c)     

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

“Ta đã viết cho các con, chẳng phải vì các con không biết lẽ thật,  
nhưng vì các con biết lẽ thật, và hiểu rằng chẳng có sự dối trá nào bởi lẽ thật mà ra.” 

 (1Gi. 2:21) 

“Thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận…” 

 (1Gi. 2:27c) 

    “theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận”: Gr. διδάζκω [didasko]  “đã được dạy” 
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“Lúc nào Thần Lẽ Thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật;  
vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe,  

và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến.” 

 (Gi. 16:13) 
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1.  Phải Biết Nhận Ra Các Sự Giảng Dạy Phi, Phản Kinh Thánh! 

“Ta đã viết cho các con những điều nầy,  
chỉ về những kẻ lừa dối các con.”  

(1Gi. 2:26) 
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2.  Phải Tránh Không Nghe Theo Các Sự Giảng Dạy Phi, Phản Kinh Thánh! 

“Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình,  
thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc,  

mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài,  
theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.”  

(1Gi. 2:27) 
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“26 Ta đã viết cho các con những điều nầy, chỉ về những kẻ lừa dối các con. 

 27 Về phần các con, sự xức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình,  

thì không cần ai dạy cho hết; song vì sự xức dầu của Ngài dạy các con đủ mọi việc,  

mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài, theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận.” 
  

(1Gi. 2:26-27) 


