9 Tháng 9 – 15 Tháng 9
Bài Học 12

NHỜ THÁNH LINH MÀ SỐNG
CÂU GỐC: “Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề
làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt” (Ga-la-ti 5:16).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ga-la-ti 5:16-25; Phục truyền
13:4; Rô-ma 7:14-24; Giê-rê-mi 7: 9; Ô-sê 4:2; Ma-thi-ơ 22:35-40.

R

obert Robinson đã viết bài thánh ca “Come, Thou Fount of Every
Blessing” (Hãy đến, Ngài là Nguồn của mọi Phước Lành). Đây là
một trong những bài thánh ca được yêu thích nhất của mọi thời đại.
Nhưng Robinson không phải lúc nào cũng là người có đức tin. Cái chết của
cha khiến ông tức giận. Ông bắt đầu uống rượu và sống một cuộc đời tội
lỗi. Nhưng ông nghe một bài giảng của nhà truyền giáo nổi tiếng George
Whitefield, và Robinson đã dâng đời sống mình cho Chúa. Ông trở thành
mục sư của giáo hội Methodist. Và ông đã viết bài thánh ca với những
dòng này, “Dễ đi lang thang, Chúa ôi, con cảm thấy như vậy. Dễ lìa bỏ Đức
Chúa Trời con yêu mến.”
Sau đó, có người đã thay đổi bài hát của Robinson. Người này cảm thấy
không thoải mái về việc lòng Cơ Đốc nhân đi lang thang rời xa Chúa. Vì
vậy, những lời đã được thay đổi thành “Dễ thờ phượng, Chúa ôi, con cảm
thấy như vậy, Dễ thương yêu Đức Chúa Trời Đấng con hầu việc.”
Nhưng những lời của Robinson cho thấy sự thật về cuộc đấu tranh của
Cơ Đốc nhân. Là tín đồ, chúng ta có hai phần: xác thịt và Thánh Linh. Hai
bên tranh chiến với nhau. Bên tội lỗi của chúng ta sẽ luôn luôn “dễ” đi lang
thang rời xa Chúa. Nhưng chúng ta phải sẵn lòng để đầu phục Thánh Linh
của Ngài. Rồi chúng ta không phải là nô lệ của những ham muốn xác thịt.
Sứ điệp này là trọng tâm của bài học tuần này.
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Thứ Nhất

10 Tháng 9

BƯỚC ĐI THEO THÁNH LINH
Đọc Ga-la-ti 5:16. Ở đây, Phao-lô dùng động từ “bước đi”. Mối quan
hệ giữa “bước đi” và đời sống của đức tin là gì? (Đọc Phục truyền 13:4,
5, Rô-ma 13:13, Ê-phê-sô 4:1, 17 và Cô-lô-se 1:10).

“Bước đi” là một chữ gợi hình lấy từ Cựu Ước, giải nghĩa hành vi của
một người. Phao-lô thường dùng chữ gợi hình ảnh này trong các thư của
mình. Ông dùng chữ đó để giải thích cách Cơ Đốc nhân nên sống, rất
có thể nói lên tên đầu tiên người ta gọi Cơ Đốc nhân. Những người theo
Đức Chúa Giê-su đầu tiên được biết đến như những người đi theo “Con
Đường” (Giăng 14: 6, Công vụ 22:4, Công vụ 24:14). Tên này cho thấy Cơ
Đốc giáo không phải chỉ là một số các sự dạy dỗ về Đức Chúa Giê-su, mà
còn là “con đường” sống để “bước đi” hoặc đi theo.
Đọc Xuất Ê-díp-tô Ký 16:4; Lê-vi Ký 18:4; và Giê-rê-mi 44:23 nói về chữ
gợi hình “đi ra” hoặc “noi theo”. Bây giờ hãy đọc những gì Phao-lô nói về
“bước đi” hoặc “noi theo” trong Ga-la-ti 5:16 và Rô-ma 8:4. Bằng cách nào
Phao-lô nói về hình ảnh bước đi khác với chữ trong Cựu Ước?
Những lời Phao-lô về việc “bước đi theo Thánh Linh” không trái với
luật pháp hay là không giữ luật pháp. Điều Phao-lô phản đối là sự dùng sai
luật pháp. Sự vâng lời thật mà Đức Chúa Trời muốn không thể đạt được
qua sự tuân giữ luật pháp, mà chỉ bằng sự thay đổi trong lòng. Sự thay đổi
này chỉ đạt được nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn (Ga-la-ti 5:18).
Bạn đã “bước đi theo Thánh Linh” bằng cách nào? Việc này được
thực hiện thế nào? Những điều gì bạn làm trong đời sống khiến sự bước
đi này khó khăn hơn?
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Thứ Hai

11 Tháng 9

CUỘC TRANH CHIẾN CỦA CƠ ĐỐC NHÂN
“Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh
Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên
trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm”
(Ga-la-ti 5:17). Đọc Ga-la-ti 5:17 và Rô-ma 7:14-24. Là một tín đồ, bạn
đã kinh nghiệm sự thật khắc nghiệt và đau đớn của những lời này trong
cuộc đời của mình thế nào?

Cuộc đấu tranh mà Phao-lô nói đến trong Ga-la-ti 5:17 là cuộc chiến
tranh nội tâm trong mỗi Cơ Đốc nhân. Con người ra đời trong tội lỗi, vì
vậy, họ tự nhiên nghiêng về những ham muốn của xác thịt (Rô-ma 8:7).
Nhưng chỉ khi họ được tái sanh bởi Đức Thánh Linh thì trận chiến thiêng
liêng mới thật sự bắt đầu. Như vậy không có nghĩa là những người không
phải Cơ Đốc nhân không bao giờ phải tranh đấu giữa đúng và sai. Họ cũng
có chứ. Nhưng Cơ Đốc nhân có hai phe trong mình: xác thịt và Thánh
Linh. Hai bên đang tranh chiến với nhau.
Trong suốt lịch sử, Cơ Đốc nhân đã muốn thoát khỏi cuộc đấu tranh
này. Một số đã cố gắng để kết thúc trận chiến bằng cách rút ra khỏi xã
hội. Những người khác đã tuyên bố rằng tình trạng của họ là con người
sa ngã và tội lỗi có thể được cất bỏ hoàn toàn bằng một phép lạ của Chúa.
Cả hai nhóm đều sai lầm trong sự suy nghĩ của họ. Bằng quyền năng của
Đức Thánh Linh, chúng ta chắc chắn có thể vượt qua những ham muốn tội
lỗi về xác thịt. Nhưng chạy trốn khỏi xã hội không giúp gì được. Tại sao?
Bởi vì chúng ta đem sự đấu tranh với mình bất cứ nơi nào chúng ta đi. Và
chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi chết hoặc khi Chúa tái lâm.
Mỗi tín đồ đều có hai phần. Chúng ta được sinh ra trong xác thịt và
được tái sanh bởi Đức Thánh Linh. Vì vậy, chúng ta đang ở giữa hai phe
của trận chiến cùng một lúc! Phe thiêng liêng của chúng ta muốn những
điều thiêng liêng, và ghét phần xác thịt. Nhưng xác thịt của chúng ta muốn
làm những việc tội lỗi, chống lại những gì thiêng liêng. Tâm trí được làm
mới bởi Thánh Linh thì quá yếu để chống lại xác thịt. Vì vậy, cách duy nhất
chúng ta có thể chinh phục xác thịt là mỗi ngày chọn để bước theo Thánh
Linh chống lại thân thể tội lỗi của chúng ta. Đó là lý do tại sao Phao-lô rất
mong muốn chúng ta lựa chọn để bước đi theo Thánh Linh.
Hãy suy nghĩ về trận chiến giữa hai phe. Bạn sẽ nói gì với một Cơ Đốc
nhân đang đấu tranh để chấp nhận ý tưởng về một trận chiến không bao
giờ kết thúc với bản thân?
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Thứ Ba

12 Tháng 9

CÁC VIỆC LÀM CỦA XÁC THỊT
Phao-lô lần đầu tiên giới thiệu ý tưởng về cuộc chiến xảy ra giữa xác
thịt và Thánh Linh trong mỗi Cơ Đốc nhân. Bây giờ, trong Ga-la-ti 5:1926, Phao-lô cho biết nhiều hơn về sự khác biệt giữa hai phe trong chúng ta.
Ông đưa ra một danh sách các thói quen xấu và những điều tốt. Thói quen
tốt hay các điều tốt chúng ta làm được gọi là những đức tính. Thói quen
xấu được gọi là các tật xấu.
Đọc danh sách các tật xấu và đức tính trong các câu sau đây: Giê-rêmi 7:9; Ô-sê 4:2; Mác 7:21; 1 Ti-mô-thê 3:2, 3; 1 Phi-e-rơ 4:3; Khải huyền
21:8. Những danh sách này tương tự thế nào với danh sách của Phao-lô
trong Ga-la-ti 5:19-24? Chúng khác nhau thế nào?

Phao-lô biết rất rõ về danh sách các tật xấu và các đức tính được tìm
thấy trong Kinh Thánh. Nhưng có những sự khác biệt quan trọng trong
hai danh sách của ông trong Ga-la-ti. Trước tiên, Phao-lô đặt tên cho danh
sách những tật xấu là “việc làm của xác thịt”. Ông gọi danh sách các nhân
đức là “trái của Thánh Linh”. Sự khác biệt về tên gọi này rất quan trọng.
James D. G. Dunn giải thích tại sao, “Xác thịt muốn đi đường riêng của
mình. Nhưng Thánh Linh khiến chúng ta quan tâm hơn đến những người
khác. Danh sách những tật xấu cho thấy các điều xấu người ta làm để được
những gì họ muốn. Danh sách các nhân đức cho thấy Đức Chúa Trời thay
đổi chúng ta thế nào: sự thay đổi thiêng liêng thật là trọng tâm của việc làm
đúng.” – Phỏng trích The Epistle to the Galatians, tr. 308.
Đời sống trong xác thịt chỉ đem lại sự chia rẽ và đau khổ. Nhưng đời
sống trong Thánh Linh tạo ra trái của Thánh Linh. Trái này được thể hiện
trong chín đức tính mà Phao-lô liệt kê. Chín đức tính này kết hợp các Cơ
Đốc nhân lại với nhau trong niềm tin.
Một số người cho rằng những gì Cơ Đốc nhân tin tưởng về Đức Chúa
Trời không thật sự quan trọng miễn họ là một người tốt. Nhưng điều này
không đúng. Trong danh sách những tật xấu, Phao-lô cho thấy những
quan điểm sai lầm về Đức Chúa Trời dẫn đến ý tưởng sai về các mối tương
giao, tôn giáo, và cách chúng ta cư xử trong xã hội. Những ý tưởng sai như
vậy dẫn tới việc làm tan vỡ các mối tương giao của con người, và cũng có
thể dẫn đến việc mất sự sống đời đời (Ga-la-ti 5:21).
Đọc lại danh sách “các việc làm của xác thịt”. Bằng những cách nào,
mỗi tật xấu trong danh sách này đã phạm một hay nhiều trong Mười
Điều Răn?
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Thứ Tư

13 Tháng 9

TRÁI CỦA THÁNH LINH
“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng,
bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết
độ: Không có luật pháp nào cấm các sự đó” (Ga-la-ti 5:22, 23). Bằng
những cách nào vâng giữ Mười Điều Răn bày tỏ trái của Thánh Linh
như được miêu tả trong Ga-la-ti 5:22, 23? (Cũng đọc Ma-thi-ơ 5:21, 22,
27, 28; Ma-thi-ơ 22:35-40).

Mười Điều Răn không bao giờ thay thế cho tình yêu, nhưng giúp hướng
dẫn chúng ta để bày tỏ tình yêu với Đức Chúa Trời và với những người
khác. Tình yêu không chống lại luật pháp. Tình yêu đối với Đức Chúa Trời
và đối với người lân cận không xóa bỏ Mười Điều Răn. Nếu nói tình yêu
thương đã xóa bỏ Mười Điều răn là một sự ngu xuẩn như nói rằng lòng yêu
thiên nhiên phá bỏ luật trọng lực!
Phao-lô miêu tả trái của Thánh Linh trong một danh sách chín đức
tính tốt đẹp. Các tư tưởng gia Kinh Thánh tin rằng chín đức tính này được
nhóm lại với nhau thành ba nhóm nhỏ. Một số nghĩ rằng số ba chỉ về
Ba Ngôi Đức Chúa Trời, gồm có Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức
Thánh Linh. Những người khác coi danh sách như là một miêu tả về Đức
Chúa Giê-su. Mỗi ý tưởng đều tốt, nhưng điều lớn nhất là tình yêu thương
trong đời sống Cơ Đốc nhân.
Vì vậy, chúng ta thấy tình yêu đặc biệt như thế nào. Đó là đức tính cao
cả nhất, là chìa khóa để có tất cả các đức tính khác. Tình yêu là điều quan
trọng nhất của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 13:13, Rô-ma 5:5). Đôi khi
khó để bày tỏ tình yêu, nhưng tình yêu nên tràn đầy đời sống, tư tưởng và
cảm xúc của mỗi Cơ Đốc nhân (Giăng 13:34, 35), ở mọi nơi và mọi lúc.
Chúng ta phải chết cho bản thân bao nhiêu trong việc liên quan đến
yêu Đức Chúa Trời và người khác? Bạn có thể yêu mà không cần chết
cho bản thân không? Đức Chúa Giê-su dạy gì về sự yêu thương và sự từ
bỏ mình?
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Thứ Năm

14 Tháng 9

CON ĐƯỜNG TỚI SỰ CHIẾN THẮNG
Trận chiến giữa xác thịt và Đức Thánh Linh diễn ra ác liệt trong lòng
mỗi tín đồ. Nhưng đời sống Cơ Đốc nhân không phải bị kiểm soát bởi thất
bại và tội lỗi.
Đọc Ga-la-ti 5:16-26. Những câu này nói gì để giúp chúng ta sống
một cuộc đời chiến thắng xác thịt?

Ga-la-ti 5:16-26 có năm động từ quan trọng. Những động từ này cho
thấy đời sống mà Thánh Linh cai trị. Động từ đầu tiên là “bước đi” (câu
16). Người tin Chúa cần phải “bước đi” trong Đức Thánh Linh. Chữ “bước
đi” đến từ động từ Hy Lạp peripateo, nghĩa là “bước đi hoặc đi theo”. Hình
thức của động từ “bước đi” mà Phao-lô dùng ở thì hiện tại, cho thấy ông
không có ý nói chỉ thỉnh thoảng bước đi. Thay vào đó, ông nói đến sự bước
đi là một kinh nghiệm hằng ngày. Bước đi trong Đức Thánh Linh là sự
chọn lựa chúng ta phải làm mỗi ngày. Động từ quan trọng thứ hai là “chỉ
dẫn” (câu 18). Động từ này cho thấy chúng ta cũng cần phải để Thánh Linh
dẫn tới nơi chúng ta nên đi (xem Rô-ma 8:14, 1 Cô-rinh-tô 2:2). Công việc
của chúng ta không phải để lãnh đạo, mà là đi theo.
Hai động từ quan trọng tiếp theo ở trong Ga-la-ti 5:25. Chữ đầu tiên
là “sống” (zao trong tiếng Hy Lạp). Bằng cách “sống”, Phao-lô nói đến sự
sanh ra mới trong Đấng Christ. Sự tái sanh này phải được thấy trong đời
sống của mỗi tín đồ. Kinh nghiệm tái sinh phải diễn ra hằng ngày. Chúng
ta sống bởi Thánh Linh, vì vậy, chúng ta cũng cần “bước theo” Thánh Linh.
Chữ “bước theo” này khác với chữ trong câu 16. Đây là chữ stoicheo, là một
chữ quân sự, có nghĩa là “đi theo hàng”, “vâng lời hoặc đồng ý”. Tư tưởng
mà Phao-lô cố gắng diễn tả là Thánh Linh nên hướng dẫn cuộc đời của
chúng ta mỗi ngày.
Động từ mà Phao-lô dùng trong câu 24 là “đóng đinh vào thập tự giá”.
Ý tưởng này gây kinh ngạc. Nhưng chúng ta phải chọn để giết những ham
muốn xác thịt, sau đó chúng ta mới có thể bước theo Thánh Linh. Tất
nhiên, ý tưởng này chỉ là một chữ gợi hình, có nghĩa là chúng ta cần đóng
đinh xác thịt vào thập tự giá bằng cách nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng
và để cho những ham muốn xác thịt chết đói.
Bạn đã được hứa những chiến thắng nào trong Đấng Christ? Bạn
phải thay đổi và lựa chọn những gì để có những chiến thắng này?
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Thứ Sáu

15 Tháng 9

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Các cuộc tấn công của Sa-tan sẽ trở nên mãnh liệt hơn khi chúng ta
gần những ngày cuối của lịch sử nhân loại. Nó sẽ cố gắng làm cho Cơ Đốc
nhân tin những điều giả dối, và sẽ cố gắng gài bẫy họ trong tội lỗi. Nó sẽ
tấn công thường xuyên hơn. Những người quay lưng lại ánh sáng và lẽ thật
sẽ trở nên cứng lòng và đóng cửa không để Thánh Linh dẫn dắt. Họ sẽ trở
nên cay đắng hơn để chống lại những người yêu mến Chúa và tuân giữ
các điều răn của Ngài.” – Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA
Bible Commentary, quyển 6, tr. 1111.
“Đức Thánh Linh làm cho Đấng Christ sống trong lòng chúng ta. Tuy
chúng ta không thấy Đức Chúa Giê-su, cũng không được nói với Ngài mặt
đối mặt, nhưng Thánh Linh ở gần chúng ta trong mọi nơi mọi lúc. Đức
Thánh Linh làm việc trong và qua những người tiếp nhận Đấng Christ.
Những ai có Đức Thánh Linh trong họ sẽ cho thấy trái của Thánh Linh.
Trái của Thánh Linh gồm có lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn
nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” – Phỏng trích Ellen
G. White Comments, The SDA Bible Commentary, quyển 6, tr. 1112.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Đóng đinh xác thịt vào thập tự giá nghĩa là gì? Chúng ta làm điều đó
thế nào và thường xuyên thế nào? Tại sao Phao-lô lại dùng chữ gợi
hình mạnh như thế? Đóng đinh những ham muốn của xác thịt vào
thập tự nói về cuộc chiến chống lại bản thân khó khăn như thế nào?
2. Phao-lô nói chúng ta được cứu bởi đức tin, không phải bởi việc làm.
Nhưng ông cũng nói những người phạm các việc của xác thịt sẽ không
được hưởng nước Đức Chúa Trời. Lúc đầu, hai lời này dường như
không cùng một ý, nhưng tại sao chúng hỗ trợ lẫn nhau?
3. Cuộc đấu tranh lớn nhất bạn phải đối diện trong cuộc bước đi của Cơ
Đốc nhân là gì? Tại sao chúng ta phải luôn nhớ rằng sự cứu rỗi tùy
thuộc vào những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho chúng ta?

TÓM LƯỢC:
Có một cuộc chiến giữa những ham muốn của xác thịt và những điều
ưa muốn của Thánh Linh. Cuộc chiến đó đang sống trong mỗi tín đồ.
Nhưng đời sống Cơ Đốc nhân không phải là một cuộc đời thất bại. Đấng
Christ đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Vì vậy, đời sống Cơ Đốc nhân cần
được Thánh Linh cai trị. Và Đức Thánh Linh đem vào đời sống của họ một
món quà ân điển hằng ngày của Đức Chúa Trời. Món quà này giúp chúng
ta chiến thắng những ham muốn của xác thịt.
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