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 Bài học  5 Những Chìa khóa của Vương quốc Đức Chúa Trời  

 Bài học  6 Nền Kinh tế Vương quốc  
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 Baì học  9 Chúa Giê-su đã sống như thế nào? 
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2. Chiến đấu chống Nghèo khổ  

Trong Chúa Giê-su, bạn sẽ tìm được những phương cách để chống nạn Nghèo khổ  

 

Đọc Kinh Thánh :  II Cô-rinh-tô 8 và 9. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ :  

“Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm 
nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.” II Cô-rinh-tô 8:9. 

Đề tài chia sẻ   

Hãy chân thật mà hỏi lòng mình rằng phải chăng lâu nay bạn cam chịu chấp nhận nghèo khó 
như điều không thể tránh, và chẳng có chút cố gắng nào để tiến hành cuộc linh chiến chống lại 
các thế lực tối tăm đang đè nặng trên bạn? 

 

Chuẩn bị thực tập  

Hãy tìm đủ mọi lý do để phản bác bài học này. Nhưng nếu không làm được, thì hãy ngồi lại bên 
nhau, chính thức ăn năn trước mặt Chúa về việc đã chấp nhận một sự rủa sả như điều thường 
tình xảy đến, rồi nhân danh Chúa Giê-su và đứng trên LỜi Đức Chúa Trời mà cầu nguyện và 
cảnh báo cho Sa-tan biết rằng cuộc chiến tranh để chống lại sự nghèo đói của nó gieo rắc đã 
bắt đầu. 

Bài tập có tính điểm   

Viết trên một trang giấy giải thích về ý nghĩa thực tế của ‘con lạc đà ba bướu’. 

Suy ngẫm từng chữ câu Kinh thánh dưới đây: Thi thiên 23:1. 

 

Cưỡi trên lưng một con Lạc đà ba bướu  

Người ta nói rằng không cảm thấy thoải mái chút nào khi cưỡi trên một con lạc đà có một hay 
bướu, như vậy, hãy tưởng tượng tâm trạng còn tệ hại hơn thế nào nếu phải thực hiện một cuộc 
hành trình dài trên lưng lạc đà có ba bướu. Nhưng trường hợp ấy hoàn toàn đúng với sự chúng 
ta được kêu gọi vào một đời sống Cơ-đốc phục vụ. Hãy nghe Phao-lô nói về nếp sống tài chính 
của cá nhân ông trong Công vụ.20:33-35: 

“Tôi chẳng ham bạc, vàng, hay là áo xống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay 
này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em 
rằng phải chịu khó làm việc như vậy, để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Đức 
Chúa Giê-su có phán rằng: Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.”  
 
Bướu 1 – giải quyết các nhu cầu bản thân của bạn.  
Bướu 2 – có đủ tài chính để giúp đỡ đồng bạn. 
Bướu 3 – có đủ tài chính để chia sẻ với người nghèo khó.  
 
Mục đích của nếp sống này là làm sao có đủ để giúp cho chính mình và đồng thời còn có 
thể chia sẻ cho những người khác. Có thề bạn thấy việc giải quyết những phiếu thanh toán 
chi phí của bản thân mình đã là khó khăn rồi, vậy làm sao có thể nghĩ tới việc chia sẻ với kẻ 
khác? 
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Đức tin để Chiến đấu Chống Nghèo khổ  

Không có đức tin thì chẳng thể sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, và đức tin thì đến bởi sự người 
ta nghe và tin Lời Đức Chúa Trời. Vậy, chúng ta hãy xem Chúa dạy gì về điều này? Hêb. 11:6, 
Rô-ma 10:17. 

 

Đức Chúa Trời ban cho khả năng để tạo nên sự giàu có  

Sách Phục truyền Luật lệ Ký 8:18 xác định rằng chính Đức Chúa Trời là Đấng ban cho khả 
năng để tạo ra sự giàu có. Ngài không ban cho bạn sự giàu có, nhưng Ngài ban cho bạn khả 
năng để tạo ra sự giàu có. Bạn đã cầu xin cho có được khả năng ấy không? 

 

 

 

Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng. Ngài có thể làm những diều gì?  

Đức Chúa Trời có quyển ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng 
đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn rời rộng nữa để làm các thứ việc lành…  

Bí quyết là gieo ra cách rời rộng thì đến mùa thu hoạch sẽ gặt hái được nhiều. Do đó, nếu bạn 
làm đúng như vậy thì Chúa hứa sẽ giúp bạn được trở nên giàu có trong mọi sự. Tại sao Đức 
Chúa Trời làm vậy? Lý do là để bạn có thể, trong mọi hoàn cảnh, giúp đỡ cách rời rộng cho 
đồng bạn, cho người nghèo khổ, và nếp sống rộng lượng hào phóng của bạn sẽ đem lại kết 
quả là dâng lên Chúa sự cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen. II Cô-rinh-tô  9:6-11. 

 

Món quà tặng hay là sự Ban Cho không thể diễn tả nên lời của Đức Chúa Trời  

Phao-lô kết thúc các chương về khả năng tài chính bằng những lời cảm tạ dâng lên cho Đức 
Chúa Trời về món quà không cách nào diễn tả của Ngài. Món quà ấy là gì vậy?   

Món quà ấy chính là Đức Chúa Giê-su Christ.  

Chỉ duy nhất nhờ Chúa Giê-su và vì sự thống khổ Ngài đã gánh chịu trên khổ hình Thập tự 
giá mà ngày nay đời sống chúng ta mới hưởng được mọi ơn phước của Đức Chúa Trời.  

 

Điều gì đã xảy ra trên Thập tự giá?  
Chúa Giê-su đã mang đi tất cả những điều gây tổn hại cho chúng ta và ban cho chúng 
ta những phước hạnh từ nơi Đức Chúa Trời. Đúng là một sự trao đổi diệu kỳ đã diễn ra! 

  

Ngài bị đóng đinh vì cớ sự gian ác của chúng ta.  
Ngài bị vết đâm vì cớ tội lỗi của chúng ta.  
Ngài chịu trừng phạt để đem lại cho chúng ta sự bình an.  
Ngài bị tổn thương để chúng ta được chữa lành.[Ês.53:5-6; I Phi-e-rơ 2:24,25] 

 Chúa Giê-su mang lấy tội lỗi chúng ta và ban cho chúng ta sự tha thứ của Đức 
Chúa Trời. Có phải chúng ta tin tưởng điều này và quyết tâm chiến đấu chống lại 
mọi mưu đồ của Sa-tan muốn cướp giật sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng 
ta?  

 Chúa Giê-su gánh lấy tật bệnh của chúng ta và ban cho chúng ta sự chữa lành. 
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Chúng ta tin tưởng điều này và cương quyết chiến đấu chống lại mọi mưu đồ 
của Sa-tan muốn cướp giật sức khỏe của chúng ta.  

 Chúa Giê-su chịu hình phạt thay cho chúng ta và ban cho chúng ta sự bình an 
của Đức Chúa Trời. Chúng ta cương quyết chiến đấu chống lại mọi mưu chước 
của Sa-tan muốn cướp mất sự bình an của chúng ta.  

 Chúa Giê-su mang lấy những sự rủa sả thay cho chúng ta và ban cho chúng ta 
sự giải cứu khỏi điều ác, Gal. 3:13. Chúa Giê-su chịu sự ruồng bỏ hơn bất cứ ai 

khác để mang đến cho chúng ta một sự chấp nhận phước hạnh từ nơi Đức 
Chúa Trời.  Chúng ta tin tưởng điều này và quyết chiến đấu chống lại mọi ý đồ 
đen tối của Sa-tan muốn cướp lấy phần cơ nghiệp đời đời của chúng ta, Mat. 
27:46; Êph. 1:5. 

  

Chúng ta hãy đi một bước xa hơn  

“Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-su Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm 
nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu.”, II Cô-rinh-tô 8:9. 

Chúa Giê-su vốn giàu có trên thiên đàng với tất cả những phước hạnh của Đức Chúa Trời, 
nhưng vì bạn mà Ngài trở nên nghèo nàn. Người nghèo khó là kẻ cơ cực, cơ hàn, không 
tiền không của và chẳng thể tự giúp mình.Trên Thập tự giá, Chúa Giê-su đã trở nên dạng 
người nghèo nàn cơ cực ấy. Tại sao? Lý do là để giúp bạn có thể trở nên giàu có qua sự 
nghèo hèn mà Ngài gánh chịu vì bạn. Nghiên cứu kỹ phần từ vựng nguyên bản, bạn sẽ thấy 
rằng chữ giàu ở đây -‘plousios’ và ‘plouteo’-  đơn giản chỉ có nghĩa là giàu vật chất, và chữ 
nghèo ở đây - ‘ptocheuo’- có nghĩa là nơi cùng cực của sự cơ hàn.  

Phao-lô không có ý nói về những sự Giàu có thuộc linh  

Chúa Giê-su vốn là giàu có, đã bằng lòng gánh lấy sự nghèo hèn cơ cực của bạn , và giúp 
bạn bởi đứng tin tiếp nhận được sự ban cho về giáu có vật chất.  

 

Bạn có tin thế không? 

Phải chăng bạn tin rằng mình đã được cúu rỗi và do đó mạnh dạn chống trả các mưu đồ 
của Sa-tan muốn cướp mất phước hạnh của Chúa ban cho bạn? 

Phải chăng bạn tin rằng bạn đã được chữa lành tại Thập tự giá Đấng Christ và do đó cương 
quyết chiến đấu chống lại Sa-tan để bảo vệ nguồn sức khỏe Chúa ban cho mình? 

Phải chăng bạn tin rằng, tại Thập tự giá,  mình đã được giải phóng khỏi những  sự rủa sả 
và do đó cương quyết bẻ gãy mọi sự rủa sả mà Sa-tan tìm cách đặt để trên bạn, nhưng bạn 
có chiến đấu chống nghèo khổ với cùng phương cách đó không? 

Hay phải chăng bạn nhượng bộ trước kẻ thù để chấp nhận những sự dối trá và ngụy biện 
cho rằng cảnh nghèo nàn, đói kém, khổ đau và thiếu thốn ở những người chung quanh bạn 
chỉ là điều cần phải chấp nhận và không thể tránh được, cho dù Kinh thánh nói rằng sự 
nghèo khổ là một sự rủa sả? Chân lý tối thượng, ấy là nhờ Chúa Giê-su và công lao Thập 
tự giá mà bạn thực sự trở nên một con người giàu có, tự do, được chữa lành, được yêu 
mến và được cứu rỗi. Vậy, tại sao bạn đón nhận một ân huệ này mà bỏ qua một ân huệ 
kia? Dĩ nhiên, vấn đề quan trọng hơn là bạn sẽ làm gì với những sự giàu có mà Đấng Christ 
tin giao cho bạn? Phải chăng Ngài muốn đem lại phước hạnh cho bạn, cho Ngài hay cho 
những người khác? 
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Chúa Giê-su nói : “Mọi việc đã được trọn” 

Công lao của Ngài trên Thập tự giá đã hoàn thành trọn vẹn, không có gì để lại cho con người 
phải làm, ngoại trừ đem lòng tin tưởng nơi Ngài, Giăng 19:30. Nếu bạn đang thiếu mất bất kỳ 

ân huệ nào của Đức Chúa Trời, thử hỏi ai là kẻ cướp bóc phước hạnh của Chúa ban cho bạn? 
Bạn phải làm gì trong trường hợp này? Nếu bạn đứng vững trên nền tảng của đức tin này và 
quyết tâm chống trả lại sự rủa sả về nạn nghèo khổ bằng tinh thần kiên trì tin cậy, nguyện cầu, 
và hành động, thì mọi hoàn cảnh chắc chắn sẽ thực sự diễn biến rất thuận lợi và phù hợp với lẽ 
thật của Lời Đức Chúa Trời. 

 

Hãy Cầu nguyện cho xứ Kuwait  
Dân số : 1.300.000 người A-rập và các đám dân nhập cư   

Dân Kuwait theo Hồi giáo. Một số người nhập cư có thể là Cơ-đốc nhân 
Xứ này có nguồn thu nhập lớn từ dầu hỏa. 
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3. Từ Đói Kém đến Dư Dật  

Tại sao Đức Chúa Trời đưa nước tới cho Y-sác trong một vùng đất khô hạn nắng cháy 
đang trong tình trạng đói kém? 

 

Đọc Kinh thánh : Sáng thế Ký 26. 

Khúc Kinh thánh cần ghi nhớ :  

“Các con hãy giữ lấy mình. Nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách! Nếu họ ăn năn, hãy tha 
thứ! Dù trong một ngày, nếu anh em con phạm lỗi với con bảy lần, và bảy lần trở lại cùng con 
mà nói: ‘Tôi ăn năn’ thì con cũng phải tha thứ.” Lu-ca 17:3,4. 

Đề tài chia sẻ   
Chúa Giê-su có ý muốn nói gì khi Ngài nói : “Ban cho được phước hơn là nhận lãnh.”? 

Chuẩn bị thực tập   

Cậy ơn Chúa, hãy duyệt xét lại tấm lòng và quá khứ của bạn để nhận ra những kẻ thù của 
mình. 
Dưới ánh sáng của bài học này và thể theo nhu cầu của bạn muốn hưởng được phước hạnh 
và sự thịnh vượng đến từ Đức Chúa Trời, thì một lần nữa bạn cần phải làm gì với sự vùa giúp 
của Chúa? Chuẩn bị để đích thân trình bày hoặc qua thư từ vào lấn tới. 

Bài tập có tính điểm   

Hãy viết trên một trang giấy về một nhân vật Y-sác thời nay mà bạn biết qua quan hệ bình 
thường hoặc qua thông tin sách báo, tức một người nào đó đã sử dụng đời sống mình với tinh 
thần vị tha để giúp đỡ cho những kẻ khác kém may mắn hơn mình. 

 

Suy ngẫm khúc Kinh thánh dưới đây:  Ma-thi-ơ 5:43-48. 

Bây giờ chúng ta cùng nhau xem qua câu truyện của một trong những bậc vĩ nhân của Cựu 
Ước. Tên của ông là Y-sác, và câu truyện về ông được tường thuật trong sách Sáng thế Ký 
26:1-33. Chúng ta sẽ thấy thế nào Y-sác đã đi qua một cuộc hành trình dài từ khi phải sống 
trong một hoàn cảnh hạn hán, đói kém và suy sụp kinh tế cho tới lúc được thịnh vượng, chẳng 
những no đủ cho chính mình mà còn dư dật để có thể chia sẻ phước hạnh cho cả một thành 
phố.  

 

Ban cho có phước hơn là nhận lãnh  

Sự thịnh vương theo Thánh kinh không có nghĩa là được giàu có cho riêng cá nhân bạn, mà là 
có đủ cho bản thân bạn và còn có dư dật hơn nữa để ban bố cho kẻ khác nhằm đẩy mạnh việc 
rao truyền Phúc âm và giúp đỡ người khốn khó. Đây chính là mục đích mà Sứ đồ Phao-lô đã 
nói đến trong tín thư II Cô-rinh-tô 9:8, và ông còn giải thích rất rõ về vấn đề này ở các chương 

8, 9. Chúa Giê-su đã đến không phải để được phục vụ, mà là để phục vụ và cống hiến mạng 
sống của mình. Ngài đã nói : “Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” Mác 10:45, Công 
vụ.20:35. 

 

Dưới đây xin kể ra vài Nhân vật Y-sác của thời Hiện đại :  
 

- George Muller, người sống tự lực và nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ mồ côi. 
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- Bác sĩ Dowie, người xây dựng một thành phố có tên là Si-ôn để làm nơi sinh sống cho 
mình và cho hàng ngàn người khác nữa.  

- William Booth, người nhờ cậy đức tin mà giúp đỡ cho hàng ngàn người Anh nghèo 
khổ trong thế kỷ 19. 

- Miguel Diez, một người Tây Ban Nha, đã và đang nuôi dưỡng hàng ngàn lớn cùng trẻ 
em vô gia cư tại Tây Ban Nha cũng như ở 56 nước khác trên thế giới. 

 

Trong xứ xảy ra nạn đói kém  
Sách Sáng thế Ký 26:1 có nói đến nạn đói kém xảy ra trong xứ. Đói kém xảy đến vì đất 
đai khô hạn, từ đó kéo theo bệnh tật và tình trạng bất an trong dân chúng. Nhiều nước 
đang phát triển ngày hôm nay cũng vẫn còn đương đầu với nạn đói kém thường xuyên, 
tương tự như trường hợp Y-sác muốn chạy sang Ai Cập nhưng bị Đức Chúa Trời ngăn 
cản. Vậy, Y-sác đã làm thế nào để sống còn qua cơn đói kém? 

 

Y-sác nghe Lời Đức Chúa Trời  

Trước hết, Y-sác vâng phục Đức Chúa Trời và có niềm tin nơi Lời Ngài. Thay vì dùng hết số 
lượng hạt giống lương thực còn lại, ông mang nó đi gieo trồng trong vùng đất khô hạn. Chính vì 
vâng phục Đức Chúa Trời và làm điều tưởng chừng như không chút giống ai, trong một nơi 
dường như khó chấp nhận nhất, nhờ vậy mà chỉ một năm sau, Y-sác đã gặt hái thu nhập gấp 
mười lần hơn.và từ đó bắt đầu thịnh vượng. Có điều đáng buồn, không phải ai cũng mừng vui 
khi thấy bạn được phước đâu. Quân Phi-li-tin ganh tị với sự thịnh vượng Đức Chúa Trời ban 
cho Y-sác, nên họ đã quăng đá và đất xuống các giếng của Y-sác. Vua của quân Phi-li-tin còn 
xô đuổi Y-sác phải ra đi tìm nơi khác mà cư ngụ, Sáng thế Ký 26:6; 12-16. 

 

Y-sác không chịu để bị gục ngã bởi những sự thất bại của bản thân mình  

Cả đến các bậc vĩ nhân của Đức Chúa Trời cũng không tránh khỏi những sự thất bại. Trong 
trường hợp của Y-sác, chúng ta thấy ông đã phạm cùng một sự sai lầm như của cha ông là Áp-
ra-ham : vì sợ quân Phi-li-tin nên ông đã nói dối về người vợ xinh đẹp của mình. Dĩ nhiên là 
Đức Chúa Trời cho ông biết về sự lỗi lầm này, khiến ông phải suy nghĩ và hổ thẹn về tội lỗi của 
mình, Sáng thế Ký 26:7-11. 

 

Chúng ta đều biết rõ, một kẻ cứ mê đắm trong tội lỗi sẽ không được Đức Chúa Trời lắng nghe 
đâu, nhưng ở đây Y-sác đã ăn năn, và nhờ đó về sau lại được Đức Chúa Trời chúc phước cho. 
Y-sác đã không để bị gục ngã do các sự thất bại và yếu đuối của mình, bởi vì nếu gục ngã thì 
chẳng bao giờ có cơ hội để bước vào vùng đất hứa. Trong trường hợp nhỡ có vấp ngã, thì con 
đường duy nhất để đứng dậy và đi tới là chân thật hạ mình, ăn năn thống hối và cầu xin sự tha 
thứ.-Thi thiên 66:18; I Giăng 1:8-9; Châm ngôn 24:16; Mi-chê 7:7-9. 

 

Y-sác cho đào lại những cái giếng của Áp-ra-ham  

Đó là những cái giếng đã bị quân Phi-li-tin, là quân ưa gây hấn, cho lấp lại sau khi Áp-ra-ham 
qua đời. Còn nhớ những cái giếng này đã được Áp-ra-ham đào bằng công sức nặng nhọc và 
mồ hôi nước mắt trong những ngày nóng bức nắng hạn, Sáng thế Ký 26:18. 

Quân Phi-li-tin là tiêu biểu cho ai ngày hôm nay?  

Về phương diện thuộc linh, chúng chính là những thế lực của sự tối tăm.  
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Còn những chiếc giếng của Áp-ra-ham ngày hôm nay là gì?  
Trong những năm đã qua, những tổ phụ đức tin của chúng ta cũng đã cho đào các chiếc 
giếng thuộc linh bằng biết bao nhiêu công sức và mồ hôi nước mắt để gây dựng nên Hội 
thánh. Nhưng, vì sự thờ ơ và tính cẩu thả, thiếu cẩn trọng của chúng ta, các thế lực của sự 
tối tăm đã đến và cho lấp những cái giếng này. Do đó, một số giếng đức tin điển hình sau 
đây của Áp-ra-ham cần phải được khai mở lại trong thời đại chúng ta hôm nay:  

   
Những chiếc giếng của đức tin đặt vào nơi Đức Chúa Trời, Sáng thế Ký 15:4-6.   
Những chiếc giếng của sự cầu thay, Sáng thế Ký 18:20-33.  
Những chiếc giếng của sự hi sinh phục vụ, Sáng thế Ký 22:1-14.  
Những chiếc giếng của sự cứu hộ Sáng thế Ký 14:14-16.  

Y-sác kiên định trước mọi sự chống đối  

Có những cuộc tranh cãi và gây hấn về quyền sử dụng nước xảy ra tại Ê-sét, Sít-na, 26:19-22.  
Nếu Y-sác cứ ở đó mãi mê tranh cãi cho quyền lợi của mình, thì chắc rằng đến ngày hôm nay 
ông ta vẫn còn dậm chân tại chỗ mà thôi. Nhưng Y-sác cứ theo đường thằng của Chúa mở mà 
đi tới. Cuối cùng, tại Rê-hô-bốt, Y-sác đã đào được một cái giếng mà không có ai chống đối 
ông nữa. Y-sác được phấn khởi và thốt ra các lời nói tiên tri : "Bây giờ Đức Giê-hô-va đã để 
cho chúng ta được ở rộng rãi, và ta sẽ đặng thịnh vượng trong xứ.” Chính trong đêm đó, Đức 
Giê-hô-va hiện đến cùng Y-sác và xác nhận cho lời tiên tri của ông, Sáng thế Ký 26:22-24. 

 

Bước cuối cùng để mở đường cho phước hạnh được đổ xuống  

Chắc chúng ta còn nhớ cách đối xử trước đây của quân Phi-li-tin dành cho Y-sác chứ?  
Thế nhưng bây giờ, từ vua đến các quần thần và tướng lãnh quân đội, tất cả đều kéo 
đến thăm Y-sác. Lần này, thay vì hù dọa, họ đến với mối giao hảo nhiệt tình và những 
lời xin lỗi về hành vi tồi tệ của họ trước kia. Họ đến với ý muốn ký một hiệp ước hòa 
bình, Sáng thế Ký 26:26-30. Theo bạn thì Y-sác phải đối xử thế nào với những kẻ thù 

địch từng gieo bao đau thương tổn thất cho mình? 

 

Y-sác tỏ lòng khoan dung đối với kẻ thù mình 

Y-sác đã thể hiện được tinh thần của Đấng Christ, Đấng đã đến hàng bao nghìn năm sau, bằng 
cách tổ chức một bữa tiệc hữu nghị để tiếp đón họ và ký với họ một giao ước hòa bình. Không 
còn không khí thù hận truyền kiếp nữa, cũng chẳng có những lời phát biểu hằn học công kích 
nhau nữa, Sáng thế Ký 26:3-31; Mat. 5:43-48, 6.14; Lu-ca 17:3-5. Hãy yêu thương kẻ thù 
nghịch của bạn, nêu không thì họ sẽ mãi mãi là kẻ thù nghịch của bạn. Tình yêu thương có thế 
kéo kẻ thù nghịch trở lại hòa thuận với mình. 

Các đầy tớ của Y-sác tìm được nước  

Không hề có sự trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra trong thời lịch của Đức Chúa Trời! Chính vào cái 
ngày mà Y-sác tha thứ cho kẻ thù nghịch mình, thì phước lành dư dật của Đức Chúa Trời đã 
được đổ xuống. Y-sác và những đầy tớ đã tìm thấy nước phun trào trong bảy cái giếng, đầy đủ 
cho các vụ mùa và súc vật của họ, lại còn dư thừa để ban phước lành cho cả một thị trấn có 
nhiều dân cư ngụ. Họ gọi chỗ ấy là Bê-e-sê-ba, có nghĩa là bảy cái giếng nước, nơi Y-sác đã 
tìm thấy phước hạnh cho bản thân và cho những người khác, nhờ ông biết nghe và vâng phục 
Lời Đức Chúa Trời, kiên trì đi qua bao sự thất bại, chống đối, vất vả cực nhọc, và với lòng 
khoan nhân đối với những kẻ thù. Các ngọn nước phun trào lên từ những chiếc giếng này quả 
thực ngọt ngào làm sao! –Amen!  
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Hãy Cầu nguyện cho xứ Syria 
Dân số : 15.000.000 người Ả-rập 

Cơ-đốc nhân đã có ở đây kể từ thời Hội thánh An-ti-ốt 
Hiện nay, có 90% dân chúng là Hội giáo, và 0.1% là Tin Lành. 
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4. Nền Tiền Tệ của Vương Quốc Đức Chúa Trời  

Bạn có thể có được tất cả các thức ăn này ở đâu, nếu như không có tiền bạc hoặc chi 
phí? 

Đọc Kinh thánh : Êsai 55. 

Khúc Kinh thánh cần ghi nhớ :  

“Đức Giê-hô-va phán : Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng 
phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các 
ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Êsai 55:8-9. 

Đề tài chia sẻ   

Hãy suy nghĩ về sự nhận lãnh. Trong ý nghĩa thực tiễn, thì khi nào và bàng cách nào để bạn 
nhận lãnh một thứ gì? Điều gì xảy ra? 

Chuẩn bị thực tập   

Hãy quyết tâm cố gắng giữ sự yên tĩnh, và dành riêng một ngày để tìm kiếm Chúa. Trong 
khoảng một giờ đầu, có thể bạn sẽ thấy hết thảy mọi vấn đề đổ dồn vào tâm trí bạn. Hãy viết 
chúng ra và trình dâng lên Chúa, rồi cố gắng yên tĩnh chờ đợi. 

Bài tập có tính điểm  

Dùng hai trang giấy, trên đó mô tả thế nào và khi nào Chúa đã thực sự hoàn thành mọi lời hứa 
về phước hạnh dành cho Đa-vít, theo như những gì ông nêu ra trong sách II Sa-mu-ên 7:8-11. 

Suy ngẫm từng chữ khúc Kinh thánh dưới đây:  Thi thiên 37:25-26. 

Chúa lưu ý mọi người về lời mời của Ngài  

“Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.” Êsai 55:1.  

Lời Đức Chúa Trời trong chương sách tuyệt vời này muốn nói rằng dù không tiền, không chi 
phí, bạn vẫn có thể có được sữa là món cần cho phần lương thực, và rượu chỉ về sự ăn mừng. 

Ngoài ra, còn có biết bao lời hứa quý báu khác nữa:  
Bạn sẽ được thưởng thức món ăn ngon, 55:2b.  
Linh hồn bạn sẽ thỏa mãn với thức ăn cực kỳ bổ dưỡng, 55:2b. Sách Giê-rê-mi 31:12 diễn 
tả về các nguồn ơn phước dồi dào của Chúa, và Êsai 1:19 thì xác quyết rằng nếu sẵn lòng  

vâng lời Đức Chúa Trời thì dân sự sẽ ăn được sản vật tốt nhất của đất.  
Phần bạn có nhiệt tình vâng phục Chúa không?  
Đem lại sự sống cho linh hồn của bạn, 55:3.  
Có nhiều ơn phước trong giao ước đời đời của Đức Chúa Trời, Hêb.13:20. 

Đức Chúa Trời hứa ban cho bạn Tình Yêu thương thủy chung của Ngài 

Cũng giống như lời Chúa hứa với Đa-vít, 55:3. Điều này có ý nghĩa gì? Muốn rõ, xin xem II Sa-
mu-ên 7:8-12. 

Sự tiến lên của bản thân.  
Đức Chúa Trời luôn ở cùng bạn.  
Nghỉ yên khỏi sự quấy rầy của những kẻ thù nghịch, cho đến khi chúng nó bị dứt bỏ khỏi 
bạn.  
Đức Chúa Trời công bố sẽ làm cho danh bạn được tôn cao, Sáng thế Ký 12:2.  

Sẽ có một chỗ tốt đẹp được sắm sẵn dành cho chúng ta và con cháu chúng ta.  

Vì sao Đức Chúa Trời ban phước cho Đa-vít nhiều như vậy? 

Tại sao Chúa muốn ban phước cho bạn nhiều như thế? Đó là vì Ngài có chương trình kế hoạch 
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làm cho Đa-vít và ngôi nước của ông trở thành một lời chứng sống động để bày tỏ cho các 
nước trong thế gian thấy rõ đức độ khoan dung và lòng nhân từ vô lượng vô biên của Ngài, 
55:4. Người ta nhìn thấy ơn phước của Đức Chúa Trời ở trên con người của Đa-vít và do đó đã 

chạy đến với ông, một hình ảnh về Chúa Giê-su. Cũng vậy, Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho 
bạn về đức nhân từ của Ngài để qua đó những người chung quanh bạn nhận biết được lòng 
khoan nhân của Ngài, và kế hoạch ấy hiện nay vẫn còn y nguyên.  

"Này, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi chưa hề biết, và nước chưa hề biết ngươi sẽ 
chạy đến cùng ngươi…” Êsai 55:5. 

Một loại tiền tệ khác   

Nếu tiền không được dùng để mua rượu và sữa, như vậy hẳn phải có một loại tiền tệ khác 
trong nền kinh tế mậu dịch của Vương quốc Đức Chúa Trời. Vậy, đó có thể là loại tiền tệ gì?  

Chỉ gồm trong một từ chìa khóa thôi, đó là : “Nhận Lãnh”! 

Có một bản dịch Kinh thánh diễn dịch Êsai 55:1 như sau: "Hãy đến, mua, và chỉ bằng sự tự 
thân đầu phục để nhận lấy các phước hạnh." Thường thì người ta muốn dùng sức mình để 
kiếm tiền và tự thấy có giá trị. Thế nhưng, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đến bởi đức tin và 
không một công đức nào của chúng ta có thể làm chúng ta cảm thấy xứng đáng hay có giá trị.  

Sự ‘hài lòng’ phải trở thành ‘sự biết ơn’   

Chương trình/kế hoạch của Đức Chúa Trời bao giờ cũng là để chúng ta nhận lãnh từ nơi Ngài 
những gì chúng ta có nhu cầu. Có kỳ cầu xin và̀ có kỳ nhận lãnh, nhưng có những người chỉ 
tiếp tục cầu xin mà không bao giờ biết nhận lãnh, Rô-ma 8:32; Giăng 1:16. 

Chìa khóa hay bí quyết để ‘Nhận Lãnh’ là biết ‘Lắng Nghe’  

“Hãy chăm chú nghe Ta…, Hãy nghiêng tai và đến với Ta…”, đó là lời Chúa kêu gọi những con 
người đang bận rộn trong một thế giới ồn ào, Êsai 55:1-3. Điều này nghe thì dễ, nhưng lại cực 

kỳ khó khăn, bởi vì những người đang đói thường không muốn trông đợi ở những lời nói, mà 
chỉ muốn có gì để ăn và uống. Chúng ta biết rằng trải qua bao ngàn năm, Đức Chúa Trời đã 
nuôi dưỡng con dân Ngài ở trong các tỉnh thành cũng như giữa chốn hoang mạc thâm u, vậy 
tại sao chúng ta cứ mãi mê tranh đấu cho miếng ăn, thay vì dành thì giờ và yên tĩnh lắng nghe 
Đức Giê-hô-va Jireh của chúng ta? 

Tại sao Lắng Nghe Đức Chúa Trời là điều quá khó khăn? 

Có một nhà truyền giáo tại Mã Lai lâm trọng bệnh, và các bác sĩ cho biết ông có thể phải qua 
đời. Nằm tại bệnh viện, tất cả những vấn đề và các cuộc hẹn cứ tràn ngập trong tâm trí ông, 
nhưng nhà giáo sĩ này chẳng thể làm được gì để giải quyết chúng, vì tự biết rằng mình đang 
cận kề với cái chết. Nghĩ rằng chẳng mấy chốc nữa đây mình sẽ về với Chúa, và rồi một ai đó 
sẽ phải thay mình gánh vác những công việc cần thiết, như các biên lai thanh toán, các khoản 
tài chính, nhu cầu của gia đình và một số các việc linh tinh khác, nên ông trình dâng lên Chúa 
từng vấn đề một và giữ cho tâm trí được bình yên để chờ đợi điều gì sẽ xảy ra cho mình. Khi 
tiếng nói của các vấn đề không còn thống trị trên đầu óc nữa thì nhà truyền giáo liền nhận biết 
được sự hiện diện của Đức Chúa Trời và có thể nghe tiếng phán dạy của Ngài một cách rõ 
ràng. Sau đó, nhà truyền giáo được chữa lành qua cơn bạo bệnh, nhưng thật đáng tiếc, cho 
đến ngày hôm nay tiếng nói của những vấn đề vấn vương xưa vẫn trở lại với tâm trí ông khiến 
ông đánh mất mối tương giao quý báu giữa ông với Đức Chúa Trời. Quả thực, chính những 
tiếng kêu cầu bức bách của các vấn đề hàng ngày và sự đấu tranh bằng tâm lực của chúng ta 
để tìm cách giải quyết chúng, đã làm cho chúng ta không thể nghe được sự phán dạy từ Đức 
Chúa Trời. 
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Bạn có thể nghe gì từ Đức Chúa Trời? 

Nếu bạn nghe Thánh Linh phán: “Hãy đến”, thì Ngài sẽ nói cho bạn biết nơi nào phải đi dến.  
Khi cô dâu, tức Hội thánh, cũng nói : “Hãy đến”, thì bạn có được một sự chuẩn nhận vững 
chắc rồi đó.  

Hãy trả lời với Thánh Linh:”Vâng, con sẽ đến”, để tại nơi Ngài chỉ định, bạn sẽ được nhận 
được nước sự sống miễn phí, Khải Huyền 22:17. 

Chìa khóa hay Bí quyết để “Lắng nghe” là “Tìm Kiếm”  

Chúa phán dạy : “Hãy tìm kiếm Ta.” Nếu chúng ta tìm Ngài thì sẽ được gặp và nghe tiếng Ngài, 
Êsai 55:6-11. Nhưng bạn chắc chắn sẽ phạm sai nhầm lớn nếu bạn không tìm và không nghe 
được tiếng Ngài.Tại sao? Bởi vì ý tưởng và đường lối Ngài cao hơn và khác hơn ý tưởng cũng 
như đường lối của chúng ta. Chính những lời phát ra từ miệng Ngài và được môi miệng chúng 
ta lặp lại, bao giờ cũng hoàn thành được mục đích của Ngài và không hề trở về cách luống 
công, Êsai 59:21; Ma-thi-ơ 6:33. 

Những chiếc Chìa khóa để Mở Cánh Cửa của Phước hạnh  

‘Nhận Lãnh’, ‘Lắng Nghe’ và ‘Tìm Kiếm’ là ba chiếc chìa khóa hay bí quyết giúp đem lại nguồn 
lực tài chính cho những đầy tớ Đức Chúa Trời và cho công cuộc rao truyền Tin Lành. Đại Sứ 
Mệnh không còn là một bổn phận nặng nề căng thẳng về tài chính nữa, mà là một sự bước đi 
mật thiết với Đức Chúa Trời.  

Bạn sẽ ra đi trong sự vui mừng, không phải trong lo nghĩ căng thẳng.  

Bởi vì, bạn biết rằng Đức Chúa Trời đã phán bảo và hướng dẫn bạn. Bởi đức tin, bạn biết 
rằng Đức Chúa Trời đã cụ bị đầy đủ mọi sự cho con đường chức vụ trước mặt của bạn.  

Bạn cảm thấy bình an vì không có bất kỳ áp lực nào khiến bạn phải lo lắng về khoản tiền 
nong mà bạn vay mượn để thực hiện các ý tưởng của bạn.  

Bạn có thể vượt núi qua đồi trong sự chúc tụng ngợi khen Đức Chúa Trời, thay vì lo lắng sợ 
hãi.  

Bạn lên đường với niềm tin yêu và hưng phấn tràn đầy, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì 
biết rằng Chúa luôn ở bên cạnh mình.  

  

Hãy Cầu nguyện cho xứ Kenya 
Dân số: 31.000.000 người, gồm trong 117 nhóm sắc tộc khác nhau   

Có sự tự do rộng rãi trong việc Rao truyền Phúc âm  
82% dân số là Cơ-đốc nhân  

Xứ Kenya có hơn 500 nhà truyền giáo. 
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5. Những Chìa khóa của Vương quốc Đức Chúa Trời  

Nói với các ngọn núi không phải là điều gì kỳ lạ khác thường như bạn nghĩ đâu! 

 

Đọc Kinh thánh :  Phục truyền Luật lệ Ký 14:22 – 15:11. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ :  

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài 
ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ.” Phi-líp 4:19. 

Đề tài chia sẻ   

Bạn đã bao giờ bất chợt thấy mình nói chuyện với chiếc xe hơi trước mặt, hoặc với các đèn 
báo hiệu giao thông, hay với chiếc xe buýt đến trễ, hoặc ngay cả với chiếc son trên bếp lò? Nếu 
có, thì tại sao việc nói chuyện với núi non, sông ngòi và các tảng đá lại phải bị coi là điều kỳ dị, 
khác thường? 

Chuẩn bị thực tập   

Hãy xem lại cách kỹ lưỡng về sự ban cho của bạn để biết chắc nó hoàn toàn đi đúng với các 
tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Hàng tháng, bạn có thể xem xét cả đến việc gia tằng sự cống 
hiến hay ban cho của mình để giúp đỡ cách rời rộng cho những người nghèo khổ. 

Bài tập có tính điểm  

Viết trên một trang giấy, giải thích về các kế hoạch tiết kiệm của Đức Chúa Trời trong Phục 
truyền Luật lệ Ký 14:22-29 và cho biết chúng có thể mang ý nghĩa gì đối với đường lối thực 

hành tiết kiệm tiền bạc ngày hôm nay. 

Suy ngẫm từng chữ sâu Kinh thánh dưới đây: Truyền đạo 7:12. 

 

Chúng ta đều hiểu rằng mình là những công nhân giờ thứ 11 trong vườn nho cuối mùa của 
Chúa, và mặc dù không biết trước về phần lương hướng, chúng ta vẫn biết rằng Chúa chúng ta 
rất hào phóng. Chúng ta đã biết cách sống của Chúa Giê-su và Phao-lô như thế nào, và chúng 
ta đã khám phá ra một nền tảng đức tin vững chắc cho vấn đề tài chính qua công lao đã hoàn 
thành của Thập tự giá. Nhân vật Y-sác đã bày tỏ cho chúng ta biết phải làm thế nào để có được 
thái độ kiên trì đúng mức trải qua những gian lao thử thách trước khi được trở nên hưng thịnh, 
và đây không đơn giản chỉ là việc nêu ra một ơn phước ước mong, rồi công bố và đợi chờ một 
ai đó mang lại cho mình. Chúng ta đã học về nền tiền tệ của đức tin từ Êsai. Như vậy, chúng ta 
sẽ làm gì trong thực tế đây?  

1. Tin tưởng nơi Chúa  

Hãy tránh xa sự mê đắm bạc tiền và thỏa lòng với những gì mình có, vì Lời Chúa có chép :   

"Chíńh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, 
chẳng từ bỏ ngươi đâu…” Phục truyền 31:8. Như vậy, chúng ta cứ bình yên vững vàng 
bước đi theo Chúa, và mạnh dạn công bố: “Chúa là Đấng Vùa Giúp tôi.” Hêb.13:5-6. 

Trong mọi cảnh ngộ nghịch thù, cứ hãy kiên định nương dựa trên Lời Chúa, để rồi sớm 
muộn bạn sẽ nhận biết rằng những hoàn cảnh không làm đổi thay được chân lý của Lời 
Đức Chúa Trời. 

2. Có Niềm tin nơi Đức Chúa Trời  

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm 
các ngươi mọi điều ấy nữa.” Mat. 6:33. Thực vậy, nếu có bao giờ thấy thiếu thốn ‘những điều 
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mình có cần’, bạn nên luôn luôn tự hỏi phải chăng bạn đang tìm kiếm đúng theo nguyên tắc tể 
trị và đương lối hành xử công chính của Vua Thiên Đàng. 

Ý niệm Thần học của Bà Ma-ri về Sự Lo liệu Quan phòng  

Bà Ma-ri, mẹ Chúa Giê-su, có một ý niệm thần học đầy hiệu lực, khi bà bảo mấy người 
hầu bàn ở tiệc cưới Ca-na : “Người bảo chi, hãy vâng theo cả.” Giăng 2:5. 

Đức tin của Phao-lô về Sự Lo liệu quan phòng  

Phao-lô nói với các tín hữu ở thành Phi-líp: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm đầy đủ mọi sự 
cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-
su Christ.” Phi-líp 4:19. Đây là lời làm chứng chân thật của Phao-lô sau những năm 
tháng dài vất vả cực nhọc trên đường rao truyền Phúc âm. Hãy xem bản danh sách kinh 
khủng về những trường hợp trải nghiệm đầy khổ nhọc, hiểm nguy của Sứ đồ Phao-lô, 
trong tín thư II Cô-rinh-tô 11:23-29. 

Trải qua rất nhiều những kinh nghiệm để được biết Đức Chúa Trời là sự hỗ trợ duy nhất của 
mình, Sứ đồ Phao-lô đã khẳng định : “Chỉ có Đức Chúa Trời của tôi, chứ không phải dân tộc 
hay tôn giáo của tôi, mới là Đấng sẽ đáp ứng tất cả những nhu cần của anh em.” Khi Phao-lô 
nói “tất cả”, ông muốn nói là hết thảy mọi nhu cần, và lưu ý rằng sự lo liệu/cung ứng được ban 
cho ‘y theo sự giàu có của Ngài’, điều này xác nhận với chúng ta là ở thiên dàng không hề có 
sự thiếu thốn gì. Phao-lô còn nói thêm : ‘trong Đức Chúa Giê-su Christ’, có nghĩa là cho chúng 
ta biết về địa chỉ của nguồn cung ứng dành cho chúng ta. 

3. Sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời  

Hội thánh Lao-đi-xê đã sống quá cách xa Đức Chúa Trời đền độ Chúa Giê-su phải đứng bên 
ngoài mà gõ cửa, với hi vọng là từ bên trong sẽ có ai đó nghe được tiếng Ngài, Khải huyền 
3:20. Tuy nhiên, để có thế nghênh đón Chúa ngự vào với sự hài lòng và thường xuyên phán 

dạy chúng ta, thì đời sống chúng ta cần phải giữ gìn cho thật thánh khiết. Về điều này, Sứ đồ 
Phao-lô có dạy cho tín hữu hội thánh Phi-líp như sau : 

 Những mối quan hệ tốt lành với nhau sẽ giúp đem lại sự yên tĩnh nội tâm để chúng ta có 
thể nghe được tiếng phán dạy của Chúa.  

 Một nếp sống ngợi khen và cảm tạ làm cho Đức Chúa Trời cảm thấy vui lòng và gần gũi 
với chúng ta hơn.  

 Một nếp sống cầu nguyện và giao thông với Đức Chúa Trời sẽ tạo điều kiện để chúng ta 
nhận được những sự giải đáp của Ngài.  

 Giữ cho tâm trí trong sạch là điều có giá trị lớn lao, bởi vì đây chính là sự mở lòng mở trí 
để lắng nghe được những tiếng thỏ thẻ thì thầm của Đức Chúa Thánh Linh.  

 Hãy học tập để biết sống cách thỏa lòng trong thời thịnh vượng cũng như khi gặp cảnh 
khốn khó. Sự thỏa lòng không phải là điều dễ dàng, nó đòi hỏi cả một bí quyết học tập 
mới có được.  

 Hãy học cách ban cho và nhận lãnh. Đối với một số người thì sự ban cho là điều khó 
làm, nhưng đối với những kẻ cao ngạo thì sự nhận lãnh còn là việc khó làm hơn nhiều. 
Chúa có cách dùng các bà góa và những đồng xu để đánh hạ những tấm lòng cao ngạo 
nhất !  

Vì biết rõ các tín hữu thành Phi-líp có tấm lòng hướng về nếp sống tốt lành đó, nên Phao-lô đã 
có thể mạnh dạn và với niềm tin chắc chắn mà khẳng định với họ rằng: “Đức Chúa Trời tôi sẽ 
làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em…” Phi-lip 4:2-20. 
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4. Chiến thắng những ý nghĩ tiêu cực  

Hãy ăn năn về bất cứ thái độ không xứng đáng nào mà bạn thấy có trong con người của 
bạn.Khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn, thì Ngài đã công bố là bạn xứng đáng với sự hỗ trợ của 
Ngài cũng như của người ta. Đừng lo sợ về sự yếu kém, cũng đừng để bị hù dọa bởi sức mạnh 
của người khác. Hãy nhớ rằng chính Đức Chúa Trời lựa chọn, sử dụng và biến đổi kẻ yếu 
thành người mạnh. Hãy cất bỏ tất cả sự kiêu ngạo và tự cậy ở sức riêng mình, là những điều 
Đức Chúa Trời không ưa, và hãy quyết định nương dựa vào Ngài cùng dân sự Ngài, Truyền 
Đạo 4:9-12. 

5. Chiến đấu chống Nghèo khố bằng Trân chiến thuộc linh 

Nhân danh Chúa Giê-su, hãy cầu nguyện để phá vỡ tất cả những sự rủa sả về nghèo đói xưa 
và nay, đồng thời để xóa bỏ mọi áp lực kềm kẹp của ma vương Hãy khẩn cầu quyền năng của 
Huyết Đấng Christ để không chế sự lộng hành của bọn tà linh ác quỷ đang ra sức kiềm hãm 
bước tiến của Tin Lành bằng cách gây nghèo khổ cho những đầy tớ của Vương quốc Đức 
Chúa Trời. 

6. Hãy nói với Núi, với Sông, và với Đá  

Hãy thường xuyên nói với mỗi ngọn núi của sự thiếu thốn và nghèo đói, và lệnh cho nó phài dời 
đi, trong Danh Chúa Giê-su. Hãy kiên trì cho đến khi nó phải dời đi, Mác 11:22-23. 

Hãy nói với ngọn sông làm vui thành Giê-ru-sa-lem của Đức Chúa Trời, nơi không có một dòng 
sông tự nhiên nào. Và lệnh cho dòng sông của Đức Chúa Trời tuôn chảy qua cuộc đời của bạn 
để tưới mát cho bao nhiêu cuộc đời khác, Thi thiên 46:4. 

Hãy nói với hòn đá, tức Hội Thánh, Mat.16:18, để nước sẽ tuôn chảy ra. Đừng bao giờ đập vào  
hòn đá, tức Hội Thánh, bằng một thái độ nản chí hay ngã lòng, Dân số Ký 20:8-11. 

Cuộc chiến thuộc linh phải được diễn ra ở chốn công cộng cũng như trong chỗ riêng tư. 
Hãy thanh toán các hóa đơn đúng kỳ hạn và trung tín giữ ồ sơ sổ sách, II Côr. 8:21. 

7. Bây giờ hãy tháo khoán cho vụ thu hoạch của bạn  

Hãy làm điều này bằng cách ban phát hay ban cho thật rời rộng với sự vui mừng và trong Danh 
Chúa Giê-su, II Côr. 9:6-8. 
Đừng ăn trộm Đức Chúa Trời, nhớ luôn luôn trả phần mười cho Chúa, Malachi 3:8-12, Phục 
truyền Luật lệ Ký 14:22-29.  
Dâng những trái đầu mùa, Phục truyền.18:4, Châm ngôn 3:9.  
Gieo ít thì gặt ít, gieo nhiều thì gặt nhiều, II Côr. 9:6. 
Đừng quên kẻ nghèo khổ, Phục truyền. 15:7-10. 
   
 
“Công việc Đức Chúa Trời được thực hiện theo đường lối của Đức Chúa Trời, sẽ không bao giờ 
thiếu sự chu cấp của Đức Chúa Trời.”     
  
-Lời của Giáo sĩ Hudson Taylor tại Trung Hoa-  

 

 

Hãy Cầu nguyện cho xứ Oman 
Dân số : 1.800.000 người Ả-rập và các nhóm dân nhập cư 

95.5% là Hồi giáo dòng Ibadi 
Có lẻ có khoảng 20 tín đồ Cơ-đốc giáo thuộc dòng Omani. 
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6. Nền Kinh tế Vương quốc  

Thiên đàng cũng có một ngân hàng  

 

Đọc Kinh thánh : Sáng thế Ký 41. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ :  
“Còn ta nói cho các ngươi: Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các 
ngươi vào nhà đời đời.” Lu-ca 16:9. 

Đề tài chia sẻ   

Trao đổi về tác dụng của các món nợ đối với một cá nhân, một gia đình, một hội thánh và một 
quốc gia. Hãy cân nhắc giữa lợi ich với các giá phải trả và sự đánh mất tự do. 
Có cách nào tốt hơn để vay mượn tiền bạc không?  

Chuẩn bị thực tập   

Đọc lại Phục truyền Luật lệ Ký 16:6-11 và cùng nhau đưa ra một đề xuất cho việc mở một 
‘Ngân hàng Cơ-đốc’. Làm thế nào để bạn thu hút được nguồn vốn nhằm giúp cho người nghèo 
khó nhận được những khoản vay nhỏ miễn lãi hoặc với một lãi suất thấp? Mục đích của đường 
lối này là giúp cho người đi vay có thể mở các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ và ổn định được cuộc 
sống. 

Bài tập có tính điểm   

Nghiên cứu về kỳ bỏ giống và kỳ thu hoạch, tức kỳ gieo và kỳ gặt hái. Viết trên một trang giấy, 
trong đó dưa ra những mẫu chuyện minh họa thuộc linh lẫn tự nhiên đời thường để chứng minh 
rằng một khi nguyên tắc này được áp dụng thì sẽ mang lại sự thịnh vượng và dư dật. 

Suy ngẫm từng chữ câu Kinh thánh dưới đây: Châm ngôn 14:23. 

 

Nền kinh tế của một quốc gia, cho dù đang phát đạt, trì trệ hay suy sụp, thì đây không phải là 
sự xảy ra tình cờ hoặc ngẫu nhiên đâu. Nó là kết quả của những quyết định được đưa ra dựa 
trên cơ sở của các áp lực kinh tế và quan điểm chính trị ở trong nước cũng như từ nước ngoài. 
Có quốc gia lựa chọn chủ nghĩa tư bản, có quốc gia theo khuynh hướng xã hội hay Cộng sản 
chủ nghĩa. Một số quốc gia quyết giữ cho mình một nền thị trường và tiền tệ riêng, trong khi 
một số nước khác thì bung ra theo dòng chảy của các thế lực thị trường thế giới. Nhìn chung, 
đây là một vấn đề về chính sách và đường lối quyết định của Nhà Nước cũng như của các 
ngân hàng. 

Nền Kinh tế Vương quốc  

Chẳng có gì phải ngạc nhiên khi chúng ta thấy Vương quốc Đức Chúa Trời cũng có một chính 
sách kinh tế được xây dựng trong tình yêu thương và sự khôn sáng do chính nhà tài chính siêu 
đẳng của cõi thiên nhiên vũ trụ. Khám phá và ứng dụng vào đời sống những nguyên tắc của 
nền kinh tế vương quốc Đức Chúa Trời sẽ dẫn chúng ta đến với phước hạnh, sự bình an và 
thịnh vượng. Không nắm được các nguyên tắc của vương quốc, hoặc có biết nhưng lại không 
thể đưa chúng vào thực hành, thì bạn phải phó mặc cho sự thao túng của hệ thống kinh tế trần 
gian, là hệ thống bần cùng hóa phần lớn nhân loại, và chỉ đem lại lợi nhuận cho một thiểu số 
nào đó mà thôi. Vậy thì, bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu thế nào gọi các chính sách, đường lối 
thực hành và những nguyên tắc về kinh tế của Vương quốc Đức Chúa Trời? 

1. Trái đất là thuộc quyền sở hữu của Chúa  

Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và là sở hữu chủ hợp pháp. Quyền sở hữu chủ của Ngài 
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dựa trên một mục đích và một tương lai được công bố và xác định rõ ràng. Đấng Tạo Hóa 
đã công bố, thông báo và ấn định đời đời các qui luật hữu ích về mặt tự nhiên cũng như 
thuộc linh trong toàn cõi vũ trụ vạn vật, nhưng con người gặp nguy khốn vì phá vỡ chúng,        
Sáng thế Ký 1; Thi thiên 24:1-2. 

2. Trái đất được úy thác cho con người quản lý 

Với tư cách là sở hữu chủ tối cao, Đức Chúa Trời đã úy thác cho con người, nam và nữ, 
đứng ra chịu trách nhiệm về sự phát triển hàng ngày của trái đất. Chúng ta có bổn phận cai 
quản với tư cách là những quản gia trung tín, để chăm sóc trái đất, đồng thời khám phá và 
biết xử lý tốt sự giàu có của nó để đem lại lợi ích cho mọi người. Nhưng chúng ta lạm dụng 
gây tổn hại cho trái đất vì sự quá mê muội liều lĩnh của chúng ta, Sáng thế.1:26-31, Thi 
thiên 8:6; 115:16. 

3. Trách nhiệm và sự Báo cáo  

Mọi trách nhiệm và sự hỗ trợ đương nhiên đều đi kèm với  yêu cầu phải phúc trình lên vị 
chủ quản về sự phát triển của qui trình trách nhiệm ấy. Đức Chúa Trời có qui định để con 
người phải báo cáo giải trình về những hành động của mình, và con người cũng có qui định 
để người đồng loại phải tường trình về công việc trong đời sống và hội thánh. Cây Sự Sống 
đã thử thách sự trung thành của con người trong Vườn Ê-đen, nhưng A-đam đã thất bại và 
phải báo cáo về sự thất bại của mình, Sáng thế Ký 2:16, 3:4-6. 

4. Công việc là một ân sủng, không phải một sự nguyền rủa 

Công việc là phương cách của Đức Chúa Trời để tạo nên sự thịnh vượng. Trước khi sa 
ngã, A-đam được Đức Chúa Trời giao cho một phần việc có trách nhiệm. Riêng Chúa Giê-
su có nói: “Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy.” Lười biếng chi 
dẫn tới nghèo khổ. Sáng thế Ký 1:31 – 2:3; Giăng 5:17; Châm ngôn  12:24; 14:23.  

5. Sự Tuyệt hảo hay Tốt nhất là Tiêu chuẩn duy nhất của Đức Chúa Trời  

Đó là mẫu mực của Đức Chúa Trời để lại cho chúng ta ngay từ ban đầu. Chúng ta làm việc 
cho con người với ý nghĩ như Đức Chúa Trời là vị thanh tra và là chủ nhân ông thuộc thể 
của chúng ta, Sáng thế. 1:31; Thi thiên 8; Êphêsô 6:7. 

6. Gia đình là Đơn vị Kinh tế của Đức Chúa Trời  

Một gia đình đầm ấm khi các năng tài được sử dụng cho hạnh phúc chung, Để lại cho con 
cái một ngành nghề sẽ là một phần thưởng cho cha mẹ lúc về già. Các tộc trưởng ngày xưa 
từng bảo vệ nền kinh tế của họ bằng đường lối sống, làm việc và du hành chung với nhau. 

7. Sự Trung tín là Thước đo của Đức Chúa Trời  

Con người tìm kiếm sự thành công, nhưng Đức Chúa Trời tìm kiếm sự trung tín. Chúa thử 
thách chúng ta với những việc nhỏ phải làm, và chúng ta cũng thử thách những người khác 
giống như vậy. Sự trung tín đem lại sự thăng tiến, I Côr. 4:2; Luc.16:9-12; 19:11-26. 

8. Tiền bạc là một sự Trao đổi cho Sự sống  

Kết quả của những giờ lao động là số tiền nằm trong túi chúng ta, như vậy, khi chúng ta 
hoàn trả cho Chúa khoản dâng phần mười và các khoản dâng khác, thì chúng ta không chỉ 
dâng lên Đức Chúa Trời về tiền bạc, mà còn là về sự sống của chúng ta nữa. Chúng ta 
dâng cho Chúa bao nhiêu, đó chính là thước đo để biết rõ mức độ mà sự sống của chúng 
ta thực sự thuộc về Chúa Giê-su bấy nhiêu. Luc.16:11; Mat. 6:19-21; Mal. 3:8. 

9. Học việc/học nghề dẫn tới sự thịnh vượng 

Học tập các bài học thuộc thể cũng như thuộc linh từ người khác sẽ giúp dẫn tới sự sáng 
tạo, phát triển và hưng thịnh. Phương cách môn đồ hóa được Đấng Christ lựa chọn, một lối 
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nói khác dành cho sự học việc/học nghề, có nghĩa là chỉ vẽ và tạo điều kiện để người khác 
lên đường thi hành chức vụ. Luca 5:10; Mat. 28:19. 

10. Sự phát triển có nghĩa là Đặt Chúa lên hàng đầu mọi sự 

Kinh thánh dạy rằng việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, một khi 
được đặt lên hàng đầu mọi sự, thì chính đó là nền tảng hay cơ bản để giải quyết các nhu 
cầu của con người. Những chế độ chính trị chỉ là các cơ cấu được ưa chuộng để ứng dụng 
sự khôn ngoan mà con người tiếp nhận hoặc từ Đức Chúa Trời, hoặc từ Sa-tan. Mat. 6:33; 
Cô-lô-se 2:8. 

11. Sự Vâng phục là Con đường tiến về phía trước 

Vâng phục đường lối Đức Chúa Trời khi đối diện với những áp lực của thế gian là bí quyết 
để đạt tới sự giàu có thịnh vượng. Phục truyền.8: 6-10,18; 28:1; Thi thiên 1; Giô-suê 1:8; 
cũng xem cả chương 28 của sách Phục truyền Luật lệ Ký. 

12. Đồng công cộng tác dẫn tới sự thịnh vượng  

Hợp tác giúp làm cho ‘sắt càng thêm sắc bén hơn’ để mang lại bội phần sáng tạo và phúc 
lợi. Hãy xem nhà kinh tế siêu đẳng Đấng Christ là đối tác hàng đầu của bạn, kế đến là các 
tín hữu cũng có tinh thần hợp tác như vậy. I Côr. 3:.9, II Côr. 6:15; Truyền đạo 4:9-12. 

13. Qui trình Gieo trồng và Gặt hái là một Định luật của Đức Chúa Trời  

Với sự nhẫn nại, trông cậy và niềm tin vững vàng trong thời gian giữa hai kỳ gieo và gặt, thì 
chúng ta thấy việc Gieo ra cách rời rộng luôn đi trước bất cứ vụ mùa bội thu nào.              
Sáng thế Ký 8:22; I Côr.15:42-58; II Côr.9:6; Luca 6:38. 

14. Sự Giàu có cần phải được quản lý  

Sự giàu có được bảo vệ bởi đường lối khôn ngoan về chi tiêu, ngân sách, tiết kiệm, các 
khoản dự trữ và đầu tư sáng suốt, cũng như thông qua một sự chuẩn bị chu đáo.                          
Phục truyền. 6:10-16; Sáng thế Ký 41:25-40. 

15. Các món nợ nần là sự nguy hiểm  

Nợ nần thường xảy ra do tính kiêu ngạo hay thiếu kiên nhẫn. Chúng có tác dụng lừa dối, 
gây thất vọng, làm cho cả gia đình bị suy thoái và đổ vỡ. Phục truyền.28:44; Rôm.13:8. 

16. Tiền bạc không phải là sự giàu có đích thực  

Sự giàu có đích thực đến từ việc biết sử dụng tiền bạc đúng cách để chiếm hữu các linh 
hồn cho thiên đàng và chúc phước cho những người nghèo khổ trên đất, với tất cả sự trung 
tín, biết ơn và tấm lòng hào phóng rộng rời. Luc.12:15; 48; 16:9-13; Châm ngôn 11:24-26. 

17. Phải giữ thăng bằng giữa Công việc và sự Nghỉ ngơi 

Nếu không duy trì được sức khỏe và gia đình, thì sự thịnh vượng trở nên vô nghĩa, do đó 
Đức Chúa Trời đã ban bố nguyên tắc yên nghỉ trong ngày Sa-bát để dân sự nhớ đến Ngài 
và những ơn phước của Ngài, đồng thời là thời gian để được phục hồi với nguồn sức mới.           
Phục truyền Luật lệ Ký 5:12-15; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:12-17. 

Hãy Cầu nguyện cho xứ Georgia 
Dân số : 5.600.000 người da trắng Cáp-ca và người Xla-vơ 

Bất ổn và tàn phá xảy ra sau khi giành được độc lập 
57% là tín đồ Chính thống giáo, 0.43% là tín đồ Tin Lành. 
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7. Tai tiếng (xì căng đan) trong việc Chi tiêu của người Cơ-đốc  

Bạn đang xây dựng ngôi nhà của ai? 

 

Đọc Kinh Thánh : A-ghê, các chương 1 và 2  

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ : 
“Ta cũng làm rúng động hết thảy các nước, và những sự ao ước của các nước hầu đến; rồi ta 
sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy nhà này, Đức Giê-hô-va Vạn quân phán vậy.” A-ghê 2:7 

Đề tài chia sẻ  
Bạn đang dâng bao nhiêu cho công việc của Đức Chúa Trời, như rao giảng Phúc âm, công tác 
truyền giáo và chăm sóc người nghèo khổ, so sánh với số lượng bao nhiêu mà bạn dành riêng 
cho mình? 

Chuẩn bị thực tập  
Trong tinh thần nhóm, hãy khám phá ra những tài năng thực tế khác nhau mà mình có và làm 
điều gì đó để cải tiến hay điều chỉnh lại công trình xây dựng của hội thánh bạn hoặc của một hội 
thánh nghèo hơn nằm ở khu vực kế cận. 

Bài tập có tínhđiểm 
Viết chừng một trang tiểu luận, trong đó giải thích ý nghĩa của A-ghê 1:6 đối với đời sống thực 
tế hàng ngày của thời đại hôm nay. 

Suy ngẫm từng chữ câu Kinh thánh dưới đây: Xa-cha-ri  4:6 

Sách tiên tri A-ghê nói rõ đường lối của Đức Chúa Trời trong việc xây dựng Vương quốc của 
Ngài, ngay cả và đặc biệt cho ngày hôm nay. 

Bối cảnh của sách A-ghê  

Vào năm 538 TC, vua Si-ru xứ Ba-tư ban sắc chỉ cho phép dân sự bị lưu đày của Đức Chúa 
Trời được trở về thành Giê-ru-sa-lem để tái thiết Đền Thờ của họ. Bạn có thể đọc thấy câu 
truyện này trong sách tiên tri Ê-xơ-ra. Quan tổng đốc Giu-đa Xô-rô-ba-bên cùng 50.000 người 
đã trở về cố hương, và trong vòng hai năm, họ đã hoàn tất công trình xây nền móng cho đền 
thờ. Họ rất đổi vui mừng, nhưng lúc ấy dân Sa-ma-ri, tức đám dân di cư đến đây trong thời gian 
dân sự Chúa bị lưu đày, cảm thấy bị đe dọa và do đó tìm cách ngăn cản công trình tái thiết cho 
đến đời vua Đa-ri-út, là người mộ đạo, lên nắm quyền bính vào năm 522 TC. Sau đó, dân sự 
Đức Chúa Trời để rơi vào thế bất động, và hai tiên tri A-ghê cùng Xa-cha-ri đã phải bắt đầu 
giảng dạy Lời Đức Chúa Trời nhằm đánh thức tâm linh của họ, nhờ vậy đến năm 516 TC thì 
công trình tái thiết đền thánh được hoàn thành. 

Ngày nay, mệnh lệnh xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời khắp nơi trên thế giới chính là Đại 
Sứ Mệnh, với sự áp dụng cùng những bài học đã qua. 
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1. Phải chăng hiện nay là Thời kỳ của Đức Chúa Trời? 

Người ta cứ mãi nói rằng: “Thời kỳ chưa đến đâu!” Trong Kinh Thánh có hai từ ngữ chỉ về thời 
gian : chronos và kairos. Chronos là thì giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay của bạn, còn kairos là từ 

được Chúa sử dụng, chỉ về một thời khắc của cơ hội siêu nhiệm. Ngày nay, người ta đã và vần 
đang còn nói rằng: “Không có gì xảy ra đâu, hãy cứ sống cho chính mình đi!” A-ghê 1:2. 

Điều gì đang xảy ra hôm nay? 

 Giữa thời gian 1780 đến 1900, Tin Lành đã lan truyền tới nhiều nơi trên thế giới.  
 Giữa thời gian 1900 và 1996, phân nửa toàn số dân trước chưa biết Chúa, nay đã tìm 

đến với Ngài, và một nửa số này đã nhận được sự cứu rỗi kể từ năm 1950.  
 Những cơn phục hưng linh ân đã đến với mọi nước trên thế giới.  
 Ngày nay, gần 2.000.000.000 người nam và người nữ tin theo Chúa Giê-su, và mỗi 

ngày có hơn 70.000 người quyết định đi theo Chúa, trong số ấy có 59.000 tín đồ nhận 
được sự đầy dẫy Thánh Linh.  

 Đây là sự phát triển bùng nổ, là phong trào xã hội lớn nhất của thế giới, tuy nhiên vẫn 
còn một số người dám liều lĩnh nói rằng bây giờ ‘chưa phải là thời khắc phải đến’, chưa 
phải là ‘kairos’, để mà tận lực hầu việc Đức Chúa Trời.  

Vấn đề nằm ở đâu? 

Chính Chúa đã đích thân ra tay để can thiệp về vấn đề thực tế này. Dân sự lúc bây giờ đang sử 
dụng các nguồn lực của Đức Chúa Trời để xây dựng cho mình những ngôi nhà cao cửa rộng 
với đầy đủ tiện nghi, trong khi đó lại để cho nhà Chúa xơ xác hoang vu. Thời ấy, gỗ chính là 
nguyên liệu bị thiếu cung cấp, còn ngày nay thì thiếu các ngân khoản và những người ra đi rao 
giảng Tin Lành. A-ghê 1:4,9. 

Bạn có thể tin được điều sau đây không? 

Theo một sự kiện được nghiên cứu và kiểm chứng hẳn hòi, thì thế giới Cơ-đốc giáo phương 
Tây có số liệu chi tiêu như sau: 

99,9% của mọi khoản thu nhập được sử dụng cho bản thân mình.  
Chỉ có  0,09% dành cho sự rao truyền Phúc âm  
Và vỏn vẹn chỉ có 0,01% là dành cho công tác truyền giáo để đưa Phúc âm đến với 
những sắc tộc chưa được tiếp cận.  

Chúa có dạy rõ rằng con người càng dùng tiền bạc để tìm sự vui thỏa cho bản thân mình, thì 
chẳng bao giờ được thỏa mãn đâu, A-ghê 1:6. Chúa có dạy họ đến bốn lần là phải xem xét lại 

thế nào họ đã phải sống thật nghèo hèn cho dù họ lấy tất cả sự giàu có để làm thỏa mãn cho 
bản thân mình. Đức Chúa Trời phán dạy họ phải chấm dứt sự bê bối hay xì-can-đan này, để 
tập trung mà lo xây dựng nhà Chúa. A-ghê 1:-11. 

2. Dân sự đã lắng nghe Tiếng của Đức Chúa Trời  

Lắng nghe bao giờ cũng có nghĩa là vâng phục, Gia-cơ 1:22-25. Trong thời tiên tri A-ghê, các 
bậc lãnh đạo biết vâng phục, và cả dân sự cũng vậy, A-ghê 1:12. Kinh thánh dạy trong Công 
vụ. 5:32 rằng Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho những kẻ biết vâng phục Ngài, và đó cũng là 
trường hợp đã xảy ra và được ghi lại trong sách tiên tri A-ghê 2:5. 
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3. Đức Chúa Trời cũng đã làm phần Công việc của Ngài. 

Đức Chúa Trời tuyên bố : “Ta ở cùng các ngươi”, và Ngài chỉ làm những gì Ngài có thể làm tùy 
theo sự vâng phục của chúng ta. Đức Chúa Trời cảm thúc tấm lòng của mọi người, từ quan 
tổng trấn đến thầy Tế Lễ Cả và toàn thể dân sự đi vào hành động thực sự, và họ đã bắt đầu 
tiến hành công việc xây dựng ngôi nhà của Đức Chúa Trời, A-ghê 1:13-15, Xa-cha-ri 4:6. Đức 
Chúa Trời nói với quan tổng trấn và Thầy Tế Lễ Cả cùng toàn thể dân chúng đừng có sợ hãi, 
nhưng cứ mạnh dạn tiến hành công việc vì Ngài luôn ở bên cạnh họ, A-ghê  2:1-5. 

Một Lời hứa mang tính Tiên tri  

Sau đó Đức Chúa Trời phán hứa một điều, mà ngày nay đã trở thành hiện thực hơn bao giờ 
hết, đó là Ngài sẽ làm rúng động các từng trời và đất. Khi Đức Chúa Trời làm rung chuyển các 
từng trời và khuấy động những thế lực mờ tối đang cầm quyền, thì chẳng mấy chốc trái đất sẽ 
cảm nhận được các hậu quả, A-ghê 2:6. Chúng ta đã có một thế kỷ chứng kiến sự rung chuyển 
trên đất, qua sự sụp đổ của các chính phủ, các quốc gia, các ngân hàng và cả đến các quyền 
lực cùng học thuyết chính trị lớn mà trước đây tưởng rằng không thể nào bị đánh ngã. Và tình 
trạng này vẫn còn đang tiếp diễn trong thời đại hôm nay.  

4. Hãy nhìn xem Ai Đang Đi Đến!  

…“và điều mong ước của mọi dân sẽ đến…” Nhiều người nghĩ rằng điều này chỉ về sự quang 
lâm nay mai của Chúa Cứu Thế Giê-su, - sự Mong Ước của Con Dân Ngài trong mỗi quốc gia, 
tuy nhiên, động từ dùng ở đây thực tế mang số nhiều.  

Những điều mong ước sẽ đến 

Điều này thiết nghĩ có nghĩa là ‘những người được mong chờ’, tức những người mà Chúa Giê-
su mong đợi, chẳng hạn như 1.2 tỉ người Trung Hoa, những sắc tộc dân Ấn-Độ, dân chúng Ả-
rập, những người dân phương Tây vốn có tinh thần cố hữu tự hào, và cả đến những bộ tộc 
Noóc-man xa xăm chưa được tiếp cận. Đó là những con người được Chúa Giê-su mong chờ 
họ đến trong ‘thì giờ hay thời khắc Kairos’ của Đức Chúa Trời. 

Bài học khó cuối cùng của sách tiên tri A-ghê, đó là : chạm đến cái gì thánh cũng không hẳn 
làm cho bạn được thánh, trong khi ấy, chỉ có tội lỗi là dễ dàng lây lan. Cùng một lẽ đó, biết tất 
cả mọi điều về Đại Mệnh Lệnh không hẳn làm cho bạn trở nên một công nhân xây dựng của 
Vương quốc đâu, bởi vì uy lực không phải nằm ở sự hiểu biết, mà là ở hành động. A-ghê 1:10-
18. 

5. Còn hội giống nào rơi rớt trong máng không? 

Nếu cuộc sống của bạn cho đến nay vẫn chưa được thỏa lòng, thì bạn nên xem xét lại các lối 
sống của mình và giờ đây tìm cách tham gia xây dựng nhà Chúa bằng sự cẩu nguyện, ra đi 
hoặc ủng hộ gửi người ra đi truyền giáo, và nhiệt tình ban phát, cống hiến. Có thế đến nay bạn 
chưa đơm bông kết trái cho Chúa Giê-su, nhưng xin hãy biết rằng nếu bạn sẵn sàng chịu dọn 
sạch chiếc máng của tấm lòng mình, thì lời hứa của Đức Chúa Trời sẽ trở nên hiện thực trong 
đời sống của bạn : “từ nay Ta sẽ ban phước cho các ngươi.” A-ghê 2:19. 
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 Để kết thúc bài học này, xin hãy Cầu nguyện cho các sắc tộc xa xăm nhất trên thế giới 
chưa được tiếp cận với Phúc âm  

Hãy Cầu nguyện cho xứ Benin 

Dân số : 5.500.000 dân Tây Phi   
55% theo thuyết Vật Linh và tin tưởng ở ma thuật phù phép 

Các hội thánh đang phát triển khá tốt. 
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8. Những Công nhân Giờ Thứ Mười Một  

Các ngươi cũng ra đi và làm việc trong Vườn Nho của ta 

Đọc Kinh Thánh : Ma-thi-ơ 20. 

Các câu Kinh thánh cần ghi nhớ :  

“Tôi ngước mắt lên trên núi : Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu ? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là 
Đấng đã dựng nên trời và đất.” Thi thiên 121:1-2. 

Đề tài chia sẻ   

Bạn có dám làm một Công nhân Giờ thứ Mười Một không? Nếu Đức Chúa Trời kêu gọi bạn đi 
vào Vườn Nho của Ngài nhưng bạn lại không biết từ đâu để kiếm được nguồn tiền bạc hỗ trợ, 
vậy bạn có dám lên đường không?  

Chuẩn bị thực tập   

Soạn một vỡ kịch nhỏ để minh họa cho toàn bộ câu truyện về La-xa-rơ và người giàu có, và lưu 
ý xem bạn có thễ diễn lại vỡ đoản kịch ấy trong các hội thánh không. 
Cuối cùng làm sáng tỏ ý nghĩa thuộc linh của câu truyện về người hành khất Cơ-đốc. 

Bài tập có tính điểm   

Hãy trao đổi với các mục sư truyền đạo và trong chỗ thân tình yêu cầu họ kể cho bạn biết về 
những mẫu chuyện của đời họ có liên hệ tới sự thành tín của Đức Chúa Trời. Sau đó, hãy viết 
một báo cáo chừng hai trang. 

Suy ngẫm từng chữ câu Kinh thánh dưới đây: Lu-ca 15:31. 

 

1. Tại sao nói đến Người Công nhân Giờ thứ Mười Một? 

Sách Phúc âm Ma-thi-ơ 20:1-15 có tường thuật lại câu truyện do Chúa Giê-su kể về những 
công nhân được thuê ở những thời điểm khác nhau trong ngày để vào làm trong vườn nho. Có 
người được thuê lúc sáng sớm, có người được thuê vào những thời điểm khác trong ngày, và 
tất cả đều được hứa sẽ nhận tiền công. Nhưng những công nhân được thuê vào giờ thứ 11, 
tức vào lúc cuối ngày, thì chỉ được mời gọi vào làm trong vườn nho mà không có hứa hẹn gì tới 
khoản tiền công.Họ hẳn phải tin tưởng rằng chủ mình là người công bình chính trực, và thực tế 
họ đã không phải thất vọng. 

Đức Chúa Trời là Đấng Rộng lượng và Giàu Thiện chí  

Người chủ vườn nho nói: “Ta là người rộng lượng”, Ma-thi-ơ 20:15, điều này phản ánh bản 
tính trung thực của Thiên Phụ chúng ta. Trong câu truyện ẩn dụ về người con trai hoang 
đàng ờ Phúc âm Lu-ca 15:11-31, chúng ta thấy khi người anh cả tỏ ra một thái độ hành xử 
cay nghiệt, khắt khe (các câu 28-30), thì người cha một lần nữa lại bày tỏ tấm lòng khoan 
dung  độ lượng của Đức Chúa Trời (câu 31). 

Theo đồng hồ tiên tri của Đức Chúa Trời thì bây giờ là 11h55 tối, và Chúa Giê-su sẽ trở lại 
vào lúc 12h00 đêm. Vì thế, nhiều công nhân giờ thứ mười một mà Đức Chúa Trời kêu gọi 
vào vụ mùa thu hoạch cuối cùng, cũng sẽ không nhận được khoản tiến công qui định nào, 
nhưng không ai bị thất vọng cả.. Đừng lo lắng về việc bạn không biết phải làm gì. Bạn có 
thể học hỏi từ những người khác, bởi vì có nhiều người đã đi trên con đường đức tin trải 
qua suốt hơn 2.000 năm dài, điều đó chứng tỏ Đức Chúa Trời rất có kinh nghiệm trong việc 
gìn giữ chăm sóc dân sự của Ngài, và những gì đã được thực hiện sẽ lại tiếp tục được thực 
hiện. Truyền Đạo 1:9.  
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2. Một Công nhân Giờ thứ 11 sống như thế nào? 

Sống trong thế giới hôm nay quả thực rất tốn kém, nhưng điều đó không phải là yếu tố quyết 
định.  

Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì chúng ta có đầy đủ sự cần dùng cho mình và còn có 
một số lượng lớn hơn nữa để ban bố cho người khác, II Côr. 9:8-11. Điều ấy nằm trong khả 
năng, và sau đây là một vài đường lối khá phổ biến.  

Bạn có thể theo đuổi Mô hình Cổ điển 

Về cơ bản, đây là đường lối mà theo đó, “Hội thánh chu cấp mọi thứ cần dùng cho tôi để tôi 
có thể ra đi hầu việc Chúa.” Đây là mô hình cổ điển Tây phương để cung lương cho các 
lãnh đạo Hội thánh và hỗ trợ những nhà truyền giáo. Công việc của họ đã có tác động ảnh 
hưởng đến hơn phân nửa thế giới trong vòng 200 năm qua, và chúng ta cảm tạ Đức Chúa 
Trời về những hội thánh đã có thể làm được công việc này. 

Tuy nhiên, có một vấn đế lớn ở đây, vì mô hình này không thể thực hiện ở phần lớn những 
hội thánh trong thế giới đang phát triển. Họ có nguồn nhân lực dồi dào nhưng lại có rất ít 
ngân khoản cống hiến để chu cấp hay bồi dưỡng cho các truyền đạo, mục sư, và nhà 
truyền giáo tự nguyện của họ.  

Vì vậy, không phải ai cũng có thể mong đợi được phái đi truyền giáo với một khoản lương 
bổng nào đó. Trong mọi trường hợp, sẽ không bao giờ có sự chu cấp đầy đủ cho những 
người nam và người nữ có tinh thần tự nguyện ra đi hầu việc Chúa trong thế giới đang phát 
triển. Vậy họ có thể làm gì khác đây?  

Một mô hình khác khá phổ biến : Mô hình La-xa-rơ  

Theo Lu-ca 16:19-22, La-xa-rơ là một người hành khất mình đầy ghẻ chốc, cứ ngày ngày trông 
chờ một người giàu có bước ra khỏi cửa nhà. Câu truyện cho thấy La-xa-rơ là ngưởi tin cậy 
Đức Chúa Trời, vì khi qua đời, ông được rước về ở trong lòng Áp-ra-ham, còn người nhà giàu 
kia không có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời nên khi chết đã phải đi vào địa ngục.  
   
Những người hành khất có được những gì?  

Họ có những vết thương đau do sự hờ hững bất công của xã hội mang lại. Họ bị người đời 
khinh miệt và tránh xa. Trong mọi tình huống, người hành khất bao giờ cũng chỉ hưởng được 
vài đồng bạc cắc mà người ta quẳng cho họ.  
   
Chút ban bố đó thực sự có giá trị gì không?  
Có nhiều vị mục sư, đặc biệt là trong thế giới đang phát triển, cũng đã áp dụng mô hình hay 
phương thức gây quỹ La-xa-rơ. Họ viết các lá thư gửi sang những người ở phương Tây, kể ra 
một câu chuyện buồn nào đó kèm với hình ảnh minh họa để gây thêm sự chú ý. Họ mô tả Đấng 
Christ với những bàn tay đưa ra xin xỏ, thay vì là những cánh tay mở rộng để cứu chuộc một 
thế giới loài người đang trong cơn cùng cực khốn khó. Chúa Giê-su của họ có thể giải cứu thế 
giới, nhưng lại không thể dành một bữa cơm cho đầy tớ của Ngài.  
   
Rồi một ngày, người hành khất qua đời   
Lu-ca 16:22. Nếu bởi một sự tình cờ mà người hành khất vẫn còn sống trong lòng bạn, thì hãy 
đưa người ấy về với mộ phần là nơi dành cho anh ta đi.  
 

Nhân đây, bạn có thể phát hiện ra cái lỗi có dụng ý của nhiểu người khi đọc Thi-thiên 121 
không? Thật đáng ngạc nhiên khi có người thích đọc khúc Kinh thánh này một cách lệch lạc, 
như sau: 
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"Tôi ngước mắt lên trên núi:  
Sự tiếp trợ tôi đến từ đâu?  
Sự tiếp trợ tôi đến từ phương Tây,  
Là chủ tể của trời và đất?"  

 

Bạn đã nhận ra sự sai nhầm chứ? Sự tiếp trợ của chúng ta bao giờ cũng đến từ Chúa. Như 
vậy, đừng hướng mắt về phương Tây, cũng đùng hướng mắt về bất kỳ ai khác, mà hãy nhìn 
lên Chúa Giê-su là nguồn tiếp trợ của chúng ta. Trong mọi trường hợp, không phải là một trong 
các câu truyện mà bạn đưa ra có thể cảm động lòng phương Tây để họ giúp đỡ đâu, nhưng chỉ 
cần một lời của Chúa Giê-su là sẽ có hiệu quả ngay. 

3. Kẻ làm thuê  

Bạn có thể gặp dạng người này trong Giăng 10:11-15. Đây là người làm công việc chăn bầy 
chiên, hay vị mục sư, với động cơ vì tiền và chức tước, chứ không phải vì có lòng chăm sóc 
cho bầy chiên. Đây là một kẻ chăn gian dối, bởi vì khi có chó sói đến, người này liền bỏ chạy 
trốn và để mặc cho bầy chiên bị cắn xé.  

Nhiều hội thánh tốt lành đã bị tàn phá vì cớ những con người chăn bầy thuộc dạng này.! 

 

Một số hội thánh lớn mời mọc : “Hãy hợp tác với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ mua cho 
bạn một chiếc xe máy để đi lại!” 

Có một số hội thánh lớn dùng tiền bạc để lôi cuốn các mục sư ở vùng quê về hợp tác. Chỉ 
những kẻ chăn thuê mới sẵn sàng đem bầy chiên của mình giao cho chủ khác, do đó, nếu 
có ai đến dụ dỗ bạn như vậy, thì hãy nói với họ rằng bạn không phải là vật để mua bán. 
Tiền bạc trong khắp thế gian không đủ để mua chuộc một con người trung thực của Đức 
Chúa Trời đâu! 

4. Thế thì, bạn sẽ tìm kiếm được tiền ở đâu? 

Chúng ta sẽ sớm trao đổi sau một cách chi li về vấn đề này, còn bây giờ thì xin nói về một 
nguyên tắc quan trọng mà bạn cần thực sự ghi nhớ. Trong Phúc âm Giăng 5:1-9, bạn sẽ gặp  

một người đã chịu cảnh què quặt tật nguyền trải qua một thời gian dài. Khi được hỏi, thì người 
này đưa ra ba lý do thường thấy để chứng minh là mình chẳng thể làm gì hoặc đi tới đâu hết: 

1. Tôi chẳng có ai giúp đỡ mình, 

2. Tôi cố gắng, nhưng… 

3. bao giờ cũng có một ai khác đến trước tôi để hưởng được ơn chữa lành.(NIV). 

Điều này đúng với anh ta, có thể là đúng với bạn, và còn có thể là đúng với nhiều người khác 
nữa, tuy nhiên, cũng giống như anh ta, bạn cũng đang nghe Chúa Giê-su phán với mình. 
Người ấy đã nghe lời Chúa phán dạy, tỏ lòng vâng phục, rồi đứng lên và bước đi vào một đời 
sống hữu dụng trong ân điển của Đức Chúa Trời. 

 

 

Hãy Cầu nguyện cho xứ Ethiopia  

Dân số : 53.000.000 dân sống dọc hai bờ sống Nil  
Là một trong những quốc gia lâu đời nhất  

Cơ-đốc giáo đến đây từ thế kỷ 4, và hiện có 58% là người Cơ-đốc giáo 
Bị điêu đứng hủy hoại bởi nạn đói kém, chiến tranh giặc giã và các khuynh hướng chính trị. 
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9. Đức Chúa Giê-su đã sống như thế nào? 

Một người thợ mộc vẫn có thể làm biến đổi cả thế giới ! 

 

Đọc Kinh thánh : Phi-líp  4:2-20. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ : 

“Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở 
nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giê-su Christ.” Phi-líp 4:19. 

Đề tài chia sẻ   

Hãy nói về các nguyên tắc mà bạn đã khám phá được trong đời sống của Chúa Giê-su và Sứ 
đồ Phao-lô. Há bạn không thể sống với nếp sống đó sao? 

Chuẩn bị thực tập  

Lập một ngân sách hàng tháng cho gia đình hoặc cho bản thân, trong đó ghi rõ các khoản thu 
nhập cũng như chi tiêu. Liệt kê hết thảy các khoản thu nhập dự trù ở một bên và bên kia ghi rõ 
các khoản dự chi, để xem thấy có cân đối không. Nếu phần thu lớn hơn phần chi, thì là hiện 
tượng phấn khởi, nhưng nếu phần chi lớn hơn phần thu thì là hiện tượng đáng lo!   

Bài tập có tính điểm   

Hãy ghi lại tất cả những gì sách Phục truyền Luật lệ 28 nói về sự thịnh vượng và sự nghèo khổ, 
rồi viết trên một trang giấy, trình bày lý do tại sao có hai thực trạng đó. 

Suy ngẫm từng chữ câu Kinh thánh dưới đây:  
Phục truyền Luật lệ Ký 28:47. 

 

Đức Chúa Trời có một Người Con Trai, và Con Trai ấy là một Nhà Truyền Giáo 

Chúa Giê-su đã sống thế nào? Ngài đã mua thức ăn và thanh toán các hóa đơn như thế nào? 
Có phải Chúa Giê-su đã biến đá thành bánh, là điều hiển nhiên Ngài có khả năng để làm, hay 
Ngài đã hành xử như một người luôn được thêm sức bởi Thánh Linh?  Phi-líp 2:6-8 và Công 
vụ.1:2 cho chú́ng ta biết Ngài luôn cậy ơn và sức của Đức Thánh Linh trong khi thi hành chức 
vụ. 

Chúng ta không biết tất cả những lời giải đáp, tuy nhiên Kinh thánh có cung cấp nhiều sự gợi ý 
mà không có nêu ra bất cứ phương pháp cụ thế nào. Bây giờ, trước nhất chúng ta hãy nghiên 
cứu đến một câu hỏi quan trọng.  

Chúa Giê-su có phải là một Người Nghèo khó không? 

Phần lớn người ta, kể cả những vị mục sư, đều sẽ trà lời : “Đúng vậy, Chúa là một người nghèo 
khó.” Lý do, người ta dường như nghĩ rằng có điều gì đó rất thánh hay rất khiêm hòa ở sự 
nghèo khó, mặc dù thực sự Kinh thánh có nói rằng nghèo khó là một sự rủa sả, Phục truyền. 
28:47. 

Làm sao một Người Nghèo khó lại có được một Kho Báu? 

Phải chăng những người nghèo mà bạn biết bao giờ cũng có một kẻ ở bên cạnh để giữ sổ 
sách về các khoản tiền thu và chi? Một điều rõ ràng là Chúa Giê-su đã có những nguồn lực để 
dùng cho chính mình, cho toán môn đệ gồm mười hai người trai trẻ có khi gặp đói khát, và để 
ban bố…Một người nghèo thì không bao giờ có được một kho báu, nhưng Chúa Giê-su đã có. 
Như vậy, tiền bạc vốn đã có, nhưng nó đến từ đâu? 
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Chúa Giê-su lựa chọn sự Yếu kém  

Ngày nay ai nấy đều tìm kiếm sức mạnh, nhưng Chúa Giê-su thì lựa chọn sự yếu kém, mỏng 
manh và nương dựa nơi Cha Ngài và nơi các bạn hữu của Ngài. 

 Ngài đã lựa chọn được sinh ra trong những hoàn cảnh thấp hèn nhất.  

 Ngài đã quyết định được sống trong gia đình của một người lao động tầm thường.  

 Ngài đã lựa chọn làm một công nhân tầm thường trong xã hội, và không tách mình 
ra khỏi các áp lực của xã hội. Ngài tự làm cho mình trở nên mỏng manh, chịu lệ 
thuộc và sồng theo nền kinh tế địa phương.  

 Ngài được xức dầu với sự vui mừng nhưng đồng thời cũng quen thuộc với sự khổ 
đau của những người chung quanh mình, Êsai 53:3.  

 Chúa Giê-su đã lựa chọn sự ra đi phục vụ mà trong tay không có những thứ người 
đời cho là cần thiết. Ngài nói rằng Ngài không có chỗ để gối đầu, ngụ ý chỉ về phần 
tài sản sở hữu của mình, bởi vì các nhà ở tốt đẹp vẫn luôn dành sẵn cho Ngài. Do 
đó, Ngài đã giữ cho các khoản chi tiêu và nợ nần ở mức tối thiểu. Chúng ta biết rằng 
Ngài đã lựa chọn ngủ ngoài trời ít nhất là 40 đêm.  

 Ngài đã lao động với nghề mộc cho đến năm 30 tuổi.  

 Ngài đã hưởng được các sự tiện nghi và đón tiếp nồng hậu. Chúng ta thấy thế nào 
Chúa Giê-su được tiếp rước tại nhà của Xa-chê, Ma-thi-ơ, Si-môn người Pha-ri-si, 
cũng như tại nhà của Ma-thê và Ma-ri ở làng Bê-tha-ni, nhà bà gia của Phi-e-rơ, và 
tại một số gia đình khác nữa.  

 Ngài đã từng được các phụ nữ ỗ trợ, Lu-ca 8:3.  

 Ngài đã cho phép các môn đệ phá bỏ các qui luật của nhà thờ để có được sự chu 
cấp của Đức Chúa Trời, Mat.12:1-8.  

 Các môn đồ của Chúa Giê-su cũng từng đi mua sắm, bắt cá để dùng và để bán, 
Giăng 4:8.  

 Thỉnh thoảng Ngài đã thực hiện các phép lạ về sự chu cấp hay quan phòng, nhưng 
đây là trường hợp mang tính chất biệt lệ chứ không phải qui định, chẳng hạn như 
việc lấy một đồng bạc từ miệng cá để đóng thuế, dùng một khẩu phần trưa ít ỏi của 
một em bé trai để nuôi ăn 5.000 người, giúp các môn đồ đánh được mẻ cá quá mức 
dư dật và có được bữa ăn ấm áp bên bờ biển sau khi Ngài sống lại.  

 

Bình dị, chứ không hào nhoáng lộng lẫy !  

Điều chủ yếu mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ qua câu truyện về Chúa Giê-su, ấy là có những 
sự chu cấp siêu nhiệm được ban cho khi chúng ta có cần, nhưng thông thường thì sự chu cấp 
hay quan phòng của Đức Chúa Trời dành cho những Công nhân Giờ thứ 11 sẽ đến thông qua 
những sự cố thường nhật và từ những con người đơn sơ bình dị mà Ngài để bạn được gặp gỡ 
trên con đường chức vụ của bạn. Hãy cứ tiếp tục bước đi trong sự thánh khiết, nhu mì và sống 
vì tha nhân, rồi bạn sẽ thấy thế nào Đức Chúa Trời giúp xây dựng dưới chân bạn một chiếc cầu 
vững chắc để bạn bước đi giữa bầu trời thông thoáng của niềm tin mà bạn đặt ở Ngài và nơi 
Lời Ngài. Xem Giăng 6:35. 

 

Phao-lô đã sống thế nào? 
Bây giờ, hãy nói tới Phao-lô, người sứ đồ đã mở cửa cho Âu châu đón nhận được Tin 
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Lành, và là tác giả của phần lớn những Tín thư trong Tân Ước. 

Ai đã hỗ trợ cho Chức vụ của Sứ đồ Phao-lô?  

Không phải là Hội thánh An-ti-ốt, vì trong điều kiện thực tế thì điều ấy khó có thể xảy ra 
vào thời kỳ đó. Dù gì đi nữa, trong mọi hoàn cảnh, Phao-lô đã được lệnh ra đi bởi chính 
Thánh Linh Đức Chúa Trời, hơn là được ai gửi hay phái đi. Có lúc các hội thánh hỗ trợ 
ông, cũng có lúc các hội thánh rút lại sự hỗ trợ. Chỉ vỏn vẹn có một lần, một hội thánh 
đã nhiệt tình hỗ trợ cho chuyến đi truyền giáo tiên phong của ông. Xem Phi-líp 4:16.  

 Sự giúp đỡ từ hội thánh An-ti-ốt nếu có cũng chỉ có thình thoảng mà thôi. Bởi vì,  
làm sao họ biết ông Phao-lô đang ở đâu? Vào thời ấy, đâu có các thứ như thẻ 
tín dụng, ngân hàng, thư bảo đảm, các dịch vụ chuyển tiền qua bưu điện hay 
điện thoại…  

 Tuy nhiên, cũng như Chúa Giê-su, Sứ đồ Phao-lô đã được đón tiếp vào nhà 
cách nồng hậu, ngay cả bởi những phần tử di dân như A-qui-la và Bê-rít-xin,          
Công vụ.18:3.  

 Tại Chíp-rơ, có nhà của gia đình Bạt-na-ba, vậy là hai nhà truyền giáo đã vui vẻ 
sống cùng nhau với họ!   

 Trong chốn lao tù, đã có người đem lương thực tiếp tế cho họ, và sau đó người 
quản ngục cũng mở tiệc chiêu đãi những kẻ hầu việc Đức Chúa Trời,                  
Công vụ. 16:34.  

 Tại thành Phi-líp, Phao-lô được mời ngụ tại nhà của bà Ly-đi, một tân tín hữu và 
cũng một nữ doanh nhân, Công vụ.16:15.  

 Phao-lô đã có cơ xưởng riêng để làm và bán ra thị trường các sản phẩm của 
mình nhằm có thu nhập để giải quyết những nhu cần của bản thân và của những 
người khác, Công vụ. 11:26;18:3;20:24; II Tês. 3:8.  

 Nhóm người Lê-vi, là những công nhân Cơ-đốc thời Cựu Ước, thì sống dựa vào 
Đền Thờ. Tuy nhiên, khi Đền Thờ không thể giúp được, thì họ có một phần đồng 
ruộng riêng, ở đó họ có thể trồng trọt các thứ lương thực, chẳng những để dùng 
mà còn để bán ra nữa. Dân số. 3; 18:21; 35:2, 6-7; Nêh.13:10.  

Quan điểm Thần học của Phao-lô về sự Hỗ Trợ  

Sứ đồ Phao-lô, nhà thần học lớn nhất trong thời đại của ông, có giải thích về lối sống của mình, 
đại ý như sau : “…Tôi làm bất cứ điều gì xét thấy cần thiết, và bất cứ ở đâu, tôi cũng làm hết 
sức mình có thể làm. Tôi đã học được bí quyết để sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ, khi 
nghèo khó cũng như lúc giàu có. Tôi ra sức làm việc để sống mà hầu việc Đức Chúa Trời. Ngày 
nay tôi được như thế nào, ấy không phải là do tôi, mà là do ơn của Đức Chúa Trời đã ở cùng 
tôi.”  I Cô-rinh-tô 15:10. 

Như bạn đã thấy đó, bạn không cần phải là một người có đức tin thật lớn để bước đi theo sự 
kêu gọi của Đức Chúa Trời. Hai nhân vật vĩ đại nhất trong Tân Ước đã cho chúng ta thấy thế 
nào con đường đi được mở ra cách thông thoáng một khi chúng ta cứ quyết tâm sống trong ân 
điển và sự lo liệu chu toàn của Đức Chúa Trời. 

  

Hãy Cầu nguyện cho xứ Djibouti 
Dân số : 473.000 người Hồi giáo Somalis và A-rập 

Chỉ có một nhóm nhỏ Cơ-đốc nhân 
Vùng hoang mạc nắng nóng của Phi Chấu. 
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10. Gây Quỹ Hỗ trợ   

Bạn muốn gây quỹ hay tạo được tình bằng hữu? 

 

Đọc Kinh Thánh :Tín thư Phi-líp chương 1. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ : 

“Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giê-su Christ giúp 
đỡ, thì điều này sẽ đem lại sự cứu rỗi cho tôi.” Phi-líp 1:19. 

Đề tài chia sẻ 

Nói về giá trị của tình bằng hữu, và ý nghĩa của nó đối với bạn. Bạn có người bạn thân nào 
không? Nếu không có, thì bạn hãy dành thì giờ để cầu nguyện với Chúa, và rồi bạn sẽ thấy 
điều gì Chúa ban cho bạn. 

Chuẩn bị thực tập  

Mỗi bạn có thể tìm cách tổ chức một buổi họp mặt tại nhà để mời bạn hữu tới chung dự một 
tiệc trà nho nhỏ, rồi nhân cơ hội này giải thích về những gì Đức Chúa Trời đang phán dạy bạn 
cũng như về những gì bạn mong làm được trong đời sống của mình. Đừng nêu ra vấn đề tiền 
bạc, vì đây là cơ hội để tạo tình bằng hữu, chứ không phải để gây quỹ!  

Bài tập có tính điểm 

Tập viết một lá thư chừng một trang để thông báo cho bạn hữu và hội thánh của bạn biết việc 
bạn đang làm, trình bày rõ đó là công việc gì và lý do tại sao phải làm. Đồng thời, nói với họ nơi 
bạn dự tính đi tới, khi nào đi tới và đi cùng với những ai. Cũng nêu rõ phương cách để đạt đến 
mục đích, và các khoản kinh phí dự trù. 

Suy ngẫm các câu Kinh thánh dưới đây : Gióp 16:20-21. 

 

Đáp ứng sự kêu gọi của Đức Chúa Trời và tiến bước vào con đường thi hành Đại Mệnh Lệnh, 
bạn sẽ cần phải tìm ra một phương cách để sống, làm việc, hoặc để được nâng đỡ trong chức 
vụ truyền giáo của bạn. Một số người ở phương Tây có thể được hỗ trợ bởi hội thánh nhà của 
họ, nhưng họ sẽ rơi vào trường hợp ngoại lệ, vì ngày nay phần lớn những nguồn nhân lực 
truyền giáo đều đang được gây dựng/phát triển từ các vùng đất nghèo của Âu Châu và tại các 
nước đang phát triển trên thế giới, như ở Nam Mỹ, Phi Châu và Á Châu, là nơi khó tìm được sự 
hỗ trợ về tài chính. 

 

Sẽ ra sao nếu như Hội thánh nhà không thể Hỗ trợ cho bạn?  

Đây không phải là điều gì khác thường, ngay cả ở phương Tây là nơi mà tầm nhìn hay khải 
tượng về truyền giáo hiện nay đang trên đà sa sút. Đừng lo lắng nếu như các lãnh đạo của bạn 
nói không thể hỗ trợ cho bạn. Có những cách khác, có thể hiệu quả và phước hạnh hơn nhiều 
so với việc chỉ hàng tháng nhận được một tấm chi phiếu từ viên thủ quỹ hội thánh.  

 

Con người cần đến con người  

Nếu tất cả những gì bạn làm là nhằm để gây quỹ, thì tất cả những gì bạn nhận được là số tiền 
để chi dùng. Nhưng nếu bạn đi xây dựng tình bạn, thì bạn sẽ nhận được từ họ tình yêu thương, 
lời cầu nguyện, sự góp ý và tình bằng hữu, là một diễm phúc vô giá cho những năm tháng 
trước mặt của bạn. Trong đời, nhiều khi tiền tài chỉ có một giá trị nhỏ bé thôi. Hãy đọc về những 
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người bạn cộng tác quý giá của Sứ đồ Phao-lô tại Hội thánh Phi-líp. Phi-líp 1. 

Các bài học từ Đức Chúa Trời qua cõi thiên nhiên  

Điển hình như, một cái cây phát triển lớn mạnh và thẳng đứng. Được như vậy, vì bên dưới 
mặt đất có cả một mạng lưới rễ ăn rất sâu và trải rộng dưới lòng đất nhằm giúp đem nhựa 
sống để nuôi thân cây và làm cho cây vững mạnh. Và rồi, dù gió bấc có nổi lên, hay dù gió 
mùa có thổi tới, thì cái cây của chúng ta vẫn cứ đứng vững vàng. 

Chuyên gia xây dựng mạng lưới hoạt động của Thiên nhiên  

Hãy nhìn xem con nhện để biết nó cực kỳ tập chú như thế nào vào việc đan kết một mạng 
lưới giăng ngang giăng dọc vô cùng rắc rối phức tạp. Con nhện sống ở giữa vô số những 
nan nhện giăng trải một cách cần cù, khôn khéo nhằm giúp cho ngôi nhà của nó được kiên 
cố, đồng thời giúp nó kiếm được thức ăn để nuồi sống. Dù gió có thổi tới, thì sáng ngày mai 
con nhện của chúng ta vẫn sẽ còn đó để xơi món ăn cuối vừa bắt được! 

Tìm kiếm Bạn hữu, chứ không phải chỉ có việc Gây Quỹ 

Chức vụ Truyền giáo cần phải được coi là con đường giao thông hai chiều, mà bạn là người 
đứng ở nơi hai con đường gặp nhau. Công việc truyền giáo cho những người chưa tiếp cận 
được với Phúc âm đương nhiên là rất quan trọng, nhưng đừng bao giờ quên việc phục vụ lại 
cho những người giúp đỡ để công việc của bạn được thực hiện. Chúng ta thấy thường khi xảy 
ra các trường hợp, theo đó, những người hỗ trợ cho công cuộc truyền giáo chính là những 
người muốn mình đích thân ra đi mà không thể làm được vì các gánh nặng gia đình, tuổi tác 
hay ốm đau bệnh tật. Như vậy, bạn là những bàn tay, bàn chân và môi miệng của họ, và họ 
mong muốn thấy những gì bạn thấy, nghe những gì bạn nghe và cảm nhận được những gì bạn 
cảm nhận. Hãy luôn nhớ rõ điều ấy. 

Người hỗ trợ cũng cần được hỗ trợ  

Không phải bất cứ ai hỗ trợ bạn cũng đều sẽ có diễm phúc được sống trong một hội thánh 
cùng với vị mục sư năng nổ và nhiệt tình chăm sóc cho nhau. Có thể chính bạn là người 
cần phải lưu ý chăm sóc và cầu nguyện cho họ. Hãy sống đúng với trách nhiệm của bạn 
trước mặt Chúa. 

Hãy làm cho người khác những gì mà bạn muốn họ làm cho mình 

Nếu bạn gieo ra những hạt giống của lòng nhân từ, sự quan tâm giúp đỡ tha nhân, và tinh 
thần hào phóng, độ lượng, thì đến mùa thu hoạch bạn sẽ được gặt hái kết quả của những 
gì mình đã gieo. Những món quà nhỏ và các tấm bưu thiếp có thể mang lại nhiều kết quả ý 
nghĩa và đáng giá, nhất là đối với những người nằm tại nhà. 

Có ai đó, có nơi nào đó đang mong chờ tin của bạn  

Bạn không thể quan tâm quá nhiều đến vấn đề thông tin liên lạc. Ngày nay, dường như ai 
nấy sống trong sự hối hả, vội vàng, và không ai còn đủ thì giờ để mà nghĩ tới việc gữi và 
nhận tin. Há bạn không gặp trường hợp đó sao? Thôi thì, hãy cố gắng gửi đi một tấm hình 
bưu thiếp với vài hàng chữ thăm hỏi hay chúc mừng. Nhớ thường xuyên gửi đi các lá tín 
thư và đừng quên các món quà Giáng Sinh và mừng sinh nhật. Dùng đường bưu điện hay 
điện thoại vào các ngày cuối tuần hoặc vào buổi tối, vì cách này thường có lệ phí giá rẻ, để 
gửi fax, e-mail, và nên sử dụng bất cứ phương tiện nào có được để giữ liên lạc và gửi lời 
cảm ơn tới  những bạn hữu hỗ trợ bạn. 

Hãy hướng mắt nhìn lên Chúa Giê-su  

Chúng ta không thể phóng đại tầm quan trọng của những bạn hữu. Đối với bạn, một nhóm 
gồm 6 hay có lẽ gồm 12 người bạn có giá trị hơn cả đám hội chúng, vì hội chúng đến ngày 
hôm sau đã có thể quên mất tên bạn rồi. Thế nhưng bên sau mỗi người đều có ân điên của 
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Đức Chúa Trời, và Ngài chính là Đấng duy nhất mà chúng ta phải nương dựa, bằng một đời 
sống thánh khiết có kỷ luật, kiên trì trong sự cầu nguyện, trong niềm tin và trong sự tin 
tưởng nơi những lời hứa của Ngài. 

Bạn bắt đầu từ đâu? 

Trước hết, hiển nhiên phải có một sự khởi đầu, và khá nhớ rằng có các dấu hiệu đi kèm theo 
bạn, nhưng ít khi chúng xuất hiện trước khi bạn có hành động trong đức tin. Mác 16:17. 

Hãy đê cho người ta nhận biết  

Bạn có nhớ chuyện La-xa-rơ được cứu cho sống lại chứ? Chúa Giê-su đã làm phép lạ, và 
có nhiều người trong ngày ấy đã chứng kiến phép lạ. Vậy, hãy tìm cách đích thân đến thăm 
các gia đình và bạn hữu mà Đức Chúa Trời ban cho bạn có cơ hội gặp gỡ trên con đường 
chức vụ, để giải thích về khải tượng của bạn, đồng thời kêu gọi họ có lòng tin và cầu 
nguyện cho bạn. Có thể Đức Chúa Trời sẽ giục thúc lòng họ hỏi bạn, ngay lúc đó hoặc về 
sau, về nhu cẩu hỗ trợ dành cho công việc truyền giáo của bạn, nhưng bạn hãy cứ chứng 
tỏ mình là người bạn của họ và mong được kết tình bằng hữu với họ trước khi bàn tới vấn 
đề tiền bạc. Khi được họ giúp đỡ, bạn bao giờ cũng phải bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với 
họ. Họ chính là ơn của Đức Chúa Trời dành cho bạn đấy!  

Biết rõ nhu cầu và thiết lập Ngân sàch  

Phân chia nhu cầu để dễ đạt tới mục đích, Ví dụ, 10.000 đồng pêsô/tháng = 1.000 
pêsô/người x 10 người/tháng. Bạn có thể dễ dàng nói về 1.000 pesetas, nhưng có phần 
ngần ngại khi nói tới con số 10.000 pesos. 

Coi chừng về nhược điểm của bạn! 

Kẻ thù thích tấn công vào nhược điểm tài chánh, tức nó muốn bóp nghẹt phần tĩnh mạch tài 
chính, vì nó biết nếu làm vậy thì mạch sống phải giảm hạ ngay. Vậy, hãy cảnh giác trước 
những sự tấn công của kẻ thù và đừng bao giờ đầu hàng trước những sự cám dỗ để khỏi 
rơi vào tình trạng tìm cách lèo lái vận động con người, hoặc không nghiêm túc trong sự ban 
cho của chính bản thân mình. Có khả năng kẻ thù sẽ ra sức cám dỗ bạn đi tới chỗ phải 
nhượng bộ về sự kêu gọi hay đức tính liêm khiết của bạn để đánh đổi lấy đồng tiền, hoặc 
phải coi ai đó là đúng, là tốt vì họ có bạc có tiền. Hãy ở gần bên Đức Chúa Trời; hãy tha thứ 
cho những ai không sẵn lòng hỗ trợ mình, và hãy luôn xem những bạn hữu mình là những 
nhân vật quan trọng (VIP’s). 

Xin cũng tham khảo thêm ở trang Web http://www.dci.org.uk/main/money.htm   

  

Hãy Cầu nguyện cho vùng Pacific 
Dân số : 28.000.000 người, gồm 1.533 sắc tộc;  

75% là Cơ-đốc giáo, đang hồi sa sút; còn một số sắc tộc chưa được tiếp cận với Phúc âm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dci.org.uk/main/money.htm
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11. Hội thảo Gây Quỹ Hỗ trợ  

 

Bài học này trình bày những kinh nghiệm tích lũy được của tôi và một số người khác trải qua 
gần 30 năm về phương cách đương đầu và giải quyết các vấn đề tài chính, trên bước đường 
đáp ứng sự kêu gọi ra đi truyền giáo của Đức Chúa Trời.  

1. Sự Cầu nguyện là Cơ yếu, Ưu tiên hàng đầu, và Trên hết mọi sự Cả sự hỗ trợ của chính 
bạn cùng sự hỗ trợ của nhiều người khác, bây giờ và trong quá trình thi hành nhiệm vụ, đều 
mang tính chất rất cơ yếu. Đây là những công việc phát xuất từ niềm tin và là những công việc 
mang theo phước hạnh của Đức Chúa Trời. Sự cầu nguyện dưới mọi hình thức sẽ mở đường 
cho hành động của Đức Chúa Trời. Bạn có thể chẳng bao giờ cần phải hỏi liệu Chúa Giê-su, 
sau khi bạn cầu nguyện, có đáp ứng yêu cầu của mình không. 

2. Lắng nghe tiếng Chúa    

Êsai 55 là chương sách nền tảng về việc tài trợ cho hoạt động truyền giáo, và Êsai 58 là cuốn 
sách giáo khoa về những gì Đức Chúa Trời muốn bạn thực hiện, cùng với những lời hứa về 
các dấu kỳ phép lạ được ban cho nếu bạn đi theo đúng hường lối của Ngài. Hãy xem bài thuyết 
trình về ‘Nền Tiền tệ của Vương quốc’ nói về thế nào đi mua thức ăn nước uống mà không cần 
tiền, hoặc việc sử dụng một một loại tiền tệ khác. 

3. Đừng trì hoãn, mà hãy phát huy truyền thông  

Loan báo thông tin cần thiết đến cho hội thánh của bạn, cũng như cho các hội thánh ở khu vực 
bạn sống và cho mọi người mà bạn có thể giao thông liên lạc, bằng một phương cách ngắn 
gọn, chính xác, dễ đọc, dễ hiểu.Hãy giữ liên hệ thường xuyên với tờ báo địa phương của bạn 
và cung cấp cho họ một nguồn thông tin dồi dào, hấp dẫn. 

4. Gây Quỹ hay Giải ngân (tháo khoán ngân quỹ)? 

Với tôi thì gây quỹ không bao giờ là vấn đề thực sự. Vấn đề chính là sự giải ngân hay tháo  
khoán cho ngân quỹ bởi lẽ sự chống đối thuộc linh bao giờ cũng nghiêm trọng vì tài chính là 
một tĩnh mạch, đồng thời cũng là một nhược điểm, đối với nguồn sự sống mà kẻ thù rất muốn 
bóp nghẹt một cách thô bạo.  

5. Gây quỹ hay tìm kiếm bạn hữu? 

Để có một quan hệ ổn định lâu dài, thì ở đây phải là vấn đề tạo ra tình bạn, chứ không phải chỉ 
có việc gây quỹ, vì những người bạn tham gia hợp tác cùng bạn sẽ sát cánh với bạn trải suốt 
nhiều năm tháng, có thể là cả một đời. Hã̃y tạo nhiều cơ hội và nhiều cách để bạn nhận được 
sự hỗ trợ, không phải chỉ có` những tấm ngân phiếu được viết gửi tặng mà thôi. Một số bạn bè 
có thể không được dồi dào về tiền bạc, nhưng họ có thể đóng góp thì giờ của mình cho việc 
gây quỹ để hỗ trợ bạn . 

6. Không có gì mới lạ dưới ánh mặt trời  

Hãy đón nhận vô số những lời khuyên, hãy tìm đọc, tham khảo ý kiến và học hỏi về cách mà 
những người khác đã làm trước bạn, bởi vì không có điều gì mới lạ dưới bóng mặt trời đâu. 
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Tìm kiếm và nghiên cứu những phương tiện/tài liệu hữu ích dưới đây : 

*Các cuốn băng miễn phí của George Verwer nói về ‘Những Ngân khoản dành cho Công việc 

Cơ-đốc; 

* ‘Phục vụ với tư cách Người Phái đi’ của Neal Pirolo, trong đó có hàng trăm ý kiến đóng góp 
tuyệt vời; 

* Những trang tài liệu của Oscar về ‘Gây Quỹ Hỗ trợ’;  

* ‘Được Phái đi’ của Pete Sommers (IVP, 1999); 

*  ‘Tài trợ cho Chức vụ của bạn’ của Scott Morton, Dawson Media (NavPress), 1999; 

*  ‘Đường lối cổ điển về Tạo Tình Bằng hữu’ của Betty Barnett; 

*  ‘Tài trợ cho Công việc Kinh doanh của Gia đình’, trang Website và sách của Miles Wilson. 

Ngoài ra, có một cuốn sách rất độc đáo về Tiếp nhận và Xử lý hay Quản lý các khoản tài chính, 
đó là tác phẩm ‘Nền Kinh tế Vương quốc’ của Mục sư  Miguel Diez, người sáng lập và là giám 
đốc của tổ chức quốc tế Remar International tại Tây Ban Nha và tại 52 quốc gia trên thế giới. Vị 
mục sư tận tụy này đã sử dụng hàng triệu đồng Euro và đô la để đặc biệt giúp đỡ cho những 
thành phần nghèo khó, góa bụa và cùng khốn trên thế giới, và cho công cuộc truyền giáo.  Mục 
sư Miguel Diez không thấy có gì tốt lành để nói về ‘Phong trào Phúc âm Thịnh vượng mang đầy 
tai tiếng’, hoặc về nhiều khoản tiền dâng từng gây xôn xao dư luận, thu lượm dược từ các 
chiến dịch vận động cũng như từ hội thánh. Mục sư Miguel Diez cũng không thấy có gì đáng 
để ca tụng những cuộc chạy ma-ra-tông để gây quỹ đầy rắc rối phức tạp do các hãng truyền 
hình tổ chức. Trái lại, tác giả cuốn sách ‘Nền Kinh tế Vương quốc’ chỉ muốn đưa chúng ta trở 
về với Kinh Thánh và giúp chúng ta thấy rõ cách thế nào để sống trong sự dư dật của nguồn 
chu cấp lo liệu đến từ Đức Chúa Trời. Tác giả Mục sư Miguel Diez, với nếp sống riêng tư cũng 
như ở nơi công cộng, và với nỗ lực rao truyền Phúc âm của ông, tất cả chỉ nhằm mục đích 
minh chứng cho lẽ thật của những gì ông nói và sống. Cuộc đời tận tụy phục vụ của Mục sư 
Miguel Diez thật đáng được ca ngợi vô cùng!  

7. Hãy ra xa tận vùng nước sâu và quăng lưới xuống ! 

Đừng e ngại khi phải triển khai một dự án cho cộng đồng trước mặt các tổ chức không phải là 
Cơ-đốc như Rotary, Lions và các nhà hảo tâm khác. Miễn là bạn cho họ thấy dự án của mình là 
nhằm giúp đỡ mọi người chứ không chỉ riêng cho thành phần Cơ-đốc nhân, thì chắc họ có thể 
góp phần hỗ trợ bạn, khi họ nhận biết đường lối tố chức/quàn lý/điều hành của Cơ-đốc nhân 
thường là đáng tin cậy. 

8. Những công việc vào phút cuối thường hay bị nhỡ chuyến tàu! 

Đừng đợi cho đến phút chót mới làm. Hãy dành nhiều thì giờ rộng rời cho việc đón rước các 
ngân khoản, và bao giờ cũng có thư cảm ơn kèm với các biên nhận. Đừng chi tiêu gì theo cách 
dự đoán ước định hoặc do sự thiều kiên nhẫn, và nhớ tránh các khoản nợ nần vì không có ai 
trả thế cho bạn đấu. 
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9. Quy luật về Hạt giống + Thời vụ và Thu hoạch  

Hãy gieo giống với tinh thần ban cho rời rộng của bạn để đến kỳ sẽ thu hoạch thành công. Quy 
luật về giống+thời vụ+thu hoạch là một quy luật được thiết lập và mãi mãi tồn tại.                  
Xem Sáng thế Ký 8:22 ; II Cơr.9: 6-15. Đây là quy luật cực kỳ quan trọng! 

 

10. Hãy suy nghĩ thận trọng về các đường lối của bạn  

Vần đề cuối cùng từ sách tiên tri Aghê 1: 4-11 là về phương cách kiểm soát chi tiêu. Thật là 

điều tốt lành khi đón nhận được những tài khoản hỗ trợ cho cánh đồng hay công trường truyền 
giáo. Thế nhưng, nếu để thế gian lấy đi số tiền ngay sau khi bạn vừa nhận được, thì kể ra bạn 
chẳng đạt được gì nhiều. Hãy tránh nợ nần, tránh mua sắm xa xỉ và tránh mọi sự cám dỗ trên 
Con Đường Cái. Tránh sử dụng các thẻ tín dụng lãi suất cao như thể tránh dịch, kiểm tra các 
phần chi tiêu và cắt giảm chúng nếu cần thiết. Giải quyết các món nợ hiện hữu, tìm kiếm các 
mức lãi suất tốt hơn, thanh toán các hóa đơn càng nhanh càng tốt. Lập một ngân sách và mọi 
khoản chi tiêu phải phù hợp sít sao với ngân sách đó. 

Les Norman 
Người sáng lập DCI Trust
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12. Nền Kinh doanh của Vương quốc   

Phục hồi các tuyến đường thương mại ngày xưa cho việc Rao truyền Phúc âm 

 

Đọc Kinh Thánh :  Êsai 35. 

Câu Kinh thánh cần ghi nhớ :  

“Nhưng lợi nhuận và tiền công của nó sẽ được biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va, thay vì gom 
góp tích trữ. Vì lợi nhuận ấy sẽ được dành cho những người phục vụ trước mặt Đức Giê-hô-va, 
để họ được ăn sung mặc sướng.” Êsai 23:18. 

Đề tài chia sẻ   

Bao nhiêu người trong các bạn sống nghề kinh doanh? Bạn có thể cầu nguyện và suy nghĩ tới 
những cách gì đó cho việc kinh doanh thương mại có khả năng trở thành một công cụ để rao 
truyền Phúc âm không? 

Chuẩn bị thực tập   

Ráng tập hợp càng nhiều doanh nhân từ càng nhiều hội thánh khác nhau càng tốt. Tổ chức một 
buổi họp mặt với tiệc trà và có phần trình diễn văn nghệ cùng vài lời phát biểu khéo léo để giải 
thích về nhu cầu kết nối hợp tác giữa hoạt động kinh doanh và công việc truyền giáo. 

Bải tập có tính điểm   

Viết lại trên một trang giấy về quan điểm thần học của nền Kinh doanh Vương quốc, dựa theo 
Phúc âm Lu-ca 19, bằng một ngôn ngữ và thể thức ứng dụng hiện đại. 

Suy ngẫm các câu Kinh thánh dưới đây:  
Êsai 19:21-25. 

Chúng ta đã xem qua vài đường lối thuộc thể và thuộc linh để giúp cho Công nhân Giờ thứ 11 
có thể đi vào vụ mùa cuối cùng trong vườn nho của Đức Chúa Trời. Sau đây là vài phương 
cách hay đường lối bổ sung. 

Những Con Đường Cái của Sự Thánh khiết  

Có bao giờ bạn nghĩ rằng những tuyền đường kinh doanh thương mại ngày xưa có thể được 
mở lại để phục vụ cho các mục đích của Đức Chúa Trời? Hãy nhớ rằng thế nào các tôn giáo 
lớn của thế giới, bao gồm cả Cơ-đốc giáo, đã lan tràn xuống trên Con Đường Tơ Lụa ngày xưa 
từ Âu Châu cho đến tận Trung Hoa. Hãy suy nghĩ về điều này. 

Nguồn lực từ những người nam và người nữ Phi-luật-tân  

Một trong những nguồn xuất khẩu lớn nhất của Quần đảo Phi-luật-tân là sức lao động của 
nhiều ngàn người Phi-luật-tân đi ra nước ngoài làm những công việc như thủy thủ hay người 
giúp việc  để kiếm tiền gửi về nuôi sống gia đình ở quê nhà. Họ thường làm việc tại những 
nước gần gũi với Phúc âm, như A-rập Sauđi. Có nhiều người Phi-luật-tân đã nhận biệt Chúa. 
Như vậy, thật hữu ích và quý biết bao nếu như những hội thánh quê nhà của họ đã cầu nguyện 
và đào tạo cho những công nhân đi lao động nước ngoài này trở thành các nhà truyền giáo để 
được sử dụng như công cụ làm chứng cho Đấng Christ! Với chiến lược đơn giản này, khi được 
thực hiện, chắc chắn nguồn sức mạnh truyền giáo trên thế giới có thể một sớm một chiều được 
gia tăng gấp đôi. 

 

Nhà Kinh doanh hay nhà Truyền giáo? 

Một số doanh nhân của Cty Hàng không Phi châu và Cty Hàng không Ấn Độ là những phần tử 
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Cơ-đốc nhân có niềm tin rất sâu sắc, nhưng có ai đã bao giờ nói với họ rằng họ có thể thực 
hiện Đại Mạng Lệnh cùng lúc với việc họ kinh doanh hái ra tiền (?). Nếu không làm được hơn 
thế, thì  cũng nên làm như phẩn lớn các giảng sư, vì số tiền họ có và vì tất cả những người họ 
gặp là những người không bao giờ đến nhà thờ. 

Những người Nigeria sống tạị Luân Đôn 

Alfred Williams là một nhà truyền đạo người Nigeria, nhưng ông đến Luân Đôn với tư cách 
một thương gia đi mua bán các mặt hàng như gừng và đồ chơi trẻ con. Số lợi nhuận được 
dùng để tài trợ cho nỗ lực phát triển một điểm nhóm ở một khu vực phức tạp của thành phố 
Luân Đôn. Kết quả, một hội thánh mới được mọc lên với số người đến nhóm rất đông đảo, và ở 
đây không có gặp chút áp lực nào về tài chính. Quả thực, Chúa đã dùng một con đường 
thương mại để ban phước cho một thành phố. 

Những người Triều Tiên, Trung Hoa, và Li-bang 

Các nhà truyền giáo Triều Tiên vào thẳng những cửa hàng buôn bán của người Triều Tiên ở 
nước ngoài để từ nơi đây họ phát triển công việc của Chúa. Còn những Cơ-đốc nhân người 
Trung Hoa, Li-bang và Ấn Độ thì ngày nay có mặt khắp thế giới. Điều tuyệt vời gì đã có thể xảy 
ra nếu như các hội thánh ở quê nhà của họ trước đó đã lo đào tạo cho họ trở thành những giáo 
sĩ và đòng thời còn cho phép các mục sư được tổ chức các buổi nhóm tại những khách sạn, 
nhà hàng, và cửa hiệu buôn bán của họ? 

Một Đạo quân đang chờ lệnh! 

Khi cầu nguyện cho những công nhân công trường thuộc linh, chúng ta luôn luôn nghĩ tới các 
mục sự hay các nhà truyền đạo, còn về việc cầu nguyện cho đạo quân những nhà kinh doanh 
thương mại, hoặc ‘những người thợ làm lều trại’ như Phao-lô thì sao đây?  Kinh doanh thương 
mại và sứ mệnh truyền giáo đã và đang là những đối tác gắn bó nhau như bóng với hình kể từ 
thời có Con Đường Tơ Lụa ngày xưa. Hãy nhớ lại thế nào Phúc âm đã đến với Châu Phi và Ấn 
Độ trên những con tàu buôn của Anh. Những nhà kinh doanh thương mại của chúng ta có thể 
dễ dàng tham dự vào công việc môn đồ hóa tại khắp các quốc gia. Nhiều người trong số đó đã 
có những năm tháng tích lũy được sự khôn ngoan từ các nền văn hóa khác nhau hoặc có năng 
lực tạo ra tiền của tại nhà để giúp cho công tác truyền giáo. 

Ba Dạng Kinh doanh  

Mục sư Miguel Diez có hơn 1000 cơ sở kinh doanh nhỏ hỗ trợ cho phái bộ truyền giáo Tây 
Ban Nha tại 56 quốc gia. Ông dạy cho tất cả nhân sự lãnh đạo của mình biết cách làm sao để 
tạo ra tiền bạc trong vùng đất mà Đức Chúa Trời sai phái họ đến. Ông trình bày một cách chi li 
cặn kẽ về ba dạng kinh doanh trên thế giới,  

Dạng Kinh doanh bình thường   

Dạng này chỉ để tìm kiếm lợi nhuận cho các mục đích ích kỷ và đôi khi tội lỗi nữa, của thành 
phần các chủ nhân và cổ đông.  

Dạng Kinh doanh của một Cơ-đốc nhân   

Dạng này có một chủ nhân biết dâng phần mười cho hội thánh và thình thoảng cũng có các sự 
dâng hiến khác nữa, nhưng phần lớn lợi nhuận vẫn còn nằm trong sự kiểm soát riêng của 
đương sự. 

Dạng Kinh doanh của Vương quốc   

Trong nền kinh doanh này, thì Đức Chúa Trời là đối tác hàng đầu. Sau khi giải quyết đầy đủ hết 
thảy mọi nhu cầu của bộ phận nhân sự , thì toàn bộ lợi nhuận được dùng để xúc tiến việc 
quảng bá Phúc âm hoặc giúp đỡ cho những người nghèo khổ trong thế gian.  
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Một Quan điểm Thần học về Nền Kinh doanh của Vương quốc  

Trong Phúc âm Lu-ca 19:11-27, Chúa Giê-su có kể một câu truyện về mấy người đầy tớ và 
những nén bạc. Một vị thế tử phải đi xa để được phong chức, và trước khi đi có giao cho các 
đầy tớ mỗi người một số nén bạc với những lời dặn dò họ cần phải làm gì trước khi ông ta trở 
về. Có thể diễn tả câu truyện một cách thoáng, như sau: Mỗi đầy tớ được giao cho ba tháng 
tiền công, cứ cho như 5.000 rupees, và được dặn dò “ phải sử dụng số tiền này trong hoạt 
động mua và bán để sinh lợi nhuận.” Đến khi từ phương xa trở về, vị thế tử muốn biết số tiến 
mình giao có kết quả ra sao. Có một người đầy tớ đã dùng số tiền 5.000 rupees để  làm lợi ra 
thành 50.000 rupees, tức được gấp 10 lần hơn! Và vị vua đã nói gì? Có một số người nghĩ rằng 
buôn bán hay kinh doanh thương mại là công việc trần tục cần phải tránh. Ngay cả một số giáo 
sĩ cũng giảng dạy như vậy, và quên đi rằng phần nhiều các sự hỗ trợ dành cho họ đã đến từ 
các nhà kinh doanh thương mại ở hội thánh quê nhà của họ.  

Nhưng Vị Vua đã phán thế nào?  

Vua nói : “Tốt lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín!...” Vua bảo rằng kinh doanh thương mại là 
tốt lành và kiếm được lợi nhuận gấp mười lần hơn chỉ là chuyện nhỏ. Vua giao cho người đầy 
tớ này 10 thành để cai trị nhằm làm cho các nền kinh tế của 10 thành được hưng thịnh và đồng 
thời làm cho năng lực của người đầy tớ càng thêm phát triển. Còn người đầy tớ không làm gì 
để cho số tiền kia được sinh lợi nhuận thì bị quở trách và mất hết mọi sự.  
 

Một Câu Truyện có thật  

Trong thập niên 50, có một vị giáo sĩ đến hầu việc Chúa tại một vùng đất rất nghèo khổ của 
miền Tây Phi Chấu. Ông động viên một vài thương gia mới tin Chúa đừng trở thành các vị mục 
sư, mà cứ tiếp tục sống cho Chúa Giê-su với tư cách là những thương gia để kiếm tiền giúp 
cho việc quảng bá Phúc âm và xây dựng phòng ốc cho các điểm nhóm mới. Nhưng có một số 
người khác tin rằng người tín đồ không nên làm việc gì vì lợi nhuận, do đó hầu như mọi người 
đều chống đối lờ khuyên của ông. Ông trở về quê nhà với tâm trạng thất vọng. May mắn thay, 
chỉ có mỗi một hội thánh ở đó là nhớ và suy nghĩ về lời khuyên của ông, Đặc biệt, có một 
thương gia quyết định không đi học Trường Kinh Thánh, nhưng sẵn lòng bán hết tất cả mọi thứ 
mình có và đi sang Ghana để mua những thứ hàng hóa có giá rẻ đem về bán. Nhiều năm sau, 
thương gia này vẫn là một tín hữu mạnh mẽ, và đồng thời đã trở thành một người giàu nhất nhì 
trong cả nước. Ngày nay, trong khi phần lớn đất nước đang còn sống trong nghẻo khổ, thì 
chính nhờ công việc kinh doanh thương mại cho Chúa Giê-su của người tín đồ thương gia này 
mà các hội thánh trong vùng đều có được những nơi nhóm họp khang trang, những chiếc xe 
hơi, những trường học, và còn có cả khả năng gửi người ra truyền giáo tại nước ngoài nữa. Và 
hồi gần đây, vào lúc tuổi già, người tín đồ thương gia này đã được rước về Nước Chúa. 

Bây giờ bạn đã nắm rõ lẽ thật, vậy chắc chắc bạn sẽ được phước nếu bạn thực hiện theo lẽ 
thật, Giăng 13:17. 

 

 

Hãy Cầu nguyện cho xứ Nigeria 
Dân số : 101.000.000 người gồm trong 426 nhóm sắc tộc khác nhau 

Xứ này có những nhà kinh doanh đi lại khắp thế giới 
50% là Cơ-đốc nhân, và 40% là tín đồ Hồi giáo 

Một đất nước có nhiều cuộc tranh chấp, xung đột, đàn áp và tham nhũng, đồi trụy. 

 


