
CẢNH BÁO VỀ SỰ DẠY DỖ TIN LÀNH KHÁC 
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:3-5 

Câu gốc: Giăng 7:16 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Đạo lý của Ta chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Đấng 

đã sai Ta đến. 17 Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải 

là bởi Đức Chúa Trời, hay là Ta nói theo ý Ta.   

Mục đích: Ai giữ theo đạo lý tìm được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước 

thay. Châm-ngôn 16:20 

1 Ti-mô-thê 6:3 Ví thử có người dạy dỗ đạo khác, không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ 

chúng ta và đạo lý theo sự tin kính,  

1. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác (C3a):  1 Ti-mô-thê 1:3 Ta nay nhắc lại mạng lịnh mà ta đã 

truyền cho con, khi ta đi sang xứ Ma-xê-đoan, con phải ở lại Ê-phê-sô, để răn bảo những người 

kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, 4 đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những 

điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc 

được trọn bởi đức tin. 

a. Đạo lý của quỉ dữ: 1 Ti-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, 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. 

b. Một tin lành khác: Tại Hội Thánh Ga-la-ti: Ga-la-ti 1:6 Tôi lấy làm lạ cho anh em đã vội 

bỏ Đấng gọi anh em bởi ơn Đức Chúa Jêsus Christ, đặng theo tin lành khác. 7 Thật chẳng phải 

có tin lành khác, nhưng có mấy kẻ làm rối trí anh em, và muốn đánh đổ Tin Lành của Đấng 

Christ. 

• Tại Hội Thánh Cô-rinh-tô: 2 Cô-rinh-tô 11:4 Vì nếu có người đến giảng cho anh em 

một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng, hoặc anh em nhận một Thánh Linh khác 

với Thánh Linh anh em đã nhận, hoặc được một tin lành khác với Tin Lành anh em đã 

được, thì anh em chắc dung chịu! 

2. Không theo lời có ích của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta (C3b)  

a. Lời không có ích:  1 Ti-mô-thê 1:5 Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng 

tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra. 6 Có vài kẻ xây bỏ mục đích đó, đi tìm 

những lời vô ích;  

• Dân Y-sơ-ra-ên: Giê-rê-mi 7:8 Nầy, các ngươi cậy những lời phỉnh phờ chẳng có ích 

gì. 

• Cần nhận biết và trở lại với Ngài: Giê-rê-mi 16:19 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là sức 

mạnh tôi, đồn lũy tôi, và là nơi ẩn náu của tôi trong ngày khốn nạn! Các nước sẽ từ nơi 

đầu cùng đất mà đến cùng Ngài, và nói rằng: Tổ phụ chúng tôi chỉ hưởng những lời giả 

dối, là sự hư không, và vật chẳng có ích gì. 

 Nếu không nhận biết: Ê-sai 8:20 Hãy theo luật pháp và lời chứng! Nếu dân chẳng nói 

như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó. 21 Nó sẽ đi lưu lạc trên đất, khốn khổ đói 

khát; trong cơn đói, nó bực mình, nguyền rủa vua và Đức Chúa Trời mình. Nó sẽ ngước 

xem trên cao; 22 rồi cúi xem dưới đất, chỉ thấy sự hoạn nạn và mờ mịt, chỉ thấy bóng 

buồn rầu: nó sẽ bị đuổi vào nơi tối tăm mờ mịt. 

b. Lời có ích: 

• Qua sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô: 2 Ti-mô-thê 1:13 Hãy lấy lòng tin và yêu trong Đức 

Chúa Jêsus Christ mà giữ lấy mẫu mực của các sự dạy dỗ có ích, là sự con đã nhận lãnh 

nơi ta. 

• Trực tiếp qua Kinh Thánh: 2 Ti-mô-thê 3:14 Về phần con, hãy đứng vững trong 
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những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều 

đó với ai, 15 và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn 

ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 16 Cả Kinh Thánh đều là 

bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong 

sự công bình, 17 hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để 

làm mọi việc lành.  

• Hãy giữ: Cô-lô-se 2:8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo lời 

truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh 

em phục chăng. 

3. Đạo lý theo sự tin kính (C3c): Đạo lý của Đức Chúa Trời: Giăng 7:16 Đức Chúa Jêsus đáp 

rằng: Đạo lý của Ta chẳng phải bởi Ta, nhưng bởi Đấng đã sai Ta đến. 17 Nếu ai khứng làm 

theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý Ta có phải là bởi Đức Chúa Trời, hay là Ta 

nói theo ý Ta. 18 Kẻ nói theo ý mình, thì tìm vinh hiển riêng mình; nhưng kẻ tìm vinh hiển của 

Đấng đã sai mình đến, mới là chân thật, và chắc trong mình không có điều gì không công bình 

đâu.  

• Đạo lý tốt lành: Châm-ngôn 4:2 Vì Ta ban cho các con một đạo lý tốt lành; Chớ lìa 

bỏ lời dạy dỗ của Ta.   

• Đạo lý mực thước: Rô-ma 6:17 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm 

tôi mọi tội lỗi, thì đã từ lòng vâng phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình!  Ê-

phê-sô 4:14 Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, bị người ta lừa đảo, bị mưu 

chước dỗ dành làm cho lầm lạc, mà day động và dời đổi theo chiều gió của đạo 

lạc, 15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi 

việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ. 16 Ấy nhờ 

Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắt léo, khiến các phần giao 

thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, và tự gây 

dựng trong sự yêu thương.  

4. Thái độ của những người dạy dỗ đạo khác:  

1 Ti-mô-thê 6:4 thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết; nhưng có bịnh hay gạn 

hỏi, cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa, 5 cùng những lời cãi 

lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy.  

*** Những gương xấu cần phải tránh: 

a. Kiêu ngạo (C4a):  

• Không vâng phục lãnh đạo: Phục-truyền 17:12 Song người nào ở cách kiêu ngạo, 

không khứng vâng theo thầy tế lễ đứng tại đó đặng hầu việc Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

ngươi, hay là không vâng quan án, thì người đó phải chết, và ngươi sẽ cất sự ác khỏi 

giữa Y-sơ-ra-ên.  

• Nói điều Chúa không dạy biểu/ Nhân danh các thần khác (C4b)  

Phục 18:20 Còn kẻ tiên tri có lòng kiêu ngạo, nhân danh Ta nói điều chi Ta không biểu 

người nói hay là nhân danh các thần khác mà nói, thì kẻ tiên tri ấy phải chết… 22 Khi 

kẻ tiên tri nhân danh Đức Giê-hô-va nói, ví bằng lời người nói không xảy đến và không 

ứng nghiệm, ấy là lời mà Đức Giê-hô-va chẳng có phán. Kẻ tiên tri đó bởi sự kiêu 

ngạo mà nói ra: chớ sợ người. 

 Phải vâng phục: 1 Phi-e-rơ 5:5 Cũng khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng 

lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời 

chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 

 Phải khiêm nhường: Ê-phê-sô 4:1 Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải 
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ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em, 2 phải khiêm nhường 

đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau, 3 dùng 

dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. 4 Chỉ có một thân thể, một Thánh 

Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; 5 chỉ 

có một Chúa, một đức tin, một phép báp tem; 6 chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha 

của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi 

người. 7 Nhưng, đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban 

cho của Đấng Christ. 10 Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các từng trời, để làm 

cho đầy dẫy mọi sự. 11 Ấy chính Ngài đã cho người nầy làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, 

người khác làm thầy giảng Tin Lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, 12 để các 

thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng 

Christ, 

b. Không biết chi hết (C4c):  1 Ti-mô-thê 1:7 họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu 

điều mình nói hoặc điều mình tự quyết. 

c. Nhưng có bịnh hay gạn hỏi (C4d): Giống những kẻ tìm cách để định tội Đức Chúa Jêsus 

(Giăng 18:19 Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đồ Ngài và đạo 

giáo Ngài.)  

d. Cãi lẫy (C4e): Không giống Chúa 

• Đức Chúa Jêsus không cãi lẫy: Ma-thi-ơ 12:19 Người sẽ chẳng cãi lẫy, chẳng kêu la, 

Và chẳng ai nghe được tiếng người ngoài đường cái. 

• Tránh cãi lẫy: 2 Ti-mô-thê 2:14 Nầy là điều con hãy nhắc lại và răn bảo trước mặt 

Đức Chúa Trời rằng, phải tránh sự cãi lẫy về lời nói, sự đó thật là vô dụng, chỉ hại cho 

kẻ nghe mà thôi 

e. Bởi đó sanh (C4g) => sự ghen ghét, tranh cạnh, gièm chê, nghi ngờ xấu xa,  

Rô-ma 14:1 Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về sự nghi ngờ. (Họ trở 

thành công cụ của sa-tan để phá Hội Thánh Chúa) 

f. Cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu thiếu mất lẽ thật, (C4h) 

2 Ti-mô-thê 2:15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công 

không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. 16 Nhưng phải bỏ 

những lời hư không phàm tục; vì những kẻ giữ điều đó càng sai lạc luôn trong đường không 

tin kính, 17 và lời nói của họ như chùm bao ăn lan. Hy-mê-nê và Phi-lết thật như thế,  18 họ 

xây bỏ lẽ thật; nói rằng sự sống lại đã đến rồi, mà phá đổ đức tin của một vài người cách 

như vậy. 

g. Coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy (C4i)   

• Hầu việc cái bụng:  Rô-ma 16:17 Hỡi anh em, tôi khuyên anh em coi chừng những kẻ 

gây nên bè đảng và làm gương xấu, nghịch cùng sự dạy dỗ mà anh em đã nhận. Phải 

tránh xa họ đi, 18 vì những kẻ đó chẳng hầu việc Đấng Christ, Chúa chúng ta, song hầu 

việc cái bụng họ, và lấy những lời ngọt ngào dua nịnh dỗ dành lòng kẻ thật thà. Phi-líp 

3:19 Sự cuối cùng của họ là hư mất; họ lấy bụng mình làm chúa mình, và lấy sự xấu 

hổ của mình làm vinh hiển, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi.  

• Chúa sẽ đoán phạt những kẻ chăn chiên vì nguồn lợi:  

Ê-xê-chi-ên 34:1 Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 2 Hỡi con người, hãy nói 

tiên tri nghịch cùng những kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên; hãy nói tiên tri, và bảo những kẻ 

chăn ấy rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Khốn nạn cho kẻ chăn của Y-sơ-ra-ên, là 

kẻ chỉ nuôi mình! Há chẳng phải những kẻ chăn nên cho bầy chiên ăn sao? 3 Các ngươi 

ăn mỡ, mặc lông chiên, giết những con chiên mập, mà các ngươi không cho bầy chiên 
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ăn! 4 Các ngươi chẳng làm cho những con chiên mắc bịnh nên mạnh, chẳng chữa lành 

những con đau, chẳng rịt thuốc những con bị thương; chẳng đem những con bị đuổi về, 

chẳng tìm những con bị lạc mất; song các ngươi lại lấy sự độc dữ gay gắt mà cai trị 

chúng nó. 5 Vì không có kẻ chăn thì chúng nó tan lạc; đã tan lạc thì chúng nó trở nên 

mồi cho hết thảy loài thú ngoài đồng. 6 Những chiên Ta đi lạc trên mọi núi và mọi đồi 

cao; những chiên ta tan tác trên cả mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm. 7 Vậy 

nên, hỡi kẻ chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va: 8 Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật như 

Ta hằng sống, vì tại không có kẻ chăn, nên những chiên Ta đã làm mồi, và đã trở nên 

đồ ăn của mọi loài thú ngoài đồng, những kẻ chăn của ta cũng không tìm kiếm chiên 

Ta, nhưng chúng nó chỉ nuôi mình mà không chăn nuôi chiên Ta, 9 vì cớ đó, hỡi kẻ 

chăn, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va: 10 Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Nầy, Ta nghịch 

cùng những kẻ chăn đó; Ta sẽ đòi lại chiên của Ta nơi tay chúng nó; Ta không để cho 

chúng nó chăn chiên của Ta nữa, và chúng nó cũng không thể tự chăn nuôi lấy mình 

nữa; nhưng Ta sẽ móc chiên Ta ra khỏi miệng chúng nó, hầu cho chiên không làm đồ 

ăn cho chúng nó 

Mi-chê 7:2 Người tin kính đã mất đi khỏi đất; không còn có kẻ ngay thẳng trong loài 

người. Chúng nó thảy đều rình rập để làm đổ máu; ai nấy đều lấy lưới săn anh em mình. 

5. Trách nhiệm của người chăn thật: Công-vụ 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. 29 Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi sẽ có muông sói dữ tợn xen vào 

trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu; 30 lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác 

dấy lên, ráng sức dỗ môn đồ theo họ. 

6. Trách nhiệm của con dân Chúa để khỏi bị dụ dỗ sai lạc:  

a. Hãy giữ chừng: Cô-lô-se 2:8 Hãy giữ chừng, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không, theo 

lời truyền khẩu của loài người, sơ học của thế gian, không theo Đấng Christ, mà bắt anh 

em phục chăng. 

b. Chớ để bị cướp phần thưởng Chúa đã ban: Cô-lô-se 2:18a Chớ để cho những kẻ kia 

cướp lấy phần thưởng chạy thi, 

c. Nhận biết những điều giả dối của họ: Cô-lô-se 2:18c là kẻ giả đò khiêm nhượng mà 

muốn thờ lạy các thiên sứ. Họ theo những sự mình xem thấy, và bởi tình xác thịt nổi lòng 

kiêu ngạo vô ích, 19 không liên lạc với đầu, là nhờ đầu đó mà cả thân thể xếp đặt kết hiệp 

bởi các lắt léo, và được sự sanh trưởng từ Đức Chúa Trời đến. 20 Ví bằng anh em chết với 

Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buột 

mình, như anh em còn sống trong thế gian: 21 Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ? 22 Cả sự đó hễ 

dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, 23 dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là 

bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích 

gì để chống cự lòng dục của xác thịt. 

7. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh; Học, ứng dụng, và giúp đỡ cho người khác. 
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