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THOÁT KHỎI NHỮNG SỰ XẤU XA
CỦA ĐỜI NÀY
CÂU GỐC: “Trong ngày thạnh nộ, tài sản chẳng ích chi cả; duy
công bình giải cứu khỏi sự chết... Kẻ nào tin cậy nơi của cải mình sẽ
bị xiêu ngã; còn người công bình được xanh tươi như lá cây” (Châm
ngôn 11:4, 28).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Thi thiên 119:11; Ê-phê-sô 6:18;
Rô-ma 8:5, 6; Hê-bơ-rơ 11:1-6; 1 Các Vua 3:14; Ê-xê-chi-ên 36:27.

S

a-tan đã thất bại trong sự cám dỗ Đức Chúa Giê-su. Nhưng nó đã
thành công với những người khác. Nó sẽ tiếp tục hủy hoại chúng ta
nếu chúng ta không chống lại những lời nói dối của nó. Chúng ta
chống lại nó thể nào? Chúng ta phải “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa
Trời” (Ê-phê-sô 6:13) và chiến đấu với quyền lực của Ngài. Thật vậy, chỉ
có Đức Chúa Trời có thể giải thoát chúng ta khỏi lòng yêu mến những thứ
trên trái đất này.
Vì vậy, Đức Chúa Trời phải là trung tâm của những sự suy nghĩ của
chúng ta. Ngài là Đấng đã cung cấp cho chúng ta. Ngài sẽ giúp chúng ta
hiểu giá trị thật của sự sống. Vua Đa-vít học được về giá trị thật của sự sống
khi ông viết trong Thi thiên, “Sư tử tơ bị thiếu kém, và đói; nhưng người
nào tìm cầu Đức Giê-hô-va sẽ chẳng thiếu của tốt gì” (Thi thiên 34:10). Salô-môn cũng thấy rằng sự khôn ngoan và hiểu biết có giá trị hơn tiền bạc
và vàng ròng (Châm ngôn 3:13, 14). Sa-lô-môn biết được rằng hạnh phúc
thật và sự sống đúng đến từ việc xây con mắt của chúng ta khỏi những gì
chúng ta sở hữu và tìm kiếm Đấng Christ đang sống. Ngài là Đấng sở hữu
chúng ta.
Lòng yêu mến những thứ của đời này sẽ kéo chúng ta vào tội lỗi. Niềm
hy vọng duy nhất của chúng ta để thoát khỏi quyền lực này là sống liên kết
với Đức Chúa Giê-su. Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu những gì cần thiết
để thành công trong sự liên kết với Đức Chúa Giê-su. Chúng ta phải nhận
thức rằng quyền lực đang cai trị trái đất thì rất nguy hiểm, và điều quan
trọng là chúng ta phải thấy rằng Đức Chúa Giê-su là lý do thật cho sự sống
của chúng ta.
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Thứ Nhất

21 Tháng 1

MỐI TƯƠNG GIAO VỚI ĐẤNG CHRIST
Yêu những gì chúng ta sở hữu có thể “cột chặt” chúng ta với những thứ
trên thế gian này. Nhưng nếu chúng ta không có nhiều thứ thì sao? Mong
muốn giàu sang có thể là cái bẫy ngay cả đối với những người không sở
hữu nhiều. Muốn giàu sang và có nhiều thứ có thể trở thành sự rủa sả
khủng khiếp. Vì vậy, chúng ta phải điều khiển sự mong ước của mình, nếu
không nó sẽ dẫn chúng ta đi xa Đức Chúa Giê-su. Sa-tan biết rằng tiền bạc
có thể khiến chúng ta rời xa Chúa, vì vậy, nó dùng lòng ham muốn những
thứ trên thế gian này để gài bẫy chúng ta.
Sự bảo vệ duy nhất của chúng ta là gì?
Chúng ta làm theo thế nào những điều sứ đồ Phao-lô dạy trong Côlô-se 3:2? (Cũng hãy đọc Thi thiên 119:11 và Ê-phê-sô 6:18).

Hãy đọc Phi-líp 4:8. Chúng ta nên suy nghĩ về gì?
Chỉ có một cách để không yêu những thứ trên trái đất này hơn là yêu
mến Đức Chúa Trời. Đó là hết lòng yêu mến và phục vụ Đức Chúa Giê-su
mỗi giây phút trong ngày (Thi thiên 34:1). Đời sống sẽ có những lúc tốt
và xấu, nhưng chúng ta phải tiếp tục phụng sự Đức Chúa Trời ngay cả sau
khi chúng ta không làm điều đúng. Và chúng ta không được quên Ngài khi
thành công. Môi-se đã hiểu lẽ thật này (Đọc Hê-bơ-rơ 11:26). Đức Chúa
Giê-su phải là số một trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải phục vụ Ngài
vì Ngài là Đức Chúa Trời và Ngài đã chết cho chúng ta. Nhưng chúng ta
không được nghĩ rằng phục vụ Ngài sẽ làm cho chúng ta giàu có.
Chúng ta phải dâng hiến đời sống cho Đức Chúa Giê-su. Chương trình
của Ngài trở thành của chúng ta. Sự trung thành chân thật đối với Đức
Chúa Trời là xây lưng lại với bất cứ điều gì đang cản trở chúng ta phục vụ
Ngài. Như Đức Chúa Giê-su đã phán, “Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại
đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời” (Lu-ca 9:62). Vì
vậy, chúng ta phải bỏ mọi thứ vì Đức Chúa Giê-su, rồi Ngài sẽ bẻ gãy xiềng
xích mà sự giàu có cột chặt linh hồn chúng ta. Chúng ta phải đặt Đức Chúa
Giê-su vào trung tâm của đời sống mình, chứ không phải cái tôi. Ngài sẽ
lấp đầy cảm giác trống rỗng trong tâm hồn chúng ta tốt hơn bất cứ thứ gì
trên thế gian này có thể làm.
Hãy suy nghĩ về lúc bạn được thứ mà bạn rất muốn. Niềm vui bạn cảm
thấy trong việc sở hữu thứ đó kéo dài bao lâu cho đến khi bạn cảm thấy
lại trống rỗng? Điều đó giúp chúng ta thế nào để biết rằng những thứ
trên thế gian này không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho chúng ta?
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NGHIÊN CỨU KINH THÁNH
Hơn sáu tỷ quyển Kinh Thánh đã được phân phát ra trên khắp trái đất,
nhưng có bao nhiêu người tin rằng Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời
hằng sống? Và có bao nhiêu người đọc Kinh Thánh với tấm lòng chân
thành cởi mở để biết lẽ thật?
Chúng ta học được lẽ thật cách nào? Chúng ta học được bằng cách
nghiên cứu Kinh Thánh đúng cách; điều đó sẽ giúp chúng ta tránh những
ý tưởng sai lầm và không rõ ràng. Kinh Thánh là Sách Sống, đến từ Đức
Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 4:12), và chỉ cho chúng ta những lẽ thật mà chúng ta
không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Kinh Thánh là bản đồ của Đấng Christ
cho đời sống hằng ngày của chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta, làm cho
tâm trí chúng ta phát triển mạnh mẽ và lớn lên. Nghiên cứu Kinh Thánh
mỗi ngày sẽ thay đổi chúng ta. Chúng ta bắt đầu suy nghĩ, cảm nhận, nói
chuyện và hành động giống như Đức Chúa Giê-su.
Những điều rõ ràng và chính xác nhất về Đức Chúa Giê-su được tìm
thấy trong Phúc Âm. Phúc Âm là bốn quyển sách đầu tiên của Tân Ước,
gồm các sách của Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng. Hãy đọc Giăng 5:39;
Giăng 14: 6; và Giăng 20:31. Những câu trong Giăng nói gì về Đức Chúa
Giê-su, và tại sao Ngài rất quan trọng đối với chúng ta và với tất cả những
gì chúng ta tin?
Chúng ta học Kinh Thánh vì Kinh Thánh cho chúng ta thấy Lẽ thật.
Đức Chúa Giê-su là Lẽ Thật, và chúng ta tìm thấy Ngài trong Kinh Thánh.
Trong Cựu Ước và Tân Ước, chúng ta đọc về Đức Chúa Giê-su và những gì
Ngài đã làm cho chúng ta. Chúng ta yêu mến Ngài, dâng hiến đời sống và
linh hồn cho Ngài, và Ngài bảo vệ che chở chúng ta mãi mãi. Vì vậy, chúng
ta phải theo Đức Chúa Giê-su và vâng theo những lời của Ngài như được
bày tỏ cho chúng ta trong Kinh Thánh. Rồi chúng ta sẽ được giải phóng
khỏi sự nô lệ của tội lỗi, và chúng ta sẽ không yêu quá nhiều những thứ
trên thế gian này (Giăng 3:36).
Rô-ma 8:5, 6 cảnh báo về điều gì? Sự nghiên cứu Kinh Thánh giúp
chúng ta thế nào trong cuộc chiến để điều khiển tâm trí chúng ta?

Lòng yêu mến những thứ của đời này có thể lôi kéo chúng ta đi xa Đức
Chúa Trời. Vì vậy, chúng ta cần phải cẩn thận. Đó là lý do tại sao chúng
ta phải tiếp tục nghiên cứu Kinh Thánh. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta sự
sống đời đời và những lẽ thật thiêng liêng mà chúng ta cần cho sự thành
công trong đời sống Cơ Đốc nhân.
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ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Giăng 17:3 cho thấy tại sao các Cơ Đốc nhân thường nói đức tin là việc
biết Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời có nghĩa là có “sự sống đời đời”
(Giăng 17:3). Chúng ta có thể thấy sự sống đó khi chúng ta liên kết với Đức
Chúa Trời. Dĩ nhiên, phần chính trong sự liên kết của chúng ta với Ngài là
sự giao thông tốt. Hôm qua, chúng ta đã học rằng một trong những cách
Chúa nói với chúng ta là qua Kinh Thánh, và cầu nguyện là cách chúng ta
nói chuyện với Ngài.
Lời cầu nguyện hướng tâm trí chúng ta lên trời thay vì xuống thế gian.
Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Thật dễ dàng để cầu nguyện một cách ích
kỷ. Vì vậy, trước hết chúng ta cần phải dâng mình cho Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải cầu xin những gì Ngài muốn, không phải chỉ những gì
chúng ta muốn. Sau đó những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ tôn vinh
chương trình thánh của Ngài cho đời sống chúng ta.
Đọc Hê-bơ-rơ 11:1-6. Chúng ta phải thêm gì vào tất cả những lời
cầu nguyện của chúng ta? Đến gần Đức Chúa Trời trong đức tin và cầu
nguyện trong đức tin nghĩa là gì?

Chúng ta phải thêm đức tin vào lời cầu nguyện của chúng ta. Điều gì
xảy ra khi chúng ta cầu nguyện mà không có đức tin? Lúc đó, chúng ta
mong đợi Chúa làm những điều Ngài không bao giờ hứa sẽ làm. Đức tin
này là đức tin giả tạo. Sa-tan dùng đức tin giả tạo để thay thế cho đức tin
thật. “Cầu nguyện và đức tin được liên kết chặt chẽ với nhau. Vì vậy, chúng
ta phải cầu nguyện theo ý Đức Chúa Trời. Sau đó, chúng ta sẽ thành công
trong những việc Ngài giao phó cho chúng ta trong cuộc đời này... Đức
Chúa Giê-su nói rõ ràng rằng chúng ta phải “cầu xin những điều” hỗ trợ
chương trình của của Chúa cho chúng ta [Mác 11:24]. Chúng ta phải xin
những gì Đức Chúa Trời đã hứa, và chúng ta phải dùng những gì nhận
được để đem lại sự vinh hiển và ngợi khen Ngài. Rồi những lời hứa của
Ngài với chúng ta sẽ thành sự thật.” – Phỏng trích Ellen G. White, Prayer,
tr. 57.
Hãy nhìn vào đời sống cầu nguyện của bạn. Bạn cầu xin điều gì? Lời
cầu nguyện của bạn nói gì về điều ưu tiên đối với bạn? Bạn cần phải cầu
xin những điều gì khác nữa?
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ĐỜI SỐNG KHÔN NGOAN
Một trong những câu chuyện đẹp nhất trong Kinh Thánh ở trong 1 Các
Vua 3. Trong câu chuyện này, Sa-lô-môn cầu xin Đức Chúa Trời ban cho
sự khôn ngoan. Vua cầu nguyện, “ Vậy, xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng
khôn sáng, để đoán xét dân sự Ngài và phân biệt điều lành điều dữ; vì ai có
thể đoán xét dân rất lớn nầy của Chúa?” (1 Các Vua 3:9).
Những lời quan trọng nào Đức Chúa Trời đã phán với Sa-lô-môn
trong 1 Các Vua 3:14? Sa-lô-môn đã không làm theo những lời này,
nhưng nếu làm theo thì ông đã được cứu khỏi sự hủy hoại mà lòng yêu
thích sự giàu có và những thứ của thế gian này đã gây ra cho ông? Tại
sao những lời của Đức Chúa Trời phán với Sa-lô-môn rất quan trọng
đối với tất cả chúng ta? Hãy đọc thêm 1 Giăng 5:3 và 1 Phi-e-rơ 4:17.

Sa-lô-môn có rất nhiều sự khôn ngoan. Nhưng phải làm theo sự khôn
ngoan, nếu không, sự khôn ngoan chỉ là những kiến thức tốt. Theo Kinh
Thánh, sự khôn ngoan mà không có hành động thì không phải là sự khôn
ngoan thật. Đúng vậy, nhiều người biết rất nhiều về Đức Chúa Trời, nhưng
họ sẽ không có mặt ở trên thiên đàng. Tại sao? Bởi vì họ không làm theo
những gì họ biết là đúng. Thật không ích lợi gì cho chúng ta để biết lẽ thật
mà không làm theo. Sa-lô-môn đã không làm theo những gì ông biết là
đúng, và điều đó đã khiến ông đi xa con đường tốt đẹp mà Chúa muốn
ông đi. Vào cuối cuộc đời, Sa-lô-môn hiểu mình đã không hành động một
cách khôn ngoan. Ông viết, “Sự khôn ngoan có giá hơn châu ngọc, và các
vật mình ưa thích hơn hết chẳng sánh bằng nó đặng” (Châm ngôn 8:11).
Sự khôn ngoan có nghĩa là biết áp dụng kiến thức và sự hiểu biết đúng
cách. Kiến thức là sự thu thập các sự kiện, còn sự hiểu biết là tài năng để
phân biệt. Sự khôn ngoan giúp chúng ta dùng cả sự hiểu biết và kiến thức.
Vì vậy, chúng ta phải là những quản gia khôn ngoan về kiến thức mà Đức
Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Một quản gia khôn ngoan không những
chỉ cần kiến thức và sự hiểu biết mà còn cần kinh nghiệm đến từ việc dùng
kiến thức và sự hiểu biết đó.
Thí dụ của Sa-lô-môn cho thấy chúng ta thật dễ dàng – ngay cả đối với
những người khôn ngoan nhất – bị lôi cuốn vào cái bẫy của sự trống rỗng
của lối sống theo vật chất. Sự an toàn duy nhất để chống lại cái bẫy này là
làm theo sự hiểu biết mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Đọc 1 Cô-rinh-tô 3:19 và Châm-ngôn 24:13, 14. Có sự khác biệt nào
giữa hai loại khôn ngoan được nói đến trong những câu này? Chia sẻ
câu trả lời của bạn trong lớp học.
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ĐỨC THÁNH LINH
Cuộc chiến giữa thiện và ác là có thật. Hai bên đang chiến đấu cho linh
hồn của chúng ta. Một bên đang cố kéo chúng ta đến với Đức Chúa Giê-su
(Giăng 6:44), và một bên khác cố gắng kéo chúng ta đến với thế gian (1
Giăng 2:16). Quyền lực của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta có thể
và sẽ kéo chúng ta đến với Đức Chúa Giê-su, nếu chúng ta đầu phục Ngài.
“Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật”
(Giăng 16:13, cũng đọc Giăng 14:16). Đức Thánh Linh ban cho chúng ta
quyền lực để sống bởi đức tin và vâng giữ luật pháp Chúa. Sau đó, chúng
ta sẽ không sống theo những cảm xúc hay mong ước của mình như đã làm
trong quá khứ. Những người không thuộc về Đức Chúa Trời sống để thỏa
mãn lòng họ, nhưng chúng ta sống để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đức
Thánh Linh chuẩn bị dân sự Chúa để sống trên thiên đàng, bằng cách hướng
dẫn chúng ta sống bởi đức tin và trung thành với Ngài trên trái đất này.
Sứ đồ Phao-lô nói đức tin này đến từ Đức Chúa Trời, “Hầu cho anh
em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền
phép Đức Chúa Trời” (1 Cô-rinh-tô 2:5). Yêu những thứ trên thế gian này
kéo chúng ta đi xa Chúa. Nhưng Đức Thánh Linh làm việc để kéo chúng ta
đến với Đức Chúa Giê-su.
Đọc Ê-xê-chi-ên 36:26, 27; Giăng 14:26; và Ê-phê-sô 3:16, 17. Theo
các câu này, chúng ta có thể thành công trong cuộc chiến chống lại lòng
yêu mến các thứ đời này. Nhưng quyền lực đó chỉ đến từ Thánh Linh
chứ không phải từ chúng ta. Chúng ta phải để cho Ngài hoàn toàn điều
khiển chúng ta. Lúc đó, Đức Chúa Trời sẽ làm gì để chắc chắn chúng ta
có sự chiến thắng?

“Đức Thánh Linh nói với tâm trí khi chúng ta đọc Kinh Thánh. Bằng
cách này, Ngài trồng lẽ thật trong lòng chúng ta. Ngài chỉ cho chúng ta thấy
điều sai, rồi Ngài cất nó ra khỏi linh hồn chúng ta. Đức Thánh Linh là Thần
Lẽ thật. Đấng Christ làm việc bởi Thần Lẽ thật của Ngài trong khi chúng ta
đọc Kinh Thánh. Và như vậy, Ngài hướng dẫn chúng ta dâng hiến cuộc đời
cho Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White, The Desire of Ages, tr. 671.
Đức Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết điều gì là thật. Ngài là món quà
tốt nhất mà Đức Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta sau khi Ngài về trời.
Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền lực để thắng cuộc chiến đấu
chống lại lòng yêu mến của chúng ta đối với những thứ trên thế gian.
Chỉ có Đức Thánh Linh mới có thể ban cho bạn quyền lực để không
yêu những thứ trên trái đất này. Bạn có thể làm gì ngay bây giờ để dâng
hiến đời sống của bạn cho Ngài?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta làm những người quản gia tốt. Các
quản gia của Ngài là những người quản lý tất cả các ân tứ, sự vật, và sự giàu
có mà Đức Chúa Trời ban cho họ trong cuộc đời này. Một người quản gia
giỏi tuân theo các luật lệ về trách nhiệm và tình yêu. “Hãy nhớ rằng Trách
nhiệm có một người chị em sinh đôi tên là Tình yêu. Chuyện gì xảy ra khi
Tình yêu và Trách nhiệm gặp nhau? Hai chị em hiệp với nhau có thể làm
hầu hết mọi thứ. Nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu họ bị tách rời? Thì họ không
thể làm được nhiều một mình.” – Phỏng trích Ellen G. White, Testimonies
for the Church, quyển 4, tr. 62. Trách nhiệm là tình yêu trong hành động.
Chúng ta chỉ cần suy nghĩ về sự chết của Đức Chúa Giê-su cho chúng ta
trên thập tự giá. Rồi tình yêu đối với Ngài sẽ giúp chúng ta biết trách nhiệm
của mình.
Nhưng những luật đôi trên thế gian này không phải là trách nhiệm và
tình yêu. Luật đôi điều khiển thế gian này là sự ganh ghét và chiến tranh.
Luật chiến tranh nghĩa là tranh đấu chống lại luật pháp của Đức Chúa Trời.
Chiến tranh chống lại Đức Chúa Trời là sự ganh ghét trong hành động. Luxi-phe đã chiến đấu chống lại Đức Chúa Trời (Ê-xê-chi-ên 28:16, 17). Và
Sa-tan sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu cho đến khi Đức Chúa Trời tiêu
diệt nó. Sa-tan đã biến quyền lực của tình yêu thành tình yêu quyền lực.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo của Y-sơ-ra-ên cũng ghét quyền lực của Đức
Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 22:29). Ngay cả khi họ chạy trốn khỏi đền thờ và
tránh tia mắt của Ngài, họ vẫn không thay đổi hành vi của mình.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về luật pháp của tình yêu và trách nhiệm.

Ellen G. White muốn nói gì khi nói rằng trách nhiệm mà không có
tình yêu, hay tình yêu không có trách nhiệm, thì không thể “thành
công một mình được”? Điều gì xảy ra khi tình yêu không có trách
nhiệm? Và trách nhiệm không có tình yêu? Tại sao cả hai phải đi đôi
với nhau?
2. Câu gốc trong tuần này thật sự là hai câu trong một. Những câu này
nói lên điều gì? Chúng nói gì về sự giàu có? Và không nói gì?
3. Tại sao Sa-lô-môn đi quá xa Đức Chúa Trời? Ông đã viết sách Truyền
đạo trong Kinh Thánh. Bạn có thể tìm thấy những câu nào trong sách
này cho thấy một đời sống đầy đủ vật chất thật sự là một cuộc đời
trống rỗng? Chúng ta đã học được gì trong tuần này về sự cầu nguyện,
học Kinh thánh, và sự liên kết của chúng ta với Đức Chúa Giê-su có
thể giúp chúng ta sống gần với Ngài?
4. Một số người có thể không có nhiều thứ, nhưng làm thế nào họ có thể
vẫn bị mắc kẹt vào cái bẫy ham mê những thứ trên thế gian?
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