2 Tháng 9 – 8 Tháng 9
Bài Học 11

ĐƯỢC GIẢI PHÓNG TRONG ĐẤNG CHRIST
CÂU GỐC: “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ
lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy
lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:13).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ga-la-ti 5:1-15; 1 Cô-rinh-tô
6:20; Rô-ma 8:1; Hê-bơ-rơ 2:14, 15; Rô-ma 8:4; Rô-ma 13:8.

T

rong Ga-la-ti 2:4, Phao-lô dành một thời gian ngắn để nói về sự
quan trọng của việc bảo vệ “sự tự do” chúng ta có trong Đức Chúa
Giê-su Christ. Phao-lô thường nói về sự tự do. Nhưng Phao-lô có ý
nói sự tự do gì? Sự tự do này có giới hạn không? Và có sự liên hệ nào giữa
sự tự do, Đấng Christ, và luật pháp?
Phao-lô trả lời những câu hỏi này bằng sự cảnh báo người Ga-la-ti về
hai nguy hiểm. (1) Nguy hiểm đầu tiên là cố gắng được sự chấp thuận và
tình yêu của Đức Chúa Trời bằng việc giữ luật pháp. Họ quên mất sự cứu
rỗi họ đã có trong Đấng Christ, và Ngài đã giải phóng họ. (2) Sự nguy
hiểm thứ hai Phao-lô cảnh báo người Ga-la-ti là đừng rơi vào tội lỗi. Một
số người tin rằng được cứu là được tự do phạm tội. Họ tin rằng sự tự do
thiêng liêng thật và luật pháp thì trái ngược với nhau. Nhưng họ đã lầm.
Hai sự nguy hiểm mà Phao-lô cảnh báo cũng là những nguy hiểm thật
cho các Cơ Đốc nhân ngày nay, vì làm cho tín đồ lại trở thành nô lệ. Phaolô nài xin người Ga-la-ti đứng vững trong sự tự do thật đến từ Đấng Christ.

75

Thứ Nhất

3 Tháng 9

ĐẤNG CHRIST GIẢI PHÓNG CHÚNG TA
Đọc Ga-la-ti 1:3, 4; Ga-la-ti 2:16; Ga-la-ti 3:13. Một số chữ gợi hình
Phao-lô dùng trong những câu này là gì? Và chúng giúp giải thích thế
nào những gì Đấng Christ đã làm cho chúng ta?

Hãy lưu ý những lời của Phao-lô trong Ga-la-ti 5:1, “Đấng Christ đã
buông tha chúng ta cho được tự do”. Những chữ này dường như gợi ý về
một chữ gợi hình khác mà Phao-lô nghĩ tới. Cách dùng chữ của câu này
tương tự như từ ngữ được dùng trong thời Kinh Thánh để giải phóng nô
lệ. Nô lệ không có quyền pháp lý. Vì vậy, người ta tin rằng một vị thần có
thể mua sự tự do cho họ. Sau đó, họ được tự do. Nhưng thật ra, những nô
lệ sẽ thuộc về vị thần này.
Nhưng trong thế giới thật, mọi việc không xảy ra theo cách này. Thay
vào đó, nô lệ trả tiền cho ngôi đền cho sự tự do của họ.
Trong bức tranh của Phao-lô, Đức Chúa Trời mua sự tự do cho nô lệ.
Chúng ta không trả tiền cho sự tự do của mình (1 Cô-rinh-tô 6:20, 1 Côrinh-tô 7:23), vì giá thì quá cao đối với chúng ta. Vì vậy, Đức Chúa Giê-su
can thiệp và làm cho chúng ta những gì chúng ta không thể làm. Ngài đã
trả món nợ tội lỗi của chúng ta. Rồi Ngài giải phóng chúng ta khỏi sự trừng
phạt đi kèm với khoản nợ đó.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng bạn có thể tự cứu mình không? Câu trả lời
của bạn nói gì với bạn về việc bạn nên biết ơn về những gì chúng ta đã
được ban cho trong Đức Chúa Giê-su?
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Thứ Hai

4 Tháng 9

ĐƯỢC TỰ DO TRONG ĐẤNG CHRIST NGHĨA LÀ GÌ?
Phao-lô truyền cho người Ga-la-ti đứng vững trong sự tự do của họ.
Ông nói, “Đấng Christ đã giải phóng chúng ta.” Tại sao Cơ Đốc nhân nên
mạnh mẽ trong sự tự do của họ? Bởi vì Đấng Christ đã giải phóng họ. Như
vậy, chân lý này có nghĩa là sự tự do của chúng ta là kết quả của những gì
Đấng Christ đã làm cho chúng ta.
Hãy coi Rô-ma 6. Phao-lô nói, “Người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh
trên thập tự giá với Ngài” (Rô-ma 6:6). Sau đó, Phao-lô dùng điều này như
là lý do để yêu cầu các tín đồ La Mã tự bảo vệ mình chống lại tội lỗi: “Vậy,
chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em” (Rô-ma 6:12). Phúc
âm không phải là làm những việc tốt để trở thành con cái của Đức Chúa
Trời. Thay vào đó, chúng ta làm những việc tốt vì chúng ta đã là con của
Đức Chúa Trời.
Hãy đọc Rô-ma 6:14, 18; Rô-ma 8:1; Ga-la-ti 4:3, 8; Ga-la-ti 5:1; Và
Hê-bơ-rơ 2:14, 15. Các câu nói này nói Đấng Christ đã giải thoát chúng
ta khỏi điều gì?

Phao lô dùng chữ “tự do” để miêu tả đời sống Cơ Đốc nhân. Ông dùng
chữ này nhiều hơn bất kỳ nhà văn nào khác trong Tân Ước. Chữ “tự do”
và các hình thức khác được dùng 28 lần trong các thư của Phao-lô. Nhưng
chữ này chỉ được tìm thấy 13 lần ở các nơi khác trong Tân Ước.
Phao-lô nói sự tự do nào? Sự tự do này không phải là tự do để sống theo
ý chúng ta. Không, đây là sự tự do bắt đầu bằng mối tương giao với Đức
Chúa Giê-su, bao gồm tự do khỏi tội lỗi, sự chết vĩnh cửu và ma quỷ.
“Ở ngoài Đức Chúa Giê-su, chúng ta sống trong nô lệ. Chúng ta là nô
lệ cho luật pháp, nô lệ cho điều ác điều khiển thế giới, nô lệ cho tội lỗi và
ma quỷ. Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian để phá bỏ quyền lực
của tất cả những sự nô lệ này.” – Phỏng trích Timothy George, Galatians,
tr. 354.
Bạn cảm thấy mình là nô lệ cho điều gì trong đời sống? Hãy học
thuộc lòng Ga-la-ti 5:1. Bây giờ hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm cho sự
tự do bạn có trong Đấng Christ trở thành sự thật trong đời sống của
bạn.
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Thứ Ba

5 Tháng 9

CÁC NGUY HIỂM VỀ SỰ CỨU RỖI BỞI VIỆC LÀM
Cách Phao-lô bắt đầu Ga-la-ti 5:2-12 cho thấy tầm quan trọng của
những gì ông muốn nói. Ông nói cách mạnh mẽ, “Tôi là Phao-lô nói với
anh em rằng” khiến người đọc phải chú ý đến lời của ông. Ông muốn họ
hiểu sự nguy hiểm mà họ đang đối diện. Họ phải hiểu mức độ nguy hiểm
của việc nói với những tín đồ không Do Thái rằng phải chịu phép cắt bì để
được cứu. Phao-lô muốn người Ga-la-ti nhận ra tư tưởng này nguy hiểm
đến thế nào.
Đọc Ga-la-ti 5:2-12. Trong những câu này, Phao-lô nói về đề tài cố
gắng để được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời bằng phép cắt bì. Phaolô cảnh báo chống lại điều gì?

Giả sử có ai đó cố gắng để được cứu bởi việc cắt bì. Sự nguy hiểm là
gì? Nguy hiểm đầu tiên là người này sẽ phải giữ toàn bộ luật pháp. Thứ
hai, người này sẽ bị “cắt đứt” khỏi Đấng Christ. Giả sử một người chọn
để được cứu bởi việc làm. Sau đó, người đó chọn để từ chối Đấng Christ.
“Bạn không thể được cứu bởi việc làm và được cứu bởi Đấng Christ. Để
tiếp nhận Đấng Christ có nghĩa là bạn ý thức rằng bạn không thể tự cứu
mình. Nhưng giả sử bạn chịu phép cắt bì sau khi nhận được Đấng Christ.
Đó là một cách khác để nói rằng bạn có thể tự cứu lấy mình.” – Phỏng trích
John R. W. Stott, The Message of Galatians (Leicester, England: InterVarsity
Press, 1968), tr. 133.
Sự nguy hiểm thứ ba là việc cắt bì ngăn cản sự tăng trưởng thuộc linh.
Và cuối cùng, sự cắt bì đi ngược lại sứ điệp của Thập tự giá. Việc cắt bì cho
thấy bạn nghĩ mình có thể tự cứu. Nhưng Thập tự giá cho thấy rằng chúng
ta phải hoàn toàn lệ thuộc vào Đấng Christ để được cứu.
Phao-lô rất tức giận vì người Ga-la-ti đã nói rằng những tín đồ mới
theo Chúa phải chịu phép cắt bì để được cứu. Thật ra, ông rất tức giận đến
nỗi mong muốn dao sẽ trượt và cắt đi bộ phận sinh dục của họ! Đó là nỗi
buồn sâu đậm của ông. Những lời mạnh mẽ của Phao-lô cho thấy ông coi
vấn đề này rất nghiêm trọng đến mức nào.
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Thứ Tư

6 Tháng 9

ĐƯỢC GIẢI PHÓNG KHỎI TỘI LỖI
Ga-la-ti 5:13 là một bước ngoặc quan trọng trong thư Ga-la-ti. Cho
đến bây giờ, Phao-lô thường quan tâm là các tín đồ hiểu đúng về phúc âm.
Nhưng bây giờ ông quay sang việc cư xử của Cơ Đốc nhân.
Đọc Ga-la-ti 5:13. Phao-lô muốn chắc chắn rằng người Ga-la-ti
không dùng sự tự do của họ cách sai lầm. Ông muốn người Ga-la-ti
không làm điều gì?

Những sự dạy dỗ của Phao-lô bao gồm sự tự do chúng ta có trong Đấng
Christ và ân điển (Rô-ma 3:8, Rô-ma 6:1, 2). Phao-lô ý thức rằng sứ điệp
của ông dễ bị hiểu lầm. Nhưng vấn đề không phải do phúc âm của Phaolô gây ra mà do sự ích kỷ của con người. Không có Đức Chúa Trời, con
người dễ hư hoại. Họ tham lam cho phép mình có quá nhiều thứ. Hoặc họ
làm bất cứ điều gì mình muốn và dùng nhiều thứ hơn là cần thiết. Vì vậy,
Phao-lô khuyên những người theo Đức Chúa Giê-su tránh sa vào cái bẫy
này. Thay vào đó, Phao-lô muốn họ “lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn
nhau” (Ga-la-ti 5:13).
Sự tự do của chúng ta trong Đấng Christ có nghĩa nhiều hơn là được
giải thoát khỏi nô lệ cho thế gian, mà cũng là “cơ hội để yêu người lân cận
mà không để bất cứ điều gì cản trở trên con đường tình yêu đó. Xây dựng
một cộng đồng là dựa trên sự phục vụ thay vì dựa trên quyền lực.” – Sam
K. Williams, Galatians (Nashville, Tenn.: Abingdon Press, 1997), tr. 145.
Ngôn ngữ Hy Lạp cho thấy rằng tình yêu khiến chúng ta phục vụ người
khác theo cách này không phải là tình yêu của con người. Phao-lô dùng
chữ “lòng yêu thương” bằng tiếng Hy Lạp có nghĩa là “tình yêu thiên
thượng” mà chúng ta nhận được qua Đức Thánh Linh (Rô-ma 5:5). Điều
ngạc nhiên thật sự xuất phát từ việc học được rằng chữ “làm đầy tớ” được
dịch từ chữ Hy Lạp “làm nô lệ”. Vì vậy, chữ này cho thấy rằng sự tự do của
chúng ta không được ban cho chúng ta để tự nuông chiều. Thay vào đó,
chúng ta “làm nô lệ” phục vụ lẫn nhau vì tình yêu của Đức Chúa Trời.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng mình có thể dùng sự tự do bạn có trong
Đấng Christ để phạm tội một chút chỗ này một chút chỗ kia không? Có
điều gì rất sai lầm về sự suy nghĩ đó?
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Thứ Năm

7 Tháng 9

VÂNG GIỮ TRỌN CẢ LUẬT PHÁP
Trong thư, Phao-lô viết chống lại “vâng giữ trọn cả luật pháp” (Gala-ti 5:3). Nhưng rồi vài câu sau trong cùng đoạn đó, ông nói, “cả luật
pháp chỉ tóm lại trong một lời này” (câu 14). Những câu này đồng một
ý với nhau thế nào?

Hai câu này đồng một ý với nhau. Phao-lô dùng chữ của từng câu để
cho thấy hai cách suy nghĩ khác nhau vào thời đó về mối tương giao giữa
Cơ Đốc nhân đối với luật pháp. Thí dụ, Phao-lô nói một cách tích cực về
các Cơ Đốc nhân tuân giữ luật pháp. Nhưng ông không bao giờ miêu tả
họ như cậy luật pháp để được xưng công bình. Ông dùng chữ đó để miêu
tả những người cố gắng đạt được sự chấp thuận của Đức Chúa Trời bằng
cách làm theo những gì luật pháp truyền.
Bây giờ, Phao-lô không có ý nói rằng những người được cứu trong
Đấng Christ thì không vâng lời. Phao-lô nói các Cơ Đốc nhân “làm trọn”
luật pháp. Điều này có nghĩa là đời sống Cơ Đốc không chỉ là “giữ” luật
pháp. Phao-lô dùng chữ “làm trọn” bởi vì nó vượt xa việc chỉ giữ. Sự vâng
lời này bắt đầu trong Đức Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 5:17). Điều đó không
có nghĩa là bỏ luật pháp, cũng không có nghĩa là giảm luật để chỉ còn yêu.
Thay vào đó, sự vâng lời như vậy là cách người tín đồ kinh nghiệm ý nghĩa
thật và mục đích của toàn bộ luật pháp.
Hãy đọc Rô-ma 13:9. Theo Phao-lô, ý nghĩa đầy đủ của luật pháp
được thấy ở đâu? (Đọc lại Lê-vi Ký 19:18, Mác 12:31, 33, Ma-thi-ơ 19:19,
Gia-cơ 2:8).

Trong Ga-la-ti 5:13-15, Phao-lô trích từ Lê-vi Ký 19:18. Những lời của
ông dựa trên sự Đức Chúa Giê-su dùng Lê-vi Ký 19:18. Điều này cho luật
pháp ý nghĩa tích cực và cho thấy luật pháp và tình yêu không trái ngược
nhau. Nếu không có tình yêu, luật pháp sẽ trống rỗng và lạnh lùng. Không
có luật pháp, tình yêu không có gì để hướng dẫn.
Điều nào dễ dàng hơn, và tại sao? Yêu người lân cận, hoặc giữ Mười
Điều Răn?
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Thứ Sáu

8 Tháng 9

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Đức tin thật luôn luôn hành động bằng tình yêu... Đức tin này sẽ làm
việc để khiến linh hồn của bạn không ích kỷ. Chúng ta phải nắm lấy Đấng
Christ bằng đức tin. Sau đó, công việc của chúng ta sẽ bắt đầu. Mọi người
đều có những thói quen xấu và tội lỗi. Những điều này phải được khắc
phục bằng cuộc chiến đấu mạnh mẽ. Mỗi linh hồn phải tranh đấu cuộc
chiến đức tin. Một người theo Đấng Christ không thể thiếu thành thật
trong việc làm. Anh ta không thể có lòng dạ sắt đá, một trái tim lạnh lùng
không cảm thấy thương hại cho người khác. Anh ta không thể thô lỗ hoặc
ăn nói cộc cằn, hoặc đầy sự kiêu ngạo và tự ái. Anh ta cũng không thể dùng
những chữ làm tổn thương để chỉ trích hoặc hạ bệ người khác.
“Công việc của tình yêu đến từ công việc của đức tin. Tôn giáo Kinh
Thánh có nghĩa là chúng ta không bao giờ ngừng làm việc cho Đức Chúa
Trời hay vì phúc lợi của người khác. ‘Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt
người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi
khen Cha các ngươi ở trên trời.’ (Ma-thi-ơ 5:16).
“Đúng, công việc tốt của chúng ta sẽ không cứu chúng ta. Nhưng cũng
đúng vì đức tin sẽ khiến cho linh hồn liên kết với Đấng Christ để làm
việc cho Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA Bible
Commentary, quyển 6, tr. 1111.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Ôn lại câu trả lời của bạn cho câu hỏi cuối cùng ngày thứ Năm. Sự lựa

chọn nào dễ dàng hơn? Tại sao? Câu trả lời của bạn cho bạn những lẽ
thật nào về việc “vâng giữ trọn cả luật pháp”?
2. Phao-lô nói đức tin “làm việc” qua tình yêu thương. Ý ông muốn nói
điều gì?
3. Tại sao quá dễ dàng để dùng sự tự do của bạn trong Đấng Christ để
phạm tội? Giả sử có ai đó nghĩ rằng điều này chấp nhận được. Người
đó đang rơi vào cái bẫy nào?

TÓM LƯỢC:
Đối với Phao-lô, tự do bao gồm cả những gì Đấng Christ đã làm cho
chúng ta và những gì Ngài đang làm trong chúng ta để trở nên người mới.
Chúng ta phải cẩn thận để sự tự do không làm chúng ta nghĩ rằng mình có
quyền tự do phạm tội hoặc có thể tự cứu. Đấng Christ không giải phóng
chúng ta để phục vụ chính mình, nhưng để dâng hiến cuộc đời phục vụ
những người đang cần đến chúng ta.
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