
NHỮNG ĐIỀU CẦN VÀ KHÔNG CẦN PHẢI LÀM 
Kinh Thánh: 1Ti-mô-thê 4:1-16 

Câu gốc: 1 Cô-rinh-tô 10:31  Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự 

vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. 

Mục đích: 1 Cô-rinh-tô 6:12  Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi 

sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. 

1. Cảnh báo cần phải để ý: 

a. Về ngày sau rốt: 1Ti-mô-thê 4:1 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, 2 bị lầm lạc bởi 

sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì,  

b. Giáo lý của họ: 1Ti-mô-thê 4:3 họ sẽ cấm cưới gả, và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa 

Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy.  

• Phao-lô khuyên về việc cưới gả: 1 Cô-rinh-tô 7:8 Vậy, tôi nói với những kẻ 

chưa cưới gả, và kẻ góa bụa rằng ở được như tôi thì hơn.  9 Song nếu họ chẳng thìn 

mình được, thì hãy cưới gả; vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình un đốt. 10 Về 

những kẻ đã cưới gả rồi, thì tôi, nhưng chẳng phải tôi, bèn là Chúa, truyền rằng vợ 

không nên lìa bỏ chồng, … 28 Nhưng nếu ngươi lấy vợ, thì chẳng phạm tội gì; và nếu 

người nữ đồng trinh lấy chồng, thì cũng chẳng phạm tội gì. Song những người cưới 

gả sẽ có sự khó khăn về xác thịt, và tôi muốn cho anh em khỏi sự đó. 

• Phao lô khuyên về việc thức ăn: Rô-ma 14:13 Vậy chúng ta chớ xét đoán nhau; 

nhưng thà nhất định đừng để hòn đá vấp chân trước mặt anh em mình, và đừng làm 

dịp cho người sa ngã. 14 Tôi biết và tin chắc trong Đức Chúa Jêsus rằng, chẳng có vật 

gì vốn là dơ dáy; chỉn có ai tưởng vật nào là dơ dáy, thì nó là dơ dáy cho người ấy mà 

thôi. 15 Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng 

còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhân thức ăn làm hư mất người mà Đấng 

Christ đã chịu chết cho. 16 Vậy chớ để sự lành mình trở nên cớ gièm chê. 17 Vì nước 

Đức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an, vui vẻ bởi Đức 

Thánh Linh vậy. 

2. Lời hứa: 1Ti-mô-thê 4:4 Vả, mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không 

một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được; 5 vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời 

cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. (Xuất 23:25 Ngươi hãy hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi; Ngài sẽ ban ơn cho vật ăn uống của ngươi và tiêu trừ các bịnh hoạn giữa vòng 

ngươi.) 

***   Có 4 điều cho người ngoại đã tin Chúa phải kiêng cữ: Công 15:29 tức là anh em phải 

kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú vật chết ngột, và chớ tà dâm; ấy là mọi điều mà anh em 

khá kiêng giữ lấy vậy. Kính chúc bình an. 

a. Tại sao không ăn của cúng thần tượng: Vì thông đồng với các quỉ 

1 Cô-rinh-tô 10:18 Hãy xem dân Y-sơ-ra-ên theo phần xác; những kẻ ăn thịt con sinh tế, 

há không thông đồng với bàn thờ sao? 19 Nói vậy có ý chi? Của cúng thần tượng có giá trị 

gì và thần tượng có ra gì chẳng? 20 Chắc là không; nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là 

cúng tế các quỉ, chớ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy, tôi không muốn anh em 

thông đồng với các quỉ. 21 Anh em chẳng có thể uống chén của Chúa và cũng uống chén 

của các quỉ; chẳng có thể dự tiệc của Chúa, lại dự tiệc của các quỉ. 22 Hay là chúng ta 

muốn trêu lòng Chúa ghen chăng? Chúng ta há mạnh hơn Ngài sao? 

b. Tại sao cấm ăn huyết: Vì huyết là sự sống 

Sáng 9:4 Song các ngươi không nên ăn thịt còn hồn sống, nghĩa là có máu. Phục- 
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12:23a Song phải giữ mình, chớ ăn huyết; vì huyết là sự sống, nên chớ ăn thịt luôn 

với sự sống. (Lê-17:10 Phàm người nào của nhà Y-sơ-ra-ên hay là kẻ khách kiều ngụ 

giữa họ, ăn huyết chi cũng mặc, thì Ta sẽ nổi giận cùng kẻ ăn đó, truất nó khỏi dân sự 

mình;11 vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết;  Ta đã cho các ngươi huyết rưới trên 

bàn thờ đặng làm lễ chuộc tội cho linh hồn mình; vì nhờ sanh mạng mà huyết mới chuộc 

tội được.  
c. Tại sao không được ăn thú vật chết ngột (ngạt)? 

• Thịt bị lộn với huyết: 1 Sa-mu-ên 14:32  Dân sự bị mệt đuối lắm, bèn xông vào của 

cướp, bắt chiên, bò, bò con, giết đi trên đất, rồi ăn thịt lộn với huyết. 33 Có người đến 

nói cùng Sau-lơ rằng: Kìa, dân sự phạm tội cùng Đức Giê-hô-va, mà ăn thịt lộn với 

huyết. Người đáp: Ấy là một sự lỗi đạo! Hãy lập tức lăn một hòn đá lớn đến gần 

ta. 34 Lại tiếp rằng: Hãy đi khắp cơ binh rao rằng mỗi người phải dẫn đến ta chiên và 

bò mình, và giết đi tại đây. Rồi các ngươi sẽ ăn thịt nó; như vậy các người không 

phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà ăn thịt lộn với huyết. Thế thì, trong đêm đó, mỗi 

người trong chúng dẫn súc vật mình có dưới tay, và giết nó trên hòn đá. 

• Thú chết tự nhiên: Lê-vi-ký 22:8 Người chẳng nên ăn một con thú nào chết tự nhiên 

hay là bị xé, hầu khỏi bị ô uế: Ta là Đức Giê-hô-va. 9 Vậy, họ phải giữ điều ta phán 

dặn, kẻo mang tội lỗi và chết chăng, vì đã làm các vật thánh nay ra ô uế: Ta là Đức 

Giê-hô-va làm cho họ nên thánh.  

• Chúa cấm ăn huyết: Lê-vi ký 17:10-16 (Lê-vi-ký 7:26 Trong nơi nào các ngươi ở 

chẳng nên ăn huyết, hoặc của loài chim hay là của loài súc vật. 27 Phàm ai ăn một thứ 

huyết nào sẽ bị truất khỏi dân sự mình.)  

d. Tại sao chớ phạm tội tà dâm: Vì trở nên một với nó. 1 Cô-rinh-tô 10:8 Chúng ta chớ 

dâm dục như mấy người trong họ đã dâm dục, mà trong một ngày có hai vạn ba ngàn 

người bị bỏ mạng. (Xuất 20:14 Ngươi chớ phạm tội tà dâm.) 1 Côr 6:15 Anh em há 

chẳng biết thân thể mình là chi thể của Đấng Christ sao? Vậy thì mình có nên lấy chi thể 

của Đấng Christ mà làm thành chi thể của điếm đĩ chăng? Đức Chúa Trời nào nỡ vậy! 
18 Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; 

nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình. (Khải- 

2:20 Nhưng điều ta trách ngươi, ấy là ngươi còn dung cho Giê-sa-bên, người nữ ấy xưng 

mình là tiên tri, dạy dỗ và phỉnh phờ tôi tớ ta, đặng rủ chúng nó phạm tà dâm, và ăn thịt 

cúng thần tượng.)  

3. Mệnh lệnh cần phải noi theo: 

• Con (Ti-mô-thê) phải giải tỏ các việc đó: 1Ti-mô-thê 4:6 Con giải tỏ các việc đó cho 

anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jêsus Christ, được nuôi bởi 

các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo.  

• Phải bỏ đi: 1Ti-mô-thê 4:7a Những lời hư ngụy phàm tục giống như chuyện bịa các bà 

già, thì hãy bỏ đi, (Ê-phê-sô 5:3 Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham 

lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh 

đồ. 4 Chớ nói lời tục tỉu, chớ giễu cợt, chớ giả ngộ tầm phào, là những điều không đáng, 

nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn.) 

• Tập tành sự tin kính: 1Ti-mô-thê 4:7c và tập tành sự tin kính.  

 Lời hứa: 1Ti-mô-thê 4:8 Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính 

là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. 9 Ấy đó là một lời nói chắc 

chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.  

4. Đức Chúa Trời hằng sống: 1Ti-mô-thê 4:10 Vả, nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là 
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đã để sự trông cậy Ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài là Cứu Chúa của mọi người, mà 

nhất là của tín đồ. (Phục 33:27 Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay 

đời đời của Ngài, Ngài đuổi kẻ thù nghịch khỏi trước mặt ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Hãy 

diệt đi!) 

 Mệnh lệnh: 1Ti-mô-thê 4:11 Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ.  

a. Chớ để bị khinh dễ: 1Ti-mô-thê 4:12 Chớ để người ta khinh con vì trẻ tuổi; nhưng phải 

lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.  

− Đức Chúa Jêsus làm gương: Giăng 13:15 Vì Ta đã làm gương cho các ngươi, để các 

ngươi cũng làm như Ta đã làm cho các ngươi. 

− Gương tốt cho cả bầy: 1 Phi-e-rơ 5:3 chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh 

em, song để làm gương tốt cho cả bầy. 

b. Hãy chăm chỉ: 1Ti-mô-thê 4:13 Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ, cho đến 

chừng ta đến. (2 Phi-e-rơ 1:5 Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức 

tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức,) Đa-ni-ên 1:17 Vả, Đức Chúa Trời 

ban cho bốn người trai trẻ đó được thông biết tỏ sáng trong mọi thứ học thức và sự khôn 

ngoan. Đa-ni-ên cũng biết được mọi sự hiện thấy và chiêm bao. 

c. Đừng bỏ quên ơn: 1Ti-mô-thê 4:14 Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời 

tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. (1 Ti-mô-thê 1:18 Hỡi Ti-mô-

thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là, phải 

nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành.) 

d. Hãy chuyên lo: 1Ti-mô-thê 4:15 Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ 

thấy sự tấn tới của con. (Ti-mô-thê đã được nhiều người làm chứng tốt: Công 16:2 Anh 

em ở thành Lít-trơ và thành Y-cô-ni đều làm chứng tốt chứng tốt về người.) 

2 Phi-e-rơ 3:18 Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa 

chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nguyền xin vinh hiển về nơi Ngài, từ rày đến đời đời! 

A-men. 

e. Hãy giữ mình/ bền đổ: 1Ti-mô-thê 4:16 Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con; 

phải bền đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. 

Giu-đe 1:21 Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót 

của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.  (Công 20:28 Anh em hãy 

giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc, để chăn 

Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình.) 1 Phi-e-rơ 

5:2 Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải 

bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. 

5. Cầu nguyện và ứng dụng theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh vào đời sống hằng ngày. 
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