17 Tháng 3 – 23 Tháng 3
Bài Học 12

CÁC THÓI QUEN CỦA NGƯỜI QUẢN GIA
CÂU GỐC: “Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được
trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi hết lòng tìm cầu Chúa,
chớ để tôi lạc các điều răn Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi,
để tôi không phạm tội cùng Chúa” (Thi thiên 119:9-11).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ê-phê-sô 5:15-17; Cô-lô-se
3:23; Lu-ca 12:35-48; Gia-cơ 4:14; Công vụ 3:21; 1 Cô-rinh-tô 9:24-27.

C

ác thói quen của bạn bày tỏ mục đích và hướng đi của cuộc đời bạn.
Những người quản gia có những thói quen tốt là những người quản
gia trung thành nhất. Tiên tri Đa-ni-ên có thói quen cầu nguyện
mỗi ngày (Đa-ni-ên 6:10). Thói quen của sứ đồ Phao-lô là ở trong nhà hội
mỗi ngày Sa-bát (Công vụ 17:1, 2). Phao-lô cũng viết, “Anh em chớ mắc
lừa: bạn bè xấu làm hư thói nết tốt” (1 Cô-rinh-tô 15:33). Vì vậy, chúng ta
phải thực hành thói quen tốt để thay thế những thói quen xấu.
“Chúng ta sẽ là những cá nhân, bây giờ và trong cõi đời đời, do những
thói quen của chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải có những thói quen tốt. Và
chúng ta phải trung thành làm mọi công việc Đức Chúa Trời giao cho
chúng ta để làm. Sau đó, chúng ta sẽ giống như ngọn đèn rực rỡ, chiếu sáng
trên con đường của người khác.” – Phỏng trích Ellen G. White, Testimonies
for the Church, quyển 4, tr. 452.
Có thói quen tốt là cách nhanh nhất để được phần thưởng bạn muốn.
Thói quen là một quyết định đã ăn sâu. Nói cách khác, bạn không phải suy
nghĩ mà tự động làm điều đó. Một thói quen có thể rất tốt hoặc rất xấu.
Tuần này chúng ta sẽ nghiên cứu những thói quen tốt giúp một người quản
gia khôn ngoan thành công trong công việc của Đức Chúa Trời.
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Thứ Nhất

18 Tháng 3

THÓI QUEN TỐT: TRƯỚC HẾT HÃY TÌM KIẾM CHÚA
Tất cả chúng ta đều có những thói quen để làm việc. Câu hỏi là: Thói
quen nào? Tốt hay xấu? Đối với Cơ Đốc nhân, tìm kiếm Đức Chúa Trời
trước hết hằng ngày là thói quen quan trọng nhất.
“Mỗi buổi sáng hãy dâng hiến mình cho Đức Chúa Trời. Dâng linh hồn,
thân thể và tinh thần để phục vụ Ngài. Tập thói quen bày tỏ tình yêu sâu xa
và tin cậy hơn vào Cứu Chúa của bạn.” – Phỏng trích Ellen G. White, Mind,
Character, and Personality, quyển 1, tr. 15. Dâng hiến mình lên Chúa mỗi
buổi sáng là thói quen tốt, sẽ giúp chúng ta đi vào cửa rất nhỏ “dẫn đến sự
sống đời đời” (Ma-thi-ơ 7:14).
Đức Chúa Trời phán, “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác” (Xuất
Ê-díp-tô Ký 20:3). Đức Chúa Giê-su phán, “Trước hết, hãy tìm kiếm nước
Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài” (Ma-thi-ơ 6:33). Chúng ta cũng
đã được dạy, “Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta
hết lòng” (Giê-rê-mi 29:13).
Đọc Ma-thi-ơ 22:37, 38; Công vụ 17:28; Ê-phê-sô 5:15-17; và Cô-lôse 3:23. Những câu này giúp chúng ta thế nào để đặt Đức Chúa Trời
trước hết trong đời sống chúng ta?

Đức Chúa Giê-su là tấm gương tốt nhất để đặt Đức Chúa Trời trước
hết. Ngài đã đặt Cha của Ngài trước hết mọi sự. Lu-ca viết Đức Chúa Giêsu đã đặt Cha trước hết trong chuyến đi Giê-ru-sa-lem khi Ngài còn nhỏ.
Mẹ của Đức Chúa Giê-su đi tìm và gặp Ngài trong đền thờ. Ngài nói với
bà, “Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc Cha tôi sao?”
(Lu-ca 2:49).
Trong suốt cuộc đời, Đức Chúa Giê-su khao khát ở gần Cha Ngài. Đời
sống cầu nguyện của Đức Chúa Giê-su là bằng chứng cho thấy Ngài muốn
gần gũi với Cha mình. Ngài đã có một thói quen là giữ liên lạc hoàn toàn
với Cha. Ngài làm điều đó thế nào? Bằng sự cầu nguyện. Và như vậy, quyền
lực tối tăm đã không thể phân rẽ Ngài ra khỏi Đức Chúa Trời.
Chúng ta có thể làm những gì Đức Chúa Giê-su đã làm. Chúng ta có
thể chọn để kính yêu Đức Chúa Trời hết lòng, hết trí và hết linh hồn mình
(Ma-thi-ơ 23:37). Và chúng ta có thể cầu nguyện, nghiên cứu Kinh Thánh
và cố gắng giống như Đức Chúa Giê-su trong tất cả những gì chúng ta làm.
Các điều này sẽ giúp chúng ta tạo thói quen đặt Đức Chúa Trời trước hết
vào cuộc đời chúng ta.
Bạn đã đặt Đức Chúa Trời trước hết trong đời mình chưa? Làm thế
nào bạn biết được điều đó?
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Thứ Hai

19 Tháng 3

THÓI QUEN TỐT: TRÔNG ĐỢI SỰ TRỞ LẠI CỦA
ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
Hãy đọc thí dụ trong Lu-ca 12:35-48. Thí dụ này dạy gì về cách chúng
ta phải suy nghĩ và chuẩn bị cho sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su? Tại sao
cách chúng ta sống luôn luôn bày tỏ chúng ta tin sự Tái lâm là có thật?

Chúng ta phải là những người quản gia tốt của Đức Chúa Trời bởi vì
Đức Chúa Giê-su sắp trở lại. Mọi người sẽ biết ai là quản gia xấu vì hành
vi gian ác của họ. Nhưng các quản gia trung thành sẽ làm những điều
Đức Chúa Trời muốn, như thể chính Đức Chúa Giê-su đang ở bên cạnh
họ. Những quản gia tốt sống cho cuộc đời tương lai trên thiên đàng. Mỗi
ngày họ làm việc siêng năng và bày tỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời.
“Nhưng chúng ta là công dân trên trời; ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông
đợi Cứu Chúa mình là Đức Chúa Jêsus Christ” (Phi-líp 3:20).
Áp-ra-ham đã tìm kiếm một thành có nền vững chắc (Hê-bơ-rơ 11:10).
Sứ đồ Phao-lô trông đợi Đức Chúa Giê-su trở lại (Hê-bơ-rơ 10:25). Những
người này luôn luôn suy nghĩ, hy vọng và lập chương trình để gặp Đức
Chúa Giê-su vào bất cứ lúc nào. Chúng ta cũng phải tạo thói quen luôn
mong đợi để gặp Đức Chúa Giê-su (Tít 2:13). Đồng thời, chúng ta phải
tránh những ý tưởng sai lầm về những gì sẽ xảy ra vào thời kỳ cuối cùng.
Lời hứa của Đức Chúa Trời về Sự Tái lâm chỉ cho chúng ta thấy con đường
đúng cho cuộc đời của mình. Con đường này dẫn chúng ta lên thiên đàng.
Lời hứa của Chúa về Sự Tái lâm cho chúng ta sự hiểu biết sâu xa hơn về
những gì đang xảy ra trên trái đất ngay bây giờ, và giúp chúng ta nhớ điều
gì quan trọng trong cuộc đời. Vì vậy, chúng ta phải tạo thói quen trông đợi
sự Tái lâm của Đức Chúa Giê-su. Điều đó cho chúng ta mục đích để sống
và giúp chúng ta làm những quản gia tốt hơn.
Thập tự giá đã dọn đường cho chúng ta để gặp Đức Chúa Giê-su khi
Ngài trở lại. Kinh Thánh cho chúng ta những dấu hiệu trước khi Đấng
Christ trở lại trong sự vinh hiển của Cha và các thiên sứ (Mác 8:38). Rồi
mọi sự sẽ được làm mới. “Bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy được, nhưng
chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là tạm thời, mà sự
không thấy được là đời đời không cùng vậy” ( 2 Cô-rinh-tô 4:18).
Sự chết là có thật và luôn luôn xảy ra chung quanh chúng ta. Sự chết
giúp chúng ta nhớ rằng thời gian trên đất rất ngắn ngủi. Nhưng lời hứa của
Đức Chúa Trời về sự tái lâm cho thấy rằng sự chết sẽ không kéo dài mãi
mãi. Lẽ thật về Sự Tái lâm sẽ giúp thay đổi đời sống của chúng ta; vì vậy, hãy
tạo thói quen trông đợi sự tái lâm của Đức Chúa Giê-su.
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Thứ Ba

20 Tháng 3

THÓI QUEN TỐT: DÙNG THÌ GIỜ CÁCH KHÔN
NGOAN
“Bởi các ngày chúng ta trên đất khác nào một cái bóng” (Gióp 8:9).
Bạn có thể làm cho đồng hồ ngừng chạy, nhưng bạn không thể làm
thời gian ngừng lại. Thời gian không chờ đợi ai; và luôn di chuyển về phía
trước. Nếu chúng ta không di chuyển và không làm gì cả thì sao? Thời gian
vẫn tiếp tục trôi.
Hãy đọc Gia-cơ 4:14; Thi thiên 90:10, 12; Thi thiên 39:4, 5; và Truyền
đạo 3:6-8. Những câu này có sứ điệp căn bản nào? Sứ điệp này giúp
chúng ta hiểu thế nào thời gian trên đất là một món quà quý báu?
Thời gian của chúng ta trên đất bị giới hạn vì chúng ta phải chết. Chúng
ta không thể kéo dài hoặc tái tạo thời gian. Vì vậy, Cơ Đốc nhân phải là
những người quản gia tốt về thời gian. Chúng ta phải có thói quen dùng
thời gian một cách khôn ngoan, chú ý vào làm những điều quan trọng cho
đời này và đời sau. Chúng ta phải biết dùng thời gian dựa trên những gì Lời
Chúa bày tỏ cho chúng ta là quan trọng, bởi vì một khi thời gian đã mất thì
không thể lấy lại được. Chúng ta có thể mất tiền đầu tư và sau đó lấy lại, có
khi còn có thể kiếm được nhiều hơn so với những gì chúng ta đã mất. Đối
với thời gian thì không như vậy.
Một phút bị mất là mất mãi mãi. Chúng ta không thể lấy lại ngay cả một
giây từ quá khứ. Chúng ta có thể dễ dàng múc một quả trứng vỡ và đổ lại
trong vỏ hơn là chúng ta có thể lấy lại một khoảnh khắc. Vì vậy, thời gian
là một trong những món quà quí báu nhất từ Đức Chúa Trời. Điều rất quan
trọng là chúng ta tạo ra một thói quen tốt để dùng một cách khôn ngoan
mỗi giây phút mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
“Thì giờ của chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Mỗi khoảnh khắc đều là
của Ngài, và chúng ta có bổn phận cải tiến thì giờ vì sự vinh hiển của Đức
Chúa Trời. Ngài đã ban cho chúng ta nhiều tài năng, nhưng không có tài
năng nào mà Ngài đòi hỏi sự tính toán một cách chặt chẽ hơn thì giờ của
chúng ta. Ngài muốn biết lý do tại sao chúng ta dùng thời gian của mình
như chúng ta đã làm.
“Chúng ta không thể hiểu đầy đủ thời gian có giá trị như thế nào. Đức
Chúa Giê-su cảm thấy mỗi phút là quý giá, và chúng ta cũng nên cảm thấy
như vậy. Đời sống quá ngắn ngủi để lãng phí cho những thứ không quan
trọng. Chúng ta chỉ có một thời gian ngắn trên trái đất này để chuẩn bị
cho thiên đàng. Vì vậy, chúng ta không có thì giờ để phí phạm. Chúng ta
không có thì giờ cho lạc thú ích kỷ. Chúng ta không có thì giờ để phạm tội.”
– Phỏng trích Ellen G. White, Christ’s Object Lessons, tr. 342.
Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta gì trong Ê-phê-sô 5:15, 16?
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Thứ Tư

21 Tháng 3

THÓI QUEN TỐT: CHĂM SÓC THÂN THỂ, TRÍ ÓC
VÀ TÂM THẦN
Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã tạo con người với tinh thần, thân thể,
và tâm thần lành mạnh và hoàn hảo. Sau đó, tội lỗi đã hủy hoại tất cả. Phúc
âm về Đức Chúa Giê-su cũng bao gồm lẽ thật là Đức Chúa Trời đang làm
việc để phục hồi chúng ta trở lại với những gì Ngài đã tạo nên lúc ban đầu.
Đọc Công vụ 3:21 và Khải huyền 21:1-5. Chúng ta tìm thấy hy vọng
gì trong những câu này? Chúng ta nên sống thế nào trong khi chờ đợi
Đức Chúa Trời làm cho mọi sự trở nên mới?
Đức Chúa Giê-su không bao giờ ngừng làm việc để cải tiến phần thuộc
thể và thuộc linh của những người chung quanh Ngài. Đức Chúa Giê-su
chữa lành nhiều người chứng tỏ chương trình vĩ đại của Đức Chúa Trời là
muốn chúng ta trở nên lành mạnh bây giờ cho tới thời kỳ cuối cùng. Phép
lạ của Ngài cho thấy Đức Chúa Trời muốn chúng ta được khỏe mạnh tới
khi Ngài đến. Vì vậy, những người quản gia khôn ngoan sẽ tạo thói quen
cải tiến trí óc, thân thể và tâm thần. Họ sẽ sống lành mạnh. Bây giờ chúng
ta hãy nhìn vào những lý do để tạo ra những thói quen lành mạnh.
Thứ nhất, trí óc càng phát triển mạnh mẽ hơn khi chúng ta càng dùng
nó. Làm thành một thói quen để “phàm điều chi chân thật, điều chi đáng
tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng,
điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ
đến” (Phi-líp 4:8). Những tư tưởng này đem lại sự hòa bình (Ê-sai 26:3).
“Lòng bình tĩnh là sự sống của thân thể” (Châm ngôn 14:30). Vì vậy, hãy
suy nghĩ những tư tưởng tốt. Những tư tưởng tốt giúp trí óc hoạt động
trong sự bình an và mạnh khoẻ.
Thứ hai, những thói quen để có sức khoẻ tốt cho thấy chúng ta quan
tâm đến bản thân. Hai thói quen lành mạnh là ăn uống bổ dưỡng và tập
thể dục. Tập thể dục làm giảm sự căng thẳng và huyết áp, và cũng cải tiến
tâm trạng chúng ta. Thật ra, tập thể dục sẽ giúp cho diện mạo và thân thể
của bạn cảm thấy trẻ hơn bất cứ điều gì bạn có thể mua.
Thứ ba, những thói quen tốt sẽ đem lại sự sống cho tâm hồn chúng ta.
Vì vậy, nâng linh hồn của bạn lên Đức Chúa Trời (Thi thiên 86:4, 5). Hãy
chờ đợi Ngài cho bạn hy vọng (Thi thiên 62:5). Bạn sẽ thành công trong
việc làm khi bạn “làm theo lẽ thật” (3 Giăng 3). Linh hồn của bạn sẽ “được
giữ trọn vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta
đến” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).
Một số thói quen của bạn bây giờ là gì? Bạn có thể cải tiến những
thói quen này thế nào trong khi chờ đợi Đức Chúa Giê-su làm cho mọi
sự trở nên mới?
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Thứ Năm

22 Tháng 3

THÓI QUEN TỐT: TỰ KỶ LUẬT
Tự kỷ luật (self-discipline) là một trong những thói quen quan trọng
nhất mà một người quản gia tốt cần có. “Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho
chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu
và giè giữ” (2 Ti-mô-thê 1:7). Tiếng Hy Lạp cho sự kỷ luật là sophronismos.
Chữ này chỉ được thấy trong Kinh Thánh một lần duy nhất, đó là trong 2
Ti-mô-thê 1:7. Chữ này có nghĩa là “làm những điều cần phải làm với một
tâm trí mạnh mẽ và lành mạnh mà sẽ không quay lưng lại với các nguyên
tắc của Đức Chúa Trời.” Sự tự kỷ luật giúp chúng ta “biết phân biệt điều
lành và dữ” (Hê-bơ-rơ 5:14), hiểu những tình trạng trước mặt, bình tĩnh và
khiêm tốn chịu áp lực và phiền hà dù hậu quả ra sao. Hãy coi Đa-ni-ên, tuy
bị liệng vào hang sư tử, nhưng ông không để cho sự sợ hãi ngăn cản ông
làm những gì là đúng. Sam-sôn rất khác với Đa-ni-ên. Sam-sôn làm những
điều anh ta muốn. Sam-sôn đã không bày tỏ sự tự chủ hoặc ý thức tốt. Còn
Giô-sép làm những gì đúng trong nhà của Phô-ti-pha. Sa-lô-môn rất khác
với Giô-sép, là đi theo các thần khác (1 Các Vua 11:4, 5).
Đọc 1 Cô-rinh-tô 9:24-27. Sứ đồ Phao-lô nói gì trong những câu này
về sự tự kỷ luật? Sự tự kỷ luật có vai trò gì với việc chia sẻ Phúc âm? Tại
sao những người chia sẻ Phúc âm phải bày tỏ sự tự kỷ luật trong đời
sống của họ?
“Những người không biết Đức Chúa Trời làm bất cứ điều gì họ muốn.
Tư tưởng sai lầm và những câu chuyện sai lầm tràn lan khắp nơi. Sa-tan
tiếp tục phát minh thêm nhiều bẫy để hủy hoại tâm trí người ta. Những ai
muốn nên thánh phải vâng lời Đức Chúa Trời. Họ phải học sự tiết độ và tự
chủ. Những ham muốn của xác thịt phải ở dưới sự kiểm soát của các quyền
lực cao hơn của tâm trí. Sự tự kỷ luật (self-discipline) là điều cốt yếu cho
sức mạnh tinh thần và hiểu biết thiêng liêng, sẽ cho phép chúng ta hiểu và
thực hành các lẽ thật của Kinh Thánh.” – Phỏng trích Ellen G. White, The
Desire of Ages, tr. 101.
Đức Chúa Trời đã chọn bạn để “phải thánh sạch trong mọi cách ăn ở
mình” (1 Phi-e-rơ 1:15). Ngài truyền cho chúng ta phải “tập tành sự tin
kính” (1 Ti-mô-thê 4:7). Những người quản gia phải tự huấn luyện để bày
tỏ sự tự kỷ luật trong mọi việc họ làm, cũng giống như các vận động viên
hay các nhạc công giỏi nhất đều luyện tập siêng năng. Chúng ta phải, qua
quyền năng của Đức Chúa Trời và sự nỗ lực chăm chỉ của chúng ta, có kỷ
luật trong những điều thật sự quan trọng.
Làm thế nào chúng ta có thể học cách đầu phục quyền năng của Đức
Chúa Trời, Đấng duy nhất có thể cho chúng ta sự tự kỷ luật chúng ta cần
để sống như những người quản gia trung thành và tin kính trong một
thế giới sa ngã và bại hoại?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Hê-nóc và Nô-ê có thói quen đi cùng Đức Chúa Trời. Họ trung thành
với Ngài trong khi có ít người trung thành. Thay vào đó, trái đất tràn ngập
những người hung ác, yêu vật chất nhiều hơn là kính mến Chúa (Sáng thế
Ký 5:24, Sáng thế Ký 6:9). Nhưng Hê-nóc và Nô-ê hiểu sự yêu thương của
Đức Chúa Trời. Họ chấp nhận ân điển của Ngài. Vì vậy, Hê-nóc và Nô-ê là
những người quản gia tốt của tất cả những gì mà Chúa giao cho họ chăm sóc.
“Trong mọi thời của quá khứ, đã có những người nam và nữ trung thành
với Đức Chúa Trời. Họ đi cùng với Đức Chúa Trời như Hê-nóc, Nô-ê, Đani-ên và các bạn của ông. Họ “biết rằng cách duy nhất có thể chia sẻ lẽ thật
là có tâm trí trong sáng và cuộc đời thánh thiện. Họ là nhân chứng của tôn
giáo thật trong số các tôn giáo giả. Chính Đức Chúa Trời đã dạy cho Đani-ên và các bạn của ông. Ngài là Thầy của họ. Đa-ni-ên và những người
bạn của ông luôn cầu nguyện, học tập, và hầu chuyện với Đấng duy nhất
mà họ không thể nhìn thấy. Và theo cách này, họ đã cùng đi với Chúa như
Hê-nóc đã làm.” – Phỏng trích Ellen G. White, Prophets and Kings, tr. 486.
“Cùng đi với Chúa” là một hình ảnh để giải thích hành động của một
người quản gia khôn ngoan. “Cùng đi với Chúa” có nghĩa là sống với Đức
Chúa Trời mỗi ngày trong cuộc đời của chúng ta. Một người quản gia khôn
ngoan sẽ có thói quen đi cùng Đức Chúa Trời trên trái đất xấu xa này. Một
mối liên hệ hàng ngày với Ngài bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực của tội lỗi.
Làm thế nào để trở thành những quản gia trung thành? Chúng ta phải
bắt đầu bằng cách đồng ý với Đức Chúa Trời và đồng đi với Ngài (A-mốt
3:3). Hành động của người quản gia trung thành bao gồm mọi phần của
cuộc đời. Vì vậy, chúng ta phải sống trong Đức Chúa Giê-su (Cô-lô-se
2:6), có đời sống mới trong Ngài (Rô-ma 6:4), sống với tình yêu thương
(Ê-phê-sô 5:2). Chúng ta phải khôn ngoan (Cô-lô-se 4:5), và sống trong
ánh sáng lẽ thật (Thi thiên 86:11; 1 Giăng 1:7). Chúng ta phải có danh dự
(Châm ngôn 19:1), và giữ luật pháp Chúa (Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4). Chúng
ta phải làm việc thiện (Ê-phê-sô 2:10), và luôn luôn phải chọn làm điều
đúng (Châm ngôn 4:26).

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Đọc Ma-thi-ơ 11:29; Ê-phê-sô 4:2; Phi-líp 2:3. Tại sao những câu này

nói rằng sự kiêu ngạo là sai?
2. Làm thế nào chúng ta có thể giúp những người đang chiến đấu với
những thói quen xấu?
3. Các thói quen khác mà các quản gia tốt nên có là gì? (Xin hãy đọc Tít
2:7 và Ma-thi-ơ 5:8.)
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