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Làm Thế Nào Để Trở Nên Một
Cơ Đốc Nhân?

C

ó khi nào bạn tự hỏi lòng: “Làm sao tôi có thể trở nên một tín đồ của
Đấng Christ, hay làm thế nào để tôi có được sự cứu rỗi nơi Chúa
Jêsus?” Có một tin mừng cho bạn là Kinh Thánh sẽ giúp bạn trả lời
câu hỏi đó:

THỨ NHẤT: Bạn Cần Được Cứu Rỗi.
Kinh Thánh chép rằng “vì mọi người đều đã phạm tội” nên mọi
người cần phải được cứu rỗi. Con người có tội tất sẽ bị đoán phạt theo lời
Kinh Thánh: “tiền công của tội lỗi là sự chết” (Rô-ma 3:23).

THỨ NHÌ: Bạn Cần Biết Là Đức Chúa Trời Yêu Thương Bạn.
Bạn có thể được cứu vì Đấng Christ đã chịu chết thế tội cho bạn trên
thập tự giá.
Kinh Thánh chép rằng: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương
Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì
chúng ta chịu chết” (Rô-ma 5: 8).

THỨ BA: Bạn Phải Làm Gì Để Được Cứu Rỗi.
Công-vụ 3: 19 chép rằng bạn cần phải ăn năn và đặt niềm tin nơi
Chúa Jêsus để nhận được sự cứu rỗi.

THỨ TƯ: Bạn Phải Xin Chúa Jêsus Cứu Bạn.
Đức Chúa Trời đang chờ bạn thưa với Ngài rằng bạn cần sự giải cứu
của Ngài. Kinh Thánh chép rằng: “Vì ai kêu cầu Danh Chúa sẽ được cứu”
(Rô-ma 10: 13).
Nếu bạn mời Chúa ngự vào đời sống bạn ngay giờ nầy thì Ngài sẽ làm
điều ấy. Bạn nên thưa với Chúa bằng lời cầu nguyện sau đây:

“Lạy Chúa Jêsus, con biết con là người có tội. Con biết rằng Chúa đã chết
cho tội của con trên thập tự. Con xin mời Ngài ngự vào lòng con để làm
Chủ và Chúa của con. Con xin ăn năn, từ bỏ tội lỗi cũ và giao trọn đời sống
con cho Ngài. Cảm tạ Ngài vì đã cứu con. Nhân Danh Chúa Jêsus, A-men.”
Bạn mới vừa làm một quyết định lớn nhất trong đời bạn. Mừng bạn
gia nhập đại gia đình của Đức Chúa Trời. Bạn cũng nên tỏ cho một vị mục sư
hoặc một tín hữu gần bạn biết quyết định của bạn vừa làm.
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Àịhướẫ²ọ ²ếǡ 
ảm ơn quí vịđã dùng tậọ 
ầǤầu xin Chúa Thánh Linh đạụng và ban ơn²
Ø  ủÀị. Để×ần phong phú hơn cho việ 
ọ ờï ủ ïǡ²ậîầy đểớ
ệ²ớÀịphương cách họ ờïụ ụ 
ớọ Ǥ

²ắc hướẫộớKHÁM PHÁ KINH THÁNH
được cô độ  ờầǣ

“Nói chưa phải là dạy.
Nghe chưa phải là học.
Làm mới thực là học.”
ẽấy người hướẫốt là ngườï ọ ²×
ầảậï ọ ống đạờọ Ǥ
ØØớệu đếÀịphương pháp hướ
ẫn theo cách đặ ỏi. Đây là một phương cách hướẫ
ấ ữ ệu. Trong phương cách nầy người hướ ẫ î
ữ ỏạẵǡÀ ợp đểhướẫọ ²
ữạỗừǤ
Đừ ×  ớ ọ  ế ững điều gì người hướ
ẫn đã học đượ   ï  ọ  ² ự khám phá ra điề
người hướẫn đã học đượ Ǥ

I.
Nói rõ và áp dụng những nguyên tắc ớọ 
²ừổọc đầ²ỉảắ ại để  
ọ ²ỏ²Ǥ

1. Đếớầởộng như đế
ớộể Ǥ
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ʹǤ ớ ạ  ạ  ï   Ǥ ả ớ ữ
À ẫ   ựện bên ngoài khúc Kinh Thánh đang họ Ǣ
nên tìm ý nghĩa dạỗ² Àï  Ǥ
3. Đểcho khúc sách hơn là người hướẫảờ  
ỏǤ
II.


Hướng dẫn lớp học trong tinh thần THẢO LUẬNǤ

ͳǤếếÖÖȀệốấ¿ọ
ngườ ×ể¿ấặǤ
2. Đặ  ỏǤ   ả À ǡ ả ả  ế
¿ềï Ǥ
͵Ǥỗi ngườ ×¿ờsuy nghĩ đểảờ ỏ ủ
ạừa đặǤ
4. Người hướ ẫ  ự ả ờ  ỏ  À
mình đặ Ǥ ế × Ø ả ời đượ   ỏi thì ngườ
hướẫ ầửạ ỏ Ùủa hơn.
ͷǤĐừừại sau khi có người đã trảờộ ỏǡ
²ếÀ ều ngườ  ²ýếǤ ỏǣ“Có ai
thấy điểm nào nữa?” “Ai có những nhận xét gì khác không?”
6. Đừắọ ²¿ế ảời mà người hướ
ẫn nghĩ đúng. Tốt hơnlà đểộ ảời trôi qua còn hơn
 ọ ² ảǡØố×ýǤ
Ǥ ậ ảờ ủừng người. Người hướẫ
² ọ ²ết mình đang nghe họǡỏự×
ầ ủọǤî “Nhờ anh/chị giải thích thêm cho ý kiến
nầy” đểỏấn đềđang thảậǤ ữ ựtrao đổ
đượ ự²Ǥ
ͺǤốắ ỗi người trong nhóm có cơ hộả
ận. Đôi khi cầọ²ột vài người đểếÀ ọ×
hay đặ ỏễ ọǤ
ͻǤếu có ngườ×ều, người hướẫ ×ể
×ǣ “Xin anh/chị nào chưa phát biểu cho biết ý kiến trong
điểm nầy.”
ͳͲǤ ữ ững điề ẻÀ ợp và đi sát nhu
ầ ủ×ǤÀ ẫ ởǡ Àǡờ× ủ
ngườ ềǤ

Àếï
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GIỚI THIỆU



SÁCH RÔ-MA
ǦØền giáo vĩ đại, cũng là nhà tư tưở
ệớầ ỡếớǤ ØǦØ ỉểệ
ệế ủǦlô trong đứ ǡ Ö ứỏ
ảnăng biệ ặ ẽ ủịứđồǤờ
điểế ØǦǡǦlô chưa từng thăm viế ộ
ại đây. Ông viết thư tín này vớục đích giớệ
ản thân, trướ ẽ ×ểghé thăm theo chương trình
ï ±ǤầớệǡØốọế
ềề ủØềữÀýọng như vấ
đềộỗự ứỗǡựực hành đờống đạǤ
Chúng ta không rõ ai là ngườậ ộạ
ØǦǤ×ểđó là những ngườï
ả ủǦǦrơ trong ngày LễNgũ Tuầạ ²ǦǦ
Ǧlem, sau đó họđã đem Phúc âm vềØǦậ
ộại đó. Dù bắồếnào, đây là mộ ộ
ểạớộội chúng đa chủộ Ǥ
ǦØ × ể đã viết thư tín này từ  ố ØǦ
ǦØảng năm 56ǦͷØ²Ǥ
ờởạØǦǦØǡ ×ẽǦlô đã nghe về ộ
   Ø  ǦǦ  ²ǦÀǦ ȋØ ụ
ͳͺǣͳǦ3). Đôi vợ ồng này đã bịụ ấỏØǦ
ắ ệ ủa hoàng đếCơǦốảng năm 49Ǥềǡọ
ở²ạn đồ ØềớǦØǤ
ǦØốựốệớÀữạ
ØǦỏữểầềÀý ủØ
trướ  ế ếng thăm. Ngườ ØǦ ẳn nhiên đã
 ề  ế Ǧlô, nên trong cơ hộ ǡ Ø
ố ẳng đị ớ ọ ề À ý  ẩ ề ủ
¿Ǥ
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 ần đầ ủ ức thư, từ chương 1 đế ͳͳǡ
Ǧlô đưa ra từng điểm đểệ ứ  ï ǦǤ
W ấ ạnh đế À ấ ấ  ủ ộ ỗ   
độổ ủa nó trên con người. Sau đó, ông trình
ềchương trình cứỗ ủa Đứ ïờ
ïứế ²Ǥ
ầứ ủức thư, từchương 12 đếͳǡ ủ
ếậứụự ếǤ¿ ïộ ề
Đấ²  ốệ ủ ïớữ
ngườ ²   ²  ội thánh đề ầ ả
Ǥ²ếǡẩ ất đặc trưng của CơǦđố Ǧ
À¿²Ǥ
ự¿ ýộ  Ùợýǡ
đầÀếụ ǡựấạ ủǦØềđờ
ống đạự ễến thư tín nàyộản kinh văn
×ịcao đã đứữử  ủờǤ
¿ ế, thư tín cho ngườ ØǦma đã đượ   À 
ềếỷvà luôn đượ ửụệả Ø
ộ ềấện môn đồǤ

BỐ CỤC THƯ RÔ-MA
Ǥ ớệȋͳǣͳǦͳȌ

Ǥ ầ ủ ïȋͳǣͳͺǦ͵ǣʹͲȌ

III. Xưng công chính bởi đứ ȋ͵ǣʹͳǦͷǣʹͳȌ
Ǥựdo trong ĐấȋǣͳǦͺǣ͵ͻȌ

V. Ân điể ọi ngườȋͻǣͳǦͳͳǣ͵Ȍ

 Ǥỏự Ø ÀȋͳʹǣͳǦͳͷǣͳ͵Ȍ
 ǤếậȋͳͷǣͳͶǦͳǣʹȌ
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Ngày 1 Tháng 3

BẮT BUỘC
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳǣͳǦͳ

Chân Lý Kinh Thánh
ền năng biến đổ ủï  Øï 
ï ứng cho ngườ
Ǥ

Câu Chìa Khóa
“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu,
vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu
mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người
Gờ-réc.” Rô-ma 1:16



Đ


ời ngườữấố ọǣ
ật, đầǡØØǡễốệǡØ
ễǤǤǤǤững ngày đặ ệt này đánh dấữ
ời điểớạï ớǡế ïØ î
ừǤềẽcàng đầọ² ×
ều ngườạữu cùng đế Ǥ
chúng ta tin Chúa đánh dấ ột bướ  ặ  ớ 
đờǡØế ốnào so sánh đượ Ǥế ï
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thường đểấØầǡ ỉữ ²
¿ǤǦØØốn điều đó xả Àữạ
ØǦǤWốọận hưởï  ủ
ẻân phúc đó cho mọi ngườǤ

BỐI CẢNH KINH THÁNH Rô-ma 1:1-17

Ø ống như những ngườ ận các thư tín
 ǡ ǦØ Ø  ậ ộ  ạ ØǦ 
chưa đến thăm Hộại đó khi ông viết thư này. Ông
ỏÖốn đượ ặọự ếp, nhưng điề
này chưa xảȋØǦͷǣʹʹǦʹͶȌǤǦØ²ếạ 
 ếềạǦǦẽ±ØǦ
ma trên đường đi. Nhưng Chúa có chương trình khác, nên
ông đã đếØǦma không theo cách như ông hoạch địǤ
 ØụǡǦ  ếǦlô đếØǦ
ới tư cách mộîịảï ại gia cho đế
khi đượ ²ǦửȋØụʹͺǣͳͳǦ͵ͳȌǤ

ệc đây là lá thư dài nhấ ủǦlô, thư
ØǦ Öột thư tín nặềầọ Ǥố
ần đầ ủa lá thư (chương 1 đếͺȌǡǦØ ả
ộ¿ựầọ ợýềự ứỗǤWắt đầ
ằ  ²ả ấộỗ ủa con ngườ
ầềộứu Chúa. Sau đó, ông cho biết vì sao Đấ
ọấ ủộǡØếï 
ầớựảo đảề¿²ựệệ ủ
ï²đờốÀǤ

ầ¿ắềự ứỗ ủǦ
sơǦǦ²ừchương 9 đếͳͳǡầ Öạ ủa lá thư đề
ập đếững điềự ễn liên quan đế  ấn đề
ầọc đã được trình bày trước đó. PhaoǦØậế
ằǡố²ệớtrong Đấng Christ đòi hỏộ²
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ẩn đạo đứ ớǤữ² ộ
ải hành độ ớếớǡ¿
 ệẽthu hút người khác đếới Đấứ
ỗǤ

ØǦͳǣͳǦͳạền đề ờảạ
ữchương tiếǤǦØốn độ ảậ
 ứ  ạ ủ ï ǦǤ   Ø Ø ề ổ
ẹềững gì Chúa đã thự ệ ộc đờØ
 ï Ǧǡ  Ø  À  Ö  ứ ả ủ 
Ǥ  ï Ǧâm, người chưa tin biết đượ  ự Ø
¿ ủï× ứỗ ủǤ

I.
MÔ TẢ TIN LÀNH (RÔ-MA 1:1-7)
1 Phao-lô, tôi tớ Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm
sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa
Trời, 2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng
các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Kinh Thánh, 3
về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi vua Đavít sanh ra, 4 theo thần linh của thánh đức, thì bởi
sự sống lại của Ngài từ trong kẻ chết, được tỏ ra là
Con Đức Chúa Trời có quyền phép, tức là Đức Chúa
Jêsus Christ, Chúa chúng ta, 5 nhờ Ngài chúng ta đã
nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân
ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài, 6
trong các dân ấy anh em cũng đã được gọi bởi Đức
Chúa Jêsus Christ; 7 gởi cho hết thảy những người
yêu dấu của Đức Chúa Trời tại thành Rô-ma, được
gọi làm thánh đồ. Nguyền cho anh em được ân điển
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và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta,
và từ nơi Đức Chúa Jêsus Christ!


ǦØựậ¿ ả ủa thư tín và dùng
 ụừđểØảẩề ủØǤứấǡØ
Øớ ủï ²Ǥừữ ạîởđây có
ểđượ ị ̶ØệǤ̶Ǧlô hoàn toàn đầụ ý ỉ
ủïǡủ ủ¿Ǥ ¿ả ắ  ắạấ
tượạới độ ảï ấờǡ¿ời điểấǡ
ầØệ ếầớốǤ

Sau đó, ông nhậ¿ứđồǤữ̶ứđồ" nghĩa
là "người được sai đi." Danh phậ  ừ  À
ẩềǡừổậứệï× 
ØǤ ố îǡ Ø ế ằng, ông đượ  ệ ² 
ệ  ả  Ǥ ǦØ ậ ế ằng ông đượ 
ïự ọn đểrao báo thông điệềọ ứ
ỗ ếới. Ý tưởng "đượ ệt riêng" cũng liên
quan đếýệm CơǦđố ềự×Ǥýệ
đó, Chúa đã biệ²ọi tín nhân đểở
 ủ ếớǡ ứØ ỉữ
ngườ̶ềụ ụǤ̶

 ẻả ấ ủ ứ ụ¿
ïǡǦØể²ềả ấ ủï ǦǤ
Đầ²ǡØ ếằng Tin lành là điều đã đượ ứ
ừrướ Ǥ ầạ ầột ĐấứếØ
ải là điềïấờǤờứa đầ²ềĐấ
²Ǧsi đã xuấệự  ủǦđam và ÊǦ
trong vườ3Ǧđen (ếý͵ǣͳͷȌǤứđồǦǦrơ viế
ằng, Đứ ïời đã có kếạ ềchươn¿ ứ
ỗï ²ừtrướ ếȋ ǦǦrơͳǣʹͲȌǤ
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  ứ ộ  Ø ả  ế ạ  ự ÖǤ
Điều đó đã nằm trong chương trình cứỗ ủa Đứ ï
ờừmuôn đời và đượ ựốǡự
ếựụ  ủï ²Ǥ

Các tiên tri ngày xưa trong Kinh thánh đã tuyên cáo
ữ ờ ứa đầ ² ȋ  ǦǦrơ ͳǣͳǦʹͳǤȌ ấ 
trướ ự ủï ²ǡ  ứả ủï
đã loan báo cho dân Ngài biếằng Đấứếẽấ
ệǤØệ  ủǦØếốứđiệp đó, và ngày
nay, chúng ta là ngườừếản đó củØǤ ố
như các sứđồvà các tiên tri, chúng ta đượ ²ọ×
ầ Øố ững ngườởầǡẫữ
ngườở²ọềếớǤ

Năng quyề ủ ï Ǧ  ï ² Ǥ
ǦØ×Ùằữờứa tiên tri đề ỉềï
Jêsus và Chúa Jêsus là Đấ  ất đã hoàn thành
ữờứa đó. Chỉ¿ï ² ×ẩÀ
Àếu đểếột người đượ ọǦĐấ
ứếǤứất, Ngài là Con Đứ ïờǤï ²
là Đứ  ï ời trong hình hài con người. Điề 
ế ×ểốột đờốảǡØ¿
ết, đểở² ủếễọẹǡØộǤứ¿ǡ
ï ²ậự ủa vua ĐaǦÀềần xác. Đứ ï
ời đã hứới ĐaǦÀằng ĐấứếẽđếừÖ
Ù ủØǤẫữầÀ ủǡï
Jêsus cũng đồờởột con ngườậự
là thành viên trong gia đìnhạǤ

ừữ"đượ ỏ̶ Ͷ ×ểầ
ẫn cho ngườ ỉđọc lướǤ¿ềngoài, điề
×ẻnhư thần tánh đượ ặ ï ²
ộời điểm nào đó. Nghĩ như thếứ  ốỏầ
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ể² ủï ²Ǥï ầểằǡ
ệc Ngài là Con Đứ ïờ Àự ế
ïứếǤ ộc đờǡựảạ  ±
ạǡï ² ứằng Ngài là Đấ²Ǧsi đã hứ
ừtrướ Ǥï ²Øởthành ĐấứếǤ
là Đấứếvĩnh cửǤựệệ ủa Đứ 
²²ằ ứềốệđặ 
ệ ủớ²ờǤ

 ếạẽấềịế ủï ²
Àựụ  ủǤựệïốạừ
Ù ế×ọờềữ¿
gài đến đểự ệǤØ ×ựụ ǡï ²
ỉđơn giảột giáo sư uyên bác đã chế¿ẽảǤ
ởựốạǡở²ïứï ủọ
ọạǤ

Àẽảệm hai điềền năng
ụ  ủï ²thay đổ ộc đờọǤứấǡ
ọận đượ ủ ủǤ ủ ủï ×ể
được định nghĩa là ân huệ ban cho ngườ Ø ứ
đáng. Thứ ¿ǡ ọ được làm môn đồ ủ Ǥ ự ứ
ộc là do ân điểǡ Ö ứ ịmôn đồ ệ
ủ ï. Như đã trình bày ởtrên, môn đồlà ngườ
đượ  ộ ØụǤối tương giao củ ï
ới Chúa đòi hỏ ïả ứề 
ững người xung quanh. Chúng ta là môn đồ, nghĩa là
ï  ững người được sai đi đểở²  
 ủïǤ

 ǡǦØửời chào thăm đế  À
ữởØǦǤời chào thăm, ông cũng hoàn
ập trung vào ĐấǤWắ ằọđượ 
Đứ ïời yêu thương. Ông cũng gọọlà thánh đồǡ
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ột danh xưng nhấạnh đếự²ọi thánh. Chúa đã
ệ²ọǡắǡọảữđúng vai
trò như thếǤ

ố îǡǦØửụ¿ứ ổến để
chúc phướ  ÀữØǦma: Xin cho anh em đượ 
điể¿ừnơi Đứ ïờǡ ïǡừ
nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Ân điể¿ậ ỉ ×
đượ ốệới Đức Chúa Cha qua Đứ ï
Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Làm thế nào Phao-lô biết mục đích của cuộc đời ông? Bạn
có biết mục đích của đời mình không? Nếu không, bạn sống
để làm gì? Nếu biết, mục đích của cuộc đời bạn là gì? Bạn
có thể giải thích vắn tắt về thân thế của Chúa Jêsus?

II.
MÓN NỢ PHÚC ÂM (RÔ-MA 1:13-15)
13 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không
biết rằng đã bao phen tôi toan đi thăm anh em, đặng
hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại
khác; song về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ.
14 Tôi mắc nợ cả người Gờ-réc lẫn người dã man,
cả người thông thái lẫn người ngu dốt. 15 Ấy vậy,
hễ thuộc về tôi, thì tôi cũng sẵn lòng rao Tin Lành
cho anh em, là người ở thành Rô-ma.


ǦØ ×ững ngườạốởØǦma nhưng
ông chưa bao giờđến thăm HộạØǦǤặ î
chưa gặọặt đốặǡØẫ ảấộự
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ộc đặ ệếØải thườ² ầệ
 ọ  ² ế ạch đến thăm họ ȋØǦ ͳǣͺǦͳʹȌǡ
nhưng đềịngăn trở. Đoạn kinh văn không cho chúng
ết điều gì ngăn trởǦØếng thăm họǤ
thư gửi cho ngườØǦǦtô, ông đề ập đế ầ ủ
ữ ội thánh ông đã thành lậȋ ØǦǦØͳͳǣʹͺȌǢ
×ẽđó là lý do. Điề ỉựđoán thôi, vì chúng ta
ếấm lòng ông dành cho ngườØǦma, dù ông chưa có
cơ hộự ếp đến thăm họǤÖØả ủǦØ
ốn đến thăm RôǦØ ỉ¿¿Ø Ø
Ö¿ ØụǤWằØǦẽộụ ụế
ảớựgiúp đỡ ủïǤ

ïọǦØứđồ ại. Ông đã
ớờ²ọi đó. Ông đề ập đế×
người để ứØẵả ấ ứ
ốn nghe. Đầu tiên là ngườ ạp, đạệ ớ
thượng lưu. Danh xưng "ngườ ạ̶ ỉềầớ ×
ọ ứ  ảǤứhai, là ngườã man, cũng
có nghĩa là những ngườØ ×ọ ứ  Ǥǡ
chúng ta nghĩ "ngườã man" là ngườếu văn minh,
nhưng thờỳ ủǦØǡậữ ỉềấ ứ
Ø × ự  ụ  ặc văn hóa cao. Đây là nhữ
ngườịới thượng lưu xem thườǤ

Ǧlô quan tâm đếệ ảï Ǧ 
ều ngườ ốǤỗi người đềộ
ầ ộ ứ ïǤ ỗi người đề  î ấ ạ
ǤǦØịộ ởự²ọừ²
ự ế ủØớï ǦǤWØờ²
¿²ớïnh cho ông, cũng như món nợ ủ
ông đốớïǤ
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Trong suy nghĩ củǦØǡ ×ự ệữ
nghĩa vụặng. Ông có nghĩa vụ ẻï Ǧǡ
nhưng đó không phảặØảǤ
ột nghĩa nào đó, có lẽǦØ ảấống độ
ọẹn hơn, khi ông thự ện nghĩa vụ ẻǤ
WếÀữØǦma đang hành đạấốt, nhưng vẫ
ằØ ×ểïọốt hơn nữa. Đó là lý do vì
Øốn đếủủǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Hãy mô tả tấm lòng của Phao-lô trong việc rao giảng Tin
lành? Nếu so sánh với Phao-lô, bạn đang ở mức độ nào?
Bạn có hài lòng với mức độ đó không? Nếu không, làm sao
để phát triển hơn? Xin giải thích sự khác biệt giữa nghĩa
vụ và gánh nặng? Bạn sẽ áp dụng sự giải thích này thế nào
trong việc rao giảng Tin lành?

III. CÔNG BỐ TIN LÀNH (RÔ-MA 1:16-17)
16 Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là
quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin,
trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; 17 vì
trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của Đức
Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin
nữa, như có chép rằng: Người công bình sẽ sống bởi
đức tin.


ời nói và hành độ ủǦØằ ứÙ
 Ø Ø ổ ẹ ề Tin lành. Ông tin vào năng
ề ủï Ǧâm đểthay đổ ộ ống. Ông đã kinh
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ệếnào Chúa Jêsus thay đổ ộ ố ủ¿ǡ
ếØừộẻî ủậựộ 
đạo hàng đầ ủa CơǦđố ǦǤ ự ải đạ ủ Ø 
ấền năng cứỗ ủĐứ ïờǤ
 ẳữự ứỗ ộ Ö
ến đổọ ự  ủ ộ ốǤ

Năng quyềẵ ấ ứốn đế
ới Đấng Christ. Người Do thái có cơ hội đầu tiên đểđáp
ứǤǦǦham đã nhậ ờứa như mộầ ủ
phướ ừĐứ ïờȋếýͳʹǣͳǦ͵ȌǤï
Jêsus đã trướ ếảng Tin lành cho ngườǤ ộ
thánh đầ²ắt đầụ ụạ ²ǦǦǦ  
nơi tập trung ngườǤǡǦØữ
ngườ ớảnh cho ngườ ạǡấ
là sau khi ngườừ ốứđiệï ǦǤ

 ầọc thườ Øậ¿ứ 
ặ ả ÀǤứấặ ảổquát, là điề
ï ọi ngườ × ể ết Chúa, đặ  ệ   ²
²Ǥứ¿ặ ải đặ ệt. Điề²
đếệ ïỏ À¿ững phương
  ǡ ủếï ²ứđiệ
Ǥựặ ải đặ ệt. Đó là sứđiệự 
ế  ïǤự  ủa con ngườị
phơi bày trướ ế ủïǡ ï
ấy đượ ộỗ ủ À¿ ầ¿ ầộ
ứïǤụừ̶ừđức tin đến đứ ̶ấạ
quá trình được Chúa xưng công chính, chỉdo đứ ǡừ
ởi đầu đế ố îǤ
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CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Đức tin nơi Chúa Jêsus đã khiến cuộc sống bạn thay đổi thế
nào? Sự thay đổi đó có bao gồm việc mạnh dạn rao truyền
Phúc-âm không? Thái độ "hổ thẹn" về Tin lành có thể được
bày tỏ qua những hành động nào? Bạn nghĩ sao về một
người có đức tin vững chắc nhưng không bao giờ chia sẻ
niềm tin cho người khác?

TÓM TẮT BÀI HỌC



ǦØ  ¿ ả  ×  ế ới CơǦ
đố Ǥừế ố ải đạo đếự²ọấ Ø
ộ ềǡọ ết đềế ïừ
ạc, đế À  ïǡ ảm thương và trân trọǤ ữ
phướ ạộ Ǧlô đem đế  ộ
 ế ỷ ứ ất, đếǡ ï  ẫ Öậ
đượ Ǥờảảề ủï ²
ự ² ọ   ï   ạ ẽ  ề 
Øứđiệống độị ọời đạǤ
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Ngày 8 Tháng 3

CÓ TỘI
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳǣͳͺǦʹͺǡ͵ʹ

Chân Lý Kinh Thánh
ốỏïẽẫn đếệǤ

Câu Chìa Khóa
“Vì trướ ặt Đứ ïờǡ ẳịể
ai đâu.” Rô-ma 2:11







ạ ×ấ   ỉẫn đểđi từnhà đếởǡ
ợ, hay trườọ ǫắ ải vài cách. Dĩ nhiên
×ềự ọǤ×ữự ọốt hơn
ự ọ ǡậ À ×ự ọốấǤộ ố
cũng giống như vậy. Đó là một hành trình tìm ý nghĩa
ộc đờǤ ế ớ  ï  ề ự ọn để ¿
¿ục đích sống. Đếời điể ủïǡ
± ở chương trình củ    ạ  ộ
phương cách duy nhấǣï ²Ǥ
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BỐI CẢNH KINH THÁNH (RÔ-MA 1:11 - 2:15)

ÀữạØǦốốềự 
ấǡột đếố îạấếớừ
ếǤ ọđang ởtrung tâm điểm hành độổếề
ự trung tín đế ỗ ǦØả ï ýǤế nhưng họ
cũng đang trên bờ ự  ủự ắ ớǤ  ọ ến ngườ
× ị¿ọừ ốờphượữị
ầØǦǡ ảhoàng đếữa. Đếï ọ ọ ỉxưng
²ïǡï  Àềắt đầắớọǤ
ỉÖộập niên sau thư tín này, các cơn bứ 
ại đã gia tăng đếứ ố ệǤ

ǦØố  ÀữØǦ ×ộềả
ữ ắc cho đứ  ủọǤW ứ ọể
đức tin để ắ  ắằọđang đứ² ý ủ
  Ǧ là Tin lành ông đượ  ² ọi để  ứ đồ
ȋͳǣͳ͵ǦͳͷȌứđiệấắữnăng quyề ứ
ỗȋͳǣͳǦͳȌǤǦØắt đầảậềầọ 
ệ  ¿   ấy con người đã xa cách Chúa thế
Ǥ ể ừ vườ 3Ǧđen, con ngườ ứ ế ụ  ố
ịch Đấạ ×ǡựđặt mình dưới cơn thạộ
ự± ủïȋͳǣͳͺȌǤ ọếọứầ
ǡếï¿ảống con ngườǡ¿
ờ phượ    ả ẽ ȋͳǣʹͷǦʹͺȌǤ ững ngườ
cương quyế ừ ố ǡ ố î ẽ ị  ừ ố
ȋͳǣʹͺȌǤ

ựphán xét mà ngườØÀảậ ịu trướ 
ặïØự² ảÀấờǤïẽđo
lường hành độọ² ẩả ủǤ
Ø²ị. Hành độ ủỗi ngườẽựphơi
ȋʹǣͳǦͳͳȌǤấÖ ủỗi ngườảả
độ ủọǤîọǡại bang, điề
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ọỏõ hơn lời nói. Dù chúng ta không đượ  ứ
ởệc làm, nhưng việ ỏÙằng chúng ta đầụ 
ïẫổạ ốị Ǥ

I.
BÀY TỎ QUA THIÊN NHIÊN (RÔ-MA 1:18-20)
18 Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra
nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không
công bình của những người dùng sự không công
bình mà bắt hiếp lẽ thật. 19 Vì điều chi có thể biết
được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ,
Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, 20 bởi
những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được,
tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ
buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi
người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ
không thể chữa mình được.


ï Ǧỏự Ø À ủa Đứ ïờ
(1:17) cũng nhưựạộ ủa Ngài. Hai điề²
ậếớǡ¿ự Ø À ủï À
ềả cơn giậ ủǤǦØîừ"cơn
ạộ" đểảÀ ựẫộ ủa Chúa trướ ựØ
À  ất nghĩa. Cơn giậ ủa con ngườ × ể 
động cơ tộ ỗi, nhưng cơn giậ ủa Đứ  ï ờ ¿
 Ø ÀǤừvườ3Ǧđen, con người đã từ
ốề ủïǤựế ủïØ
±ỏộỗi. Khi con ngườốựổ
ạn, đó là lúc họống dướựạộ ủa Đứ ï
ờǤ
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Ǧlô cũng lưu ý rằững ngườØÀố
đè bẹ ýǤừ ốựậǡọcũng từ ốồ
ố  ủự ậǡ  À ïǤ ế ï Ø  ỏ
chính Ngài thì không nói làm gì. Đàng này, Ngài đã bày tỏ
Àgài cho con người đượ ếǤ ảữộ 
À Ø ¿ ủa Chúa cũng bày tỏ Ù   ữ
ngườ ố ¿ ếm điều đó. Sự ệ ữ  ề
năng của Ngài đượ ểệÙếớạo. Như
 ảThi Thiên đã viếǡ̶²²ỏựể
ủa Đứ ïờ̶ȋ²19:1). Vì Chúa đượ 
ỏ  ạậ ủǡ²ạậ ýấǡ
con ngườǡả ị ệ ựổạ ủọǤ
ững ngườừ ốậết Chúa không có lý do để
 ữǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Con người có thể thấy sự hiện hữu và quyền năng của Chúa
qua thiên nhiên như thế nào? Bạn có thể biết gì về Chúa
khi quan sát những vật thọ tạo của Ngài? Thiên nhiên có
là bằng chứng đủ cho con người nhận biết có Chúa hay
không?

II.
THAY THẾ BẰNG NHỮNG ĐIỀU HƯ KHÔNG
(RÔ-MA 1:21-23)
21 vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng
danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài
nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và
lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. 22 Họ tự xưng
mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; 23 họ đã
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đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát lấy
hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của
điểu, thú, côn trùng.


²²ằ ớữ ắ  ủựệệ
 ền năng của Đứ  ï ời. Nhưng PhaoǦØ ả
À ằ ỉếï²²thôi thì chưa đủǤ
Wễảến độ ủa con người đi từấu đếấu hơn.
ứ ấǡ î ọ ế ïǡ ọ Ø Ø   
Chúa. Đây là vấn đềềÀệǡ ứØảềềǤ
Con ngườừ ố ïựựǡịÀ
ềứng đáng. Thay vào đó, họ ọự
ạo hơn Đấạo Hóa. Điềẫn đếự×
ồÀ ủọǤ¿ọừ ố ýǡ
Àọở²ØịǤ ọất đi khảnăng suy nghĩ hợ
ýự ế. ĐồờǡấÖọcũng trởthành tăm
ốǤ ọự ớ À¿ời Đấạ ×Ǥ
 ốị ại Chúa, con ngườựậọ
×ÀØ²ệt. Thái độảảả ấ ủ
Ǥỷịđuổỏựệệ ủï¿À
²ạ ủ×ǤïớØǡỷđã dụỗ
Ǧđam và ÊǦằng ăn trái cấẽếọØ
như Chúa (ếý͵ǣͷȌǤặt khác, con ngườ Öả
ữØÀẩǡự²ề
ộếức đặ ệ ỉđượ ỏ  
nào đó. ữÀý ẹ ỉxô ngườï
hơn trong sự ² ạ    ¿  ý ủa Đứ 
ïờǤ
ức độ ạ ộ ủa con người đượ  ể ệ Ù
ấữ¿ ï ± ị² ộc đờ
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¿Ǥ  ữ  ǡ ự ²ǡ ï  Ø ¿
ếựếốǤếu chúng ta không đểïấ
đầy vai trò đó, tấm lòng tăm tố ủ ïẽ¿ế
điề Ǥững ngườØần đưa chính mình vào vị
À ủa Chúa, trong khi người đa thầî¿ả ủ
 × ǡïật, côn trùng đểờphượǤ² ²Ǧ
²Ǧ×ằǡần tượờỳ ủØố
như "hình nộm trong đồ ộ̶ ȋ ²Ǧ²Ǧ ͳͲǣͷȌǤ
ữịần hư không trong thếỷứất, và cho đế
ngày hôm nay, cũng chẳng hơn gì. Từ ố  ý ủ
ïØẫn đến tăm tốạǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Những thần tượng hư không nào con người dùng để thay
thế Chúa hôm nay? Vì sao con người làm như thế? Con cái
Chúa có thể bị rơi vào lỗi lầm này không? Bằng cách nào?

III. PHÓ THÁC CHO (RÔ-MA 1:24-28)
24 Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế
theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân
thể mình nữa, 25 vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời
lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng
nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi
đời đời! A-men. 26 Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã
phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ,
những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra
cách khác nghịch với tánh tự nhiên. 27 Những
người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của
người đàn bà mà un đốt tình dục người nầy với kẻ
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kia, đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính
mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của
mình. 28 Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời,
nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng
phạm những sự chẳng xứng đáng.


ững ngườØÀ²ụ ừ ốïǡ ố
cùng Ngài cũng sẽừ ốọǤữời răn dạ ủ
ịỏqua, thì Ngài đểcon ngườựđi theo đườố
ủọếảậả ủựọự ọǤǦØ
lưu ý rằựổạấừả ấộỗ ủ
con ngườǡớức độổạ ứngày càng gia tăng. Mộ
điểm đen tốởi đầồọđã lan tỏa đế ả
ểọữǡấữộỗề¿ụ ǤW
î ữ̶ạấp" đểễảựố ấ ủ
vô tín. ĐiềØốn nói là, căn bệnh ung thưộỗi đã
 × ểắp cơ thể, đầu độ ọứ×
đi qua. 

Ǧlô cũng chỉằững người vô tín đã bỏ
ý ủa Chúa để ọựốǤÀọở²
quá tăm tối đếỗØ Öệt đúng sai. Tệạ
hơn, họcòn tưởđiều sai là đúng. Đểấạ ờ
¿ ủØềhình tượïậ ʹ͵ǡØế
ằ ững người gian ác đã chọ ờ ạ  ọ ạ
¿ờạy Đấạ ×Ǥ

ǦØ î ừ "đổi" trong câu 25 để × ằ
ngườØ ỉhoán đổần tượng hư không thay vì
Đấầǡững ngườ  Öừ ố
ếố¿ụ ïếập đểựđồ
ụý² ủọǤụữới bướ 
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ữốệự²ǤếớØǦma thườ
ấận đồÀế  ¿ứ ¿ụ Ø
 ǤǦØẳắ²ững điều đó là tộ
ỗi vì chúng đảo ngượ ứựØẫu Chúa địǤ
îậy, đồÀếØảộỗØể
 ứ. Ân điể ï × ể ứ  ọ ỗ ầ 
ữết ăn năn. 

ộầữǡǦØấạằng tâm trí đen
ố ủa con người đã che mắọØấy được chương
¿ả ủa Đứ ïời. Ý tưởng con ngườ 
ằØ ầậếïǡ ấự²ạ
ờạ ủọǤǦØ ếǡ¿ế, Chúa đã phó họ
ột đời buông lung. Ngài đểọựđi con đườọ
ọậ ậả ủựự ọn đó. Dù vậǡ
ïØ ờđón tộề. Trong khi đó, nhữ
ẻảị ả ị ệềệ ọừ ố
Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Xin giải thích vì sao khi con người chìu theo bản tính tự
nhiên thì rất dễ xa lìa đường lối Chúa và phạm tội cùng
Ngài? Khi bản tính tự nhiên của chúng ta đi ngược với Lời
Chúa thì chúng ta phải làm thế nào?

IV. ĐÁNG CHẾT (RÔ-MA 1:32)
32 Dầu họ biết mạng lịnh Đức Chúa Trời tỏ ra
những người phạm các tội dường ấy là đáng chết,
thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng
thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa.
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² ố ØǦ chương 1, PhaoǦlô đã vẽ ộ
ứ ảm đạ ủa loài ngườØục đích,
không có Chúa Jêsus trong đờǤấn đề ồệhơn khi
ều ngườ ừ ốïại nghĩ rằ ọ × ể 
ỏi cơn thịộ ủǤǦØ ỉÙằng, Chúa đã
²ả Øằ ữẻ ốịch, đó
ả ếǤếự²ự Ø¿ ủ
Ǥ ậả ủộỗự ếǤại đã chếề
ởvườ3Ǧđen. Sự ếể ự ết vĩnh
ử ȋ  ờ ỏi Chúa) bướ   ế ớ ừ lúc đó.
ữẻổạn này kiêu căng chốại Đấứế
ằng hành động và thái độ ủ ọǡ  Ö ự  
ềựừốǡộỗự ế ững ngườ
Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Vì sao Chúa được xưng là công chính khi Ngài phán xét tội
lỗi con người? Với bản tính ương ngạnh bướng bỉnh, yếu
tố nào khiến con người phải khuất phục trước sự phán xét
của Chúa?
TÓM TẮT BÀI HỌC



Con ngườ ẫ ắ  ắ  Ø ể ¿  ộ
Đấng Yêu Thương vô giớạn như Chúa lạ ×ểửả
 ế ảể ẫồ ạậấ²
ến? Có ngườ ằng không có địụ ¿ựừ
ủa Chúa dường như không thểđểột nơi kủ
như vậ ồ ạǤ   ǡ ï  ế ï 
Đấng Yêu Thương, nhưng Ngài cũng là Đấế
Ø¿ǤïØ ịộỗǤộỗả
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ấậả ủ×Ǥïả²ệộỗỏ
Ø ¿  ạo đẹ đẽ ủ Ǥ ừ ổ ếǡ
Chúa đã rấ²ẫn ban cho con người đầy đủcơ hộ
để¿ỏộỗǡềớǤếu con ngườẫ ứ
ÖǡØ ịu ăn năn, thì họảấậả ủ
ết đị ủ¿Ǥ
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Ngày 15 Tháng 3

KHÔNG ĐỦ
Bối Cảnh Bài Học
ØǦʹǣͳǦʹͻ

Chân Lý Kinh Thánh
¿Ø ×ểữậộ  
ọẹn nên con ngườ ầộứïǤ

Câu Chìa Khóa
“Như có chép rằng: Chẳng có một người công
bình nào hết, dẫu một người cũng không.”
Rô-ma 3:10








ững ngườØải ngày nào cũng
mua may bán đắǤ ận độ²Øả
lúc nào cũng thắ ộ   Ǥ ạ ǫ ¿
không ai là ngườảǤếu điều này đúng vớ
ậ ộ ốǡ¿cũng đúng vớậǤ²
ẩ ủ ï   ảo. Không con người nào đạ
đượ ² ẩn đó. Đó là vấạ ủa con ngườǤ¿ếǡ
ự ế ứ ộ  ủï ²²ậựgiá là điề
ốọng đểảếấạǤ
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BỐI CẢNH KINH THÁNH RÔ-MA 2:17–3:20

 ÖẻǡǦlô đượ ọ ậới giáo sư GaǦ
ǦǦ²ǡộật gia Do Thái hàng đầếỷứ
ất. Điều này mang hai ý nghĩa. ThứấǡǦØế
 ểận đềộ  ợýǤứ¿ǡǦØ
ØểậǤWế² ẩả ủ
ïǡØếằng con ngườØờ ×ể
ố  ² ẩn đó. Ông đượ  ạ ằǡ   
ất đểcon ngườẹảng cách đó, là phả ốữ
ậ  ốấảnăng củọǡọ
ằọđã làm đủkhi đếờỳải đứng trướ ặ
ïǤ
ǦØ ự  ứ ằng ông đã cố ế ức để
ậǤW×ớÀữạǦÀǡế
 ×ểựềcông đức, thì người đó là ông. Ông đạ
ấ ả² ẩật pháp đòi hỏềẩ
tính đáng trân trọǤềậǡØự¿
̶Ø ỗtrách đượ ̶ȋǦÀ͵ǣͶǦȌǤ²ǡấ ả
ững điều đó đều không đủǡîớǦØấ
ứngườ Ǥ
ầớn chương 1 đểể ếề
ộ ỗ  ự đồ ụ ủ  ạǡ ǦØ ừ
ậằ Àể ủa Chúa cũng thấạǤế
îậ² ẩǡ¿Ø ×ể
ỏ ự  ± ủ ï ȋØǦ ʹǣͳǦ16). Ngườ 
Thái đã vi phạậ ủïØốểừềờ
đạȋØǦʹǣͳǦʹͻȌǤîọếấềềChúa, nhưng
ọẫØểấÖ ủǤ ọđã bấ  
ạệ ủǤ ọế  ố  ạ ố
ọǤ ọự  ¿ức như lễ ắ¿ǡ¿
ïứế ủạǤớấ ảữ¿
đã đượ ¿ự ện, ngườØ ×
ợếgì hơn ngườại bang khi đứng trướ ặï
ȋØǦ ͵ǣͳǦͺȌǤ ấ ả đề  ộ   Ø × ả
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năng đáp ứ² ẩả ủȋØǦ͵ǣͻǦ
20). Đó là lý do vì sao mọi ngườ ầộứïǤ

I.
BÀY TỎ SỰ GIẢ HÌNH (RÔ-MA 2:17-24)
17 Còn ngươi, mang lấy danh người Giu-đa, yên
nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Đức Chúa Trời
ngươi, 18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải
trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy; 19 khoe mình
làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho
kẻ ở nơi tối tăm, 20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy
kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự
thông biết và của lẽ thật, 21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ
khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi
giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp! 22
Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội tà dâm, mà ngươi
phạm tội tà dâm! Ngươi gớm ghét hình tượng mà
cướp lấy đồ vật của hình tượng! 23 Ngươi khoe
mình về luật pháp mà bởi phạm luật pháp làm nhục
đến Đức Chúa Trời! 24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh
Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại,
như lời đã chép.


ững câu Kinh thánh này nói lên nan đềắ 
ủa ngườǤ ọ ×ậǡếïǡếýố
ïǡ ế  ệ ả ǤǤǤ ạt nghe thì đề 
ững điề ốt. Đó là nhữ ẩ ấ À  ực đáng
ợǤ²ǡữ¿ừại cho ngườ
ứ ạǡờđã biếỗầ ết ngườ
ủÀự ựđại. Đầ²ǡọựềịế ủ
¿ể ủa Đứ ïờǤếǡọự
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ậǤậở²ần tượ ủọ. Như
ngườạờphượậọạo thay vì Đấ
ạo Hóa, người Do thái đã thờphượậ¿
ĐấậǤố îǡọ²ốọế
 ý ỉ ủ ïǤ  ị  ử, Chúa đã bày tỏ
À ọững phương cách chưa ai từ
ệǤậộầ ủặ ải đó. 
Chúa đã dùng người Do thái đểạ   ộ 
 ếệt đúng sai. Đó là trách nhiệ ủa ngườ
Do thái đểnói cho ngườếềChúa. Nhưng trái lạǡ
ọ đã đồ × ớ ậ ụ  ủ  ạ  ǡ
ặ ï¿ỏọc tôn giáo đểảệ
 ễ ủọǤảhai thái độnày đềØï
thành chương trình củïǤ¿ẫắt ngườîǡ
ọạến ngườấ Ǥựảạ ủọđã thấ
ạ¿ọØụng cho chính đờốọǤï
đã tự ¿ǡở²ự ǡễ
ữngườ Àọải giúp đỡǤ
ệ²ữýại sao ngườ
ằọvượộớạǡǦØấờ
thay đổi đềǤW ỉựđạo đứ ả ủa ngườ
ằ   ấọØự ữ¿ọ
×ǤÔng đưa ra bằ ớềựả¿ ủọǤậ
×ằng không đượ ộ ắǤǦØỏi ngượ ạọǣ
ýị ×ộ ắØǫ ỏý ả
ời "Có." Chính dân Chúa đã phá vỡ ữ  ắ  ọ
ộc ngườ ảữǤ
ệ ộ ắǡǦØ Öặỏềự²
À ủa người Do Thái trong hai lĩnh vự  ǣạ
¿ờhình tượng. Mười điều răn không cho phép
ộẽởnào trong hai điều này. Ngườị ấ
ệ¿ụ ØǤï²ắ  ả
ọØụ ụấỳịầǤậ
ọđã phạ ảǤ ọØới ngườ
ốẫ ủọớïǤ²ǡọcoi thườ
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ần tượng. Nhưng trong lòng, họ ạ   ữ
ậ ủa đềờầǤậựǡọØự 
ữ¿ọnói. Sau khi đưa ra các ví dụ ụểǡǦØ
ận địềnan đề ủa ngườằǡạ
ột điều răn, tứ ọđã vi phạộậǤ Ǧ
cơ cũng nhấạnh điểm này trong thư tín củØȋ Ǧ
cơʹǣͺǦͳʹȌǤ

Ngườ²ạọ
cũng không tốt gì hơn. Cảhai đềạộ ầộ
ứu Chúa. Đôi khi, chúng ta bị ỗỏữộ
ỗỏ. Chúng ta nghĩ rằïẽØ ảỏ¿
nhìn chung, chúng ta cũng là ngườốǤǦØ²ốǡ
Øải như vậy đâu.
À ẫ  ần kinh văn trong ÊǦͷʹǣͷ3Ǧ
²Ǧ Ǧ² ͵ǣ ʹͲǦʹͳǡ ǦØ ế ằ ự ả ¿ ủ
người Do Thái đã đẩ  ộ  ờïǤựấ
Àǡ ấ  ủ ọ đã khiế  ï ị  ố
trong vòng ngườ ạ ǡ ạ ịp cho ngườ  ỉ
báng Ngài. Danh cao quí mà ngườØ
nói đế¿À  ệ ủa danh đó, lạịngườ
ại cườạǡ¿ựả¿ ủïǤụ ²
ề ủǦsơǦǦ²hông đạt đượ ǡï
ộ ọả ị ệm cho hành độ ủ¿Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Sự tự mãn đạo đức của dân Do Thái ngày xưa có gì giống
hay khác với sự tự mãn đạo đức của con người ngày nay?
Làm thế nào để nhận diện sự tự mãn đạo đức? Làm thế nào
để chúng ta tránh được điều đó?
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II.

ĐÒI HỎI SỰ VÂNG PHỤC (RÔ-MA 2:25-27)
25 Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép
cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dầu
chịu cắt bì cũng như không. 26 Vậy nếu kẻ chưa chịu
cắt bì giữ các điều răn của luật pháp thì sự chưa
chịu cắt bì đó há chẳng cầm như đã chịu sao? 27 Kẻ
vốn không chịu cắt bì, mà làm trọn luật pháp sẽ
đoán xét ngươi, là kẻ dẫu có chữ của luật pháp và
phép cắt bì, lại phạm luật pháp.



ïềạệềễ ắ¿ ǦsơǦ
Ǧên trướ     ậ   ọǤ  
ïǡ ǦǦham đã thi hành lễ ắ ¿  ấ ả ngườ
nam trong gia đình. Các tổụcũng theo truyềố
đó. Lễ ắt bì đượ ựắ ởềể ấ
ốệữǦsơǦǦên và Chúa, cũng như trách
ệ ủọớǤếnhưng họđã xem đó là nguồ
ựǡế×ở²ựấạ ủố Ǥ
ọạậǡự ắ¿ ỉ Öộễ
ốỗǤ
Để   ỏ quan điểǡ Ǧlô đưa ra mộ
trườợ ứǤWốn độ ảử
tưởng tượ¿ảột ngườạØ ị
ắt bì, nhưng tin cậïữật pháp. Trong trườ
ợp này, ai là ngườậựÖïǫ  
 ï  ǡï ²ếÀả ủậ
mình khi đưa hình ả ột ngườ ǦǦri đáng ghét
  î ȋǦ  ͳͲǣʹͷǦ͵ȌǤ Ǧlô cũng dùng
ếật đó ởđây, khi đoan chắ ới ngườ
ằǡột ngườời Chúa là ngườØọïǡ
dù người đó không có lễ ắ¿Ǥời Chúa, ngườ
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ểệựậới Chúa hơn là ngườ ×ễ ắ¿
nhưng xa cách Chúa.
ǦØ×ắựờằộờếïịǣ
ột ngườØ ị ắ¿ǡ ẳững đượ ựư
ủïởựụ  ủa ngườấǡ Öẽ
xét ngườ¿ựấ ủọǤ²
ếỷ, người Do Thái luôn lên án ngườ Ǥờǡ
Ǧlô đã hoán đổịÀ ủẩộǡ¿
ầọ ạ  ủọǤ
ïốựụ ấÖǤấ
ứai có đức tin chân chính đề ×ềế ậï
Ǥ ǦØ ốn độ  ả ủ Ø ể ằǡ ờ ậ
ật pháp đểđược Chúa ưu ái chỉ Øữậ
  ảo. Người Do Thái đã vi phạậ
²ự ị ắt bì cũng không thay đổ¿ạốt hơn
đượ Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Tại sao người Do Thái tự hào về lễ cắt bì và luật pháp Môise? Hai điều này có ý nghĩa gì với họ về mặt tâm linh? Ngày
nay, những nghi lễ tôn giáo nào khiến người ta lầm tưởng
sẽ đem đến cho họ sự tha thứ và đẹp lòng Chúa? Việc đi nhà
thờ, đọc Kinh thánh, cầu nguyện, dâng hiến, làm từ thiện,
có ý nghĩa gì trong đời sống Cơ-đốc-nhân?

III. NHẬN BIẾT TẤM LÒNG (RÔ-MA 2:28-29)
28 Vì người nào chỉ bề ngoài là người Giu-đa, thì
không phải là người Giu-đa, còn phép cắt bì làm về
xác thịt ở ngoài, thì không phải là phép cắt bì; 29
nhưng bề trong là người Giu-đa mới là người Giuđa, phép cắt bì bởi trong lòng, làm theo cách thiêng
liêng, không theo chữ nghĩa, mới là phép cắt bì thật.
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Một người Giu-đa như vậy được khen ngợi, chẳng
phải bởi loài người, bèn là bởi Đức Chúa Trời.


ừềếỷ, người Do Thái đượ ết đế
ể ủï± ắ¿ấệể²
ủốệđó. Tuy nhiên, ý nệ̶ ủï̶
ồều điều hơn là nghi thứ ²Ǥ 
ïØờụộ ễặ 
ấệểxác bên ngoài, nhưng tùy thuộc vào đứ 
ï ²ǤÀØảữ
người đã chịễ ắ¿ǡững ngườếấ
Ö¿ ïệc đặềm tin vào Đấứ
ếđượ ốầǡï ²Ǥ
ấn đề± ắ¿ǡǦØửụộự
tương phản khác đểØảØ¿ớ ủa đức tin, đó
Văn tự và Thánh Linh. Theo cách cũ, con dân Chúa tậ
ệ ữật pháp để¿ốệđúng
đắới Thiên Chúa. Nhưng văn tự ủật pháp đã đượ 
 ế ằ ền năng của Thánh Linh để thay đổ
lòng ngườǤ¿ ắt đi da thịǡ ắt đi tộỗ
ÖÀǤï¿ấữặạ
đạo đứ ả²ếững ngườïếÖǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Sự cắt bì trong lòng nghĩa là gì? Ngày nay, những dấu hiệu
nào chứng tỏ chúng ta là con cái Chúa? Bạn hiểu thế nào
về mô hình mới của Văn tự và Thánh Linh?
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TÓM TẮT BÀI HỌC



ừạộǡị  ỏựệệ ủ
Đứ ïời, con ngườØ¿ọ  ý²
đểỏấảống tâm linh, cũng như cốắ¿
ự ứỗứ ¿Ǥữ¿ứ ²ǡ
ữễrườǡốếạo công đức, là điề
con người ưa thích và tìm kiếǤững điềØ
ïÀ ¿ ự ứỗǡ¿ộỗi là căn bệnh ung thư
ầọǡØể ữỏằệ ứ ầ
da đượ Ǥệại hơn, con ngườ Ö ốtrang điểằ
ỏ đạo đứ  ả ² ǡ Ö  ấ ự ấ  ²
trong, nhưng điều đó chỉừạắầộờ
ØǡØối Chúa đượ Ǥỉkhi con người đượ 
ền năng Thánh Linh, đểống đờốớ
ïǡ¿ới đượ  ữa lành tâm linh, đượ ụ 
Öǡởnên con cái Đứ ïờǤ
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Ngày 22 Tháng 3

ĐƯỢC XƯNG
CÔNG CHÍNH
Bối Cảnh Bài Học
ØǦ͵ǣʹͳǦͶǣ͵

Chân Lý Kinh Thánh
ững ngườếậï  ằng đứ 
tin được xưng công chính trướ ặt Đứ 
ïờǤ

Câu Chìa Khóa
“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời, và họ nhờ ân
điển Ngài mà được xưng công bình nhưng
không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức
Chúa Jêsus Christ.” Rô-ma 3:23-24






×ạị ảîẻ
Àụng đểảềạịừ ố¿ý
nào đó không? Hoặc đi mua một món đồǡố ộ 
ại không đủềảǫậồấổ. Lúc đó, nét
ặ× ị ủa ngườắ× ủ
ững người xung quanh như đang nhìn vào chúng ta
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ằ ặǤật ngượîØếốn nơi nào.
ọ ØǡǦØắc ngườØǦằ
ọkhông đạt đượ ² ẩ ủïǡ ỉờđứ 
tin nơi Chúa Jêsus, họ ới đượ  ậ    ủng để
ỏấựế× ủ¿Ǥ

BỐI CẢNH KINH THÁNH RÔ-MA 3:21—4:25
ǦØần đầ ủa lá thư đểảÀ ¿
¿   ấ ầ ọ ủ ả ngườ   ẫ
ngườại bang. Ngườạỏ ý ủ
ïờphượậọạo thay cho Đấạ
ȋØǦ ͳǣͳͺǦ32). Ngườ   ự  ¿  À
hơn ngườại bang nhưng thậọất xa cách Đứ 
ïờởộỗọạ îȋØǦʹǣͳǦʹͻȌǤ
Không ai, dù là ngườại bang, đượ 
là công chính trướ ặïǤạịrơi vào tình
ốØọng. Chúng ta đềị  ïØ ×
ảnăng tự¿Øụ ốệớǤ 
độ ủ ïØờđủđểđềî ữ
thương tổn mình đã gây ra vớïǤ
Trong chương 3, PhaoǦØởộ ẽ
ọǤấ ảại đềạộị  
xa Chúa, Ngài đã cung cấp phương cách cứỗȋØǦ
͵ǣʹͳǦ31). Phương cách đó là nhậết ân điể ủï
và đếới Ngài qua đứ ï ²Ǥ¿ự
ỗự  ủ À¿ǡ ï ần hướớ Ø
 ứ ộc Chúa Jêsus đã hoàn tấ²ậựǤ
Điều này mang hai ý nghĩa. Thứ ất, con ngườ
không có lý do đểềǤï ²
ọấǤứ¿ǡủ ủïởộ 
ấ ứốậấy trong đứ Ǥếu ngườ
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¿ạị ửǡọẽấằ ứǤổụ ủọ
ǦǦham đượ  ứ ộ ởi đứ ất lâu trướ 
ØǦậậ²ïǦȋØǦͶǣͳǦ͵ȌǤ
ĐaǦvít cũng nhậ  ầ  ọ ủa đứ  ǡ
như PhaoǦØ ấ ạ ớ ộ À  ẫ ừ   
²ȋØǦͶǣǦ8). Nhưng ÁpǦǦham chính là ngườ
ắữ ¿×ự ựcho ngườǤ¿
tưở± ắ¿ặ ớ ấật pháp, đứ 
ẫựự ọất. Đứ  ủǦǦ
điềến ông được xưng công chính, và cũng là điề
ÖÙ ủØȋ ảạȌẽđược xưng công
ÀȋØụͶǣͳ͵ǦʹͶȌǤ

I.
QUA ĐỨC TIN (RÔ-MA 3:21-24)
21 Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa
Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm
chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp; 22 tức là
sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức
Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có
phân biệt chi hết, 23 vì mọi người đều đã phạm tội,
thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, 24 và họ
nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng
không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa
Jêsus Christ.


Con người thường có xu hướ ứắ ềậ
ảới ngườ ự²
 ² ẩắc bên ngoài. Nhưng Chúa đã bày
ỏếạ  ứỗ ủạ ủậǤ
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ǦØắt đầần kinh văn này vớữừ"Nhưng
ệờǤ̶Đó    ểếØîǤả
ngườẫại bang đềặp nan đềềộỗǤ
ï ×ả  ảǤảậờ²
đềẳng địằng, chương trình cứỗ ủï
qua đứ ØǤ
ïØệt ngườ ạǤ
ấ ảđề ×  ầǤấ ảđềộǤ
ại cũng thế, đề × ầ ềộứïǡ¿
ấ ảđềạộǤǦlô đã đề ập đến điều này trướ 
đây khi trưng dẫữần kinh văn ở²3Ǧ
 ȋØǦ ͵ǣͳͲǦͳͺȌǤ ² ẩ ủ ï ề ự Ø
À² ẩả ủǤấ ảọi ngườ
đều trượ ỏ ục tiêu. Có ngườ ến xa hơn ngườ
khác, nhưng công lao đó thậốỗng, ví như ngườ
ta đua nhau nhảờự  ủa thung lũng Grand
Canyon. Có ngườảy xa hơn người khác, nhưng không
 ×ể ạớờ²Ǥ
Đức tin nơi Chúa Jêsus không đòi hỏựảǤ
Đức tin đó chỉ ầủ ủa Đứ ïờǤ×
ï  ïễn phí, vì Ngài đã trảấ
đắt cho món quà đó. Vì sự ủï ²ǡ ï
ta đượ  ×ố²ệới Đứ ïời, là điề ï
Øứng đáng.

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Theo bạn, những chữ nào, hay mệnh đề nào trong câu 24
là nổi bật nhất? Điều nổi bật trong câu 24 giải quyết nan
đề trong câu 23 như thế nào?
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II.

TRONG CHÚA JÊSUS (RÔ-MA 3:25-26)
25 là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc
tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ
sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội
phạm trước kia, 26 trong buổi Ngài nhịn nhục; tức
là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại,
tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào
tin đến Đức Chúa Jêsus.



gườấểề ủếễ. Trướ  ×
ậǡọđã biếế ïếễcho Chúa để
đượ ộǤǦØ ết chính Chúa là Đấự 
ệự ứỗ  ïế ý
ối thượất đểộ  ngườǤả
ế ạǡ ʹͷʹ ỉộ ØǤả
   ấ ạ Ø ệ  ủa Chúa qua Đấ
Ǥï ² ủễ ộ ộ²ếọ ủễ
 Ǥ  ủ ễ ộ  ội nghĩa là trả   ạt để
Øụ ạốệ. Độự  ủïự 
ện điều này là đểỏự Ø Àủ ủ
ǤïØợchúng ta điề¿ ả. Ngài yêu thương
ï× ứỗ ứng minh cho tình yêu đó
ủǤ
ời điể ủïØảǤđã chọ
đúng thời điểm đểỏï ² ạǤự
ế ủa Đấ   ² Ø ủa Đứ  ï ờ
ằǡự ứỗi đã đượ  ǤậựØ ỉ
ờ Øố. Đó cũng là lờờọi. Đứ ïờẵ
sàng xưng công chính bấ ứngườậếễ
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ủa Chúa Jêsus qua đứ Ǥự Ø À ủở
ự Ø À ủ ïǤự ứỗØ
ảột cái gì đó đượ ²ững gì chúng ta đã
Ǥ × ự ² Ø ệ    ủ ộ ¿
ï ²sus mà thôi. Công đứ  ủ ï ẳng có nghĩa
ý¿ǡ¿ự ế ủï ²ấ ảǤ ấậ
×  ễ À ừ Chúa, chúng ta được xưng công
chính trướ ặǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Bằng ngôn ngữ đơn giản và ngắn gọn, bạn sẽ giải thích sự
chết cứu chuộc của Chúa Jêsus với người chưa tin như thế
nào? Bạn có thể dùng những ví dụ hay minh họa nào phù
hợp với người Việt Nam để giải thích về những ý niệm Kinh
Thánh như "của lễ chuộc tội," "xưng công chính?"

III. CHO MỌI NGƯỜI (RÔ-MA 3:27-31)
27 Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi
luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng?
Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin; 28 vì
chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình bởi
đức tin, chớ không bởi việc làm theo luật pháp. 29
Hay là, Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân
Giu-đa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời
của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại
nữa; 30 Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm
cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin,
cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công
bình bởi đức tin nữa. 31 Vậy, chúng ta nhân đức tin
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mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy! Trái
lại, chúng ta làm vững bền luật pháp.


Chúa Jêsus đã làm mọứ ầế ự ứỗ
ủ ï. Điềấ Öạ ỉ ấậ×
 ủằng đức tin. Vì Ngài đã làm tấ ảọựǡ
ïØ × ỗnào đểững điề
ốt đẹ ủa mình. Ngườ   ấ   ệ ọ 
ể ủïǤǦØîộạữ ỏ
hóc búa để ọấự²ạộc linh là điề
ốỗǤềột món quà chúng ta đượ 
ặǡ ứØải do chính tay mình làm ra, là điề
không đúng. Luậ ủa đứ ǡîộ 
Chúa Jêsus, trái ngượ ớ Øệ  ủậǡî
ộ   ả Ǥ ¿ ếǡ     ề ï
²ặ ủǡ¿ ỗ
ự ếu đuố ủ ïǤ
Được xưng công chính là thuậữýØả
ột người đượ ²ốØạộǤîười đó
ị ộ  ộ ạ ật, nhưng phán quyế ủ  Ö
ến người đó đượ ắảọỏậ
ả ủộỗǤựxưng công chính trong tâm linh cũng
ống như vậǤïộịết án trướ ặ
Chúa. Nhưng vì chúng ta chấận Chúa Jêsus đã gánh
ếộǡ²ïǡÖǡ²ố ïØ
ộǤ ồsơ của chúng ta đượ ×ạch và chúng ta đượ 
ản án mà mình đáng phảậǤ
ột người Do Thái sùng đạẽấ× ịớự
ạỗ ủǦØǤWết trước điều đó. Vớộ 
ỏi sau cùng, ông đánh mạnh vào điể ống đố À
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ủa người Do Thái: đó là ông xác nhận, đứ ếậ
ởØịǤ²ǡǦØ×Ùằǡ
¿ảị ủật pháp, đứ 
ụ đích củậǤật pháp hướềựđịộǡ
cho ngườếọđã hụấỏ² ẩ ủïǡ
ật pháp không có năng quyền đểử ữa nan đềǤ
CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Vì sao đức tin khiến luật pháp trở thành vô giá trị? Sự cứu
rỗi được ban cho mọi người, vậy điều này ảnh hưởng thế
nào đến việc chúng ta làm chứng cho người chưa tin?

IV. BAO GỒM ÁP-RA-HAM (RÔ-MA 4:1-3)

1 Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta,
theo xác thịt đã được ích gì? 2 Thật thế nếu Áp-raham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ
khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không
có như vậy. 3 Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham
tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho
người.


ỏậếǡǦlô đưa dân YǦsơǦ
Ǧ²ởề ộồ ủọǤǦǦổụ ủ
dân Do Thái. Trướ  ×²ǦǦǡ² ủØ
Ǧram, có nghĩa là Cha Cao Quí. Khi Chúa đổ ² Ø
ǦǦǡ¿²ới có nghĩaủề
 ộ Ǥ ề Ø ộc, dĩ nhiên tên này chỉ ề nướ  
Ǥ²ǡïầýằǡ ữ̶ềộ ̶
ẽồ  ộ ởắp nơi trên thếớǡữ
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người cũng được phướ   ộc đờ ủ ǦǦ
ȋͳʹǣͳǦ͵ȌǤ
ỏ ủǦlô khá đơn giảǣếǦ
Ǧham được xưng công chính? Câu trảờ ×ểế
ều độ ả ủØạ Ǥều ngườ
Thái sùng đạ  ằ ǦǦham được Chúa ưu ái vì
Øậ ủa Chúa. Như thếnghĩa là ông có ể
¿ềcông đức, và cho người Do Thái cơ hội để
 ¿ ề ị trí đặ  ệ ủ ọ đố ớ ïǤ 
²ǡ ị  ử Ø ỗ ợ điề Ǥ ǦǦ ố
trướ ØǦse đếấy trăm năm, cho nên sựụ 
ủa ông không liên quan gì đếậǤ
ǦØẳng địằng Đứ ïời xưng công
À ǦǦởi đứ  ủa ông. Đểỗợ 
ậ ứǡǦØÀ ẫếýͳͷǣǤW×
Ù ằ ǦǦham tin điều Chúa phán, cho dù điều đó
 Ø ợ ýǤ ết đị   ời Chúa là ưu
điể ủǦǦǤ
ǦØ î ậ ữ ề thương mại để Ø ả
ạ ủǦǦǤWờ ủïǡ
ểệệ ẵờǤïậề
tin đó là ưu điể ủ ØǤ × ợ ủ ǦǦham đã
đượ ờđức tin nơi Chúa, cũng
như món nợ ủa chúng ta đượ ờ
đức tin nơi ĐấǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Đức tin của Áp-ra-ham ngày xưa có thể so sánh với đức tin
của chúng ta ngày nay như thế nào?
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TÓM TẮT BÀI HỌC


Tin Chúa Jêsus đểđượ  ứỗýệm khá đơn
ản đốới chúng ta. Là ngườệố×
ốØọ ủững tôn giáo không mang đếự ứ
ỗǡ ï   ừng đón nhận Tin Lành như ngườ
khát khao tìm được dòng nướ Ǥ ớ ngườ   ¿
không đơn giản như vậǤậự² ề
ÖÙǦǦham, thay vì là phướ ạǡạở²
 ản, ngăn trởọởlòng đếớï ²Ǥếậ
ủọ  ỉồ ữ"đức tin." Đứ  ¿
×  ảgườẫọộ  ²ế
ớǤ Ø ần công đứ Ǥ Ø ầ ậ Ǥ Ø
ầếǤỉởi đứ ØǤ
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Ngày 29 Tháng 3

ĐƯỢC GIẢI HÒA
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͷǣͳǦͳͳ

Chân Lý Kinh Thánh
ững ngườận Phúc Âm đượ ả
Öới Đứ ïờǤ

Câu Chìa Khóa
“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương
Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là
người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu
chết.” Rô-ma 5:8







ộc đờ Ø × ̶  ảǤ̶ ấ ả ữ ¿
ï  ấ ặ  ả ệm, đề × ²
 ủ×ǡẫn đếộếảǤǦlô cũng
î Øức này đểẫắÀữØǦ¿²
ýự ứỗi và đờống CơǦĐố Ǥộỗậ
ảtrên con ngườǤềm tin nơi Chúa Jêsus sẽđem lạ
ếả Ǥ
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BỐI CẢNH KINH THÁNH RÔ-MA 5:1-21
Trong chương 3, PhaoǦlô xác địộỗi đã tàn phá
loài ngườếớnói chung. Người Do Thái và ngườ
ại bang đềị²Ø ×ọ¿ ố
²ệốt đẹới Đứ ïời. Trong chương 4, ông
đưa ra hình ả  Ǥ ần tượ Ø ï ¿ 
ngườờphượ ïǤậØǦ¿ ỉđề ậ
ấđềộỗǡ¿ậØểộả ứ
con ngườỏạ ủộỗi. Nhưng Chúa đã can
ệp đểcho con ngườộốǤ ếọ
sáng trong bóng đêm, và ánh sáng đó chính là Con Ngài.

Đứ Ø² ẩ ủúa đểđược xưng
Ø ÀǤǦǦham đã tin và được xưng công chính
ởi đứ ều trăm năm trướ ật pháp ra đờǤ
Sau đó, ĐaǦvít cũng nói vềựxưng công chính bởi đứ Ǥ
ảệốếễật pháp đềằm hướ
ề² ủa Đứ ïờếễ ố îǤự
ǡấ ảđứ  ủa người xưa đã trởệự 
ï ²Ǥấ ứai đặềm tin nơi Chúa Jêsus và
Ø ứ ộ  ủ²ậựgiá đều đượ 
xưng công chính dướắt Đứ ïờǤ

 ương 5, PhaoǦlô hướựchú ý đế 
ụ ủựxưng công chính. Vì Chúa đã tuyên bố ï
Øội, nên chúng ta đượ ảÖớǤộ  ế
ữa Chúa và con người đã chấứt. Hơn thếữǡ
ờ ï  × ể  ệ  ọ  ục đíc
ống cho đờẫn đờǤ

ǦØảÀ ằựạởǦ
đam đầu tiên đã đượ ếằựhòa bình đượ 
 ởǦđam thứ¿ǡï ²Ǥ¿ ï
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ta đượ Öậớïǡ² ï ×ểốÖ
ậớǤ

I.
ÍCH LỢI CỦA SỰ XƯNG CÔNG BÌNH (5:1-5)
1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin,
thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức
Chúa Jêsus Christ chúng ta, 2 là Đấng đã làm cho
chúng ta cậy đức tin vào trong ơn nầy là ơn chúng
ta hiện đang đứng vững; và chúng ta khoe mình
trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. 3
Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe
mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn
sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập,
sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy
không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức
Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức
Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.


ữ̶ậ̶ ͳ ữ ểếp đểẫ
đếộý Ǥữấệởba nơi quanọ
 ØǦȋͷǣͳǢͺǣͳǢͳʹǣͳȌǤǦlô đã vạ  
đườẫn đếựxưng công chính bởi đứ Ǥờǡ
Ø ể  ữ ảnh hưở ủ ự xưng công
ÀǤǦØ ểừ  ậữnhư "bạ̶̶ọ̶
(đã xuấện hơn 70 lầốn chương đầu) sang đạ
ừ"chúng ta." Trước đây, PhaoǦØ×ớững ngườ
bên ngoài đứ ǤờǡØậ  À
đã được xưng công chính và cầảểu điều đó đã thay
đổ ộ ốọếǤ
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A ợi đầ² ủệc được xưn Ø À
ựbình an. ĐiềØ ỉồệ Ø ×
xung đột, mà hơn nữǡấạựện và đoàn
ếǤứ¿ǡờđược xưng công chính, tín nhân đượ 
ạn dĩ đếớïǤǦØắc ngườØǦằng đây
ếả ủủïǤÀØự²ự
Ø À ủa riêng mình, nhưng dự²ệØạ
ïǤǡủng này đem lạ  ïọ
  ể ủa Chúa. Trước đây, ởđoạ ͵ ʹ͵ǡ
ǦØ ếǡạịụấỏựể
ủïǤờǡững người được xưng công chính có
ểảảể ủa Chúa và tìm đượ ọ 
ộ ốǤ
ự xưng công chính không loạ ỏ ấ ả ữ
ề ỏ ộ ố ïǤǦØửụộ
ừ ạ ấệ ảệựđau khổ¿ợ
À  ủǤột nghĩa nào đó, đây là loại đau
ổdành cho tín nhân khi Chúa đang biến đổọở²
ống như Ngài. Ngay cả  ï  ị  ổǡ ố
 ệ ớ ủ ï  ới Chúa cũng khiế ữ
 ổ đó mang đầy ý nghĩa. GiaǦcơ cũng đưa ra lờ
ến khích tương tựȋ Ǧcơ ͳǣʹǦͶȌǤÀ ×ể
ừổ¿ọậếïẫ
ậ ả×ǤǦØǡựổ
ẽï²ẫǤ
ự²ẫẽịự Ǥừữ ạ
ị   ̶ị ực" mang ý tưở ột điều gì đó đã
đượ  ứØử ổǤự
ổ×ẹt đờố ïǡếừđó lộữ
hành động và thái độØÀǤ ï²ẫ ị
đựǡï ỉữ×  ạồềǡế ï
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ở²ống ngườïố ïởǤ
ừđó, tính cách mớẽđem chúng ta trởạớề
ọng trong Đấng Christ. Đây không phả ự ạ  
ả ền, mà là bình an và tin tưở ằ ï ×
chương trình cho hiệại và tương lai củ ïǤ
ếớậựấọǤậự
ấọ ×ểỏÀ   ủ ïạ
ựệọng. Nhưng hy vọng mà Chúa ban trong đờ
ốữổǡ²ẫịự ¿Ø
ải như vậǤững điềØ ï
 ấ ọǤ ï Ø  ấ À   ữ ¿
ï ần vào đúng thời điểǤ
Thái độạ  ïận đượ ǡắồừ
¿² ủa Chúa. Khi chúng ta đếớrong đứ 
ǡ ï ểừđối tượng cho cơn thịộ ủ
ïǡ ở nên đối tượ ậ   ¿ ² ủ Ǥ
ǦØ ế ằng Chúa tuôn đổ ¿ ² ủ  ²
ï  ậǤựổẫn đếọǡ
ế ï ảậắ hơn về¿²
  ïǤ¿² ủa Chúa cũng tuôn đổ²
ï Øệ  ủïǤọ
¿ ống, Đức Thánh Linh luôn hướ ẫ ï 
theo đúng hướǡï ï ịu đựng lúc khó khăn
ạẽhơn trongềǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Hãy kể những ích lợi khi chúng ta được giải hòa với Chúa?
Vì sao tín nhân có thể khoe mình trong hoạn nạn? Làm sao
chúng ta thấy được tình yêu của Chúa khi ở trong hoạn
nạn?
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II.

ĐƯỢC XƯNG CÔNG BÌNH QUA SỰ CHẾT CỦA
NGÀI (5:6-8)
6 Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ
đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. 7 Vả, họa mới
có kẻ chịu chết vì người nghĩa; dễ thường cũng có
kẻ bằng lòng chết vì người lành. 8 Nhưng Đức Chúa
Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi
chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì
chúng ta chịu chết.


Trướ ận đượ ự ứ ộ ï ²ǡ
con ngườØ ỉở¿ạng thù đị ới Đứ 
ïờǡ ÖØọǡấực trướ ¿ạ ủ
¿ǤØ ×ểự¿ảÖới Chúa. Để×
ảựØọ ủa con người, Đứ ïời đã sai Chúa
Jêsus đếế ị ếại. Chúa đã đổ
¿² ủ² ïǡ ứ
×ệờự ế ủǤ
ộỗi đòi hỏảậ¿ạự ếǤế
Ø ×ự ệp thiên thượǡ ïộ ả
ậấản án đó, chết trong đờ ết đời đờ
ỏục. Nhưng giống như điều Chúa đã thự ệ
ǦǦ²ïØǦǦa ngày xưa (ếý
ʹʹǣͳǦ19), Chúa đã cung cấộếễếvào đúng
ời điểǤǦlô cũng nhắc đến điề ǦǦ
ͶǣͶǦͷǤờỳ¿ịị ủa đếố  ǡ î
ớựổØ ủế ạờấờǡ
ầÖÖềcác ý tưởØǡạo nên môi trườ
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ị ửả ựra đờ ủa Đấ²Ǧsi. Đó cũng là
ời điểảo để×ảựấự  ủa con ngườǤ
Chúa đã làm điềØ ×ểựđoán. Ngài đã
 ủa Ngài đểả ứữẻØổạ
ố ại Ngài. Đó là điều chưa từ  ấ  ý
ậ ủa con ngườǤộî ×ểựệ
¿ột ai đó họquan tâm, nhưng ai sẽ ị
đau khổđểgiúp đỡẻthù? Đó chính x ữ¿ï
đã làm. TấÖốắậếệt để ủï 
ự ứ ỗ ủ ï  ỉ × ể ả À  ằ ộ
độự ǣ¿²Ǥ
Đôi khi, có ngườị ỗnghĩ rằọải “số
ốt” để ï ấ ậ ọǤ ǦØ × Ùǣ ï 
Ø ầ ốắốǡ¿ ïØểốt đủǤ
ữợÀ  ủựxưng công chính là rấớǡ¿ế
đểả ữợi ích đó cũng rấớn. Chúng ta đừ
ờ²ựhy sinh đó. Nế ï ×ờbăn
khoăn về¿² ủï ¿ǡậự
Àằ ớ ứǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Hãy nhớ lại ngày đầu tin Chúa, điều gì cảm động lòng bạn
đến với Ngài? "Sống tốt" trước khi tin Chúa và sau khi tin
Chúa có gì khác nhau?

III. ĐƯỢC GIẢI HÒA VÀ XƯNG CÔNG BÌNH (5:9-11)
9 Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được
xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn
thạnh nộ là dường nào! 10 Vì nếu khi chúng ta còn
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là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa
thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống
chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống
của Con ấy mà được cứu là dường nào! 11 Nào
những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong
Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa
thuận.


ïếằng mình đã được xưng công chính
ới Chúa qua đứ  ắ  ắỏi cơn thạ
ộ ủa Đứ ïờǤự ế ủï ²²
ậ ự, chúng ta đượ  ả  ỏ  ạ ộ ỗǤ
Chúng ta cũng đượ  ả  ỏ ự ủ ả ủ ¿
ạ î ị  ớ ïǤ À  ẽ Ø  ờ
ảậ ịựạộ ủa Đứ ïờ¿ï
Jêsus đã là củễế  ïǤả ấǡ
ậữ“đượ ải hòa” cho thấy có điều gì đó đã gãy
đổǡậǤự ế ủa Chúa Jêsus, chúng ta có cơ hộ
ắt đầốệớới Đứ ïờǤ²ǡ
ựải hòa đòi hỏi hành độ ủ ả²Ǥï
ả ấ ậ ×  ủ ï ằng đứ  Ǥ ế
ïừ ốǡốệthù đị ẫ ÖǤ
ǦØắ ởngườØǦằ  ế ủ
ï ² ỉộầ ủ  ện. Chúa Jêsus đã
ốạừ Ù ếǤ¿ốǡ ộc đời chúng ta đượ 
đổớǤự ứỗ ×ữÀ ạ ủa “bây giờ” và
“mai sau” dẫn đến vĩnh cửu. Chúng ta đượ  ứỏậ
ả ủộỗờự ế ủa Chúa Jêsus. Hơn thếữǡ
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chúng ta đượ  ứu đểbước đi trong sựếớ
ền năng của Chúa đang hành độ ïǤ
Điều Chúa đã thự ệ  ïự ế
ựụ  ủa Đấđiềấớǡ×
ểu. Chúa đã thi hành rấ ề    ấ ềǤ
ïØểnào đền đáp ân sủ¿² ủ
Chúa. Điềấ ï ×ểlàm, đó là số ộ 
ố ớǤ ỗ ǡ ï    ố ộ  ố ớ
ốệđúng đắới Chúa để ứ 
ế gian đề ấǤ ự ứ ỗ Ø   ï 
ảo. CơǦđố Ǧẫ Öạội và không đạ
ứ ïốn. Tuy nhiên, điều đó không thay đổ
đị ị ủa chúng ta. Đấ   ủ ễ  ế 
ïǡờậy, chúng ta luôn đượ  Ø À
dướắt Chúa. Đó là điềế ïừǤ
ï   ỏ ềm vui chân thành Chúa ban, ngườ
ại đạẽđểý điều đó và muố¿ể²Ǥề
ậựÖẽếờ ứ ủ ï
²ệảǤ
CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Phân đoạn này cho chúng ta biết gì về chính mình và về
Chúa? Ngoài những quyền lợi chúng ta nhận được trong
niềm tin nơi Chúa, chúng ta có trách nhiệm gì phải thi
hành?
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TÓM TẮT BÀI HỌC


× ứỗ ủï  ïề
ộ î ủộửội đượ ×À Ǥẳữ
đượ  ết, ngườửội này còn đượ ậ
 ǡ  ọc hành, công ăn việ  ǡ ảo đả ộ
ộc đờï ờǤ Địịớ
ï Ø ải để ï  ồi không an hưởǡ
nhưng phải lao độ ứng đáng để  ự ột đờ
ống ý nghĩa và phong phú, không phụlòng người đã cứ
ớ¿Ǥết ơn Chúa và số ộc đời đẹÖï
̶̶  ̶ả̶ ủ Ø   ả Ö ï  
ïǤ
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Ngày 5 Tháng 4

TỰ DO
Bối Cảnh Bài Học
ØǦǣͳǦͳͶ

Chân Lý Kinh Thánh
ững ngườận Phúc Âm đượ ự
ỏặ  ảộỗǤ

Câu Chìa Khóa
“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự
ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời
trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.”
Rô-ma 6:23









ình an là điều ai cũng ao ước nhưng thật khó đị
nghĩa thế¿Ǥế ằ¿
không có xung đột thì cũng không đúng, vì đôi khi,
chúng ta không có xung độ¿ ả, nhưng vẫØ ả
ấ¿ǤØǦma chương 5, PhaoǦØ±ở 
ïựầệ ủ¿ật. Qua đức tin nơi
Chúa Jêsus, tín nhân đượ  ¿  ới Đứ  ï ờǡ
Ø Ö  ợ ố  ¿ ạ ị  î ớ
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Đấạ ×ǤïØ Öảợhãi cơn thạ
ộ ủïự± ủǤĐây là sự¿
ồồực để  ïốÖ
¿ớǤ

BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 6:1-7:25

À ữ ạ ØǦǡ ả ngườ   ẫn ngườ
ạǡị ỗnghĩ rằựứộảo đả
ựống vĩnh cửấphép đểọ ×ểốế
cũng đượ Ǥ ộ ỗ Ø ự  ự  ọ ¿ × ể
xưng tội và đượ ứǤ²ǡǦØấạ
ột đườố ȋØǤǣͳǦͳͶȌǤǦØắ ởngườ
ØǦ ằ ọ Ø ả ỉ đượ   ứ ộ ỗ 
ØǤ ọđã chếềộỗǤọ ấậự
ủa Đấǡọđã chếớộỗǡ¿ấ ảộỗ ủ
ọđã bịđóng đinh vào thậựgiá. Khi Đấố
ạừ Ù ếǡ ọnăng quyề ủ ộ ố
ớǤ ọ ầả ấứt đườối cũ và nương tự
ứï¿ ứấn vương vớộỗ ủọȋØǦ
ǣͳͷǦʹʹȌǤ
ØǦma chương 7, PhaoǦlô lưu ý rằ  ế
ủa Chúa Jêsus đã phá vỡềự  ủộỗ 
ậở²ỗời, nhưng ít ra, luật pháp đã giï
ọtìm đến ĐấứếǤïết điề¿ả
ờậ ỉ  ïết điều đó. Khi chúng ta
ạ  ốǡ ậ  ắ  ằng chúng ta đã đi sai đườǤ
ǦØấạằậố
trên phương diệ¿ï ïốốï
(7:12). Nhưng chúng ta không có sức đểọẹ
ật pháp. Chúng ta có khuynh hướng đi lạ ỏếạ 
ủa Đứ ïờǤǦØởề ộ  ếữ
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con người cũ (xác thịt) và con ngườ ới trong Đấ
Ǥ
ộặǡØế¿ảốếnào như mộ
Cơ đố Ǥặ ǡØØ ảấấực trướ 
điều đó. Rồi con người cũ củØǡ ứ ọộỗǡ
À ấy điều mà ông cho là đáng ghét (RôǦ ǣͳ͵ǦʹͶȌǤ
Øǡ ảời cho nan đềảọ ờ ậ
ïǡủục dưới chân Đấng Christ đểố
 ïǤ

I.
CHẾT CHO TỘI LỖI (6:1-7)
1 Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở
trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng? 2
Chẳng hề như vậy! Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào
còn sống trong tội lỗi nữa? 3 Hay là, anh em chẳng
biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tem
trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp
tem trong sự chết Ngài sao? 4 Vậy chúng ta đã bị
chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài,
hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ
kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống
trong đời mới thể ấy. 5 Vì nếu chúng ta làm một
cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài,
thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống
lại giống nhau: 6 vì biết rõ rằng người cũ của chúng
ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho
thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không
phục dưới tội lỗi nữa. 7 Vì ai đã chết thì được thoát
khỏi tội lỗi.
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ếấ ảộỗ ủchúng ta đã đượ ứǡạ
 ïảềệ ¿ Öạộǫ
Rõ ràng, đó là câu hỏi đang lưu hành trong Hộạ
ØǦǤǦØừớ×ằng ân điển và thương xót
ủïậộï ²ứọộỗ
ủ ïȋØǦͷǣʹͲȌǤếộỗều hơn dẫn đế
ủều hơn, tạØạộậều để
ân điển Chúa càng dư dậǫ×ểcó ngườở ộ
ØǦma đã cố¿ặẹýềựxưng công chính
đểện minh cho thái độầụ  ủọǤǦØếự
ể ủa ý tưở²Øẵủậ
ậ ủọǤ
ǦØửụ ụừ ạp đượ ịch là “Hoàn
toàn không!” tấ ả ͳͲ ầ    ØǦ ȋ͵ǣͶǡǡ͵ͳǢ
ǣʹǡͳͷǢǣǡͳ͵ǢͻǣͳͶǢͳͳǣͳǡͳͳȌǤỗần như vậǡØ
ệ Ù  ữ ự ả ạ À ố   Ǥ
ǦØảÀ ất đơn giản: không ai là người đi giả
ï  ạ ốtình tìm cơ hội đểạộǤï
ế ằ ộ   ế Ø Ö    ữ
điề ủần gian. Ngườ ếØểăn, uốǡặ 
đi chơi vớạn bè. Nó không còn đáp ứớ  À 
À ốấấẫới con người. Đã chếồ¿Ø
ểống được. Đó là luậ ứ ủǦØềCơǦđố Ǧ
ộỗǤ ï ấậự ế ủa Đấ
 ủễ ộỗ ïǡ¿ ïØ ỉ
ừỏnó; chúng ta đã chếớ×ồǤïở²
“tạậới” (2 ØǦǦØͷǣͳȌǤộỗế
ụ ấn công đểảnh hưởǡÀØ ầả
đáp ứớững kích thích cũ nữǤ
Đểọa quan điể ủ¿ǡǦØ ể
ễǦ²ǤW×ǡÀữ¿¿
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dưới nướ ǡ ọ Ö ậ  ự ế ủ ï ²Ǥ
ǡ  ục sư thường nói, “đượ  Øớ
ễǦtêm” đểấạựếốǤØ ỉ
 ộ ầ  ứ   ề ễ Ǧtêm. Như Chúa
²ØởØầộ, tín nhân cũng không
ởmãi dưới nước. Tín nhân đượ ốạớï¿ự
ể ủǤ ọỏữềthói cũ sau lưng, như
 ục sư thườảạǡ“họốại đểống đờ
ố ới.” Chúng ta thườ  ằ ễǦ²ờ
tuyên xưng công khai vềự ứỗi, đúng, nhưng lễǦ
² Ö  ều ý nghĩa hơn nữa. Đó là lờ ²
xưng công khai vềựthăng tiến đứ ǤễǦ²ừ
ậằ ïng ta đã chếớứẵố
cho Chúa trong tương lai. Sự ố ớ  ắ  ắ
Ø  ồ ệ  ï  ố  ở ạ 
ụ î ủộỗǤ
 À ǡ ï  Ø ững đượ   ộǡ
 Öận đượ ền năng đểố ệǤễǦ
²ờắ ởống độằng đờốÀ
ồự ếựốǤừữ ạị  ụừ"đã
ị×ỏ" để ỉềột điều đã bịấềự ả
hưởǤộỗi đã trở²Øồấự  Ø 
ứ ộ  ủa Đấ²ậựǤựụ 
ủ    ï  ứ  ạnh đểống đờ ố
ớền năng củï ²Ǥ
ựa trên điều đó, chúng ta biếằộỗØ
 ấấỳợÀ ¿  ïǤ ớạ ộ 
đời chúng ta trướ khi đếớïǤïếế
Øọ ủộỗi. Đừờ²ấ
cao mà Chúa Jêsus đã trảđể ộ  ïỏộỗǤ
 ïấậững gì Chúa đã làm cho
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¿¿ýÀẽịchao đảo. Lúc đó, rấễ  ï
²ờố ủẻîởại đườ
ối cũ. Đó là điềǦØốn ngườ ảǤ
ọảống như đã chếớộỗi, và chúng ta cũng phả
ếǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Động cơ nào khiến chúng ta lìa bỏ nếp sống cũ để sống đời
sống mới trong Chúa? Lễ báp-têm minh chứng những thay
đổi nào trong tâm trí và hành động của Cơ-đốc-nhân?

II.
SỐNG TRONG CHÚA (6:8-11)
8 Vả, nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì
chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài, 9
bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì
chẳng chết nữa; sự chết không còn cai trị trên Ngài.
10 Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần
đủ cả; nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức
Chúa Trời. 11 Vậy anh em cũng hãy coi mình như
chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong
Đức Chúa Jêsus Christ.


Ǧlô đã nhắ ởngườØǦằï
Jêsus nghĩa là hiệấớự ế ủǤ
  ủột giáo sư, PhaoǦlô đã lặạ ủđề ủ¿
đểổậ ýǤWố ắ ằng độ ảể
ý nghĩa củựệấớự ế ủïếǤ
Ǧlô cũng muốọếằự ế ủï ²
ỉ  ộ ầ ủ  ệǤ ậ ự giá nghĩa là
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chúng ta đã chế ộỗi, nhưựốạ ủ
ạ  ïựốới trên đấ Ù
vĩnh hằữǤế ï ếớǡ ïẽ
ố ớ Ǥ Ǧlô nêu lên điều này như là mộ ự
ệự ếǤ ống như trong câu 5, chữ̶ế̶ 
ͺ ×ểđượ ịch rõ hơn là "Vì." PhaoǦlô trình bày điề
ộ  ấợp lý và đúng mụ ²Ǥ
ựụ  ủa Đấế ớ
ọ ủkhác. Chúa Jêsus đã thậự ế²ậ
ựgiá, nhưng Đức Chúa Cha đã khiếốạǤØ
như   ủkhác, Chúa Jêsus đã rờỏầộǤ
ờựốạ ủǡ ïỏộỗ
đờ ảđời sau. Dướắt Chúa, chúng ta được xưng
công chính và cũng đượ ×ȋệ² ụ 
đích củïȌǤï ố ền năng và sự
ệệ ủï ²ỗi ngày trong đờǤï
Øểlàm gì đểự ứu mình, nhưng có thểự ọ
đểốế¿ ï  Ǥừữ ạp "xem như"
ýộ ứ  ï ờï 
ýǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Bạn có thể liệt kê những hành động thực tiễn nào để diễn
tả ý niệm "chết cho tội lỗi" và "sống cho Đức Chúa Trời?"

III. CÔNG CỤ CỦA SỰ CÔNG CHÍNH (6:12-14)
12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của
anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 13 Chớ nộp chi
thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng
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hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời,
dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng
chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về
sự công bình. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em
đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà
thuộc dưới ân điển.


ự ứỗØ ỉộ ềcõi vĩnh hằ
tương lai mà còn có ý nghĩa cho hiệạǤự ứỗ²
ọ ộ ế ố ớǡ  ế ố ự ² ự Ø
ÀǤǦØ ển đổựảậ ủ¿ừấ
đềầọ  ủệ ÀữệØới Đấǡ
   ố ủ ọ ỗ Ǥ  ọ  ậ ïǡ
người La Mã đã đầụ ộịVua khác. Lúc trướ ǡộ
ỗ ịọǤ ọ ẳng làm gì đượ ệ 
² ầ ủ ×Ǥ ộ ỗ Ø  ộ Ø ủ độ   Ǥ ×
ố ế ầững người rơi vào tay nó. Tạ
đây, PhaoǦØ²ếắ ởngườØǦằng Đứ 
ïời đã thay đổọựqua ĐấǤụừ
̶ớđểộỗ ị" đượ ếểệệ
ế ạǡ ức độ ảừỏếống cũ và hãy
Ø  ï  ữ   ắ ủ ²
ầǤ

ếậØễ ï
ta. Trước khi đếớïǡ ï Ø ụ ủựấ
ÀǤẻîởữ ïửụ ï
ậ ế ốại Chúa. Ý tưởng đàng sau việ ̶
À¿̶ ïớạệốế
gày xưa. Ngày nay, chúng ta dâng chính mình như là củ
ễốȋØǦͳʹǣͳǦ2) cho Đấừ, là Đấể
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Ùữ ếậÖǤï²ọ
ï ậếấ ả Ǧồ ả
ể ïữǦđểđưa dắt người khác vào vương quố 
Chúa qua đờố Ø À ủ ïǤ
ǦØếï ầớờ²ốằộ
ỗØ Ö ị²ÀǤ×ại quan điể ủ
¿ǡǦØởạ ủđềông đã nêu lên trong phầ
đầ ủa lá thư: luập và ân điểǤ¿ộỗØ Ö
ịtrên đờố ïǡ ïØ Öả
ệ ỏ   ² ầ ủật pháp đểØịđị
ội. Thay vào đó, chúng ta sốờân điển, là điềï
ï  ống an lành trong vòng tay yêu thương ủ
²ụừÁi. Đấng Christ đã tựế À
 ế chúng ta, để chúng ta đượ  ự   À
mình cho Đứ ïờǤ
CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Tại sao gọi tội lỗi là ông chủ độc ác, trong khi tội lỗi thường
mang vẻ hấp dẫn lôi cuốn con người? "Dâng chi thể mình
cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình" theo
bạn, nghĩa là gì? Bạn có thể cho thí dụ?



TÓM TẮT BÀI HỌC


ộỗi xen vào tâm trí con ngườǤột em bé đã biế
dành đồchơi, biết đánh bạǡếÀ ỷǡØ ầạǤ
ừđó, con ngườ ứ ụ îộ
ỗǣ ạ ộǡ  ậ ả, đau khổǡ ằ ặt, nhưng
không thoát ra đượ Ǥộỗế on ngườợựừ
ạ ảđờẫn đờǤØ ứu con ngườ
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ỏựợ ǡï ²Ǥọc đã giả
À ất rõ cho chúng ta phương cách: 1. ChếềộỗǤ
ʹǤống đờốớǤ͵Ǥ ộc đờ Ø ụữ
À  ïǤ
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Ngày 12 Tháng 4

SỐNG LẠI
Bối Cảnh Bài Học
Ǧ ʹͶǣͳǦͳʹ

Chân Lý Kinh Thánh
ự ứỗi đượ  ởự ếự
ụ  ủï ²Ǥ

Câu Chìa Khóa
“Ngài không ở đây đâu, song Ngài đã sống lại.
Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ Ga-li-lê, phán cùng
các ngươi thể nào.” Lu-ca 24:6







ắ  ạn đã từng đi du lị  ều nơi và chiêm
ngưỡ ề ắ ả ệ ời. Nhưng thiế
tưở²ầǡØ × ảnh tượ
ớ ảØộốổụ Ǥ
ữụữồn ra đi khi trờừa tưng tưng sáng,
đểđến thăm và xứ ốc thơm cho xác Chúa yêu dấ ủ
ọầ ối cùng, đã kinh ngạ ấảng đá lớ ậ
ửộịời đi. Chúa đã sốạồǤØ Öở
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ầộữǤảng đá dời đi, mở ạ
ộỷ²ớẫn vào cõi vĩnh ằǤế ố
vĩnh viễn thay đổếới. Ngày nay, và cho đếï
ởại, năng quyềụ ẫn còn làm rúng độ 
ngườǤ

BỐI CẢNH KINH THÁNH - LU-CA 24:1-53
ửần đầ ủa lá thư PhaoǦØử À
ữØǦǡǦØểÀýềộỗự ứ
ỗǤ W ¿  ề ự ế ề ộ ỗi, đượ  Ø ớ
Chúa Jêsus, và đượ ốạǤ ¿ảấộ 
ới độ ảvì đứ  ủọự² ýềự ế
ốạ ủï ²Ǥ
Ǧ ộử²Øất chú ý đế ếǤ
Ông cho độ ả, trong đó gồạØ²ǦØǦǦlơ,
ếằng ông đã nghiên cứề ộc đờï ²ȋǦ
ͳǣͳǦͶȌǤǦca cũng là một bác sĩ nên ông hiểỗi đau
đớ ủ  ế ủï ²ǤWếữự 
î ự ẫn đếệc Chúa đổồhôi như giọȋǦ
ʹʹǣͶͶȌØểựậủếp đằờ
ết đơn giảǡ̶ọđóng đinh Ngài tại đó" (Ǧ ʹ͵ǣ͵͵ȌǤ
ếứ ỹnăng củộửï
Ǧ  ×ểải thích được điều gì đã xả²đồ ØǦ
ØǦǤếnhưng, sựệảếp theo là điề 
ngườ Ø ể ải thích đượ Ǥ   ï ắt hơi,
ểNgài đượ ội vã đem đi mai táng trướ 
Ǧắt đầï ặờặ ủứǤ
ỉngơi trong ngǦật địǡớ
ïậǡộ×ụữđã rủnhau đếầ
ộđể  ấ ệ ẩm hương liệ  ïǤ ế
nhưng, thay vì thấ   ïǡ ọ ỉ ¿ ấ Ø ộ
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ố²ầện ra, báo tin Chúa đã sốạ
ȋǦ ʹͶǣͳǦͺȌǤ
Chúa Jêsus đã nói trướ  ới các môn đệ ề điề
này, nhưng họØểǤ¿ếǡ  ụữ
ất hoang mang trướ ựệc đang xảǤ ọật đậ ạ
ềØới các môn đồ, nhưng chính các môn đồ
cũng cảấậ×ȋǦ ʹͶǣͻǦͳʹȌǤ
ềối hôm đó, Chúa Jêsus đã hiện ra đểđồ
ới hai môn đồđi từ ²ǦǦǦlem đếǦǦïǤ
Lúc đầǡïØộÀ ủǡ ỉả
nhiên đi bên cạọvà dùng cơ hội này đểắ ọằ
Đấứếả ịu đau khổǡ ếẽốạǤ
hai môn đồận ra ngườấ Àï ²ǡọậ
ứ  ạởạ ²ǦǦǦlem đểbáo tin, đểcũng nhậ
đượ ằng Chúa đã hiệ ǦǦrơ (Ǧ ʹͶǣͳ͵Ǧ
͵ͷȌǤ
Vài hôm sau, Chúa Jêsus đã hiệới các môn đồǤ
î ửđang khóa kín, Ngài vẫn vào được, ăn vớọ
ạỗọȋǦ ʹͶǣ͵ǦͶͻȌǤẫếụ ảạ
ọ cho đế   ở ề cùng Đứ  ï  ȋǦ 
ͶǣͷͲǦͷ͵ȌǤ

I.
PHÁT HIỆN (Lu-ca 24:1-3)
1 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, khi mờ sáng, các
người đàn bà ấy lấy thuốc thơm đã sửa soạn đem
đến mồ Ngài. 2 Họ thấy hòn đá đã lăn ra khỏi cửa
mồ; 3 nhưng bước vào, không thấy xác Đức Chúa
Jêsus.
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ứảǦbát nên các môn đồỉngơi
 ậ ǡ Ø ể    ứ  Ø
ốc thơm c ï ²Ǥ ọả ờđếế
ứảǡớïật đểởạầộǤ
ï  ờ   ứ ấ  ầ ễ, các bà đem
ốc thơm đế ứ    ï ầ ốǤ ệ  ứ  ố 
thơm vừa đểngăn bớîØ ủ  ếắt đầ
ủǡừứ  ố î ủệ  Ø ấǤầ
ộột cái hang đục trong đá, có mộảng đá lớ ậ
trướ  ừǤảng đá có lẽđược lăn vào một đườ
rãnh đểđượ ữđứạǡ ệ  ểả
đá càng thêm khó khăn. Sách Tin ýậằ
 ụữắØếẽgiúp các bà lăn hòn đá
ỏ ửộȋ ͳǣ͵ȌǤ×ểả ần vài người đàn
Øǡ ảîứ  ủÖǡừa, đểlăn tảng đá đi. Tuy
nhiên khi đếộǡọØ îạ ấy hòn đá đã
được lăn đi. Có người đã nói rằng, hòn đá không phả
được lăn đi đểChúa Jêsus bước ra, mà là đểmôn đồbướ 
ǡ ¿ ï  ế   ụ  ǡ ï × ể đi
  ửa đang đóng. Khi các phụữbướ ầ
ộǡọặựạ ứ¿Ǥ  ủïØ ×
ởđó. Dù Chúa Jêsus đã nhiềần nói trướ ớọằ
ẽịđóng đinh, sẽ ếǡị ØẽốạȋǦ
ͻǣʹͳǦʹǡͶͶǦͶͷǢͳͺǣ͵ͳǦ34), nhưng ý tưởềựụ 
Øề ×ÀọǤ
Con ngườẫấm lòng vô tín như ế 
đế      ệ Ø ộ ốǤ ×
ững ngườ ằï ²Øậự ế
ịỏØộđá, và khí lạØộđã
ïự ïậy. Nhưng điều đó không giải thích đượ 
ạ  ảng đá lớ ậ ử ại được lăn ra. Có nhữ
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ngườ  ằ  ụữđã đếầØộ Ǥ
Nhưng điềậễảếǡ¿ẻî ủï ỉ
ầẫọđếØộđúng. Cũng có ngườ ằ  
môn đồđã lấộm xác Chúa. Điều này cũng không giả
đáp được vì sao các môn đồđã trả ục năm
ịắớǡịểm đếạng đểảệộ
điề  ối. Điề  ất để ả À   Ø ộ
ống chính là Chúa Jêsus đã số ạ ừ Ù ế ở
ền năng của Đứ ïǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Xin kể ra một số nghi vấn của những người không tin rằng
Chúa Jêsus đã sống lại? Bạn trả lời họ thế nào? Với bạn,
bằng chứng Chúa đã phục sinh ngày xưa và ngày nay là gì?

II.
THÔNG BÁO (Lu-ca 24:4-9)
4 Đang khi không biết nghĩ làm sao, xảy có hai
người nam mặt áo sáng như chớp, hiện ra trước
mặt họ. 5 Họ đang thất kinh, úp mặt xuống đất; thì
hai người ấy nói rằng: Sao các ngươi tìm người
sống trong vòng kẻ chết? 6 Ngài không ở đây đâu,
song Ngài đã sống lại. Hãy nhớ khi Ngài còn ở xứ
Ga-li-lê, phán cùng các ngươi thể nào, 7 Ngài đã
phán rằng: Con người phải bị nộp trong tay kẻ có
tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự, và ngày thứ
ba phải sống lại. 8 Họ bèn nhớ lại những lời Đức
Chúa Jêsus đã phán. 9 Họ ở mồ trở về, rao truyền
mọi sự ấy cho mười một sứ đồ và những người khác.
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ữụữấốốǤ ọế × ệỳạ
đã xảy ra nhưng không giải thích đượ Ǥ × ẽ Ø ộ
ống còn làm tăng thêm sựđau khổ ủọǤï ủọ
đã chếǤ  ờ  ả   ủa Ngài cũng biế ấǤ
Trong cơn bố ốǡ ọ ại đố ặ ớ ộ ự ậ ¿
khác. Đột nhiên, có hai ngườặ ắấệǤǦ
ọi đó là "hai người nam," nhưng đó có thể ảậ
ủ  ụữï ấờ, hơn là hiệực. Đó là nhữ
²ần. Ngày xưa, các th²ần đã hiệớữ
người chăn chiên đểï ²
ȋǦ  ʹǣͺǦͳͶȌǡ  ờǡ   ² ần cũng hiện ra để
báo tin Chúa đã phụ Ǥ
Ǧca tườậÙềảứ ủ  ụ
ữấ²ần. Đầ²ǡọấảợǤ
Sau đó, họấ¿ống đất. Đây là thái độthườ ×
khi con người đốệớ²ầǤ ỏ ủ
²ần, "Sao các ngươi tìm ngườốÖẻ
ếǫ̶ ấ  ụữǡẫn các môn đồ, đềØ
ểu điềïa đã phán trướ ớọ. Không có ngườ
đếØộống đểnghênh đón Chúa phụ ǤÖ
ững người đếộ, thì đếớục đích khác.
 ²ần đặ ỏǡồựảời để
Chúa đã phụ Ǥ ọắ   ụữằng đáng lẽ  
Ø²ạc nhiên, vì Chúa Jêsus đã phán trướ ớ
ọềầǤ×ẽọØểu điều Chúa phán trướ 
đó, hoặc trong cơn đau buồǡọØớđếữ¿
Chúa đã nói. Sự ế ủï ộ ộỗ ï
Ǥựụ  ủa Ngài đánh bạự ếảo đảự
ống đời đời cho chúng ta. Chúa Jêsus đã chiếắ
ẻîớấ ủạǣộỗự ếǤ
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Sau khi đượ    ² ầ ắ  ởǡ ữ
ngườ ụ ữ ớ ạ ời Chúa đã phán. Mỉ  ǡ
trong khi các môn đồÀØớờïǡ
¿ẻî ủạớấÙǤ ǦǦơ
ằng các lãnh đạØ ầm đầệ ửử
Chúa Jêsus đã nói vớǦằng Chúa đã bảïẽ
ốạȋǦǦơ ʹǣʹǦȌǤ¿ợựố
ạ ủǡọđã dùng tảng đá lớ ận trướ  ửộǡ
cũng như dùng lính ØǦđể   ẩậǤ
ờǡ  ụữđã dầầểǡọđượ 
 ộứệǤǦǦơ ghi chép rằ  ụữ
đượ ềệừïụ  
các môn đồȋǦǦơ ʹͺǣͷǦͺȌǤǦ  ếǡ  ụữ
đã thuậạữ¿ọấy cho các môn đồ. Điều đáng
lưu ý là, nhữ ứng đầ² ủựụ 
ững ngườ ïØờớǤếỷđầ
tiên, ngoài gia đình, phụữØ × ỗđứ 
ộǤ ọØ ×ềǡØ ×ÀǤếǡ¿
ọlà người đầu tiên đếộǡọđược đặ ền là ngườ
đầ²ậềựụ  ủï ²
tin cho ngườ Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Ngày nay, con người vẫn còn "tìm người sống trong vòng
kẻ chết" như thế nào? Bạn sẽ nói thế nào cho thân hữu, khi
làm chứng về Chúa phục sinh?
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III.

KHẲNG ĐỊNH (Lu-ca 24:10-12)
10 Ấy là Ma-ri Ma-đơ-len, Gian-nơ, và Ma-ri mẹ của
Gia-cơ, cùng các đàn bà khác đi với họ đã rao truyền
như vậy cho các sứ đồ. 11 Song các sứ đồ không tin,
cho lời ấy như là hư không. 12 Dầu vậy, Phi-e-rơ
đứng dậy, chạy đến mồ, cúi xuống mà dòm, chỉ thấy
vải liệm ở trên đất, đoạn về nhà, lạ lùng cho việc đã
xảy ra.



ại đây, LuǦ a xác đị ủụữ
đếộǤWệ²²ǣǦǦđơǦǡ Ǧnơ, và
Ǧẹ ủ Ǧcơ, có lẽ¿ọữ²ổi đượ 
ết đế  ộ  ờ ấ ờǡ  ời điể
Øết thư này. Ngoài ra, là mộửǡ ×ẽØđã dự
ời tườậ ủữụữǡ ứ
ố ủựụ  ủï ²Ǥ
ǦǦđơǦlen đã theo Chúa từkhi Ngài đuổả
ỉỏȋǦ ͺǣʹȌǤ Ǧnơ (LuǦ ͺǣ͵ȌǦ 
cũng là những ngườïǤǦ  ết cũng có
²ữụữ ữǤïØếậ
ự ×²ụữđã đếầộØ
đó, nhưng mỗi người đề ×ộ  ện lý thú đểể
ạới các môn đồ. Lúc đầǡ  ứđồØờ ủ
ữ ụ ữ Ǥ ự Ø  ủ ọ À  ằ
ứng Chúa Jêsus đã thậựốạǡở¿
ǡọØờằï ×ểốạǤỉ
ọậắệến Đấụ ǡọớậ
ựǡẵ ế ềǤ
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ấ ấ ự   ủa các môn đồǡ ǦǦrơ
đứ ậǡ ạy đế ộ. Giăng viế ằng "môn đồ ï
²̶ ȋ ỉ chính ông) cùng đi vớ ǦǦrơ và chạ
trướ  ǦǦrơ. Giăng cũng nói rõ rằng, ông đến trướ ǡ
nhưng chỉđứ² ửộǡ ÖǦǦrơ thì bướ 
vào trong (GiăʹͲǣͳǦͳͲȌǤạện trườǡǦǦrơ thấ
ọựy như lờ  ụữØảǤ ï ²Ø
×ởđó, nhưng vảệm thì còn đó. Điề ấy đây
ảậựụ  ǡ ứØ ỉ
ồǤ ống như các phụữǡǦǦrơ rờầộ
ựạ ǤïØÙời điểǡØ
đã tin vào sựụ  ủa Chúa chưa, nhưng chắ  ắ
ảệm này đã ảnh hưởạnh đếØǤầ
ǡǦ  ±ằng Chúa Jêsus đã hiệớộ
¿ǦǦrơ trướ ệ ấ ả  Ø
đồ. Điề  ắ  ắ ế ụ  Ø ằ   ờ
tườật là đúng sựật. Chúa Jêsus đã phụ Ǩ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Bạn có thể trích dẫn những câu nào trong Kinh Thánh để
xác nhận Chúa Jêsus đã phục sinh? Vì sao Lời Chúa trong
Kinh Thánh giúp chúng ta vững tin vào sự kiện Chúa phục
sinh mà không cần tự mắt mình trông thấy?


TÓM TẮT BÀI HỌC


ộị ý ï×ểu, là con ngườ
ễảếǡững điều mơ hồǡậ ÀØ
lý, hơn là chân lý trong Kinh Thánh, trong đó, nổậ
ựện Chúa Jêsus đã phụ Ǥïốạảo đả
ựốạ ủ ïǤựụ  ốÙ ủ
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ǤØựụ Ø ×ề
 ứ ỗǤï   ế ïụ  ở
đứ ờǡ Øệ  ủ
ï ộǡựấ ứ ủa Đứ 
Öǡệự ễn như lờ
 ïốǣ̶ếỏ ứ ớïống đâu
ǡằïốÖǨ̶
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Ngày 19 Tháng 4

BẢO ĐẢM
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͺǣͳʹǦʹͷ

Chân Lý Kinh Thánh
ững ngườậï   ×ề
ọ ắ  ắọlà con cái Đứ ïờǤ

Câu Chìa Khóa
“Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt
nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus
Christ.” Rô-ma 8:1








hi chúng ta đến ngân hàng mượề¿ảý
ợp đồợ, trong đó có những điềả
ïảǤếạǡ ïẽ
ị ạt theo điề ả ủ ợp đồng. Chúng ta đã vi
ạậ ủï²ịạ ủộỗự ếǤ
îậy, Chúa Jêsus đã gánh thay tộỗ ïǡả ứ
ïỏạ ủộỗǤừđó, chúng ta không
Öị ộ  ả ố    ị ữǡ  
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toàn đượ  ự do bướ   ự ẫ ắ ủa Đứ  
Ǥ

BỐI CẢNH KINH THÁNH (RÔ-MA 8:1-39)
ốn chương đầ ủ ØǦǡǦlô đã
ựộậậềộỗ ủạǤừchương
5 đếǡØấạnh đến lòng thương xót củï
²ệc ban ơn cứỗ ộǤW¿
 ấếnào Đấng Christ đã  ấếố
ớự ếựốạ ủǤừựthay đổ
đó, chúng ta phụ ụộịủớǤộỗØ Ö
ị² ïữǤ²ựthay đổØ
ỉệÀ ắ ọi gian ác đềếấỏ
đờố ïǤ ảững CơǦđố Ǧạẽ
ất cũng đố ệ ớ  ỗǤ ǦØ ừ  ở
ằng ông đã thua cuộc đểững điềØ²
ấạệ ững điề²ǤÀ
ầểằ Öố ịǡ ï
ẫ Ö ữ ếu đuố ủ   ịt, nhưng chúng ta
ếắộỗï ²Ǥ
Ǧlô đưa ra hình ảnh tương phả ủa đờố
 ịȋẫn đếự ết) và đờốộ ȋẫn đế
ựống). Đờố ịØểống đẹÖ
Chúa, nhưng ai sốền năng Thánh Linh biế
ằền năng Chúa đang vậ ộc đờọ
ȋͺǣͷǦͳͳȌǤ ọ ×ể ắ  ắằng Chúa có chương trình
cho đờốọǡồột tương lai tươi sáng hơn cả
ữ¿ọsuy tưởǤối tương ủ ïớ
Cha Thiên Thượ ảo đả ề  ọǡ Ø ỉ
trong đờǡ ảđờữȋͺǣͳʹǦʹͷȌǤØ¿ ×
ể  ẽ ï  ỏi tình yêu thương củ ïǤ
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Chúng ta hoàn toàn được bình an trong Ngài, nghĩa là
ïẽØ ếắng trong đờ Ù
vĩnh hằȋͺǣ͵ͳǦ͵ͻȌǤ
I.

TƯƠNG LAI VĨNH CỬU (8:12-13)

12 Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt
đâu, đặng sống theo xác thịt. 13 Thật thế, nếu anh
em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ
Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì
anh em sẽ sống.


Ǧlô đưa ra hình ả ệữạ ủ
 ịựự ủǤững ngườố
   ị Ø ể ừa lòng Đứ  ï ờǡ Ö
ững ngườống theo Thánh Linh đã ế ộỗ
îộc ĐấȋØǦͺǣͳǦͳͳȌǤữ
ố ịẽ ếǡ¿ọîức riêng đểđế
ớïǡ²Øểnào đạt được điềấǤếảǡ
ẳữọẽ ếềthân xác như mọi ngườ ǡ
 Öị ếềự ết đời đời. Ngượ ạǡ
ững ngườ ×ền năng Thánh Linh có đờố 
ệờ  ềǡ¿ọẽố Ǥụừ
ạ̶  ế  ệ  ủể" mang ý nghĩa
là hành độ²ụ ǡộựự ọn để²ệộỗ
ỗǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Thế nào là "sống theo Thánh Linh?" "Sống theo Thánh
Linh" có liên quan gì đến sự sống vĩnh cửu không?
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II.

CƠ NGHIỆP VĨNH CỬU (8:14-18)
14 Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức
Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời. 15
Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi
đặng còn ở trong sự sợ hãi; nhưng đã nhận lấy thần
trí của sự làm con nuôi, và nhờ đó chúng ta kêu
rằng: A-ba! Cha! 16 Chính Đức Thánh Linh làm
chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái
Đức Chúa Trời. 17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì
cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ
đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu
đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với
Ngài. 18 Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây
giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là
sự sẽ được bày ra trong chúng ta.



Con cái Chúa không đượ ốựdo như điề 
ị ïốǤốựẫắ ủ
Ø ỉđơn giảờǡ Öểệề
qua đờ ố ằ Ǥ  Ǧlô đưa ra mộ À ụ để
ệữếự ầǤầØệđem
đếựợ Ǥạǡững ngườốầ
ØØịợhãi. Đứ ấ ứ 
ệ  ïđượ ận làm con nuôi vào gia đình củ
ï ȋ 3Ǧ²ǦØ ͳǣ͵ǦͳʹǢ ǦǦ ͶǣͳǦȌǤ ờ Ø
ệ  ủa Đứ ǡữốệcũ bị ắ
đứựếốới gia đình mới đượ ếậǤ
ǡ ǡ  ộ ụ ừ    ậ ễ
thương như từ̶̶ếng Anh. Đây là ngôn ngữ
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ủa đứẻ ạy vào vòng tay yêu thương và bảệ ủ
cha. Ngườ ïừợ  ạốǡ
ờlà người Cha yêu thương mà chúng ta chạy đếǤố
ệǦữa tín nhân và Chúa đem cho chúng
 ềợ À ớ  ộ  ốǤ ự ẫ ắ ủa Đứ 
   ự ¿  ủa Đứ  ï   
chúng ta đờ ống có ý nghĩa và mục đích. Những ơn
phướ   ỉ  ộ ầ ỏ trong ơn phước vĩ đạ
ï   Ǥờ ứng này đảảợ
À   ảđờẫn đờǤ
Đôi khi chúng ta có thểđấớựờǡ
ựỏØếốệ ủ ïớï ×
ật hay không, nhưng sựấ ứ ủa Đứ 
ảo đả ằ ï     ïǡ ² ï 
Øg có lý do đểờ. CơǦđố Ǧnhân là ngườừ
ế ủa Chúa và là người đồừếới ĐấǤ
 ự ế ủ ï ² ² ậ ự ǡ ï 
đượ ậ² Àức trong gia đình củ
ïǤếảǡÀ ×ềừưởấ ảự
 × ủa Chúa. Dĩ nhiên, nhữự ×Ø
ỉlà phướ ề ÀǤǦØØả
ộÀýềịnh vượ ủệ ̶ Ø
ố." Thay vào đó, ông nói rằng, năng lự  ủa Chúa là đủ
đểếợọ ầ ủ ïǤ
Nhưng mốệậếớïØ
ảột con đườễdàng. Đấng Christ đã chịổǡ
ững người theo Ngài cũng cùng chịổớǤ
ï ²ừằng "môn đồkhông hơn ThầǡØ
ớkhông hơn Chủǡ̶ȋǦ 6:40; Giăng 13:16). Sựổạ
ự ếCơǦđố ǦẽặảǤǦØắ ọằ
ựổạn đó không phảØÀ Ǥữ ịổớ
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ïẽđượ ểớïǤữấảtrong đờ
 ỉ  ầ ỏ bé trong phướ  ạ ủa cõi vĩnh
ằǤển thiên đàng vượổi hơn mọi điề ï
 ×ểtưởng tượ²ầǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Nếu bạn có thể dùng một chữ để diễn tả thân phận làm con
của Chúa, thì chữ đó sẽ là gì? Hoặc chỉ dùng một chữ để
diễn tả tình trạng xa cách Chúa, thì chữ đó sẽ là gì?

III. TẠO VẬT ĐƯỢC PHỤC HỒI (8:19-22)
19 Thật thế, muôn vật ước ao, nóng nảy mà trông
đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. 20 Vì muôn
vật đã bị bắt phục sự hư không, chẳng phải tự ý
mình, bèn là bởi cớ Đấng bắt phục. 21 Muôn vật
mong rằng mình cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi
sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển
của con cái Đức Chúa Trời. 22 Vì chúng ta biết rằng
muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến
ngày nay.


  ủ ï ẳ ữ ến đổ 
ngườØǢïẽụ ồấ ả Ø¿
ạǤǦØếằǡ̶Øật ướ ǡ×ảØ
đợ̶ïẽạọự. Các tiên tri đã nói vềờ
ới đấớȋ3ǦͷǣͳǢǣʹʹȌứđồGiăng đã thấ
điều đóải tượ ủØȋảǦềʹͳǣͳǦʹȌǤ
ïạếớǡọựđềố
ȋếý1:31). Nhưng tộỗi đã làm ô nhiễ Ø
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¿ạ ủȋếý3:17). Đây không
ảỗ ủ²²ǡỗ ủa con ngườǡọ
ốỏïǤự  ủa con ngườếØậị
ảnh hưởịủảȋếý͵ǣͳǦͳͻȌǤồộ
ǡïẽạọự²²ạǤ
Trong khi con ngườổạ ốạï
ý À ủọǡ²²ởạ ủộỗǤ
²²ịảnh hưở ộ  ếữệ
 Ǥảcon ngườẫ²²ịắ ẹụ î
 Ǥấ ảđềÖẩẩ ủǡ ǡ
ệǡử. Nhưng trong Chúa, chúng ta có lờứằộ
ǡÖẩẩẽịủǤọựẽế
đổǡØ ỉcho con ngườǡ ọạậǤï
ẽớạọựǤ
 ʹʹ ủảữǡǦ
lô đã dùng hình ảnh đau đớ ủệc sanh con để
ọ điềǤạậ²ếc dướặ ủộ
ỗǤ ảọ²²ệậ
×ẻlà điều bình thường, nhưng chúng không nằ
chương trình nguyên thủ ủa Đứ ïờǤữự
đau đớ  Ø ả  ế ả ủ ế hương trí
ạng không đượ Ǥïống như cơn đau quặ
ặ ủảụắ Ǥựđau đớặắ 
gia tăng đểẫn đếộế ộc phướ ạnh. Tương tự
như vậǡựđau đớờẽẫn đếựớ
ạậǤự qua đi, vạậẽđượ 
ụ ồǤ
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CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Bạn có thể chỉ ra những ảnh hưởng của tội lỗi trong thiên
nhiên? Chúng ta có thể làm gì để giữ gìn tạo vật của Chúa
một cách tốt đẹp hơn?

IV. NHÂN LOẠI ĐƯỢC PHỤC HỒI (8:23-25)
23 không những muôn vật thôi, lại chúng ta, là kẻ
có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh, cũng than thở
trong lòng đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức
là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. 24 Vì chúng
ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng khi người ta
đã thấy điều mình trông rồi, ấy không phải là trông
nữa: mình thấy rồi, sao còn trông làm chi? 25 Song
nếu chúng ta trông điều mình không thấy, ấy là
chúng ta chờ đợi điều đó cách nhịn nhục.

Trái đầ î   ả đầ ² ủ î 
ạch và đượ dùng để ủễ²ïǤï
ta là người có trái đầî ủa Đứ ǡựả
đả ủột tương lai tươi sáng. Từữ ạîở
đây mang ý nghĩa giống như mộờứǡền đặ ọ Ǥ
¿ ï ×ờứừï²ằữựđau
đớ  ờ đợ  ờ Ø ả  Ø À Ǥ ï 
đang tận hưởng phướ  ạnh trong đị ị   Ø
ộ  ủïǡ ï Öẽphướ ạnh hơn nữ
ốệắÀớự ứ ộ 
đượ ấǤ
ï  ừ ố  ¿ ạ ệ ọ
ngoài Chúa. Nhưng qua việ ậ ï Øǡ
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ï  ïọng vào tương lai. Hy vọǡố
như đứ  ǡ ự ² ữ ¿ Ø ể ả ệ
đượ   ả   ủa loài người. Đó là điề ậ ựǡ
ưng ngườ  Ø ể ấy đượ Ǥ ậ ǡ ǦØ
ố×ằǡọấy đượ ǡ¿Ø Ö
ọữǤïØ ần đức tin đểấy điề¿
đang ở trướ  ặt. Nhưng đức tin nơi Chúa đem cho
ïồn năng lự  ủọắ  ï
ằǡộǡựở ủ ïẽđượ 
ếằựểǤ
ọng cũng đòi hỏự²ẫǤîộ
 Øȋ ǦǦͷǣʹʹǦʹ͵Ȍǡự²ẫ
Øễ ×ọi ngườǡồ ảÀǤï
ốØÀ  ờđợǡ¿ậǡ ï ần nương nhờ
nơi quyền năng của Chúa giúp đỡchúng ta. Như PhaoǦØ
đã khuyên nhủÀữØǦần đầ ủa lá thư,
ựịục (cũng là mộầ ủự²ẫȌẽẫ
đế°ậØ ậȋØǦͷǣ͵ǦͷȌǤ
ề  ọng đó là chủ đề  ọng đố ớ
ǦØǤạậ ờđón sựụ ồừïǡï
cũng kêu gọi CơǦđố ǦØảđón chờề
ọ ủa chúng ta đượ ựǤ ờđợǡ 
ố ộ ốứng đáng là con cái Đứ ïời, đang
khi trông đợự ủa địị Ø
ờỳẽđến. Đểịữếồ
ủếớǡ ậựẫắ ủa Đứ 
Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN
Sự than thở của vạn vật so sánh thế nào với sự than thở
của chúng ta trong khi chờ đợi sự tái tạo của Chúa?
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TÓM TẮT BÀI HỌC


ựtươi đẹ ủa vườ3Ǧđen nguyên thủǡộ
ỗi chưa xuấ ệǡ ỉ như chuyệ ầ ạ  
ngườǤ  ự    ủ ổ ụ, chúng ta đề  
ộỗǡốữộếới băng hoạǡịủảǡ
²Øểết đượ ếếớả ủ
ïǤï ²ǡ ï ×ềọềộ
ếớới tươi đẹïạ   Ǥẳ
ững con ngườǡ ảạậ, đề×Ø
ứỗi đó.
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Ngày 26 Tháng 4

ĐƯỢC CỨU RỖI
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳͲǣͷǦͳͷ

Chân Lý Kinh Thánh
ự ứỗi đượ  ởi đứ Ǥ

Câu Chìa Khóa
“Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra
và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã
khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ
được cứu.” Rô-ma 10:9









ộững điềến con ngườ  
ậ ầǤừkhi sa ngã, con ngườ
Ø¿  ốếớếớần linh để
ừÖầǤ ọắm dướÖØǡ
hành hương xa xôi, tu thiề ² ï ǡ  ạ 
kính dâng hương cho thần tượǤ ọấềǡ
đểmong đượ  ứỗǤỞđây, PhaoǦlô đã trảờỏa đáng
 ỏi ngàn đờ ủa con người. Con người đượ  ứ
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ỗ    ự ốǡ ự ế  ụ   ủ ï
²Ǥ

BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 9:1 - 10:21
Tám chương đầ ủ ØǦậềềả
ầ ọ  ủ ự ứ ỗǤ ǦØ ấ ạnh đế ¿
ạng băng hoạ ủa con ngườảnăng không thểự
ứȋØǦ3:23; 6:23). Sau đó, ông hướềả
ấn đềựốǡự ếựụ  ủ
Chúa Jêsus. Đứ ïờỏ¿²  ả ủ
 ệ  î ï ²   ế ȋͷǣͺȌ ộ  ộ
ïǤ
ộ ốới là điề ïØểự¿
đạt được. Thay vào đó, chúng ta phụộ ứ ạ
ủȋǣͳǦ14). Đức Thánh Linh đóng vai trò tố
ọng trong đờống tín nhân. Đứ ả
đảốệ ủ ïới Đứ ïờȋͺǣͳǦ
ͳͳȌ  ắ  ï  ằ Ø ¿ × ể ngăn cách
ïỏ¿² ủȋͺǣ͵ͳǦ͵ͻȌǤ
ữời hướẫừng đoạn kinh văn tạ
²ềảầọ ữ ắc đểǦØể
đếầự ǡắt đầừchương 12. Nhưng trướ 
tiên, ông nói đếột đề²ề, như là phầ²ǡ
trước khi bàn đếữ ức trong đờốg CơǦ
đố Ǥ
ầ²ồm các chương từ9 đếͳͳǡ
ïọng đếÖ ủa người Do Thái trong giao ướ 
ớǤự ế ủï ²ởỷ²ới, nhưng
ïẫn chưa hoàn tất chương trình củớǦ
sơǦǦ²Ǥể ủïẫđóng mộÖ
vương quố ǡ îớữ  ï
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ướ ới. Tuy nhiên, phương thứ ớØậự
điề   ớǤ  Ǧlô, đứ   Ø  ²
ẩ ủ ï  ố  ệ ớ Ǥ   ể
tượềếựu Ướ ¿× ủa Đấ
²ậựǤ
Trong ý nghĩa nào đó, mọự ×ẻthay đổi, nhưng
ậ  ẫ ữ ² ạǤ ữ ¿    ờ
ựu Ướ ớựmong đợǡÀời Tân Ướ 
ấững điều đó đượ ứệm qua ĐấǤ
î ấ Ö ủ ều ngườ   ẫ ứ ỏǡ
nhưng PhaoǦØấạứ ạ ủa ân điể
đức tin đểự ứỗi cho ngườǤ

I.
XƯNG NHẬN VÀ TIN (10:5-10)
5 Vả, Môi-se luận sự công bình đến bởi luật pháp
cách nầy: Hễ ai làm theo điều đó thì nhờ đó mà sống.
6 Nhưng sự công bình đến bởi đức tin, thì nói như
vầy: Chớ nói trong lòng ngươi rằng: Ai sẽ lên trời?
ấy là để đem Đấng Christ xuống; 7 hay là: Ai sẽ
xuống vực sâu? ấy là để đem Đấng Christ từ trong
kẻ chết lại lên. 8 Nhưng nói làm sao? Đạo ở gần
ngươi, ở trong miệng và trong lòng ngươi. Ấy là đạo
đức tin mà chúng ta giảng dạy. 9 Vậy nếu miệng
ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin
rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống
lại, thì ngươi sẽ được cứu; 10 vì tin bởi trong lòng
mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà
được sự cứu rỗi.
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ØǦse đã nói về̶ựcông bình đếởậǤ̶
ự công bình đó dành cho "những người đã làm điề
ǡ̶ứ ậǤÀ ẫ²ǦǦýͳͺǣͷǡ
ǦØ ỉằǡ  ậệắc là điề
ện đểđược xưng công chính. Không tuân thủậ
 ²ặấạǤ×   ǡự Ø À
ảật pháp đòi hỏựờệt đối. Dĩ
nhiên, không ai đạ ứ   ảǡ  ï ²Ǥ
Trước đó, PhaoǦlô đã nói rõ rằng không có ngườ 
Ø Àȋ͵ǣͳͲȌǤậ ×ể ỉcho chúng ta đúng
đường, nhưng không thể  ấự ứỗi. Trái ngượ 
ớ² ẩấả ủật pháp, đứ Ø
² quan gì đế ệc làm. Khi đề ập đến đứ  ǡ ¿
không nói đếựảo, mà nói đến ân điểǤ
ǦØ À  ẫ ột phân đoạn liên quan đế
ậ  ȋụ  ề ͵ͲǣͳʹǦͳͶ  ² ầ ở 
²ͳͲǣʹȌụ Øệ  ủa ĐấǤ
ïa không mong đợǦsơǦǦ²ả²ờ
ống đất để¿ểu ý Ngài, thì Ngài cũng không mong
đợÀời Tân Ướ ả ốtrèo lên thiên đàng để
mang Đấốốủđểđưa Đấ
Christ lên. Thay vào đó, Chúa Jêsus đã đế ế  
ốữa con người (Giăng 1:14). Nếu đứ  ×ể²
ếǡǦØ ằng, đứ ẽ²ảộ
ọǤọng hơn nữa, "Đạởầ̶ữ
ngườẵn lòng nghe. Đôi khi chúng ta bị ỗnghĩ rằ
ự ứỗầthưở ệ ộ ộ 
thi đầy chướại. Đó là điềạ Ǥự ứỗở
trướ ặ ïǤï ỉ ầ¿ấế
ậ×ừïǤ
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 ͻͳͲǡǦØảÀ  ặẻhơn
ề đứ     Ö ủa đứ    ệc xưng công
chính. Trong câu 9, ông định nghĩa thông điệ ủa đứ Ǥ
Sau đó, ông giảÀ ầọ ủa đứ 
câu 10. Điể Àếǡự ứỗØảế
ả ủ ỗ ự  ủa chúng ta. Để ải thích tườ ậǡ
ǦØ ế ï ần hai bước chính. Bướ ứ
ấ̶ệng xưng Ngài là Chúa." Chữ ạp dùng để
ị  ữChúa (Kurios) cũng là chữđược dùng để ỉ²
ủ ï ȋȌǡ  ữ được dùng hơn 6,000 lầ
 ả ị  ựu Ướ  ằ ế  ạp. Xưng nhậ
ï ²  ï ức là xưng nhận Ngài là Đứ  ï
ờǤ
Đây là điề ấ ×  ột ngườ  î
đạ ấậǤững nhà lãnh đạo Do Thái đóng đinh
ï ²¿²ốbình đẳới Đứ ïờǤ
Xưng nhậï²Øệấệ ²
ủột người đồýằng Chúa Jêsus là Đứ ïờǡ
nhưng bên trong, niềm tin này còn đòi hỏi điềệ
hơn là lời nói xưng nhậǤǦØ ết, đức tin đòi hỏ
ï  ̶  Ö ằng Đứ  ï ời đã khiế
ï ²ốạừ Ù ếǤ̶ựụ ếố
ề ả  ờ ạ ủ   ứ đồ. Đó cũng là bằ
ứọềậ ủa Chúa Jêsus là Đấ
²Ǧệớững ngườựxưng là cứ
 ạǤ
ựxưng nhận đức tin qua hai phương dệ ủØ
ệấÖǡống như hai mặ ủột đồềǤ
ï  Ø ể × ặ   Ø × ặ Ǥ
Ngườ × ề   Ö ẽ ừa hưở ự Ø
À ủa Đấǡự² Ø  ứ ộ  ủ
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ǡ ứ Ø ự ² ệ   ủa con ngườǤ 
người xưng nhậ ề   Øệẽ đượ 
ứỗǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Trong bối cảnh ngày nay, một người muốn được xưng
công chính qua các việc làm của luật pháp sẽ thể hiện thế
nào? Tại sao con người muốn dùng việc làm để được cứu
rỗi, trong khi đó là món quà miễn phí của Chúa?

II.
BẤT CỨ AI (10:11-13)
11 Vả, Kinh-Thánh nói rằng: Kẻ nào tin Ngài sẽ
chẳng bị hổ thẹn. 12 Trong người Giu-đa và người
Gờ-réc không có sự phân biệt gì hết, vì họ có chung
một Chúa, giàu ơn đối với mọi kẻ kêu xin Ngài. 13 Vì
ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.


ờảạ ủǦØØự²ýế
hay suy nghĩ riêng củØǤWựữ¿
 ±ǤớǦØǡờïẩềố 
ủ ýǤại đâǡØếằǡ̶Ǧ×ằǣ
ẻẽ ẳịổẹn." Vài trăm năm trướ ǡ
²3Ǧsai đã tuyên bốứđiệọ ộ 
ï ấy đang sa ngã (ÊǦʹͺǣͳȌǤại đây, PhaoǦØ
ụời đó cho nhữÀữǡấể
ộ Ǥữ̶ổẹn" cũng có thểđượ ị ̶ấ
ọng." Ý nghĩa muố×ởđây là tín nhân, dù là Do Thái
ạǡØờảắ ắ ềự
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À ủïǤØữờứØ
ờ  ấọǤ
ệ  ǦØ î ộ ờ ²  ở đây mang ý
nghĩa rấớn. NgườấØọờ²ǡ
đó là lờ ủïǤîời tiên tri đểẫ ứ 
mô hình đứ ớǡǦØ ứằǦsơǦ
Ǧên đã giảÀ ụng sai chương trình cứỗ
ủa Đứ ïờǤữ̶ấ ảọi ngườ̶ồ ả
ạǡừngày xưa, đếờẫếǤǦØ 
ếØ ×ựệữa người Do Thái và ngườ
ạǡîần đông ngườẽkhông đồýớ
 ệ Ǥ W × Ù ằ ï ự ² ọ
người, nên Ngài cũng là Chúa củọi ngườǤØ
có chương trình riêng cho người Do Thái và chương trình
khác cho ngườại bang. Đức tin nơi Chúa Jêsus là con
đườ  ấ ẫn đến Đứ  ï ời. Điề  
ụ ấ ảọi người. Chúa ban phướ ồ 
ữậ× ứỗ ủa Ngài. Phướ ạ
ồ ảợÀ  ộ ốȋặ îØả
lúc nào cũng như chúng ta nghĩ) và trong đờữǤ
Để×ạýǡǦØạởạớ  ²ǤÀ 
ẫ ØǦ²ʹǣ͵ʹǡØấạằấ ảọi ngườ
đều được chào đón tạậựǤØải đứở
bên ngoài nhìn vào. Qua điề ǡ Ǧlô đưa ra mộ
²ốrõ ràng và đầẩềề ầ 
ủọi ngườ ầự ứỗǡờờọ ầ ủ
ï ọi ngườǤ
Đứ ïời đã vạ ếạ  ủằ
cách đưa Đấ ²Ǧsi đếǡ  ốc gia đượ   ự
ọǤởộợÀ  ủếạch đó cho mọi ngườ
² ầ  ïǤ ớ ² ǡ ǦØ × ằǡ
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ngườại bang đã nhận được điều mà ngườ
ẫ ởữ ủọ. Ngườừ ố
ï ²²ịđứng ngoài ơn cứỗǤ ọ ầự ứ
ỗấều ngườại đã tìm thấy nơi Chúa Jêsus.

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Vì sao sự cứu rỗi bởi đức tin trong Chúa Jêsus là món quà
tuyệt vời cho mọi người, đồng thời cũng là điều khó cho
nhiều người chấp nhận? Ai là "người ngoại bang" trong xã
hội ngày nay, không phải về vấn đề chủng tộc, mà có thể là
về giai cấp, văn hóa hay kinh tế?

III. NÓI CHO MỌI NGƯỜI (10:14-15)
14 Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được?
Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu
chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao? 15 Lại nếu
chẳng ai được sai đi, thì rao giảng thể nào? như có
chép rằng: Những bàn chân kẻ rao truyền tin Lành
là tốt đẹp biết bao!


Đặ  ỏi là phương pháp giả ạ ệ ảǤ
Ǧlô đã sửụộạữ ỏi đểảÀ 
ếạ  ủïềệ  ẻï  ọi ngườǤ
ữ ỏạo nên dòng suy nghĩ hợp lý cho độ 
ảÙǤấ ứai cũng có thể² ầu Chúa đểđượ 
ứỗi, nhưng họẽØận đượ ǡừậ
ǤǦlô đã giảÀ ững điều cơ bả ủự ứ
ỗi, nhưng bây giờông đưa họột bước xa hơn. Ngườ
Øểïếu chưa nghe vềǤ ọ ầ ×
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ngườ ẻứđiệ  ọ ×ểểǤ ọ ầ
ắắt chân lý đểđáp ứớ ýǤ¿ếǡọ ầộ
ngườền đạ ọ, là ngườẵ× ệ
ớọặïǤ ệả
 ọÀǡ ứØ ỉ  ục sư, truyề
đạo, hay giáo sĩ.
ỏ ố î ủǦØấạứ
ạng Chúa giao cho tín nhân đểả ế
ớǤứ ủa Phúc âm đi vào thếớǤ ọØ
ờọi người đế¿ọờï
ậặ  ện vãn trong phòng ăn trưa vào ngày thứ
Hai. Ngườền đạẽÀ  ực đi vào thếới để 
ẻứđiệǤǦØÀ ẫ3Ǧsai 52: 7 đểấ
ạựưu ái của Chúa đốớững ngườ ẻï 
Ǥ  ủọất đẹp, đốớï ảđốớ
ững ngườ ầǤï  ï
đặ Ǥừï ïếậứ
ïǡ ïở²ững ngườền đạ
sĩ. Dù chúng ta đi vòng quanh thế ớǡ ặc đi vòng
×ề² ạnh, chúng ta đề ầả
ï ọi cơ hộǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Tại sao nói rằng bàn chân của người rao truyền Tin Lành
là tốt đẹp? Bạn đã hỗ trợ công cuộc truyền giáo như thế
nào trong thời gian qua? Làm sao chúng ta có thể tham
gia tích cực hơn vào công tác truyền đạo? Có những trở
ngại nào chúng ta phải vượt qua khi muốn làm điều này?
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TÓM TẮT BÀI HỌC



Tâm lý con người thường thích được "cho" hơn là
ả̶Ǥ̶ếnhưng lạǡấn đềốệọ
ủự ứỗồn, con ngườạÀ ̶ựlàm" hơn
ậ×ễÀ ủïǤïếựØọ
ất năng của con người, nên Ngài đã ban sự ứỗ
điềệậệễất cho con người đón
ậǣ ỉ ần tin trong lòng và xưng ra bằØệǡ
thì con người đượ  ứu. Món quà này đượ ặ 
ấ ảọi ngườǡØệ ảǤỗ  ï
ầứảừ ọi ngườ î
nghe để × ơ hộậ× ứỗǤ
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Ngày 3 Tháng 5

SỰ THƯƠNG XÓT
Bối Cảnh Bài Học
Rô-ma 11:17-32
Chân Lý Kinh Thánh
Tin Lành đượ  ọi ngườǡ ảngườ
ẫạǤ
Câu Chìa Khóa
“Vì muôn vật đều là từ Ngài, và hướng về
Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng!
A-men.” Rô-ma 11:36







ồỏạn đã từng chơi "Cướ ờ" chưa? Hai ngườ
đội trưởẽ² ọững ngườ
độ ủ¿ǡắ ặp đểđối đầu tranh đấ
Ǥạn có là thành viên sáng giá đượ  ả2 đội trưở
ưu tiên lự ọn, và đượ  ảđộØǡạngườ
ối cùng đượ  ọn? Chúng ta đềốn mình đượ ×
ần tranh tài trong trò chơi. Tin vui cho chúng ta là Chúa
dang tay đón nhậấ ảọi người đếới Ngài trong đứ 
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Ǥ Ǧlô cho độ  ả ế ằǡ ự ứ ỗ ởi đứ  
đượ ïặđồng đề ấ ảọi ngườǤ

BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 11:1-29
   ế ề ǡ Ǧlô thườ
ềảng Phúc Âm cho người Do Thái trướ ǡồi sau đó
ới đến ngườại bang. Đó cũng là tâm tình ông chia sẻ
ại đây. Trong chương 9 và ͳͲǡǦØấạnh đếự
ứỗởi đức tin. Ngườừ ốï ²¿
ọ  ằ ữ ¿ ật pháp là cách để đượ  ứ ỗǤ
Nhưng PhaoǦØảÀ ằự ứỗếả ủệ 
xưng nhận Đấứïằự
ủ   ấ ả ữ ¿ ầ ết để được xưng công
chính trướ ặïȋØǦͳͲǣͻǦͳͲȌǤ
Ǧlô cũng nhấạnh đếÀ  ổ ủ
chương trình cứỗ ủa Đứ ïờǤW ếï
ấậấ ứ² ầu đếȋͳͲǣͳȌǤĐó là
ừng cho ngườại bang, nhưng lạề
ới ngườốọể ủïǤ
ặ  ựbướỉ ủọǡǦØếïØỏ
ộ ớựǤW×ằǡộầ× ủ
ǦsơǦǦ²   ẽ đón nhận ân điể ủ ï
ȋͳͳǣͷǦ6). Hơn nữǡự ống đốï  ứỗ ủọđã
ở  ử ại. Đếời điểǡ Øệ  ủ
ï ữ Ö  ạ ẽ ế ụ   ǦsơǦǦ²
ở ề ới Chúa, theo phương cách củ ïǡ ứ Ø
eo phương cách củọȋͳͳǣͳͳǦͳȌǤǦlô đã thấy trướ 
ễả ủộ ồớẩầớ ả²
(là người Do Thái) và nhánh hoang đượ ȋ
ạȌǤ
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I.

KHIÊM NHƯỜNG (RÔ-MA 11:17-21)
17 Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và ngươi vốn là
cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để
có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve, 18 thì chớ khoe
mình hơn các nhánh đó. Nhưng nếu ngươi khoe mình,
thì hãy biết rằng ấy chẳng phải là ngươi chịu đựng cái
rễ, bèn là cái rễ chịu đựng ngươi. 19 Ngươi sẽ nói
rằng: Các nhánh đã bị cắt đi, để ta được tháp vào chỗ
nó. 20 Phải lắm; các nhánh đó đã bị cắt bởi cớ chẳng
tin, và ngươi nhờ đức tin mà còn; chớ kiêu ngạo, hãy
sợ hãi. 21 Vì nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các nhánh
nguyên, thì Ngài cũng chẳng tiếc ngươi nữa.



Ǧlô đã nói vớ  ạ ề ững khó khăn
ều ngườ   ặ ả ế ố ấ ậ ï
Jêsus là Đấ ²Ǧsi. Để  ọa điề ǡ ǦØ î
¿ ả ủ  ØǦǦve. Thông thường, ngườ Ø 
ộ ØǦǦồng trong vườȋ ØǦǦố
Ǧ ²Ȍǡ  ộ  ØǦǦ ạ ȋ  ØǦǦ ȌǤ
Nhưng ởđây, PhaoǦlô đảo ngượ ứựđểØảđiềả
 ội thánh. Trong trườợǡộố  ủ
ØǦǦốịgãy, nhưng Chúa không phá hủ ả  Ǥ
Thay vào đó, Ngài đã ghép nhữ  ØǦǦ 
 Ǥữ ØǦǦ  ủ ốt tượng trưng
cho ngườừỏĐấǤữ ØǦǦ
hoang tượng trưng cho ngườ ại bang. Chúa đã ghép
ững ngườạ  ủa Ngài. Dù ngườạ
Øộầ ủ ²ủy, nhưng nay,
ọđã nẩầữ ốt tươi.
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ǦØ  ằ  ọ ề ự ±  ØǦǦ ẽ
ến ngườ ạ  ở ² ² ả  ấ ằ
ngườ   ừ ố ïǡ Ö  ạ ạ ế ậ
Ngài. Có ngườ ẽ  ằ  ờ ï ²  ạ
ều hơn yêu người Do Thái. Không đúng như thếǤǦ
Ø × Ù ằng chương trình của Chúa cho ngườ  
chưa kết thúc đâu. PhaoǦØ ảnh báo ngườ ạ 
đừ  ǡ ¿ ự ứ ỗ ủ ọ   ụ
ộc vào tình thương và ân sủ ủïǤớ ØǦǦǡ
 Ø  ¿ ốc, nhưng chính gố   ¿ Ǥ
ững gì ngườại bang có được là do ân điểïǡ
đức tin. Không có điều đó, họcũ ỉhư mất như ngườ
ổạØǤ¿ếǡới ngườại bang đã
ậïǡØ ảnh báo, "Đừ²ạo, nhưng
   ừǤ̶ự ứỗi đếởi đức tin nơi Chúa Jêsus
mà thôi, nên tín nhân không có lý do gì để²ạǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Kiêu ngạo thuộc linh là gì? Tại sao đó là điều sai và nguy
hiểm? Những điều gì khiến người Do Thái và người ngoại
bang có thể bị kiêu ngạo thuộc linh?

II.
BIẾT ƠN (RÔ-MA 11:22-24)
22 Vậy hãy xem sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Đức
Chúa Trời: sự nghiêm nhặt đối với họ là kẻ đã ngã
xuống, còn sự nhân từ đối với ngươi, miễn là ngươi
cầm giữ mình trong sự nhân từ Ngài: bằng chẳng,
ngươi cũng sẽ bị chặt. 23 Về phần họ, nếu không ghì
mài trong sự chẳng tin, thì cũng sẽ được tháp; vì Đức
Chúa Trời có quyền lại tháp họ vào. 24 Nếu chính
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ngươi đã bị cắt khỏi cây ô-li-ve hoang thuận tánh
mình, mà được tháp vào cây ô-li-ve tốt nghịch tánh,
thì huống chi những kẻ ấy là nhánh nguyên sẽ được
tháp vào chính cây ô-li-ve mình!


Đểgiúp ngườØǦỏ ạẫ ủự²
ạǡǦØ ứ ọ±ự ằữ
ừ²ặǤïừnhưng Ngài không bỏ
điề  ǡ   ² ặt nhưng không phán xử 
Ø ×ýǤỏthái độ²ắc nhưn À
ực đố ới ngườ ấp ngã. Ngài yêu thương mọi ngườǡ
nhưng nhữừ ố× ứỗ ủẽđố
ệớậảọđã quyết định. Đồời, Chúa cũng
 ỏ ự  ừ vô đố ủa Ngài. Ngườ ØǦma đã kinh
ệm điều đó khi Chúa chào đón họvào gia đình đứ Ǥ
Đoạn kinh văn này không có nghĩa là ngườØǦ ×
ểịấự ứỗǤ²ǡọ ×ểđánh mấựả
ệ ủïịđau đớởựửạ ủǤǦØ
ắc độ ảạằng, dù ngườ ứÖ
ổạǡọØảØọǤïẽụ ồấ
ứai đếới Ngài trong đứ ȋØǦ10:17). Điề
đúng với ngườại, và cũng đúng với ngườế
ăn năn trở ề ớ ïǤ ớ Ǧlô, đây không chỉ  ý
ếǡờ ứ ủa chính ông. Ông đã từ ốï
ắớcon cái Ngài. Ông đã hếÖảệậ
ạỏấ ảững ngườØ ịgiáo. Nhưng Chúa
đã tỏÖừớØǤǦlô đếớïằ
đức tin, ông đượ   ở ạ   ² ủy. Đây
Àệ  ủǦØǤ
 ự ²ǡ ậ  Ø ý  ± ộ 
  ộ  ốt trong vườn. Như đã nêu ở ²ǡ
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thườ¿Øại. Nhưng điềï¿
trái ngượ ới suy nghĩ của con ngườǤự ện điề
con ngườØự ệǤ ắt nhánh cây hoang để
± ố ủǤ¿ếǡǦØấØ ×ý
¿ïØể±ØǦǦ²ủở
ạố  ủ×Ǥếu đứ  ×ểời được núi thì cũng có
ểến nhánh cây đượ ốạǤếu ngườạ
ống như là con nuôi, thì ngườống như đứ 
hoang đàng trởềǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Bạn hiểu thế nào về sự nhân từ và sự nghiêm nhặt của Chúa?
Những tín nhân không làm theo Lời Chúa thì sẽ thế nào?

III. TỈNH THỨC (RÔ-MA 11:25-32)
25 Vả, hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết
sự mầu nhiệm nầy, e anh em khoe mình khôn ngoan
chăng: ấy là một phần dân Y-sơ-ra-ên đã sa vào sự
cứng lòng, cho đến chừng nào số dân ngoại nhập vào
được đầy đủ; 26 vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được
cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn,
Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp; 27 Ấy là sự giao ước mà
ta sẽ lập với họ, Khi ta xóa tội lỗi họ rồi. 28 Nếu luận
về Tin Lành thì họ là nghịch thù bởi cớ anh em, còn
luận về sự lựa chọn, thì họ được yêu thương bởi cớ
các tổ phụ; 29 vì các sự ban cho và sự kêu gọi của Đức
Chúa Trời chẳng hề đổi lại được bao giờ. 30 Lại như
khi trước anh em đã nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà
bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ, 31 thì
cũng một thể ấy, bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng
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được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra với anh
em. 32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự
bạn nghịch, đặng thương xót hết thảy.


ǦØ ¿ ấ Ø ệ  ï ự  ệ ớ
ngườạột điềầệm, là chân lý đượ ấ
kín mà nay đượ ếộ. NgườØǦờở²
ị    ïǡ ² ǦØ ố ọ ế Ù ề
chương trình củǤảÀ ọựtườậ 
ọǡǦlô đã bảệọỏÖựụǤềể
ị ủïǡ ±ǦsơǦǦ² ứÖớ
Ngài. Điềïở  ử ạ ấậ
Phúc âm. Nhưng sự ứÖ ỉộầØǡ
¿ ×ộốngười Do Thái, như PhaoǦØ ẳạn, đã tiế
ậ ï ²  ứ ïǤ  ờ ǡ ự ứ
ÖẽếấǦsơǦǦ²ẽcó cơ hội đáp ứớ
Chúa, như dân ngoại đã đáp ứng. Chúa đã ban phướ  
ǦsơǦǦên đểếới được ban phướ ȋế
ýͳʹǣͳǦ͵ȌǤới ngườẫạǡở² Ø
²ố  ỉdo đức tin, không hơn khô±Ǥ
² ớǡ ự ứ Ö ủ    ỉ  ạ
ời. Đến lúc nào đó, số Öạẽ
ởÖếậï ²ẽđược ghép vào gia đình
ủïǤïẫệ ữa vòng ngườẽ
Öếục cho đến khi chương trình củấǤ
 ảảÀ  ʹữ  
 Ǥộầ ủự×ảÀ ằ
ừữ̶×̶ở9:27 và 11:5. Điề ï ×ểẳ
địời Chúa là Đứ ïờØ ứấ ảọ
ngườǤ  ỉ ứ ững người đặ ềm tin nơi Chúa
²ȋØǦͳͲǣͻǡͳ͵ȌǤự ủïǡǡ
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Ø ×ộịtrí đặ ệấÖ ủa Ngài. Chúa đã
ự ọọǡếọở²ể ủ
phướ  ọǤ¿ổụ ủọờứ ủïǡ
²ÖÙ ủọđượ ²ến. Chúa đã gánh vác,
nuôi dưỡọị ửǡẽØỏọǤ
Câu Kinh thánh Giăng 3:16 nói rằï² ảế
 ọi người cơ hội đểđượ  ứỗǤǦØế
ằ ự ộ ị  ủa ngườ     ề ắ 
ắ Ǥộốngườựỏ ×ải dân Do Thái đã đi quá xa,
Ø Öết đườởạǫảờ ủǦlô cũng
 ảờ ủïǣØảậǨ¿ự ứỗØ
ựữếốnhư văn hóa hay dân tộ ǡự
×ủự²ọ ủǤïứự ứ
ỗặễÀ ốậǡẽữ
ờứa đó, như tấ ảữờứ Ǥ
ống như người Do Thái, ngườ ØǦma đã không
ờïǤ ọđã từẻî ủa Ngài. Nhưng nay, họ
đã chấ ận Phúc âm trong đức tin. Khi điều đó xả ǡ
ï ấậọvào gia đình của Ngài. Ngườ
cũng sẽđược hưởự²ẫn tươngựừïǤîọ
đã bấȋến ngườại được phước), nhưng họ ×
ểề îïǤếọạmình và đáp ứớờ
²ọ ủïǡọẽận đượ ựthương xót. Khi mọ
ự ²  ǡ ấ ả chúng ta đều đượ  ±   ủ
ïǤØ ïốt đủđểựạự ứỗ
 ¿Ǥ ï  ỉ × ể đế ớ ï ởi đứ  ǡ
nương cậy nơi Chúa đểđượ  ứỗǤ
ǦØî¿ảột nhà tù đểảÀ 
ầ ủ ïự  ấ ủïǤ ïạ
ộǡ ï  ự đặ ¿  ụ  îǤ ï  ±
ïởtrong tù đểkéo chúng ta đếớǤ ï
ta ăn năn sựấ ủ¿ǡọựẽđược thay đổǤ
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Lúc đó, Ngài sẽả ï  ï
điể ïØứng đáng ậ Ǥïỏ
ựừthương xót này cho tấ ảọi ngườǤØả
ấ ảọi người đềẽđượ  ứǡở¿ều ngườẽẫ
ếụ  ống đối Chúa, nhưng mọi người đều có cơ hộǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Vai trò của người Do Thái trong chương trình cứu rỗi của
Chúa là gì? Số phận người Do Thái cuối cùng sẽ ra sao? Mối
quan hệ giữa chúng ta và Chúa Jêsus ảnh hưởng thế nào đến
cách chúng ta tương tác với người xung quanh? Chương
trình cứu rỗi của Chúa cho người Do Thái và ngoại bang
không bao giờ thay đổi, cho chúng ta biết gì về Đức Chúa
Trời?
TÓM TẮT BÀI HỌC


ǦØảÀ ấÙềả ấạị  ủ
ả ấộỗ ủại, đểđưa mọ
người đến đứ ủ ủa Đứ ïờǤỞ
ïǡọi người đềấạǤỞïǡØ ×ể
²ạǤ¿ế, người được hưởng ơn cứỗ ỉ ×ể
cúi đầ ảạựnhơn từớï
ại. Đểđáp lại tình yêu đó, con dân Chúa cầ ×
ộ ống đẹÖǤ
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Ngày 10 Tháng 5

SINH TẾ
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳʹǣͳǦʹǡͻǦͳͺ

Chân Lý Kinh Thánh
Àảỏếốống Đấ
Christ, như là củễố ïọ
điề¿Ǥ
Câu Chìa Khóa
“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









ăm 1940, một sĩ quan BaǦlan tên Witold Pilecki đã
ốtình đểlính Đứ ắØạậ
 Ǥ ï  ấ ờǡ ế ớ ²  ẫ
chưa biế¿ềệ ết ngườạ  ạậ
trung Đứ  ố   Ǥ ờ  ỏi vào nơi này, Pilecki đã
ứến tườận đểthông báo cho bên ngoài. Ông đã
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ầm làm gián điệạ ần 3 năm trướ 
đào thoát thành công. Những anh hùng như Pilecki đượ 
ngưỡộ¿ọẵn sàng hy sinh cho chính nghĩa. PhaoǦØ
×ớÀữØǦằng, CơǦđố Ǧnhân đượ ²ọi để
ống đờốǤ

BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 12:1-21
 ử ầ đầ ủ   ØǦǡ Ǧlô đưa
độ ả ủ¿ ộ ¿ầọ ềộỗ
ự ứỗǤW ọấồố  ủựđồụ
ấ ạ ằ ấ ả ọi ngườǡ ấ ể  ế, đề
ạội trướ ặïȋØǦͳǦͶȌǤậǡ¿¿
ØØọng. Chúa đã cung cấộố
ỏộỗựốǡự ếựụ  ủï
²ȋØǦͷȌǤững ngườ ọï ²Ø
Öố ²¿ữǤ ọđã chết và đượ  Øớ
ï ²ȋØǦma 6). Chúa đã cho họốạằề
năng của Ngài đểố ựể ủ
ȋØǦǦͺȌǤ
ừchương 9 đếͳͳǡǦlô đi tẻột chút đểả
ậềị ửốậ ủốc gia Do Thái. Độ ảthư
ØǦ × ẽ  ồ ả ngườ   ẫn ngườ ạ
bang, nên đó là điềọng để ả× îể
ằng Chúa chưa kếï ớể ủa Ngài đâu. Nhiề
người Do Thái đã từ ối Đấ²Ǧsi, nhưng sựừ ố ủ
ọØải là đoạếǤột ngày nào đó, sựîÖẽ
đượ ỡỏǡấ ảẽấy Chúa Jêsus là Đấng Đứ ï
ời đã phán hứǤ
ững chương cuố ủ ØǦǡồ ảchương
ͳʹǡậặự ế ủự ứỗǤềảầ
ọ  ữ ắc đã đượ  ¿ ǡ  ờ ǦØ  
ức độ ả ủØ ỏđứ ếống đạǤ
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Làm điềẽếọcó cơ hộ ẻớế
ớǤ

I.
DÂNG CHÍNH MÌNH (RÔ-MA 12:1-2)
1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa
Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ
sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ
phượng phải lẽ của anh em. 2 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.


ǦØắt đầớ ữ̶ậy." Ông đã làm điề
trong 5:1 và 8:1 đểxác địố²ệ ủữ¿Ø
đã giảạ ớ ữ ¿Ø ắ ảạǤWọÀ
ữØǦ ịem, đểấạ¿ ả ủØ
đốớọố²ệ ủọớǤốệđó
ập trung vào Đấng Christ, đã vượ  ọ ắ  ộ  
ảng cách địa lý. Là CơǦđố Ǧǡấ ảchúng ta đề
thành viên trong gia đình củ ïǤ  ờ   ứ  ủ
Ǧlô đốới độ ảđể²ọọở² ủễốǡ
ắ ồ ừ lòng thương xót củ ï ớ ọ. Điề 
tương tự như thách thứ  ủa ông trong 6:13, khi ông đố
ếệc ngày xưa dâng thân thể ộỗǡ¿
    ể cho Chúa. Trên quan điểm con ngườǡ
 ể đạ ện cho chính mình. Đó là điề  ị ấ
¿ ×ể ïǤ¿ếǡǦØ²ọi ngườ
ØǦma hãy đầục ĐấọẹǤ
 ờ ựu Ướ ǡ    ế ả  
ếØ¿ết. Tương tựnhư thếǡếốǡ
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là đờống con cái Chúa, đượ ệ² ï
ọ ïửụục đích của Ngài. Ngượ ạ
ớ ệc dâng đờ ố ¿  ïǡ  ộ  ố ắ
chước theo đờǤngười thườễịậØ
văn hóa xung quanh. Thời đạộời đạấ
ȋ ǦǦ1:4) và đang cốép con người theo nó. Nhưng
Đứ ïời ướ   ï ố Ǥ
¿ ¿ếǡïốn con cái Chúa đượ 
ế×Ǥữ ạîởđây có liên quan đếừ
ữ"metamorphosis," có nghĩa là sựến hình, nói đếộ
ựthay đổừột điều này sang điề Ǥ 
î ữ này để Ø ả ự × ¿ ủï ² ȋ 
ͻǣʹȌǤ
ệ ắt chước điề¿thườắt đầừ²
ảnh hưởng đế²ǡ Öệ ến hóa thì thườ
ắt đầừ²ảnh hưởầ²
hành độǡời nói và thái độ. Đó là sựthay đổả ấ 
ngườ ïǤựthay đổi đượ ự ện khi Đứ 
ế ï ống Chúa hơn. Sựế×
ắt đầằệc đổới tâm trí chúng ta vì đó là nơi các
ý tưởng và hành động phát sinh. Đứ ậự
thay đổi cách chúng ta suy nghĩ, nhấạnh vào quan điể
ủï¿nh hướự² ủa con ngườǤự
đổới có tác độự ếp đế  ố ủ ïǤ
ững thay đổ ²  ẽ ở nên rõ ràng cho ngườ
ấy, đểẫắọđếớïǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Từ khi tin Chúa, sự suy nghĩ và cách sống của bạn đã thay đổi
như thế nào? Niềm tin trong Chúa đã ảnh hưởng cách chúng
ta đánh giá mọi sự ra sao?
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II.

SỐNG CHÂN THẬT (RÔ-MA 12:9-13)
9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự
dữ mà mến sự lành. 10 Hãy lấy lòng yêu thương mềm
mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường
nhau. 11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có
lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa. 12 Hãy vui mừng
trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền
lòng mà cầu nguyện. 13 Hãy cung cấp sự cần dùng cho
các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.



ấạằ  Àệạǡạ²
ộểấȋØǦͳʹǣ͵ǦͺȌǡǦØạả
À ¿ ộ ốới bên trong thay đổ  ố²
 ủa tín nhân. Điề  ắt đầ ằ ¿ ² 
ật. Tình yêu chúng ta dành cho Chúa nên đượ ểệ
trong tình yêu chúng ta dành cho ngườ ǤǦØắ
đầớờ ứ Àả²ằ¿² 
ật. Tín nhân đượ ¿² ủïế
ȋØǦͺǣ͵Ǧ͵ͻȌ¿ọcũng nên cảấ¿
² ẫ  ể ấǤ ¿ ²  ậ ắt đầ ừ ²
Ǥựyêu thương ngườ ả ï±
ựữếựǤếấÖ ïừ ối điề
ïừ ốǡ ấận điềï ấậǡ ï
đang bước đi trong tình yêu chân thậǤ
ế ǡ ǦØ   ức độ  ả   ữ Ö
ốắng. Điề ứỏộ ếọẹ¿ự
ể ủïȋØǦØǦ3:23). Chúng ta đừờđánh
ấềm đam mê trong Chúa. PhaoǦlô cũng ²ọi ngườ
ØǦ ệt thành trong Thánh Linh. Đứ 
ạọử ồệÖ  ï 
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ïứ ạ ầ ×ỗǤồự Ø
thúc để ïØởnên lườếặc hành độ
ứ ²Ǥớồực đó, tín hữØǦ ầả
ầệ ïǤệ ệØ ứu đượ  ả, nhưng
×ỏếả ủự ứỗÖ ïǤ²
vào đó, sựụ ụắềớ¿²Ǥ ỏ¿
²ốấǡ ảờǡụ ụngườ
 ï ²Ǥ
Đờống CơǦđố Ǧnhân được đánh dấằềǡ
ấể ảǤ¿ếǡǦØ²ọi ngườØǦ
 ừọng. Trong Tân Ướ ǡọ
nghĩa là tin tưởng vào chương trình của Đứ  ï ờ
 ệ ại và tương lai. CơǦđố Ǧ ẫ ặ ề
 ứ ếới này, nhưng chúng ta tin chắ ằ
Chúa đang tể ịǤ  ọng cũng giúp chúng ta kiên nhẫ
ền não. Con người chúng ta thườấ²
ẫǤï ầựợï ủa Đứ ȋ ǦǦ
ͷǣʹʹǦʹ͵ȌǤ ï ×ự²ẫǡ ï ×ể
ịu đựọi khó khăn, tin chắ ằïØờ
ờỏ ïǤ
Ǧlô cũng thách thức ngườ ØǦ ² ¿ ầ
ệǤớều ngườǡ ầệột điều mơ hồ
ọØốn đầu tư nhiề¿ờực vào đó. Điề
đó dẫn đếột đức tin không có năng quyềǤững điề
ïến đổ²ấÖ ïẫn đếữ
hành độ²ǤÀụǡïệ Ö
Àǡï ụ ọ ẻ ầớ  Àữ
 Ǥ ậ ǡ ọi điều chúng ta có đề  ủ ï ȋ
² ʹͶǣͳȌǤ   ± ï  ử ụ ữ 
nguyên đó cho sựể ủǤậứ ằ ï
 ỉảǡØả ủǡï ïễộ
rãi hơn, theo gương củ ội thánh đầ²Ǥ
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îớệ ỗợtài chánh, chúng ta cũng cầỗ
ợềầǤǦØốÀữØǦ ×Öế
 Ǥếỷđầ²ǡÖọ ạØ ×
ềǡ²Àữ ầở ửa nhà đểếp đón anh chị
ïừớǤự ứ ởđây là hãy chủđộ
¿ ếm cơ hội giúp đỡǡ ứ Ø ờ người khác đế
ờïǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Vì sao tình yêu thương chân thành bày tỏ nếp sống mới trong
Chúa? Tình yêu chân thành phản ảnh mối quan hệ giữa
chúng ta và Chúa như thế nào?

III. SỐNG HÒA BÌNH (RÔ-MA 12:14-18)
14 Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc
phước, chớ nguyền rủa. 15 Hãy vui với kẻ vui, khóc với
kẻ khóc. 16 Trong vòng anh em phải ở cho hiệp ý nhau;
đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự
khiêm nhường. Chớ cho mình là khôn ngoan. 17 Chớ
lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước
mặt mọi người. 18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức
mình mà hòa thuận với mọi người.


Ǧlô cũng thách thức ngườ ØǦ   ²
ững ngườ²ờǡồ ảững ngườ
ống đốọ. Đây là sự²ọi hãy chúc phướ  ữ
ngườắớmình. Chúa Jêsus cũng truyềạy như vậ 
các môn đồ ȋǦǦơ ͷǣͶͶǢ Ǧ  6:28) và cũng đã làm
ương cho việ ờ ầệ ủ²ậ
ựȋǦ ʹ͵ǣ͵ͶȌǤǦØÀ ệọhãy đáp ứng như
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Chúa Jêsus đã đáp ứng. Đồ ảộÀ  ệờ
mà CơǦđố Ǧ² ểǤï ầ̶ớẻ
vui," và cũng "khóc vớẻ× ǡ̶ứ  î ẻ
ặớọȋ ǦǦ6:2). Chúng ta đượ ²ọi đểẻ
 ồ  ộ  ố ớ   î  ể
ĐấǤÀ îớ¿ự ếắ
ủ ột người, cũng là chiế ắ ủ ọi ngườǡ  ự
ấạ ủột người, cũng là nỗồ ủọi người. Đó
  ểệ¿²Ù±ộ ộng đồ 
ÀǤ
ǦØếục đưa ra thách thứ ừng bước cho độ 
ảǤW²ọọốÖậǤ×ẽữạứ
đã nả ộg đồïǡ ủộ ȋữ
người Do Thái và ngườạȌ ấ
 ộȋØệ ủnô). Ai cũng là tội nhân. Ai cũng cầộ
ứïǤ¿ếǡǦØ²ọ  ïÖợ
ệc cùng nhau đểến đổi văn hóa xãộǤ¿ố
ự ǡÀ²ốÖệớững ngườ ×ẻ
ấp kém hơn mình. GiaǦcơ cũng đề ập đếấn đềØ
²²ịtrong thư tín củØȋ Ǧ ơʹǣͳǦͻȌǤ
ǦØ²ọÀữØǦma đừấ ả Ǥ
ời điểm đó, chính quyềØǦma dưới tay Đại đếNero đã
ỏ  ảới CơǦđố ǦǤỉvài năm sau, nhữ ộ 
ắớtràn lan đã bùng nổ ội thánh. Dù xung độắ
ồừ ộ ộǡựảîØ
ảứ ủa CơǦđố ǦǤï ²us đã từ
ảạằếố²ải, thì hãy đưa má
² ọØǤ ựảîộ ềẩề ủ
ïǤ  ¿ ảîǡ ặ  ấ   ả  ǡ ǦØ ả 
ï ữ¿ếốt. Điều này cũng
có nghĩa là chú ầủậố  
ề ốǡểệựØọớẩềǤ
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ố îǡǦØ²ọi ngườØǦǡế ×ể
đượ ǡ   ế ứ  ¿  Ö ậ ớ ọi ngườǤ ×
ộốngườật khó hòa đồng, nhưng tín nhân có ểố
hòa bình hơn là chúng ta tưởǤế ïØỏÖ
Øọng và đừự ǡ¿ệ ẽễdàng hơn.

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Trong năm câu Kinh thánh trên, điều gì là khó làm nhất?
Chúng ta cần làm gì để giữ sự hòa bình với người khác? Câu
18, "Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với
mọi người," đưa ra giới hạn nào mà con cái Chúa có thể noi
theo?
TÓM TẮT BÀI HỌC


ộ ạ ời lành không sánh đượ  ớ ộ 
độốǤảÀ  ặẽềềǡǦlô đưa
ộạững hành độự ễn để²ọÀữ
ØǦ ệự ×ềằng hành độǤ 
độứấ ọ ộc đời mình cho Chúa như
ộếống. Hành độứỏ¿² 
Ǥ h độứếốậÖới ngườ
 Ǥ ỉ có đờ ố ới trong năng quyền Đứ 
ớ ×ểï ïự ện điề
ØǤ
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Ngày 17 Tháng 5

CÔNG DÂN
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳ͵ǣͳǦͳͶ

Chân Lý Kinh Thánh
Àảống đờố
ï ộng đồớếớ
Ǥ

Câu Chìa Khóa
“Sự yêu thương chẳng hề làm hại kẻ lân cận;
vậy yêu thương là sự làm trọn luật pháp.”
Rô-ma 13:10









¿ ủ ïề Àềîộ ï ấ
mình đang ở ảǤời điểảộ
ế, có ngườẽ ảấ Àề ự
 ộ ống mình. Chúng ta cũng chẳấẻ¿
ị ả ặắ¿ ạố độǤØǦ
chương 13, PhaoǦØếềố²ệữÀ
ầểǤW²ọ ïụ  ầ
ền, cũng như cân bằữẩềý ủ
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ngườẩền thiên thượ ủa Chúa, là Đấ ầ
ềố Ǥ

BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 13:1-14
²Ù  ử ộ
chương 12, bây giờǡǦlô hướự ïý ủÀ
đế    ử ớ ững ngườ ²  ộ Ǥ
ï Ø²ốc, nhưng hiệǡ ï
cũng đang là công dân trên đấȋØǦͳ͵ǣͳǦ14). Như vậǡ
ï × ệØọng người lãnh đạ
 ộng đồở²ốt hơn. 
CơǦđố Ǧ ống như những công dân gương
ẫǡ¿ ï ủếǤữố
đẹ ủ ïắồừềằï ²ẽ
ởạǤïØếïẽởạǡ²
ảống như hôm nay chính là ngày đó. Thái độđó sẽả
ệ ïỏạ   ạệ ủa Ngài, cũng như
 ỏ  ế  ấ ố  ï  ế nào. Như
ǦØừ×ǡ ïảống như con củǡ
ứØả  ủ×ốȋͳ͵ǣͳͳǦͳͶȌǤ

I.
VÂNG PHỤC (13:1-7)
1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên
mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức
Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với
mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch
thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. 3 Vả, các quan
quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho
người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép
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chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; 4 vì
quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích
cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác, thì hãy sợ, vì người
cầm gươm chẳng phải là vô cớ; người là chức việc của
Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm
dữ. 5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ
hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. 6 Ấy cũng
bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là
đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. 7 Phải trả
cho mọi người điều mình đã mắc: nộp thuế cho kẻ
mình phải nộp thuế; đóng góp cho kẻ mình phải đóng
góp; sợ kẻ mình đáng sợ; kính kẻ mình đáng kính.


Ǧlô đề ập đếổậ Ø ủa CơǦđố Ǧ
ằộệệột lý do. Đầ²ǡØ×
ïảụ  ầềǤụừ
ế ạộệệnh. Sau đó, PhaoǦØảÀ 
²ǡụ  ầề Àụ ïǤ
ÀềØǦững ngườại đạǤÀạ
ØǦếằếǡ Àềộ
ắ ệ ống CơǦđố Ǧǡ¿ ộ ố ủọẽ
 ụp đổǤ  ệ ệ ả  ụ   ầ
ềǡǦØØệ Àềấ À
ềốt. CơǦđố Ǧnhân đượ ²ọØ ọọ ứ 
ền lãnh đạǡễn là điều đó không vi phạm vào đứ 
ïǤ
Điều căn bả ỗ ợ  ự  ụ   ầ
ền, đó là chúng ta tin vào sựểị ủï²ấ ả
ọự. Dù các nhà lãnh đạậết hay không, nhưng
ọ ứ ền đều đếừChúa. Chúa Jêsus đã nhắ Ǧ
lát điều này (Giăng 19:11). Vì Chúa là Đấ ế ậ  
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ứ ềǡ²ệ  ốạ ứ ềứ  ốạ
ạệ ủïǤều nhà lãnh đạØấ
ệới đạo Chúa, nhưng hầếậệ ộ¿
thườÀ ợ ọi ngườǤï ×ểkhông đồ
ýớấ ảọi điều, nhưng chúng ta đượ ²ọi đểố
ộ ốểïǤ
ấ²ǡ ×ững lúc nào đó, chúng ta bịắộ 
ả ọ ữ ậ    ộ  ² ắc đứ  Ǥ
ǦØ  À ữ ØǦ ắ  ắ ểu điều này, vì đã
ềầ ịắớ¿ềǤ Øụ, Giăng
ǦǦrơ đã chốạậ  ầềạ ²ǦǦǦǤ
ầǡọ²ốựớï¿
ựấ Ø ủậï ấờȋØụͶǣͳͻǢͷǣͳͻȌǤ
Tuy nhiên, điềạệ ứØả²
ắc. Thông thườǡớộ ÀềÖổậ
ủa mình là chăm lo phúc lợ ủa người dân, thì ngườ
không có lý do gì đểợ ậ  ầềǤ
ï ầảới Chúa trướ ấǡ
ụ ² À ủa chúng ta là được Ngài đẹÖǤ
ầ ết trườ ợp, điề  ông ngăn chúng ta tuân
ậệệǤïếậậ  ầề¿ợ
À  ủ ững người làm điều đúng, trong đó gồ ả À
nhân. Trong chương trình củïǡ Àề
² ủa Chúa đểthi hành công lý trên đất. Thanh gươm là
ểtượ ủứ ạựphán xét. Dướự ±
ủ ïǡ À ề ầm thanh gươm để ạ ữ
ngườốạậựǤấ Øảǡïố
À ề ả ệ ngườ ếu đuố   × ử
ữa điềật. CơǦđố Ǧủộữỗực như
ậǤ×ột cách lý tưởǡ Àềốảệngườ
Øộừạẻ ×ộǤ
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ụ  ầềØả ỉđể
¿ạ Öấn đềlương tâm nữǤựấạ
ả ộỗi. CơǦđố Ǧnhân đượ ²ọựỏặ 
ả ộ ỗǤ ¿ ếǡ  ủ ậ  ï ï  ủ
ự¿ǡØợị¿ạt. Đó là phầ
thưở ủệ ống đúng. PhaoǦØ×Ùằǡộế
Øảấn đềđểận. CơǦđố Ǧểệ
ựØọ Àềằ  ộếđầy đủǤï
Jêsus cũng dạy như vậy. Khi có ngườốẫï
² ỏềế, Chúa đã chỉ¿²Ǧsa trên đồ
ền dùng đểảế. Ngài đã phán lờổếằǡ 
ả ²Ǧữ¿ ủ²Ǧǡảcho Đứ ïờ
ữ¿ ủa Đứ ïờȋǦǦơ ʹʹǣͳͷǦʹʹȌǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Tín nhân làm thế nào để bày tỏ sự tôn trọng chính quyền dù
không đồng ý với những người lãnh đạo? Bạn có thể đưa ví
dụ về những điều luật của chính quyền vi phạm vào niềm tin
Cơ-đốc?

II.
YÊU THƯƠNG (13:8-10)
8 Đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương
nhau mà thôi, vì ai yêu kẻ lân cận mình, ấy là đã làm
trọn luật pháp. 9 Vả, những điều răn nầy: Ngươi chớ
phạm tội tà dâm, chớ giết người, chớ trộm cướp, chớ
tham lam, và mọi điều răn khác nữa, bất luận điều
nào, đều tóm lại trong một lời nầy: Ngươi phải yêu kẻ
lân cận mình như mình. 10 Sự yêu thương chẳng hề
làm hại kẻ lân cận; vậy yêu thương là sự làm trọn luật
pháp.
Khám Phá Kinh Thánh

123

ệ ộếđầy đủ  ÀềǡǦ
Ø ² ² ộ × ợ ớn hơn: yêu thương lẫ Ǥ
Øốợềạ ǡợyêu thương không bao giờế
ạǤ ống như việ   ủ ật pháp, yêu thương lẫ
  ïÖ¿ự Ø ỉ ủ
ề Ǥ  Ǧlô dùng Mười Điều Răn để  ạ ố
²ệữ¿²ậǤữội như ngoạ¿ǡ
ǡộ ắǡǡấừựÀ ỷ, là điề
ị ớ¿²Øịợi. Điềïố  
ïự  ×ể×ắộ²ắ ǣ²
ngườ ận như mình (²ǦýͳͻǣͳͺǢǦǦơ ʹʹǣ
͵ͶǦͶͲǢ ǦǦͷǣͳ͵ǦͳͷǢ Ǧ ơʹǣͺǤȌ
ững ngườực hành tình yêu chân chính luôn đặ
 ầ ủa ngườ ²ản thân. Xu hướự²
ủa chúng ta là làm theo ý mình, cho dù đều đó gây tổ
thương cho ngườ  Ǥ ǦØ ấ ạ  ¿ ²
Ø  ại ngườ  ận. Không làm điề ǡ ứ  
chúng ta đã đặợÀ  ủa người khác lên trên. Đây chính
ựậọẹ ất. Chúa Jêsus đã
ạ î ý  ện ngườǦǦ
 ȋǦ  ͳͲǣʹͷǦ37). Như Chúa đã nói, ngườ  ậ
Ø ỉlà ngườở² ạ¿ặ  î ủộ 
ới mình. Ngườ ậấ ứ ï ×ểgiúp đỡǤ
Do đó, tình thương củ ï ×ểảnhư tình yêu
ủa Chúa, cho đếếới (Giăng 3:16). Chúng ta yêu
vì Chúa đã yêu chúng ta trước (I Giăng 4:19). Chúng ta làm
ïếgian qua tình yêu dành cho ngườ
Ǥ
Yêu thương là chủđềổến trong Tân Ướ Ǥ
ï âm Giăng, Chúa Jêsus phán rằ¿²ǡ²ạ
ẽậết chúng ta là môn đồ ủa Chúa (Giăng 13:34Ǧ͵ͷȌǤ
ội thánh đầu tiên đã thực hành điều đó (Công VụͶǣ͵ʹǦ͵ͷȌǤ
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Ǧlô cho ngườØǦǦØết cách cư xửđẹ ủ¿
²ȋͳØǦǦØͳ͵ǣͶǦ7). Cũng vậy, Giăng (1 Giăng 3:18)
 ǦǦrơ (1 ǦǦrơ ͶǣͺȌ ế À  ¿ ² 
 ữ   À ữu đầ ²Ǥ ï  ầ ọ  ²
thương ngườ Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Vì sao thực hành những điều răn như Phao-lô liệt kê được
xem là tỏ tình thương với người lân cận? Điều gì ngăn trở
chúng ta thực hành tình yêu như Kinh Thánh dạy? Chúng ta
có thể làm gì để cải tiến sự yếu kém của mình?

III. TRÔNG ĐỢI (13:11-14)
11 Hãy ăn ở như vậy, vì biết thời kỳ đang lúc chúng ta
đây: giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu
hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. 12
Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ
những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. 13
Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp
mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy
bạ, rầy rà và ghen ghét; 14 nhưng hãy mặc lấy Đức
Chúa Jêsus Christ, chớ chăm nom về xác thịt mà làm
cho phỉ lòng dục nó.


ựảạǡǦØắc đếự
ủ ï ²Ǥ ại đây cũng vậy. Khi đề ập đế ề
Ø  ² ời, ông cũng nhắ  ï  ề ổ ậ
công dân trên đấǤǦØØếï ²ẽ
ởại nhưng chắ  ắằấy đã gầǤ¿ï ²
ẽởạǡÀữØǦ²ỉức và hành độî
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ợǤờïỗắ ở ïềïở
ại thườ  ồ ữ   ứ  ề đờ ố 
ếựỉức tâm linh. Như PhaoǦØếǡự ứệ
nay đã gần hơn lúc chúng ta mới tin. Đồồờ ủ
chúng ta đang nhích từïǡ ïả
¿ềệ ửụ¿ờ ủ¿ǤǦØửụừ
ữ"đêm và ngày" đểnói lên tương phảữ×ố ủ
ếớ ủa đứ Ǥȋͳ²ǦǦØǦǦ ͷǣͶǦ
ͳͳǢ3Ǧ²ǦØͷǣͳǦʹͲȌǤỞđây, ông nhắ ởđộ ả ủ¿
ằờỳ ủ×g đêm chỉờạǤẳ
ǡặờẽọ ǡ¿ẽấệǤ
Đang khi phả ố  ờ ỳ tăm tốǡ ǦØ
 ứ ÀữØǦ ểộếố
 ộng đồng. Bước đầ²̶ạỏữệ  ủ
×ối." Chúa đã giả ïỏốống đó, đừ
ở ạ ữa. Thay vào đó, hãy mặ  ấ    Ǥ
ǦØảÀ ²ềợÀ  ủ ủï
thư tín gửi cho ngườ3Ǧ²ǦØȋ3Ǧ²ǦØǣͳͲǦͳͺȌǤÀ
 ặ     ủ ïǡ ọ được năng quyền để
ốếỏệǤǦØ ộc đờ
chúng ta như mộ  ¿  ï  ả  ấ
thành công. Nghĩa là cuộ  ố ï  ả ữ 
trướ  ữ  × ắ  ệ ấ ủa ngườ 
Ǥï ×ểấp ngã, nhưng tấÖảØ
hướềđiềốt đẹȋǦÀͶǣͺȌǤ
ếống CơǦđốc hoàn toàn trái ngượ ớếố
ếgian. Trong khi CơǦđố Ǧố¿²
Chúa và yêu tha nhân chân thành, thì ngườế¿
ậẹǡ¿ấ Àǡịậ ¿ ộ 
ốếu đạo đứ Ǥếả ủếống đó chỉốạǡ
 ọ, ghen tương, thấọốỗng. Phương thuố 
ấ ữa căn bệï ²Ǥững người đặ
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ềm tin nơi Chúa J²ận đượ ự ữǡ¿²
ọǤ¿ởØệ ữố
ủếgian, Đấải thoát chúng ta đểđượ ự
ữ¿ýïǤấn đềlà chúng ta có đầụ 
Chúa hay chăng? Khi đầục Chúa, chúng ta được đứ
ữở² ếǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Àếnào để ế ủïế
gian tăm tốǡự ện điều đó bằ¿²ǫ×
ï  ự  ện điều này sai phương cách khônǫ 
ảÀ Ǥ
TÓM TẮT BÀI HỌC



Øầ Ø²ố  
như bóng tối và ánh sáng. Con ngườầ ỉhướề
¿ǡống cho mình. Ngườộ ềïố ï
ọi điề¿ựể ủa Chúa, trong đó ồệ 
ở nên công dân gương mẫu trên đấ ớ ộ ế ố
ết và tràn đầ¿²ØịợǤả ấộỗ
ế ïØể ×ếốốt đẹp như thế
được. Điề ỉảy ra khi chúng ta dâng đờố¿
ïựịǤ
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Ngày 24 Tháng 5

CHẤP NHẬN
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳͶǣͳǦͳʹ

Chân Lý Kinh Thánh
À ầ ấậ ịem đồng đứ 
tin đểạựÖợïǤ

Câu Chìa Khóa
“Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận
và làm gương sáng cho nhau.”
Rô-ma 14:19








ơ thểcon ngườộạỳệǤọệ
ống trong cơ thểǣ ệ ố ầ ǡ ệ ố
tiêu hóa, khung xương, não bộǤǤǤấ ảọứđề
ệc đồng điệịp nhàng đểcơ thểđượ ạt độ
bình thường và tăng trưởǤấ ứụ ặ ệố
nào cũng sẽ ảnh hưởng đế   ệ ố  Ǥ  ể
Đấǡ ội thánh, cũng hoạt độ²ắ 
đó. Đểữ  ội thánh đượ ỏạệảǡÀ
 ầ¿ọi cách đểốệộớǤ
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BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 14:1 - 15:13
ừ chương 12, PhaoǦØ ắt đầ ậ    
ïốềới. Chúng ta đượ ²ọi để
ởếống, đểửụứ ủ¿
ể  ï   ự ộ  ȋØǦ ͳʹǣͳǦͺȌǤ
ïØố ỉđểÖ À¿Ǥ
vào đó, chúng ta số  ố  ệ ớ  ị 
ïȋͳʹǣͻǦ21). Chúng ta cũng chứ
ủï qua thái độđốớ ầềǡ ả
chúng ta không đồýớọȋͳ͵ǣͳǦȌǤ
ởạ ủđềềốệữa các tín đồǡǦ
Ø ² ọi ngườ ØǦ ể ệ ự ệ ấ  ộ
thánh. Thay vì phán xét người khác, CơǦđố Ǧ²ả
ệẫ Ǥất đồảǡọ ²ửụ̶ậ
 ủựự̶̶ật yêu thương" đểhướẫ
vi và thái độȋͳͶǣͳǦ23). CơǦđố Ǧ ×ổậÀ ệ
ẫn nhau và đặềợ ủa người khác lên trên. Điề
ểïu hút người ta đếớï
ȋͳͷǣͳǦͳ͵ȌǤ

I.
ĐỪNG XÉT ĐOÁN (14:1-4)
1 Hãy bằng lòng tiếp lấy kẻ kém đức tin, chớ cãi lẫy về
sự nghi ngờ. 2 Người nầy tin có thể ăn được cả mọi
thứ; người kia là kẻ yếu đuối, chỉ ăn rau mà thôi. 3
Người ăn chớ khinh dể kẻ không ăn; và người không
ăn chớ xét đoán kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp lấy
người. 4 Ngươi là ai mà dám xét đoán tôi tớ của kẻ
khác? Nó đứng hay ngã, ấy là việc chủ nó; song nó sẽ
đứng, vì Chúa có quyền cho nó đứng vững vàng.
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  ả ² ïǡ ï ²   ứ 
ững người nghe Ngài tránh phán xét ngườ ȋǦǦ
ơ ǣͳǦʹȌǤựảạ ủ ốạựđạo đứ ả
ịời đó. Những người đạo đứ ảộc ngườ
 ữộ² ẩ ÀọØểữǡồạ
±ấy ngườấạǤǦØụờạ
ủ ï  ộ   ế À Àữ ØǦ
ấận và chào đón những ngườếu đuối trong đứ Ǥ
Như vậǡǦlô đã đưa ra sự ệữýȋ 
ýØờthay đổȌực hành (phương pháp có
ểÀ ể ển). Ông cũng nhấạằự
̶ếu đuố̶ × ể  ấn đề ý ế    Ø ²
dùng như là thửệ ự Ø ÀǤ
ǦØ ế ằng chúng ta có khuynh hướ 
ởÀ  ý ÀốǤ¿ếǡØ
²ọ  ïØ² ềữấn đề
liên quan đếự Ǥừữ ạîởđây chỉề
ững điề Ø  ọǡ ặc không chính đáng.
ữậ ỉạứốệ
 ộ ï ệ 
Đạạệ ủï ²Ǥ
Để  ọa điể ǡ Ǧlô đưa ra mộ À ụ
điể ¿  ộ  ạ ØǦǤ   À ữ Ø
ải là người Do Thái đượ ựdo ăn mọứØị
Ǥhưng nhữÀữ̶ếu đuốǡ̶ ×ẽlà ngườ
ǡấ× ấận điềǤ ọØốn ăn nhữ
ự ẩậ Øạ ǡ² ỉăn rau mà
ØǤ  Ǧlô cũng đề ập đế ấ ạn tương tự ạ ộ
ØǦǦØȋͳØǦǦØͺǣͳǦͳ͵ȌǤ ội thánh đó,
Àữu đặ ỏềệ ịt đã đượ  ï 
ần trước khi đem bán ngoài chợ. Cũng như tín hữạØǦ
ǡÀữạØǦǦtô ăn tựdo, trong khi ngườ ¿
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² ỵǤ ¿ ếǡ   ội thánh này, nhóm ngườ
̶ạ̶̶ế̶ Ǥ
ấạ ủ ộØǦØảấn đề
ức ăn, mà là thái độǤ×Àữ̶ếu đuối" đôi khi cả
ấện hơn người khác và xét đoán người ăn mọ
ứ. Cũng vậy, người ăn mọứ"xem thường" ngườ
²ỵǤảhai đềhông đúng. CơǦđố Ǧ ×ổậ
yêu thương nhau, không xem thường hay xét đoán lẫ
ềấn đềlương tâm. Dĩ nhiên chúng ta có nhữý
Øểthương lượng. Chìa khóa đểÖảự ệ
ữấn đềØọng đòi hỏÖ ế
ựệấÖǤǦØấạǡỗ
À̶Øớ̶ ủa Đứ ïờǤỗØớđứ
 ự²² ẩ ủ ủǡ ứØự²²
ẩ ủ  Øớ Ǥ
ọi ngườǡồ ảCơǦđố Ǧǡẽả¿
ọ ệ   ủa mình, nhưng khai trình vớ ïǡ ứ
ØảớǤï² ïựến đổ
  ống Chúa hơn, chứ đừ ï   ệ 
ốn ngườ ố¿Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Có những vấn đề nào trong Hội thánh có thể gây ra sự tranh
cãi ngày nay? Những vấn đề ngày nay khác với vấn đề ngày
xưa như thế nào? Làm sao để dung hòa và tạo sự hòa bình
trong Hội thánh chung?

II.
TÔN VINH CHÚA (14:5-8)
5 Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia
tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở
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trí mình. 6 Kẻ giữ ngày là giữ vì Chúa; kẻ ăn là ăn vì
Chúa, vì họ tạ ơn Đức Chúa Trời; kẻ chẳng ăn cũng
chẳng ăn vì Chúa, họ cũng tạ ơn Đức Chúa Trời. 7 Vả,
chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà
sống, cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì
chính mình mà chết; 8 vì nếu chúng ta sống, là sống
cho Chúa, và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Vậy
nên chúng ta hoặc sống hoặc chết, đều thuộc về Chúa
cả.


   ỏềự ẩǡÀữØǦma cũng
× ự  ẽ ề   ễ. Có ngườ  ằ  
ọng hơn ngày nọǤ×ẽộốÀữạØǦữ
Ǧữễọ ǤộốÀ
ữ ọi ngày đềằǤững ngườ
Ø ảấảủộốễtôn giáo, cũng
Øệt riêng ngày nào đặ ệ ảǤǦØ²ọ
nhóm ngườ  ẩận xem xét động cơ và niềǤ
ấn đề Àởđây không phả ỏềễǤọ
ngườØấếải đồýớềấn đềǡ
nhưng mọi ngườ ×ổậØÀïới lương tâm
Ǥ
ǦØØ²ững ngườữộố
ễnào đó, miễọlàm điều đó trong tinh thầờ
phượng Chúa. Cũng vậy, ông cũng không quở    ề
ấn đềự ẩếệ ọlàm đều đểØïǤ
ộ ủa Chúa đủớn đểồọi ngườ ×
điể ềững điềØả ý
Ǥ ớ Ǧlô, tôn vinh danh Chúa là động cơ quan
ọất trong đờốÀǤW ứ Àữ
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ØǦọc hành độ ủọ ×ả¿ự
ể ủa Chúa chăng (I ØǦǦØͳͲǣ͵ͳȌǤ
ề ả ủ ận điể ủ ǦØ × ạ 
ộ ² ắ ǣ  ữ ề ở ữ ộc đờ ï Ǥ
ững người đã tin nhậï ²ởnên con cái Đứ 
ïờØ Öố ết vì chính mình. Khi đầ
ụ  ïǡ ï  ừ ỏ ề ể  ả Ǥ ự
ứỗi nghĩa là chúng ta chết đi đờống cũ và sốạớ
ĐấȋØǦǣͳǦͳͳȌǤỗÀố ế 
ïǤ ×    ǡ ï    ộ  ề ïǤ
Trong thư viết cho ngườ ØǦǦØǡ ǦØ  ỏ ằ
ủề ủï ²ự ếắềớự ế
ựốạ ủȋͳØǦǦØǣͳͻǦʹͲȌǤềấn đề
ế¿ụ ǡǦØ×ớÀữØǦǦ
Øằọ × ệốế¿ểọ
ộ ềïǡởi Đấng Christ đã trảgiá cao để ộ 
ọằếǤ
Ǧlô đã giả À  ới ngườ ØǦ ằ ọ
người đã phạộØ ×ảnăng tự¿ống đẹ
Ö ïǤ ả ạ Chúa vì Đấng Christ đã trả giá đắ 
ïØểảǤ¿ậǡự ế ủa Chúa Jêsus đòi
ỏ ïảốØïǤ
ộ  ự ế ï ×ểđốửớ
Ø ọ ỗ ự    ủ ững ngườ ậ 
ố ống đẹ Ö ïǡ î  ọ ự     
 ớ ïǤï ×ểận hưởựựầ
ệ  ï  ự hướ ẫ ủa Ngài, thì cũng nên cho
người khác đặ ền đó. Đặ ề ủ ïØ
nên đi quá xa đếỗấn sang đặ ề ủa ngườ Ǥ
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CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Sự thừa nhận Chúa là Chủ của chúng ta ảnh hưởng thế nào
đến quan điểm của chúng ta về việc thực hành cung cách thờ
phượng? Điều này ảnh hưởng cách tín nhân đối xử với nhau
như thế nào?

III. DẸP BỎ CHƯỚNG NGẠI (14:9-12)
9 Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ
chết và kẻ sống. 10 Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em
mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng
ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. 11
Bởi có chép rằng: Chúa phán: Thật như ta hằng sống,
mọi đầu gối sẽ quì trước mặt ta, Và mọi lưỡi sẽ ngợi
khen Đức Chúa Trời. 12 Như vậy, mỗi người trong
chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.


À ữ ạ ØǦǡ î ̶ạ̶  ̶ếu" đề î
ẻộềï ²Ǥựđồng điệ
điềọng hơn cảữ ệ ủọǤự ế
ựụ  ủa Chúa Jêsus là điềắết CơǦđố Ǧạ
ới nhau. Chúa đã sốộ ộc đờảǡ ế²
ậựǡốạừ Ù ế ×ẩề²ọ
ựǡ ảựốẫự ếǤẩể ủïØ ×
ớạn, vì Ngài là Chúa và là Đấng Xét Đoán củọi ngườǤ
ïØ ×ẩền đó. Chúa Jêsus chị ết để
ải thoát con ngườỏự±ǡ¿ế
 ïØg nên đặ ịem mình dướ  ¿
ứ ộc đó nữǤ
Để ấ ạǡ ǦØ ỏ   ỏ  ậǤ
Trướ ²ǡØỏǡại sao ngườÀữ̶ếu đuố̶ạ±
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đoán anh chịem mình. Sau đó, ông hỏǡại sao ngườÀữ
̶ạẽ̶ại khinh thườ ị¿Ǥ ộ
ïØ² ×ựxét đoán hay khinh thườǤả
hai thái độđềǤ ớằǡộǡấ ả ï
ta đềẽứầu trướ Ö ủa Chúa. Đây không phả
ự±ềộỗǡề Ø ǡựđánh giá về
  ïửụ ộc đời Chúa ban cho mình như thế
nào. Để×ại quan điể ủ¿ǡǦØÀ ẫầ
kinh văn trong Cựu Ướ ǡ3ǦͶͷǣʹ͵×ằǡ̶ọi đầố
ẽquì trướ ặïǡọi lưỡẽtôn vinh Ngài." Điề
 ắ  ấ ả   ï ằ ï ï   ï
²ấ ảmuôn loài, và Ngài cũng là Đấng Xét Đoán cuố
îǤ
Trong thư gử À ữ ạ ǦÀǡ ǦØ × ằ
Chúa Jêsus đã tự ạ ¿ ế ² ậ ự giá, nên Đứ 
ïờØ²²ọựǡọi đầốẽ¿
trướ ặọi lưỡẽxưng Ngài là Chúa (PhiǦÀ
ʹǣͷǦͳͳȌǤÀữạǦlíp cũng gặp nan đềềựệấ
ần xét đoán (PhiǦÀʹǣͳǦͶȌǤǦlô cũng cho họ
ảời như với ngườØǦǡ  ả ï
Ǥ úng ta đượ  ² ọ  ự ệ ộ  ộ
ǡ ứØảự ẽǤ ïả
đứữ² ýǡ¿ữ
ậới nhau cũng nên đặ²ềảng yêu thương và lẽ
ậǡØải là xét đoán và khinhǤ
  ͳʹǡ ộ ầ ữǡ ǦØ ắ  ằ ự
ïắt trướ ï ²Ø ỉđể ợǤ
ïẽđánh giá mỗi chúng ta. Ý tưởng đàng sau cụừ
̶ải khai trình" có ý nghĩa liên quan đếấn đề Ǥ
ững ngườ ả ý  ế ỷ đầ ² ị  
ệ    ả ủ ủǤ Ø ệ  ủ ọ là điề
  ²¿ợÀ  ủ ủ. Đểểệ ǡ
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 ản lý thườả¿ữ¿ọǤọ
ngườ ẽ ứ ầu trước Chúa để  ¿ ệ   ủ
chúng ta. Không ai đượ  ễ ừǤ ỗi ngườ ẽ ả ờ
trướ ïềững hành độết đị ủ¿Ǥ
ï ẽ là Đấ  ±Ǥ ¿ ậy, chúng ta nên dùng đờ
ố¿ ựể ủa Chúa. Cũng hãy khích lệ
²ụ ẫn nhau đểấy đềố¿ự
ể ủïǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Xét đoán nhau, hay xem thường nhau, theo bạn, hành động
nào gây chia rẽ nhiều hơn? Xin giải thích. Những hành động
hay ý tưởng nào trong Hội thánh ngày nay có thể gây ra sự
chia rẽ như ngày xưa? Làm sao chúng ta phân biệt được điều
này là quan trọng và điều nào là không quan trọng?

TÓM TẮT BÀI HỌC



ấÖ ủa ngườ ịảnh đấốt để
ữ̶ ỏî̶ủại đồï ủïǤ
ị ử ộthánh trong hai ngàn năm qua cho thấữ
  ộØï ựể ộ
thánh, nhưng đã gây chia rẽ ầ ọǡ ế ộ 
ếạịệ ổ²ểǤÀ
cách bướ ỉ  ự ự  ủ con ngườ ễ ẫn đế
 ØÀ Ǥ ïØ²ưa thích tranh cãi.
ạǡ ï ầậờïǡ
và đểĐức Thánh Linh hướẫ ïẽậǤ
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Ngày 31 Tháng 5

CHIA SẺ PHÚC ÂM
Bối Cảnh Bài Học
ØǦͳͷǣͳͶǦʹͳǡ͵ͲǦ͵͵

Chân Lý Kinh Thánh
À ầỗự  ẻï  ớọ
ngườǤ
Câu Chìa Khóa
“Vậy xin Đức Chúa Trời của sự trông cậy, làm
cho anh em đầy dẫy mọi điều vui vẻ và mọi
điều bình an trong đức tin, hầu cho anh em
nhờ quyền phép Đức Thánh Linh được dư dật
sự trông cậy!” Rô-ma 15:13








ững ngày đầậố  ỳǡî
lưu truyề  ệềộ̶ ến sĩ cô đơn" tên
 ǡổếộ¿ ến đấ ốẻ
Ǥ ậ ǡ  Ø ả ến đấ ộ ¿Ǥ ệ
danh "cô đơn" được gán cho anh vì anh là ngườấ
ố ×  ộc thư hùng đẫ  ớ ẻ Ǥ 
¿ấn đấǡ ×ǡột ngườạn da đỏ
Ø ạnh bên. Đôi khi chúng ta nghĩ PhaoǦØ
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ị "anh hùng cô đơn," nhưng công cuộ  ề  ủ
Ǧlô đòi hỏØ ầựgiúp đỡ ủều ngườ Ǥ
ệ ềỗự  ủều người và đây là
điềǦØắ ởÀữØǦầ ố ủ
thư tín.

BỐI CẢNH KINH THÁNH - RÔ-MA 15:14 - 16:27
ầết thúc lá thư, PhaoǦØởạ ủđề ứ
ỗộố ả Ǥần đầu thư, ông nêu
²ằọi ngườ ầộứïǤờ Øấ
ạnh đế ệ ủa CơǦđố Ǧ ẻừ
ới ngườ Ǥ
ǦØ ×ềềừng vượ
ỏốØǦma đế  ực xa trong đếố Ǥ
¿ự ề²ềả ủa ngườ ǡ
Øốn đếững nơi chưa từï ²
ȋØǦͳͷǣʹͲǦ29). Đạạệồững đị
 ộc như GiêǦǦǦǡ Ǧđê, SaǦǦ  ả
ững vùng đấxa xôi, cho đếậ îếớȋØụ
1:8). Cư dân ởữền xa đó là gánh nặ
ồǦØØết lá thư này cho tín hữØǦǤ
ǦØếØØểự¿ Øǡ
ầựgiúp đỡ ủạØǦȋͳͷǣ͵ͲǦ͵͵ȌǤựï
đỡ ×ểồấn đềtài chính, nhưng PhaoǦØ ỉ
ủếọ ầện cho ông. Ông cũng có nhữ
đề ầảết trướ ự ệ ếề
²Øấ ầự ầǤ
ǦØ ết thúc lá thư vớ ộ     ủ
ữ ịem đồng lao đã trung tín đồớØ
trên bước đườầệ ïȋØǦͳǣͳǦ16). Dù chưa
×ịp đếØǦma nhưng rõ ràng là ông đã gặộốÀ
ữại đây trong các chuyếềǤWốọế
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ấÖ ầ ủa ông đốớọlà dườǤố îǡ
ông đưa ra mộờế ȋØǦͳǣͳǦͳͺȌộờ
chúc phướ ȋØǦͳǣͳͻǦʹȌǤ

I.
HOÀN THÀNH SỰ KÊU GỌI (15:14-16)
14 Hỡi anh em, về phần anh em, tôi cũng tin chắc rằng
anh em có đầy lòng nhân từ, đủ điều thông biết trọn
vẹn, lại có tài khuyên bảo nhau. 15 Nếu tôi đã lấy lòng
thật dạn dĩ mà viết thơ nói điều nầy điều kia với anh
em, ấy là để nhắc lại cho anh em nhớ, bởi ơn Đức Chúa
Trời đã làm cho tôi 16 nên chức việc của Đức Chúa
Jêsus Christ giữa dân ngoại, làm chức tế lễ của Tin
Lành Đức Chúa Trời, hầu cho dân ngoại được làm của
lễ vừa ý Chúa, nên thánh bởi Đức Thánh Linh.


ǦØọÀữạØǦ ịǡîØ
chưa có dịặều ngườại đó. Ông xem họnhư ngườ
ǡ ảtrong tình yêu thương, lẫự ộ  Ǥ
W  ợ ọ ằ ữ ờ ốt đẹǡ Ø ả 
ị×ǡ¿Øế ắ ằọữÀữạ
ẽǤềphương diện đạo đứ ǡọững ngườốǤ ọế
ệả ốếức mình để ọn điềảǤề
ặÀệǡọđầựØếǤ ọđã đượ ạỗố
ữ ữ ữ ờ ạy đó. Họ × ề ả  ý ữ
ạ  × ể hướ ẫ Ǥ ọ Ø À  ệ ǡ
nhưng cũng buộ ỗi ngườả ị ệề
độ ủ¿Ǥ× ǡÀữØǦững CơǦđố Ǧ
ữǤ
îậǡǦØếằọẫ ×ững điề ầ
ọ ỏǤØảềtâm linh, nhưng ai nấy đề
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×ềm năng đểở²ống Chúa hơn. PhaoǦØết thư
ọđểbù đắữ¿ ầếắ ọững điề
ầớǤǦØïậằời thư củØ ×ẻạ
ạn đốớộ ộØØập, nhưng
ẩềứđồcho phép ông làm điều đó. Ngoài ra, ân
ủ ủïǡ×ØØận đượ ừǡ
thúc đẩØạạ ẻữấn đềọ
Ǥ
Ǧlô cũng thấ ¿  ộ ầ ế ễ ụ  ụ
ï Ǥờựu Ướ ǡầếễ×ặïǤ
ọ ề ờ ï   ựǤ Ǧlô cũng thấ  
ệ ủa mình theo cách tương tựǤW²ố ý
ủa Chúa cho ngườ Ǥầếễcũng là ngườệ 
ếǤǦlô đón nhậ¿ảnh đó trong chứ ụ
ủ ¿Ǥ W ố ¿   ều ngườ ạ
 ï ốt, như là sinh tếđáng đượ ï ấ
ậǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Tấm lòng của Phao-lô trong chức vụ đã phản ảnh Đại Mạng
Lệnh trong Ma-thi-ơ 28:18-20 và Công Vụ 1:8 như thế nào?
Bạn làm cách nào để thực thi Đại Mạng Lệnh của Chúa?

II.
KHOE MÌNH TRONG CHÚA (15:17-19)
17 Vậy tôi có cớ khoe mình trong Đức Chúa Jêsus
Christ về điều hầu việc Đức Chúa Trời. 18 Vì tôi chẳng
dám nói những sự khác hơn sự mà Đấng Christ cậy tôi
làm ra để khiến dân ngoại vâng phục Ngài, bởi lời nói
và bởi việc làm, 19 bởi quyền phép của dấu kỳ phép lạ,
bởi quyền phép của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Ấy là
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từ thành Giê-ru-sa-lem và các miền xung quanh cho
đến xứ I-ly-ri, tôi đã đem đạo Tin Lành của Đấng
Christ đi khắp chốn.


Ǧlô đã chịềắớ, đã giảạấềǡ
đã khai mở ộắp nơi, nhưng ông không bao giờ
ềÀ  ủ¿ǤW ỉậộ×
ềï ²ØǤWếằØØểụ ụ
ằứ ² ủ¿Ǥấ ảững gì ông đã thự ệ
cho Chúa và vương quốc Ngài đềờứ ïǤǦØ
ẻớÀữØǦằǡọỗợØǡứ ọ
ỗợ  Øệc Chúa. Hai ngàn năm đã trôi qua, chúng
ẫ Öấảnh hưởạẽ ủ ộc đờǦØ
² ộǤếỷđầ²ǡ ắ  ắ
ngườ ØǦma đã ả ận được điều đó. Nhưng PhaoǦØ
Øỏộựkhiêm nhường đáng kinh ngạ ǤWế
ằng khoe khoang chính mình là điềạǤWậế
ằng chính Đấng Christ đã thự  ệ ữ ệ   
ØǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Phao-lô, cũng như các anh hùng đức tin trong Kinh Thánh,
đều rất khiêm nhường. Theo bạn, vì sao họ có được tâm tình
đó? Làm thế nào tín nhân tránh được sự cám dỗ tự cho mình
là tài giỏi thay vì tôn vinh Chúa trong sự thành công của
mình?

III. TÌM KIẾM NGƯỜI HƯ MẤT (15:20-21)
20 Nhưng tôi lấy làm vinh mà rao Tin Lành ở nơi nào
danh Đấng Christ chưa được truyền ra, để cho khỏi
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lập lên trên nền người khác, 21 như có chép rằng:
Những kẻ chưa được tin báo về Ngài thì sẽ thấy Ngài,
những kẻ chưa nghe nói về Ngài thì sẽ biết Ngài.


 Ø ụ 1:8, Chúa Jêsus đã tuyên bố ề ự
ềï ừ ²ǦǦǦlem đếận cùng trái đấǤ
ǦØậằng Chúa đang sửụng ông để
ệ ụ đó. Mục đích củ Ø   ề   ở
ững nơi chưa nghe vềChúa Jêsus. ĐiềØï Ø
ầẩ ấp. Phương thứ  ủǦØ
ả ở ững nơi chưa biế ề ïǡ  ¿  ả
ững nơi đã có người đếảng trướ ồǤ 
ệc thông thườ ủ Ǧlô là đế ữ î ị ứ
trong đếố ǡảng đạǡậ ội thánh. Sau đó, khi
Àữu đã mạẽđủđểựđứ² ¿ǡØẽ
đi qua thành phốkhác. Cũng giống như ngày nay, ông biế
ằ ế ớ Ö Ø ố người chưa biế ïǡ ần đượ 
 ứỗǤ
Ǧlô thườÀ ẫựu Ước để²ậựợ
ýọ ủa chương trình củØǤÀ ẫ
²  3Ǧǡ Ø ố × ằ ững người chưa biế
ï ẽ ấ  ững người chưa từ  ề  ẽ
ếȋ3ǦͷʹǣͳͷȌǤều ngườẽđáp ứớ
có cơ hộǤǦØố¿ Ø ụ ủa Chúa để 
ọcơ hội đó. PhaoǦlô đã dùng chứ ụ ủa mình đểỡđấ
ớ ï Ǥ²ự ế, lý do ông chưa thăm viế
ØǦ¿Øậộảở ộ
ạững nơi chưa được nghe Tin Lành và cũng chưa
× ộǤờớời điểm cho ông ghé thăm
ộạØǦǤựự ội thánh và môn đồ×
À    ọng, nhưng chúng ta cũng đừ ²
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 ệả ữngười chưa biế
ïǤ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Sự nguy hiểm của việc chỉ rao giảng Tin Lành cho người đã
nghe rồi, là gì? Sự nguy hiểm của việc đến rao giảng Tin Lành
cho những người chưa từng biết về Chúa Jêsus, là gì? Làm
thế nào để cân bằng hai công tác này?

IV.
HỢP TÁC VỚI NHAU (15:30-33)
30 Vậy, hỡi anh em, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng
ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi
khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những
lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa
Trời, 31 hầu để tôi được thoát khỏi những người
chẳng tin trong xứ Giu-đê, và của làm phước mà tôi
đem qua thành Giê-ru-sa-lem sẽ được các thánh đồ vui
lòng nhậm lấy. 32 Bấy giờ tôi có thể vui mừng đi đến
anh em, và nếu vừa ý Đức Chúa Trời, cũng nếm mùi
an nghỉ với anh em nữa. 33 Nguyền xin Đức Chúa Trời
bình an ở với anh em hết thảy! A-men.


ầứhai trong phân đoạǡǦØ×ới độ 
ả ủa mình như nói vớ   ị²Ǥố
ệtrong gia đình của Chúa là điềọǤǦØế
ằØØểầệ ïự ØậǤở¿ọ
î ẻốǡ²Ǧlô mong đượ ọ
giúp đỡǤữ"khuyên" trong câu 30, đúng ra, mang ý nghĩa
ủộờ² ầếǤự² ầØự²
 ầ ủ ǦØǤ Nó liên quan đế ứ ï ²
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Christ, là Đấ ế ậ   ố  ệ đầy ý nghĩa. Nó
cũng liên quan đế¿² ủa Đứ ǡ¿²
sâu đậm mà Thánh Linh ban cho con cái Chúa đểthúc đẩ
ọ ầệ ǦØǤ
¿² ầỗợ ÀǡǦlô xin ngườ
ØǦ ẩệ ØǤữ̶ ến đấờ
ầện" đưa ra hình ảộ ộc đấểthao căng
ẳng đòi hỏ ỗ ự  ấ ớ   ần đồng độǤ 
ệ ǦØấững khó khăn đang chờtrướ 
ắǡ  Ø ấ ầ ững người đồ  ẵ  ầ
ệ ØớØǤǦlô đặ ệ² ầu ngườ
ØǦ ầệ  ứ Øẽải đốặǤ
Đầ²ǡØọ ầện đểông đượ ả ứỏ
ững ngườØởứ Ǧđê. ều ngườở
²ǦǦǦ Øẻảội đức tin, là điề ×ể
ếạ ủØịđe dọǤứhai, ông xin ngườ
ØǦ ầ ện để ố ề ứ ợ ủ   ï
ngườạ²×ïÀữếốạ Ǧ
đê ẽđượ  ấậǤụ ụ ủØớạ ×ể
ến ngườ ờǤ¿ậy, ông ao ướ ọở
Öớụ ụï× ØǤố îǡØ
ọ ầện đểông có cơ hộớm đến thăm họ. Ông đã
ị¿ ứở  nghĩa vụkhác, nhưng nay,
Ø ốn được ghé thăm họvà đượ ỉngơi
ớọữa. Ông mong đợi cơ hội đượ ặậặt đểÀ 
ệọvà đượ ọÀ ệǤ
 Øụ ếờ ầệ ủǦlô đã
đượ ậǡîØ  Øg đợǤ Àữ
ởØǦma chào đón ông (Công VụʹͳǣͳǦʹͲȌǤW
đượ ảỏẻîằ  ịÀØǦắ
ữȋØụʹͳǣ͵ͳǦ34). Ông đã đặt chân đếØǦǡ
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tư cách là một tù nhân đang chờ²ǦửȋØụʹͷǣ
ͻǦͳʹǢʹͺǣͳͳǦ͵ͳȌǤ
² ầữờ ầừ  Àữạ
ØǦǡǦlô đã cầệắọặọǤW
ï ọảệựệệ ủï¿Ǥ
Đế ếØǦấựớệt danh Pax Romana, nghĩa
̶Ö¿ ủa ngườ Ǥ̶îựhòa bình này đem đế
an ninh cho đếốc, nhưng nó đượ ¿ởắ
ủa quân độǤềự  ủọđếừựợhãi và đe dọǤ
ÀữØǦ ×ể ×ự¿ắc hơn, là bình an
 ǦØ × ới ngườ ǦÀ ằ × ̶vượt hơn mọ
ểế̶ȋǦÀͶǣȌǤ
ǦØếï ức thư vớ ữAmen. Chương 16
ồộ ững người đã đem đếề
phướ ạ Ǧlô, cũng như những ngườốn đem
đến phướ ạnh cho ngườØǦǤộầữǡØấ
ạứ ạ ủựợp tác, cũng là điềÀ ệ
ï Ǥ

CÂU HỎI SUY NGẪM VÀ THẢO LUẬN:
Những điều Phao-lô yêu cầu tín hữu Rô-ma cầu thay cho ông
bày tỏ ưu tiên của ông là gì? Ba vấn đề ông xin nhờ cầu thay
phù hợp với nội dung bức thư của ông như thế nào?

TÓM TẮT BÀI HỌC



Ǧlô là gương mẫ ủa đờốÀǡ ủộ
giáo sĩ, của ngườở ộ ủộục sư.
²ốt lá thư, chúng ta thấ¿ ủØếÖ
 ệ   ả     ự Ø ệ  ïǤ
WØựa vào năng lự  ủ À¿ǡ ỉờ ậ
ïǡÀự ộng tác, cũng như cầ ủ ị
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em đồng đứ Ǥầïîỗ ị ï
ta để ế ố Ø ệ   ền Tin Lành cho đế 
ởạǤ
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“Paul’s Voyage to Rome” is adapted from the Holman Bible Atlas
(Nashville: Holman Reference, 2014), 256. Used by permission.
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