16 Tháng 9 – 22 Tháng 9
Bài Học 13

PHÚC ÂM VÀ HỘI THÁNH
CÂU GỐC: “Vậy, đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi
người, nhứt là cho anh em chúng ta trong đức tin” (Ga-la-ti 6:10).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Ga-la-ti 6:1-10; Ma-thi-ơ
18:15-17; 1 Cô-rinh-tô 10:12; Rô-ma 15:1; Giăng 13:34; Lu-ca 22:3.

V

ào cuối mùa gặt, một số nông dân chọn để giữ cho mình những loại
rau lớn nhất mà họ đã trồng, và chọn những loại rau nhỏ nhất để
làm hạt giống cho vụ mùa năm sau. Nhưng sau đó một điều kinh
khủng đã xảy ra. Thay vì có mùa gặt phong phú, họ gặt được rất ít. Những
nông dân này đã học được một luật rất quan trọng của cuộc đời.
“Họ đã học được rằng họ không thể giữ những thứ tốt nhất của cuộc
đời cho bản thân và dùng thứ xấu nhất làm hạt giống. Luật sự sống cho
thấy rõ ràng mùa gặt là kết quả của những gì chúng ta gieo. Gieo nhiều thì
gặt nhiều, gieo ít thì gặt ít.
“Chúng ta vẫn làm những gì các nông dân này làm. Chúng ta lấy những
gì lớn nhất của cuộc đời cho chính mình và ‘trồng’ phần còn lại. Và chúng
ta nghĩ rằng sự ích kỷ này sẽ được ban thưởng.” – International Student
Fellowship Newsletter, tháng 3 năm 2007.
Phao-lô dùng cùng một quy tắc sống này trong Ga-la-ti 6:1-10. Ông nói
các thành viên không nên “cắn nuốt nhau” (Ga-la-ti 5:15). Thay vào đó,
hội thánh nên là nơi Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng ta tôn trọng người
khác hơn chính mình. Chúng ta được cứu bởi những gì Đức Chúa Giêsu làm cho chúng ta trên thập tự giá. Điều này sẽ giúp chúng ta không tự
hào, nhưng sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn, tử tế và yêu thương đối với những
người khác.
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Thứ Nhất

17 Tháng 9

ĐEM NHỮNG NGƯỜI SA NGÃ TRỞ VỀ VỚI CHÚA
Đọc Ga-la-ti 6; Ma-thi-ơ 18:15-17. Phao-lô và Đức Chúa Giê-su nói
Cơ Đốc nhân nên làm gì khi người tín đồ phạm lỗi?

Chúng ta cần phải hiểu tình trạng mà Phao-lô nói đến trong Ga-lati 6:1. Chữ đầu tiên giúp chúng ta hiểu Phao-lô muốn nói là “tình cờ”
(caught). Phao-lô dùng chữ “tình cờ” theo hai cách khác nhau. Thứ nhất,
chữ này cho thấy một hoàn cảnh mà một tín đồ bị một tín đồ khác bắt gặp
làm điều gì đó sai trái. Nhưng chữ này cũng có nghĩa là phạm lỗi lầm (đọc
Châm ngôn 5:22) mà một tín đồ thường sẽ chọn để tránh.
Phao-lô lựa chọn chữ trong Ga-la-ti cho thấy ông đang nói về tội lỗi
mà một người không làm trong hoàn cảnh bình thường. Chữ “tội lỗi” bắt
nguồn từ tiếng Hy Lạp paraptoma, không có nghĩa là một tội mà người
đó tính trước để phạm. Thay vào đó, nó có nghĩa là một sự sai lầm, một
vấp ngã hoặc bước sai hướng bởi tình cờ. Ngoài ra, Phao-lô vừa nói về
việc “bước theo” Thánh Linh trước đó. Tuy nhiên, việc đi sai hướng một
cách ngẫu nhiên không có nghĩa là người đó không có tội. Nhưng Phao-lô
không nói về những người phạm tội có dự tính trước và không buồn rầu
khi họ làm sai (1 Cô-rinh-tô 5:1-5).
Chúng ta không nên trừng phạt, chỉ trích, hoặc quay lưng lại với những
ai vấp ngã trong tội lỗi. Thay vào đó, chúng ta nên đem họ về với Chúa.
Kinh Thánh nói chúng ta nên “sửa” họ lại. Chữ “sửa” đến từ tiếng Hy Lạp
katartizō, có nghĩa là “vá hoặc sửa” hoặc “sắp đặt lại cho có thứ tự.” Trong
Tân Ước, chữ katartizō được dùng để chỉ những người đánh cá “vá lưới”
(Ma-thi-ơ 4:21), và cũng là chữ y tế trong tiếng Hy Lạp để nói về việc sắp
đặt lại một xương bị gãy. Chúng ta không bao giờ quay lưng lại với một tín
đồ bị té gãy chân, và chúng ta không nên quay lưng lại với anh chị em trong
Đấng Christ bị vấp té. Suy cho cùng, tất cả chúng ta cùng bước đi trên con
đường đến nước của Đức Chúa Trời.
Thường thường chúng ta có tội khi nói xấu về người mà chúng ta
đang tức giận. Hoặc chúng ta để cho cơn giận âm thầm phát triển bên
trong, hoặc tính toán kế hoạch để trả thù. Thay vào đó, chúng ta nên làm
theo những lời của Đức Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ 18:15-17. Nhưng
tại sao đôi khi chúng ta làm ngược lại?
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Thứ Hai

18 Tháng 9

HÃY GIỮ KẺO NGÃ
Phao-lô cảnh báo chúng ta trong Ga-la-ti 6:1-10 hãy cẩn thận để tránh
rơi vào tội lỗi. Lời cảnh báo này rất nghiêm trọng. Phao-lô dùng lời cảnh
báo này cho thấy mối quan tâm sâu xa. Từ ngữ được dịch là “phải giữ” có
nghĩa là “xem xét cẩn thận” hoặc “chú ý đến.” (Đọc Rô-ma 16:17, Phi-líp
2: 4 cho các ví dụ khác về cách dịch chữ này). Vậy, Phao-lô nói, “Hãy cẩn
thận! E bị dỗ dành chăng.” Phao-lô chuyển từ dùng chữ “anh em” trong
phần đầu của câu thành chữ “mình” (chỉ có một người) trong nửa phần
cuối của câu. Sự chuyển đổi này có nghĩa là lời cảnh báo của Phao-lô dành
cho mỗi người trong hội thánh.
Phao-lô không nói tên của sự cám dỗ mà ông cảnh báo các tín đồ chống
lại. Có lẽ ông không nghĩ đến tội lỗi nào. Thay vào đó, ông có thể nói đến
nguy cơ rơi vào cùng một tội mà họ đang cố gắng giúp người khác tránh,
bất kể tội đó là gì. Đồng thời, những lời của Phao-lô trong Ga-la-ti 6:4 cũng
cảnh báo chống lại việc “khoe mình”. Phao-lô cảnh báo các tín đồ không
nên cảm thấy rằng họ tốt hơn những người họ đem trở lại cho Chúa.
Đọc các lời cảnh cáo chống lại niềm tự hào trong 1 Cô-rinh-tô 10:12;
Ma-thi-ơ 26:34; Và 2 Sa-mu-ên 12:1-7. Tại sao Phao-lô cần phải cảnh
cáo những người Ga-la-ti chống lại việc họ nghĩ về phần thiêng liêng họ
tốt hơn những người khác?

Sự kiêu ngạo là một trong những nguy hiểm lớn nhất đối với Cơ Đốc
nhân, vì khiến chúng ta nghĩ rằng mình được bảo vệ khỏi rơi vào những
loại tội lỗi nào đó. Sự thật là tất cả chúng ta đều sa ngã. Bản chất của chúng
ta là muốn làm ngược lại những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm.
Vì vậy, chúng ta phải ở dưới quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời.
Ngài sẽ giữ chúng ta khỏi những điều sai trái. Nếu không, chúng ta có thể
phạm bất cứ tội lỗi nào, tùy theo hoàn cảnh. Vì vậy, hãy nhớ rằng chúng ta
là những con người tội lỗi bất lực nếu không có Đấng Christ giúp đỡ. Và
điều đó giúp chúng ta có lòng tha thứ hơn đối với những người làm điều
sai lầm.
Có bao nhiêu lần bạn đã chỉ trích những người khác (có thể chỉ trong
lòng) về tội lỗi mà một ngày nào đó bạn thấy mình cũng phạm?
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Thứ Ba

19 Tháng 9

HÃY MANG LẤY GÁNH NẶNG CHO NHAU
Đọc Ga-la-ti 6:2-5. Trong những câu này, Phao-lô nói với các tín đồ ở
Ga-la-ti phải làm gì nữa? Hãy đọc Rô-ma 15:1 và Ma-thi-ơ 7:12.

Chữ “gánh nặng” trong Ga-la-ti 6:2 xuất phát từ tiếng Hy Lạp baros, có
nghĩa là một người có gánh nặng phải mang theo một khoảng đường dài.
Theo thời gian, baros đã trở thành một chữ gợi hình cho bất kỳ loại khó
khăn nào. Ví dụ, baros có thể có nghĩa là một ngày làm việc khi trời nóng
nực (Ma-thi-ơ 20:12). Phao-lô nói với chúng ta “mang lấy gánh nặng cho
nhau (Ga-la-ti 6:2). Mạng lệnh này chắc chắn bao gồm việc đối xử tử tế với
mọi người khi họ ngã. Nhưng ý của Phao-lô về việc mang gánh nặng có
nghĩa nhiều hơn thế. Thật ra, lời khuyên của Phao-lô cho thấy một số lẽ
thật thiêng liêng về đời sống Cơ Đốc nhân. Chúng ta hãy xem xét.
Thứ nhất, tất cả Cơ Đốc nhân đều mang gánh nặng nề. Một số người
mang gánh nặng về tội lỗi. Đối với những người khác, gánh nặng có thể là
bệnh tâm trí hoặc cơ thể, hay là những rắc rối gia đình, thất nghiệp, bị ma
quỷ tấn công, hay điều gì khác. Nhưng không một Cơ Đốc nhân nào có đời
sống không có gánh nặng.
Thứ hai, Đức Chúa Trời không muốn chúng ta phải mang tất cả gánh
nặng một mình. Nhưng thường thì chúng ta thích giúp người khác mang
gánh nặng của họ hơn là để họ giúp chúng ta. Phao-lô nói chống lại niềm
tự hào như vậy (Ga-la-ti 6:3). Một người từ chối chấp nhận sự giúp đỡ là
có nhu cầu và yếu điểm, và đã cướp đi của những người khác công việc mà
Đức Chúa Trời đã ban cho họ để phục vụ.
Cuối cùng, Đức Chúa Trời truyền chúng ta mang gánh nặng của người
khác. Chính nhờ lòng tốt của chúng ta đối với người khác mà tình yêu và
sự an ủi của Chúa được thể hiện. Phao-lô đưa ra một ví dụ về lòng tử tế này
trong 2 Cô-rinh-tô 7:6. Câu này cho thấy Đức Chúa Trời đã yên ủi Phao-lô
qua người bạn của ông và những tin mừng mà người bạn này đem đến.
Tình bạn là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời dành cho
dân Ngài. Trong tình bạn, chúng ta mang gánh nặng cho nhau.
Điều gì ngăn cản bạn không yêu cầu người khác giúp đỡ? Đó có phải
là một tấm lòng tự hào? Một sự mắc cỡ? Hay không thể tin cậy được? Có
phải bạn cảm thấy rằng mình không cần sự giúp đỡ? Tại sao không tìm
người mà bạn tin cậy và yêu cầu người này giúp mang gánh nặng của
bạn?
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Thứ Tư

20 Tháng 9

LUẬT PHÁP CỦA ĐẤNG CHRIST
Đọc Ga-la-ti 5:14; Ga-la-ti 6:2; Giăng 13:34; và Ma-thi-ơ 22:34-40.
Phao-lô liên kết mang một gánh nặng thiêng liêng với việc giữ luật pháp
của Đấng Christ. Phao-lô nói gì về “luật pháp của Đấng Christ” (Ga-lati 6:2)?

Phao-lô dùng từ ngữ “luật pháp của Đấng Christ”, tiếng Hy Lạp là “ton
nomon tou Christou”. Các tư tưởng gia Kinh thánh nêu lên nhiều ý nghĩa
khác nhau. Một số ý tưởng của họ là sai. Ví dụ, một số tin rằng câu này là
bằng chứng cho thấy luật của Chúa ban cho tại núi Si-nai đã được thay thế
bằng một luật khác. Luật khác đó là luật của Đấng Christ. Những người
khác thì cho rằng chữ luật chỉ đơn giản có nghĩa là một quy tắc (xem Rôma 7:21). Và như vậy, những người mang gánh nặng của những người
khác là theo gương Đức Chúa Giê-su. Ví dụ cuối cùng thì đúng với sự thật.
Nhưng những câu chung quanh câu này và những từ ngữ tương tự
trong Ga-la-ti 5:14 cho chúng ta thấy một điều khác, đó là tôn trọng luật
pháp của Đấng Christ có nghĩa là tuân theo luật pháp của Ngài qua tình
yêu. Phao-lô đã cho thấy trong các thư của ông rằng luật pháp của Chúa
không bị hủy diệt bởi sự xuất hiện của Đấng Christ. Thay vào đó, luật pháp
của Chúa vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống Cơ Đốc nhân. Đức
Chúa Giê-su đã dạy về tầm quan trọng của luật pháp trong công việc của
Ngài trên đất. Vì vậy, chúng ta phải mang gánh nặng của người khác. Sau
đó chúng ta sẽ theo chân của Đức Chúa Giê-su, và chúng ta sẽ giữ luật yêu
thương.
Chúng ta cũng thấy có vẻ như là có sự mâu thuẫn giữa Ga-la-ti 6:2 và
Ga-la-ti 6:5. Nhưng nan đề này cũng dễ giải quyết. Thế nào? Bằng cách
nhận ra rằng Phao-lô dùng hai chữ khác nhau để miêu tả hai hoàn cảnh
khác nhau. Chúng ta đã thấy chữ “gánh nặng” trong câu 2 là baros, có
nghĩa là một gánh nặng phải mang trên một đoạn đường dài. Trong câu
5, Phao-lô dùng chữ phortion. Chữ này có nghĩa là hàng hóa của con tàu,
ba-lô của một người lính, hoặc một thai nhi trong bụng mẹ. Hàng hoá và
ba-lô có thể đặt xuống, nhưng với thai nhi thì không thể được. Ví dụ này
cho thấy rằng có một số gánh nặng không ai có thể mang cho chúng ta. Thí
dụ, không ai có thể mang tội lỗi, đau khổ, hoặc cái chết của người khác.
Chúng ta phải dựa vào một mình Chúa để giúp với những thứ này (Mathi-ơ 11:28-30).
Tại sao bạn phải trao cho Chúa những điều mà bạn không thể gánh
được? Làm thế nào bạn có thể học để làm điều đó?
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Thứ Năm

21 Tháng 9

GIEO VÀ GẶT
Trong Ga-la-ti 6: 7, Phao-lô nói, “Bạn không thể khôn hơn Đức Chúa
Trời”. Chữ “khôn hơn” đến từ chữ Hy Lạp mukterizo, có nghĩa là “bịt mũi
để bày tỏ sự khinh miệt người nào đó.” Trong Cựu Ước, chữ này thường
được dùng để miêu tả các tiên tri của Đức Chúa Trời đã bị cười nhạo như
thế nào (2 Sử Ký 36:16, Giê-rê-mi 20:7). Chữ này còn được dùng để miêu
tả cách dân của Đức Chúa Trời “chọc giận” Ngài (Ê-xê-chi-ên 8:17).
Phao-lô muốn cho thấy là người ta có thể coi thường Đức Chúa Trời
hoặc vi phạm luật pháp của Ngài. Nhưng họ không thể lừa gạt Ngài. Cuối
cùng, họ sẽ phải trả giá cho những sai lầm họ lựa chọn.
Phao-lô muốn nói gì trong Ga-la-ti 6:8? Có những ví dụ nào về các
nhân vật trong Kinh Thánh bạn có thể thấy ai đã “gieo” tội lỗi trong xác
thịt hay “gieo” sự nhân từ trong Thánh Linh? (Ví dụ, Công vụ 5:1-5, Luca 22:3, Đa-ni-ên 1:8 và Ma-thi-ơ 4:1).

Điều Phao-lô nói về việc gieo và gặt thì không có gì đặc biệt, nhưng điều
quan trọng là ông dùng thí dụ này thế nào. Ông dùng nó để thu hút sự chú
ý đến những lời trước đây ông nói về xác thịt và Thánh Linh. James D. G.
Dunn giúp giải thích ý nghĩa của những chữ này, “Chúng ta được tự do lựa
chọn, nhưng chúng ta không được tự do để lựa chọn kết quả của sự lựa
chọn của mình.” – Galatians, tr. 330.
Ga-la-ti 6:10 cho thấy “có hai phần mà chúng ta gọi là luân thường
đạo lý của Cơ Đốc giáo. Đó là sự nghiên cứu về cách cư xử đúng và sai.
Phần thứ nhất liên quan đến trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới nói
chung: ‘Vậy, khi chúng ta có thể làm tốt cho tất cả mọi người, hãy làm điều
đó.’ Nhưng phần thứ hai thì đặc biệt hơn, ‘hãy cố gắng hơn để làm tốt cho
các tín đồ.’ Phao-lô dựa lời kêu gọi làm điều tốt cho người khác trên sự kiện
là tất cả mọi người đều được tạo nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời.
Vì vậy, mỗi người đều quý giá đối với Ngài. Nhưng đôi khi Cơ Đốc nhân
quên điều này, và đối xử với người khác rất tệ vì người khác không giống
như họ.” – Phỏng trích Timothy George, Galatians, tr. 427, 428.
Bạn đang gieo giống tốt hay giống xấu. Hãy nhìn vào cuộc đời của
bạn. Bạn sẽ gặt được gì?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Thánh Linh của Đức Chúa Trời ban cho tâm trí quyền lực trên điều ác.
Nhưng nếu một số người từ chối không chấp nhận sự giúp đỡ của Thánh
Linh thì sao? Họ sẽ gặt hái tội lỗi. Và Đức Thánh Linh sẽ có ít quyền lực
hơn để ngăn cản họ không gieo hạt giống bất tuân. Những lời cảnh báo
của Ngài sẽ có ít sức mạnh hơn trong tâm trí họ. Sau một thời gian, họ sẽ
mất sự kính sợ Đức Chúa Trời. Họ sẽ gieo tội lỗi và gặt sự chết. Mùa gặt hạt
giống tội lỗi họ gieo sẽ chín. Họ không tôn trọng luật pháp của Đức Chúa
Trời. Kết quả là lòng xác thịt trở thành lòng đá. Trong những ngày trước
cơn Đại Hồng Thủy, loài người đã gieo hạt giống xấu, để rồi tội lỗi và sự
hung ác cai trị thế giới.
“Mọi người nên ý thức về việc linh hồn bị hủy diệt như thế nào. Đức
Chúa Trời ban cho đủ ánh sáng và bằng chứng để giúp chúng ta biết điều
đúng và sai. Nhưng Ngài không bắt buộc chúng ta phải chấp nhận lẽ thật.
Ngài cho chúng ta sự tự do lựa chọn điều tốt hay xấu. Giả sử một người từ
chối ánh sáng của Đức Chúa Trời và chọn điều ác. Sau đó, họ sẽ chọn điều
ác dễ dàng hơn lần thứ hai. Và lần thứ ba. Lần lần họ sẽ dễ dàng rời xa Đức
Chúa Trời hơn và đứng về phe Sa-tan. Con đường này sẽ dẫn họ tin điều
giả dối là lẽ thật. Quay lưng lại với Chúa tạo ra một mùa gặt khủng khiếp.”
– Phỏng trích Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary,
quyển 6, tr. 1112.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Giả sử một tín đồ sa vào tội lỗi. Đem người đó trở lại với Chúa nghĩa
là gì? Những lỗi lầm đã phạm ảnh hưởng thế nào đến quá trình đưa
người đó trở lại với Chúa? Mọi thứ có giống như trước đây không?
Giải thích.
2. Có một số gánh nặng người ta phải tự mang (Ga-la-ti 6:5). Vậy người
tín đồ quyết định thế nào về việc có nên cố giúp ai đó không?
3. Hội thánh của bạn sống theo lời khuyên của Phao-lô trong Ga-la-ti 6
như thế nào? Bạn có thể đem lại sự khác biệt thế nào?

TÓM LƯỢC:
Một tinh thần giống như Đấng Christ trong hội thánh là một dấu hiệu
cho thấy Đức Chúa Trời đang ngự giữa dân Ngài. Tinh thần của Đức Chúa
Trời có thể được thấy trong cách chúng ta tha thứ cho những người tội lỗi
và đưa họ trở lại với Đức Chúa Trời. Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng
được thể hiện trong cách chúng ta giúp đỡ lẫn nhau qua những lúc khó
khăn. Và Ngài được thấy ở giữa chúng ta khi chúng ta bày tỏ lòng tốt đối
với nhau và với những người không cùng đức tin.
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