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L©i Nói ñÀu
ThÜa các bån,
ñÙc Chúa Tr©i chúng ta sáng tåo m†i s¿ tÓt lành cho con ngÜ©i
Ç‹ quän trÎ, vì chúng ta có hình änh cûa Ngài (Sáng-th‰ kš 1: 27).
Qua Chúa Jêsus Christ, chúng ta ÇÜ®c xÜng là con ñÙc Chúa
Tr©i, m¶t dân cûa ñÙc Chúa Tr©i, dân thÀy t‰ lÍ, dân ÇÜ®c thÜÖng
xót, dân có quyŠn phép ñÙc Chúa Tr©i, có Chúa Jêsus là Vua (là
Anh Cä), có thiên Çàng trên tr©i và dÜ§i ÇÃt là lãnh th°, có sách LuÆt
Pháp tØ miŒng ñÙc Chúa Tr©i (chính là Chúa Jêsus) là s¿ khôn
ngoan và thông sáng, cÛng chính là quyŠn phép cho chúng ta: ’’Anh
em ngày trÜ§c không phäi là m¶t dân, mà bây gi© là dân ñÙc Chúa
Tr©i, trÜ§c không ÇÜ®c thÜÖng xót, mà bây gi© ÇÜ®c thÜÖng xót. ’’(I
PhierÖ 2: 10)
’’VÆy các ngÜÖi phäi gi» làm theo các mång lÎnh và luÆt lŒ này; vì
Ãy là s¿ khôn ngoan và s¿ thông sáng cûa các ngÜÖi trÜ§c m¥t các
dân t¶c; h† nghe nói vŠ các luÆt lŒ này, së nói r¢ng: Dân nÀy là m¶t
dân khôn ngoan và thông sáng không hai! ’’(Phøc truyŠn 4: 6)
NgÜ©I Cha yêu dÃu luôn luôn mong muÓn con Ngài ÇÜ®c giàu
có, hånh phúc, th¡ng th‰... Và tÒn tåi Ç©I Ç©I v§I Ngài. ñÙc Chúa
Tr©I phán r¢ng:
’’Dân Ta bÎ diŒt vì c§ thi‰u s¿ thông bi‰t. ’’ (Ôsê 4: 6a)
S¿ thông bi‰t cûa ñÃng Tåo Hoá qua các tiên tri và Ç¥c biŒt
qua Con M¶t Ngài là Chúa Jêsus Christ, Çã ÇÜ®c tÕ ra cách rõ ràng
và m¶t lÀn Çû cä, Çó là quy‹n sách LuÆt Pháp, Çó là Kinh Thánh
tr†n b¶, Çó là L©I ñÙc Chúa Tr©i (Ngôi L©i) và cÛng chính là hình
änh ñÃng Christ.
’’ñÙc Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho Ç‰n Ç©I Ç©i
không hŠ thay Ç°i. ’’ (HêbÖrÖ 13: 8)
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ñÙc Chúa Tr©i muÓn bån lÃy s¿ Thông bi‰t, Khôn ngoan cûa
Ngài cho chính mình Ç‹ sÓng, Ç‹ làm viŒc hÀu bån trª nên giÓng
hình änh Cha mình. Chúa Jêsus phán:
’’Quä thÆt, quä thÆt, Ta nói cùng các ngÜÖi, Con ch£ng t¿ mình
làm viŒc gì ÇÜ®c; chÌ làm ÇiŠu chi mà Con thÃy Cha làm; vì m†i
ÇiŠu Cha làm, Con cÛng làm y nhÜ vÆy.’’(Giæng 5: 19)
ñây không phäi m¶t quy‹n sách bày tÕ bÃt cÙ m¶t š riêng
cûa m¶t con ngÜ©i, m¶t t° chÙc nào, Chúa không muÓn bån mŒt
nh†c vì Ç†c nhiŠu sách vª. NhÜng Çây chÌ là s¿ trích dÅn L©i ñÙc
Chúa Tr©i vŠ phÜÖng diŒn NhÆn PhÜ§c qua s¿ thông bi‰t cûa
Ngài:
’’Vä låi, bªi vì kÈ truyŠn Çåo là ngÜ©i khôn ngoan, nên cÛng cÙ
dåy s¿ tri thÙc cho dân s¿; ngÜ©i Çã cân nh¡c, tra soát, và s¡p Ç¥t
thÙ t¿ nhiŠu câu châm ngôn. KÈ truyŠn Çåo có chuyên lo tìm ki‰m
nh»ng câu luÆn tÓt ÇËp; và các l©i Çã vi‰t ra Çšu là chánh tr¿c và
chân thÆt. L©i cûa ngÜ©i khôn ngoan giÓng nhÜ Çót; s¡p ch†n các
câu châm ngôn khác nào Çinh Çóng ch¥t: Nó do m¶t ñÃng Chæn
Chiên mà truyŠn ra. Låi, h«i con, hãy chÎu dåy: NgÜ©i ta chép
nhiŠu sách ch£ng cùng; còn h†c quá thÆt làm mŒt nh†c cho xác
thÎt. Chúng ta hãy nghe l©i k‰t cûa lš thuy‰t này: Khá kính s® ñÙc
Chúa Tr©i và gi» các ÇiŠu ræn Ngài; Ãy là tr†n phÆn s¿ cûa ngÜÖi.
Vì ñÙc Chúa Tr©i së Çem Çoán xét các công viŒc, Ç‰n n‡i viŒc kín
nhiŒm hÖn h‰t, ho¥c thiŒn ho¥c ác cÛng vÆy. (TruyŠn Çåo 12: 9- 14)
Bån Çã s¤n sàng chÜa? Chúng ta cùng bÜ§c vào Kinh Thánh,
vào Chúa Jêsus Christ, Con ñÜ©ng SÓng, S¿ Thông Bi‰t cûa ñÙc
Chúa Tr©i.....!
H¶I Thánh Jesus Zentrum e. V
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PhÀn thÙ nhÃt

ÇÙc chúa tr©i ba ngôi yêu chúng ta

ñÙc Jêhôva phán:
Vì ta ñaõ coi ngöôi laø quí baùu, ñaùng chuoäng, vaø ñaõ YEÂU ngöôi. (EÂsai 43: 4)
Ta YEÂU caùc ngöôi. (Malachi 1: 2a)
Khi Y-sô-ra-eân coøn thô aáu, ta yeâu daáu noù; ta goïi con trai ta ra khoûi EÂ-díp-toâ.
Ta ñaõ duøng daây nhaân tình, duøng xích yeâu thöông keùo chuùng noù ñeán.
Ta ñaõ nhö nhöõng keû côûi aùch khoûi haøm chuùng noù,
vaø ñeå ñoà aên tröôùc maët chuùng noù.
(OÂâseâ 11: 1 & 4)

ñÙc Chúa jêsus phán:
Ta laáy laøm vui veû veà choã coù ngöôøi ôû treân traùi ñaát cuûa Ngaøi
Vaø söï vui thích ta ôû nôi con caùi loaøi ngöôøi.
(Chaâm. 8: 31)
Chaúng coù söï yeâu thöông naøo lôùn hôn laø vì baïn höõu maø phoù söï soáng mình. Ví
thöû caùc ngöôi laøm theo ñieàu ta daïy, thì caùc ngöôi laø baïn höõu ta.
Ta chaúng goïi caùc ngöôi laø ñaày tôù nöõa, vì ñaày tôù
chaúng bieát ñieàu chuû mình laøm; nhöng ta ñaõ goïi caùc ngöôi laø baïn höõu ta,
vì ta töøng toû cho caùc ngöôi bieát moïi ñieàu ta ñaõ nghe nôi Cha ta.
(Giaêng 15: 13- 15)

ñÙc thánh-linh bày TÕ:
Ñöùc Thaùnh Linh maø Ñöùc Chuùa Trôøi khieán ôû trong loøng chuùng ta,
HAM MEÁN chuùng ta ñeán noãi GHEN TÖÔNG.
(Giacô 4 : 5)
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Tình yêu Çó Çã có tØ trÜ§c khi sáng th‰, ngay khi bån
còn phåm t¶i Ngài Çã yêu... Và tình yêu Çó së còn Ç‰n Ç©i Ç©i:
Daàu nuùi dôøi, daàu ñoài chuyeån,
nhöng loøng nhaân-töø ta ñoái vôùi ngöôi chaúng dôøi khoûi ngöôi,
lôøi giao-öôùc bình-an cuûa ta chaúng chuyeån,
Ñöùc Gieâ-hoâ-va, laø Ñaáng thöông xoùt ngöôi, phaùn vaäy.
(Eâsai 54 : 10)
Ta seõ cöôùi ngöôi cho ta ñôøi ñôøi ;
ta seõ cöôùi ngöôi cho ta trong söï coâng bình vaø chaùnh tröïc,
nhaân töø vaø thöông xoùt.
Phaûi, ta seõ cöôùi ngöôi cho ta trong söï thaønh tín,
vaø ngöôi seõ bieát Ñöùc Gieâ-hoâ-va.
(Oâseâ 2 : 19-20)

Ngài Çã chÙng tÕ Tình Yêu Çó b¢ng viŒc làm, Çã ch‰t th‰ cách
nhøc nhã, Ç° huy‰t ra cho chúng ta trên cây thÆp t¿, Ç‹ chu¶c
chúng ta trª thành con ñÙc Chúa Tr©i.
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PhÀn thÙ HAI

ñÙc chúa tr©i ñã ban phÜ§c
cho chúng ta qua chúa Jesus
(Nguyên t¡c Çón nhÆn)
Ùc Chúa Tr©i ba ngôi hiŒp m¶t yêu chúng ta trên h‰t m†i s¿ và
Çã cho chúng ta m†i s¿ qua Chúa Jêsus (Ngôi L©i):
’’Ngaøi ñaõ khoâng tieác chính Con mình, nhöng vì chuùng ta heát thaûy maø
phoù Con aáy cho, thì Ngaøi haù chaúng cuõng seõ ban MOÏI SÖÏ luoân vôùi Con
aáy cho chuùng ta sao ? ’’
(Roâma 8: 32)
Chúa muÓn ban phÜ§c cho chúng ta nhÜ Çã phán v§i Abraham:
’’Ta seõ laøm cho ngöôi neân moät daân lôùn; ta seõ BAN PHÖÔÙC cho ngöôi,
cuøng laøm noåi danh ngöôi, vaø ngöôi seõ thaønh moät NGUOÀN PHÖÔÙC. ’’
(Saùng. 12: 2)
ñ‹ xÙng Çáng nhÆn ÇÜ®c các L©i HÙa Çó, ñÙc Chúa Tr©i Çã thº ÇÙc tin
Abraham, chúng ta cÛng së nhÆn ÇÜ®c tÃt cä các L©i HÙa, N‰u chúng ta
yêu và tin Chúa hÖn tÃt cä m†i s¿: HÖn quê hÜÖng, hÖn cha mË, hÖn bà
con... ’’Vaû, Ñöùc Gieâ-hoâ-va coù phaùn cuøng Abram raèng: Ngöôi haõy ra khoûi
queâ höông, voøng baø con vaø nhaø cha ngöôi, maø ñi ñeán xöù TA SEÕ CHÆ
CHO. ’’
(Saùng. 12: 1)
HÖn con trai Ç¶c nhÙt yêu qúi cûa mình:
’’Ñöùc Chuùa Trôøi phaùn raèng: Haõy baét ñöùa con moät ngöôi yeâu daáu, laø Ysaùc, vaø ñi ñeán xöù Moâ-ri-a, nôi ñoù daâng ñöùa con laøm cuûa leã thieâu ôû treân
moät hoøn nuùi kia maø TA SEÕ CHÆ CHO. ’’
(Saùng. 22: 2)
Chúa Çã thº Abraham ! Ông Çã dám tin cÆy vào Chúa và Çã nhÆn ÇÜ®c L©i
HÙa , trª thành t° phø cûa m¶t dòng dõi Chúa ch†n !
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VŠ phÀn chúng ta, có dám dâng cûa cäi theo Çúng cách Chúa dåy
cho ? HÀu phÜ§c Chúa tràn Çày không ch‡ chÙa :
’’Caùc ngöôi haõy ñem HEÁT THAÛY PHAÀN MÖÔØI vaøo kho, haàu cho coù
löông thöïc trong nhaø ta ; vaø töø nay caùc ngöôi khaù laáy ñieàu naày maø
thöû ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va vaïn quaân phaùn, xem ta coù môû caùc cöûa soå
treân trôøi cho caùc ngöôi, ÑOÅ PHÖÔÙC XUOÁNG CHO CAÙC NGÖÔI
ÑEÁN NOÃI KHOÂNG CHOÃ CHÖÙA CHAÊNG ! Ta seõ vì caùc ngöôi ngaên
caám keû caén nuoát, noù seõ khoâng phaù haïi boâng traùi cuûa ñaát caùc ngöôi;
vaø nhöõng caây nho caùc ngöôi trong ñoàng ruoäng cuõng seõ khoâng ruïng
traùi tröôùc khi ñeán muøa, Ñöùc Gieâ-hoâ-va phaùn vaäy. Moïi nöôùc seõ xöng
caùc ngöôi laø coù phöôùc, vì caùc ngöôi seõ laø ÑAÁT VUI THÍCH, Ñöùc
Jeâhoâva vaïn quaân phaùn vaäy. ’’ (Malachi 3:10-12)
Quä thÆt ñÙc Chúa Tr©I Ü§c muÓn cách khát khao và Çã làm
hoàn thành viŒc Ãy, là ban phÜ§c trên con cái Ngài, Ç‹ h† có hình
änh Chúa Jêsus Christ , trª thành s¿ vinh hi‹n Ngài ; hÀu cho ai tin và
làm theo së sÓng Ç©I Ç©I, và sÓng cách dÜ dÆt ngay khi trên ÇÃt này.
S¿ tÕ ra chÌ cho ngÜ©I mà Ngài ch†n qua Chúa Jêsus.
’’Nhöõng söï bí maät thuoäc veà Gieâ-hoâ-va Ñöùc Chuùa Trôøi CHUÙNG TA;
song nhöõng söï baøy toû thuoäc veà chuùng ta,
vaø con chaùu chuùng ta ñôøi ñôøi,
ñeå chuùng ta LAØM THEO MOÏI LÔØI cuûa luaät phaùp naày. ’’
(Phuïc truyeàn. 29 : 29)
Do Çó, L©i ñÙc Chúa Tr©i cho kÈ không tin là dåi d¶t, là mùi s¿
ch‰t... NhÜng cho kÈ tin, ÇÜ®c l¿a ch†n là khôn ngoan, quyŠn phép,
mùi cûa s¿ sÓng : ’’Song le, veà nhöõng ngöôøi ñöôïc goïi, baát luaän
ngöôøi Giu-ña hay ngöôøi Gôø-reùc, thì Ñaáng Christ laø quyeàn pheùp cuûa
Ñöùc Chuùa Trôøi vaø söï khoân ngoan cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi. Bôûi vì söï roà
daïi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø khoân saùng hôn ngöôøi ta, vaø söï yeáu ñuoái
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi laø maïnh hôn ngöôøi ta. ’’ (I Côrinhtô 1: 24- 25)
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Chìa khóa phÜ§c hånh Çã giao cho con Ngài mang tên ’’
Malachi 3: 10 ’’ dùng Ç‹ mª m†i cºa s° phÜ§c hånh
cûa nÜ§c tr©i cho th‰ nhân’’Caùc ngöôi haõy ñem HEÁT THAÛY
PHAÀN MÖÔØI vaøo kho, haàu cho coù löông thöïc trong nhaø ta; vaø
töø nay caùc ngöôi khaù laáy ñieàu naày maø thöû ta, Ñöùc Gieâ-hoâ-va
vaïn quaân phaùn, xem ta coù môû caùc cöûa soå treân trôøi cho caùc
ngöôi, ÑOÅ PHÖÔÙC XUOÁNG CHO CAÙC NGÖÔI ÑEÁN NOÃI
KHOÂNG CHOÃ CHÖÙA CHAÊNG!
(Xin bån Ç†c sách HêbÖrÖ 7: 1- 10 trÜ§c khi theo dõi ti‰p)
I

* Abraham
* Chúng ta

}

1/10 cûa cäi
------------->
<-------------S¿ chúc phÜ§c

{

* Vua Mên-chi-xê-Çéc
* Vua Jêsus (ñÃng sÓng)

Hình änh trên là nguyên t¡c Çón nhÆn phÜ§c hånh tØ tr©i:
* Hình änh Abraham ngày xÜa Çã dâng cho vua Mên-chi-xê-Çéc 1/10
trong nh»ng vÆt rÃt tÓt cûa mình (Hê-bÖ-rÖ 7: 4).
Vua Mên-chi-xê-Çéc nhÆn 1/10 cûa Abraham và chúc phÜ§c cho
ông (Hê-bÖ-rÖ 7: 6)
* Låi Ç¢ng này, chúng ta ngày nay dâng 1/10 trong nh»ng vÆt rÃt
tÓt cûa mình cho ñÃng SÓng là Chúa Jesus.
Chúa Jesus Christ há ch£ng gÃp b¶i phÀn mà chúc phÜ§c cho chúng ta
sao ???
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PhÀn thÙ ba

ÇÙc chúa tr©i là ÇÃng sáng tåo
tØ không ra có,
Là ÇÃng phát h¶t giÓng
và làm tØ ít ra nhiŠu.
(II Côrinhtô 9: 10- 11)
Ùc Chúa Tr©i muÓn bån trª nên giàu có vŠ tâm linh và
dÜ dÆt vŠ vÆt chÃt:
’’Vì anh em bieát ôn cuûa Ñöùc Chuùa Jeâsus Christ chuùng ta, Ngaøi
voán giaøu, vì anh em maø töï laøm neân ngheøo, haàu cho bôûi söï
ngheøo cuûa Ngaøi, anh em ñöôïc neân giaøu. Ñaáng phaùt hoät gioáng
cho keû gieo gioáng vaø baùnh ñeå nuoâi mình, cuõng seõ phaùt hoät
gioáng cho anh em vaø laøm cho sanh hoùa ra nhieàu, Ngaøi laïi seõ
theâm nhieàu traùi cuûa söï coâng bình anh em nöõa. Nhö vaäy, anh
em ñöôïc giaøu trong moïi söï, ñeå laøm ñuû moïi caùch boá thí, haàu
cho ngöôøi khaùc bôûi chuùng toâi maø taï ôn Ñöùc Chuùa Trôøi. ’’ (II
Côrinhtô 8: 9 & 9: 10- 11) .
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Ngài Çã nhÆm cûa lÍ là Y-sác (h¶t giÓng ñÙc Chúa Tr©i cho,
Abraham và Sara vÓn Çã già không có con) tØ Abraham và làm cho
ra nhiŠu nhÜ sao trên tr©i, nhÜ bøi trên ÇÃt. Ngài Çã nhÆm cûa lÍ là
Chúa Jêsus Ç‹ cä thiên hå tØ Ngài trª thành con ñÙc Chúa Tr©i,
Chúa Jêsus Çã làm Çày cá trong lÜ§i PhierÖ (Luca 5 : 6) và Çã khi‰n
hai con cá và næm cái bánh DÐ TH¯A cho næm ngàn ngÜ©i nam
(Luca 9 : 13- 17).
’’Vaû, neáu traùi ñaàu muøa laø thaùnh, thì caû ñoàng cuõng thaùnh ;
vaø neáu reã laø thaùnh, thì caùc nhaùnh cuõng thaùnh. ’’
(Rôâma 11 :16)

Trong m†i cûa cäi mà ñÙc Chúa Tr©i ban cho chúng ta( chúng
ta vÓn không có), n‰u dâng 1/10 lên Chúa thì phÀn Çó trª nên thánh,
do Çó 9/10 còn låi cÛng trª nên thánh. Cûa cäi ÇÜ®c nên thánh së
ñÜ®c ban phÜ§c dÒi dào, n‰u khôg dâng Chúa g†i là æn tr¶m
cûa Chúa và bÎ rûa sä.
„ Các ngÜÖi bÎ rûa sä, vì các ngÜÖi , thäy cä nÜ§c ÇŠu æn tr¶m
ta.(Mal.3:9)
Ngài là ñÃng Phát H¶t GiÓng, còn Gieo GiÓng là
phÀn cûa chúng ta (bánh Ç‹ æn, nhÜng ÇØng æn cä h¶t giÓng Chúa
ban!):
’’Vì chuùng ta laø vieäc Ngaøi laøm ra, ñaõ ñöôïc döïng neân trong Ñöùc
Chuùa Jeâsus Christ ñeå laøm vieäc laønh maø Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ saém
saün tröôùc cho chuùng ta laøm theo. ’’ (Êphêsô 2: 10)
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PhÀn thÙ tÜ

SÖÏ CAÛN TRÔÛ CUÛA SATAN
1./ Satan bieát roõ ñeàu naøy neân heát söùc laøm vieäc, ñeå loaøi ngöôøi khoâng
daâng 1/10 moïi cuûa caûi cho Ñöùc Chuùa Trôøi, ñeå bò goïi laø “aên troäm,, Ñöùc
Chuùa Trôøi, ñeå bò ruûa saû thay vì ñöôïc chuùc phöôùc (Malachi 3: 8,9), ñeå
KHOÂNG VAÂNG LÔØI ñeàu Ñöùc Chuùa Trôøi ñaõ daïy cho con mình:
’’Phaøm thueá moät phaàn möôøi thoå saûn, baát kyø vaät gieo hay laø hoa quaû cuûa
caây, ñeàu thuoäc veà Ñöùc Gieâ-hoâ-va; aáy laø moät vaät thaùnh, bieät rieâng ra cho
Ñöùc Gieâ-hoâ-va ’’
(Leâvi 27: 30)
’’Coøn veà 1/10 cuûa baøy boø hay laø chieân, töùc laø moïi vaät chi ñi ngang döôùi
gaäy, con thöù möôøi seõ laø thaùnh, bieät rieâng ra thaùnh cho Ñöùc Jeâhoâva ’’
(Leâvi 27: 32)
’’Ñoù laø caùc MAÏNG LÒNH MAØ ÑÖÙC JEÂHOÂVA TRUYEÀN CHO Moâi-se veà
daân Y-sô-ra-eân taïi treân nuùi Sinai ’’
(Leâvi 27: 34)
2./ Tieàn baïc, cuûa caûi seõ trôû thaønh moät ’’ MA LÖÏC ’’ neáu chuùng ta
khoâng vaâng lôøi xöû duïng theo caùch Ñöùc Chuùa Trôøi daïy:
a) Ngöôøi Vieätnam goïi moät thaàn laø THAÀN TAØI (Tieàn).
b) Kinh Thaùnh goïi noù laø MA-MOÂN, chuû cuûa theá gian, ñaïi dieän cho
tieàn vaø cuûa caûi:
’’Caùc ngöôi khoâng coù theå laøm toâi Ñöùc Chuùa Trôøi laïi laøm toâi Mamoân nöõa
’’
(Mathiô 6: 24)
’’Cuûa caûi anh em bò muïc naùt, aùo xoáng bò moái moït aên roài. Vaøng baïc anh
em bò ten reùt, ten reùt ñoù seõ laøm chöùng nghòch cuøng anh em, noù cuõng
nhö löûa vaäy, seõ aên thòt anh em.Anh em ñaõ THAÂU TRÖÕ TIEÀN CUÛA
TRONG NHÖÕNG NGAØY SAU ROÁT ! ’’
(Giacô 5:2-3)
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c) Tham tieàn baïc laø COÄI REÃ MOÏI ÑEÀU AÙC, trôû neân boäi ñaïo, chuoác
nhieàu ñau ñôùn (I Timoâtheâ6:10). Coùù ngöôøiõ ñaõ giöõ ñuû moïi ñeàu raên
khaùc, nhöng khi Chuùa Jeâsus chæ caùch duøng tieàn ñeå laøm vieäc laønh
thì ñaõ BOÛ CHUÙA MAØ ÑI (Mathiô 19: 16-22).
* Ngay ngöôøi giaûng lôøi Chuùa thöôøng SÔÏï tín ñoà boû ñi khoâng daùm
giaûng cách ngay th£ng veà tieàn thueá 1/10.
* Chæ bôûi tieàn baïc, cuûa caûi gaây ra NGHÒCH NHAU trong gia ñình,
quoác gia, toaøn theá giôùi, vaø nghòch vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi.
3./ Bò Sa-tan noùi doái: Tieàn haàu vieäc Chuùa, và tiŠn daâng hieán
Çã quaù hÖn soá tieàn thueá 1/10 neân khoâng caàn phaûi laøm n»a.
* Ngày xÜa ñÙc Chúa Tr©i phán dåy Adam và Eva ÇÜ®c t¿ do æn
hoa quä cûa các thÙ cây trong vÜ©n, ngoåi trØ cây bi‰t ÇiŠu thiŒn và
ác kÈo bÎ CH÷T (Sáng. 2: 16- 17). Satan nói dÓi: Hai ngÜ©i ch£ng
ch‰t Çâu mà còn b¢ng ñÙc Chúa Tr©i (Sáng. 3: 4- 5).
* ñÙc Chúa Tr©i phán: Các ngÜÖi bÎ rûa sä, vì các ngÜÖi, thäy cä
nÜ§c ÇŠu æn tr¶m Ta (Malachi 3: 9). Có th‹ Satan së nói dÓi bån:
Ch£ng có s¿ rûa sä Çoán phåt nào cho nh»ng kÈ ª trong ñÙc Chúa
Jêsus-Christ (Rôma 8: 1) nhÜ ngày nào Çã cám d‡ Chúa Jêsus b¢ng
chính L©i ñÙc Chúa Tr©i (MathiÖ 4: 1- 9). NhÜng thÜa bån ’’ ª trong
Chúa Jêsus là làm theo L©i ñÙc Chúa Tr©i ’’. Hãy trä l©i và n‰u cÀn
hãy Çu°i nó Çi nhÜ Chúa Jêsus Çã làm:
’’ H«i qûy Satan, ngÜÖi hãy lui ra ’’(MathiÖ
4: 10).
’’
ñÙc Chúa Tr©i yêu con mình, nhÜng không th‹ Çi ngÜ®c v§i
L©i Çã phán! Ngài không th‹ chÓi chính mình!
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PhÀn thÙ næm

Lë thÆt cûa ngÜ©I cha hiŠn lành

ë thÆt ( Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi ) cho bi‰t:
* Noäp thueá 1/10 laø boån phaän, daâng hieán laø tuøy taám loøng
(Malachi 3: 9) & (IICoârinhtoâ9: 7)
(Luaät phaùp taïi caùc quoác gia cuõng vaäy, khoâng keå ngöôøi ñoù laøm vieäc
thieän lôùn theá naøo, chæ caàn troán thueá laø bò PHAÏT).
• Phöôùc cuûa thueá 1/10 LzN H÷N phöôùc daâng hieán raát nhieàu.
Kinh Thaùnh cheùp: PHÖÔÙC XUOÁNG KHOÂNG CHOÃ CHÖÙA
(Malachi 3: 10).
Cha chuùng ta, Ñöùc Chuùa Trôøi toaøn coõi vuõ truï, taát caû ñeàu thuoäc
veà Ngaøi vaø thuoäc veà chuùng ta laø con caùi Ngaøi qua Chuùa Jeâsus, ñang
keâu goïi chuùng ta caùch yeâu meán thieát tha:
’’Chôù yeâu theá gian, cuõng ñöøng yeâu caùc vaät ôû theá gian nöõa; neáu ai
yeâu theá gian, thì söï kính meán Ñöùc Chuùa Cha chaúng ôû trong ngöôøi
aáy.Vì moïi söï trong theá gian, nhö söï meâ tham cuûa xaùc thòt, meâ tham
cuûa maét, vaø söï kieâu ngaïo cuûa ñôøi, ñeàu chaúng töø Cha maø ñeán,nhöng
töø theá gian maø ra. Vaû theá gian vôùi söï tham duïc noù ñeàu qua ñi, song
AI LAØM THEO YÙ MUOÁN ÑÖÙC CHUÙA TRÔØI THÌ COØN LAÏI ÑÔØI ÑÔØI.
’’
(I Giaêng 2: 15-17)
’’Vì chuùng ta ra ñôøi chaúng heà ñem gì theo,
chuùng ta qua ñôøi cuõng chaúng ñem gì ñi ñöôïc ’’
(I Timoâtheâ 6:7)
- 16 -



’’Ta yeâu meán nhöõng ngöôøi yeâu meán ta,
Phaøm ai tìm kieám ta seõ gaëp ta.
Söï giaøu coù, söï toân troïng,
Cuûa caûi beàn laâu, vaø söï coâng bình, ñeàu ôû nôi ta.
Boâng traùi ta toát hôn vaøng, ñeán ñoãi hôn vaøng roøng;
Hoa lôïi cuûa ta quí hôn baïc cao.
Ta ñi trong con ñöôøng coâng bình,
Giöõa caùc loái ngay thaúng,
Ñaëng laøm cho keû yeâu meán ta höôûng ñöôïc CUÛA CAÛI THAÄT,
Vaø laøm cho ÑAÀY DAÃY CAÙC KHO TAØNG CUÛA HOÏï. ’’
(Chaâm ngoân 8: 17-21)
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PhÀn thÙ sáu

CHA TA LAØM VIEÄC CHO ÑEÁN BAÂY GIÔØ,
TA CUÕNG LAØM NHÖ VAÄY (Giaêng 5: 17)
ôõi caùc con caùi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi kh¡p ÇÃt; coù hình aûnh
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù Lôøi cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi, coù Thaùnh-Linh cuûa
Ñöùc Chuùa Trôøi, coù Huyeát baùu cuûa Chuùa Jeâsus laø SÖÏ THAÉNG; haõy
nhö Cha mình saùng taïo vaø laøm ra nhieàu nhöõng SÖÏ TOÁT LAØNH môû
mang Nöôùc Thieân Ñaøng döôùi ñaát, LAÁY CHÌA KHOÙA ’’ MALACHI
3:10 ‘’ maø môû moïi cöûa soå phöôùc laønh töø trôøi!
(Taát caû caùc Hoäi Thaùnh ñöôïc phöôùc lôùn - nhö beân Ñaïi Haøn - laø nhöõng
Hoäi Thaùnh baét ñaàu töø moät vaøi ngöôøi vaø ñoùng thueá 1/10.)
Chôù nghe lôøi Satan laø Cha ñeû söï noùi doái: ’’… Ñoùng thueá 1/10
nhieàu tieàn quaù, khoâng ñuû soáng… ’’ ! Haõy nghe Lôøi Ñöùc Chuùa Trôøi laø
Leõ Thaät: Tieàn 1/10 , tieàn Daâng Hieán Chuùa seõ khoâng maát maø coøn laïi
ñôøi ñôøi, ñaõ gieo ra thì gaët haùi boäi phaàn.
’’ Ví baèng caùc ngöôi bieát nhöõng söï naày, thì coù phöôùc, mieãn laø caùc
ngöôi laøm theo. ’’
(Giaêng 13: 17)
’’Vaø nhôø ñaïo aáy, anh em ñöôïc cöùu roãi, mieãn laø anh em giöõ laáy y
nhö toâi ñaõ giaûng cho; baèng khoâng, thì anh em daàu coù tin cuõng voâ
ích. ’’
(I Coârinhtoâ 15: 2)

- 18 -

PhÀn thÙ bäy

TIEÀN 1/10 LAØM LÖÔNG THÖÏC
TRONG HOÄI THAÙNH
öùc Chuùa Trôøi ñaõ taïo ra moïi vaät chaát toát laønh cho con Ngaøi laø
chuùng ta. Ñöùc Chuùa Trôøi chuùng ta laø Thaàn Linh, ñaõ ôû trong moät xaùc thòt
Chuùa Jeâsus, Ngaøi laø Ñöùc Chuùa Trôøi cuûa theá giôùi taâm linh vaø Ñöùc Chuùa
Trôøi cuûa theá giôùi vaät chaát nöõa. Trong Lôøi Ngaøi daïy chuùng ta caùch duøng
tieàn thueá 1/10 trong Hoäi Thaùnh:
 Löông cho ngöôøi Leâvi:
’’Coøn veà con chaùu Leâ-vi, naày ta ñaõ ban cho laøm cô nghieäp, moïi thueá
moät phaàn möôøi cuûa Y-sô-ra-eân laøm löông veà coâng vieäc mình laøm trong
hoäi maïc. Vì ta ñaõ ban cho ngöôøi Leâ-vi laøm cô nghieäp, nhöõng thueá moät
phaàn möôøi cuûa daân Y-sô-ra-eân daâng giô leân cho Ñöùc Jeâhoâva. Bôûi côù ñoù,
ta ñaõ phaùn veà hoï raèng: Hoï seõ khoâng coù cô nghieäp giöõa daân Y-sô-ra-eân.’’
(Daân-soá-kyù 18: 2, 24)
’’Keû naøo maø ngöôøi ta daïy ñaïo cho, phaûi laáy trong heát thaûy cuûa caûi mình
maø chia cho ngöôøi daïy ñoù.’’
(Galati 6: 6)
 Löông cho thaày teá leã:
’’Theá thì, trong nhöõng thueá moät phaàn möôøi maø caùc ngöôi laõnh nôi daân
Y-sô-ra-eân, thì cuõng phaûi laáy ra moät phaàn möôøi laøm leã vaät daâng giô leân
cho Ñöùc Jeâhoâva, vaø giao leã vaät cuûa Ñöùc Jeâhoâva ñoù cho A-roân, thaày teá
leã. Caùc ngöôi vaø gia quyeán caùc ngöôi phaûi aên noù trong nôi naøo cuõng
ñöôïc, vì laø coâng giaù mình veà vieäc caùc ngöôi laøm trong hoäi maïc.’’
(Daân-soá-kyù 18: 28, 31)
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’’Vaäy thì coù ai aên löông nhaø maø ñi ñaùnh giaëc? Coù ai troàng vöôøn nho maø
khoâng aên traùi? Hay laø coù ai chaên baày vaät maø khoâng duøng söõa noù ñeå nuoâi
mình?
Neáu chuùng toâi ñaõ gieo cuûa thieâng lieâng cho anh em, maø muoán thaâu laïi
cuûa vaät chaát cuûa anh em, thì naøo coù phaûi moät vieäc quaù leõ ñaâu?
Anh em haù chaúng bieát raèng ai haàu vieäc thaùnh thì aên cuûa daâng trong ñeàn
thôø, coøn ai haàu vieäc nôi baøn thôø thì coù phaàn nôi baøn thôø sao? Cuõng vaäy,
Chuùa coù truyeàn raèng ai rao giaûng Tin laønh thì ñöôïc nuoâi mình bôûi Tin
laønh. ’’
(I Coâ-rinh-toâ 9: 7,11,13-14)
 ’’Cho ngöôøi Leâ-vi, khaùch laï, keû moài coâi vaø cho ngöôøi goùa buïa,
thueá 1/10 laøm löông thöïc trong Hoäi Thaùnh. ’’ (Phuïc-truyeàn 26: 12-13)
 ’’Chôù boû beâ ngöôøi Leâ-vi ôû trong thaønh ngöôi, vì ngöôøi khoâng
coù phaàn, cuõng khoâng höôûng cô nghieäp chi chung vôùi ngöôi. ’’
(Phuïc-truyeàn 14: 27)
 ’’Ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi bò boû, vì khoâng coù löông thöïc 1/10,
nhöõng keû haàu vieäc Chuùa phaûi boû ñi laøm vieäc kieám soáng. Neâ-heâ-mi keâu
goïi ñoùng thueá 1/10. ’’
(Neâ-heâ-mi 13: 10-13)
 ’’Vua EÂ-xeâ-chia truyeàn ñoùng thueá 1/10 cho daân Leâ-vi. ’’
(II Söû kyù 31: 4-10)
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PhÀn thÙ tám

CAÙCH NOÄP THUEÁ 1/10


Taát caû (Brutto) caùc lôïi töùc maø Ñöùc Chuùa Trôøi ban cho, caàn
ñoùng thueá 1/10 (Leâ-vi.7: 30-34). Haõy ñem heát thaûy (Brutto)
phaàn möôøi vaøo kho (Malachi 3: 10).



Ngöôøi Leâ-vi nhaän löông cuõng ñoùng 1/10 (Daân-soá. 18: 21-24).



Neáu ñöôøng xa, caùc thoå saûn,… ñoåi ra baïc mang tôùi Hoäi Thaùnh
(Phuïc-truyeàn. 14:14-26).





Mình thuoäc veà Hoäi Thaùnh naøo thì noäp thueá 1/10 nôi Hoäi Thaùnh ño
ù(Phuïc-truyeàn.14: 28).
Noäp thueá 1/10 caùch ngay thaúng (II Söû kyù 31: 12). ( Haõy coi
chöøng aâm möu ma quyû! Muïc ñích noäp thueá 1/10 laø ñeå
NHAÄN PHÖÔÙC. Haõy ngay thaúng, vì Chuùa thaáu roõ moïi vieäc.)



Chuùa Jeâsus cuõng ñoùng thueá khi coøn ôû treân ñaát ñeå laøm göông
(Mathiô 17 : 24-27).
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PhÀn thÙ chín

AI YEÂU TA HAÕY VAÂNG GIÖÕ LÔØI TA
(I Giaêng 5: 3)

göôøi ta hay baøn caõi vaø hoâ haøo veà tình yeâu,
söï hieäp moät vôùi Ñöùc Chuùa Trôøi vaø vôùi nhau,
coù raát nhieàu quan nieäm vaø ñònh nghóa, nhöng chæ coù MOÄT LEÕ THAÄT veà
SÖÏ HIEÄP MOÄT vaø TÌNH YEÂU THÖÔNG (khoâng phaûi chæ veà taâm linh
nhöng caû vaät chaát nöõa):
“ Chuùng ta bieát mình yeâu con caùi Ñöùc Chuùa Trôøi, khi chuùng ta yeâu Ñöùc
Chuùa Trôøi vaø giöõ veïn caùc ñieàu raên Ngaøi. Vì naày laø söï yeâu meán Ñöùc
Chuùa Trôøi, töùc laø chuùng ta vaâng giöõ ñieàu raên Ngaøi. Ñieàu raên cuûa Ngaøi
chaúng phaûi laø naëng neà…”
(I Giaêng 5: 2- 3)
“ Phaøm nhöõng ngöôøi tin Chuùa ñeàu hieäp laïi vôùi nhau, laáy moïi vaät laøm
cuûa chung. Baùn heát gia taøi ñieàn saûn mình maø phaân phaùt cho nhau, tuøy
söï caàn duøng cuûa töøng ngöôøi. Ngaøy naøo cuõng vaäy, cöù chaêm chæ ñeán ñeàn
thôø; coøn ôû nhaø, thì beû baønh vaø duøng böõa chung vôùi nhau caùch vui veû
thaät thaø, ngôïi khen Ñöùc Chuùa Trôøi vaø ñöôïc ñeïp loøng caû daân chuùng. Moãi
ngaøy Chuùa laáy nhöõng keû ñöôïc cöùu theâm vaøo Hoäi thaùnh. ”
(Coâng vuï 2: 44- 47)
“ Vaû, ngöôøi tin theo ñoâng laém, cöù moät loøng moät yù cuøng nhau. Chaúng ai
keå cuûa mình laø cuûa rieâng; nhöng keå moïi vaät laø cuûa chung cho nhau. Caùc
söù ñoà laïi laáy quyeàn pheùp raát lôùn maø laøm chöùng veà söï soáng laïi cuûa Ñöùc
Chuùa Jeâsus Christ; vaø heát thaûy ñeàu ñöôïc phöôùc lôùn. Vì trong tín ñoà
khoâng ai thieáu thoán caû, bôûi nhöõng ngöôøi coù ruoäng hay nhaø, ñeàu baùn ñi,
baùn ñöôïc bao nhieâu tieàn cuõng ñem ñeán ñaët döôùi chaân caùc söù ñoà;roài tuøy
theo söï caàn duøng cuûa moãi ngöôøi maø phaùt cho”
(Coâng vuï 4: 32- 35)
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Chuùa goïi teân baïn caùch yeâu daáu vaø hoûi:
’’ Con yeâu Ta chaêng? ’’
Chuùa Jeâsus ñang ngaém nhìn chuùng ta caùch khaån thieát vaø chôø ñôïi vaøo
lôøi noùi vaø haønh ñoäng chuùng ta, Ngaøi seõ im laëng ñau ñôùn neáu ai choái Lôøi
Ngaøi nhö Phierô ñaõ ba laàn choái Chuùa, Ngaøi cuõng seõ hôùn hôû vui möøng
neáu ai ñaùp laïi:
’’ Laïy Chuùa, Chuùa bieát heát moïi vieäc,
Chuùa bieát raèng CON YEÂU CHUÙA ’’ (Giaêng 21: 17b)
Chính Ñöùc Chuùa Jeâsus ñaõ thaønh laäp Hoäi Thaùnh maø caùc cöûa aâm
phuû khoâng theå naøo thaéng ñöôïc, neáu Hoäi Thaùnh ñoù ñaët treân Hoøn Ñaù
Lôøi Ñöùc chuùa Trôøi (nghe, ñoïc, LAØM THEO).
 Ai laø ngöôøi tin vaø ñöùng treân Hoøn Ñaù aáy ?
 Ai laø ngöôøi cho Ñöùc Jeâ-hoâ-va xöû duïng ?
 Ai laø ngöôøi ñeå ’’ YÙ Cha theå hieän döôùi ñaát nhö ôû treân trôøi ’’ ?
 Ai laø ngöôøi duøng chìa khoùa (Ma-la-chi 3: 10) Chuùa ban ñeå môû
cöûa trôøi ?
 Ai laø ngöôøi muoán cuøng vôùi Ñöùc Thaùnh Linh thaønh laäp moät Hoäi
Thaùnh cuoái cuøng nhö Hoäi Thaùnh ñaàu tieân ? (Coâng-vuï. 2: 42-47)
 Ai laø ngöôøi muoán ñoùn nhaän côn möa doài daøo cuoái cuøng ?
 Ai laø ngöôøi coù taâm tình cuûa Chuùa Jeâsus khao khaùt muoán Ñoå
Phöôùc Trôøi cho moïi ngöôøi ?
Chuùa ñang hoûi chính baïn, ngöôøi maø Chuùa keâu goïi baèng chính teân
baïn, Ngaøi ñang ao öôùc laøm vieäc chung vôùi baïn.
Xin haõy nhaân danh Chuùa Jeâsus, ngöôøi anh Caû cuûa chuùng ta
(Roâma 8: 29; Heâbôrô 1: 6) tuyeân boá höùa nguyeän luoân laøm theo Lôøi Ñöùc
Chuùa Trôøi, caàm chìa khoùa ñi MÔÛ CAÙC CÖÛA SOÅ NÖÔÙC TRÔØI vì yeâu
Ngaøi, vì SÖÏ VINH HIEÅN NGAØI vaø VÌ SÖÏ MÔÛ ROÄNG NÖÔÙC TRÔØI taïi
ñaát cho moïi ngöôøi; ñaïp ñaàu Satan, daønh laïi moïi söï cho theá nhaân:
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“HOØN ÑAÙ ñaõ döïng laøm truï ñaây seõ laø ñeàn Ñöùc Chuùa Trôøi,
vaø toâi seõ noäp laïi cho Ngaøi MOÄT PHAÀN MÖÔØI (1/10)
moïi cuûa caûi maø Ngaøi seõ cho toâi.,,
(Saùng. 28: 22)
Ñöùc Thaùnh Linh ñaõ cuøng vôùi baïn THAÉNG ma-quæ, khi baïn ñaõ
ñoïc lôøi höùa nguyeän naøy vaø laøm theo. Nhöõng ñeàu laønh maø coù theå baïn
ao öôùc tröôùc nay maø chöa laøm ñöôïc (Roâma 7: 15) Leõ thaät luoân luoân
giuùp chuùng ta THAÉNG söï noùi doái.
“ Vì naày laø söï yeâu meán Ñöùc Chuùa Trôøi,
töùc laø chuùng ta vaâng giöõ ñieàu raên Ngaøi,
ñieàu raên Ngaøi chaúng phaûi laø naëng neà,
vì heã söï gì sanh bôûi Ñöùc Chuùa Trôøi thì THAÉNG HÔN THEÁ GIAN;
vaø söï thaéng hôn theá gian, aáy laø ñöùc tin cuûa chuùng ta.
Ai laø ngöôøi thaéng hôn theá gian, haù chaúng phaûi keû tin
Ñöùc Chuùa Jeâsus laø Con Ñöùc Chuùa Trôøi hay sao? ”
(I Giaêng 5: 3- 5)
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