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“1 Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết  

các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả  

đã hiện ra trong thiên hạ. 2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh  

của Đức Chúa Trời: Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ  

lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời;  
3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus,  

chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.  

Đó là thần của Kẻ Địch Lại Đấng Christ,  

mà các con đã nghe rằng hầu đến,  

và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” 

(1Gi. 4:1-3; Sv. 4:1-6) 
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1. Đức Tin Cũng Cần Phải Được Phân Biệt Thật Giả! (C. 1) 

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần,  
nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng;  

vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” 

(1Gi. 4:1) 
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  (1)  “thần”: Gr. πνεῦμα [pneuma]  “người hoặc sự giảng dạy của người”. 

    Ghi Chú: 

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

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

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

    danh”  
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“Kẻ ngu dốt tin hết mọi lời; 
Nhưng người khôn khéo xem xét các bước mình.” 

(Châm. 14:15) 
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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) 

“Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời:  
Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời,  

thần đó là bởi Đức Chúa Trời.”  

(1Gi. 4:2) 
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  (2)  “xưng” Gr. ἐν enὁμολογέυ [homologeo]  “nói ra điều đã tin”  

  (1)  “Thánh Linh của Đức Chúa Trời”: Gr. πνεῦμα ὁ θεόρ [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. ἐν γινώζκυ ὁ πνεῦμα θεόρ [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”   

  (3)  “lấy xác thịt mà ra đời”: Gr. ἐν  ζάπξ xἔπσομαι [en sar erchomai]    

    “nhập thể thành người”   
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“Simôn Phierơ thưa rằng:  
Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống.” 

 (Ma. 16:16) 
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3. Mọi Sự Giảng Dạy Có Vi Phạm Đến Thần Tính Của Đức Chúa Jêsus  

  Christ Đều Là Sai Trật! (C. 3) 

“Còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời.  
Đó là thần của Kẻ Địch Lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến,  

và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”  

(1Gi. 4:3) 
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  (2)  “hầu đến”: Gr. ἔπσομαι [erchomai]  “sẽ phải đến” 

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

    đối Đấng Mêsia”  

  (3)  “đã ở”: Gr. ἤδη [ede]  “đã có sẵn rồi”   
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“Hãy coi chừng tiên tri giả,  
là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi,  

song bề trong thật là muông sói hay cắn xé.” 

 (Ma. 7:15) 
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1. Phải Học Biết Lẽ Thật Để Có Thể Nhận Ra Các Sự Giảng Dạy Sai Trật! 

(C. 1) 

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần,  
nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng;  

vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.”  
 

(1Gi. 4:1) 
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2. Chỉ Tin Duy Nhất Đức Chúa Trời Trong Và Qua Đức Chúa Jêsus Christ! 

(C. 2-3) 

“2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời:  
Phàm thần nào xưng Đức Chúa Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời,  

thần đó là bởi Đức Chúa Trời; 3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus,  
chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ Địch Lại Đấng Christ,  
mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.”  

 

(1Gi. 4:2-3 -19) 



14 

“2 Bởi điều nầy, hãy nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời: Phàm thần nào xưng Đức Chúa 

Jêsus Christ lấy xác thịt mà ra đời, thần đó là bởi Đức Chúa Trời; 3 còn thần nào không xưng Đức 

Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. Đó là thần của Kẻ Địch Lại Đấng Christ, mà các con 

đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở trong thế gian rồi.” 

(1Gi. 4”2-3) 


