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Mọi sự giảng dạy sai trái đều không hiệp với lẽ thật Kinh Thánh và luôn lôi cuốn 

người ta xa rời Chúa, chúng có đặc điểm là sự cứng lòng và liều lĩnh đối với lẽ thật 

của Đức Chúa Trời nhằm thỏa mãn ý riêng và lợi dụng người nghe cho lợi ích 

riêng… 

 

Kinh Thánh: 

  

  ““
11
  DDầầuu  vvậậyy,,  ttrroonngg  ddâânn  cchhúúnngg  ccũũnngg  đđãã  ccóó  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả,,    

vvàà  ccũũnngg  ssẽẽ  ccóó  ggiiááoo  ssưư  ggiiảả  ttrroonngg  aannhh  eemm;;  hhọọ  ssẽẽ  ttrruuyyềềnn  nnhhữữnngg  đđạạoo  ddốốii  llààmm  hhạạii,,    

cchhốốii  CChhúúaa  đđãã  cchhuuộộcc  mmììnnhh,,  ttựự  mmììnnhh  cchhuuốốcc  llấấyy  ssựự  hhủủyy  pphháá  tthhììnnhh  llììnnhh..    
22
  CCóó  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  ssẽẽ  tthheeoo  hhọọ  ttrroonngg  nnhhữữnngg  ssựự  bbuuôônngg  ttuuồồnngg,,  vvàà  đđạạoo  tthhậậtt  vvìì  ccớớ  hhọọ    

ssẽẽ  bbịị  ggiièèmm  pphhaa..  
33
  HHọọ  ssẽẽ  bbởởii  llòònngg  tthhaamm  mmììnnhh,,  llấấyy  llờờii  ddốốii  ttrráá  kkhhooéétt  aannhh  eemm;;    

nnhhưưnngg  ssựự  kkêêuu  áánn  nngghhịịcchh  ccùùnngg  hhọọ  đđãã  nngghhịị  đđịịnnhh  ttừừ  llââuu  nnaayy,,    

vvàà  ssựự  hhưư  mmấấtt  ccủủaa  hhọọ  cchhẳẳnngg  nnggủủ..””  

(2Phi. 2:1-3) 

 

Cơ Đốc Nhân chúng ta có phận sự giữ mình trong sự kính yêu Đức Chúa Trời mà 

chống trả lại mọi sự giảng dạy sai trái… 

 

Câu Gốc: 

  

““HHããyy  ggiiữữ  mmììnnhh  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ttrrôônngg  đđợợii  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..””  

(Giu. 1:21)  

 

  

II..  GGIIẢẢII  NNGGHHĨĨAA  

““HHỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  vvìì  ttôôii  đđãã  âânn  ccầầnn  vviiếếtt  cchhoo  aannhh  eemm  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  cchhuunngg  ccủủaa  

cchhúúnngg  ttaa,,  ttôôii  ttưưởởnngg  pphhảảii  llààmm  đđiiềềuu  đđóó,,  đđểể  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  vvìì  đđạạoo  mmàà  ttrraannhh  cchhiiếếnn,,  llàà  

đđạạoo  đđãã  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccáácc  tthháánnhh  mmộộtt  llầầnn  đđủủ  rrồồii..”” (Giu. 1:3) 

 

 1. Các sự giảng dạy sai trái đều không hiệp với lẽ thật Kinh Thánh và luôn lôi 

cuốn người ta xa rời Chúa (C. 1) 

““DDầầuu  vvậậyy,,  ttrroonngg  ddâânn  cchhúúnngg  ccũũnngg  đđãã  ccóó  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả,,  vvàà  ccũũnngg  ssẽẽ  ccóó  ggiiááoo  ssưư  ggiiảả  
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ttrroonngg  aannhh  eemm;;  hhọọ  ssẽẽ  ttrruuyyềềnn  nnhhữữnngg  đđạạoo  ddốốii  llààmm  hhạạii,,  cchhốốii  CChhúúaa  đđãã  cchhuuộộcc  mmììnnhh,,  

ttựự  mmììnnhh  cchhuuốốcc  llấấyy  ssựự  hhủủyy  pphháá  tthhììnnhh  llììnnhh..”” (2Phi. 2:1) 

 

  (1) “tiên tri giả”: Gr. ψεςδοπποθήηηρ [pseudoprophetes]  “mạo tiên tri”, kẻ 

mạo danh Đức Chúa Trời để đưa ra những lời tiên tri không đến từ Ngài. 

  (2) “giáo sư giả”: Gr. ψεςδοδιδάζκαλορ [pseudodidaskalos]  “mạo giáo 

sư”, kẻ mạo danh Đức Chúa Trời để đưa ra những sự giảng dạy không 

theo ý Ngài. 

  (3) “đạo dối”: Gr. αἵπεζιρ [hairesis]  “tà giáo”, giáo lý phi, phản Kinh 

Thánh. 

  (4) “làm hại”: Gr. ἀπώλεια [apoleia]  “có hại”, có tác dụng hủy hoại. 

  (5) “chối”: Gr. ἀπνέομαι [arneomai]  “loại trừ” 

 

““VVìì  nnhhữữnngg  kkẻẻ  đđóó  cchhẳẳnngg  hhầầuu  vviiệệcc  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  CChhúúaa  cchhúúnngg  ttaa,,  ssoonngg  hhầầuu  vviiệệcc  

ccááii  bbụụnngg  hhọọ,,  vvàà  llấấyy  nnhhữữnngg  llờờii  nnggọọtt  nnggààoo  dduuaa  nnịịnnhh  ddỗỗ  ddàànnhh  llòònngg  kkẻẻ  tthhậậtt  tthhàà..”” 

(Rô. 16:18) 

 

 2. Các sự giảng dạy sai trái đều có đặc điểm cứng lòng và liều lĩnh đối với lẽ 

thật của Đức Chúa Trời (C. 2) 

  ““CCóó  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  ssẽẽ  tthheeoo  hhọọ  ttrroonngg  nnhhữữnngg  ssựự  bbuuôônngg  ttuuồồnngg,,  vvàà  đđạạoo  tthhậậtt  vvìì  ccớớ  hhọọ  ssẽẽ  

bbịị  ggiièèmm  pphhaa..”” (2Phi. 2:2) 

 

  (1) “những sự buông tuồng”: Gr. ἀπώλεια [apoleia]  “con đường hư mất” 

  (2) “đạo thật”: Gr. ὁδόρ  ὁ hoἀλήθεια [hodos aletheia]  “con đường chân 

lý” 

  (3) “gièm pha”: Gr. βλαζθημέω [blasphemeo]  “báng bổ” 

   

““CChhúúnngg  nnóó  đđãã  ttừừ  ggiiữữaa  cchhúúnngg  ttaa  mmàà  rraa,,  nnhhưưnngg  vvốốnn  cchhẳẳnngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  vvềề  cchhúúnngg  

ttaa;;  vvìì  nnếếuu  cchhúúnngg  nnóó  tthhuuộộcc  vvềề  cchhúúnngg  ttaa,,  tthhìì  đđãã  ởở  ccùùnngg  cchhúúnngg  ttaa;;  ssoonngg  đđiiềềuu  đđóó  

đđãã  xxảảyy  đđếếnn,,  hhầầuu  cchhoo  ttỏỏ  rraa  rrằằnngg  mmọọii  kkẻẻ  ấấyy  cchhẳẳnngg  tthhuuộộcc  vvềề  cchhúúnngg  ttaa  vvậậyy..”” (1Gi. 

2:19) 

 

 3. Các sự giảng dạy sai trái đều nhằm thỏa mãn ý riêng và lợi dụng người nghe 

cho lợi ích riêng (C. 3) 

  ““HHọọ  ssẽẽ  bbởởii  llòònngg  tthhaamm  mmììnnhh,,  llấấyy  llờờii  ddốốii  ttrráá  kkhhooéétt  aannhh  eemm;;  nnhhưưnngg  ssựự  kkêêuu  áánn  

nngghhịịcchh  ccùùnngg  hhọọ  đđãã  nngghhịị  đđịịnnhh  ttừừ  llââuu  nnaayy,,  vvàà  ssựự  hhưư  mmấấtt  ccủủaa  hhọọ  cchhẳẳnngg  nnggủủ..”” 

(2Phi. 2:3) 

  

  (1) “lòng tham”: Gr. πλεονεξία [pleonexia]  “lòng ham muốn được có 

nhiều hơn” 

  (2) “dối trá”: Gr. πλαζηόρ [plastos]  “giả tạo” 

  (3) “khoét”: Gr. ἐμποπεύομαι [emporeuomai]  “gã bán để trục lợi” 

  (4) “nghị định”: Gr. κπίμα [krima]  “phán quyết” 
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  (5) “sự hư mất”: Gr. ἀπώλεια [apoleia]  “sự định tội” (tức là sự hư mất) 

  (6) “chẳng ngủ”: Gr. νςζηάζω [nustazo]  “chẳng bị quên lãng” 

 

““CChhúúnngg  nnóó  đđãã  bbỏỏ  đđưườờnngg  tthhẳẳnngg  mmàà  đđii  ssaaii  llạạcc  tthheeoo  đđưườờnngg  ccủủaa  BBaallaaaamm,,  ccoonn  

ttrraaii  BBôôssôô,,  llàà  kkẻẻ  tthhaamm  ttiiềềnn  ccôônngg  ccủủaa  ttộộii  áácc;;  nnhhưưnngg  nnggưườờii  bbịị  ttrráácchh  vvềề  ssựự  pphhạạmm  

ttộộii  ccủủaa  mmììnnhh..”” (2Phi. 2:15) 

 

IIII..    ÁÁPP  DDỤỤNNGG  

““HHããyy  ggiiữữ  mmììnnhh  ttrroonngg  ssựự  yyêêuu  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  ttrrôônngg  đđợợii  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa  cchhoo  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii..”” (Giu. 1:21) 

  

 

 1. Phải thường tỉnh thức thường xuyên để có thể nhận thức được ai là ai. (2Phi. 

2:1; Sv. 1Gi. 4:1; Công. 17:11) 

 

““DDầầuu  vvậậyy,,  ttrroonngg  ddâânn  cchhúúnngg  ccũũnngg  đđãã  ccóó  ttiiêênn  ttrrii  ggiiảả,,  vvàà  ccũũnngg  ssẽẽ  ccóó  ggiiááoo  ssưư  ggiiảả  

ttrroonngg  aannhh  eemm;;  hhọọ  ssẽẽ  ttrruuyyềềnn  nnhhữữnngg  đđạạoo  ddốốii  llààmm  hhạạii,,  cchhốốii  CChhúúaa  đđãã  cchhuuộộcc  mmììnnhh,,  

ttựự  mmììnnhh  cchhuuốốcc  llấấyy  ssựự  hhủủyy  pphháá  tthhììnnhh  llììnnhh..”” (2Phi. 2:1) 

 

 

 2. Phải dựa trên sự giảng dạy và đời sống của người giảng dạy để biết họ có 

thuộc về Đức Chúa Trời hay không. (2Phi. 2:2-3) 

 

““
22
  CCóó  nnhhiiềềuu  kkẻẻ  ssẽẽ  tthheeoo  hhọọ  ttrroonngg  nnhhữữnngg  ssựự  bbuuôônngg  ttuuồồnngg,,  vvàà  đđạạoo  tthhậậtt  vvìì  ccớớ  hhọọ  

ssẽẽ  bbịị  ggiièèmm  pphhaa..  
33
  HHọọ  ssẽẽ  bbởởii  llòònngg  tthhaamm  mmììnnhh,,  llấấyy  llờờii  ddốốii  ttrráá  kkhhooéétt  aannhh  eemm;;  

nnhhưưnngg  ssựự  kkêêuu  áánn  nngghhịịcchh  ccùùnngg  hhọọ  đđãã  nngghhịị  đđịịnnhh  ttừừ  llââuu  nnaayy,,  vvàà  ssựự  hhưư  mmấấtt  ccủủaa  hhọọ  

cchhẳẳnngg  nnggủủ..”” (2Phi. 2:2-3) 

 

  

 


