16 Tháng 12 - 22 tháng 12
Bài Học 12

ĐÁNH BẠI ĐIỀU ÁC BẰNG CÁCH
LÀM ĐIỀU THIỆN
CÂU GỐC: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi
mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và
trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào” (Rô-ma 12:2).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Rô-ma 12, 13.

M

ục đích chính của sứ đồ Phao-lô trong sách Rô-ma là để sửa lại
những ý nghĩ sai lầm của tín đồ La Mã về luật pháp. Nhưng ông
cũng khuyên tất cả các Cơ Đốc nhân vươn lên tới những đỉnh
cao nhất của sự vâng phục trong đời sống của họ. Sự vâng lời đến từ sự thay
đổi nội tâm trong tâm trí chúng ta. Sự thay đổi này chỉ xảy ra qua quyền
lực của Đức Chúa Trời làm việc trong những người đã dâng hiến đời sống
họ cho Ngài.
Sách Rô-ma không bao giờ nói rằng sự vâng lời là tự động. Cơ Đốc
nhân cần được dạy phải làm những gì để vâng lời. Và họ phải muốn làm
theo những ước ao của Đức Chúa Trời cho đời sống họ. Cuối cùng, họ phải
có quyền lực từ Đức Chúa Trời thì mới có thể vâng phục được.
Những gì thảo luận trong sách Rô-ma về sự vâng phục có nghĩa là làm
việc lành là một phần của đức tin Cơ Đốc giáo. Phao-lô không bao giờ có ý
muốn coi thường việc làm. Thật ra, trong các chương 13 đến 15, ông nhấn
mạnh rất nhiều vào việc làm lành. Và khi làm như vậy ông không chống
lại những gì ông đã nói trước đó về việc được làm đúng [being made right]
theo ý Đức Chúa Trời bởi đức tin. Quả thực, việc làm tốt là cách đúng nhất
để chứng tỏ đời sống bằng đức tin. Các tín đồ thời Tân Ước đã được ban
cho một gương mẫu về hành vi đúng của Đức Chúa Giê-su. Đức Chúa
Giê-su và không ai khác là gương mẫu chúng ta phải làm theo (Phi-líp 2:5).
Không có một gương mẫu nào vĩ đại hơn hoặc hay hơn Ngài!
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Thứ Nhất

17 Tháng 12

CỦA LỄ ĐẸP LÒNG ĐỨC CHÚA TRỜI
Chương 11 là chương cuối cùng trong sách Rô-ma nói về giáo lý của hội
thánh. Bây giờ, trong các chương từ 12 đến 16, sứ đồ Phao-lô cho chúng ta
những bài học hữu ích cho đời sống hằng ngày. Các bài học này cho thấy
đời sống đức tin phải như thế nào.
Để bắt đầu, đức tin không thay thế cho sự vâng lời. Đức tin làm cho nhu
cầu của chúng ta phải vâng lời Chúa là cần thiết. Các mạng lệnh của luật
pháp vẫn tiếp tục có quyền lực.
Tân Ước giải thích các lệnh này thêm một chút và giúp chúng dễ hiểu
hơn. Nhưng không một lần nào Tân Ước nói rằng sống theo những luật
lệ này sẽ dễ dàng cho Cơ Đốc nhân. Thật ra, chúng ta được cho biết, đôi
khi, theo luật pháp có thể rất khó khăn. Tại sao? Bởi vì cuộc chiến đấu với
bản thân và với tội lỗi thì luôn luôn khó khăn (1 Phi-e-rơ 4:1). Nhưng Đức
Chúa Trời hứa ban quyền lực cho Cơ Đốc nhân để thắng tội lỗi. Và nếu
chúng ta sa ngã, Đấng Christ sống để cứu chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25).
Hãy đọc Rô-ma 12:1. Trong câu này, sứ đồ Phao-lô cho thấy hai điều
khác nhau – thân thể và của lễ – là một. Bằng cách nào, thí dụ này dạy
chúng ta là các Cơ Đốc nhân phải sống thế nào? Rô-ma 12:2 giúp giải
thích ý tưởng này rõ ràng hơn thế nào?
Trong Rô-ma 12:1, Phao-lô nhớ lại những con vật được đem đến như
một của lễ đền tội trong chương trình thờ phượng của Cựu Ước. Và trong
cùng một cách, Cơ Đốc nhân bây giờ nên dâng thân thể của họ lên Đức
Chúa Trời. Dĩ nhiên thân thể không phải bị giết như những con sinh tế,
nhưng như những của lễ sống được đặt riêng ra để phục vụ Ngài.
Trong thời của Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, mỗi con vật được đem đến
Đức Chúa Trời như một giá trả cho tội lỗi phải được xem xét kỹ lưỡng.
Lúc đó nếu có một chút tì vết được tìm thấy trong con vật thì sao? Thì con
vật đó bị từ chối. Vì Đức Chúa Trời đã truyền rằng những của lễ đem đến
cho Ngài không được có tì vết nào. Cũng vậy, Cơ Đốc nhân được khuyên
“Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời
(Rô-ma 12:1). Của lễ này chỉ có thể được dâng lên nếu tất cả năng lực của
chúng ta được ở trong tình trạng tốt nhất. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều có
những tì vết. Nhưng ý tưởng chính ở đây là chúng ta phải sống cách thánh
khiết và trung thành qua quyền lực của Đức Chúa Trời.
“Đời sống Cơ Đốc nhân không có nghĩa là đứng yên một chỗ. Thay vào
đó, đời sống này có nghĩa là chuyển từ những gì tốt đến những gì tốt hơn.”
– Phỏng trích Martin Luther, Commentary on Romans, tr. 167, 168.
Chuyển từ những gì tốt đến những gì tốt hơn trong đời sống Cơ Đốc
nhân nghĩa là gì?
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Thứ Hai

18 Tháng 12

SUY NGHĨ ĐÚNG CÁCH
Trong ba tháng này, chúng ta đã dành nhiều thì giờ để nói về luật pháp
của Đức Chúa Trời còn tồn tại mãi mãi. Và chúng ta đã nói đi nói lại rằng
sứ điệp của sứ đồ Phao-lô không dạy đức tin đã bỏ Mười Điều Răn.
Nhưng thật dễ dàng để bị lôi cuốn vào việc vâng giữ luật pháp mà quên
đi tinh thần mà luật pháp được thiết lập. Và tinh thần đó là tình yêu – tình
yêu đối với Đức Chúa Trời và yêu thương nhau. Bất cứ ai cũng có thể nói
rằng mình yêu. Nhưng việc bày tỏ tình yêu trong đời sống hằng ngày có
thể là một điều hoàn toàn khác.
Hãy đọc Rô-ma 12:3-21. Như sứ đồ Phao-lô trình bày trong những
câu này, chúng ta có thể bày tỏ tình yêu thương đối với những người
khác thế nào?

Trong 1 Cô-rinh-tô 12 và 13, sứ đồ Phao-lô nói về tình yêu thương sau
khi thảo luận về các sự ban cho của Đức Thánh Linh. Ông cũng làm điều
tương tự ở đây trong Rô-ma 12:3-21. Đối với Phao-lô, tình yêu là “con
đường tốt nhất lành” (1 Cô-rinh-tô 12:13). Sứ đồ Giăng đồng ý. Vì ông
nói, “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). Vì vậy, từ câu này
chúng ta có thể thấy rằng tình yêu cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là ai.
Yêu thương là bày tỏ cho những người khác thấy sự tốt lành mà Chúa bày
tỏ cho chúng ta.
Trong Rô-ma 12:3-21, sứ đồ Phao-lô dạy sự yêu thương được bày tỏ
một cách hữu ích trong đời sống hằng ngày. Trước hết, ông cho thấy sự
quan trọng của việc không tự hào. “Tôi nói với mỗi người trong anh em
chớ có tư tưởng cao quá lẽ” (Rô-ma 12:3). Tiếp theo, ông nói chúng ta nên
vui lòng “lấy lẽ kính nhường nhau” (Rô-ma 12:10). Và ông cảnh báo mỗi
tín đồ để “chớ cho mình là khôn ngoan” (Rô-ma 12:16). Những lời của
Đấng Christ có cùng một ý nghĩa căn bản cho lời khuyên của Phao-lô, “Ta
có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo
ta.” (Ma-thi-ơ 11:29).
Trong số tất cả mọi người, Cơ Đốc nhân nên ít tự hào hơn bất cứ ai.
Suy cho cùng, hãy nhìn vào sự bất lực của chúng ta và chúng ta đã sa vào
tội lỗi sâu như thế nào. Hãy coi chúng ta cần lệ thuộc vào Đấng Christ bao
nhiêu để được cứu và được làm đúng theo ý Đức Chúa Trời. Vì nếu không
có Ngài, chúng ta không thể thay đổi chính mình và đường lối của mình.
Vì vậy, chúng ta đã làm gì để đáng khoe khoang? Không có gì cả! Chúng ta
phải sống mà không tự hào trước mặt Đức Chúa Trời và những người khác.
Hãy đọc Rô-ma 12:18. Bạn có sống đúng theo lời cảnh báo này trong
đời sống của mình không? Bạn cần phải thay đổi gì để có thể làm theo
những gì Kinh Thánh dạy chúng ta ở đây?
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Thứ Ba

19 Tháng 12

CƠ ĐỐC NHÂN VÀ CHÍNH QUYỀN
Hãy đọc Rô-ma 13:1-7. Trong các câu này sứ đồ Phao-lô đưa ra
những quy tắc quan trọng nào để hướng dẫn cách chúng ta suy nghĩ và
hành động đối với chính quyền?

Điều làm cho những lời của sứ đồ Phao-lô thật thú vị là ông đã viết
trong thời gian khi La Mã cai trị thế giới. Đế Quốc La Mã là nước ngoại đạo
(pagan), có nghĩa là người ta tin vào nhiều thần. Ngoài ra, ngoại giáo La
Mã rất tàn nhẫn. Trong thâm tâm, đó là một đế quốc tàn ác. Họ không biết
gì về Đức Chúa Trời chân thật. Và chẳng bao lâu sau khi sứ đồ Phao-lô viết
thư này, La Mã sẽ bắt đầu tấn công những người muốn thờ phượng Đức
Chúa Trời. Thật ra, cả Đức Chúa Giê-su và Phao-lô đã bị tử hình bởi ngoại
giáo La Mã! Vì vậy, có thật là sứ đồ Phao-lô nói với các Cơ Đốc nhân phải
là công dân tốt của một chính phủ độc ác như vậy không?
Nhưng đó chính là điều sứ đồ Phao-lô làm! Tại sao ông làm điều đó?
Bởi vì ý tưởng về chính phủ được thấy trong cả Kinh thánh. Thật vậy, ý
tưởng về chính phủ đã được chính Đức Chúa Trời thiết lập. Vì con người
cần phải sống trong một cộng đồng với các quy tắc, luật pháp và ý tưởng
dạy cho họ làm thế nào để trở thành những công dân tốt. Không có chỗ
nào trong Kinh Thánh dạy rằng chính phủ và luật pháp không cần thiết.
Đồng thời, Đức Chúa Trời không chấp nhận tất cả các hình thức của
chính phủ như một số chính phủ đang hành động. Người ta không cần
phải đi quá xa để tìm các thí dụ về các chính phủ độc ác. Nhưng ngay cả
dưới sự cai trị của các chính phủ này, Cơ Đốc nhân nên tuân theo luật
pháp nước càng nhiều càng tốt. Các Cơ Đốc nhân phải trung thành ủng
hộ chính phủ nếu chính phủ đó không đòi hỏi họ phải chống lại những gì
Đức Chúa Trời đòi hỏi. Chúng ta nên suy nghĩ cẩn thận trước khi làm bất
cứ điều gì có thể đưa chúng ta đến việc chống lại chính phủ. Chúng ta biết
từ những sứ điệp đặc biệt của Đức Chúa Trời về tương lai rằng một ngày
nào đó tất cả những người trung thành với Ngài sẽ cần phải có lập trường
chống lại quyền lực kiểm soát thế giới (Khải huyền 13). Cho đến lúc đó,
chúng ta nên làm tất cả những gì có thể để vinh danh Đức Chúa Trời bằng
cách trở nên những công dân tốt ở đất nước chúng ta đang sống.
“Chúng ta phải chấp nhận rằng Đức Chúa Trời thiết lập chính phủ. Và
chúng ta phải dạy rằng chúng ta có bổn phận từ Chúa để tuân theo các
luật lệ của chính phủ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu luật pháp của chính
phủ chống lại luật lệ của Chúa? Lúc đó chúng ta sẽ vâng lời Đức Chúa Trời
thay vì loài người. Lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh phải được tôn
trọng trên bất kỳ luật lệ nào của quốc gia.” – Phỏng trích Ellen G. White,
The Acts of the Apostles, tr. 69.
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Thứ Tư

20 Tháng 12

HÃY YÊU THƯƠNG NHAU
Rô-ma 13:8 nghĩa là gì? Câu đó có nghĩa là tình yêu khiến chúng ta
không phải tuân giữ luật pháp chăng?
Trong câu này, sứ đồ Phao-lô giải thích thêm về ý nghĩa của luật pháp.
Ông cho thấy rằng tình yêu phải là động lực đằng sau tất cả những gì chúng
ta làm và lý do để làm. Luật pháp cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là sự
yêu thương. Vì vậy, để yêu thương là làm tất cả những gì luật pháp đòi hỏi
chúng ta. Đồng thời, sứ đồ Phao-lô không thay thế luật pháp Đức Chúa
Trời với một vài ý tưởng về tình yêu không rõ ràng. Một số Cơ Đốc nhân
lý luận rằng Phao-lô đang làm điều đó. Nhưng họ đã lầm. Mười Điều Răn
tiếp tục có quyền lực trong đời sống chúng ta. Vì, mục đích của luật pháp
là chỉ ra tội lỗi. Và ai có thể nói tội lỗi không có thật? Nhưng luật pháp thật
sự chỉ có thể được tuân giữ bởi một tấm lòng đầy tình yêu thương.
Đọc Rô-ma 13:9, 10. Trong hai câu này, những điều nào trong Mười
Điều Răn của Đức Chúa Trời sứ đồ Phao-lô liệt kê ra làm thí dụ để giải
thích sự cần thiết của tình yêu thương trong việc vâng giữ luật pháp? Tại
sao ông chọn các điều răn này mà không chọn những điều khác?
Điều thú vị cần lưu ý về sự quan trọng của tình yêu thương trong luật
pháp không phải là một ý tưởng mới. Sứ đồ Phao-lô chứng minh điều này
bằng cách lặp lại Lê-vi Ký 19:18, “Hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như
mình.” Sứ đồ cho thấy rằng luật yêu thương này là một phần cần thiết trong
chương trình thờ phượng của Cựu Ước. Nhưng một số người lý luận rằng
chỉ có các luật mà Phao-lô đề cập đến trong Rô-ma 13:9, 10 là những luật
chúng ta cần phải giữ. Hãy tưởng tượng ý tưởng này là đúng. Vậy điều đó
có nghĩa là Cơ Đốc nhân không cần hiếu kính cha mẹ sao? Hoặc họ có thể
thờ các thần giả chăng? Hay để các thần khác thay thế chỗ của Chúa? Dĩ
nhiên là không!
Hãy coi những gì đang xảy ra ở đây trong chương này. Sứ đồ Phao-lô
đang đối phó với cách chúng ta hiểu và bày tỏ lòng tử tế với nhau, vì thế
ông nói về các luật lệ liên quan đến các sự tương giao với người khác. Ý
tưởng của ông không có nghĩa là phần còn lại của luật pháp đã bị liệng
đi. (Cũng đọc Công vụ 15:20; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:9, 1 Giăng 5:21). Những
người viết Tân Ước ủng hộ sự quan trọng của tình yêu thương trong luật
pháp. Như họ nói, để tỏ bày tình yêu thương với người khác là bày tỏ tình
yêu của chúng ta với Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 25:40; 1 Giăng 4:20, 21).
Tình yêu thương quan trọng thế nào trong sự liên hệ của bạn với
những người khác? Làm thế nào bạn có thể học để yêu thương người
khác như cách Đức Chúa Trời yêu thương bạn?
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THỜI GIAN KHÔNG CÒN BAO LÂU NỮA
Chúng ta đã thấy trong ba tháng này là sứ đồ Phao-lô đã có một mục
đích rất rõ ràng khi ông viết thư cho hội thánh tại Rô-ma và cho các tín đồ
Do Thái ở đó. Ông muốn giải nghĩa cho họ mục đích của đức tin và việc
làm trong Giao ước Mới mà Đức Chúa Trời đã lập với dân sự Ngài. Ngoài
ra, ông đã đối phó với vấn đề chúng ta được cứu ra sao và làm thế nào một
người có tội được xưng công chính với Đức Chúa Trời và được nên thánh.
Nhiều người trong số các tín đồ mà sứ đồ Phao-lô đã viết thư này rất tôn
trọng luật pháp.
Vì vậy, ông đã cho thấy sự quan trọng của luật pháp trong Giao ước
Mới. Giờ đây, ngay cả trong Cựu Ước, tôn giáo Do Thái là một tôn giáo của
ân điển. Ân điển là ân huệ của Chúa ban cho vì lòng thương xót, sự tha thứ
và quyền lực trên tội lỗi. Nhưng đồng thời, nhiều người Do Thái đã quay
lưng lại với ân điển để theo chủ nghĩa duy luật (legalism). Chủ nghĩa duy
luật là tin rằng bạn có thể tự cứu bằng sự tốt lành của chính mình hoặc
bằng cách tuân giữ luật pháp. Niềm tin này đã gây ra rất nhiều tai hại. Hãy
để những gì đã xảy ra trong thời của sứ đồ Phao-lô là một lời cảnh báo cho
hội thánh trong thời của chúng ta. Chúng ta cần phải cẩn thận để không
phạm những sai lầm tương tự!
Hãy đọc Rô-ma 13:11-14. Phao-lô nói về thời gian đặc biệt nào trong
tương lai? Và chúng ta nên làm gì để chuẩn bị cho thời gian này?

Hãy lưu ý những lời mạnh mẽ mà sứ đồ Phao-lô đã dùng trong những
câu này. Thật rất thú vị khi ông nói với các tín đồ hãy thức dậy và chuẩn
bị. Vì Đức Chúa Giê-su sắp trở lại. Sứ đồ Phao-lô đã viết thư này cách đây
gần hai ngàn năm. Nhưng cách đây bao lâu ông viết thư này không thành
vấn đề. Tại sao? Bởi vì sự Chúa Tái lâm gần như cái chết của chúng ta. Hãy
tưởng tượng rằng tuần sau hoặc trong 40 năm nữa chúng ta nhắm mắt
trong cái chết. Sau đó, chúng ta có thể ngủ được trong 4 ngày hoặc 400
năm. Điều đó không có gì khác biệt đối với chúng ta. Bởi vì việc kế tiếp
chúng ta biết là sự Tái lâm của Đức Chúa Giê-su. Bất cứ ai trong chúng ta
có thể chết bất cứ lúc nào. Vì vậy, thời gian thật sự là ngắn. Và lời hứa của
Đức Chúa Trời về đời sống vĩnh cửu gần hơn lúc chúng ta mới tin.
Hãy tưởng tượng bạn biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giê-su sẽ trở lại
vào tháng tới. Bạn sẽ thay đổi gì trong đời sống của mình, và tại sao? Bạn
có tin rằng bạn cần phải thay đổi những điều này trong một tháng trước
khi Chúa trở lại không? Nếu vậy, tại sao không thay đổi ngay bây giờ?
Có gì khác biệt giữa việc thay đổi bây giờ hoặc chờ đợi thay đổi sau này?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Kinh Thánh cho chúng ta thấy chương trình của Đức Chúa Trời.
Những lẽ thật của Kinh Thánh là những lời của Đức Chúa Trời Tối Cao.
Người nào áp dụng những lẽ thật này trong đời sống mình thì trở nên một
người mới. Nhưng người đó không được ban cho quyền lực mới của tâm
trí. Thay vào đó, tội lỗi đã làm đen tối tâm trí của anh ta sẽ được cất đi. Câu
“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi” cũng có nghĩa là “Ta sẽ cho ngươi một
trí óc mới.” Thay đổi lòng luôn luôn được theo sau bởi một sự hiểu biết rõ
ràng về nhiệm vụ của chúng ta là Cơ Đốc nhân và sự hiểu biết về chân lý.
Người nào nghiên cứu Kinh Thánh một cách kỹ lưỡng và siêng năng cầu
nguyện sẽ được sự hiểu biết rõ ràng và khả năng đánh giá mọi việc một
cách khôn ngoan.” – Phỏng trích Ellen G. White, My Life Today, tr. 24.
“Chúa... sắp trở lại. Và chúng ta phải sẵn sàng và chờ đợi sự xuất hiện
của Ngài. Ôi, thật tuyệt vời khi thấy Ngài và được hoan nghênh như những
người được cứu của Ngài! Chúng ta đã chờ đợi Ngài lâu rồi. Nhưng hy
vọng của chúng ta không phải là mờ mờ. Hãy tưởng tượng chúng ta có
thể thấy được Vua [Đức Chúa Giê-su] trong tất cả sự đẹp đẽ của Ngài. Sau
đó, chúng ta sẽ được phước đời đời. Tôi cảm thấy như thể tôi phải la vang,
“Chúng ta đang trở về nhà!” Chúng ta đang gần thời điểm khi Đấng Christ
sẽ đến trong quyền lực và sự vinh hiển để đưa những người được cứu của
Ngài vào nhà đời đời của họ.” – Phỏng trích Ellen G. White, Testimonies for
the Church, quyển 8, tr. 253.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Câu hỏi về làm thế nào chúng ta vừa là những công dân tốt vừa là các

Cơ Đốc nhân tốt có thể nhiều khi khó trả lời. Hãy tưởng tượng có
người nào đó đến để hỏi bạn về làm thế nào để trở thành một công
dân tốt; và nếu việc bênh vực cho Đức Chúa Trời đặt người đó vào
cuộc tranh đấu chống lại chính phủ thì sao? Bạn có lời khuyên gì cho
người đó?
2. Điều gì khó hơn: rất nghiêm khắc trong việc tuân giữ luật pháp, hoặc
yêu mến Đức Chúa Trời và người khác vô giới hạn? Hoặc bạn có thể
lý luận rằng câu hỏi này không công bằng vì dường như nói việc vâng
lời và tình yêu thương là hoàn toàn khác nhau và không thể được thực
hiện cùng một lúc? Ý tưởng đó đúng hay sai? Xin giải thích.
3. Bạn đã học được gì từ sách Rô-ma để giúp bạn hiểu được sự quan
trọng của phong trào Cải chánhh? Cải chánh là một sự đánh thức tôn
giáo lớn trong thế kỷ thứ 16. Phong trào này đã dẫn tới sự khởi đầu của
các giáo phái Tin Lành. Vậy, sách Rô-ma dạy chúng ta gì về các giáo
lý của chúng ta như những người Phản kháng [Tin Lành], và tại sao
chúng ta tin sách đó?
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