25 Tháng 11 – 1 Tháng 12
Bài Học 9

“NHỮNG KẺ Ở TRONG ĐẤNG CHRIST”
CÂU GỐC: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho
những kẻ ở trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 8:1).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Rô-ma 8:1-7

R

ô-ma 8 là câu trả lời của Phao-lô cho Rô-ma 7. Trong Rô-ma 7,
Phao-lô nói về thua trận, thất bại, và bị buộc tội. Trong Rô-ma 8, tội
lỗi không còn nữa, và được thay thế bằng sự tự do và chiến thắng
trong Đức Chúa Giê-su Christ.
Phao-lô có lời cảnh báo trong Rô-ma 7 cho những người từ chối chấp
nhận Đức Chúa Giê-su. Bây giờ, điều gì xảy ra nếu bạn từ chối? Thì kinh
nghiệm đau khổ của Rô-ma 7 sẽ là của bạn. Bạn sẽ là nô lệ cho tội lỗi, và
bạn không thể làm những gì bạn chọn để làm. Trong Rô-ma 8, Phao-lô
nói Đức Chúa Giê-su Christ giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Ngài ban cho
chúng ta sự tự do để làm điều thiện mà tấm lòng gian ác của chúng ta sẽ
không cho phép.
Phao-lô nói với chúng ta rằng sự tự do mà Đấng Christ ban cho chúng
ta đã được mua với giá mà chúng ta không bao giờ có thể trả. Đấng Christ
Con Đức Chúa Trời đã trở thành con người. Đó là cách duy nhất Ngài có
thể liên kết với chúng ta và trở thành Tấm Gương hoàn hảo cho chúng ta.
Đó là cách duy nhất Ngài có thể trở thành Đấng Thay Thế và chết thay cho
chúng ta. “Ngài đã lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta.” (Rô-ma
8:3). Và bây giờ, chúng ta có thể làm tất cả những điều luật pháp đòi hỏi vì
Ngài đã làm điều này (Rô-ma 8:4). Đấng Christ đã chiến thắng tội lỗi và
vâng giữ luật pháp. Chúng ta vâng lời vì chúng ta đã được cứu. Nhưng việc
vâng giữ luật pháp không bao giờ là cách để chúng ta được cứu. Lẽ thật này
là sứ điệp của Phao-lô và Luther. Và đó cũng phải là sứ điệp mà chúng ta
rao truyền cho thế giới.
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Thứ Nhất

26 Tháng 11

TRONG ĐẤNG CHRIST
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở
trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Rô-ma 8:1). “Chẳng còn có sự đoán
phạt nào” nghĩa là gì? Tại sao có Tin Mừng như vậy?

“Những kẻ ở trong Đấng Christ” là câu thường xuất hiện trong các thư
của Phao-lô. Những kẻ “ở trong” Đấng Christ đã chấp nhận Ngài làm Cứu
Chúa của họ. Họ hoàn toàn tin tưởng Ngài. Và họ đã quyết định sống theo
đời sống của Đấng Christ. Bây giờ, họ đang ở trong “cuộc hôn nhân” mật
thiết với Đấng Christ.
Phao-lô cho thấy câu “những kẻ ở trong Đấng Christ” khác với kinh
nghiệm trong Rô-ma 7. Trong Rô-ma 7, Phao-lô miêu tả những người làm
nô lệ cho tội lỗi. Họ được Đức Thánh Linh thuyết phục làm những điều
đúng. Nhưng họ đã không hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho Đấng
Christ. Và như vậy, họ ở dưới sự điều khiển của những ham muốn xấu xa
của xác thịt. Họ bị lên án là có tội (Rô-ma 7:11, 13, 24). Họ phục vụ “luật
của tội lỗi” (câu 23), và đời sống của họ thật là đau khổ (câu 24).
Nhưng sau đó họ dâng hiến đời mình cho Đức Chúa Giê-su, và sự thay
đổi vị trí của họ đối với Chúa xảy ra ngay lập tức. Bây giờ họ vô tội trong
mắt Đức Chúa Trời như thể họ chưa bao giờ phạm tội. Vì đời sống thánh
thiện của Đức Chúa Giê-su Christ bao phủ họ, và họ không còn có tội. Có
phải họ không còn tội vì không còn là tội nhân nữa, hay bỗng nhiên họ
xứng đáng với sự sống đời đời? Cả hai ý tưởng đều không đúng! Không
còn tội lỗi nữa vì đời sống trọn vẹn của Đức Chúa Giê-su thay thế cho đời
sống tội lỗi của những người tin Chúa.
Hãy đọc Rô-ma 8:2. Như Phao-lô bày tỏ trong câu này, điều gì giải
phóng một người khỏi làm nô lệ cho tội lỗi?
“Luật pháp của Thánh Linh sự sống” có nghĩa là chương trình của Đấng
Christ để cứu nhân loại. Điều này khác với “luật của tội lỗi.” Chương 7
miêu tả luật này là quyền lực bởi đó mà tội lỗi đã cai trị. Quyền lực của tội
lỗi “đem lại sự chết” (Rô-ma 8:2) cho tất cả những ai phục vụ nó. Nhưng
luật của Đấng Christ đem lại sự sống và sự tự do.
“Mọi linh hồn từ chối dâng mình cho Đức Chúa Trời thì ở dưới quyền
điều khiển của một quyền lực khác. Anh ta không điều khiển cuộc đời
mình... Anh ta nghĩ đang làm những gì anh ta muốn, nhưng thật ra anh
ta làm theo những ước muốn của vua chúa của sự tối tăm. Đấng Christ đã
đến để cắt bỏ xiềng xích của sự nô lệ cho tội lỗi khỏi linh hồn.” – Phỏng
trích Ellen G. White, Desire of Ages, tr. 466.
Bạn có phải là nô lệ cho tội lỗi không? Hay là bạn được tự do trong
Đấng Christ? Làm sao bạn biết?
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Thứ Hai

27 Tháng 11

ĐIỀU CHI LUẬT PHÁP KHÔNG LÀM NỔI
Luật pháp có thể tốt lành, nhưng luật pháp không thể làm những gì
chúng ta cần nhất. Chữ “luật pháp” ở đây, chúng ta muốn nói đến Mười
Điều Răn, còn được gọi là luật luân lý, và luật lễ nghi. Luật lễ nghi nói về
nhu cầu dùng thú vật trong chương trình thờ phượng của người Do Thái.
Đức Chúa Trời ban chương trình này cho dân Ngài qua Môi-se. Nhưng,
luật lễ nghi và luật luân lý không thể cứu chúng ta khỏi tội lỗi và hình phạt
của cái chết mà tội lỗi mang lại. Vì vậy, chúng ta cần Đức Chúa Giê-su.
Đọc Rô-ma 8:3, 4. Như sứ đồ Phao-lô trình bày trong những câu này,
Đấng Christ đã làm gì mà luật pháp không thể làm được?

Đức Chúa Trời đã ban cho một phương thuốc chữa bệnh tội lỗi, “vì điều
chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì
Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài... sai chính Con mình lấy xác thịt giống
như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt” (Rô-ma
8:3). Do đó, bây giờ chúng ta có thể làm tất cả các điều luật pháp đòi hỏi.
Chúng ta không thể làm điều luật pháp đòi hỏi khi chúng ta “sống theo luật
pháp” (Rô-ma 6:14). Nhưng giờ đây chúng ta có thể “nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết” (Rô-ma 8:2).
Chúng ta phải nhớ rằng làm theo những gì luật pháp đòi hỏi không có
nghĩa là tuân giữ luật pháp là đủ để cứu chúng ta. Chúng ta không thể được
cứu bởi những việc làm của chúng ta. Không bao giờ! Nhưng điều Phao-lô
nói trong Rô-ma 8:2 là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta quyền lực để sống
một cuộc đời vâng lời. Đó là cuộc đời mà chúng ta đã “đóng đinh xác thịt
với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá” (Ga-la-ti 5:24). Và bây giờ
đời sống của chúng ta bày tỏ Đấng Christ cho thế giới.
Chữ “noi theo” trong Rô-ma 8:4 là một hình ảnh. Chữ này được dùng
trong thời của Phao-lô có nghĩa là “làm thế nào để hành động đúng.” Từ
ngữ “xác thịt” có nghĩa là người chưa được Đấng Christ đổi mới. “Noi theo
xác thịt” là bị điều khiển bởi những ham muốn ích kỷ. Nhưng noi theo con
đường mà Đức Thánh Linh muốn chúng ta sống, là làm tất cả những gì
luật pháp đòi hỏi. Chúng ta có thể làm như vậy chỉ nhờ sự giúp đỡ của Đức
Thánh Linh. Chỉ trong Đức Chúa Giê-su Christ, chúng ta mới có sự tự do
làm những gì luật pháp đòi hỏi. Ngoài Đấng Christ, chúng ta không thể
tuân giữ luật pháp. Đối với người làm nô lệ cho tội lỗi thì không thể làm
điều tốt mà họ chọn để làm (Rô-ma 7:15, 18).
Đời sống của bạn có bày tỏ rằng bạn làm tất cả những gì luật pháp
đòi hỏi không? Nếu không, tại sao không?

64

Thứ Ba

28 Tháng 11

DƯỚI SỰ ĐIỀU KHIỂN CỦA TỘI LỖI HAY CỦA
THÁNH LINH
“Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt;
còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh”
(Rô-ma 8:5). “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh
Linh sanh ra sự sống và bình an” (Rô-ma 8:6). Hãy suy nghĩ về những
câu này. Sứ điệp căn bản của hai câu này là gì? Và chúng nói gì với bạn
về đời sống của bạn?

Chữ “chăm”, trong câu 5, xuất phát từ chữ Hy Lạp kata. Ở đây, có nghĩa
là “đồng ý với”. Chữ “chăm”, trong câu 6, có nghĩa là “ý nghĩ.” Một nhóm
người mà Phao-lô miêu tả đặt ý nghĩ họ vào những ham muốn tự nhiên
của họ. Nhóm khác đặt tâm trí của họ lên việc làm vui lòng Đức Thánh
Linh. Họ chọn làm theo những ước muốn của Ngài. Hai nhóm này sống và
hành động khác nhau. Tại sao? Bởi vì tâm trí quyết định những gì chúng
ta sẽ làm.
Hãy đọc Rô-ma 8:7, 8. Như Phao-lô trình bày trong những câu này,
tâm trí nào “chăm về xác thịt” (câu 8) không thể làm được điều gì?

Để tâm trí của bạn chiều theo ước muốn của bản thân tội lỗi là chống
lại Đức Chúa Trời. Những người mà tâm trí của họ làm theo cách này sẽ
không quan tâm đến việc làm những gì đẹp lòng Chúa. Thậm chí họ có thể
chống lại Đức Chúa Trời và công khai vi phạm luật pháp của Ngài.
Điều gì xảy ra khi chúng ta không liên kết với Đấng Christ? Lúc đó,
chúng ta không thể tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô
thường lặp lại với ý tưởng này: nếu không có Đấng Christ, người ta không
thể tuân giữ luật pháp.
Mục đích đặc biệt của sứ đồ Phao-lô là muốn thuyết phục người Do
Thái rằng họ cần nhiều hơn là luật pháp để cứu họ. Đời sống của họ cho
thấy họ phạm những tội giống như dân Ngoại (Rô-ma 2). Và cả người
Ngoại và tín đồ Do Thái đều cần Đấng Mê-si. Nếu không có Đấng Mê-si,
dân của Đức Chúa Trời sẽ là nô lệ cho tội lỗi. Họ sẽ không thể thoát khỏi
sự cai trị của nó.
Lời dạy này là câu trả lời của sứ đồ Phao-lô cho tín đồ Do Thái là những
người không hiểu tại sao chương trình cứu rỗi cũ lại không còn đủ nữa.
Ông nói với họ những gì họ đã làm là tốt, nhưng họ cũng cần Đấng Mê-si
bây giờ đã đến.
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Thứ Tư

29 Tháng 11

ĐẤNG CHRIST Ở TRONG ANH EM
Sứ đồ Phao-lô cho thấy cuộc đời “sống theo xác thịt” (Rô-ma 8:9) khác
với cuộc đời “sống theo Thánh Linh của Đấng Christ.” Thánh Linh của
Đấng Christ là Đức Thánh Linh. Có lẽ, Phao-lô gọi Ngài là Thánh Linh
của Đấng Christ ở đây để cho thấy Thánh Linh chỉ cho chúng ta biết Đấng
Christ là ai. Và nhờ Thánh Linh, Đấng Christ sống trong chúng ta (Rô-ma
8:9, 10).
Sứ đồ Phao-lô tiếp tục thảo luận về hai sự lựa chọn mà chúng ta phải
làm: (1) sống theo Thánh Linh hoặc (2) phạm tội. Một sự lựa chọn dẫn đến
sự sống đời đời. Sự lựa chọn khác dẫn đến sự chết. Chúng ta phải lựa chọn
cái này hay cái kia. Không còn sự lựa chọn nào khác. Như Đức Chúa Giêsu đã phán, “Ai không ở với ta, thì nghịch cùng ta; ai không thâu hiệp với
ta, thì tan ra” (Ma-thi-ơ 12:30). Thật không có gì rõ ràng hơn nữa.
Hãy đọc Rô-ma 8:9-14. Như đã trình bày trong các câu này, điều gì
được hứa cho những người hiến dâng mình hoàn toàn cho Đấng Christ?

Trong Rô-ma 8:9-14, sứ đồ Phao-lô trở lại với một biểu tượng ông đã
dùng trong Rô-ma 6:1-11. Và biểu tượng đó là phép báp-têm. Phao-lô
dùng phép báp-têm để cho chúng ta thấy “thân thể cũ tội lỗi của chúng
ta” (Rô-ma 8:9) bị tiêu diệt. Vì “người cũ của chúng ta, [cái tôi tội lỗi của
chúng ta], đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Đấng Christ” (Rô-ma 6:6).
Phép báp-têm cho thấy không chỉ có sự chôn mà còn có sự sống lại. Vì thế,
người đó ra khỏi “ngôi mộ nước” để sống một cuộc đời mới trong Đấng
Christ. Đời sống mới này có nghĩa là cái bản ngã cũ đã bị tử hình. Sự lựa
chọn để diệt chết cái tôi cũ là điều mà chúng ta cần phải làm mỗi ngày
và mỗi giây phút. Đức Chúa Trời không tiêu diệt sự tự do của chúng ta.
Chúng ta có thể phạm tội sau khi đời sống cũ của chúng ta đã bị hủy diệt.
Vì lý do này, Phao-lô viết cho các tín đồ ở Cô-lô-se, “Vậy hãy làm chết các
chi thể của anh em ở nơi hạ giới” (Cô-lô-se 3:5).
Vì vậy, cuộc chiến chống lại tội lỗi sẽ tiếp tục sau khi chúng ta đã thuộc
về Đấng Christ. Nhưng sự khác biệt là bây giờ Đức Thánh Linh đang sống
trong chúng ta. Và Ngài cho chúng ta quyền lực trên tội lỗi. Đức Chúa Trời
đã giải phóng chúng ta bằng một phép lạ khỏi tay người chủ của tội lỗi. Và
như vậy, chúng ta không còn cần phải phục vụ tội lỗi nữa.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã làm Đức Chúa Giê-su sống lại.
Ngài cũng là Thánh Linh sẽ sống trong chúng ta nếu chúng ta cho phép
Ngài. Hãy suy nghĩ về quyền lực có ở đó cho chúng ta! Điều gì cản trở
chúng ta tin tưởng vào quyền lực này?
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Thứ Năm

30 Tháng 11

THẦN TRÍ CỦA SỰ LÀM CON NUÔI
Đọc Rô-ma 8:15. Trong câu này, sứ đồ Phao-lô miêu tả sự liên kết
mới với Đấng Christ như thế nào? Chúng ta có hy vọng gì trong lời hứa
này? Làm sao chúng ta có thể làm lời hứa đó thành sự thật trong cuộc
đời của chúng ta?
Sự liên kết mới với Đấng Christ được miêu tả là tự do khỏi sự sợ hãi.
Nhưng một nô lệ không được tự do. Anh ta sống trong sự sợ hãi liên tục
của chủ mình. Anh ta sẽ nhận được rất ít hoặc không có gì cả từ những
năm dài phục vụ chủ.
Nhưng những ai chấp nhận Đấng Christ thì không bị như vậy. Thứ
nhất, họ chọn để phục vụ Ngài. Thứ hai, họ phục vụ không sợ hãi, vì “chẳng
có điều sợ hãi trong sự yêu thương” (1 Giăng 4:18). Thứ ba, Đức Chúa Trời
coi họ là con của Ngài. Và như vậy, họ sẽ nhận được từ nơi Ngài sự giàu có
và những món quà có giá trị vô hạn và vô lường.
“Người ta có tinh thần nô lệ khi cố gắng theo một tôn giáo của việc làm.
Đó là cố gắng giữ luật pháp bằng sức riêng mình. Nhưng chúng ta chỉ có
hy vọng khi ở trong giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Đó là giao
ước của ân điển. [Ân điển là ân huệ của Chúa ban cho do lòng thương xót,
sự tha thứ và quyền năng trên tội lỗi]. Chúng ta được giao ước ân điển này
bằng đức tin nơi Đức Chúa Giê-su Christ.” – Phỏng trích Ellen G. White
Comments, The SDA Bible Commentary, quyển 6, tr. 1077.
Hãy đọc Rô-ma 8:16. Điều gì giúp chúng ta biết chắc rằng Đức Chúa
Trời đã chấp nhận chúng ta làm con của Ngài?
Sự làm chứng của Đức Thánh Linh trong chúng ta cho biết rằng chúng
ta được chấp nhận. Tuy nhiên, không an toàn chỉ tin tưởng vào cảm giác.
Nhưng những người đã làm theo những gì Đức Chúa Trời đã phán với họ
sẽ nghe một tiếng nói ở trong họ. Tiếng nói này nói với họ rằng họ đã được
chấp nhận như con của Ngài.
Quả thật, Rô-ma 8:17 nói rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời.
Và như vậy, chúng ta sẽ nhận được sự giàu có và những món quà tuyệt vời
từ Đức Chúa Trời vì Ngài đã nhận chúng ta làm con nuôi. Chúng ta không
làm gì để nhận được những món quà này. Thay vào đó, chúng được ban
cho chúng ta vì sự liên kết mới với Ngài. Sự liên kết này cho chúng ta một
địa vị mới với Đức Chúa Trời. Và tất cả những điều đó đã ban cho chúng ta
nhờ ân điển bởi vì Đức Chúa Giê-su đã chết cho chúng ta.
Bạn phải làm gì để thay đổi đời sống của mình để có một sự liên kết
gần gũi hơn, hoặc bước đi cùng Đức Chúa Giê-su?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Chương trình của Đức Chúa Trời để cứu chúng ta không ban cho
chúng ta một đời sống không đau khổ và không phiền muộn ở trên thế
gian này. Thay vào đó, chương trình của Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta
đi theo Đấng Christ trên cùng một con đường Ngài đi. Ngài đã từ bỏ ước
muốn làm vui lòng mình. Chúng ta phải theo gương Ngài. Ngài bị chê
trách vì đã sống đạo đức... Chính vì trải qua sự thống khổ này mà sự nhân
lành của Đấng Christ sống trong dân sự Ngài và được bày tỏ cho thế giới.
Chúng ta phải chia sẻ những đau khổ của Đấng Christ. Rồi chúng ta sẽ
được Ngài dạy dỗ, và chúng ta sẽ được sẵn sàng để chia sẻ cuộc sống tuyệt
vời Ngài dành cho chúng ta trên thiên đàng.” – Phỏng trích Ellen G. White,
Thoughts From the Mount of Blessings, tr. 30, 31.
“Chương trình mà Đức Chúa Trời đã hoạch định để cứu chúng ta khỏi
tội lỗi là một sợi giây mà Đức Chúa Trời thả xuống từ ngôi của Ngài. Sợi
dây đó đủ dài để đến tận cùng bất cứ nơi nào chúng ta đã chìm sâu. Đấng
Christ có thể kéo những kẻ tội lỗi xấu xa nhất ra khỏi cái hố gian ác mà họ
đã rớt xuống. Và Ngài có thể đặt họ lên nơi mà họ sẽ được chấp nhận làm
con của Đức Chúa Trời. Rồi họ sẽ nhận được với Đấng Christ sự giàu có
của Đức Chúa Trời mà sẽ không bao giờ bị mất.” – Phỏng trích Ellen G.
White, Testimonies for the Church, quyển 7, tr. 229.
“Giá của tội lỗi chúng ta đã được Đấng Cứu Thế trả rồi. Không ai cần
phải là nô lệ của Sa-tan. Đức Chúa Giê-su là Đấng Giúp đỡ chúng ta. Ngài
có tất cả quyền lực cần thiết để cứu chúng ta.” – Phỏng trích Ellen G. White,
Selected Messages, quyển 1, tr. 309.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Làm thế nào chúng ta có thể làm cho những lời hứa chiến thắng của

Đức Chúa Trời thể hiện trong đời sống mình? Chúng ta đã được ban
cho rất nhiều trong Đấng Christ. Như vậy, tại sao chúng ta vẫn tiếp
tục thất bại, không trở thành những gì chúng ta thật sự muốn ở trong
Ngài?
2. Mỗi ngày, bằng những cách nào bạn có thể “chăm về những sự thuộc
về Thánh Linh” (Rô-ma 8:5)? Câu này nghĩa là gì? Chúa Thánh Linh
muốn gì? Bạn coi, đọc hay suy nghĩ về gì? Và làm thế nào những điều
này có thể khiến bạn khó nghĩ đến những gì Đức Thánh Linh muốn
bạn làm?
3. Hãy suy nghĩ nhiều hơn về tư tưởng rằng chúng ta đang ở phe này hay
phe kia trong cuộc chiến giữa thiện và ác. Lẽ thật quan trọng này nói gì
với chúng ta? Làm thế nào lẽ thật này nên thay đổi cách thức chúng ta
sống và những lựa chọn chúng ta làm, ngay cả trong những điều “nhỏ”
trong cuộc đời?
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