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 Một phương cách để giảm bớt bệnh là kiêng cữ. Những món người bệnh phải kiêng cữ lại 

là những món người bệnh thường thèm. 

 Lắm khi kiêng cữ không được chỉ vì chịu nhịn thèm hết nổi. Chúng tôi có một anh bạn 

mập mạp mà không khỏe mạnh. Đã vậy anh rất thèm chất béo, ăn cơm phải chan tí nước mỡ mới 

ngon miệng, ăn phở phải thêm chén nước béo mới hợp gu. Khi hỏi anh không sợ thặng dư chất 

mỡ trong người sao? Anh đáp, anh biết sợ chứ, nhưng vì thèm quá. Hơn nữa, người xưa đã nói: 

đạp gia lấy gia mà lể; lấy độc trị độc, thì anh thử lấy mỡ, lấy chất béo trị mập mạp xem sao và 

anh cười  tươi an tâm. Anh đã đem kinh nghiệm người xưa hỗ trợ cho ý muốn để thỏa mãn điều 

mình ưu thích cách hợp lý. 

 Một phương cách giảm bớt tội là tu. Tu là kiêng cữ. Người tu hành đặt ra nhiều giới cấm. 

Tai, mắt, mũi, miệng, thân và ý nó thèm đủ thứ, nó thích đủ điều. Người tu hành kiêng cữ, 

ngoảnh mặt làm ngơ, dằn lòng chịu đựng. Chẳng những kiêng cữ, lại còn vận dụng ý chí để diệt 

tất cả cái “thèm khát” rất người trong con người. Một số tu sĩ cho rằng do cái ăn mà sanh ra lắm 

chuyện tội lỗi nên phải kiêng cữ trong vấn đề ăn uống. Phần đông kiêng ăn thịt, chỉ ăn hoa quả 

cây trái, ăn chay. Chúng tôi đã nhiều lần được dự tiệc chay do các tu sĩ mời. Nhìn vào bàn tiệc, 

cũng giò, cũng chả, cũng sườn nướng, cũng cá hấp. Món sườn nướng ăn hết cả xương. Xương là 

miếng cùi dừa. Với hình thức trông mặn mà chay, đành ăn chay với trí tưởng tượng mặn, âu cũng 

đỡ thèm một phần nào cách hợp lý. 

 Kiêng cữ đúng thì chắc chắn bớt bệnh nhưng không hoàn toàn hết bệnh. Tu hành có thể 

bớt tội nhưng không hoàn toàn hết tội. Kiêng cữ thế mà dễ, chỉ cần đủ năng lực kiềm giữ hành 

động là thành công. Tu hành thế mà khó, đủ năng lực kiềm giữ hành động đã là khó. Nhưng còn 

tư tưởng thì vô phương kiềm giữ. Người ta có thể kiềm giữ hành động giết người nhưng khó giữ 

được lòng khỏi thù hận, ghét bỏ hay gột bỏ ý tưởng muốn người mình thù ghét chết đi cho khuất 

mắt. Người ta có thể kiềm giữ hành động tà dâm, nhưng khó tránh khỏi sự động lòng ham muốn. 

Người ta chỉ có thể kết án qua hành động. 

 Phạm tội trong tư tưởng thì loài người miễn tố. Song Đức Chúa Trời, Đấng dò xét trong 

trí, thử nghiệm trong lòng (Giê – rê – mi 17:10), sẽ thấy nơi lòng mà ra những ác tưởng, những 

tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối và lộng ngôn (Ma – thi – ơ 15:19). 

Chúa Giê – xu phán: “hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà 

dâm cùng người rồi” (Ma – thi – ơ 5:28). Bằng hành động người ta có thể làm ra vẻ đạo đức. 

Song tư tưởng người ta không cách chi làm ra vẻ không tà vạy. 

 Kính thưa quý vị, quý vị là những người đáng kính, không phạm giới, kiêng kỵ đủ điều, 

tỏ ra thoát tục. Nhưng về phần tư tưởng quý vị thế nào? Thật ra chẳng xiềng xích nào có thể trói 

buộc nó, chẳng có giới hạn nào ngăn cấm nó. Về phần tư tưởng vô phương kiêng cữ, nên các 

thánh nhân được người đời xưng tụng vẫn cảm nhận ra con người tội lỗi của mình.  

 Kính thưa quý vị, tại sao chúng ta chỉ mong bớt bệnh mà không mong hết bệnh. Chỉ 

mong bớt tội mà không mong sạch tội. Chúa Giê – xu đã đến thế gian gần hai ngàn năm nay để 



cứu vớt kẻ có tội (I Ti – mô – thê 1:15). Ngài cứu vớt kẻ có tội bỡi hành động và cả kẻ có tội 

trong tư tưởng nữa. Ai tin nhận Ngài làm Cứu Chúa thì tức khắc được Ngài làm sạch mọi tội lỗi 

bỡi quyền năng huyết báu Ngài đã đổ ra trên thập tự giá. “Huyết của Đức Chúa Giê – xu, Con 

Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (I Giăng 1:17). Chúng ta trở nên con cái Đức Chúa Trời, có 

một địa vị thánh, vô tội ở trước mặt Đức Chúa Trời. Vì cớ đó, chẳng còn có sự đoán phạt nào 

cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giê – xu Christ (Rô – ma 8:1). Hơn thế nữa, về phần tâm trí, 

người Cơ Đốc được đổi mới của tâm thần mình (Rô - ma 12:2) làm căn bản suy tư, lại được 

chính sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi hiểu biết sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng an hem 

trong Đức Chúa Giê – xu Christ (Phi - líp 4:7), cho bất cứ Cơ Đốc nhân nào biết để trí mình 

nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài 

(Ê - sai 26:3). Người Cơ Đốc biết để trí mình nương dựa nơi Ngài thì không phải tâm trí lúc nào 

cũng trong sáng, không hề có tư tưởng tà vạy. Không ai có thể cấm con chim bay qua trên đầu. 

Nhưng người Cơ Đốc cso năng lực của Chúa xua đuổi chim, không cho nó đóng ổ, đẻ trứng, nở 

ra cả bầy con trong tâm trí mình.  

 Người Cơ Đốc không phải kiêng ăn, vì mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt 

lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn (Chúa) mà ăn lấy thì được (ITi – mô – 

thê 4:4). Dầu vậy, người Cơ Đốc có quy luật cho việc ăn.. Lời Kinh Thánh dạy rằng: “anh em 

hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm” (I Cô – 

rinh – tô 10:31). 

 Người Cơ Đốc không tu để được bớt tội, nhưng tu để giữ địa vị thánh Chúa ban cho 

mình. Người Cơ Đốc chỉ kiêng những điều xác thịt ưu thích, là điều chống trả với linh hồn (IPhi 

– e – rơ 2: 11). Người Cơ Đốc “kiêng” để kiện toàn đời sống thuộc linh của mình hầu phản ánh 

nhơn đức của Đấng đã gọi an hem ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lung của Ngài (I Phi 

– e – rơ 2:9). Điều người Cơ Đốc phải kiêng: “ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, 

phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa, 

mê ăn uống, cùng các sự giống như vậy” (Ga – la – ti 5:19-21). Những thứ trên toàn là những thứ 

ưa muốn của xác thịt (Ga – la – ti 5:16). Người Cơ Đốc cũng thèm lắm, nhưng phải “kiêng”, vì 

toàn là những điều chống trả với linh hồn, làm hại đời sống thuộc linh của người thánh, thuộc về 

Chúa. Làm sao người Cơ Đốc có đủ năng lực siêu phàm để kiêng cả trong hành động, lẫn trong 

tư tưởng. Được, nếu theo đúng nguyên tắc mà Phao Lô áp dụng: “tôi làm được mọi sự nhờ Đấng 

ban thêm sức cho tôi” (Phi - líp 4:13). “Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được 

thắng trong Đấng Christ luôn” (II Cô – rinh – tô 2:14). 

 Quý vị muốn kiêng cữ, hãy trở nên con cái Đức Chúa Trời rồi hãy kiêng cữ mới có năng 

lực và hiệu quả. Quý vị là con cái Chúa rồi. Nhứt định phải kiêng những điều xác thịt ưa thích, là 

điều chống trả với linh hồn. 


