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“Chỉ một đồng nữa thôi”
một trong những người giàu có nhất 
trong lịch sử hiện đại, tỉ phú người Mỹ John 
D. Rockefeller, có lần được hỏi: “Bao nhiêu 
tiền là đủ?” Ông ấy đã nổi tiếng với câu trả 
lời rằng: “Chỉ một đồng nữa thôi.”

Thật đúng làm sao! Có bao nhiêu người 
trong chúng ta lại không thích có thêm “chỉ 
một đồng nữa” chứ? Có phải dường như 
chúng ta không bao giờ có đủ, cho dù chúng 
ta kiếm được hay dành dụm được bao nhiêu? 
Dường như luôn có thêm nhiều chi phí phải 
chi trả, thêm nhiều thứ chúng ta cần mua 
và nhiều thứ khác chúng ta cần phải dành 
dụm nữa. Ngay cả khi chúng ta đã có đủ cho 
những nhu cầu cơ bản như thức ăn, đi lại và 
nơi ở, chúng ta vẫn cần tiết kiệm cho tương 
lai – việc học hành của con cái, những khoản 
y tế khẩn cấp và nghỉ hưu lúc tuổi già.

Và vì vậy, chúng ta cố gắng để kiếm 
nhiều tiền hơn và tiết kiệm nhiều hơn. 
Chúng ta dành thêm thời gian ở sở làm để 
kiếm thêm tiền lương ngoài giờ, đóng cửa 

Tiền Bạc
Vì sao không  
bao giờ đủ?
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hàng quán trễ hơn hoặc là kiếm thêm một 
công việc bán thời gian. Chúng ta cố gắng 
tối đa hóa các khoản đầu tư trên thị trường 
chứng khoán hoặc cắt giảm chi tiêu để cân 
bằng ngân sách.

Vì sao chúng ta làm tất cả những điều 
này? Bởi vì chúng ta có quá nhiều nhu cầu 
cần được đáp ứng. Chúng ta cần nuôi sống 
bản thân và gia đình, muốn chắc chắn rằng 
chúng ta có một ngôi nhà để ở và có thể 
chăm sóc cha mẹ. Chúng ta cũng cần chắc 
chắn rằng mình có tiền dự phòng, phòng khi 
có ai đau ốm hoặc nếu chúng ta mất việc. Cơ 
bản là, chúng ta cần phải tồn tại và chúng ta 
cũng cần sự an toàn tài chính.

Chúng ta cũng có được những điều mình 
muốn – là một khao khát tự nhiên được 
hưởng thụ thành quả lao động của mình. 
Dù cho đó là một kì nghỉ cùng với gia đình, 
một bữa ăn thịnh soạn, hay đó là sở thích cá 
nhân, tất cả chúng ta đều muốn có được sự 
thỏa mãn và trọn vẹn trong cuộc sống.

Và chúng ta cũng có những khát vọng 
nữa. Chúng ta muốn có một tương lai tốt 
đẹp hơn cho bản thân và con cái. Chúng ta 
muốn một chiếc xe tốt hơn và một căn nhà 
rộng lớn hơn, hoặc ước mơ gây dựng công 
ty riêng của mình. Chúng ta cũng cố gắng 
cho con mình một nền giáo dục tốt nhất để 
có bước khởi đầu tốt trong cuộc sống, để sau 
này chúng cũng có được một tương lai hạnh 
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phúc, vững chãi.
Thật không may là, như đa số chúng ta 

đã trải nghiệm, tất cả những nhu cầu và ước 
muốn đó gây cho chúng ta áp lực rất lớn. 
Nhiều giờ làm việc khiến chúng ta mỏi mệt, 
những tờ hóa đơn chi phí luôn luôn đem lại 
lo lắng và tài khoản ngân hàng dần cạn kiệt 
là một lời nhắc nhở rằng bất chấp những nỗ 
lực chúng ta đã bỏ ra, nó chưa bao giờ là đủ.

Đôi khi, gánh nặng này có thể lan sang 
những lĩnh vực khác 
trong đời sống của 
chúng ta, ảnh hưởng 
đến cách hành xử, 
giá trị và những mối 
quan hệ với người 
khác. Chúng ta dành 
ít thì giờ cho con cái 
hơn và cãi vả nhiều 
hơn về thói quen chi tiêu. Chúng ta cạnh 
tranh gay gắt với đồng nghiệp để được thăng 
tiến và được thưởng trong công việc. Chúng 
ta tìm kiếm sự trọn vẹn, nhưng lại nhận về 
những lo âu.

Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao chúng ta 
không bao giờ có đủ hay không? Vì sao bất 
kể chúng ta có làm thế nào, thì chúng ta lại 
luôn luôn cần “thêm một đồng nữa”? Giải 
pháp có phải là chúng ta cần thêm nhiều tiền 
cho các nhu cầu của mình hay không?

Chúng ta tìm 
kiếm sự trọn 
vẹn, nhưng lại 
nhận về những 
lo âu.
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Tiền bạc làm cho thế giới 
chuyển động... Hay không 
phải vậy?
thực tế mà nói, tiền thực sự giải quyết rất 
nhiều vấn đề và tiền có thể mua được hạnh 
phúc – ít nhất là một ít.

Tiền giúp chúng ta mua thức ăn, chỗ ở, 
đi lại và thuốc men. Tiền chi trả cho những 
chuyến du lịch và những thứ hàng xa xỉ và có 
thể cho chúng ta một cảm giác an toàn – nếu 
chúng ta có những khoản tiết kiệm, chúng sẽ 
giúp chúng ta vượt qua những điều bất trắc, 
như bệnh tật hay một biến cố. Tiền chi trả cho 
việc học của con cái chúng ta, hy vọng đem 
đến cho chúng một tương lai tốt hơn.

Nhưng có một giới hạn cho những việc 
mà tiền bạc có thể làm. Có những nhu cầu mà 
tiền bạc không thể nào mang lại và có những 
mong muốn mà tiền bạc không thể nào đáp 
ứng. Nó không thể chữa lành một trái tim tổn 
thương hay hàn gắn một mối quan hệ rạn nứt. 
Nó không thể mua được tình bạn hay tình yêu 
chân thật. Nó không thể khiến cho người thân 
yêu của chúng ta sống lại. Chúng ta có thể 
mang lại cho con cái nền giáo dục và những 
món đồ chơi tốt nhất nhưng vẫn không thể 
gần gũi chúng. Chúng ta có thể mua những 
thứ vật chất xa xỉ mà chúng ta muốn, nhưng 
vẫn cảm thấy cô đơn và không có mục đích 
trong cuộc sống. Tiền có thể mang lại những 
niềm vui và cảm giác phấn khích nhất thời, 
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nhưng không mang lại hạnh phúc và thỏa 
lòng dài lâu.

Chính bản thân Rockefeller biết rõ rằng 
tiền không thể mua được hạnh phúc. Người 
đàn ông sở hữu hàng tỉ đô la đã từng nói rằng: 
“Thật sai trái khi cho rằng những người cực kì 
giàu có thì luôn luôn hạnh phúc.”

Một cô y tá chuyên chăm sóc những người 
bệnh cận tử tại Úc trong nhiều năm đã ghi 
lại năm điều hối tiếc nhất mà người bệnh 
thường hay nói đến khi đang cận kề cái chết. 
Không có bất kì điều nào liên quan đến việc 
kiếm được nhiều tiền hơn. Thực sự, một trong 
những điều họ tiếc nuối nhất chính là: “Tôi 
ước gì tôi đã không làm việc quá cật lực như 
vậy!” Hầu hết mọi người đều mong ước rằng 
họ đã dành nhiều thời gian hơn cho những 
người thân yêu và bạn bè, hoặc cố gắng để 
sống một cuộc đời vui vẻ, hạnh phúc hơn.

Bạn có từng biết ai đòi xem số dư ngân 
hàng của họ trước khi chết không? Thường 
thì một người sắp chết sẽ ước mong có những 
người thân yêu bên cạnh – để ôm hay cầm tay 
đứa con hay đứa cháu thân yêu một lần sau 
cuối – hay là hòa giải với một người thân, họ 
hàng đã lạnh nhạt bấy lâu nay. Khi chúng ta 
gạt bỏ hết mọi thứ trong cuộc đời ngoại trừ 
chính sự sống, thì thứ còn lại không phải là 
tiền bạc hay của cải, mà là những điều không 
thấy được như là các mối quan hệ và ý nghĩa 
của cuộc sống.
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Trên hết, tiền bạc chỉ là phương tiện chứ 
không phải là cứu cánh. Nó có thể giúp chúng 
ta có được nhiều thứ, nhưng không phải mọi 
thứ. Nó không thể thỏa mãn mọi nhu cầu, 
mong muốn và khát vọng của chúng ta.

Vậy thì chúng ta có thể làm gì? Nếu tiền 
bạc không phải là câu trả lời cho mọi vấn đề 
mà chúng ta có, vậy thì làm thế nào chúng ta 
có thể thỏa mãn mọi nhu cầu và mong muốn 
của bản thân? Và làm thế nào chúng ta có thể 
tránh để không bị cuốn vào việc chạy theo 
đồng tiền?

Nhìn xa hơn tiền bạc
một số người cố gắng hài lòng với những 
gì họ có. Họ tin rằng nếu họ có thể học cách 
sống một cuộc đời đơn giản, trân trọng 
những gì họ đã có và cố gắng sống với ít 
nhu cầu và mong muốn hơn, thì họ có thể 
tránh được việc bị cuốn vào guồng kiếm tiền 
không ngừng nghỉ.

Phương thức này có những điểm tốt – 
nhưng đồng thời cũng có nhiều hạn chế. 
Trước tiên, chúng ta có thể trở nên phớt lờ 
những nhu cầu và trách nhiệm thiết thực, 
điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm 
trọng. Chúng ta không thể, ví dụ như, mặc kệ 
nhu cầu ăn mặc, nhà ở và việc học của con 
cái. Và nếu chúng ta không chăm chỉ làm 
việc, chúng ta có thể không bộc lộ hết những 
tiềm năng của mình. Thứ hai, chúng ta có thể 
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chỉ đơn giản là đang chối bỏ những nhu cầu 
và khát vọng hết sức tự nhiên của con người. 
Sớm hay muộn, những điều này sẽ trở nên 
khó làm ngơ và chúng ta lại có thể cảm thấy 
bất mãn hay không được toại nguyện. Sự 
thỏa lòng thật không thể tìm thấy đơn thuần 
bằng việc suy nghĩ tích cực, hay phó mặc 
cho số phận.

Có lẽ có một câu trả lời khác cho vấn đề 
này. Thay vì phụ thuộc vào tiền như là giải 
pháp cho tất cả những nhu cầu của chúng ta, 
hay chối bỏ nó hoàn toàn, bạn nghĩ thế nào 
về việc tìm một Đấng có thể mang cho chúng 
ta sự an toàn và thỏa lòng thực sự?

Hãy hình dung một đứa trẻ được yêu 
thương bởi cha mẹ mình, luôn luôn chăm sóc 
cho mình. Đứa trẻ 
này có thể không 
có nhiều thứ; 
không giàu có và 
có thể không có 
tất cả những điều 
nó muốn. Nhưng 
đứa trẻ này có 
thể vẫn cảm thấy 
hạnh phúc và 
thỏa lòng nếu có 
được sự đảm bảo chắc chắn rằng cha mẹ 
yêu thương mình và sẽ không bao giờ bỏ rơi 
mình.

Bây giờ, hãy hình dung Đấng có thể 

Sự thỏa lòng thật 
không thể tìm 
thấy đơn thuần 
bằng việc suy 
nghĩ tích cực, hay 
phó mặc cho số 
phận.
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mang cho chúng ta một tình yêu lớn lao hơn 
cả tình yêu thương của cha mẹ. Ai có thể yêu 
thương chúng ta mà không có ngoại lệ, là 
Đấng đời đời và không thay đổi, tể trị mọi 
điều và luôn quan tâm đến những lợi ích của 
chúng ta?

Hãy nghĩ đến Đức Chúa Trời, Đấng Sáng 
Tạo.

Đây là Đấng toàn năng, toàn tri, đời đời, 
Đấng biết rõ chúng ta và yêu thương chúng 
ta. Bởi vì Chúa tạo ra chúng ta, Ngài biết 
chính xác những điều chúng ta cần. Bởi vì 
Ngài yêu thương chúng ta, Ngài luôn quan 
tâm đến những lợi ích của chúng ta và sẽ chu 
cấp mọi điều tốt đẹp cho chúng ta. Và bởi vì 
Ngài là Đấng toàn năng và đời đời, Ngài có 
thể cho chúng ta sự đảm bảo rằng Ngài tể trị 
mọi hoàn cảnh, cuộc sống và số phận của 
chúng ta.

Làm thế nào chúng ta biết được điều 
này? Chính Chúa đã nói điều này. Ngài đã 
hứa với chúng ta rằng: “Ta sẽ chẳng lìa con, 
chẳng bỏ con đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5).

Góc nhìn khác biệt  
về cuộc sống
chúng ta đã thấy được rằng tiền bạc chỉ 
là phương tiện để đạt được một mục tiêu. 
Không may là, rất nhiều người trong chúng 
ta đã trở nên quá chăm chú vào phương tiện 
hơn là mục đích cuối cùng. Chúng ta quá lo 
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lắng về việc tích lũy thật nhiều tiền bạc và trở 
nên bất hạnh trong suốt quá trình. Khi mải mê 
đuổi theo việc kiếm “thêm một đồng nữa”, 
chúng ta quên đi điều gì thật sự quan trọng 
trong cuộc sống.

Tuy nhiên, nếu chúng ta quay về với Chúa 
– giống như một đứa trẻ đến với cha mẹ mình 
– thì góc nhìn của chúng ta về cuộc sống sẽ 
thay đổi. Bởi vì Ngài hứa với chúng ta một 
tương lai đời đời với Ngài, chúng ta có thể 
nhìn xa hơn những nhu cầu và khát khao của 
đời này và không cần phải lo lắng về chúng. 
Cũng như đứa trẻ mà sự an toàn và thỏa lòng 
đơn giản đến từ việc được cha mẹ yêu thương, 
chúng ta cũng có thể tìm thấy tình yêu thương 
dành cho chúng ta ở nơi Chúa.

Một góc nhìn tương tự đã giúp Phao-lô 
vẫn tiếp tục vững vàng, ngay cả khi ông bị 
giam cầm trong nhà tù Rô-ma cách đây 2 
ngàn năm. Trong một lá thư gửi cho các anh 
em tín hữu, ông đã viết rằng: “Tôi biết thế 
nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi 
nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để 
sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Tôi làm 
được mọi sự nhờ Đấng ban năng lực cho tôi” 
(Phi-líp 4:12-13).

Điều gì tiếp theo?
Thế thì chúng ta làm sao với tiền đây? Nếu 
chúng ta có thể nhìn xa hơn khỏi những nhu 
cầu và mong muốn của mình khi chúng ta tin 
nhận và quay về với Chúa, thái độ của chúng 
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ta đối với đồng tiền nên là thế nào?
Quay về với Chúa không có nghĩa là 

chúng ta ngừng sống thực tế. Tiền có một 
vai trò hết sức thực tế và hữu dụng trong đời 
sống hiện đại của chúng ta và không có điều 
gì sai trái khi chúng ta làm việc chăm chỉ và 
tiết kiệm một cách khôn ngoan. Thách thức 
của chúng ta là nhận ra những giới hạn của 
đồng tiền. Nếu chúng ta chỉ dựa vào mỗi 
tiền bạc để điều khiển cuộc sống và số phận, 
nhiều khả năng chúng ta sẽ mắc kẹt trong 
cuộc đua tích lũy tiền bạc ngày càng nhiều 
hơn – và rồi cuối cùng sẽ trở nên bất hạnh.

Nếu chúng ta neo chắc cuộc đời mình 
vào Chúa thay vì vào tiền bạc, chúng ta sẽ 
có được góc nhìn mới mẻ về cuộc sống và về 
tình trạng tài chính của chúng ta. Chúng ta sẽ 
biết rằng Chúa là Đấng cai trị, rằng Ngài yêu 
thương và quan tâm chăm sóc chúng ta và 
rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để 
đương đầu với những thách thức trong cuộc 
sống.

Bạn còn nhớ Rockefeller chứ? Người 
kiếm được thật nhiều tiền trong cuộc sống 
đã biết tìm thấy sự thỏa lòng chân thật ở nơi 
đâu. Ông đã nói rằng: “Không có gì trên thế 
gian này có thể sánh với mối thông công với 
Đấng Christ; không điều gì có thể làm cho 
thỏa mãn ngoại trừ Đấng Christ.”

Đây có phải là điều bạn đang tìm kiếm?
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