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Các Phước Lành của 
Tiền Thập Phân

Mục đích của Thượng Đế trong việc ban cho 
chúng ta những lệnh truyền là để ban phước 
cho chúng ta. Ngài muốn ban cho chúng ta 

cuộc sống vĩnh cửu, là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi 
ân tứ của Ngài (xin xem GLGƯ 14:7). Để nhận được ân 
tứ sống với Ngài vĩnh viễn trong gia đình trong thượng 
thiên giới, chúng ta cần phải có khả năng sống theo các 
luật pháp của vương quốc đó (xin xem  GLGƯ 88:22).

Ngài đã ban cho chúng ta các lệnh truyền trong cuộc 
sống này để giúp chúng ta phát triển khả năng đó. Luật 
thập phân là một trong số các lệnh truyền dự bị đó. Luật 
pháp là chúng ta phải dâng lên Chúa một phần mười tất 
cả thu nhập của mình. Luật pháp này giản dị đến mức một 
đứa trẻ cũng có thể hiểu được. Tôi đã thấy các trẻ em đưa 
cho một vị giám trợ một bì thư đựng tiền thập phân gồm 
có một phần mười số tiền xu chúng kiếm được. 

Một trong các phước lành có được từ việc đóng 
tiền thập phân trọn vẹn là phát triển đức tin để sống 
theo một luật pháp còn cao hơn nữa. Muốn sống 
trong thượng thiên giới, chúng ta cần phải sống theo 
luật dâng hiến. Ở nơi đó chúng ta có thể cần phải 
cảm thấy rằng tất cả con người chúng ta và tất cả 
những gì chúng ta có đều thuộc vào Thượng Đế.

Có ít nhất ba cách mà việc đóng tiền thập phân  
trọn vẹn trong cuộc sống này chuẩn bị cho chúng  
ta để cảm thấy điều chúng ta cần cảm thấy nhằm  

nhận được ân tứ về cuộc sống vĩnh cửu.
Truớc hết khi chúng ta đóng tiền thập phân cho Giáo 

Hội, thì Cha Thiên Thượng trút xuống các phước lành lên 
chúng ta. Bất cứ ai đóng tiền thập phân trọn vẹn một cách 
kiên định đều biết rằng điều đó là có thật. Các phước lành 
đôi khi là thuộc linh và đôi khi là vật chất. Các phước lành 
này được ban cho trong kỳ định của Chúa và tùy theo 
điều gì Ngài biết là tốt nhất cho chúng ta.

Khi các phước lành đó đến, đức tin của chúng ta gia 
tăng về việc Thượng Đế là nguồn gốc của mọi điều tốt 
trong cuộc sống của chúng ta. Điều đó trở nên dễ dàng 
hơn để thấy sự hiến dâng chỉ là nhận biết lẽ thật rằng 
tất cả những vật sáng tạo của Thượng Đế đều thuộc 
về Ngài. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy biết ơn 
rằng Ngài chỉ đòi hỏi 10 phần trăm của những gì Ngài 
đã ban cho chúng ta. Do đó, chúng ta sẵn sàng hơn để 
sống theo luật dâng hiến khi được đòi hỏi làm điều đó.

Thứ hai, tất cả những ai trong chúng ta đã đóng tiền 
thập phân trọn vẹn một cách kiên định đều cảm thấy 
tự tin hơn trong việc cầu vấn Thượng Đế về điều mà 
chúng ta và gia đình mình cần. Ngài đã hứa ban cho 
các phước lành còn lớn lao hơn chúng ta có thể nhận 
được khi chúng ta trung tín với giao ước để đóng tiền 
thập phân (xin xem Ma La Chi 3:10). Vậy nên một trong 
các phước lành lớn của tiền thập phân là tin tưởng vào 
điều gì xảy ra trong tương lai. Dù hoàn cảnh của chúng 
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ta có thể ra sao đi nữa thì những sự việc cũng sẽ diễn 
ra một cách tốt đẹp nhất. Khi chúng ta giữ lời hứa của 
mình thì Ngài sẽ giữ lời hứa của Ngài. Một cảm giác 
bình an là một trong các phước lành lớn của việc đóng 
tiền thập phân trọn vẹn. Những người nào đã tuân giữ 
lệnh truyền về tiền thập phân đều có thể làm chứng 
rằng phước lành về sự bình an là có thật và quý báu.

Thứ ba, những người đóng tiền thập phân đều cảm 
thấy tình yêu thương của họ đối với Thượng Đế và đối 
với tất cả con cái của Thượng Đế gia tăng. Sự gia tăng 
tình yêu thương đó có được từ việc hiểu biết cách mà 
Cha Thiên Thượng dùng tiền thập phân chúng ta dâng 
lên Ngài để ban phước cho những người trên thế gian 
này và chốn vĩnh cửu.

Qua các tôi tớ được phép của Ngài, Ngài tiêu dùng 
tiền thập phân một cách thận trọng. Người đóng tiền 
thập phân giúp Chúa xây cất các đền thờ nơi mà gia 
đình có thể được làm lễ gắn bó vĩnh viễn. Người đóng 
tiền thập phân giúp Ngài gửi phúc âm đến cho những 
người khác ở khắp nơi. Người đóng tiền thập phân 
giúp Ngài làm vơi nhẹ cảnh đói khát và nỗi đau khổ 
theo cách thức riêng của Ngài qua các tôi tớ của Ngài. 
Bất cứ tôi tớ nào trong số đó cũng đều có thể nói cho 
các anh chị em biết tình yêu thương đã gia tăng như 
thế nào nhờ vào tiền thập phân được sử dụng để ban 
phước cho những người khác. Và người đóng tiền thập 
phân trung tín cũng có thể làm như vậy được.

Còn nhiều tháng nữa mới đến buổi họp giải quyết 
tiền thập phân. Tôi cầu nguyện rằng các anh chị em 
và gia đình của các anh chị em bắt đầu từ bây giờ sẽ 
hoạch định và chuẩn bị để hội đủ điều kiện tiếp nhận 
các phước lành mà Thượng Đế trút xuống cho tất cả 
những người có thể thưa với Ngài rằng mình là những 
người đóng tiền thập phân trọn vẹn.

GiảnG Dạy Từ Sứ Điệp này

•  Đôi khi, cách tốt nhất để giảng dạy một nguyên 
tắc nào đó là chứng minh nguyên tắc đó (xin xem 
Teaching, No Greater Call [1999], 164). Hãy cân nhắc 
việc yêu cầu một người trong gia đình mà các anh em 
giảng dạy minh họa cho thấy một phần mười tượng 
trưng cho điều gì. Người ấy có thể cho thấy điều 
đó bằng cách lấy ra một món đồ từ một nhóm gồm 

10 món đồ. Để kết thúc, hãy cân nhắc việc mời một 
người trong gia đình mà các anh em giảng dạy cho 
thấy cách điền vào một mẫu đóng tiền thập phân.

•  “Những người mà các anh chị em giảng dạy sẽ được 
lợi ích từ việc cùng nhau tham gia” (Teaching, No 
Greater Call, 63). Mời những người trong gia đình 
mà các anh em giảng dạy chia sẻ điều họ tin rằng 
Chủ Tịch Eyring đã có ý nói qua câu “cảm thấy điều 
chúng ta cần cảm thấy để nhận được ân tứ về cuộc 
sống vĩnh cửu.” Hãy cân nhắc việc thảo luận ba cách 
mà trong đó việc đóng tiền thập phân chuẩn bị cho 
chúng ta cảm thấy điều chúng ta cần phải cảm thấy 
để tiếp nhận các phước lành của Thượng Đế.

Giới Trẻ
Có Đủ Tiền
Bài của Fabiano dos Santos da Silva

tôi gặp những người truyền giáo khi tôi 17 tuổi. Vào 
lúc đó anh trai tôi và tôi sống với nhau. Mẹ chúng 

tôi đã qua đời năm trước đó và cuộc sống rất khó khăn. 
Khi những người truyền giáo giảng dạy cho tôi, tôi 
có thể thấy rằng Giáo Hội chính là giáo hội mà tôi đã 
luôn luôn tìm kiếm. Nhưng ảnh hưởng của bạn bè tôi 
đã ngăn cản không cho tôi đi nhà thờ vào những ngày 
Chúa Nhật.

Một lần nọ, tôi đi đến một sinh hoạt của Giáo Hội 
trong tuần. Việc thấy tất cả những người trẻ tuổi cười 
đùa mang đến cho tôi niềm vui lớn lao. Những người 
truyền giáo, với giới trẻ, lấy cơ hội đó để giảng dạy cho 
tôi một bài học về phúc âm, và tôi cảm thấy vui sướng 
đến nỗi tôi quyết tâm chịu phép báp têm.

Nhưng ngay cả sau khi gia nhập Giáo Hội tôi cũng 
gặp thử thách. Tôi là tín hữu độc nhất của Giáo Hội 
ở khu vực đó của thị trấn và sống xa nhà hội. Những 
người bạn ngoại đạo của tôi không còn muốn dính líu 
gì đến tôi nữa. Khi cảm thấy cô đơn, tôi đã cầu nguyện 
và cảm nhận được tình yêu thương của Chúa.

Mỗi tháng, tôi nhận được một phần nhỏ số tiền từ 
một ngân quỹ mẹ tôi để lại.  Số tiền nhỏ như vậy thì rất 
khó để nuôi sống bản thân tôi. Nhưng tôi quyết tâm phải 
vâng lời. Tôi đóng tiền thập phân và còn phải trả tiền 
chuyên chở đến lớp giáo lý và các buổi họp ngày Chúa 
Nhật. Tôi không hiểu bằng cách nào, nhưng đến cuối 
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tháng, tôi thấy có đủ tiền để làm tất cả những điều đó. 
Tôi biết rằng tôi đã được ban phước qua việc đóng 

tiền thập phân. Việc tuân theo lệnh truyền này đã giúp 
tôi đạt được một chứng ngôn vững mạnh hơn, phục vụ 
truyền giáo, và nhận biết các phước lành để tôi có thể 
củng cố các tín hữu mới đang gặp thử thách.

Trẻ Em
Tôi Có Thể Đóng Tiền Thập phân

Đóng tiền thập phân có nghĩa là dâng lên Chúa 
10 phần trăm những gì chúng ta kiếm được. 

Hãy tưởng tượng có ba đứa trẻ làm ba công việc 
khác nhau. Giả sử rằng một đứa kiếm được 1 đô la, 
một đứa khác kiếm được 2 đô la và đứa thứ ba kiếm 
được 3 đô la. Hãy viết xuống số tiền thập phân mỗi 
đứa trẻ sẽ đóng.

Câu hỏi phụ:Em nào trong số các em đóng tiền  
thập phân này sẽ nhận được nhiều phước lành nhất? 
(Lời mách nước: Hãy xem đoạn cuối sứ điệp của Chủ 
Tịch Eyring.)
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Việc phát triển sự tự túc—khả 
năng tự chăm sóc và chăm 

sóc gia đình chúng ta—là trách 
nhiệm của mỗi chị em phụ nữ. 
Chúng ta trở nên tự túc khi chúng 
ta học cách yêu thích làm việc, khi 
chúng ta tìm kiếm sự soi dẫn để 
tìm ra những cách tốt nhất nhằm 
lo liệu cho bản thân mình, và 
khi chúng ta làm việc với những 
người trong gia đình để đáp ứng 
những nhu cầu thiết yếu. 

Khi sống tự túc, chúng ta sử 
dụng các phước lành và phương 
tiện để chuẩn bị cùng tránh 
những vấn đề phức tạp. Tuy 
nhiên, sự tự túc phát triển khi 
chúng ta cầu nguyện để có được 
lòng can đảm nhằm đáp ứng với 
đức tin những thử thách mà chắc 
chắn sẽ đến. Sự tự túc cũng làm 
cho chúng ta có thể tuân giữ giao 
ước của mình để chăm sóc cho 
những người khác.

Trong Hội Phụ Nữ, chúng ta 
được giảng dạy về các nguyên tắc 
và các kỹ năng để tự túc. Các chị 
em phụ nữ có thể học hỏi về việc 
lập ngân sách, thoát cảnh nợ nần, 
những điều kiện để có việc làm, 
thánh thư và phúc âm, dạy những 
người khác đọc và học, kỹ thuật, 
sức khỏe thể chất, thể dục, ngăn 
ngừa thói nghiện ngập và phục hồi 
từ thói nghiện ngập, giao tế và sức 
khỏe cảm xúc, ngăn ngừa bệnh tật, 

Củng Cố Gia Đình qua  
Sự Tự Túc Phần Vật Chất
Nghiên cứu tài liệu này, và nếu thích hợp, hãy thảo luận tài liệu này với các chị em phụ nữ 
mà các chị em thăm viếng. Sử dụng những câu hỏi để giúp các chị em củng cố các chị em 
phụ nữ của mình và làm cho Hội Phụ Nữ thành một phần tích cực trong cuộc sống riêng 
của mình.

Sứ ĐiệP THăM ViếNG GiảNG Dạy Của Hội PHụ Nữ, THáNG Sáu NăM 2011

làm vườn, chế biến và dự trữ thức 
ăn, chuẩn bị cho trường hợp nguy 
cấp, và nhiều điều khác nữa mà sẽ 
giúp chúng ta trở nên tự túc.1

Julie B. Beck, chủ tịch trung ương 
Hội Phụ Nữ, giải thích rằng “việc 
lo liệu cho bản thân mình và cho 
những người khác cho thấy chúng 
ta là môn đồ của Chúa Giê Su Ky 
Tô. . . . Khi [mẹ chồng của tôi] qua 
đời đột ngột năm ngoái, bà đã để 
lại bằng chứng về cuộc sống tự túc 
của bà. Bà có giấy giới thiệu đi đền 
thờ hiện hành và các quyển thánh 
thư cũng như các sách học phúc âm 
được sử dụng rất nhiều. Chúng tôi 
trìu mến chia nhau những cái nồi 
niêu và chén bát mà bà đã chuẩn 
bị hằng ngàn bữa ăn với những thứ 
đó. Bà để lại cho chúng tôi những 
tấm chăn bà đã làm từ quần áo cũ. 
Bà tin vào câu châm ngôn: ‘Tận 
dụng, xài nó cho đến mòn, làm cho 
nó được hữu dụng hoặc không cần 
đến nó.’ Chúng tôi thấy kho dự trữ 
thực phẩm do bà trồng, giữ gìn và 
tích trữ. Thật đặc biệt cảm động khi 
thấy các quyển sách nhỏ mà trong 
đó bà ghi chép một cách trung thực 
những số chi tiêu của mình trong 
nhiều năm. Vì sống tằn tiện nên 
bà đã để lại một số tiền bà dành 
dụm cho trường hợp nguy cấp và 
bà không để lại nợ nần gì cả! Quan 
trọng hơn hết, bà đã giảng dạy và 
soi dẫn cho nhiều người khác với 

kỹ năng tích lũy được trong cuộc 
sống trung tín của bà.” 2 

Từ Thánh Thư 
Giăng 13:34–35; Gia Cơ 1:27; 

Mô Si A 4:26; Giáo Lý và Giao Ước 
29:34–35; 38:30; 44:6

Từ Lịch Sử của Chúng Ta
Các chị em Hội Phụ Nữ đã luôn 

luôn tham gia vào công việc cứu 
vớt người khác về mặt vật chất lẫn 
tinh thần. Mỗi tuần khi họp mặt, 
Các Chị Em Hội Phụ Nữ ở Nauvoo 
đều báo cáo về những người đang 
gặp hoạn nạn. Tiền bạc, đồ đạc, 
tài năng và thời giờ được ban tặng 
và phân phát để giúp đỡ những 
người nghèo túng. Công việc 
mang tính chất nền tảng này để 
làm giảm bớt nỗi đau khổ đã tiếp 
tục là công việc của Hội Phụ Nữ 
qua nhiều thế hệ. 

Khi Các Thánh Hữu đến Thung 
Lũng Salt Lake, Chủ Tịch Brigham 
Young (1801–77) đã khuyên nhủ 
các chị em phụ nữ nên phụ giúp 
những người đang gặp hoạn nạn 
và học những kỹ năng mà sẽ cho 
phép họ tự chăm sóc lấy bản thân 
mình. Ông nói: “Hãy học cách tự 
lo cho mình; hãy dành dụm lúa 
thóc và bột, và để dành cho ngày 
khan hiếm.” 3 Dưới sự hướng dẫn 
của chức tư tế, Hội Phụ Nữ tiếp tục 
giảng dạy về sự tự túc, bảo vệ gia 
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đình, cùng khuyến khích sự ngay 
chính cá nhân và các hành động 
bác ái, tình yêu thương thanh khiết 
của Đấng Ky Tô.
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1. Làm thế nào tôi có thể giúp 
đỡ các chị em phụ nữ và gia đình 
của họ cải tiến trong việc tự túc 
về mặt vật chất?

2. Làm thế nào tôi có thể cải tiến 
trong việc tự túc về mặt vật chất 
của tôi?
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