6 Tháng 1 – 12 Tháng 1
Bài Học 2

TÔI THẤY, TÔI MUỐN, TÔI CHIẾM
CÂU GỐC: “Kẻ nào chịu lấy hột giống nơi bụi gai, tức là kẻ nghe
đạo; mà sự lo lắng về đời nầy, và sự mê đắm về của cải, làm cho nghẹt
ngòi đạo và thành ra không kết quả” (Ma-thi-ơ 13:22).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: 2 Cô-rinh-tô 8:1-7; Ma-thi-ơ
13:3-7, 22; Sáng thế Ký 3:1-6; Ê-sai 56:11; Ma-thi-ơ 26:14-16; 2 Phie-rơ 1:5-9.

L

òng yêu tiền bạc và những thứ trên trái đất này sẽ cố gắng điều khiển
chúng ta bằng mọi cách. Ellen G. White miêu tả cách mà Sa-tan ra
lệnh cho các ác thần của nó điều khiển chúng ta, “Đi. Làm cho các
chủ đất và những người giàu cảm thấy những lo lắng của đời này. Làm cho
đời sống này có vẻ rất hấp dẫn đối với họ để họ sẽ thâu trữ kho báu của
họ ở đây. Rồi họ sẽ dành tình yêu của họ cho những thứ trên trái đất này.
Chúng ta phải cố gắng hết sức để ngăn chặn những người làm công việc
Chúa không nhận được tiền để dùng chống lại chúng ta. Hãy chắc chắn
rằng tiền vẫn ở về phía chúng ta. Phía khác không được giàu có hơn, bởi
vì họ sẽ có nhiều quyền lực hơn để làm tổn thương nước của chúng ta.
Rồi họ sẽ dụ dỗ những kẻ hầu việc chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy làm cho
những người chống lại chúng ta quan tâm nhiều về tiền bạc hơn việc xây
dựng nước của Đấng Christ và truyền bá những lẽ thật mà chúng ta ghét.
Sau đó chúng ta sẽ không cần phải sợ quyền lực của họ. Chúng ta biết rằng
mỗi người ích kỷ sẽ ở dưới quyền lực của chúng ta và cuối cùng bị phân rẽ
ra khỏi dân sự Đức Chúa Trời.” – Phỏng trích Ellen G. White, Counsels on
Stewardship, tr. 154, 155.
Thật đáng buồn là sự lừa gạt khéo léo của quỷ dường như rất hữu hiệu.
Chúng ta đã hiểu Kinh Thánh nói về những sự nguy hiểm này, rồi chúng ta
sẽ có thể tránh được cái bẫy thiêng liêng này.
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Thứ Nhất

7 Tháng 1

CHO ĐI ĐỂ LẤY LẠI
Một nhà truyền giáo nổi tiếng truyền bá sứ điệp đơn giản này: Đức
Chúa Trời muốn ban phước cho chúng ta. Và sự chứng minh ơn phước của
Ngài có thể được thấy qua số lượng những thứ chúng ta sở hữu. Nói cách
khác, nếu bạn trung tín, Đức Chúa Trời sẽ làm cho bạn giàu có.
Ý tưởng này được gọi là “phúc âm thịnh vượng”: Đi theo Chúa, và Ngài
sẽ làm cho bạn giàu có của cải đời này. Nhưng phúc âm này là sai. Đó là
một cách dùng tôn giáo như một cái cớ để theo đuổi sự giàu có. Phúc âm
thịnh vượng thật sự nói rằng: Này, bạn có muốn giàu có và tài sản đời này
và cảm thấy tuyệt vời về điều đó không? Vậy, chúng tôi có “phúc âm” cho bạn!
Chúng ta không được liên kết Phúc âm với hy vọng làm giàu. Ý tưởng
này là vấn đề đằng sau tất cả tội lỗi. Và vấn đề đó là làm vừa lòng bản ngã
và sự mong muốn của mình trước rồi sau đó mới làm cho Đức Chúa Trời
và những người khác.
Phúc âm thịnh vượng dạy rằng chúng ta dâng hiến để được một cái gì
đó. Nhưng ý tưởng này làm cho Đức Chúa Trời giống như một máy bán
hàng tự động. Một máy bán hàng tự động là một máy có chứa thức ăn, đồ
uống, và những thứ khác. Bạn bỏ tiền vào máy này để mua. Điều tồi tệ
hơn, giáo lý này làm cho mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời như
là một giao dịch kinh doanh. Cũng giống như nói với Ngài: Tôi làm điều
gì đó cho Ngài, và Ngài hứa sẽ làm điều gì đó cho tôi. Người theo phúc âm
thịnh vượng không dâng hiến vì đó là điều đúng để làm. Họ dâng hiến vì
những gì họ mong đợi nhận được từ Đức Chúa Trời.
Chúng ta thấy những quy tắc quan trọng nào trong 2 Cô-rinh-tô 8:17 chống lại ý tưởng ban cho để nhận lãnh? Phao-lô nói gì về “việc nhân
đức này” (2 Cô-rinh-tô 8:7)?

Những người mà Phao-lô nói ở đây thì “rất nghèo khó” (2 Cô-rinh-tô
8:2), nhưng họ không ích kỷ. Họ cho nhiều hơn họ có. Những câu này
giúp chứng minh các lời dạy của phúc âm thịnh vượng là sai. Phúc âm giả
này dạy một tư tưởng sai lầm vì cho rằng những người sống đúng với Đức
Chúa Trời sẽ rất giàu và có nhiều của cải.
Có những thí dụ nào trong Kinh Thánh hoặc từ lịch sử cho thấy
những người trung thành với Đức Chúa Trời mà vẫn nghèo? Và bạn có
thể tìm thấy các thí dụ nào về những người không trung thành với Đức
Chúa Trời mà vẫn giàu có? Các thí dụ này nói gì với chúng ta về việc tiền
bạc không phải là bằng chứng Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta?
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Thứ Hai

8 Tháng 1

CON MẮT THIÊNG LIÊNG MỜ ẢO

Những lo lắng về đời này và sự giàu có của chúng ta chỉ tồn tại một thời
gian ngắn. Cơ Đốc nhân trở nên cận thị khi họ lo lắng về những vấn đề
của đời này. Thay vào đó, họ nên suy nghĩ về con đường lên trời. Nhưng
sự mong muốn giàu sang có thể làm mù con mắt thiêng liêng của họ để
không thấy con đường đó. Helen Keller nói, “Một người có thể nhìn nhưng
không hiểu biết là những người chúng ta nên cảm thấy buồn cho họ hơn
bất cứ ai khác trên trái đất.” – Helen Keller điếc và mù. Nhưng tâm trí cô
có thể “nhìn thấy” rõ hơn so với hầu hết những người không bị mù. Kinh
Thánh có đầy những câu chuyện của những người có thể nhìn bằng đôi
mắt nhưng không bằng tâm trí của họ.
“Một số người yêu đời sống này rất nhiều đến nỗi nó phá hủy tình yêu
của họ đối với lẽ thật. Kho báu của họ ở đây phát triển lớn hơn, nhưng
đồng thời, sự quan tâm của họ về thiên đàng trở nên ít hơn. Càng ngày họ
càng thâu trữ nhiều hơn những thứ của thế gian, và càng có nhiều thì họ
càng bám víu vào đời sống này. Họ muốn những của cải này quá chừng,
và sợ rằng những thứ họ có sẽ bị lấy mất. Họ muốn có nhiều hơn và nhiều
hơn nữa, nhưng họ có rất ít để cho người khác. Ôi! Sự giàu có và lời hứa giả
dối của nó: những người yêu mến sự giàu có sẽ không thấy và không cảm
nhận được nhu cầu của những người làm công việc của Đức Chúa Trời.” –
Ellen G. White, Spiritual Gifts, quyển 2, tr. 267.
Có “con mắt thiêng liêng” mờ mờ đặt sự sống vĩnh cửu của chúng ta vào
tình trạng nguy hiểm. Nhìn Đức Chúa Giê-su thì chưa đủ, chúng ta phải
tập trung vào Ngài.
Đọc Ma-thi-ơ 13:3-7 và 22. Đức Chúa Giê-su cảnh báo chúng ta về
điều gì ở đây? Tại sao dễ rơi vào cái bẫy này?

Đức Chúa Giê-su cảnh báo chống lại “sự lo lắng về đời nầy và sự mê
đắm về của cải” (Ma-thi-ơ 13:22). Ngài biết tất cả chúng ta đều lo lắng.
Chúng ta lo lắng về tiền bạc. Người nghèo lo lắng rằng họ không có đủ.
Người giàu lo lắng về việc họ có thể thêm được bao nhiêu. Chúng ta cần
biết chắc chắn không để những sự lo lắng này đẩy chân lý của Đức Chúa
Trời ra khỏi đời sống của chúng ta (Ma-thi-ơ 13:22).
Đức Chúa Giê-su cũng cảnh báo chúng ta chống lại những lời hứa giả
dối của sự giàu có vì sẽ “làm nghẹt ngòi đạo” (Ma-thi-ơ 13:22). Giàu có
không phải là tội ác, nhưng chúng có quyền lực dẫn dắt chúng ta đến sự
hủy hoại hoàn toàn.
Những lo lắng về đời này và lòng yêu mến tiền bạc đã dẫn đến những
vấn đề nào trong đời sống của bạn? Bạn có thể lựa chọn những gì mỗi
ngày để bảo vệ mình khỏi những cái bẫy này?
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Thứ Ba

9 Tháng 1

MUỐN NHỮNG THỨ MÌNH KHÔNG CÓ
Mọi tội lỗi bắt đầu ở trong lòng. Điều này cũng đúng với tội tham lam
và thèm muốn. Tham lam là tội của sự muốn quá nhiều. Sự thèm thuồng
là tội muốn những thứ bạn không có hoặc thuộc về người khác. A-đam và
Ê-va đã muốn quá nhiều trong Vườn Ê-đen. Sự thèm muốn ăn trái cấm đã
dẫn đến sự sa ngã vào tội lỗi.
Đọc Sáng thế Ký 3:1-6. Sa-tan đã làm gì để cám dỗ Ê-va phạm tội? Và
nó cũng dùng cách này để cám dỗ chúng ta phạm tội như thế nào?

“Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở
trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn
nữa” (Sáng thế Ký 3:6).
Thật dễ dàng để tin rằng các doanh nghiệp dùng câu chuyện của Ê-đen
như một thí dụ để bán hàng của họ! Trước tiên, Sa-tan đã chỉ cho thấy trái
cây bị cấm cho Ê-va. Sau đó nó nói thật hấp dẫn khiến Ê-va muốn nhiều
hơn thứ bà đã có. Sa-tan đã làm cho bà nghĩ rằng bà cần một thứ mà bà
không cần. Thật là một trò lừa đảo! Sự sa ngã của Ê-va cho thấy bà đã có ba
sự lựa chọn sai lầm. Mỗi người chúng ta muốn quá nhiều cũng làm những
sự lựa chọn sai lầm: (1) Chúng ta thấy thứ gì đó chúng ta không nên có. (2)
Chúng ta ao ước thứ đó quá chừng. (3) Chúng ta đưa tay bắt lấy nó.
Muốn những thứ không thuộc về chúng ta là một tội rất thầm kín. Sự
tham lam thường làm cho chúng ta cư xử giống như tội về tình dục. Thế
nào? Cả hai tội đều có thể được giữ bí mật. Nhưng cả hai tội đều hủy hoại
chúng ta vào lúc cuối cùng. Chúng làm tổn thương mối quan hệ của chúng
ta với người khác, và làm tổn thương những người thân yêu của chúng ta.
Và giấu giếm những tội này cũng “đánh bại chúng ta” với mặc cảm tội lỗi.
Tội muốn những thứ không thuộc về mình có thể khiến chúng ta bỏ
qua các nguyên tắc quan trọng. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra khi
vua A-háp thấy vườn nho của Na-bốt. A-háp khát khao chiếm được vườn
nho đó, nhưng bị từ chối. Vua buồn và giận, nằm trên giường, xây mặt đi
và không chịu ăn. Vì vậy, hoàng hậu Giê-sa-bên độc ác đã ra lệnh giết Nabốt để A-háp có thể lấy vườn nho đó (1 Các Vua 21). Một thí dụ khác là câu
chuyện về A-can. Anh này cũng muốn những thứ không phải của mình.
Anh ta thấy một số quần áo tốt đẹp và một số tiền, động lòng tham muốn
và lấy giấu đi (Giô-suê 7:20-22). Vì vậy, muốn những gì không thuộc về
chúng ta là một tội. Đó là tội ích kỷ.
Tại sao rất quan trọng để tự xét xem có sự ích kỷ nào trong lòng của
chúng ta không? Chúng ta nên làm gì nếu thấy tội này?
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Thứ Tư

10 Tháng 1

MUỐN NHỮNG THỨ THEO CÁCH CỦA BẠN
Ê-sai 56:11 cảnh báo về tội gì?
Hôm qua, chúng ta đã học biết rằng sự tham lam là một mong muốn
ích kỷ để có nhiều thứ hơn chúng ta cần. Tham lam là điều dễ phạm bởi vì
chúng ta là những con người tội lỗi. Tham lam khiến chúng ta không bày
tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời. “Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus
Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho
bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (2 Cô-rinh-tô 8:9).
Chỉ một mình Đức Chúa Trời biết được sự tham lam đã gây ra bao
nhiêu đau khổ trong quá khứ. Tham lam đã dẫn đến các cuộc chiến tranh.
Tham lam đã khiến người ta phạm luật pháp của Đức Chúa Trời. Sau đó,
tội này đã hủy hoại họ và gia đình họ. Tham lam thường hành động như
một căn bệnh gây tử vong. Loại bệnh này “ăn mòn” hết cả cơ thể cho đến
khi chỉ còn lại bệnh tật. Cũng vậy, lòng tham lam ăn hết những gì tốt lành
và thánh thiện trong con người cho đến khi chỉ còn lại sự tham lam. Tham
lam là một bệnh khiến cho một người muốn mọi thứ từ quyền lực cho đến
sự giàu có.
Hãy đọc câu chuyện trong Ma-thi-ơ 26:14-16. Chúng ta học được gì
từ câu chuyện này về quyền lực của sự tham lam?

Hãy lưu ý những gì Giu-đa nói, “Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao
nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho.” Câu này cho chúng ta thấy một thí dụ
mạnh về lòng tham lam điều khiển đời sống của một người. Đức Chúa
Giê-su đã cho Giu-đa thấy rõ ràng tình yêu thương của Ngài. Giu-đa đã
sống với Đức Chúa Giê-su trong một thời gian. Giu-đa đã thấy những
phép lạ Ngài làm, đã nghe Ngài giảng những lời của sự sống. Nhưng Giuđa đã làm gì? Giu-đa đã yêu tiền bạc quá nhiều. Vì vậy, Giu-đa đã bán Đức
Chúa Giê-su cho những người ghét Ngài và họ đã giết Ngài.
“Hãy xem Đấng Cứu Thế đã yêu thương và nhân từ như thế nào đối
với Giu-đa! Ngài đã cho Giu-đa thấy rằng điều ác là muốn nhiều hơn bạn
cần. Ngài đã dạy rằng điều quan trọng là đối xử tử tế và chăm sóc người
khác. Điều đó giúp chúng ta không ích kỷ. Nhiều lần, Giu-đa hiểu Đức
Chúa Giê-su đã bày tỏ cho mình thấy điều ác trong lòng. Nhưng Giu-đa đã
không ăn năn hay từ bỏ những gì mình dự định làm.” – Phỏng trích Ellen
G. White, The Desire of Ages, tr. 295.
Làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời có thể ngăn cản sự
tham lam điều khiển cuộc đời chúng ta?
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Thứ Năm

11 Tháng 1

PHẢI BIẾT TỰ CHỦ
Cơ Đốc nhân phải canh chừng chống lại lòng yêu tiền bạc và muốn
sở hữu những thứ của thế gian này. Họ cũng phải bảo vệ tâm trí mình để
không muốn những thứ không thuộc về mình, và họ phải từ chối tội muốn
quá nhiều. Các câu dưới đây giúp chúng ta hiểu làm thế nào chúng ta có
thể bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm muốn quá nhiều?
Công vụ 24:24-26

Ga-la-ti 5:22-25

2 Phi-e-rơ 1:5-9

Những câu Kinh Thánh này có các ý nghĩa sâu xa. Chúng cho thấy các
mạng lệnh của Đức Chúa Trời về cách chúng ta sống. Nhưng một ý tưởng
quan trọng liên kết tất cả các câu này với nhau: sự tự chủ. Sự tự chủ có thể
khó khi nói về lòng tham lam và ham muốn quá nhiều. Chỉ qua sự tự chủ,
trước hết là tư tưởng rồi đến hành động, mà chúng ta sẽ được bảo vệ khỏi
những nguy hiểm vì ham muốn quá nhiều và muốn những thứ không
thuộc về chúng ta.
Nhưng chúng ta phải dâng mình cho Chúa và quyền lực của Ngài. Ngài
sẽ cho chúng ta quyền lực để điều khiển những gì chúng ta nghĩ và làm.
Chúng ta cần sự giúp đỡ của Ngài để chiến thắng chống lại tội muốn quá
nhiều và sự ham mê tiền bạc. Nhiều người ham tiền và phạm tội muốn
quá nhiều và lấy những thứ không thuộc về mình. Từ bỏ các tội lỗi này là
không dễ dàng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần quyền lực của Đức Thánh
Linh trong cuộc đời chúng ta. Chỉ một mình Ngài sẽ giải thoát chúng ta
khỏi những lời dối trá mạnh mẽ của quỷ làm cho chúng ta quên Đức Chúa
Trời. Kinh Thánh hứa, “Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự
nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh
em bị cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở
đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được” (1 Cô-rinh-tô 10:13).
Chúng ta phải chiến đấu lòng tham. Sự tham lam [greed] là lòng ước
ao ích kỷ có càng nhiều càng tốt. Chúng ta cũng chiến đấu chống lại sự
ham muốn [covetousness]. Sự ham muốn là tội muốn những thứ chúng ta
không có hoặc những thứ thuộc về người khác.
Sứ đồ Phi-e-rơ nói gì trong 2 Phi-e-rơ 1:5-9 để giúp chúng ta chiến
đấu chống sự tham lam và lòng ham muốn?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Sự mong muốn lớn nhất của mọi người là được hạnh phúc và thỏa mãn.
Nhưng cố gắng để được thỏa lòng về tiền bạc và quyền lực sẽ không mang
lại hạnh phúc. Tự trong lòng, người ta biết sự thật này là đúng. Nhưng họ
đã làm gì? Họ vẫn tiếp tục muốn càng nhiều càng tốt.
Các tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm cũng phải chiến đấu chống lại sự mong
muốn có càng nhiều càng tốt. Sa-tan cố gắng dẫn chúng ta đến sự yêu tiền
bạc và quyền lực hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng sở hữu nhiều thứ
sẽ không làm cho chúng ta hạnh phúc hay thỏa lòng. Thay vào đó, lòng
yêu mến sự giàu có và quyền lực gây ra vấn đề. Chỉ cần nhìn vào vị quan
trẻ tuổi giàu có. Anh ta đã xây lưng lại với Đức Chúa Giê-su, và anh ta
không vui vì nghĩ rằng cuộc đời của mình tốt rồi. Nhưng Đức Chúa Giêsu không nói với chàng trẻ tuổi những điều anh ta muốn nghe hoặc cho
những gì anh ta muốn. “Muốn quá nhiều và ham muốn sự giàu có hơn là
những điều thiêng liêng gây ra bệnh tật. Thật ra, sự ước muốn ích kỷ có thể
khiến người ta cảm thấy rất buồn và lo lắng. Nó có thể làm tổn thương đến
sức khỏe, nhức đầu là một thí dụ. Lòng ham mê sự giàu sang có thể khiến
người ta không muốn giao tiếp với người khác. Nó có thể làm cho họ tin
rằng họ vĩ đại hơn những người khác.” – Phỏng trích Tim Kasser, The High
Price of Materialism (Cambridge, MA: MIT Press, 2002), tr. 22.
Các Cơ Đốc nhân yêu mến tiền bạc hơn là yêu mến những điều thiêng
liêng là đang uống từ “giếng giàu có.” Lòng của họ vẫn “khát”. Nhưng chúng
ta sẽ không bao giờ khát khao để được nhiều hơn nữa khi chúng ta uống
nước mà Đấng Christ ban cho (Giăng 4:14).

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Trong bài học ngày thứ nhất, chúng ta đã học về những người ban cho

để nhận lãnh. Câu nào trong Kinh Thánh có thể được dùng bởi những
người tin vào ý tưởng này? Bạn có thể tìm thấy câu chuyện nào trong
Kinh Thánh cho thấy giáo lý này sai như thế nào?
2. Cha của một đứa trẻ nói, “Tôi đã học được hai lẽ thật quan trọng của
Kinh Thánh từ con tôi. Trước hết, chúng ta sinh ra là những kẻ có tội.
Thứ hai, chúng ta sinh ra đã muốn nhiều hơn chúng ta nên có.” Điều
này cho thấy nhu cầu của chúng ta là cần quyền năng của Đức Chúa
Trời để bảo vệ chúng ta chống lại sự ham muốn ích kỷ?
3. Tại sao sự ích kỷ ham muốn nhiều hơn chúng ta cần có hại cho chúng
ta và những người chung quanh? Có những câu chuyện nào cho thấy
sự mong muốn ích kỷ của một người làm tổn thương và làm hại người
khác?
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