
KẺ GIÀU Ở TRONG THẾ GIAN 
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:17-20  

Câu gốc: Mác 10:24 Môn đồ lấy mấy lời đó làm lạ. Nhưng Đức Chúa Jêsus lại phán rằng: Hỡi 

các con, những kẻ cậy sự giàu có vào nước Đức Chúa Trời khó là dường nào!  

Mục đích: Lu-ca 12:15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; 

vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. 

 

MỆNH LỆNH CHO TI-MÔ-THÊ  

1 Ti-mô-thê 6:17 Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy 

nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày 

ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng.  

1. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian nầy đừng kiêu ngạo (17a)  

a. Kẻ giàu có chẳng theo sự công bình: Giê-rê-mi 17:11 Kẻ nào được giàu có chẳng theo 

sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó 

phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại.  Gia-cơ 1:9 Anh em nào ở địa vị thấp hèn hãy 

khoe mình về phần cao trọng mình, 10 kẻ giàu cũng hãy khoe mình về phần đê hèn, vì 

người sẽ qua đi như hoa cỏ. 11 Mặt trời mọc lên, nắng xẳng, cỏ khô, hoa rụng, sắc đẹp tồi 

tàn: kẻ giàu cũng sẽ khô héo như vậy trong những việc mình làm.  

 Sự kiêu ngạo: Khải-huyền 3:17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không 

cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui 

mù và lõa lồ. (1 Giăng 2:16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác 

thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng 

từ thế gian mà ra.) 

❖ Vua Ô-xia kiêu ngạo: 2 Sử-ký 26:14 Ô-xia sắm sửa cho cả đạo binh những 

khiên, giáo, mũ, giáp, cung, và những đá trành. 15 Ở Giê-ru-sa-lem, người khiến 

tay kỹ sư chế tạo những máy dùng đặt trên các tháp, và trên chót đồn lũy, đặng 

bắn tên và đá lớn. Danh tiếng người đồn ra phương xa; bởi vì người được Chúa 

giúp đỡ cách lạ thường, cho đến trở nên cường thạnh. 16 Song khi người được trở 

nên cường thạnh, lòng bèn kiêu ngạo, đến đỗi làm điều ác, phạm tội cùng Giê-hô-

va Đức Chúa Trời của người; vì người vào trong đền thờ Đức Giê-hô-va, xông 

hương trên bàn thờ xông hương.  17 Thầy tế lễ A-xa-ria vào sau người, có tám 

mươi thầy tế lễ, đều là người mạnh dạn, đồng đi theo. 18 Chúng cản cự vua Ô-xia 

mà rằng: Hỡi vua Ô-xia, chẳng phải phần vua xông hương cho Đức Giê-hô-va 

đâu, bèn là phần của những thầy tế lễ, con cháu A-rôn, đã được biệt riêng ra thánh 

đặng xông hương vậy. Hãy đi ra khỏi đền thánh, vì vua đã phạm tội; lại vì việc 

này Đức Giê-hô-va sẽ chẳng làm cho vua được vinh hiển đâu. 19 Ô-xia bèn nổi 

giận; người cầm nơi tay một cái bình hương toan xông hương; và đang khi người 

nổi giận cùng những thầy tế lễ, phung bèn nổi lên nơi trán người trước mặt những 

thầy tế lễ, tại trong đền của Đức Giê-hô-va ở gần bên bàn thờ xông hương. 20 A-

xa-ria, thầy tế lễ thượng phẩm, và hết thảy thầy tế lễ khác ngó xem người, thấy 

người bị bịnh phung ở nơi trán, bèn đuổi người ra khỏi đó; và chính người cũng 

lật đật ra, vì Đức Giê-hô-va đã hành hại người. 21 Ô-xia bị bịnh phung cho đến 

ngày băng hà; và vì bị phung phải ở riêng ra trong một nhà khác, chẳng còn được 

vào đền của Đức Giê-hô-va nữa; Giô-tham, con trai người, quản lý cung vua, và 

xét đoán dân sự của nước. 

b.  Đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn (c17b) 
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c. Chúa Jêsus ví dụ về người giàu cậy sự giàu có Lu-ca 12:16 Ngài lại phán cùng chúng 

lời ví dụ nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, 17 người bèn tự nghĩ 

rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 18 Lại nói: Nầy, việc ta 

sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; 19 rồi 

sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; 

thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ. 20 Song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ 

dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ 

thuộc về ai? 21 Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng 

như vậy. (Châm-ngôn 23:5 Con há liếc mắt vào sự giàu có sao? Nó đã chẳng còn nữa rồi; 

Vì nó quả hẳn có mọc cánh, Và bay lên trên trời như chim ưng vậy.) 

d. Nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng mỗi ngày ban mọi vật dư 

dật cho chúng ta được hưởng (c17c) 

• Có phước cho người trông cậy Chúa: Châm-ngôn 16:20 Ai giữ theo đạo lý tìm 

được ích; Và ai trông cậy nơi Đức Giê-hô-va lấy làm có phước thay. (Châm- ngôn 

8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, Phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta. 18 Sự 

giàu có, sự tôn trọng, của cải bền lâu, và sự công bình, đều ở nơi Ta. 19 Bông trái Ta 

tốt hơn vàng, đến đỗi hơn vàng ròng; Hoa lợi của Ta quí hơn bạc cao. 20 Ta đi trong 

con đường công bình, giữa các lối ngay thẳng, 21 Đặng làm cho kẻ yêu mến Ta hưởng 

được của cải thật, và làm cho đầy dẫy các kho tàng của họ.) Phục-truyền 30:9 Khi 

ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ các điều răn 

và luật lệ của Ngài đã ghi trong sách luật pháp nầy, hết lòng hết ý trở lại cùng Giê-hô-

va Đức Chúa Trời ngươi, thì Ngài sẽ ban phước đầy-lấp, 10 làm cho mọi công việc 

của tay ngươi được thạnh lợi, khiến hoa quả của thân thể ngươi, sản vật của sinh súc, 

và bông trái của đất ruộng ngươi được thịnh-vượng; vì Đức Giê-hô-va sẽ lại vui lòng 

nữa mà làm ơn cho ngươi, như Ngài đã vui lòng về các tổ phụ ngươi. (1 Sử-ký 29:12) 

• Không cậy sự khôn ngoan của mình: Châm-ngôn 3:7 Chớ khôn ngoan theo mắt 

mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác: 8 Như vậy, cuống rốn con sẽ 

được mạnh khỏe, Và xương cốt con được mát mẻ. 9 Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu 

mùa của con, Mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; 10 Vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật, Và 

những thùng của con sẽ tràn rượu mới.  

1 Ti-mô-thê 6:18 Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kíp ban phát và phân 

chia của mình có, 19 vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được 

cầm lấy sự sống thật.  

2. Hãy răn bảo họ làm điều lành (c18a)  

a. Làm nhiều việc phước đức kíp ban phát và phân chia của mình có: Lu-ca 

12:15 Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống 

của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. (Gia-cơ 2:15-16) 

Ma-thi-ơ 25:41 Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy 

lui ra khỏi Ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. 42 Vì Ta đã 

đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các 

ngươi không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi không mặc cho Ta; Ta đau và bị tù, các 

ngươi không thăm viếng. 44 Đến phiên các người nầy bèn thưa lại rằng: Lạy Chúa, khi 

nào chúng tôi đã thấy Chúa, hoặc đói, hoặc khát, hoặc làm khách lạ, hoặc trần truồng, 

hoặc đau ốm, hoặc bị tù mà không hầu việc Ngài ư? 45 Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, Ta 

nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người 

rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta nữa. 46 Rồi những kẻ nầy sẽ vào 
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hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời. 

b. Dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống 

thật (c19):  

• Chớ dồn chứa của cải ở dưới đất: Ma-thi-ơ 6:19 Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới 

đất, là nơi có sâu mối, ten rét làm hư, và kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy;  

20 nhưng phải chứa của cải ở trên trời, là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng 

chẳng có kẻ trộm đào ngạch khoét vách mà lấy. 

• Cách để dồn chứa của cải ở trên trời: Ma-thi-ơ 25:34 Bấy giờ, vua sẽ phán cùng 

những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận 

lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. 35 Vì Ta đói, 

các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi 

tiếp rước Ta; 36 Ta trần truồng, các ngươi mặc cho Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta 

bị tù, các ngươi viếng Ta. 37 Lúc ấy, người công bình sẽ thưa rằng: Lạy Chúa, khi nào 

chúng tôi đã thấy Chúa đói, mà cho ăn; hoặc khát, mà cho uống? 38 Lại khi nào chúng 

tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà mặc cho? 39 Hay là khi 

nào chúng tôi đã thấy Chúa đau, hoặc bị tù, mà đi thăm viếng Chúa? 40 Vua sẽ trả lời 

rằng: Quả thật, Ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người 

trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta 

vậy. 

1 Ti-mô-thê 6:20 Hỡi Ti-mô-thê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư 

không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. 21 Ấy vì muốn luyện tập 

tri thức đó, nên có người bội đạo. Nguyền xin ân điển ở cùng các anh em! 

3. Hãy giữ lấy mình: 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.  

a. Hãy lấy: 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 14 Hãy nhờ Đức 

Thánh Linh ngự trong chúng ta mà giữ lấy  điều phó thác tốt lành. 

b. 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. 

c. Nhưng hãy lánh: Tít 3:9 Nhưng hãy lánh những điều cãi lẽ dại dột, những gia phổ, 

những sự cạnh tranh nghị luận về luật pháp, vì mấy sự đó đều là vô ích và hư không. 

d. Hãy giữ lấy điều ngươi có: Khải-huyền 3:11 Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, 

hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi. 

4. Cầu nguyện: Xin Đức Thánh Linh ban cho anh chị em được sự xức dầu tươi mới, ban quyền 

năng để sống đắc thắng và được Chúa sử dụng cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời.  

Xin Ngài làm cho Danh Đức Chúa Jêsus Christ được tôn quí, vinh hiển qua đời sống của anh 

chị em và trong Hội Thánh Ngài. Trong Danh Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời 

hằng sống. Amen! 
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