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““
11
  HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhớớ  ttiinn  ccậậyy  mmọọii  tthhầầnn,,  nnhhưưnngg  hhããyy  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ccáácc  tthhầầnn  ccóó  pphhảảii  đđếếnn  bbởởii  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  cchhăănngg;;  vvìì  ccóó  nnhhiiềềuu  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả  đđãã  hhiiệệnn  rraa  ttrroonngg  tthhiiêênn  hhạạ..  
22
  BBởởii  đđiiềềuu  nnầầyy,,  hhããyy  nnhhậậnn  bbiiếếtt  

TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii::  PPhhààmm  tthhầầnn  nnààoo  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llấấyy  xxáácc  tthhịịtt  mmàà  rraa  

đđờờii,,  tthhầầnn  đđóó  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
33
  ccòònn  tthhầầnn  nnààoo  kkhhôônngg  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  ĐĐóó  llàà  tthhầầnn  ccủủaa  KKẻẻ  ĐĐịịcchh  LLạạii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nngghhee  rrằằnngg  hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  

hhiiệệnn  nnaayy  đđãã  ởở  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  rrồồii..”” (1Gi. 4:1-3; Sv. 4:1-6)    

 

 

 

 1. Đức Tin Cũng Cần Phải Được Phân Biệt Thật Giả! (C. 1) 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhớớ  ttiinn  ccậậyy  mmọọii  tthhầầnn,,  nnhhưưnngg  hhããyy  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ccáácc  tthhầầnn  ccóó  pphhảảii  đđếếnn  bbởởii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhăănngg;;  vvìì  ccóó  nnhhiiềềuu  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả  đđãã  hhiiệệnn  rraa  ttrroonngg  tthhiiêênn  hhạạ..”” (1Gi. 4:1) 

 

  (1) “thần”: Gr.        [pneuma]  “người hoặc sự giảng dạy của người” 

   Ghi Chú: 

   Gr.      [pneo]   “hà hơi ra, thốt ra”  

  (2) “thử”: Gr.          [dokimazo]  “tra xét” 

  (3) “tiên tri giả”: Gr.               [pseudoprophetes]  “tiên tri giả danh” 

   

““KKẻẻ  nngguu  ddốốtt  ttiinn  hhếếtt  mmọọii  llờờii;;NNhhưưnngg  nnggưườờii  kkhhôônn  kkhhééoo  xxeemm  xxéétt  ccáácc  bbưướớcc  mmììnnhh..”” (Châm. 

14:15)  

       

 2. Đức Tin Thật Là Đức Tin Nơi Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ Là 

Đức Chúa Trời Nhập Thể Thành Người! (C. 2) 

““BBởởii  đđiiềềuu  nnầầyy,,  hhããyy  nnhhậậnn  bbiiếếtt  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii::  PPhhààmm  tthhầầnn  nnààoo  xxưưnngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llấấyy  xxáácc  tthhịịtt  mmàà  rraa  đđờờii,,  tthhầầnn  đđóó  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (1Gi. 4:2) 

 

  (1) “Thánh Linh của Đức Chúa Trời”: Gr.               [pneuma ho theos]  “Đức 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời” 

   Ghi Chú:  

    “nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời” = “biết có phải là Đức Thánh 

Linh hay đến từ Đức Thánh Linh hay không”  

    Gr.                          [en ginosko ho pneuma theos]  “cứ như thế 

này mà biết có phải là Đức Thánh Linh hay đến từ Đức Thánh Linh của Đức 

Chúa Trời hay không” 

  (2) “xưng” Gr.    en         [homologeo]  “nói ra điều đã tin” 

  (3) “lấy xác thịt mà ra đời”: Gr.          x        [en sar erchomai]  “nhập thể thành 

người” 



4_(II.1)_“Đức Tin Phải Là Đức Tin Trong Và Qua Đức Chúa Trời Nhập Thể”   

 

   

““SSiimmôônn  PPhhiieerrơơ  tthhưưaa  rrằằnngg::  CChhúúaa  llàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhằằnngg  ssốốnngg..”” (Ma. 

16:16) 

 

 3. Mọi Sự Giảng Dạy Có Vi Phạm Đến Thần Tính Của Đức Chúa Jêsus Christ Đều Là Sai 

Trật! (C. 3) 

““CCòònn  tthhầầnn  nnààoo  kkhhôônngg  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  ĐĐóó  llàà  tthhầầnn  

ccủủaa  KKẻẻ  ĐĐịịcchh  LLạạii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nngghhee  rrằằnngg  hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  hhiiệệnn  nnaayy  đđãã  ởở  ttrroonngg  tthhếế  

ggiiaann  rrồồii..”” (1Gi. 4:3) 

 

  (1) “Kẻ Địch Lại Đấng Christ”: Gr.             [antichristos]  “kẻ chống đối Đấng 

Mêsia” 

  (2) “hầu đến”: Gr.         [erchomai]  “sẽ phải đến” 

  (3) “đã ở”: Gr.     [ede]  “đã có sẵn rồi” 

   

““HHããyy  ccooii  cchhừừnngg  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả,,  llàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  mmaanngg  llốốtt  cchhiiêênn  đđếếnn  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  ssoonngg  bbềề  ttrroonngg  

tthhậậtt  llàà  mmuuôônngg  ssóóii  hhaayy  ccắắnn  xxéé..”” (Ma. 7:15) 

 

     

 

 

 1. Phải Học Biết Lẽ Thật Để Có Thể Nhận Ra Các Sự Giảng Dạy Sai Trật! (C. 1)  

 

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  cchhớớ  ttiinn  ccậậyy  mmọọii  tthhầầnn,,  nnhhưưnngg  hhããyy  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ccáácc  tthhầầnn  ccóó  pphhảảii  đđếếnn  bbởởii  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  cchhăănngg;;  vvìì  ccóó  nnhhiiềềuu  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả  đđãã  hhiiệệnn  rraa  ttrroonngg  tthhiiêênn  hhạạ..”” (1Gi. 4:1) 

 

 2. Chỉ Tin Duy Nhất Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ! (C. 2-3)  

 

““
22
  BBởởii  đđiiềềuu  nnầầyy,,  hhããyy  nnhhậậnn  bbiiếếtt  TThháánnhh  LLiinnhh  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii::  PPhhààmm  tthhầầnn  nnààoo  xxưưnngg  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llấấyy  xxáácc  tthhịịtt  mmàà  rraa  đđờờii,,  tthhầầnn  đđóó  llàà  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii;;  
33
  ccòònn  tthhầầnn  nnààoo  

kkhhôônngg  xxưưnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  ĐĐóó  llàà  tthhầầnn  ccủủaa  KKẻẻ  ĐĐịịcchh  LLạạii  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ccáácc  ccoonn  đđãã  nngghhee  rrằằnngg  hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  hhiiệệnn  nnaayy  đđãã  ởở  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann  rrồồii..”” (1Gi. 

4:2-3) 

 

  

 

 


