
                              

 
TRÍCH ĐOẠN THÁNH KINH VỀ TINH THẦN QUẢN LÝ 

SCRIPTURAL REFERENCES TO STEWARDSHIP 

 

CỰU ƯỚC 
OLD TESTAMENT 
 

“Quả thật, con là ai và dân của con là gì, mà chúng con cả lòng tự ý dâng hiến như vậy, vì mọi sự 

chúng con dâng lên Ngài, đều do Ngài mà có, bởi tay Ngài mà ra... Lạy Ðức Chúa, Thiên Chúa 

của chúng con, tất cả những của cải mà chúng con thu góp đây để xây dựng một ngôi nhà kính 

thánh danh Ngài, đều bởi tay Ngài mà có: tất cả là của Ngài.” (Sách KS 29: 14-16)  

  
“But who am I and who are my people that we should contribute so freely?  For everything is 
from you and we only give you what we have received from you… O Lord our God, all this 
wealth that we have brought together to build you a house in honor of your holy name comes 
from you and is entirely yours.” 
1 Chronicles 29:14-16 
 
 

“Thập phân trên đất đai: do giống gieo trên đất, hay hoa quả cây cối, là của Đức Chúa, đó là của 

thánh dâng cho Chúa.” (Lê-vi 27: 30) 

 

“All tithes of the land, whether in grain from the field or in the fruit from the trees, belong to 
the Lord, as sacred to Him.” 
Lev. 27:30 
 
 

“Mỗi năm anh (em) phải trích một phần mười tất cả hoa lợi lấy từ những gì anh (em) gieo, những 

gì mọc lên ngoài đồng… để ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), chúc phúc cho mọi công 

việc tay anh (em) làm.” (ĐNL 14: 22, 29) 
 
“Each year you shall tithe all the produce that grows in the field you have sown…so that the 
Lord, your God may bless you in all that you undertake.” 
Dt. 14:22, 29 
 
 



“Rồi anh (em) sẽ dâng lễ vật tự nguyện, tùy theo phúc lành của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của 

anh (em), ban cho anh (em). Người ta sẽ không đến trình diện ĐỨC CHÚA tay không.  Nhưng 

mỗi người sẽ đem lễ vật theo khả năng, tùy theo phúc lành của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của 

anh (em), ban cho anh (em).” (ĐNL 16: 10, 16-17) 

 
“The measure of your own free-will offering shall be in proportion to the blessings the Lord, 
your God, has bestowed on you…No one shall appear before the Lord empty handed, but each 
of you with as much as he can give, in proportion to the blessings which the Lord, god has 
bestowed on you.”   
Dt. 16:10, 16-17 
 
 

“Khi anh (em) vào đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em) ban cho anh (em) làm gia 

nghiệp, khi anh (em) chiếm hữu và ở đất đó, thì hãy lấy một phần mọi nông sản đầu mùa anh (em) 

thu hoạch được từ miền đất của anh (em)… Anh (em) hãy để những thứ ấy vào giỏ, rồi đi đến với 

tư tế tại chức trong những ngày đó và Tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh (em) và đem đặt trước bàn 

thờ ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của anh (em).” (ĐNL 26: 1-15) 

 
“When you have come into the land which the Lord, your God, is giving you as a heritage and 
have occupied it and settled in it, you shall take some first fruits of the various products of the 
soil which you harvest…and, putting them in a basket…you shall go to the priest… (who will) set 
it in front of the altar of the Lord, your God.” 
Dt. 26:1-15 
 
 

“Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh ĐỨC CHÚA, và hãy dâng lên Người phần hoa lợi 

đầu mùa của con. Và như thế, kho chứa của con sẽ đầy ắp lúa và bồn rượu sẽ tràn trề rượu mới.” 

(Sách CN 3: 9) 

  
“Honor the Lord with your wealth, with first fruits of all your produce; then will your barns be 
filled with grain, with new wine your vats will overflow.” 
Prov. 3: 9 
 
 

“Người hào phóng lại được thêm giàu có, kẻ hà tiện lại lâm cảnh túng nghèo. Người rộng lượng 

được phương phi béo tốt, chính kẻ cho uống lại được uống thỏa thuê.” (Sách CN 11: 24) 

  
“One man is lavish yet grows still richer; another is too sparing; yet he is the poorer.  He who 
confers benefits will be amply enriched and he who refreshes others will himself be refreshed.” 
Prov. 11:24 
 

 

 



“Hãy dâng lên Thiên Chúa, như Người đã ban cho con, với lòng hào hiệp, tùy như sẵn rộng tay 

thế nào. Vì Người là Thiên Chúa hậu báo, Người sẽ hoàn trả gấp bảy lần.” (Sách HC 35: 10-13) 

 
“In generous spirit pay homage to the Lord, be not sparing of free-will gifts.  With each 
contribution show a cheerful countenance and pay you tithes in a spirit of joy.  Give to the Most 
High as He has given to you, generously, according to your means.  For the Lord is one who 
always repays and He will give back to you sevenfold.”  Sirach 35: 10-13 
  
 
TÂN ƯỚC 
NEW TESTAMENT 
 
“ Anh em hãy cho, thì sẽ được cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc 

và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì sẽ được đong lại cho 

anh em bằng đấu ấy." (Lc. 6: 38) 

 
“Give and it shall be given to you.  Good measure pressed down, shaken together, running over, 
they will pour into the fold of your garment.  For the measure you measure with will be 
measured back to you.” 
Luke 6:38 
 
 

"Phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng 

sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu." (Lc. 12: 15) 

  
“Avoid greed in all its forms.  A man may be wealthy, but his possessions do not guarantee him 
life.” 
Luke 12:15 
 
 

“Phải nhớ lại lời Chúa Giê-su đã dạy: Cho thì có phúc hơn là nhận.” (TĐCV 20: 35) 

  
“You need to recall the words of the Lord Jesus Himself, who said, “There is more happiness in 
giving than in receiving.” 
Acts 20:35 
 
 

“Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tùy theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Được 

ơn làm ngôn sứ...7 Được ơn phục vụ … Được ơn dạy bảo… Được ơn khuyên răn. Ai phân phát, 

thì phải quảng đại. Ai làm việc bác ái thì vui vẻ mà làm.” (Thư Rô-ma, 12: 6-8) 

  
“We have gifts that differ according to the favor bestowed on each of us.  One’s gift may be 
prophecy…it may be ministry…a teacher…the power of exhortation.  He who gives alms should 
do so generously…he who performs works of mercy should do so cheerfully.” 



Romans 12:6-8 
 
 

“Vậy chớ gì thiên hạ coi chúng tôi như những đầy tớ của Đức Ki-tô, những người quản lý các 

mầu nhiệm của Thiên Chúa.” (1 Thư Cô-rin-tô 4: 1) 

  
“Men should regard us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God.” 
1 Corinthians 4:1 
 
 

“Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng 

mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa 

yêu thương. Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh 

em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện.” (2 Cor. 9: 6-8) 

  
“He who sows sparingly will reap sparingly and he who sows bountifully will reap 
bountifully.  Everyone must give according to what he has inwardly decided; not sadly, not 
grudgingly, for enough of everything and even a surplus for good works.” 
2 Corinthians 9:6-8 
 
 

“Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được...  Những kẻ muốn 

làm giàu, thì sa chước cám dỗ, sa vào cạm bẫy… đó là những thứ làm cho con người chìm đắm 

trong cảnh hủy diệt tiêu vong.” (1 Thư Ti-mô-thê-ô 6: 7-9) 

  
“We brought nothing into the world, nor have we the power to take anything out…those who 
want to be rich are falling into temptation and a trap…the love of money is the root of all evil.” 
1 Timothy 6:7-9 
 
 

“Trước hết, anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi.  

Hãy tiếp đón nhau mà không lẩm bẩm kêu ca.  Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh 

em phải dùng mà phục vụ kẻ khác.”  (Thư 1 Phê-rô 4: 8-10)  

 
“Above all, let your love for one another be constant, for love covers a multitude of sins.  Be 
mutually hospitable without complaining.  As generous distributors of God’s manifold grace, 
put your gifts at the service of one another, each in the measure he has received.” 
1 Peter 4:8-10 
 
 

“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm 

khoét vách lấy đi.  Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không 

làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.  Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh ở 

đó.  



 “Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà mến chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ 

này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được.  Vì 

vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: 

lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?  Tất 

cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những 

thứ đó.  Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những 

thứ kia, Người sẽ thêm cho.  Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. 

Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt. 6: 19, 24-25, 32-34) 

 
 “Do not lay up for yourselves an earthly treasure.  Moths and rust corrode; thieves break in 
and steal.  Make it your practice instead to store up heavenly treasure which neither moths nor 
rust corrode nor thieves break in and steal.  Remember, where your treasure is, there your 
heart is also.   
No man can serve two masters.  He will either hate one and love the other or be attentive to 
one and despise the other.  You cannot give yourself to God and money.  I warn you, then; do 
not worry about your livelihood, what you are to eat or drink or use for clothing.  Is not life 
more than food?  Is not the body more valuable than clothes?  The unbelievers are always 
running after these things.  Your heavenly Father knows all that you need.  Seek first His 
Kingship over you, His way of holiness and all these things will be given you besides.  Enough, 
then, of worrying about tomorrow.  Let tomorrow take care of itself.  Today has troubles 
enough of its own.” 
Matthew 6:19, 24-25, 32-34 
 
 

“Nhưng giữa anh em thì không được như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người 

phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.  Vì Con Người đến 

không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ,  -  và hiến mạng sống làm giá chuộc 

muôn người.” (Mk. 10: 43-45) 

  
“It cannot be like that with you.  Anyone among you who aspires to greatness must serve the 
rest; whoever wants to rank first among you, must serve the needs of all.  The Son of Man has 
not come to be served but to serve—to give his life in ransom for the many.” 
Mark 10:43-45 
 
 

“Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ phải cho lại nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi 

nhiều hơn.” (Lk. 12: 48) 

  
“When much has been given a man, much will be required of him.  More will be asked of a man 
to whom more has been entrusted.” 
Luke 12:48 
 
 



“Những người giàu ở trần gian này, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, cũng đừng đặt hy 

vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta 

hưởng dùng.  Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, 

sẵn sàng chia sẻ.  Như vậy họ tích trữ cho mình một vốn liếng vững chắc cho tương lai, để được 

sự sống thật.” (1 Thư Ti-mô-thê-ô 6: 17-19) 

 

“Tell those who are rich in this world’s goods not to be proud and not to rely on so uncertain a 
thing as wealth.  Let them trust in the God who provides us richly with all things for our 
use.  Charge them to do good, to be rich in good works and generous, sharing what they 
have.  Thus will they build a secure foundation for the future, for receiving that life which is life 
indeed.” 
1 Timothy 6:17-19 
 


