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Muốn Sử Dụng “Sống Với Lời Chúa” Cách Hữu Hiệu
Dù bạn là giáo viên hay học viên
1. Sữa soạn sớm trước ngày học một tuần lễ.
2. Đọc qua toàn thể sách. Xem mục lục, đọc phần giới thiệu của
sách, và đọc phần giới thiệu chương có bài học bạn sắp nghiên
cứu. Cố gắng để ý xem cách bài học quan hệ với cả chương và
toàn bộ cuốn sách.
3. Cầu nguyện và đọc phần kinh văn chính của bài học. (Các bài
học được dựa vào Kinh Thánh xuất bản 1929, bạn nên nghiên
cứu và so sánh với các bản dịch khác như Bản Dịch Mới
(BDM) và Bản Diễn Ý (BDY))
4. Sau khi đã đọc phần kinh văn chính trong Kinh Thánh, đọc
phần bài học. Bài học đã được soạn để giúp đỡ bạn trong khi
nghiên cứu Kinh Thánh.
5. Đọc phần được in trong các khung nhỏ của mỗi bài học. Đây là
các chi tiết được cung cấp để thêm vào phần nghiên cứu, gợi ý
và khuyến khích người học suy nghĩ và áp dụng.
6. Cố gắng trả lời các câu hỏi ở trong mỗi bài học. Các câu hỏi
này được soạn để khuyến khích người đọc suy nghĩ và áp dụng.
Có thể dùng các câu hỏi này trong lớp học.
Nếu bạn là giáo viên
A. Làm tất cả những điều kể trên.
B. Trong buổi học đầu tiên, đọc lướt qua toàn thể cuốn sách, xác
định ngày sẽ dạy mỗi bài học. Hướng dẫn cả lớp ghi những
ngày này xuống vào trong mục lục, và trang đầu của mỗi bài
học.
C. Có thể dùng các sự giúp đỡ trong việc dạy được cung cấp qua
Baptist Standard hay/và ở trên Internet. Trong nước Mỹ có
thể gọi điện thoại 214-630-4571 để đặt mua Baptist Standard.
Nếu cần biết chi tiết để dùng Internet xin gửi điện thư qua địa
chỉ baptistway@bgct.org. (Các thông tin này cũng có ích lợi
cho các học viên ở trong lớp).
D. Mua "Tài Liệu Hướng Dẫn Giáo Viên", đi kèm theo với những
bài học trong sách này. Các đề nghị để dạy ở trong "Tài Liệu

Hướng Dẫn Giáo Viên" là những đề nghị thực tế, dễ dùng sẽ có
ích lợi cho lớp học.
E. Sau khi bạn đã nghiên cứu phần kinh văn chính của bài học,
nội dung bài học, và các tài liệu khác, hãy dùng các đề nghị để
dạy ở trong "Tài Liệu Hướng Dẫn Giáo Viên" để giúp bạn
hoạch định cách hướng dẫn cả lớp học.
F. Vui vẻ hướng dẫn lớp học khám phá ý nghĩa của những phân
đoạn Kinh Thánh và áp dụng vào đời sống.
G. Giáo viên nên chọn một câu gốc dựa theo bài học thích hợp
cho lớp học của mình để các học viên học thuộc lòng.
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II Cô-rinh-tô 2:14—3:6
______ Gìn Giữ Tấm Lòng Cho Chức Vụ
II Cô-rinh-tô 4:1-15
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II Cô-rinh-tô 6:1-13; 7:2-4
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II Cô-rinh-tô 7:5-16
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II Cô-rinh-tô 8:1-21
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Chương III
Vượt Qua Hiện Trạng
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Bài số 11
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Lời Giới Thiệu
II Cô-rinh-tô: Cá Nhân Hóa Chức Vụ
Thư II Cô-rinh-tô là một phần trong bức thư của Phao-lô
gởi cho một Hội Thánh mà ông thành lập, có lẽ là Hội Thánh gặp
nhiều vấn đề nhất. Phao-lô đã thành lập Hội Thánh tại Cô-rinh-tô
trên chuyến hành trình truyền giáo thứ hai của ông (Công Vụ 18:117). Cô-rinh-tô, là một hải cảng, và cũng là một thành phố quốc tế.
Tình trạng suy đồi đạo đức ở đây nổi tiếng đến độ từ Cô-rinh-tô
hóa trở thành một lối nói tránh khi đề cập đến sự trụy lạc tình dục.
Do đó, dù Phao-lô thành lập Hội Thánh từ trong nhà hội, nhiều tín
hữu Cô-rinh-tô dường như phần lớn đều xuất thân từ ngoại giáo.
Thế nên các thành viên đầu tiên của Hội Thánh hiếm có ai có đời
sống giống như gia đình chấp sự trong Hội Thánh Báp-tít, là mô
hình gia đình mà các Hội Thánh Báp-tít ngày nay thường gọi là
“có triển vọng tốt”! Thế nên, không có gì lạ khi I Cô-rinh-tô cho
thấy rằng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đã bị lây nhiễm bởi vô số nan
đề. Các nan đề này tiếp tục trong II Cô-rinh-tô, nhưng điểm nhấn
mạnh chuyển sang sự thách thức trước chức vụ lãnh đạo của Phaolô. Do đó, phần lớn thư II Cô-rinh-tô là sự Phao-lô bảo vệ chức vụ
của mình nói chung, và quyền của ông trong việc phục vụ Hội
Thánh Cô-rinh-tô nói riêng.
Trên một số phương diện, II Cô-rinh-tô là bức thư riêng tư
nhất của Phao-lô, cho biết nhiều điều và những chi tiết về đời tư
của ông nhiều hơn bất cứ thư tín nào khác. Phao-lô hết lần này đến
lần khác tìm cách thuyết phục người Cô-rinh-tô trung thành với
ông. Bằng cách nào đó, các giáo sư chống đối Phao-lô lại đang lôi
kéo Hội Thánh đừng xem trọng Phao-lô, cũng như đừng chú ý tới
những lời dạy của ông, gây nên nhiều tổn hại cho Hội Thánh.
Chúng ta không biết chính xác các giáo sư chống đối đó là ai, hay
họ dạy dỗ điều gì. Điều chúng ta biết đó là họ đang trong quá trình
thuyết phục những người Cô-rinh-tô rằng Phao-lô thuộc hạng hai
nếu đem so với họ. Hiển nhiên có nhiều người tham dự vào cuộc
đua tranh giành sự trung thành. Thay vào đó, Phao-lô lại quan tâm
về đường hướng mà những giáo sư chống đối này đang dẫn những
người Cô-rinh-tô đến. Phao-lô tin rằng việc Hội Thánh Cô-rinh-tô
chú tâm vào những người lãnh đạo chống đối này đã gây hại cho
Hội Thánh. Thế nên ông dùng nhiều phương tiện khác nhau để cố

cứu vãn tình thế này, ngõ hầu những người Cô-rinh-tô có thể hàn
gắn vết rạn nứt giữa họ.
Thư II Cô-rinh-tô không giống như bất cứ thư tín nào khác
của Phao-lô. Thư II Cô-rinh-tô không giống như thư Rô-ma, phần
Phao-lô giải thích nặng lý luận nhất về Phúc Âm. Thư này cũng
không giống I Cô-rinh-tô, là bức thư giải thích những vấn đề đạo
đức và thần học mà Hội Thánh Cô-rinh-tô quan tâm tới. Không
giống các thư tín này, cũng như những thư tín Phao-lô khác, II Côrinh-tô không nói nhiều về thần học, theo sau là phần nói nhiều về
đạo đức. Trái lại, II Cô-rinh-tô bắt đầu và kết thúc bằng lời Phao-lô
bênh vực cho chức vụ sứ đồ của ông (các chương 1—7, 10—13).
Một phần nhỏ ở giữa khích lệ người Cô-rinh-tô dự phần vào việc
dâng hiến cho các thánh tại Giê-ru-sa-lem mà Phao-lô là người thu
góp (các chương 8—9). Hơn nữa, II Cô-rinh-tô có vô số lần đề cập
tới đời sống Phao-lô cũng như những cảm xúc của cá nhân ông
(chẳng hạn, hãy xem 1:3-10, 23-24; 2:1-14; 5:6-11; 6:3-12; 7:2-15;
11:22-29). Có lẽ II Cô-rinh-tô không chỉ đơn thuần là một bức thư
như chúng ta nghĩ về những bức thư khác của Phao-lô. Giống như
một số bức thư cá nhân thời nay, II Cô-rinh-tô có khuynh hướng
nhảy từ chủ đề này sang chủ đề khác, và rồi quay trở lại chủ đề
trước.
Khi viết II Cô-rinh-tô, Phao-lô dùng các kỹ năng truyền
thông của thời đó và cố gắng thuyết phục người Cô-rinh-tô quay
trở lại với tình bạn đã từng gắn bó họ với nhau. Một trong những
phương pháp này, khá phổ biến thời đó, được gọi là “nói thẳng.”
Khi dùng lối “nói thẳng,” một người tìm cách khích lệ người bạn
của mình để cải thiện theo cách này hay cách khác. Hiển nhiên,
“nói thẳng” là điều cần thiết, nhưng nhìn chung lúc nào cũng phải
mạo hiểm, bất luận người ta dùng cách này ở thế kỷ nào! Các từ
ngữ cần phải nói với giọng điệu phù hợp và đúng lúc, đồng thời
phải bắt nguồn từ lòng quan tâm đối với người bạn. Phao-lô trực
tiếp sử dụng phương pháp này trong 6:11.
Một phương pháp khác là “tự khen.” Chúng ta thấy nhiều
người ngày nay sử dụng phương pháp “tự khen,” nhưng hầu hết
mọi người đều không mấy thoải mái với ý tưởng này. Tuy nhiên,
phương pháp này lại được chấp nhận vào thời đó, nếu áp dụng với
thái độ khiêm nhường, tránh kiêu ngạo. Phao-lô tin rằng các đối
thủ của ông đã vượt quá giới hạn, và ông cẩn thận chỉ cho người
Cô-rinh-tô thấy rằng họ là “thơ gởi gắm” của ông (3:1).

Dù chúng ta có gọi thư tín này là thư II Cô-rinh-tô, thì trên
thực tế, đây là bức thư thứ hai duy nhất mà chúng ta có. Nếu chúng
ta có tất cả những bức thư đã được đề cập, II Cô-rinh-tô có lẽ sẽ là
“IV Cô-rinh-tô.” Một bức thư trước cả thư I Cô-rinh-tô đã được đề
cập đến trong I Cô-rinh-tô 5:9. Hai bức thư khác, giữa I Cô-rinh-tô
và II Cô-rinh-tô, cũng đã bị mất, bức thư khiến cho những người
Cô-rinh-tô đau đớn, và cũng bởi đó mà Phao-lô viết tiếp thư II Côrinh-tô của chúng ta (xem II Cô-rinh-tô 2:2-3; 7:8). Thêm vào đó,
một số nhà giải kinh cho rằng II Cô-rinh-tô là tập hợp của nhiều
bức thư dựa trên sự chuyển đổi văn phong giữa II Cô-rinh-tô 1—9
và II Cô-rinh-tô 10-13. Tuy nhiên, tất cả các bản thảo đều liệt hai
phần thành II Cô-rinh-tô.
Trong ánh sáng tính chất cá nhân của thư II Cô-rinh-tô,
nhiều bài học cũng sẽ tập trung vào những vấn đề cá nhân cho
chúng ta. Những vấn đề cá nhân được bàn đến trong loạt bài học
này gồm có: đối diện với sự chịu khổ; yên ủi người khác; vượt qua
những mối quan hệ căng thẳng; phục vụ người khác; không ngã
lòng; đối diện với sự chết; chân thật; dâng hiến của cải, tài sản; giải
quyết xung đột; lệ thuộc vào ân điển Đức Chúa Trời; và tìm cách
giúp đỡ người khác thay đổi, đặc biệt là những người chúng ta yêu
thương.

Phục Vụ
Những Người Bất Đồng Ý Kiến

Chương

1

Chương này dựa trên II Cô-rinh-tô 1-7 và gồm có tám bài
học. Trong phần này của thư II Cô-rinh-tô, Phao-lô cẩn thận nhưng
rất nhiệt tâm bảo vệ chính ông và chức vụ của ông.
Các giáo sư chống đối đã lợi dụng sự hiểu lầm về những lời
dạy trước đó của Phao-lô và điều mà người Cô-rinh-tô xem là
Phao-lô thất hứa với họ vì không đến thăm họ được. Kết quả là
người Cô-rinh-tô có thái độ xa cách đối với Phao-lô. Vấn đề này đã
leo thang và gây nên sự rạn nứt trong mối quan hệ của Hội Thánh
và Phao-lô.
Như trong các bức thư riêng tư ngày nay, trọng tâm chuyển
tới và lui giữa vấn đề này và vấn đề khác, chứ không giống như
một bài luận văn, nói hết vấn đề này mới chuyển sang điểm khác.
Các bài học đi theo các phân đoạn Kinh Thánh và nhấn mạnh sứ
điệp của Phao-lô. Đó là lý do chính vì sao chương bài học này dài
hơn các chương bài học khác. Vấn đề chính trong bảy chương này
khá giống nhau. Vì thế, nếu chia chương ra thành hai hoặc ba
chương là bất hợp lý.
Phao-lô cố gắng kéo những người Cô-rinh-tô trở lại mối
quan hệ tích cực với ông. Những bài học này tập trung vào cách
Phao-lô tiếp cận những người Cô-rinh-tô nhằm đạt được mục tiêu
này, và đưa ra nhiều bài học áp dụng cho đời sống cá nhân cũng
như Hội Thánh hiện tại.

Chương I

Phục Vụ
Những Người Bất Đồng Ý Kiến

Bài Học 1

Khi Bạn Chịu Khổ
II Cô-rinh-tô 1:1-11

Bài Học 2

Khi Các Mối Quan Hệ Trở Nên Căng Thẳng
II Cô-rinh-tô 1:12-2:11

Bài Học 3

Đo Lường Chức Vụ Của Chúng Ta
II Cô-rinh-tô 2:14-3:6

Bài Học 4

Gìn Giữ Tấm Lòng Cho Chức Vụ
II Cô-rinh-tô 4:1-15

Bài Học 5

Lòng Tin Cho Hiện Tại
Và Cho Cõi Đời Đời
II Cô-rinh-tô 4:16-5:10

Bài Học 6

Được Thúc Đẩy Phục Vụ
II Cô-rinh-tô 5:11-21

Bài Học 7

Hãy Trung Tín, Hãy Thực Tế
II Cô-rinh-tô 6:1-13; 7:2-4

Bài Học 8

Phê Bình Và Đón Nhận Sự Phê Bình
II Cô-rinh-tô 7:5-16
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Một thông điệp hiện lên trên màn hình máy tính của tôi,
khiến tôi khá bối rối. Mẫu tin như sau: “Mẹ ơi, có phải mẹ muốn
chúc mừng kỷ niệm ngày cưới không, Chúa Nhật rồi? Dù sao đi
nữa, cám ơn mẹ cho con $100.” Tôi không biết ai gởi cái email
này, và cũng không biết gởi cho ai. Mẫu tin gởi sai địa chæ.
Phong tục trong thời Phao-lô không cho phép phạm phải
những sai lầm như vậy. Từ hồi xưa, các bức thư cũng tuân thủ một
tiêu chuẩn giống như các bức thư thời nay. Lời chào gồm có tên
người viết và người nhận. Phao-lô gởi thư này chủ yeáu cho Hội
Thánh tại Cô-rinh-tô.
Một số diễn giả và các nhân sự Cơ-đốc không thích để lộ
tung tích của mình khi đi lại. Họ cố gắng không để lại một dấu vết
nào về công việc hay sự kêu gọi của họ vì họ nghĩ rằng rất có thể
họ sẽ được vào làm chứng nếu những người liên lạc với họ không
biết rằng họ là các mục sư. Tuy nhiên, Phao-lô đã nói rõ ông là ai,
và sự kêu gọi sứ đồ của ông là gì trong phần mở đầu của mỗi bức
thư mà ông viết.
Giới Thiệu II Cô-rinh-tô
Các học giả Kinh Thánh nhìn chung đồng ý rằng đây là bức
thư riêng tư nhất trong số các thư tín của Phao-lô. Trong khi những
bức thư khác bàn đến các chủ đề thần học và đạo đức, bức thư này
giống như một tiểu sử hơn. Phao-lô cho chúng ta thấy đôi điều về
thần học và chức vụ của ông trong bức thư này. Đáng tiếc là ông
lược bỏ những thông tin mà có lẽ các độc giả của ông từng biết,
vốn có thể giúp chúng ta hiểu bức thư tốt hơn. Việc chúng ta thiếu
thông tin khiến cho việc giải nghĩa của chúng ta thêm phức tạp, và
cứ thắc mắc không thôi.
Cô-rinh-tô là một thành phố quốc tế, trung tâm thương mại
hàng đầu của Hy Lạp cổ đại. Đó là con đường thủy giữa biển
Adriatic và biển Aegean. Có sự giao thương qua lại giữa Ai Cập,
Tiểu Á, Sy-ri và Ý, tạo nên một dòng chảy những tác động trí tuệ
cũng như tôn giáo. Các câu cách ngôn thường dùng rất hay mô tả
về sự giàu có và phóng đãng của thành phố này.
Cô-rinh-tô có một đền thờ lớn thờ thần Aphrodite. Nữ thần
này ảnh hưởng rộng khắp thế giới cổ đại. Tại Cô-rinh-tô, có một
huyền thoại kể rằng nữ thần Hy Lạp từ dưới biển lên. Các mối liên
hệ hàng hải của bà đã đem đến cho bà hàng ngàn nữ tế và những
2
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Phao-lô, theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ Đức Chúa
Jêsus Christ, cùng người anh em chúng ta là Ti-mô-thê, gởi cho Hội
thánh của Đức Chúa Trời ở thành Cô-rinh-tô, và cho hết thảy thánh
đồ ở khắp xứ A-chai: 2 Nguyền xin anh em được ân điển và sự bình
an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa
Jêsus Christ! 3 Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên
ủi, 4 Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự
yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi
kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! 5 Vì như những sự đau đớn
của Đấng Christ chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của
chúng tôi bởi Đấng Christ mà chứa chan cũng thể ấy. 6 Như vậy,
hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được
rỗi; hoặc chúng tôi được yên ủi ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự
yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau
đớn mà chúng tôi cùng chịu. 7 Sự trông cậy của chúng tôi về anh em
thật vững vàng; vì biết rằng bởi anh em có phần trong sự đau đớn,
thì cũng có phần trong sự yên ủi vậy. 8 Vả, hỡi anh em, chúng tôi
không muốn để anh em chẳng biết sự khốn nạn đã xảy đến cho chúng
tôi trong xứ A-si, và chúng tôi đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình,
đến nỗi mất lòng trông cậy giữ sự sống. 9 Chúng tôi lại hình như đã
nhận án xử tử, hầu cho chúng tôi không cậy mình, nhưng cậy Đức
Chúa Trời là Đấng khiến kẻ chết sống lại. 10 Ấy chính Ngài đã cứu
chúng tôi khỏi sự chết lớn dường ấy, và sẽ cứu chúng tôi; phải, chúng
tôi còn mong Ngài sẽ cứu chúng tôi nữa. 11 Chính anh em lấy lời cầu
nguỵện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu
nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi
mà tạ ơn nữa.

gái điếm tôn giáo, đặc biệt phổ biến giữa vòng hàng trăm thủy thủ
ghé thăm thành phố trong thời gian ngắn.
Lần đầu tiên Phao-lô ghé thăm thành Cô-rinh-tô là vào năm
50 SC (Công Vụ 18:1) trong chuyến hành trình truyền giáo thứ hai
của ông. Ông đào tạo nhiều môn đồ và thành lập Hội Thánh. Ông ở
tại đó khoảng mười tám tháng (Công Vụ 18:11) trước khi trở về
An-ti-ốt tại Sy-ri-a, nơi ông kết thúc cuộc hành trình của mình.
Trong suốt một năm rưỡi Phao-lô ở tại Cô-rinh-tô, ông đã dạy dỗ
các tân tín hữu, và chắc chắn các tân tín hữu cần sự dạy dỗ! Dù có
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vẻ như Phao-lô đã thành lập Hội Thánh từ những người ở trong
nhà hội, nhiều người xuất thân từ ngoại giáo đã trở về cùng Chúa.
Họ cần sự hướng dẫn thuộc linh, lời khuyên khôn ngoan và tình
yêu thương mềm mại của ông. Phao-lô cảm thấy rằng vì ông đã
thành lập Hội Thánh này, nên ông có trách nhiệm tiếp tục nuôi
nấng và hướng dẫn Hội Thánh. Ông làm việc này bằng các chuyến
viếng thăm và các thư tín.
Lời Chào Và Ca Ngợi (1:1-3)
Sau khi khẳng định thẩm quyền của ông trong cương vị sứ
đồ, Phao-lô thường kể tên một người khác, hoặc những người đang
ở với ông. Trước đó Ti-mô-thê, “con thật… trong đức tin” của
Phao-lô (I Ti-mô-thê 1:2) và cũng là đồng nghiệp, đã được sai đến
để đánh giá tình hình tại Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 4:17). Khi viết
thư này, Ti-mô-thê đã trở về với Phao-lô. Nhiều trường hợp đã
được cải thiện, nhưng vẫn còn các phần tử chống đối không chịu
thừa nhận thẩm quyền của Phao-lô.
Một loạt các học giả cho rằng việc Phao-lô đề cập đến chức
sứ đồ của ông trong II Cô-rinh-tô là một nỗ lực trực tiếp nhằm bác
bỏ những lời tuyên bố của những người chỉ trích ông, nói rằng ông
đã không đạt được một số tiêu chuẩn để được công nhận là một sứ
đồ. Gom bó các mẫu thông tin lại với nhau, những nhà phê bình
Kinh Thánh tin rằng đây có thể là bức thư thứ tư Phao-lô gởi cho
Hội Thánh Cô-rinh-tô (xem phần “Giới Thiệu II Cô-rinh-tô”). Họ
lý luận rằng bức thư trước là một sự quở trách nghiêm khắc về việc
những tranh cãi nghiêm trọng đã sinh sôi nảy nở trong mối thông
công suốt khoảng thời gian ông vắng mặt (II Cô-rinh-tô 2:3). Một
số người phủ nhận thẩm quyền của Phao-lô. Họ đặt vấn đề về uy
tín của ông khi công bố ông là một sứ đồ mà không hề có liên hệ gì
với Đức Chúa Giê-su trong suốt chức vụ của Ngài trên đất. Họ
nghi ngờ vai trò của Phao-lô vì ông không có những bức thư giới
thiệu chính thức của bất kỳ cộng đồng Cơ-đốc nào.
Trái lại, Phao-lô nghĩ rằng việc Cứu Chúa phục sinh đã
hiện ra với ông trên đường đi Đa-mách (Công Vụ 9:1-6) và có lẽ
luôn cả khải tượng sau đó ông thấy (Công Vụ 18:9-11) có thể sánh
với việc các môn đồ ở với Đức Chúa Giê-su trong suốt thời gian
Ngài còn trên đất. Phao-lô nghĩ rằng sự chịu khổ của ông vì Đấng
Christ là đủ để biệt riêng ông ra làm một sứ đồ. Ông khẳng định
4
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rằng sự kêu gọi và sứ mệnh của ông là hợp lệ vì ông đã nhận lãnh
hai điều đó từ chính Chúa (Ga-la-ti 1:1). Ông rất thẳng thắn khi nói
rằng ông không hề tìm kiếm hay được sự chấp thuận chính thức
của bất cứ ai. Trong quan điểm của ông, ông không cần sự chấp
thuận đó. Ông kể sự chịu khổ của ông vì cớ Đấng Christ là sự phê
chuẩn khác cho chức sứ đồ của ông.
Theo phong tục thời đó, người viết phải bày tỏ thái độ biết
ơn hoặc chúc lành cho những người nhận thư. Khi Phao-lô dùng
hình thức này thì không phải chỉ có hình thức mà thôi. Việc đề cập
đến aân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng
ta, và “bởi Đức Chúa Giê-su Christ” (II Cô-rinh-tô 1:2) có mục
đích nhắc nhở các độc giả của ông về phước lành của Đức Chúa
Trời dù họ không xứng đáng.
“Ân điển” đề cập đến ơn ban cho nhưng không của Đức
Chúa Trời. Ân điển mô tả cả thái độ lẫn hành động của Đức Chúa
Trời mà qua đó Ngài tha thứ cho các tội nhân không xứng đáng,
đồng thời phục hồi họ vào trong mối tương giao yêu thương với
Ngài. Ân điển là nỗ lực của Đức Chúa Trời nhằm đưa nhân loại xa
cách tuyệt vọng trở lại hòa thuận với ý muốn Ngài. Không ai có
thể kiếm được ân điển, và cũng không ai có thể ban ân điển cho
một ai khác. Một khi được đón nhận, ân điển khởi đầu một đời
Một Bức Thư Của Hội Thánh
Các chương trình thờ phượng Báp-tít thường có phần “kêu gọi”.
Đây là lúc những ai được Đức Chúa Trời cảm động được mời lên để tuyên
xưng đức tin cách công khai. Họ có thể ăn năn, tái dâng hiến chính mình, và
xin gia nhập mối thông công qua phép báp-tem, tuyên xưng... Việc làm báptem chỉ diễn ra một lần - khi ăn năn và xưng nhận đức tin nơi Đấng Christ.
Người này trở thành một thành viên của Hội Thánh.
Một người gia nhập Hội Thánh bằng cách tuyên xưng là người đã
chịu báp-tem, nhưng muốn gia nhập Hội Thánh. Người này được nhận vào
bằng cách đọc bảng tuyên xưng nếu không có giấy tờ chuyển hội. Khi nhận
người này như thế, Hội Thánh phải kể ứng cử viên là đáng tin cậy. Theo số
phiếu của hội chúng, người này có thể trở thành một thành viên.
Một bức thư của Hội Thánh là sự trao đổi giữa các Hội Thánh “có
cùng niềm tin và tổ chức.” Thành viên tương lai đáp lại lời mời bằng cách
xin gia nhập Hội Thánh. Hội Thánh nhận sẽ liên lạc với Hội Thánh cũ của
người tín hữu này để lấy thông tin về quá trình người này sinh hoạt tại đây.
Hội Thánh cũ bỏ phiếu để quyết định viết thư khẳng định hay phủ nhận tư
cách, hành vi, và tình trạng thuộc viên của người này.
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sống biến đổi. Mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời dưới
sự tác động của Đức Thánh Linh sản sinh ra hành vi đúng. Soạn
giả Julia H. Johnston đã nắm bắt được bản chất của ân điển trong
bài thánh ca nổi tiếng của bà, “Ân Điển Lớn Hơn Tội Ta.” Bà mô
tả sự dư dật và quyền năng của ân điển, kết luận rằng ân điển thật
“kỳ diệu, vô tận và vô song.”
Phao-lô bày tỏ lòng ông khao khát cho các tín hữu được
luôn cả sự “bình an.” Phao-lô muốn các độc giả của mình kinh
nghiệm sự bình an gì? Sự bình an là sự yên bình bất chấp hoàn
cảnh. Sự bình an không thể hiện diện nếu không có ân điển. Sự
bình an không thể bắt chước được, và cũng không thể giả mạo
được. Chẳng khó gì để có được sự bình an, và sự bình an cũng
không hề gián đoạn. Sự bình an không ngừng tuôn chảy trong đời
sống người tín hữu. Sự bình an là sự điềm tĩnh vượt quá mọi sự
hiểu biết (Phi-líp 4:7).
Cả ân điển lẫn sự bình an đều không thể kiếm được, hay
làm ra được. Cả hai đều là những món quà chỉ có trong Đức Chúa
Giê-su mà thôi. Đức Chúa Giê-su phán, “Ta để sự bình an lại cho
các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự
bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối
và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Sự bình an bắt nguồn từ việc đặt ý
muốn Đức Chúa Trời làm trung tâm. Đó chính là lòng tin chắc nơi
những ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời cho dân sự Ngài. Kinh
nghiệm sự bình an này tức là tiêu trừ sự lo lắng và sợ hãi trong
cuộc sống vì Đức Chúa Trời là thiện, và Đức Chúa Trời tể trị.
Chỉ cần nhớ tới một chút ơn lành đó thôi cũng đủ khiến
Phao-lô cất lời ngợi khen. Ông viết, “Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha
Nghiên Cứu Theo Tình Huống
Cách đây không lâu, một chính phủ ngoại quốc đã bắt hai giáo sĩ
Báp-tít, vu oan và bỏ tù họ. Có một số ngày các tù nhân bị buộc phải đứng
nhiều giờ dưới nắng trưa, hai tay giơ cao lên khỏi đầu. Người thanh niên trẻ
hơn nghĩ rằng thân thể đang bị sốt sét của anh không thể chịu nổi nữa,
nhưng anh nhìn thấy người đồng nghiệp lớn tuổi hơn của mình đang đứng
thẳng. Những bàn tay vô hình dường như cũng đang giơ lên. Hôm đó là sinh
nhật của người đàn ông lớn tuổi hơn, và tên của ông được in trong lịch cầu
nguyện! Hàng ngàn Cơ-đốc nhân đang cầu nguyện cho ông. Sự cầu nguyện
đúng sẽ tác động như thế nào đến chức vụ của Hội Thánh của bạn?
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Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức
Chúa Trời ban mọi sự yên ủi” (II Cô-rinh-tô 1:3).
Chức Vụ Của Sự Khổ Nạn Và Yên Ủi (1:4-10)
Trong đời sống thuộc về Đức Chúa Trời, không có điều gì
là lãng phí, kể cả sự khổ nạn. Sự yên ủi thiêng liêng là điều thêm
ơn cho người chịu khổ vượt hơn hẳn những người khác. Sự khổ
nạn có thể biến thành phước hạnh, dù rằng không phải lúc nào việc
này cũng xảy đến ngay lập tức. Phao-lô xem sự khổ nạn và thương
khó như là sự quản trị. Trong trí của ông, khó khăn và sự yên ủi
giống như hai mặt của một đồng tiền. Một mặt thì đau đớn; mặt kia
là phần thưởng. Một mặt thì đáng sợ; mặt kia thì vui mừng. Một
mặt chịu cảnh khổ cực; mặt kia là chức vụ. Từng một nỗi buồn
trang bị cho người từng trải kinh nghiệm để hỗ trợ thuộc linh cho
một người khác. Sau khi chính chúng ta kinh nghiệm sự yên ủi của
Đức Chúa Trời, chúng ta có thể giúp thêm sức, thêm hy vọng và
khích lệ cho những người khác, những người cũng đang chịu sự
thử thách.
Nhiều năm trước đây, đứa con gái mới sinh của tôi bị đau
rất nặng. Có nhiều lúc dường như bé không thể sống được. Vào
một trong những lúc như thế, một chị em trong Hội Thánh của
chúng tôi, là người mà tôi biết rất ít, đến thăm. “Tôi biết ông đang
phải trải qua điều gì,” chị ấy nói, “Khi đứa con gái của tôi bằng cỡ
tuổi con oâng, bé bị đau nặng.” Bằng cách nào đó, tôi biết rằng
trong số tất cả những người khách đến thăm, thì người mẹ đó thực
sự hiểu được hoàn cảnh khủng hoảng của chúng tôi. Sự khổ nạn
của chị ấy là phước hạnh cho tôi. Tạ ơn Chúa, con gái chúng tôi đã
qua khỏi.
Dù rằng nguyên tắc quản trị áp dụng cho tất cả những sự
khổ nạn, Phao-lô đang đề cập đến một loại khổ nạn đặc biệt: khổ
nạn vì là một Cơ-đốc nhân. Đây chẳng phải là điều mới mẻ, cũng
không lạ lẫm gì đối với một giáo sĩ lưu động. Những sự khổ nạn
của ông không có gì ngạc nhiên cả (Công Vụ 9:16). Những sự đó
đã được biết đến trước! Những người Do Thái mộ đạo tin rằng sự
khổ nạn lớn là một điều kiện tiên quyết cho sự giáng lâm của Đấng
Mê-si-a. Trên thực tế, đã có sự khổ nạn lớn, nhưng Đức Chúa Giêsu gánh rồi. Ngài chịu khổ vì con người. Ngài là Tôi Tớ Chịu Khổ,
Đấng mà Ê-sai mô tả chi tiết (Ê-sai 53). Ngài chịu khổ vì chúng ta!
II Cô-rinh-tô_1
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Đức Chúa Giê-su không chỉ chịu khổ cho chúng ta, Ngài cũng chịu
khổ với chúng ta nữa (Công Vụ 9:4-5).
Phao-lô là người đầy kinh nghiệm về sự khổ nạn, và điều
đó cũng khiến ông trở thành người đầy kinh nghiệm về sự yên ủi
nữa. Ông không bao giờ xem sự chịu khổ là điều bất hạnh, nhưng
là một đặc ân. Ông cảm thấy rằng sự khổ nạn tạo nên sự liên hiệp
thuộc linh với Đấng Christ vốn không có cách nào khác để có
được. Phao-lô cảm thấy rằng ông và Đấng Christ ràng buộc chặt
chẽ với nhau hơn bởi Chúa đã chịu khổ với ông. Phao-lô biết chắc
rằng sự phục vụ Đấng Christ sẽ đem tới nhiều khổ nạn, nhưng sự
yên ủi từng hồi từng lúc của Đấng Christ còn lớn lao hơn nữa (II
Cô-rinh-tô 1:5).
Đối với Phao-lô, mọi sự khổ nạn của ông rơi vào hai nhóm:
những phước hạnh cá nhân và những lợi ích cho Hội Thánh. Phaolô giải thích rằng sự khổ nạn của ông thực sự không chỉ đem lại lợi
ích cho ông, mà còn đem lại ích lợi cho họ nữa, vì họ đã có kinh
nghiệm của ông làm gương.
Chúng ta không thể biết chắc mối hiểm họa mà Phao-lô đã
đối diện, nhưng có vẻ như những người Cô-rinh-tô thì biết, dù họ
không biết về mức độ nghiêm trọng. Có suy đoán cho rằng Phao-lô
đang đề cập đến việc tranh chiến “cùng các loài thú” ở thành Êphê-sô (I Cô-rinh-tô 15:32) hay sự náo động tại đó (Công Vụ
19:23-36). Dù trong trường hợp nào, Phao-lô đã hết hy vọng mình
sẽ được sống. Tình cảnh đau đớn đến độ ông nghĩ rằng ông có thể
đã bị giết, và không có điều gì có thể cứu ông. Ông hoàn toàn lệ
thuộc nơi Chúa. Thậm chí ông vẫn kể điều đó là phước vì ông đã
cận kề cái chết. Giống như Áp-ra-ham trong thời Cựu Ước (Sángthế ký 22:1-24), ông tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng vượt
thắng hơn sự chết và khiến ông sống lại nếu đó là kế hoạch của
Ngài (II Cô-rinh-tô 1:10). Sau khi trụ vững trước cơn nguy khốn
đó, Phao-lô chắc chắn rằng Đức Chúa Trời bất biến sẽ gìn giữ ông
trong những hiểm họa của tương lai. Toàn bộ biến cố là một thử
thách mà ông đã chịu vì cớ danh Đấng Christ (Công Vụ 9:16). Ông
tin rằng trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ không làm ít hơn những
gì Ngài đã làm trong quá khứ.
Có lần tôi nghe một giáo sĩ kể rằng ở tại nơi bà làm việc,
các tín hữu hết lòng cam kết chia sẻ Phúc Âm cho các làng thù
địch xung quanh đến độ mỗi sứ giả có hai hoặc ba người tình
8
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nguyện nối gót. Các Cơ-đốc nhân, khi quyết tâm làm chứng cho
các bộ lạc không tin ở gần mình, đi ra rất vui vẻ, tin rằng họ sẽ bị
giết. Thế nhưng họ được yên ủi vì những người khác đã sẵn sàng
để đứng thế vào chỗ của họ và giảng cho người hư mất.
Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã giải cứu Phao-lô khỏi sự thử thách
chết chóc đó. Chúng ta không biết bằng cách nào, nhưng rõ ràng
đây là bởi sự can thiệp thiên thượng. Cầu nguyện cũng có phần
trong sự giải cứu ông. Ông tin rằng chính những người Cô-rinh-tô
đã dự phần vào sự sống sót của ông. Lời cầu nguyện của họ là một
phần trong sự giải cứu ông. Ông vượt qua sự thử thách chết người
và chiến thắng. Ông gợi ý rằng kinh nghiệm của ông là một ví dụ
khác cho họ khi họ đối diện với những hiểm họa tràn ngập.
Chức Vụ Cầu Thay (1:11)
Phao-lô là một con người cầu nguyện. Ông là một người
trung tín cầu thay (Phi-líp 1:1-5; Cô-lô-se 1:3). Ông có đức tin lớn
nơi quyền năng của sự cầu nguyện (Rô-ma 15:30-31; Phi-líp 1:19;
Cô-lô-se 4:12). Thế nên ông kêu gọi các tín hữu tiếp tục cầu
nguyện cho ông và những đồng nghiệp của ông. Ông nhìn thấy
chức vụ cầu nguyện của Hội Thánh như một lợi ích hỗ tương: tín
hữu càng cầu nguyện nhiều bao nhiêu, thì họ càng vui mừng bấy
nhiêu khi lời cầu nguyện được nhậm. Bởi lời cầu thay, người tín
hữu mới nhất nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Bà Huis Egge là một cụ già chín mươi mốt tuổi, người cầu
nguyện hằng ngày cho các giáo sĩ. Bà có hơn 150 cái tên trên danh
sách cầu nguyện của bà. Bà bắt đầu cầu thay ít nhất năm mươi năm
trước. Trong một số trường hợp, bà bắt đầu cầu nguyện cho những
người được bổ nhiệm làm giáo sĩ ngay từ khi họ tuyên bố họ được
kêu gọi. Bà tiếp tục cầu nguyện cho họ trong suốt chức vụ của họ
trên cánh đồng. Bà tiếp tục cầu nguyện cho họ trong những năm
tháng họ nghỉ hưu. Khoảng ba mươi lăm năm trước, bà bắt đầu viết
thư cho các giáo sĩ hằng tuần, báo cho họ biết rằng bà đang cầu
nguyện cho họ. Bây giờ có email, bà trung tín tiếp tục chức vụ viết
thư và cầu nguyện của bà. Bà cụ này sẽ nhận được phần thưởng
lớn biết bao trên thiên đàng!
Phao-lô Cũng Có Thể Làm Cố Vấn Cho Chúng Ta
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Chúng ta chúng ta học được điều gì từ Phao-lô khi chúng ta
đối diện với sự khổ nạn? Chúng ta có thể tăng trưởng thuộc linh
trên sự khổ nạn, và sau đó dùng chính kinh nghiệm của chúng ta để
yên ủi những người khác cũng đang gặp khổ nạn. Chúng ta có thể
chắc chắn rằng Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.

Những Câu Ghi Nhớ
Các học giả Kinh Thánh nhìn chung đồng ý rằng đây là bức thư
riêng tư nhất trong số các thư tín của Phao-lô.
Phao-lô cảm thấy rằng vì ông đã thành lập Hội Thánh này, nên ông
có trách nhiệm tiếp tục nuôi nấng và hướng dẫn Hội Thánh.
Ân điển là nỗ lực của Đức Chúa Trời nhằm đưa nhân loại xa cách
tuyệt vọng trở lại hòa thuận với ý muốn Ngài.
Mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời dưới sự tác động của
Đức Thánh Linh sản sinh ra hành vi đúng.
Sự bình an là sự yên bình bất chấp hoàn cảnh.
Trong một đời sống thuộc về Đức Chúa Trời, không có điều gì là
lãng phí, thậm chí cả sự khổ nạn.
Bởi lời cầu thay, người tín hữu mới nhất nhận được sự cứu rỗi của
Đức Chúa Trời.
Chúng ta chúng ta học được điều gì từ Phao-lô khi chúng ta đối
diện sự khổ nạn?
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Các Câu Hỏi
1. Phao-lô đã bày tỏ tình yêu thương của ông đối với người Côrinh-tô như thế nào?

2. Chức vụ của Phao-lô khác với chức vụ của các sứ đồ khác như
thế nào?

3. Vì sao các Cơ-đốc nhân chịu khổ?

4. Việc chịu khổ vì Đấng Christ khác với việc chịu khổ nói chung
như thế nào?
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 1:12 - 2:11

Lượng giá xem tôi đối diện các
mối quan hệ căng thẳng như thế
nào.

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 1:12 - 2:13

Trọng Tâm Bài Học
Chúng ta phải phản ứng theo cách
Cơ-đốc khi các mối quan hệ với
người khác trở nên căng thẳng.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Bạn xử trí các mối quan hệ căng
thẳng với người khác như thế nào?

Bài 2

Khi Các Mối Quan Hệ
Trở Nên Căng Thẳng
Đại Ý Bài Học
Phao-lô bảo vệ chức vụ của ông
và những thay đổi trong lịch
trình. Ông bàn đến vấn đề kỷ
luật Hội Thánh và dạy rằng
Đấng Christ là sự ứng nghiệm
những lời hứa của Đức Chúa
Trời về Đấng Mê-si-a.
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Nhiều thập kỷ qua, Abigail Van Buren, còn được gọi là
“Cô Abby,” đã tư vấn cho nhiều người bối rối. Những người viết
thư cho cô thường tìm cách gỡ rối cho các mối quan hệ đổ vỡ, rối
rắm. Thường thì các độc giả đưa ra nhiều đề nghị khác nhau, và
người phụ trách chuyên mục này của tờ báo đưa ra nhiều giải pháp
khả dĩ.
Có ai chưa từng trải một mối quan hệ căng thẳng hay
nghiêm trọng không? Người đó phải làm gì? Phao-lô là người có
kinh nghiệm về những mối quan hệ đổ vỡ và căng thẳng, khi ông
chịu khổ vì Đấng Christ và kinh nghiệm sự yên ủi của Đức Chúa
Trời. Ông đã trải qua các mối quan hệ căng thẳng với Hội Thánh
Cô-rinh-tô, là điều khiến cho ông viết thư II Cô-rinh-tô.
Khi Khoe Mình Không Phải Là Khoác Lác (1:12-14)
Sau khi bày tỏ lòng biết ơn Hội Thánh vì đã cầu nguyện
cho ông (1:11), Phao-lô bảo vệ nhân cách của ông và dùng những
từ rất chắc chắn. Lương tâm của ông trong sạch, và các động cơ
của ông cũng thuần khiết. Phao-lô thỏa lòng vì chức vụ của ông
giữa vòng những người Cô-rinh-tô là không có gì để khiển trách
được. Mục đích của ông rất thánh khiết và chân thật. Do đó, việc
chỉ trích ông và chức vụ của ông là không có căn cứ.
Sự tự khen là một hình thức văn chương dùng trong thời
của Phao-lô. Đối với chúng ta, kỹ thuật này có vẻ kiêu căng và tự
phụ. Chúng ta nghĩ rằng sự tự khen ngợi mâu thuẫn với những lời
nói và tấm gương vị tha, khiêm nhường của Đức Chúa Giê-su,
nhưng Phao-lô cho rằng trong số tất cả mọi người, thì các Cơ-đốc
nhân Cô-rinh-tô phải biết rằng chức vụ của ông là không chỗ trách
được.
Có lẽ mọi thầy giáo đều biết rằng đọc, nghe, và hiểu là
những kinh nghiệm hoàn toàn riêng biệt. Nếu một người có thể
nghe hay đọc được chữ, thì cũng không có nghĩa là người đó hiểu
được ý nghĩa của những chữ đó. Phao-lô đề cập đến một vấn đề
tương tự giữa vòng những người Cô-rinh-tô. Hoặc là một số người
hiểu, và một số người không hiểu, hoặc là chẳng có ai trong số họ
hiểu trọn vẹn điều Phao-lô mong muốn nơi họ. Ông muốn mọi
người hiểu cách trọn vẹn.
Phao-lô sống cuộc đời của ông với một con mắt hướng về
hiện tại, và một con mắt hướng về tương lai (Phi-líp 1:21). Ông tin
2
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Còn như cái điều làm vẻ vang cho chúng tôi, ấy là lương
tâm chúng tôi làm chứng rằng mình lấy sự thánh sạch và thật thà đến
bởi Đức Chúa Trời mà ăn ở trong thế gian nầy, nhứt là đối với anh
em, không cậy sự khôn ngoan theo tánh xác thịt, nhưng cậy ơn của
Đức Chúa Trời. 13 Vì chúng tôi chẳng viết cho anh em sự gì khác hơn
những điều anh em đọc trong thơ chúng tôi và chính mình anh em
nhận biết; và tôi lại mong anh em nhận biết cho đến cuối cùng, 14
cũng như anh em đã nhận biết ít nhiều rồi: Ấy là chúng tôi làm vẻ
vang cho anh em, khác nào anh em cũng làm vẻ vang cho chúng tôi
trong ngày Đức Chúa Jêsus chúng ta. 15 Bởi sự trông cậy đó, trước
đây tôi có định đi thăm anh em, hầu giúp cho anh em được ơn bội
phần. 16 Tôi định trải qua nơi anh em rồi đi xứ Ma-xê-đoan, lại từ
Ma-xê-đoan trở về nơi anh em, tại nơi đó, anh em cho đưa tôi qua xứ
Giu-đê. 17 Tôi định ý như vậy, nào có phải bởi tôi nhẹ dạ sao? Hay là
tôi theo xác thịt mà quyết định, đến nỗi ở nơi tôi khi thì phải khi thì
chăng sao? 18 Thật như Đức Chúa Trời là thành tín, lời chúng tôi nói
với anh em cũng chẳng phải khi thì phải khi thì chăng vậy. 19 Con
Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Jêsus Christ, mà chúng tôi, tức là tôi
với Sin-vanh và Ti-mô-thê, đã giảng ra trong anh em, chẳng phải là
vừa phải vừa chăng đâu; nhưng trong Ngài chỉ có phải mà thôi. 20 Vì
chưng cũng như các lời hứa của Đức Chúa Trời đều là phải trong
Ngài cả, ấy cũng bởi Ngài mà chúng tôi nói “A-men,” làm sáng danh
Đức Chúa Trời. 21 Vả, Đấng làm cho bền vững chúng tôi với anh em
trong Đấng Christ, và đã xức dầu cho chúng tôi, ấy là Đức Chúa
Trời; 22 Ngài cũng lấy ấn mình mà đóng cho chúng tôi và ban của tin
Đức Thánh Linh trong lòng chúng tôi. 23 Tôi cầu Đức Chúa Trời lấy
linh hồn tôi làm chứng rằng, ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến
thành Cô-rinh-tô; 24 chớ không phải chúng tôi muốn cai trị đức tin
anh em, nhưng chúng tôi muốn giúp thêm sự vui của anh em, vì anh
em đứng vững vàng trong đức tin.

rằng trong sự đoán xét cuối cùng, mọi người sẽ đứng trước ngôi
đoán xét của Đấng Christ, nơi mà mọi tư tưởng và hành động kín
giấu đều sẽ bị phơi bày. Với lòng tin của mình, ông tin rằng cả ông
lẫn những người Cô-rinh-tô sẽ đối diện với cuộc dò xét tường tận
của Chúa. Khi đó ông sẽ được minh oan và Hội Thánh sẽ thấy đời
sống cũng như chức vụ của ông không có điều gì xấu hổ cả. Cũng
vậy, ông sẽ không có điều thất vọng gì nơi họ. Ông lý luận rằng
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Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để
làm cho anh em buồn rầu; 2 vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì
thể nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho
buồn rầu? 3 Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi,
sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui: Tôi tin cậy ở hết thảy anh
em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. 4 Vả,
ấy là đương trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt
dầm dề, mà tôi đã viết thơ cho anh em, nào phải để cho anh em âu
sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với
anh em vậy. 5 Nếu kẻ nào làm cớ buồn rầu, ấy chẳng phải chỉ làm cho
tôi buồn rầu mà thôi, nhưng đã làm cho anh em thảy đều buồn rầu ít
nhiều, tôi chẳng muốn nói quá làm gì. 6 Kẻ đó đã bị phần nhiều người
trong anh em quở trách, ấy là đủ rồi; 7 thà nay anh em tha thứ yên ủi,
hầu cho người khỏi bị sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn. 8 Vậy tôi xin
anh em hãy bày tỏ lòng yêu thương đối với người đó. 9 Bởi chưng tôi
viết thơ cho anh em, cốt để thử anh em xem có vâng lời trong cả mọi
sự cùng chăng. 10 Nhưng anh em tha thứ ai, thì tôi cũng tha thứ. Vả,
nếu tôi đã tha, là vì anh em mà tha, ở trước mặt Đấng Christ, 11 hầu
đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là
không biết mưu chước của nó.

nếu sự tôn trọng hỗ tương như thế là điều khả dĩ trong tương lai,
thì họ cũng có thể kinh nghiệm trong hiện tại nếu họ hoàn toàn
hiểu ông.
Lý Giải Về Sự Thay Đổi Trong Các Kế Hoạch (1:15 - 2:4)
Phao-lô có đôi điều giải thích về những chuyến viếng thăm
thất thường của ông. Ông giải thích rằng ông dự định ghé thăm Hội
Thánh trên đường đi Ma-xê-đoan và ghé thăm họ một lần nữa trên
đường về (1:15-16). Hiển nhiên lúc đầu ông có kế hoạch chỉ ghé
thăm Cô-rinh-tô một lần (I Cô-rinh-tô 6:5). Vào thời điểm ông lên
kế hoạch, dường như ông nghĩ rằng sự chia rẽ trong Hội Thánh sẽ
được giải quyết và mọi người sẽ vui vẻ gặp ông. Nhưng nhiều điều
đã không được giải quyết. Ông không dám chắc rằng Hội Thánh sẽ
vui vẻ gặp ông.
Từ những thông tin mà chúng ta có, chúng ta không biết hết
những kế hoạch của Phao-lô về việc ghé thăm Cô-rinh-tô. Tuy
nhiên, sau khi suy xét kỹ, và dĩ nhiên là cầu nguyện nữa, ông quyết
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định thay đổi những kế hoạch của mình và quyết định không ghé
thăm trên chuyến trở về của ông (II Cô-rinh-tô 1:23; 2:1). Thay
vào đó ông viết bức thư này.
Những người ly khai đã lợi dụng sự thay đổi hành trình của
Phao-lô làm cơ sở cho họ lập luận rằng Phao-lô là người không
kiên định, đạo đức giả và yếu đuối. Họ cáo buộc là ông nói nước
đôi, nói có mà lại có ý không, hay nói không mà lại có ý có.
Một số người rất thạo việc nói nước đôi. Trước khi có kỹ thuật siêu
âm, một bác sĩ sản khoa tỏ ra chắc chắn 100% khi dự đoán giới
tính của đứa trẻ. Không lâu trước ngày sinh, người bác sĩ sẽ nói với
người mẹ tương lai rằng đứa trẻ có giới tính giống như điều người
mẹ đó muốn. Để bảo vệ danh dự của mình, người bác sĩ viết một
ghi chú nhỏ trong hồ sơ của ông. Điều mà người mẹ tương lai
không biết đó là người bác sĩ này viết trên tờ giấy đó giới tính hoàn
toàn trái ngược với điều người mẹ mong đợi. Nếu đứa bé sinh ra
đúng như giới tính người mẹ mong đợi, người bác sĩ sẽ rất hả hê.
Nếu đứa bé sinh ra không giống với giới tính mà ông dự đoán,
người bác sĩ sẽ nói, “Hãy xem lại hồ sơ xem tôi viết gì. Đây rồi.
Tôi đã viết đúng giới tính của đứa bé mà!”
Những người chỉ trích Phao-lô chống ông ở hai điểm. Thứ
nhất, ông không đáng tin cậy, và thứ hai, ông lên kế hoạch mà
không có sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này không thể
nghĩ ra được! Ông nhận thấy những lời cáo buộc đó có thể hủy
hoại toàn bộ chức vụ của ông như thế nào và đe dọa toàn bộ công
việc của ông. Nếu ông không đáng tin cậy, thì sứ điệp của ông
cũng không đáng tin cậy. Nếu Đức Thánh Linh không dẫn dắt ông,
thì sứ điệp của Phao-lô cũng không được Thánh Linh dẫn dắt. Điều
khẩn cấp ở đây là người Cô-rinh-tô phải nhìn thấy rằng Phao-lô là
hoàn toàn đáng tin cậy để họ không xem thường sứ điệp của ông.
Phao-lô đối đầu với những tuyên bố của họ bằng cách công
bố rằng lời của ông là đáng tin cậy. Quan điểm của ông vững vàng
như chính Đức Chúa Giê-su. Tất cả những lời tiên tri và lời hứa
của Đức Chúa Trời đang chờ sự xác nhận. Rồi Đức Chúa Giê-su
đến. Đức Chúa Giê-su là lời khẳng định mạnh mẽ của Đức Chúa
Trời về từng lời tiên tri và lời hứa đó. Lẽ thật trong mọi lời hứa của
Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ. Ngài là sự
khẳng định của Đức Chúa Trời, là tiếng đáp “A-men” vang vọng
của Đức Chúa Trời.
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Theo phong tục thời xưa, những ai hiện diện trong các nhà
hội hoặc trong nhà riêng sẽ bày tỏ sự đồng tình với những lời cầu
nguyện mà họ được nghe (I Cô-rinh-tô 14:16). Không chỉ những
lời cầu nguyện chung, nhưng cả những lời cầu nguyện riêng và các
bài ngợi khen đều có thể kết thúc bằng chữ “a-men” (Rô-ma 9:5;
11:36). Từ “a-men” được dịch theo nhiều cách, chẳng hạn như
mong được như vậy, hay điều đó là thật. “A-men” là dấu ấn của sự
thật trên một lời tuyên bố có giá trị tương đương một lời thề (xem
Phục Truyền 27:14-26).
Phao-lô giải thích rằng Đấng Christ chứng thực sự đáng tin
cậy tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-su là lời đáp của
Đức Chúa Trời cho mọi lời Ngài đã hứa trong quá khứ và cả tương
lai (II Cô-rinh-tô 1:20). Phao-lô khẳng định ông cũng kiên định
như chính Chúa vậy. Phao-lô luôn cẩn thận trong việc lên kế hoạch
hoặc thi hành chức vụ của ông. Ông luôn tìm kiếm và noi theo sự
dẫn dắt của Chúa.
Vấn đề liên quan đến nhân cách Phao-lô là một vấn đề hệ
trọng. Ông thấy đây là điều căn bản cho chức vụ của mình. Ông tin
chắc rằng mình vô tội. Để củng cố thêm lời chứng của mình, ông
cầu xin Đức Chúa Trời làm chứng cho ông (1:23). Đây không phải
Sự Kỷ Luật Trong Hội Thánh
Sự kỷ luật để sửa sai là trách nhiệm của Hội Thánh (Ma-thi-ơ
18:15-17). Sự kỷ luật có chức năng bảo vệ sự thuần khiết và hiệp nhất trong
hội chúng. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bị đe dọa, và hành vi tác động
tiêu cực đến Hội Thánh là lý do chính đáng để kỷ luật. Những việc làm
chẳng hạn như tranh cãi giữa các thành viên, sự vô luân, hành vi vô trật tự,
hay dạy dỗ những điều sai đều đáng chịu kỷ luật. Điều này phải áp dụng cho
tất cả các thành viên trong Hội Thánh. Trên phương diện lý tưởng, điều này
đem lại lợi ích thuộc linh cho cả những người phạm lỗi lẫn mối thông công.
Sự kỷ luật Hội Thánh phải là hành động cuối cùng, sau khi tất cả
những cố gắng khác thất bại. Hội chúng cần phải đồng ý rằng hành động kỷ
luật là cần thiết. Phân đoạn Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ hướng dẫn cụ thể
những bước để thực hiện. Những điều lệ của mỗi Hội Thánh nên khẳng định
rõ thủ tục thực hiện kỷ luật. Hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất, dứt phép
thông công, có thể là điều cần thiết (xem Tít 3:10-11).
Sự kỷ luật bởi lòng yêu thương của Hội Thánh phải đạt được ít nhất
ba mục đích: cho phép có sự ăn năn và phục hồi từ phía người phạm tội;
đưa ra một giải pháp cho Hội Thánh; và chứng tỏ cho thế giới không tin
thấy sự thánh khiết của thân thể Đấng Christ, Hội Thánh.
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là một lời cầu xin kém trịnh trọng. Đôi khi Đức Chúa Trời được
mời ra làm chứng không chỉ vì Ngài hiện diện và biết mọi hoàn
cảnh, mà nhân cách của Ngài, như một quan án công bình, bảo
đảm cho sự chính trực của người bị xét xử (Gióp 16:19-21; Thi
Thiên 89:34-37). Khi đặt chính mình trước Đức Chúa Trời theo
cách đó, Phao-lô cầu xin như thể Đức Chúa Trời sẽ cất mạng sống
của ông đi nếu ông nói dối.
Phao-lô nhìn thấy có năm cách Đức Chúa Trời đang vận
hành trong mối thông công, như sau:
Trước hết, Đấng Christ đã khiến cho họ vững vàng (1:21).
Quyền năng có lẽ là một trong những tài nguyên thường bị Cơ-đốc
nhân chúng ta xem thường nhất. Bởi Đức Chúa Giê-su, chúng ta có
quyền năng để đối diện với mọi hoàn cảnh, chống lại mọi cám dỗ,
và vượt qua mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Phao-lô mô tả sự vĩ
đại của quyền năng Đấng Christ khi ông viết rằng, “Tôi làm được
mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Đôi khi
chúng ta nghĩ về sự chết như là quyền lực tột bực, nhưng quyền
năng của Đức Chúa Trời còn hơn thế nữa. Quyền năng của Ngài đã
khiến Đấng Christ phục sinh từ hầm mộ. Quyền năng kỳ diệu của
Đức Chúa Trời cũng sẵn có cho mỗi chúng ta! Phao-lô ngụ ý rằng
các tín nhân có quyền năng để chống lại sự cám dỗ từ bỏ lời dạy
của ông và vẫn đứng vững trên những điều ông đã dạy họ.
Thứ hai, họ đã được “xức dầu” (có nghĩa là thánh hóa) để
phục vụ (1:21). Xức dầu là một nghi lễ tôn giáo quan trọng trong
Kinh Thánh. Xức dầu là một nghĩa vụ xã hội, giống như người chủ
nhà xức dầu lên đầu người khách của mình (Lu-ca 7:46). Đây cũng
là một cách chữa bệnh (Gia-cơ 5:14). Xức dầu là một nghi lễ trọng
thể dùng để thánh hóa các vật dụng và con người (I Sa-mu-ên
10:1). Trong Cựu Ước, các thầy tế lễ và các vua được xức dầu
cách đặc biệt để chứng tỏ rằng họ đã được Đức Chúa Trời chọn
phục vụ Ngài. Nghi lễ này tượng trưng cho việc họ được biệt riêng
ra cho những mục đích của Đức Chúa Trời. Phao-lô kể rằng các tín
hữu Cô-rinh-tô cũng đã được biệt riêng cho sự phục vụ như vậy.
Thứ ba, Đức Chúa Trời đã đóng “ấn” trên họ (1:22). Ấn rất
quan trọng trong nền văn hóa phương Đông; mọi tài liệu hợp pháp
đều phải có ấn. Với nhiều hình thức khác nhau, ấn được dùng theo
nhiều cách để ngăn không cho bất cứ ai làm giả nội dung bên
trong. Để đóng ấn một tài liệu chính thức, một ngôi mộ, hay một
II Cô-rinh-tô_2
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cái hộp, chất dùng đóng ấn là đất sét hoặc sáp và ấn được đóng lên
trên bởi chính người có thẩm quyền trên con ấn đó. Phao-lô giải
thích rằng những người Cô-rinh-tô mang dấu ấn sở hữu của Đức
Chúa Trời, ấn của Đức Thánh Linh.
Thứ tư, Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự trong
lòng họ (1:22). Đức Thánh Linh đã hiện diện trong thế gian từ buổi
đầu sáng tạo, nhưng sau Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã đến
sống trong tất cả các tín nhân (Công Vụ 2:1-4).
Thứ năm, sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống
của họ bảo đảm cho tương lai với Đức Chúa Trời (1:23). Phao-lô
giải thích rằng sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống họ
bảo đảm rằng họ được cứu và sẽ nhận được nhiều điều khác khi
Đấng Christ trở lại. Những gì họ đang kinh nghiệm Đức Thánh
Linh chỉ là mẫu cho những ích lợi của di sản tương lai của họ. Đức
Thánh Linh giống như là tiền đặt cọc của một giao dịch.
Trong câu 24, việc Phao-lô định nghĩa rõ ràng các vai trò có thể là
phản hồi trước lời cáo buộc rằng ông đã vi phạm sự tự do của họ
trong Đấng Christ. Ông khẳng định rằng ông không hề có ý định
điều khiển họ. Phao-lô không hề có ý định chiếm giữ vai trò của
Chúa. Ông vui mừng vì vai trò của ông chỉ là giúp đỡ họ về
phương diện tâm linh, vui mừng vì sự cứu rỗi và sự trưởng thành
trong đức tin của họ. Ông khẳng định rằng sự vững vàng của họ có
liên hệ tới đức tin.
Cố gắng trình bày sự thay đổi của mình, Phao-lô giải thích
nguyên do quyết định của ông. Rõ ràng chuyến viếng thăm vừa rồi
của ông đã khiến cả hai phía đau lòng, cả ông lẫn Hội Thánh. Ông
lập luận rằng nếu mọi người đều mòn mỏi vì buồn phiền, sẽ không
có ai để yên ủi. Vì thế, thay vì ghé thăm như ông đã nói, ông viết
một bức thư (xem 7:8).
Phao-lô hy vọng rằng bức thư sẽ thuyết phục được những
Nghiên Cứu Theo Tình Huống
Bert và gia đình anh là những thành viên mới trong Hội Thánh.
Bert gia nhập ban hát. Anh có giọng chuyên nghiệp và rất hay. Anh trở
thành người hát đơn ca chính cho chương trình phát thanh hằng tuần của
Hội Thánh. Sau vài tuần lễ, một thương nhân gọi điện tới Hội Thánh và báo
rằng Bert không có uy tín trong cộng đồng. Bạn đề nghị xử lý tình huống này
như thế nào?
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người chống đối. Bức thư rất khó viết. Phao-lô viết do ông buộc
phải viết. Có lẽ khi ông viết, những gương mặt của họ hiện lên
trong trí ông, những người mà ông yêu thương, và phần lớn là
những người ông đem về với Chúa. Mỗi một người tin Chúa đều
quan trọng đối với ông và là một niềm vui cá nhân khi ông nhìn
thấy họ trưởng thành trong đức tin. Việc quở trách những người
Cô-rinh-tô khiến tấm lòng Phao-lô tan vỡ. Ông đau buồn và đổ
nước mắt (2:4).
Phục Hồi Các Mối Quan Hệ (2:5-11)
Kế đến Phao-lô bàn đến vấn đề kỷ luật trong Hội Thánh.
Trong bức thư đầy đau đớn của ông, ông đã khẳng định rằng Hội
Thánh không thể không trừng phạt kẻ gây rối. Vấn đề là gì thì
chúng ta không rõ. Các học giả Kinh Thánh đưa ra một số giải
thích. Quan điểm chung cho rằng một cá nhân nào đó đã thách
thức thẩm quyền của Phao-lô và thuyết phục những người khác từ
bỏ sự dạy dỗ của ông.
Phao-lô khẳng định rằng người chống đối kia phải bị sửa
phạt. Nếu không, Sa-tan sẽ lợi dụng nắm quyền, và người đàn ông
này sẽ tiếp tục gây rối Hội Thánh và phá hoại sự hiệp nhất của họ.
Bước hành động Phao-lô đề nghị là cái mà chúng ta thường gọi là
thương cho roi cho vọt. Việc làm đó phải kiên định, yêu thương và
tha thứ. Mục đích là sự phục hồi chứ không phải dứt phép thông
công. Ông kể quyết định của họ như là sự thử thách lòng trung
thành của họ đối với ông. Phần lớn đã làm theo lời đề nghị của
Phao-lô, và người đàn ông ăn năn. Một khi người đó ăn năn, Phaolô khuyên những người Cô-rinh-tô phải noi gương ông và tha thứ
cho người phạm lỗi. Họ phải phục hồi mối quan hệ với người đó
và hòa thuận lại với anh em mình. Ông lập luận rằng nếu họ tiếp
tục khắt khe, người phạm lỗi sẽ rút lui, trở về lối sống cũ của mình,
và như thế lại tạo cơ hội cho Sa-tan tiếp tục lợi dụng. Đây là thời
điểm để chữa lành mối bất hòa.
Trong những năm tháng tôi còn nhỏ, ông bà tôi đi nhóm tại
Hội Thánh mà tôi hiện nhóm bây giờ. Tôi biết rằng ông bà của tôi
hồi còn trẻ từng bị đánh đòn vì đi nhà thờ. Nhưng tôi khám phá
được một điều thú vị sau khi họ qua đời. Một người phụ nữ đến
trước cửa nhà tôi mang theo một xấp biên bản Hội Thánh thời kỳ
đầu thành lập. “Tôi muốn ông xem cái này,” cô ấy nói khi đang mở
II Cô-rinh-tô_2
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cuốn sách cũ rách ra. Ông của tôi đã phải đi nhà thờ cho tới khi
ông thay đổi. Ông phạm tội gì mà lớn như thế? Nhai thuốc lá! Sự
kỷ luật đã có hiệu quả. Ông tôi tiếp tục đi nhà thờ và không còn
bao giờ dùng thuốc lá nữa trọn cuộc đời còn lại của ông.
Bài Học Áp Dụng
Giống như Phao-lô, chúng ta có thể thẳng thắn, nhưng cũng
tha thứ khi đối diện với những mối quan hệ căng thẳng. Chúng ta
có thể tìm được nhiều cách để tỏ lòng nhân từ và yêu thương.

Những Câu Ghi Nhớ
Có ai chưa từng trải một mối quan hệ căng thẳng hay nghiêm trọng
không?
Phao-lô có đôi điều giải thích về những chuyến viếng thăm thất
thường của ông.
Lẽ thật trong mọi lời hứa của Đức Chúa Trời đã được ứng nghiệm
trong Đấng Christ.
Quyền năng có lẽ là một trong những tài nguyên thường bị Cơ-đốc
nhân chúng ta xem thường nhất.
Quyền năng kỳ diệu của Đức Chúa Trời cũng sẵn có cho mỗi chúng
ta!
Giống như Phao-lô, chúng ta có thể thẳng thắn, nhưng cũng tha thứ
khi đối diện với những mối quan hệ căng thẳng.
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Các Câu Hỏi
1. Theo bạn, lịch sử Cơ-đốc giáo sẽ đổi khác như thế nào nếu
Phao-lô không tin Chúa?

2. Đức Thánh Linh hiện diện trong Hội Thánh của bạn và đời
sống bạn như thế nào?

3. Sự kỷ luật trong Hội Thánh của bạn được thực hiện như thế
nào?

4. Phao-lô có những bước hành động nào nhằm giải quyết những
mối quan hệ căng thẳng với người Cô-rinh-tô? Những bước
hành động đó có giúp ích cho một trường hợp nào mà bạn biết
hay không?
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 2:14 - 3:6

Nhằm xác định những cách
Phao-lô dùng để đo lường chức
vụ của ông và dựa vào đó mà
lượng giá chức vụ của tôi cũng
như của Hội Thánh.

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 2:14 - 2:18

Trọng Tâm Bài Học
Chức vụ Cơ-đốc phải được đo lường
bằng những tiêu chuẩn Cơ-đốc.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Phải đo lường chức vụ như thế nào?

Bài 3

Đo Lường Chức Vụ
Của Chúng Ta
Đại Ý Bài Học
Phao-lô tạ ơn Đức Chúa Trời vì
chức vụ của ông và quy vinh
hiển cho Ngài.
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Bạn đo lường sự thành công như thế nào? Các nghề nghiệp
khác nhau đòi hỏi các tiêu chuẩn khác nhau. Khi những người thợ
điện bật công tắc và đèn sáng lên, họ có thể thừa nhận rằng họ đã
làm tốt công việc. Khi những người thợ ống nước mở vòi nước, và
dàn ống không bị xì, thì họ biết chắc họ đã nối các ống nước đúng
cách. Khi một người nghệ sĩ vẽ một bức tranh được chính những
đồng nghiệp của mình khen ngợi, hay khi người nhạc sĩ được mọi
người đứng lên vỗ tay tán thưởng, thì họ được kể là “thành công.”
Nhưng làm thế nào để chúng ta xác định sự thành công trong chức
vụ của một người nào đó? Chúng ta cần phải xem xét phương pháp
lượng giá của Phao-lô.
Phao-lô lo lắng trước tác động của “bức thư đau đớn” của
ông trên các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô. Trong bức thư đó, ông khiển
trách họ vì đã nghi ngờ sự kêu gọi làm sứ đồ và chức vụ của ông.
Tít, một phái viên người Hy Lạp (ngoại bang) mà Phao-lô sai
mang thư đến Cô-rinh-tô, đã mang về tin vui (II Cô-rinh-tô 7:5-7).
Nhiều thành viên trong Hội Thánh cũng đã nhận được sứ điệp của
Phao-lô, ăn năn vì họ đã lìa bỏ những sự dạy dỗ của ông, và phục
hồi lòng trung thành thuộc linh đối với ông. Phao-lô vui mừng dù
rằng vẫn còn một nhóm nổi loạn.
Cảm thấy thanh thản thật nhiều khi các tín hữu hiểu và làm
theo những lời khuyên của ông, Phao-lô thốt lên lời ngợi khen.
Việc ông dùng chữ “chúng tôi” có thể là cách viết biên tập, đề cập
đến chính ông ở số nhiều, hay rất có thể ông tính luôn cả Ti-môthê. Cũng rất có thể ông tính luôn cả những người Cô-rinh-tô trong
chữ “chúng tôi” và “chúng ta.”
Phép lạ quyền năng biến đổi kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã
biến đổi Phao-lô, một người Pha-ri-si cứng lòng, thành một Cơ-đốc
nhân yêu thương, quan tâm, người đã cáo trách những người Côrinh-tô và biến đổi tấm lòng của họ. Mối quan hệ của họ đã được
phục hồi! Đó thật là một công việc kỳ diệu và ông dâng mọi sự
vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Ông ý thức rằng chính Đức
Chúa Trời, chứ không phải bản thân ông, là người dành chiến
thắng. Thình lình, ông đưa ra một cái nhìn bao quát về cách Đức
Chúa Trời đã dùng ông để đưa dắt thật nhiều người đến với Đấng
Christ. Ông nhớ lại những hoàn cảnh khác mà trong đó Đức Chúa
Trời cũng đã chiến thắng. Dù rằng Phao-lô thường xuyên gặp
nhiều điều khốn khổ, Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ quên ông,
2
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Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được
thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi
thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn! 15 Vì chúng tôi ở trước mặt
Đức Chúa Trời là mùi thơm của Đấng Christ, ở giữa kẻ được cứu, và
ở giữa kẻ bị hư mất: 16 Cho kẻ nầy, mùi của sự chết làm cho chết; cho
kẻ kia, mùi của sự sống làm cho sống. - Ai xứng đáng cho những sự
nầy? - 17 Vả, chúng tôi chẳng giả mạo lời của Đức Chúa Trời như
nhiều kẻ khác; nhưng chúng tôi lấy lòng chân thật, theo như đạo từ
Đức Chúa Trời đến thể nào, thì giảng ra thể ấy trước mặt Đức Chúa
Trời, trong Đấng Christ.
1

Chúng tôi há lại bắt đầu tự phô mình, hay là như người
khác cần có thơ gởi gắm cho anh em, hoặc nhờ thơ gởi gắm của anh
em sao? 2 Ấy chính anh em là thơ gởi gắm của chúng tôi, viết trong
lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. 3 Vả, rõ thật rằng anh
em là bức thơ của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng
phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời
hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là
trên lòng anh em. 4 Nầy là sự tin chắc của chúng tôi nhờ Đấng Christ
mà có trong Đức Chúa Trời: 5 Không phải tự mình chúng tôi có tài
năng mà nghĩ việc gì như bởi chính mình chúng tôi, nhưng tài năng
của chúng tôi đến từ Đức Chúa Trời; 6 và ấy là Ngài đã ban tài năng
cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ,
bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh
làm cho sống.

và kết quả là nhiều người đã nhìn biết Đấng Christ. Phao-lô dùng
một hình ảnh quen thuộc để mô tả những mục đích vinh hiển của
Đức Chúa Trời.
“Sự Thắng” Của Đấng Christ (2:14-16)
Khi một đại tướng La-mã chiến thắng trở về từ chiến
trường, ông ta tham gia một cuộc diễu hành lớn gọi là “thắng lợi.”
Ông ta sẽ tiến vào thành phố Rô-ma và đi xuống con đường Via
Sacre (Con Đường Thánh). Những người tham dự diễu hành qua
một con đường đầy ắp người. Đám đông hò reo và vui mừng khi
đoàn diễu hành đi qua. Lễ ăn mừng tổ chức linh đình, vinh dự cao
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nhất dành cho vị đại tướng chiến thắng. Rất có thể việc này chỉ
diễn ra một lần trong đời. Lễ kỷ niệm kết thúc bằng những của tế
lễ và một bữa yến tiệc thết đãi mọi người.
Đó là bức tranh Phao-lô hình dung trong trí khi ông nhớ lại
cách Đấng Christ luôn chiến thắng những kẻ thù của ông. Ông
nhìn thấy Đấng Christ như một vị anh hùng chiến thắng, đang diễu
hành khắp nơi trên thế giới. Có lẽ Phao-lô không kể ông là một
trong những sĩ quan vinh dự đi bên cạnh vị đại tướng, nhưng kể
mình là một trong những con tin đáng thương. Rồi ông thấy mình
là một trong những người dâng hương cho Đấng Christ bất cứ nơi
nào Ngài đi. Mùi hương của Đấng Christ đầy dẫy trong bầu không
khí mà Phao-lô ví sánh như mùi hương ngọt ngào của chiến thắng
đối với những người chiến thắng, nhưng là mùi sự chết đối với
những tù nhân.
Phao-lô nghĩ rằng ông và những cộng sự của mình được
đặc ân giảng Phúc Âm của Đấng Christ chiến thắng. Cũng như mùi
hương tỏa khắp trong không gian và không thể ngăn chặn được,
Phúc Âm mà họ giảng cũng không thể ngăn chặn được. Mùi hương
của Đấng Christ thẩm thấu vào bầu không khí thuộc linh bất cứ nơi
nào Phúc Âm được rao giảng.
Khi Phao-lô nhìn thấy tầm rộng lớn của sự kêu gọi trên đời
sống ông, ông khiếp sợ. Không một con người thuần túy nào có thể
tạo nên những kết quả kỳ diệu như vậy, chắc chắn không phải ông,
cũng không phải những giáo sư giả, những người đang giả mạo tôn
giáo giữa vòng những người Cô-rinh-tô. Từ “giả mạo” mà Phao-lô
dùng mang ý nghĩa diễn tả một người bán hàng dạo cố lừa người
khác mua một sản phẩm kém chất lượng.
Những Bức Thư Sống (3:1-6)
Một lần nữa Phao-lô lại giới thiệu chủ đề những bức thư
giới thiệu. Những kẻ phá hoại đã đến Cô-rinh-tô để xuyên tạc nhân
cách và phá đổ công việc của ông rất có thể là những người ủng hộ
Do Thái giáo. Họ có mang theo mình những bức thư giới thiệu. Họ
chỉ trích Phao-lô vì ông không có thư giới thiệu nào cả.
Ai có thể đánh giá sức mạnh của một bức thư? Khi bạn tôi
đi sang một tiểu bang khác để nhận chức vụ nhân sự Hội Thánh, cô
ấy để lại cho tôi một cái rương. Cái rương này vẫn khóa chặt cho
tới khi cô thình lình qua đời trong một tai nạn xe hơi. Lúc đó, tôi
4

II Cô-rinh-tô_3

mở rương ra, và thấy một bức thư chưa dán lại, gởi cho cha của cô,
là một người chưa tin Chúa. Cô nài nỉ ông tiếp nhận Đấng Christ
làm Cứu Chúa của mình. Tôi lập tức gởi bức thư này cho ông. Vài
tháng sau, ông ăn năn, tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ và chịu
báp-tem gia nhập mối thông công của chính Hội Thánh đã cầu
nguyện và làm chứng cho ông nhiều năm qua.
Nghĩ lại, nếu những người nghi ngờ muốn có thư giới
thiệu, thì Phao-lô cũng có thư. Họ đang sống, đang thở, và đang đi
lại. Họ chính là những tín hữu Cô-rinh-tô! Thực sự Phao-lô có vô
số “bức thư” vì mỗi Cơ-đốc nhân là một bức thư của Đấng Christ
viết bởi Thánh Linh ban sự sống, không phải viết bởi con người
bằng giấy mực vốn có thể phai mờ đi, hoặc rửa sạch. Họ là tài liệu
lâu bền cho mọi người đọc. Sau hết, hầu như tất cả họ đều khá mới
mẻ trong đức tin, thế nhưng sự biến đổi của họ thật đáng ngạc
nhiên (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Đời sống của họ là bằng chứng không
thể chối cãi được chứng tỏ rằng công việc của Phao-lô là đúng.
Những đời sống đã biến đổi của họ cũng khẳng định lòng
tin của Phao-lô về sự ủy nhiệm thiêng liêng của ông. Thế nhưng
ông không kể công về nội dung hay những tác động của Phúc Âm.
Giống như những bảng đá ghi khắc Mười Điều Răn (Phục Truyền
5:1-22), Đức Thánh Linh dùng Phúc Âm Phao-lô rao giảng để
khắc Giao Ước Mới vào lòng các tín nhân - những tấm lòng đã
được ân điển làm cho mềm mại. Không một sứ điệp bên ngoài nào
Các Giao Ước Cũ Và Mới
Một giao ước Kinh Thánh đề cập đến sự thỏa thuận có tính chất
ràng buộc do Đức Chúa Trời khởi đầu nhằm đem dân sự Ngài vào mối
tương giao đúng đắn với chính Ngài. Ngài đặt ra những điều khoản để thi
hành. Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ra-ham và dòng dõi của ông
(Sáng-thế ký 17:4-7). Đức Chúa Trời tiếp tục giao ước này thông qua Môi-se
và Mười Điều Răn (Xuất 20:1-17; Phục Truyền 5:1-21). Những bảng đá mà
trên đó Đức Chúa Trời khắc Mười Điều Răn được gọi là “Hai bảng về sự
giao ước” (Phục Truyền (9:11).
Sự đổ huyết của Đấng Christ khởi đầu Giao Ước Mới (Ma-thi-ơ
26:28; Lu-ca 22:20; I Cô-rinh-tô 11:25). Giao Ước Cũ đòi hỏi phải có
những của tế lễ chuộc tội liên tục, nhưng sự chết của Đức Chúa Giê-su là
của lễ chuộc tội trọn vẹn, cuối cùng. Sự chết đó đem đến sự biến đổi thuộc
linh trong một con người, khiến thay đổi bản chất của người đó, và giúp một
người đáp ứng với Đức Chúa Trời bởi đức tin. Sự thay đổi này dựa trên ân
điển và sự tha thứ (Ê-phê-sô 2:1-5).
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đó thể đụng chạm vào những ngóc ngách sâu thẳm nhất trong lòng
của những người chưa tin (Giê-rê-mi 31:33; Ê-xê-chi-ên 36:26).
Hai Giao Ước (3:7-18)
Kế đến Phao-lô so sánh chức vụ của Môi-se và chức vụ của
ông trong mối tương quan với hai giao ước - Giao Ước Cũ và Giao
Ước Mới. Phần lớn thần học Kinh Thánh của ông đặt nền tảng trên
mối quan hệ giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Mối
quan hệ giao ước này xuất hiện từ lúc bắt đầu truyền thống Do
Thái. Đức Chúa Trời luôn khởi đầu các giao ước và xác định
những đòi hỏi mà dân sự cần đáp ứng. Mười Điều Răn quy định
những lý tưởng tôn giáo và đạo đức căn bản vốn biệt riêng Y-sơra-ên ra thành một dân thánh. Mười Điều Răn đại diện cho Giao
Ước Cũ, luật pháp.
Phao-lô nhắc đến chức vụ của Môi-se bởi luật pháp với sự
nỗ lực cá nhân - một nhiệm vụ vô tận nhưng cần thiết. Dù rằng
chức vụ của Môi-se có sự vinh quang chói lòa thể hiện trên khuôn
mặt của ông sau khi ông ra mắt Đức Chúa Trời (Xuất 34:29-30),
thì đó cũng chỉ là sự vinh hiển phù du. Môi-se phải đội khăn che
mặt để khỏa lấp đi ánh vinh quang đang tàn lụi dần. Phao-lô nói
rằng bản chất ngắn ngủi của sự vinh hiển của Môi-se chỉ ra sự tạm
bợ của luật pháp. Phao-lô nói rằng Giao Ước Cũ (luật pháp) đòi
hỏi một tiêu chuẩn không thể đạt được. Tác động của luật pháp chỉ
là ở bên ngoài. Luật pháp chỉ có thể lên án. Luật pháp phơi bày
tình trạng tội lỗi của dân sự và cơn thạnh nộ kèm theo của Đức
Chúa Trời. Luật pháp công bố bản án tử hình nhân loại. Là một
người Pha-ri-si đầy nhiệt tâm, Phao-lô biết rõ từ chính kinh nghiệm
Sự Ganh Đua Của Hội Thánh
Sự ganh đua giữa các Hội Thánh có tính chất huyền thoại. Cả hai
mục sư đều thích sự tranh đua thân thiện. Hết năm này đến năm khác, họ
thách thức nhau làm sao đạt được những chỉ tiêu ngày càng cao hơn về số
người học Trường Chúa Nhật. Đôi lúc các phòng học được trang trí bằng
những hình ảnh cắt dán xung quanh các bức tường. Mỗi hình ảnh tượng
trưng cho sự cam kết của một người để tham dự thường xuyên trong một
khoảng thời gian nào đó. Cả hai Hội Thánh đều ngày càng lớn lên. Đâu là
những điểm tích cực và tiêu cực của việc sử dụng các mẹo tiếp thị và/hoặc
sự ganh đua để đo lường chức vụ của các mục sư và Hội Thánh?
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của ông rằng luật pháp có những đòi hỏi không thể đạt được, và
phải có sự nỗ lực không ngừng.
Vì những lý do sức khỏe, bằng lái của anh tôi đã bị vô hiệu
hóa cho tới khi anh phục hồi khỏi cơn bạo bệnh. Anh đã phải vượt
qua những tác động của căn bệnh, thuốc men, và những giới hạn
thể chất của mình. Bài kiểm tra để phục hồi bằng lái có vài phần.
Một số phần có thể thực hiện trong văn phòng với trang thiết bị
chuyên dụng; những phần khác đòi hỏi anh phải thực sự lái chiếc
xe của mình. Tất cả đều dựa vào luật tiểu bang.
Anh tôi đã qua được cuộc sát hạch giả lập và phần thi viết với kết
quả mỹ mãn, nhưng anh rớt trong kỳ kiểm tra thị lực. Người phụ
nữ đảm trách phần này rất kiên nhẫn và cảm thông, nhưng thị lực
của anh tôi rất yếu. Cô ấy không có quyền để thay đổi những đòi
hỏi của luật pháp. Vì cả anh tôi lẫn cô ấy đều không thể “chữa”
cho đôi mắt của anh tôi được lành, cuộc kiểm tra thị lực càng để lộ
sự không xứng đáng của anh. Giao Ước Cũ cũng hoạt động như
vậy. Giao ước đó trình bày tiêu chuẩn Đức Chúa Trời đòi hỏi,
nhưng cũng công bố sự thất bại trên toàn cầu. Luật pháp không bao
giờ có thể bào chữa được. Luật pháp chỉ có thể lên án. Luật pháp
không bao giờ tự do. Trên một phương diện ý nghĩa, luật pháp làm
cho chết.
Phao-lô say đắm với Giao Ước Mới mà Đấng Christ đã giới
thiệu ở phần kết thúc của Bữa Tiệc Cuối Cùng (Lu-ca 22:20). Giao
Bạn đo lường sự thành công như thế nào?
Phép lạ quyền năng biến đổi kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã biến
đổi Phao-lô, một người Pha-ri-si cứng lòng, thành một Cơ-đốc nhân yêu
thương, quan tâm, người đã cáo trách những người Cô-rinh-tô và biến đổi
tấm lòng của họ.
Phao-lô nghĩ rằng ông và những cộng sự của mình được đặc ân
giảng Phúc Âm của Đấng Christ chiến thắng.
Ai có thể đánh giá sức mạnh của một bức thư?
Dù rằng Phao-lô thường xuyên gặp nhiều điều khốn khổ, Đức Chúa
Trời không bao giờ bỏ quên ông, và kết quả là nhiều người đã nhìn biết
Đấng Christ.
Để đo lường sự thành công trong chức vụ của Phao-lô, cũng như
trong chức vụ của chính chúng ta và Hội Thánh chúng ta, chúng ta cần phải
xem xét phương pháp ông dùng… mục đích của ông… và thẩm quyền của
ông.
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ước đó có một quyền năng và sức sống bên trong. Thẩm quyền của
giao ước này đặt trên nền tảng công việc Đức Thánh Linh trong
lòng người, chứ không phải trên đá. Đấng Christ đã làm trọn luật
pháp và chết, gánh lấy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên Ngài
(II Cô-rinh-tô 5:19; Ga-la-ti 3:13; Cô-lô-se 2:14). Ngài giải phóng
những ai tiếp nhận Ngài khỏi việc phải liên tục cố gắng giành lấy
ơn của Đức Chúa Trời bằng việc tuân theo luật pháp. Bây giờ Phúc
Âm mở đường cho sự trọn vẹn của luật pháp thông qua quyền năng
của Đấng Christ phục sinh (Rô-ma 10:4).
Giao Ước Mới đòi hỏi phải có những mục sư do chính
Thánh Linh phê chuẩn (I Ti-mô-thê 1:12). Các diễn giả sứ đồ biết
rằng lời chung thẩm của Đức Chúa Trời cho nhân loại là Đức Chúa
Giê-su (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Điều đó và những điều chắc chắn khác
của Phúc Âm khiến cho chức vụ của những diễn giả Cơ-đốc là một
chức vụ độc nhất. Họ là những mục sư không chỉ bởi lời văn tự,
luật pháp, nhưng cũng bởi Phúc Âm, họ phục vụ cả Lời lẫn Thánh
Linh.
Thay vì sự vinh hiển giới hạn cho một người - Môi-se - sự
vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong mọi tín nhân thông qua sự
ngự trị của Đấng Christ. Sự vinh hiển đó không mất dần đi hay
giảm bớt. Thay vào đó, sự vinh hiển càng gia tăng từng mức độ, từ
vinh hiển đến vinh hiển, khi các môn đồ của Đấng Christ kinh
nghiệm nhiều hơn về Ngài.
Bài Học Áp Dụng
Để đo lường sự thành công trong chức vụ của Phao-lô,
cũng như trong chức vụ của chính chúng ta và Hội Thánh chúng ta,
chúng ta cần phải xem xét phương pháp ông dùng, là một phương
pháp chân thành (2:17-18); mục đích của ông là giúp đỡ người
khác trở nên giống Đấng Christ (3:1-3); và thẩm quyền của ông, là
điều hoàn toàn lệ thuộc nơi Đức Chúa Trời (3:5). Chúng ta há
không nên đo lường chức vụ của Hội Thánh chúng ta - hay của
chính chúng ta - theo những tiêu chuẩn này hay sao?
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Các Câu Hỏi
1. Xem II Cô-rinh-tô 2:14-16. Trong bức tranh về “sự chiến
thắng” của Đấng Christ, bạn sẽ thuộc về nhóm nào? Vì sao?

2. Nói rằng các Cơ-đốc nhân là những bức thư, “mọi người đều
biết và đều đọc,” là có ý nghĩa gì (II Cô-rinh-tô 3:2)?

3. Ý của Phao-lô khi nói các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô là “bức thơ
của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra” (3:2) gợi ý điều
gì về việc lượng giá chức vụ Cơ-đốc?

4. Những tiêu chuẩn lượng giá chức vụ của bạn là gì? Nếu so
sánh với những tiêu chuẩn của Phao-lô thì ra sao?
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 4:1-15

Nhằm xác định những yếu tố
trong cách Phao-lô duy trì tấm
lòng cho chức vụ Cơ-đốc mà
chúng ta cần áp dụng.

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 4:1-15

Trọng Tâm Bài Học
Gìn giữ tấm lòng cho chức vụ trước
những thách thức đòi hỏi phải có
lòng trung tín và tin cậy hết lòng nơi
Đức Chúa Trời.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Làm thế nào để chúng ta không ngã
lòng trong sự phục vụ
Cơ-đốc?

Bài 4

Gìn Giữ Tấm Lòng
Cho Chức Vụ
Đại Ý Bài Học
Quyền năng của Đức Chúa Trời
chiến thắng sự yếu đuối của con
người và đã ban sức cho Phaolô trong chức vụ để ông không
nản lòng khi nhiều nan đề xảy
ra.
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Cháu của tôi, James, học chuyên ngành kỹ sư điện trong
trường đại học. Một ngày nọ, James gọi cho tôi, và nhắn một tin
nhắn khiến tôi vui lòng lắm. Cậu ta nói, “Ông ngoại ơi, con muốn
cám ơn ngoại vì những lúc ngoại không ngăn cản con khi gặp
nhiều thất bại sau lần đầu tiên con thử làm. Con nghĩ rằng đó là lý
do vì sao hiện nay con làm rất tốt trong việc phát triển các dự án
của mình. Con cứ tiếp tục làm việc cho tới khi nào thành công mới
thôi.”
Trong những năm đầu, James rất thích giúp tôi làm nhiều
“dự án,” nhưng cậu ta luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Cậu ta hay bị rối
trí và muốn bỏ cuộc khi những nỗ lực đầu tiên của chúng tôi thất
bại. Tôi khăng khăng rằng chúng tôi phải tiếp tục công việc cho tới
khi nào đạt được mục tiêu mới thôi. Bỏ cuộc không phải là một lựa
chọn.
Sự nản lòng dường như là một cám dỗ toàn cầu. Xuyên
suốt chương này, Phao-lô dùng đại từ số nhiều “chúng tôi.” Rất có
thể ông đang ám chỉ những người bạn mục sư của mình, hay có lẽ
ông bao hàm cả những tín hữu Cô-rinh-tô. Khả năng thứ ba là ông
dùng từ này như đại từ biên tập “chúng tôi.” Tuy nhiên, việc
nghiên cứu cẩn thận cho thấy ít nhất có mười lý do để đừng “ngã
lòng” (II Cô-rinh-tô 4:1). Những lý do này chìm sâu trong ngôn
ngữ, nên đôi khi rất khó để làm sáng tỏ, nhưng vẫn có nhiều ý
tưởng sâu sắc. Hãy tìm những ý tưởng này và so sánh các khám
phá của bạn với những gợi ý của tôi. (Lưu ý những số trong ngoặc
đơn.) Chúng ta sẽ tìm hiểu về những lý do đó.
Phao-lô Tìm Thấy Sự Khích Lệ (4:1-6)
(#1) Sự ngạc nhiên thuần túy trước sự thương xót và ân
điển Đức Chúa Trời mà bởi đó Ngài cứu rỗi, kêu gọi và ủy nhiệm
dân sự Ngài vào chức vụ, trong trường hợp của Phao-lô là truyền
giáo cho các dân ngoại, luôn hiện diện trong suy nghĩ của Phao-lô
(4:1). Việc Phao-lô trở thành một người phục vụ Phúc Âm không
phải là do lựa chọn hay công đức của ông. Ông là “kẻ hèn mọn hơn
hết mọi thánh đồ” (Ê-phê-sô 3:8) và là “đầu” trong số những tội
nhân (I Ti-mô-thê 1:15). Rồi Đức Chúa Trời nắm lấy ông và thay
đổi mục đích của ông từ chỗ bạo lực, thù hận và giết chóc đến chỗ
yêu thương, hòa giải và phục vụ. Tuy nhiên, không một điều gì
trong cuộc đời quá khứ của ông là lãng phí. Học vấn của ông dưới
2
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Vậy nên, chúng tôi nhờ sự thương xót đã ban cho, mà được
chức vụ nầy, thì chúng tôi chẳng ngã lòng; 2 nhưng chúng tôi từ bỏ
mọi điều hổ thẹn giấu kín. Chúng tôi chẳng theo sự dối gạt, và chẳng
giả mạo lời Đức Chúa Trời, nhưng trước mặt Đức Chúa Trời chúng
tôi tỏ bày lẽ thật, khiến lương tâm mọi người cho chúng tôi là đáng
chuộng. 3 Nếu Tin lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất
cho những kẻ hư mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã
làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói
của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 5 Vả,
chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng
Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; và vì tình yêu mến Đức Chúa
Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. 6 Vì Đức Chúa
Trời, - là Đấng có phán: Sự sáng phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã
làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng tôi, đặng sự thông
biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus
Christ.
7
Nhưng chúng tôi đựng của quí nầy trong chậu bằng đất,
hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra,
chớ chẳng phải bởi chúng tôi. 8 Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng
không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; 9 bị bắt bớ,
nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. 10
Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể
mình, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng tỏ ra trong thân thể
chúng tôi. 11 Bởi chúng tôi là kẻ sống, vì cớ Đức Chúa Jêsus mà hằng
bị nộp cho sự chết, hầu cho sự sống của Đức Chúa Jêsus cũng được
tỏ ra trong xác thịt hay chết của chúng tôi; 12 vậy thì sự chết làm
trong chúng tôi, còn sự sống trong anh em. 13 Vì chúng tôi có đồng
một lòng tin, y như lời Kinh thánh rằng: Ta đã tin, cho nên ta nói, [†]
cũng vậy, chúng tôi tin, cho nên mới nói, 14 vì biết rằng Đấng đã
khiến Đức Chúa Jêsus sống lại cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại
với Đức Chúa Jêsus, và làm cho chúng tôi ứng hầu với anh em trước
mặt Ngài. 15 Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân
điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư
dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời.

chân người thầy Hê-bơ-rơ nổi tiếng, Ga-ma-li-ên (Công Vụ 22:3),
quyền công dân La-mã của ông (Công Vụ 22:25-28), và thậm chí
lai lịch tôn giáo cuồng tín đã khiến ông trở nên một đầy tớ tốt hơn.
Bản chất kỳ lạ trong kinh nghiệm cá nhân của ông với Chúa Hằng
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Sống giống như một dòng suối thuộc linh không ngừng làm tươi
mới linh hồn ông.
(#2) Phao-lô được khích lệ bởi lẽ thật của Phúc Âm (II Côrinh-tô 4:2). Đức Chúa Giê-su phán, “Ta là đường đi, lẽ thật, và sự
sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha” (Giăng (14:6).
Lẽ thật không cần phải ngụy trang hay tô điểm. Lẽ thật chỉ cần
được công bố mà thôi. Lẽ thật tập trung vào một con người - Đức
Chúa Giê-su. Không hề giả vờ, cũng không hề xấu hổ, Phao-lô
giảng dạy đơn sơ về cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Đấng
Christ. Ông không bao giờ làm giảm nhẹ nhu cầu về sự ăn năn, cái
giá phải trả của việc làm một môn đồ, và sự tể trị của Đấng Christ.
Đức Chúa Giê-su hứa rằng “lẽ thật sẽ buông tha các ngươi” (Giăng
8:32), và mục đích của Phao-lô khi giảng Phúc Âm là giải cứu
người nghe khỏi sự nô lệ.
(#3) Phao-lô vững tin vì Phúc Âm là đúng dù người ta có
tin hay không (II Cô-rinh-tô 4:3-4). Việc họ quyết định khước từ
Phúc Âm không có ảnh hưởng gì đến sứ điệp. Dù rằng Sa-tan có
thể che khuất tấm lòng của một số người, Phúc Âm vẫn còn đáng
tin cậy. “Chúa đời này” chỉ có thể đi vào đời sống của những cá
nhân nào lựa chọn đầu phục hắn.
Bất cứ sự cám dỗ nản lòng nào đều bị xua tan nhanh chóng
khi Phao-lô nhìn lại những kết quả trong chức vụ của ông (4:5).
Ông chống lại sự đói khát thuộc linh của dân sự, không chỉ trí tuệ
hay tình cảm của họ. Ông không bao giờ lợi dụng bất cứ ai. Sứ
điệp của ông là dành cho những ai có khao khát chân thành muốn
tìm biết Đức Chúa Trời. Đối với những người cởi mở đối với sứ
điệp, thì họ được chào đón và có thể hiểu được sứ điệp. Nhưng đối
với những ai quyết định không tin, thì sứ điệp của ông bị che
khuất, giấu kín đằng sau một bức màn. Không giống như những
giáo sư giả, những người sử dụng sự xuyên tạc và lừa dối, Phao-lô
cẩn thận trình bày Phúc Âm bằng những từ ngữ rõ ràng, chân thật
và thẳng thắn.
Tiến sĩ Billy Graham, nhà truyền đạo trứ danh, có biết một
số người uy tín nhất trên thế giới. Trong vòng bạn bè của ông có
những người rất nổi tiếng. Ông đã từng gặp gỡ nhiều vị tổng thống,
hoàng thân, và những người đứng đầu các chính phủ khác. Kể từ
1949, ông đã giảng tại Mỹ, Anh Quốc, Scotland, Liên Bang Xôviết, Trung Đông, Cận Đông, Nam Mỹ, và Châu Phi. Chương trình
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truyền thanh “Giờ Phút Quyết Định” của ông đã được phát sóng
hơn năm mươi năm qua. Ông đã xuất hiện trên truyền hình và viết
một số cuốn sách bán rấy chạy. Hai trong số các con của ông cũng
có những mục vụ có tầm cỡ quốc tế. Thế nhưng tiến sĩ Graham vẫn
là một người đầy tớ khiêm nhường của Chúa. Ông không bao giờ
thay đổi những từ ngữ rõ ràng, đơn giản ban đầu của ông, vốn nhấn
mạnh tình yêu thương của Đức Chúa Trời, sự ăn năn, và kế hoạch
cứu rỗi trong Đấng Christ.
(#4) Sức mạnh của Phúc Âm khích lệ Phao-lô (4:6). Ông ví
sánh điều đó như hành động sáng tạo đầu tiên của Đức Chúa Trời
khi Ngài phán, “‘Hãy có sự sáng,’ thì có sự sáng” (Sáng-thế ký
1:3). Từ chỗ sự tối hỗn mang, sự sáng của sự vinh hiển Đức Chúa
Trời hiện ra. Kế đến Đức Chúa Trời tiếp tục công cuộc sáng tạo
theo một trật tự. Tương tự như vậy, Phao-lô gặp sức mạnh của sự
sáng Đấng Christ trên đường đi Đa-mách. Sự sáng chói lòa làm mù
mắt ông đã xuyên thấu và soi sáng linh hồn tăm tối và đau khổ của
ông. Dù rằng Đức Chúa Trời đã làm những việc vĩ đại qua Phaolô, Phao-lô không bao giờ kể mình có công. Ông được tôn trọng vì
ông là một tôi tớ được Đấng Christ chỉ định cho người Cô-rinh-tô.

Của Quý Trong Các Bình Đất
Nghề gốm là một trong những nghề thủ công lâu đời nhất tại các
khu vực trong Kinh Thánh. Người thợ gốm trộn đất sét với nước và rồi nhào
nặn hỗn hợp đó thành nhiều dụng cụ khác nhau. Người thợ gốm nung các
dụng cụ đó trong lửa hoặc trong lò nung, một lò nhiệt độ cao. Hầu hết
những đồ gốm trong nhà được làm theo cách này. Không giống như những
đồ thủ công khác, đồ gốm có thể tồn tại hàng ngàn năm.
Năm 1947, những người chăn gia súc đã vô tình khám phá ra một
trong những điều vĩ đại nhất liên quan tới Kinh Thánh kể từ những thế kỷ
đầu của Cơ-đốc giáo. Họ tìm thấy hàng trăm cuộn giấy cổ, và các mảnh rời
được giấu trong mười một hang động tại Quran, gần Biển Chết. Rất nhiều
trong số các cuộn giấy này là những bản thảo Kinh Thánh. Nhiều phần của
hầu hết các sách trong Cựu Ước đã được tìm thấy.
Một số bản thảo có hơn 1,000 năm tuổi so với bất cứ bản thảo Cựu
Ước nào từng tồn tại. Người ta cho rằng các tài liệu đó, gọi là Các Cuộn
Biển Chết, thuộc về thư viện của một nhóm người Do Thái sống ngay trước
và trong thời của Đức Chúa Giê-su.
Của báu này đã được bảo quản như thế nào qua biết bao nhiêu thế
kỷ? Trong các bình đất thông thường!
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Những Kho Báu Giấu Ở Những Nơi Không Ngờ (4:7)
Nhiều cuốn ca-ta-lô quảng cáo các đồ vật được thiết kế để
cất giấu những vật quý giá. Bạn có thể giấu chiếc chìa khóa cửa
của mình trong một hòn đá nhân tạo và đặt ở luống hoa. Bạn có thể
lắp đặt một cái két sắt an toàn đằng sau một bức tranh đẹp. Hay
bạn có thể giấu những vật quý giá của mình trong một công tắc
điện giả.
Khi một người bạn tu sửa lại căn nhà của mình, người thợ
mộc nghĩ rằng anh ta đã laøm ơn cho cô ấy khi anh tạo một chỗ thật
kín đáo cho cô ấy giấu tất cả những gì muốn bảo vệ đặc biệt vào
đó. Đó là một cái hộp rỗng nằm bên dưới ngăn cuối cùng của kệ
sách của cô. Nhöng coâ chẳng bao giờ dùng chỗ đó. Nếu dùng thì
gặp nhiều rắc rối do phải dở sách xuống, rồi chất sách lên, mà cô
ấy muốn cất đồ quý, và đôi khi lấy ra dùng.
(#5) Phao-lô được khích lệ vì Đức Chúa Trời đặt để quyền
năng lớn lao của Ngài trên những con người yếu đuối giống như
ông và những người Cô-rinh-tô. Điều đó giống như một của báu
giấu trong một bình đất thông thường. Trong thời của Phao-lô, đèn
đất là một nhu cầu cấp thiết trong mọi gia đình. Đèn đất được bán
nhiều ngoài chợ với giá cả rất phải chăng. Cái vật chứa có rẻ tiền
hay dễ vỡ cũng không quan trọng. Giá trị của cái bình không phải
là sự tỉ mỉ tạo nên cái bình đó, bèn là những gì chứa đựng bên
trong. Cái bình đó chứa tim đèn và dầu vốn có thể soi sáng khu
vực xung quanh.
Có thể Phao-lô không phải là một mẫu người đẹp trai, cao
ráo, da đen. Có lẽ ông nhỏ người, đầu hói, có chân vòng kiềng, vóc
người thô kệch, đầy thẹo. Ông đã chịu nhiều tật bệnh lắm phen
khiến ông suy nhược. Ông gọi đó là “cái dằm trong xác thịt”
(12:7). Vẻ ngoài của ông khiến không ít người thất vọng (10:10).
Không một ai nghĩ rằng kho báu vô giá lại cất giấu trong một con
Nghiên Cứu Theo Tình Huống
Sau buổi thờ phượng một Chúa Nhật nọ, Faye và Helen đang thảo
luận về bài giảng. Khi họ hỏi người bạn của mình rằng cô ấy nghĩ gì về sứ
điệp, cô ấy nói, “Tôi không nhớ một chữ nào trong bài giảng. Tôi đi nhà thờ
vì tôi thấy phải đi, nhưng tôi ngồi đó và nghĩ về những thứ khác. Tôi không
thực sự hứng thú với bài giảng.” Faye và Helen có thể làm gì để giúp người
bạn này mở lòng mình ra trước sứ điệp của Đức Chúa Trời?
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người chẳng ấn tượng chút nào. Kho báu thật sự chính là quyền
năng ẩn chứa bên trong sứ điệp Phúc Âm mà Phao-lô được đặc ân
chia sẻ.
Những Tài Nguyên Dư Dật Của Đức Chúa Trời (4:8-14)
(#6) Những tài nguyên vô tận và luôn sẵn có không ngừng
khích lệ Phao-lô (4:8-9). Ông nhìn những điều đó như một loạt các
nghịch biện. Ông có thể bị ngược đãi, nhưng không bao giờ bị tiêu
diệt; gặp nhiều rắc rối, nhưng không tuyệt vọng; bị người khác bắt
bớ, nhưng không bao giờ lìa bỏ Đức Chúa Trời; bị đánh ngã,
nhưng không bao giờ bị hạ gục. Dường như khi ông lâm vào bước
đường cùng, ông luôn tìm thấy hy vọng.
Hy vọng là một chủ đề được lập lại thường xuyên trong cả
Cựu Ước lẫn Tân Ước. Hy vọng là sự mong đợi một điều tốt lành
nào đó sẽ đến. Hy vọng có nghĩa là sự hiện diện của một tương lai.
Giê-rê-mi trình bày ý tưởng này khi ông viết, “Vì ta biết ý tưởng ta
nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để
cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình”
(Giê-rê-mi 29:11). Thật là một điều khích lệ! Chúng ta có thể hy
vọng vì Đức Chúa Trời biết tương lai của chúng ta, và những
hoạch định của Ngài cho chúng ta là tốt lành. Điều đó không có
nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ nếm trải sự đau đớn, thất vọng,
và đủ mọi loại khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta có thể biết trước
rằng Đức Chúa Trời sẽ hiện diện với chúng ta, Ngài sẽ giúp đỡ khi
chúng ta đối diện với những hoàn cảnh của mình, và sự thành tín
của Ngài sẽ theo đuổi chúng ta cho đến cuối cùng.
Sự hy vọng Cơ-đốc thường gắn liền với sự tái lâm của Đức Chúa
Giê-su Christ lúc kết thúc thời đại này và sự sống lại của kẻ chết
(I Tê-sa-lô-ni-ca 1:10; Công Vụ 1:11; Tít 2:13). Sự hy vọng
Cơ-đốc đem lại mục đích và ý nghĩa cho cuộc sống. Hy vọng là
“nhân tố của Đức Chúa Trời” trong mọi hoàn cảnh. Nhưng hy
vọng phải đặt ở đúng chỗ. Nếu không thì chỉ vô ích, thêm thất
vọng và chán nản mà thôi. Các tác giả Cựu Ước chứng nhận rằng
chỉ có Đức Chúa Trời mới là nền tảng vững chắc cho sự hy vọng
cần có. Người Y-sơ-ra-ên học biết kiên nhẫn và can đảm khi họ
ngửa trông và chờ đợi niềm hy vọng của họ được đầy trọn.
Trong Tân Ước, trọng tâm thay đổi từ sự mong đợi chắc
chắn đến thực tại về sự ngự trị của Đấng Christ, Đấng - mà theo
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Phao-lô - đang “ở trong anh em, là sự trông cậy về vinh hiển” (Côlô-se 1:27). Hy vọng của Phao-lô đặt nền tảng trên sự phục sinh và
chiến thắng của Đấng Christ trên sự chết. Như thế, ông gắng liền
hy vọng trong Đấng Christ với lòng tin (Rô-ma 4:18; Phi-líp 1:6),
sự vui mừng (Rô-ma 5:2), sự bền đỗ (Rô-ma 5:4), sự tự do (Rô-ma
8:20-21), và tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 13:7). Niềm hy vọng
Tân Ước là niềm hy vọng mang tính chất cá nhân lẫn tập thể. Sự
hy vọng được hiểu như là thực tại hiện tại và sự mong đợi tương
lai. Sách Khải Huyền là sách viết về sự hy vọng. Sách này cho thấy
rằng bất luận chuyện gì xảy ra trên đất (hay trong đời sống chúng
ta), Đức Chúa Trời vẫn đang tể trị.
Sự nguy hiểm và mối đe dọa chết chóc là những điều luôn
theo đuổi Phao-lô (II Cô-rinh-tô 4:10-12). Những khổ nạn của ông
bắt đầu ngay sau khi ông cải đạo và tiếp tục không ngừng trong
hơn ba mươi năm. Có nhiều âm mưu giết chết ông tại Đa-mách
(Công Vụ 9:24) và tại Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 9:29). Ông bị đuổi
ra khỏi An-ti-ốt xứ Bi-si-đi (13:50). Những kẻ thù của ông toan
ném đá ông tại thành Y-cô-ni (14:1-5). Họ đã ném đá ông tại Líttrơ, và bỏ đó cho ông chết (Công Vụ 14:19). Tại thành Phi-líp, ông
bị đánh bằng roi và nhốt trong ngục (16:23-24). Nhiều người Do
Thái cố tấn công ông tại Tê-sa-lô-ni-ca (Công Vụ 17:5). Ông bị
đuổi ra khỏi Bê-rê (Công Vụ 17:13-14). Có nhiều âm mưu chống
lại ông tại Cô-rinh-tô (Công Vụ 8:12), và ông suýt bị giết chết tại
Ê-phê-sô (II Cô-rinh-tô 1:8-9). Không lâu sau khi ông viết thư II
Cô-rinh-tô, sự sống của ông một lần nữa lại bị đe dọa (Công Vụ
20:3). Về sau, tại Giê-ru-sa-lem, ông có thể đã bị giết chết nếu
Sự nản lòng dường như là một cám dỗ toàn cầu.
Không giống như những giáo sư giả, những người sử dụng sự xuyên
tạc và lừa dối, Phao-lô cẩn thận trình bày Phúc Âm bằng những từ ngữ rõ
ràng, chân thật và thẳng thắn.
Không hề giả vờ, cũng không hề xấu hổ, Phao-lô giảng dạy đơn sơ
về cuộc đời, sự chết và sự phục sinh của Đấng Christ.
Mục đích của Phao-lô khi giảng Phúc Âm là giải cứu người nghe khỏi sự nô
lệ.
Chúng ta có thể hy vọng vì Đức Chúa Trời biết tương lai của chúng
ta, và những hoạch định của Ngài cho chúng ta là tốt lành.
Bất luận những hoàn cảnh của Phao-lô có khốc liệt như thế nào,
ông khéo léo đánh giá những hoàn cảnh đó trong ánh sáng cõi đời đời.
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không có những người lính La-mã (Công Vụ 22:22-24). Ông bị
cầm tù tại Sê-sa-rê hai năm, và thêm hai năm nữa tại Rô-ma. Có
những vụ đánh đập, cầm tù, chìm tàu, và những cảnh thiếu thốn đủ
điều được ghi lại, cũng như không ghi lại (II Cô-rinh-tô 11:23-27).
Cuối cùng, ông bị đưa đến Rô-ma, bị còng tay và xét xử (II Ti-môthê 2:9). Những sự bắt bớ này tác động trên thân thể và tình cảm
của Phao-lô, nhưng không tác động đến tâm linh ông. Khi thân thể
ông ngày càng trở nên yếu hơn, người ta càng nhìn thấy Đức Chúa
Giê-su nhiều hơn.
Sao ông làm được điều đó? Làm thế nào để Phao-lô tiếp tục
bền đỗ trước những biến cố đe dọa như vậy? (#7) Ông khám phá
được bí mật của sự tươi mới hằng ngày mà Giê-rê-mi viết trong Ca
Thương 3:21-23, “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong: Ấy là
nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự
thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự
thành tín Ngài là lớn lắm.”
(#8) Đức tin không hề lay động của Phao-lô đã gìn giữ ông
trong hồi thử thách (II Cô-rinh-tô 4:13). Ông không bao giờ nghi
ngờ khả năng hay sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời
đã bày tỏ quyền năng và sự đáng tin cậy Ngài như thế nào trong
quá khứ, thì Phao-lô tin rằng Đức Chúa Trời cũng đáng tin cậy
trong hiện tại lẫn tương lai.
(#9) Sự sống đời đời là một thực tại trong suy nghĩ của
Phao-lô. Điều đó làm lòng ông vui mừng, và khiến ông không thất
vọng (4:14). Việc ông không ngừng đối diện với những mối đe dọa
của các kẻ thù ông buộc ông phải “làm quen” với cái chết. Bất luận
những hoàn cảnh của Phao-lô có khốc liệt như thế nào, ông khéo
léo đánh giá những hoàn cảnh đó trong ánh sáng cõi đời đời. Ông
kể cái ở đây và bây giờ là tình trạng tạm bợ nếu so với cõi đời đời.
Ông kể những phần thưởng vô hình trên thiên đàng là quan trọng
hơn những thử thách trên đất. Là một người Pha-ri-si, Phao-lô tin
nơi sự sống lại như là một khả năng; là một Cơ-đốc nhân, Phao-lô
biết rằng sự sống lại là một điều chắc chắn.
Phạm Vi Chức Vụ Của Phao-lô (4:15)
(#10) Phao-lô được khích lệ bởi các ranh giới chức vụ của
ông không ngừng mở rộng. Những nỗ lực đầu tiên của ông nhằm
chia sẻ Đấng Christ được thực hiện trong các nhà hội tại Đa-mách
II Cô-rinh-tô_4
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không lâu sau khi ông cải đạo (Công Vụ 9:19-22). Ông giảng
những gì mình biết; Đức Chúa Giê-su là Con Đức Chúa Trời. Từ
khởi đầu có vẻ khiêm nhường đó tại Đa-mách, ông trở thành vị
giáo sĩ đầu tiên của Cơ-đốc giáo.
Chỉ cần nhìn sơ qua bản đồ các hành trình truyền giáo của
Phao-lô cũng thấy rằng ông luôn là người tiên phong trong việc rao
truyền Phúc Âm. Mỗi hành trình truyền giáo đưa ông tới những
biên giới mới. Ông đã thành lập nhiều Hội Thánh tại Ga-la-ti, Tiểu
Á, Ma-xê-đoan, và A-cha. Ông luôn gặp thách thức bởi thế giới
chưa tin vốn nằm bên ngoài chức vụ hiện tại của ông. Ông đã chọn
và huấn luyện những Cơ-đốc nhân mạnh mẽ để giúp ông tiếp tục
công việc của Chúa sau khi ông qua đời.
Bài Học Áp Dụng
Trong bức thư ông gởi cho người Ga-la-ti, Phao-lô đưa ra
thêm một lý do nữa để chúng ta đừng mệt mỏi và bỏ cuộc. Mùa gặt
đang chờ đợi những ai bền đỗ (Ga-la-ti 6:9).
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Các Câu Hỏi
1. Vì sao Phao-lô tiếp tục dạy và giảng đạo bất chấp sự bắt bớ?

2. Bạn sẽ thêm vào những khám phá trong bài học này các nguồn
khích lệ nào?

3. Sự lan truyền Cơ-đốc giáo sẽ đổi khác như thế nào nếu Phao-lô
bỏ cuộc?

II Cô-rinh-tô_4

11

Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 4:16-5:10

Nhằm khẳng định với lòng tin
quyết sự bảo đảm của Đức
Chúa Trời khi đối diện với
những khó khăn trong cuộc
sống và thậm chí sự chết.

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 4:16-5:10

Trọng Tâm Bài Học
Thông qua quyền năng của Đức
Chúa Trời, và được bảo đảm bởi sự
hiện diện của Thánh Linh, chúng ta
có thể đối diện với những khó khăn
trong cuộc sống và thậm chí sự chết
với lòng tin quyết.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Cuộc sống rồi sẽ qua đi, và chúng ta
phải đối diện với sự chết, vậy thì có
điều gì để chúng ta hy vọng chứ?

Bài 5

Lòng Tin Cho Hiện Tại
Và Cho Cõi Đời Đời
Đại Ý Bài Học
Dù rằng các tín hữu không đảo
lộn được những tác động của
tuổi già và sự chết, họ có thể
sống cách tích cực và phục vụ
hiệu quả trong khi hướng về quê
hương thiên đàng.

11

Một trong những Cơ-đốc nhân năng động nhất mà tôi từng
biết là anh tráng niên tên David Bush. Ông là một thành viên trung
tín của Hội Thánh tôi quản nhiệm. Ông tham dự giờ học Kinh
Thánh và hát trong ban thờ phượng. Ông bị tê liệt đến độ rất khó
khăn cho ông đi bộ, nhưng ông tiếp tục dự phần đầy đủ vào đời
sống của Hội Thánh. Ông không bao giờ than phiền rằng vì cớ
những vấn đề sức khỏe của ông, nên ông cần phải có thời gian hơn
so với người khác để làm việc.
Cuối cùng, một ngày nọ, David không còn có thể đến nhà
thờ nhóm được nữa. Ông phải ở viện dưỡng lão trong thành phố.
Mỗi khi tôi đến thăm, tôi được chào đón với một nụ cười tràn đầy
sức sống và một lời khen. Tất cả những ai làm việc tại viện dưỡng
lão đều nói về lời khích lệ mà David dành cho họ. Ông chia sẻ đức
tin của mình nơi Đức Chúa Giê-su với mọi người mà ông gặp.
Một ngày nọ David nói với tôi, “Mục sư ơi, tôi không biết vì sao
Đức Chúa Trời để tôi ở đây. Chắc phải có thêm một người nữa cần
được nghe về Đức Chúa Giê-su.” Dù rằng David trông đợi mình
được giải thoát khỏi chứng bại liệt và trở về nhà trên trời, ông
muốn rằng mỗi ngày của ông còn lại trên đất này là một ngày làm
đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta học phân đoạn này trong thư tín II Cô-rinh-tô
của Phao-lô, chúng ta có thể học biết rằng bởi quyền năng của Đức
Thánh Linh, chúng ta có thể sống tích cực và kết quả lúc tuổi già
cũng như khi qua đời.
Càng Mạnh Hơn Khi Càng Yếu Hơn (4:16-18)
Phao-lô bắt đầu phần này của bức thư với chữ “Vậy nên.”
Chữ này đưa chúng ta trở lại với phần thảo luận trước đó của ông
trong 4:1-15 về những tranh chiến mà mỗi tín hữu phải đối diện
trong cuộc đời này. Ngay cả khi gặp những tranh chiến này, Phaolô viết rằng người tín hữu không được “ngã lòng” (4:1, 16).
“Ngã lòng” có nghĩa là gì? Ngã lòng có nghĩa là mất đi sự
can đảm. Điều gì đã khiến cho các độc giả của Phao-lô “ngã lòng”?
Hai điều được đề cập đến đều là “hư nát” và “sự hoạn nạn nhẹ và
tạm” (4:17).
Mỗi người trưởng thành đều biết “hư nát” có nghĩa là gì.
Hư nát có nghĩa là trở nên già cỗi và yếu đuối hơn. Dù rằng tuổi
thọ bình quân đang ngày càng tăng, tỉ lệ con người sẽ chết vẫn là
2
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Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát,
nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. 17 Vì sự hoạn
nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao
trọng đời đời, vô lượng vô biên, 18 bởi chúng ta chẳng chăm sự thấy
được, nhưng chăm sự không thấy được; vì những sự thấy được chỉ là
tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy.
1

Vả, chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì
chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không
phải bởi tay người làm ra. 2 Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm
nầy, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, 3 miễn
là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. 4 Bởi chưng
chúng ta ở trong nhà tạm nầy, than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta
không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay
chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. 5 Đấng đã gây dựng chúng ta
cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời, đã ban của tin của Đức Thánh
Linh cho chúng ta 6 Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng
khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa 7 -vì chúng
ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. - 8 Vậy tôi nói,
chúng ta đầy lòng tin cậy, muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng
Chúa thì hơn. 9 Cho nên chúng ta dầu ở trong thân thể nầy, dầu ra
khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. 10 Bởi vì chúng ta thảy
đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận
lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác
thịt.

100 phần trăm. Tôi nhớ đến một cụ già chín mươi tám tuổi có lần
được hỏi bà thích thú điều gì nhất khi sống đến chín mươi tám tuổi.
Bà trả lời rằng, “Không phải chịu áp lực của những người cùng
tuổi.” Rồi bà nói thêm, “Cũng chẳng có ai bằng tuổi mình.”
Sự “hư nát” này tự nhiên đến theo tuổi thọ, nhưng tốc độ có
thể gia tăng bởi những loại nan đề mà Phao-lô đang đối diện. Ông
đã bị “ép” (4:8), “bị bắt bớ” (4:9), và “bị đánh đập” (4:9).
Ông mô tả những vấn đề này là “nhẹ và tạm” khi so sánh
với những gì các vấn đề này đem đến trong đời sống của ông - một
sự vinh hiển quý giá hơn bất cứ một khó khăn nào. Tác giả của thư
Hê-bơ-rơ viết rằng Đức Chúa Giê-su “vì sự vui mừng đã đặt trước
mặt mình, chịu lấy thập tự giá” (Hê-bơ-rơ 12:2). Đức Chúa Giê-su
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chẳng hề nói với các môn đồ về sự chết của Ngài mà không nói về
sự phục sinh. Sự chết của Ngài làm trọn vẹn một điều quý giá hơn
cả sự đau đớn và thương khó. Sự chết đó làm thành sự cứu rỗi cho
chúng ta.
Các nan đề có thể hoặc đánh bại chúng ta, hoặc làm cho
chúng ta nóng cháy lên. Đôi khi các nan đề khiến cho thân thể già
cỗi đi hoặc yếu hơn, lại thực sự làm cho tâm linh phát triển mạnh
hơn. Phao-lô “dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ
đổi mới càng ngày càng hơn” (II Cô-rinh-tô 4:16).
Việc Phao-lô viết rằng các tín nhân phải “đổi mới” là điều
rất quan trọng. Các tín nhân không có quyền năng để tự đổi mới
chính mình. Một điều gì đó hoặc một ai đó làm đổi mới người tín
hữu khi người đó bị “hư nát.” Người làm điều đó chính là Đức
Chúa Giê-su Christ thông qua quyền năng của Đức Thánh Linh.
Phao-lô nhắc nhở các tín hữu Cô-rinh-tô rằng cho dù họ
không phải là gì khác hơn “những chậu bằng đất” (4:8), họ có một
kho báu bên trong được ban quyền năng bởi chính Đức Chúa Trời.
Quyền năng bên trong này giữ họ khỏi bị “chết mất” (4:9). Phao-lô
mô tả kinh nghiệm cá nhân của ông với quyền năng này trong sự
quan phòng của Đức Chúa Trời (4:7-11) và lời Ngài hứa sẽ khiến
ông sống lại với Đức Chúa Giê-su (4:14).
Người tín hữu càng trở nên mạnh mẽ khi càng yếu đi nhờ
có được một khải tượng khác về sự sống và sự chết. Phao-lô viết
rằng chúng ta “chăm sự không thấy được” (4:18). Tác giả thư Hêbơ-rơ cho biết Môi-se thành công trong cương vị lãnh đạo là nhờ
loại khải tượng này, “vì người đứng vững như thấy Đấng không
thấy được” (Hê-bơ-rơ 11:27).
Để trở nên trẻ hơn trong khi đang ngày càng già đi, một
người cần phải có khải tượng về sự phát triển hơn là sự suy tàn.
Một người cần phải có cái nhìn đúng đối với những thứ tạm bợ, là
những thứ sẽ già cỗi đi và chết. Tất cả những điều đó là tạm bợ.
Trái lại, những điều thuộc linh thì tồn tại đời đời. Không thể để cho
sự già cỗi và suy tàn lôi kéo chúng ta đi xa Đức Chúa Trời, nhưng
phải để những điều đó đem chúng ta đến gần hơn. Chúng ta lìa bỏ
những điều tạm bợ để chạy đến với những điều đời đời. Chúng ta
trở nên mạnh mẽ hơn khi ngày càng yếu đuối hơn.
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Sống Trong Hiện Tại Khi Nhìn Về Tương Lai (5:1-8)
Có một người đàn ông nản lòng vì các nhu cầu của mình
không được đáp ứng đã nói rằng, “Tôi không muốn nghe về những
chuyện phù phiếm, xa vời nữa. Tôi muốn một cái gì đó vững chắc
trên đất này khi tôi vẫn còn ở đây.” Phao-lô không chỉ được bảo
đảm về một cái gì đó vững chắc trên đất này khi ông vẫn còn ở
đây, nhưng ông cũng nhìn hướng về một điều gì đó xa xôi.
Trong 5:1, Phao-lô làm tương phản giữa thân thể con người
hiện tại với thân thể thiên thượng tương lai. Ông ví sánh thân thể
trần tục như một “nhà tạm” và thân thể thiên thượng là “nhà đời
đời.” Trong khi thân thể trần tục là tạm bợ và có thể bị hủy diệt, thì
thân thể thiên thượng là đời đời, không được xây dựng bởi tay
người.
Chúng ta thường nói đến việc sống trong thời điểm hiện tại
như là “sự sống.” Phao-lô nói đến điều đó như là “hay chết” (5:4).
Ông nhìn thấy việc “hay chết” là dẫn đến sự chết. Nhưng ông mô
tả cõi đời đời là “sự sống.” Cõi đời đời là sự sống vì chính trong
cõi đời đời chúng ta được “mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời” (5:2).
Thế nên, khi Phao-lô đang sống trong hiện tại, ông hướng nhìn về
tương lai.
Ý của Phao-lô về việc được mặc đồ chứ không “trần
truồng” là một điều bí ẩn đối với suy nghĩ Hy Lạp tại Cô-rinh-tô
(5:3). Người Hy Lạp không tin rằng có sự sống lại của thân thể sau
Được Bảo Đảm
Phao-lô có ý nói gì trong II Cô-rinh-tô 5:5 về sự bảo đảm cho
những điều sẽ đến? Điều bảo đảm cho chúng ta chính là thân thể thiêng
liêng và nhà trên trời. Sự bảo đảm này được thực hiện như thế nào? Từ tiếng
Anh dịch thành “bảo đảm” được dịch từ tiếng Hy Lạp, chữ arrabon. Chữ
này biểu thị món tiền đặt cọc hoặc thế chấp mà một người đưa ra để bảo
đảm sẽ trả đủ số tiền phải trả.
Giăng viết, “Chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức
Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta” (I Giăng 3:24). Đức Thánh Linh
chủ động liên kết người tín hữu với Đức Chúa Giê-su Christ (Tít 3:5) và trở
thành sự bảo đảm rằng người tín hữu được liên kết với cõi đời đời. Đức
Thánh Linh đem sự sống của Đức Chúa Giê-su đến với người tín hữu và dần
dần biến đổi người đó trở nên giống như Ngài. Đây là mục đích của Đức
Chúa Trời cho dân sự Ngài. Đức Chúa Trời bảo đảm điều đó bởi Thánh
Linh Ngài.
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khi chết. Họ dạy rằng sự chết giải phóng linh hồn bất tử ra khỏi
một thân thể đang chết. Linh hồn sẽ được thần thánh hấp thu. Tuy
nhiên, Phao-lô viết rằng trong sự chết chúng ta sẽ có một thân thể,
một thân thể do chính Đức Chúa Trời tạo nên, và là thân thể đời
đời, chứ không hề tạm bợ. Ông sẽ không hề đi trên thiên đàng mà
“trần truồng” như một linh hồn không có thân thể.
Trong Phi-líp 1:21-23, Phao-lô cũng nói về cùng một ý
tưởng của việc sống trong hiện tại nhưng nhìn về tương lai. Ông
viết trong câu 21 rằng, “Sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” Sự
sống đời đời đối với Phao-lô không chỉ là quãng thời gian sống mà
còn là cả phẩm chất sự sống nữa. Sự sống đời đời của Đức Chúa
Giê-su đã bước vào đời sống Phao-lô trên đường đi Đa-mách.
Phao-lô đang kinh nghiệm sự sống đời đời khi đang sống trong
thân thể xác thịt, và ông sẽ kinh nghiệm sự sống đời đời đầy trọn
trong thân thể thiêng liêng. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà
Phao-lô kinh nghiệm trong cuộc sống sẽ không bị phá vỡ bởi sự
chết.
Đứa cháu gái sáu tuổi của chúng tôi, Olivia, đến ở với
chúng tôi một tuần. Chúng tôi đến xem Hội Chợ Houston, tại đó bé
được ăn những gì bé muốn, chơi tất cả các trò chơi, và xem các
cuộc biểu diễn. Khi đến lúc chúng tôi phải đưa bé trở về nhà cha
mẹ bé tại Austin, bé rất lưỡng lự. Bé muốn đi gặp cha mẹ mình,
nhưng cũng muốn ở với chúng tôi. Bé lo lắng suốt cả buổi sáng khi
chúng tôi chuẩn bị lái xe đi từ Houston tới Austin. Bé hỏi chúng tôi
hết lần này đến lần khác, nhờ chúng tôi giúp bé quyết định xem
nên ở hay đi. Trên suốt cả đoạn đường đến Austin, ba tiếng đồng
hồ lái xe, bé tranh luận về vấn đề đó. Chúng tôi thảy đồng xu và
gọi sấp hay ngữa để giúp bé quyết định. Cuối cùng tôi bảo bé lấy
một tờ giấy ra và gạch một đường chính giữa. Ở phía bên này bé
phải ghi ra tất cả những lý do bé muốn đi về nhà, còn phía bên kia
thì bé phải ghi ra tất cả những lý do bé muốn ở lại. Việc đó kéo dài
được một chút, nhưng cuối cùng lại hòa nhau. Khi chúng tôi đưa
bé về nhà tại Austin, bé rất vui gặp lại cha mẹ mình. Nhưng khi bà
của bé và tôi đi, thì bé khóc.
Đây dường như là tình thế tiến thoái lưỡng nan của chúng
ta trong tư cách các Cơ-đốc nhân. Chúng ta muốn đi ở với Chúa,
nhưng chúng ta cũng muốn ở lại với gia đình và bạn bè chúng ta.
Đây là tình thế tiến thoái lưỡng nan của Phao-lô.
6
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Phao-lô khẳng định trong câu 7 rằng các tín nhân “bước đi
bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” Chúng ta biết những gì
chúng ta có trong cuộc đời này, và chúng ta biết những gì chúng ta
được hứa ban trong đời sau. Chúng ta sống trong hiện tại khi
hướng nhìn về tương lai.
Làm Đẹp Lòng Chúa Trong Khi Mong Đợi Điều Đáng Được
Hưởng (5:9-10)
Mẹ tôi là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tình
yêu thương, sự chăm sóc và hướng dẫn của bà giúp định hình cuộc
đời tôi. Bà là một người lãnh đạo tâm linh tuyệt vời và là một tấm
gương sáng. Bà không chỉ dạy tôi làm hết sức mình, nhưng cũng
giúp tôi làm hết sức của tôi. Người tôi muốn làm đẹp lòng nhiều
nhất trong cuộc đời là mẹ của tôi.
Phao-lô nhấn mạnh trong câu 9 rằng đối với ông, việc làm
đẹp lòng Đức Chúa Trời là ưu tiên đầu nhất so với tất cả mọi việc
khác. Trên thực tế, Phao-lô viết rằng ông biến việc làm đẹp lòng
Đức Chúa Trời thành “mục đích” của mình. Ông đã khẳng định
rằng ông được bảo đảm về một thân thể thiêng liêng và một nhà
trên trời, nhưng ông không lấy sự bảo đảm đó làm một cơ hội để
làm việc riêng của mình. Ông nhìn nhận rằng trong tư cách một tín
nhân, ông chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Phao-lô đã viết nhiều về trách nhiệm giải trình trong I Côrinh-tô (3:10-15). Trong bức thư đó, ông dùng ý niệm xây dựng
một công trình kiến trúc bằng những loại vật liệu khác nhau. Một
đời sống xây dựng trên những việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời
“Chúng Ta Chẳng Ngã Lòng”
Một chị em trong Hội Thánh của chúng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh
ung thư và phải điều trị tại bệnh viện nhiều tháng liền. Mỗi lần tôi đến thăm
Mamie, chồng cô, anh Ike, sẽ nói rằng, “Mamie, Phil tới đây rồi.” Cô ấy
luôn mở mắt ra và chào tôi. Một ngày nọ, tôi vào phòng, và Ike nói, “Mamie,
Phil tới đây rồi.” Mamie không phản ứng. Ike nói, “Phil tới đây rồi,” thêm
vài lần nữa.
Cuối cùng, Mamie, lúc đó xây mặt vào tường, trở người quay về
hướng tôi và nói, “Mục sư Phil à, ông nghĩ bây giờ Đức Chúa Trời nghĩ gì
về điều này?
Bạn sẽ trả lời cô ấy như thế nào, dựa trên điều Phao-lô nói với
những người Cô-rinh-tô rằng “chúng ta chẳng ngã lòng” (II Cô-rinh-tô
4:16)?
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được tượng trưng bởi vàng, bạc và bửu thạch. Một đời sống được
xây dựng trên những việc làm không đẹp lòng Đức Chúa Trời
được ví như gỗ, cỏ khô hay rơm rạ. Phao-lô dạy rằng rồi sẽ đến
một ngày mà khi đó đời sống của mỗi tín nhân sẽ bị đoán xét dựa
trên những việc làm của người đó trên đất này. Chỉ có những hành
động nào làm đẹp lòng Đức Chúa Trời thì mới tồn tại đời đời.
Vài năm về trước, tôi được mời hướng dẫn một buổi thờ
phượng tang lễ cho một trong những huấn luyện viên bóng bầu dục
của tôi thời còn học đại học. Ông và tôi vẫn là bạn thân thiết của
nhau sau những năm đại học. Ông thường nói với tôi rằng nếu ông
chết trước khi tôi chết, ông muốn tôi làm lễ tang cho ông. Một
trong những điều tôi chia sẻ trong buổi thờ phượng đó là tình yêu
thương lớn những vận động viên dành cho người huấn luyện đặc
biệt này. Ông là một trong những huấn luyện viên khó nhất tôi
từng biết. Thế nhưng, dù lúc chúng tôi tập luyện ông có khó đến
thế nào đi nữa, thì ông cũng không bao giờ để chúng tôi rời sân
bóng mà không choàng tay ôm từng người trong chúng tôi để
chúng tôi biết rằng chúng tôi được ông yêu thương. Ông tạo cho
chúng tôi niềm tin rằng dù ông có đoán xét những hành động của
chúng tôi, ông vẫn luôn yêu thương và chấp nhận chúng tôi.
Những hành vi của Phao-lô được định hướng bởi hai
nguyên tắc thuộc linh: sự đoán xét của Đức Chúa Trời và tình yêu
thương của Ngài.
Bài Học Áp Dụng Thực Tiễn
Một trong những lời chứng đầy quyền năng nhất về Đức
Chúa Giê-su hằng sống là thái độ tích cực khi đối diện với vấn đề
tuổi tác, sự suy tàn và nan đề. Là các tín nhân, chúng ta không phủ
nhận thực tế của việc ngày càng già đi và trở nên yếu đuối. Chúng
ta cũng không phủ nhận các nan đề hoặc nỗi đau mà các nan đề đó
mang tới. Chúng ta nhìn xa hơn những nan đề đó để thấy Đức
Chúa Giê-su hằng sống và sức lực của Đức Chúa Trời ban cho để
sống với tuổi tác, sự suy tàn và nan đề. Chúng ta biết rằng việc trở
nên già cỗi hơn chỉ đơn thuần đem chúng ta đến gần hơn với thân
thể thiên thượng và quê hương của mình mà thôi.
Đức Chúa Trời “ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta” thân thể thiêng liêng và nhà trên thiên đàng của chúng ta (II Côrinh-tô 5:5). Thánh Linh cũng là Đấng hướng dẫn hành vi chúng ta
8
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trên đất. Ngài là Đấng thuyết phục chúng ta sống một lối sống đẹp
lòng Đức Chúa Trời. Dù rằng chúng ta được chấp nhận đời đời bởi
Đức Chúa Trời thông qua đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-su
Christ, chúng ta chịu trách nhiệm trước Chúa về cách chúng ta
sống trên đất này.

Những Câu Cần Ghi Nhớ
Dù rằng David trông đợi mình được giải thoát khỏi chứng bại liệt
và trở về nhà trên trời, ông muốn rằng mỗi ngày của ông còn lại trên đất này
là một ngày làm đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Dù rằng tuổi thọ bình quân đang ngày càng tăng, tỉ lệ con người sẽ
chết vẫn là 100 phần trăm.
Các nan đề có thể hoặc đánh bại chúng ta, hoặc làm cho chúng ta
nóng cháy lên.
Người tín hữu càng trở nên mạnh mẽ khi càng yếu đi nhờ có được
một khải tượng khác về sự sống và sự chết.
Phao-lô không chỉ được bảo đảm về một cái gì đó vững chắc trên
đất này khi ông vẫn còn ở đây, nhưng ông cũng nhìn hướng về một điều gì
đó xa xôi.
… Khi Phao-lô đang sống trong hiện tại, ông nhìn về hướng tương
lai.
Phao-lô đang kinh nghiệm sự sống đời đời khi đang sống trong
thân thể xác thịt, và ông sẽ kinh nghiệm sự sống đời đời đầy trọn trong thân
thể thiêng liêng.
Dù rằng chúng ta được chấp nhận đời đời bởi Đức Chúa Trời
thông qua đức tin của mình nơi Đức Chúa Giê-su Christ, chúng ta chịu trách
nhiệm trước Chúa về cách chúng ta sống trên đất này.
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Các Câu Hỏi
1. Điều gì khiến cho bạn “ngã lòng”?

2. Đức Chúa Trời đổi mới bạn mỗi ngày bằng những cách nào?

3. Làm thế nào để bạn hướng mắt mình về những điều không thấy
được?

4. Một số yếu tố của đời sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là gì?

10
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 5:11-21

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 5:11-21

Nhằm quyết định những cách tôi
sẽ đáp ứng trước sự thúc đẩy
phục vụ của Đức Chúa Trời.

Trọng Tâm Bài Học
Điều Đức Chúa Trời làm cho chúng
ta trong Đấng Christ là đủ để thúc
đẩy chúng ta phục vụ.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Phải làm gì mới có thể thúc đẩy bạn
được?

Bài 6

Được Thúc Đẩy Phục Vụ
Đại Ý Bài Học
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Phao-lô đang ngợi khen Đấng
Christ, chứ không phải chính
ông, trước các tín hữu Cô-rinhtô. Ông thúc giục họ tích cực
chia sẻ tình yêu thương của
Đấng Christ, vì họ là sự tạo
dựng mới và họ không còn sống
cho chính họ nữa, bèn là sống
cho Đấng Christ.

Chúng ta thường nói, Người đó thiếu động cơ thúc đẩy.
Vậy chúng ta có ý gì? Có thể chúng ta muốn nói rằng người đó
lười biếng - trừ khi chúng ta nói về chính mình! Trên phương diện
tích cực, điều chúng ta muốn nói đó là người này thiếu động cơ tốt
đủ để khiến người đó làm bất cứ điều gì người đó nghĩ mình phải
làm. Phân đoạn này trong II Cô-rinh-tô nhắc nhở chúng ta rằng các
Cơ-đốc nhân có rất nhiều lý do để phục vụ. Phao-lô nói rằng đã
đến lúc chúng ta phải năng động lên.
Được Thúc Đẩy Bởi Trách Nhiệm Giải Trình Trước Đức Chúa
Trời Và Những Người Khác (5:11-13)
Sau khi Phao-lô nhận biết Đức Chúa Giê-su cách cá nhân,
ông hiểu rằng ông sẽ chịu trách nhiệm trước Đức Chúa Giê-su đời
đời. Sự nhìn biết này thúc đẩy Phao-lô không chỉ sống đời sống
đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng cũng “thuyết phục” những người
khác tiếp nhận Đức Chúa Giê-su và sống cho Đức Chúa Trời.
Điều Phao-lô hiểu về trách nhiệm giải trình của ông được
thể hiện trong những lời này, “Chúa đáng kính sợ” (5:11). Trong
văn cảnh này, từ “kính sợ” không có nghĩa là kinh hãi bèn là tôn
kính mà sợ. Sự “kính sợ” này ngăn người ta làm những điều làm
cho những người họ yêu thương tan vỡ. Cùng một chữ Hy Lạp này
được dịch thành “rất kính sợ” trong I Phi-e-rơ 2:18, “Hỡi kẻ làm
tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình…” Phao-lô
kính sợ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Ông biết rằng ông không
chỉ ở dưới sự quan phòng của Chúa, nhưng cũng ở dưới thẩm
quyền Ngài nữa. Ông đã viết rằng “chúng ta thảy đều phải ứng hầu
trước tòa án Đấng Christ” để giải trình về những việc làm của
chúng ta, cả tốt lẫn xấu (II Cô-rinh-tô 5:10). Lòng tôn kính lớn lao
Phao-lô dành cho Đức Chúa Trời đã thúc đẩy ông sống một đời
sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy xem Châm Ngôn 9:10; 19:23.
Tôi lớn lên với lòng tôn kính cha mẹ tôi. Họ yêu thương và
chăm sóc tôi. Họ dạy tôi về trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm
giải trình. Khi tôi còn là học sinh tiểu học, mẹ tôi giao cho tôi trách
nhiệm phải chạy xe đạp năm dặm từ nhà đến một cửa hàng tạp hóa
ở khu lân cận để trả tiền hóa đơn hằng tháng của chúng tôi và đem
tiền dư từ tấm check thanh toán của cha tôi về. Tôi rất thích thú và
cũng thấy sợ khi tôi lên đường. Tôi cứ tưởng tượng có người sẽ
cướp tôi trên đường về nhà và lấy tất cả những tiền mặt nhà tôi có.
2
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Vậy chúng tôi biết Chúa đáng kính sợ, nên tìm cách làm cho người
ta đều tin; Đức Chúa Trời biết chúng tôi, và tôi mong anh em cũng
biết chúng tôi trong lương tâm mình. 12 Chúng tôi chẳng lại phô mình
cùng anh em, nhưng muốn trao cho anh em cái dịp khoe mình về
chúng tôi, đặng anh em có thể đối đáp lại cùng những kẻ chỉ khoe
mình về bề ngoài, mà không về sự trong lòng. 13 Vả, hoặc chúng tôi
cuồng, ấy là vì Đức Chúa Trời; hoặc chúng tôi dè giữ, ấy là vì anh
em. 14 Vì tình yêu thương của Đấng Christ cảm động chúng tôi, và
chúng tôi tưởng rằng nếu có một người chết vì mọi người, thì mọi
người đều chết, 15 lại Ngài đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ
còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì Đấng đã
chết và sống lại cho mình.
16
Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác thịt mà nhận biết ai
nữa; và, dẫu chúng tôi từng theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ,
song cũng chẳng còn nhận biết Ngài cách ấy đâu. 17 Vậy, nếu ai ở
trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã
qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. 18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa
Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận
lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Vì
chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại
hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng
hòa cho chúng tôi. 20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng
Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo.
Chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em: Hãy hòa thuận
lại với Đức Chúa Trời. 21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng
biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó
mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.

Tôi rất vui lòng vì cha mẹ tôi tin tôi như thế, nhưng tôi cũng lo sợ
thất bại. Sau khi tôi về nhà bình an, tôi thấy rất tự hào về khả năng
mình đã làm được việc người khác mong đợi nơi mình. Cũng vậy,
tình yêu thương và sự kính trọng dành cho cha mẹ tôi phát sinh từ
kinh nghiệm đó.
Phao-lô cảm thấy rằng trách nhiệm giải trình của ông trước
Đức Chúa Trời mở rộng ra cả những người khác. Trong II Cô-rinhtô 5:11-13, Phao-lô giải thích rằng ông không cố gắng tự “khen”
mình, nhưng ông trong sáng trước Đức Chúa Trời và những người
Cô-rinh-tô, vì cớ thuyết phục những người khác tiếp nhận Đức
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Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của họ. Phao-lô biết rằng không phải
chỉ có ông ứng hầu trước sự đoán xét của Đức Chúa Trời, nhưng
tất cả mọi người khác rồi cũng sẽ đứng ở chỗ đó (5:10).
Sự thuyết phục của Phao-lô có thể khiến một số người cho
rằng ông mất trí (5:13; xem Công Vụ 16:24). Tuy nhiên, Phao-lô
đã trình bày một số kinh nghiệm thuộc linh cá nhân trong thư Côrinh-tô thứ nhất (I Cô-rinh-tô 14:18). Ông cũng làm thế trong bức
thư thứ hai này (II Cô-rinh-tô 12:1-7). Những kinh nghiệm cá nhân
mãnh liệt này phát xuất từ mối tương giao cá nhân của Phao-lô với
Đức Chúa Trời, giữa ông với Ngài. Nhưng Phao-lô khẳng định
rằng trong công việc của ông với những người Cô-rinh-tô, ông rất
có lý. Đối với họ ông rất tỉnh táo.
Sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời có thể khiến
một số người nghĩ rằng chúng ta mất trí. Nhưng việc nhận biết
rằng Đức Chúa Giê-su đang hy vọng nơi chúng ta phải thúc đẩy
chúng ta sống loại đời sống này. Cũng vậy, việc nhận biết rằng
những người khác sẽ phải chịu trách nhiệm về đời sống của họ sẽ
thúc đẩy chúng ta chia sẻ Phúc Âm cho họ cách rõ ràng và hợp lý.
Được Thúc Đẩy Bởi Tình Yêu Thương Của Đấng Christ
(5:14-17)
Có một câu danh ngôn cổ nói rằng “Tình yêu thương làm
thế giới xoay tròn.” Một học giả đã đổi câu nói đó thành “Tình yêu
thương không khiến thế giới xoay tròn, nhưng khiến cho chuyến đi
thật xứng đáng.” Phân đoạn này trong II Cô-rinh-tô chắc chắn phản
ánh câu nói thứ hai. Mục đích quan trọng nhất cho chức vụ của
Phao-lô là tình yêu thương Đấng Christ.
Khi Phao-lô viết về động lực yêu thương của Đấng Christ,
ông dùng từ “cảm động” (5:14). Bản New English Bible dịch từ
Hy Lạp ở đây thành một cụm từ “khiến chúng ta không còn một
lựa chọn nào khác.” Từ Hy Lạp này cũng có thể dịch thành điều
khiển hay cai trị. Chức vụ của Phao-lô được điều khiển hay cai trị
bởi tình yêu thương của Đấng Christ. Ông không còn “lựa chọn”
nào khác ngoài việc chia sẻ tình yêu thương của Đấng Christ mà
ông đã kinh nghiệm. Trong Công Vụ 18:5, Lu-ca viết rằng “Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy, làm chứng với người Giu-đa
rằng Đức Chúa Giê-su là Đấng Christ.” Phao-lô cũng đã dùng
chính từ đó trong II Cô-rinh-tô 5:14, và được dịch thành “hết lòng
4
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chuyên lo.” Điều rất rõ ràng đó là dù có sự khác biệt trong cách
dịch chữ này đi nữa, thì động cơ chính của Phao-lô cũng vẫn là
tình yêu thương của Đấng Christ.
Trong Rô-ma 5:8, Phao-lô viết, “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.” Sự nhìn biết rằng
Đức Chúa Giê-su có thể yêu thương Phao-lô, người đứng “đầu”
trong “những kẻ có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), hoàn toàn chiếm hữu
ông và thúc đẩy ông phục vụ vì cớ Đấng Christ. Một lần nữa, trong
Rô-ma 8:39, Phao-lô viết rằng không một điều gì có thể tách một
tín nhân ra khỏi “sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho
chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” Sự an
ninh tuyệt vời của tình yêu thương Đấng Christ khiến cho Phao-lô
không còn một lựa chọn nào khác ngoài việc phục vụ.
Tình yêu thương của Đấng Christ dành cho mỗi chúng ta
phải là động cơ chính cho sự phục vụ. Khi chúng ta ý thức rằng
mỗi người trong chúng ta là một tội nhân, tiền công của tội lỗi là
sự chết, nhưng món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời
trong Đức Chúa Giê-su Christ, chúng ta sẽ thấy cảm động để phục
vụ.
Đức Chúa Trời Khiến Đức Chúa Giê-su “Trở Nên Tội Lỗi”?
Việc Đức Chúa Trời khiến Đức Chúa Giê-su “trở nên tội lỗi” (II
Cô-rinh-tô 5:21) có ý nghĩa gì? Phao-lô viết rằng Đức Chúa Trời đã khiến
Ngài trở nên “tội lỗi” chứ không phải một tội nhân. Sự phân biệt ở đây rất
là quan trọng. Đức Chúa Trời không biến một ai thành tội nhân cả.
Đức Chúa Giê-su không bao giờ biết tội lỗi theo cách chúng ta biết,
tức là phạm tội. Đức Chúa Giê-su đã bị cám dỗ để phạm tội, nhưng Ngài
không bao giờ phạm tội (Hê-bơ-rơ 4:15). Đức Chúa Giê-su vẫn không hề
phạm tội xuyên suốt kinh nghiệm trên thập tự giá. Tuy nhiên, trong kinh
nghiệm thập tự giá, Đức Chúa Giê-su đã trở thành của lễ chuộc tội cho
chúng ta. Đức Chúa Trời đã đặt tội lỗi của tất cả chúng ta trên Đức Chúa
Giê-su (Ê-sai 53:6), thế nên Đức Chúa Giê-su đã gánh lấy tội lỗi của chúng
ta trên thân thể Ngài trên thập tự giá (I Phi-e-rơ 2:24). Khi làm như thế,
Đức Chúa Giê-su trở thành “sự rủa sả vì chúng ta” (Ga-la-ti 3:13). Đức
Chúa Giê-su bị buộc tội bởi chính tội lỗi và hình phạt của chúng ta. Đức
Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Giê-su “trở nên tội lỗi” vì cớ chúng ta để
chúng ta có thể trở thành sự công bình của Đức Chúa Trời trong mối tương
giao với Đức Chúa Giê-su.
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Phao-lô tin rằng sự chết của Đấng Christ không chỉ dành
riêng cho ông mà thôi, nhưng dành cho “mọi người” (II Cô-rinh-tô
5:14). Vì lý do đó, ông “không theo xác thịt mà nhận biết ai nữa”
(5:16). Ông đã một lần “theo xác thịt mà nhận biết Đấng Christ”
(5:16). Nhiều năm trước đó, người Pha-ri-si Phao-lô đã đoán xét
Đức Chúa Giê-su và các môn đồ Ngài theo những tiêu chuẩn của
con người. Vì lý do đó, Phao-lô đã cố gắng tiêu diệt Cơ-đốc giáo
bằng cách bắt bớ và giết hại những người theo Đấng Christ. Nhưng
bây giờ Phao-lô nhìn mọi người từ góc nhìn mới của sự tái sanh
trong Đức Chúa Giê-su Christ. Ông viết (5:17), “Vậy, nếu ai ở
trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã
qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”
Phao-lô là “người dựng nên mới.” Khi Đấng Christ chết
trên thập tự giá, Phao-lô đã chết với Ngài (5:14). Khi Đấng Christ
phục sinh từ cõi chết, Phao-lô phục sinh với Ngài. Vì Phao-lô phục
sinh với Đấng Christ, cuộc sống mà Phao-lô sống hiện tại là cuộc
sống cho Đấng Christ. Tất cả những điều này đều đúng cho tất cả
những ai tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa.
Tình yêu thương mà Đấng Christ dành cho mọi người, một
tình yêu dẫn Đấng Christ đến chỗ phải chết vì tội lỗi của tất cả mọi
người, đã thúc đẩy Phao-lô phục vụ mọi người. Ông tin rằng rất có
khả năng mọi người sẽ trở lại với niềm tin nơi Đấng Christ. Ông
cảm thấy mắc nợ mọi người về việc giảng tin mừng của Đức Chúa
Giê-su Christ (Rô-ma 1:14-15). Ông không “hổ thẹn về Tin Lành”
vì ông biết rằng Tin Lành là “quyền phép của Đức Chúa Trời để
cứu mọi kẻ tin” (Rô-ma 1:16).
Bạn có biết một ai đang cần trở thành “người dựng nên
mới” (II Cô-rinh-tô 5:17) hay không? Điều đó phải thúc đẩy bạn
chia sẻ tình yêu thương của Đấng Christ cho họ. Chắc chắn điều
này đã thúc đẩy Phao-lô.
Được Thúc Đẩy Bởi Sự Ủy Nhiệm Của Đức Chúa Trời
(5:18-21)
Đức Chúa Trời đã ủy nhiệm cho mỗi tín nhân làm đại sứ
của Tin Lành. Phao-lô viết rằng Đức Chúa Trời đã “phó đạo giảng
hòa cho chúng tôi” (5:19). Đạo giảng hòa là gì, và việc sứ điệp này
đã được giao phó cho chúng ta có ý nghĩa gì?
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Sứ điệp hòa giải đó là Đức Chúa Trời “đã làm cho chúng ta
nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài: (5:18). Từ Hy
Lạp được dịch thành “hòa thuận lại” có nghĩa là bước vào tình bạn
với Đức Chúa Trời. Vì sao một người cần phải bước vào tình bạn
với Đức Chúa Trời? Theo Rô-ma 5:10, trước khi Đấng Christ chết
vì tội lỗi chúng ta, “chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa
Trời.” Đức Chúa Trời không phải là kẻ thù của chúng ta, nhưng
chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời. Hành vi tội lỗi của chúng ta
cho thấy rằng trong tâm trí của chúng ta, chúng ta là những kẻ thù
của Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:21).
Đức Chúa Trời không dựng lên những rào cản giữa Ngài
với con người. Chính con người làm điều đó. Đức Chúa Trời đã
chủ động biến chúng ta thành bạn của Ngài. Đức Chúa Trời làm
điều này thông qua sự chết thuộc thể của Đức Chúa Giê-su (Cô-lôse 1:22). Sự hòa giải của Đức Chúa Trời bao gồm việc “chẳng kể
tội lỗi cho loài người” (II Cô-rinh-tô 5:19). Đức Chúa Trời đã hủy
bỏ món nợ trong sổ của Ngài bằng cách tẩy sạch món nợ đó bằng
huyết Đấng Christ (Cô-lô-se 2:14). Sự chết của Đấng Christ trên
thập tự giá đã trả món nợ tội lỗi cho các tín nhân rồi. Phao-lô viết,
“Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội
lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự
công bình của Đức Chúa Trời” (II Cô-rinh-tô 5:21). Khi một người
tiếp nhận Đức Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa, tội lỗi của người
đó được kể là đã trả đủ bởi sự chết của Đức Chúa Giê-su. Kế đến
người tín hữu được mặc lấy sự sống công chính của Đấng Christ.
Thay vì dùng tội lỗi chúng ta để chống lại chúng ta, Đức Chúa Trời
kể đức tin chúng ta là giá trị cho chúng ta.
Đức Chúa Trời đã giao phó cho các tín nhân sứ điệp hòa
Một Kế Hoạch Hành Động
•
•
•
•
•

Viết một bài làm chứng cá nhân ngắn về cách bạn trở lại với niềm tin
nơi Đấng Christ.
Hãy liệt kê một số đặc điểm của sự “dựng nên mới” trong Đấng Christ
(II Cô-rinh-tô 5:17).
Hãy vạch ra một chiến lược để bạn chia sẻ sứ điệp hòa giải.
Hãy lập một danh sách những người bạn biết cần phải hòa giải với Đức
Chúa Trời.
Hãy đặt mục tiêu cho sự chia sẻ sứ điệp hòa giải.
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giải. Đức Chúa Trời đã không dành sứ điệp đời đời này cho các
thiên sứ hay các linh, nhưng dành cho “chúng ta,” con người
(5:19). Khi con người đã kinh nghiệm sự hòa giải của Đức Chúa
Trời thông qua Đức Chúa Giê-su Christ, thì họ được đặc ân chia sẻ
kinh nghiệm của mình cho những người khác. Phao-lô viết rằng
chúng ta “làm chức khâm sai của Đấng Christ” (5:20). Khâm sai
hay đại sứ là những người đại diện cho một quốc gia và nói thay
cho người cai trị họ. Các đại sứ không trình bày những suy nghĩ
của riêng họ, bèn là những suy nghĩ của người cấp trên họ. Các đại
sứ chịu trách nhiệm tuyệt đối dưới cấp trên của họ. Sứ điệp mà các
đại sứ mang đi là sứ điệp về sự tha thứ cho những ai phạm tội
nghịch cùng Đức Chúa Trời. Đây là sứ điệp mà Đức Chúa Trời đã
phó cho các tín nhân.
Khi còn học ở chủng viện, tôi có đặc ân được phục vụ với
vai trò mục sư phụ tá của một mục sư quản nhiệm một Hội Thánh
lớn. Hội Thánh này có lo đưa đón những ai có nhu cầu đến với các
buổi thờ phượng.
Một sáng Chúa Nhật nọ, có một người đàn ông đáp lời kêu
gọi của vị mục sư để tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa mình.
Tôi được có cơ hội nói chuyện với người đàn ông về cam kết của
ông đối với Đấng Christ. Trước đó ông chưa từng đến nhà thờ bao
giờ. Đứa con gái và vợ của ông là người đã lái chiếc xe buýt đến
nhà thờ vào sáng Chúa Nhật.
Khi tôi hỏi ông làm thế nào mà ông nhận biết Đấng Christ
một cách cá nhân, ông liền mở ra một miếng giấy nhỏ. Trên miếng
giấy đó là hình Đức Chúa Giê-su với những em bé. Đứa con gái
của người đàn ông này đã tô màu sáp vào bức tranh này. In phía
dưới tờ giấy là câu Kinh Thánh Giăng 3:16. Người đàn ông chỉ vào
câu Kinh Thánh và bắt đầu khóc. Đứa con gái của ông đã làm một
đại sứ cho Đấng Christ, và cha của bé giờ đã trở thành một tín
nhân.
Tóm Tắt
Phao-lô trở thành một tạo vật mới trên đường đi Đa-mách.
Ông được biến đổi từ một kẻ thù của Đức Chúa Trời trở thành một
người bạn của Ngài. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong
Đấng Christ đã tràn ngập đến độ tình yêu đó thúc đẩy Phao-lô chia
sẻ tin mừng này với mọi người. Ông không còn nhìn Đấng Christ
8
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hay người khác “theo xác thịt” nữa (II Cô-rinh-tô 5:16). Ông nhìn
thấy khả năng hòa giải cho mọi người. Ông kể chính mình và
những người khác là các đại sứ của Đấng Christ. Ông thực sự cảm
nhận rằng Đức Chúa Trời đang vận hành thông qua những người
đã được hòa giải.
Bài Học Áp Dụng
Kế hoạch của Đức Chúa Trời nhằm chia sẻ tin mừng về sự
hòa giải tập trung vào những người đã được hòa giải. Sự tha thứ
mà Đức Chúa Trời ban cho thông qua sự chết và phục sinh của
Đức Chúa Giê-su Christ phải thúc đẩy những tín nhân chia sẻ tin
mừng. Sự thật Đức Chúa Giê-su chết cho tất cả mọi người hàm
nghĩa rằng mọi người đều có khả năng nhận được sự hòa giải của
Đức Chúa Trời. Tình yêu thương của Đấng Christ cho mỗi chúng
ta và nhu cầu hòa giải cho tất cả chúng ta phải là điều thúc đẩy
chúng ta phục vụ.

… Đã đến lúc chúng ta phải năng động lên.
Lòng tôn kính lớn lao Phao-lô dành cho Đức Chúa Trời đã thúc
đẩy ông sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Phao-lô biết rằng không phải chỉ có ông ứng hầu trước sự đoán xét
của Đức Chúa Trời, nhưng tất cả mọi người khác rồi cũng sẽ đứng ở chỗ đó
(5:10).
Tình yêu thương mà Đấng Christ dành cho mọi người, một tình yêu
dẫn Đấng Christ đến chỗ phải chết vì tội lỗi của tất cả mọi người, đã thúc
đẩy Phao-lô phục vụ mọi người.
Đứa con gái của ông đã làm một đại sứ cho Đấng Christ, và cha
của bé giờ đã trở thành một tín nhân.
Tình yêu thương của Đấng Christ cho mỗi chúng ta và nhu cầu hòa
giải cho tất cả chúng ta phải là điều thúc đẩy chúng ta phục vụ.
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Các Câu Hỏi
1. Lối sống của chúng ta thuyết phục người khác rằng chúng ta là
những tín nhân theo những cách nào?

2. Giữa việc đề cao Đấng Christ và đề cao chính chúng ta có
những khác biệt gì?

3. Làm thế nào để chúng ta bày tỏ rằng tình yêu thương của Đấng
Christ là tình yêu hàng đầu trong đời sống chúng ta?

4. Những cách mà chúng ta đoán xét người khác theo các tiêu
chuẩn trần tục là gì?

5. Hãy nêu một tấm gương cho việc làm đại sứ của Đấng Christ.

10
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 6:1-13; 7:2-4

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 6:1-7:4

Trọng Tâm Bài Học
Gương mẫu cá nhân và các mối quan
hệ chân thật là những công cụ mạnh
mẽ của chức vụ.

Tóm tắt lời Phao-lô mô tả về
chức vụ của ông, lời ông giải
thích với những người Cô-rinhtô, đồng thời xác định những
bài học áp dụng cho đời sống
tôi hôm nay.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Tấm gương và sự giao tiếp của
bạn nói gì với những người khác?

Bài 7

Hãy Trung Tín,
Hãy Thực Tế
Đại Ý Bài Học
Người ta thường hay nói, “Ô,
người đó đạo đức giả lắm,” có
nghĩa là một người không chân
thật. Phao-lô rõ ràng đã thiết
lập một mối quan hệ đức tin
chân thật với Hội Thánh Côrinh-tô.
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Một lần nọ tôi làm khách mời tại một bữa tiệc ăn mừng hai
đội bóng đại học lớn. Người huấn luyện viên của một đội giới
thiệu một cầu thủ giỏi của mình, đội Kodak® College AllAmerican. Người huấn luyện bảo chàng thanh niên đứng lên. Sau
đó ông kể câu chuyện về mẹ của chàng thanh niên này, và sự hy
sinh của bà nhằm giúp con trai mình đi học đại học. Vị huấn luyện
viên này kể rằng người mẹ độc thân đó phải làm hai việc như thế
nào để con trai mình có thể bắt đầu học đại học.
Chàng thanh niên bắt đầu khóc khi người huấn luyện của
mình nói. Thình lình người huấn luyện dừng lại và nói, “Con trai,
bác nói điều đó không phải để làm con xấu hổ đâu, nhưng để cho
mọi người ở đây thấy rằng con có một người mẹ vĩ đại như thế
nào.” Phao-lô không nói rõ về chính mình để các tín hữu Cô-rinhtô xấu hổ nhưng để cho họ thấy rõ sứ điệp vĩ đại mà ông đã đem
đến cho họ. Đó chính là sứ điệp về sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Đức
Chúa Giê-su Christ.
Sự Trong Sáng Trước Khi Tin Cậy (6:1-2)
Trong II Cô-rinh-tô 5:11, Phao-lô khẳng định rằng ông rất
trong sáng trước Đức Chúa Trời và ông hy vọng rằng ông cũng cởi
mở trước những người Cô-rinh-tô. Ông hiểu tầm quan trọng của sự
trong sáng khi ông truyền giảng Phúc Âm cho Hội Thánh Cô-rinhtô. Có sự khẩn cấp trong sứ điệp Phúc Âm này. Phao-lô đang
truyền đạt sứ điệp về ân điển của Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô
6:1-2). Ân điển này đã đến thông qua sự sống, sự chết và phục sinh
của Đức Chúa Giê-su. Phao-lô đề cập đến “ngày cứu rỗi” và phán
rằng ngày đó là “hiện nay.” Ngày đó sẽ không kéo dài mãi mãi.
Cho nên, Phao-lô thúc giục những người Cô-rinh-tô đừng xem
thường ngày ân điển này, chỉ sống cho riêng họ hoặc tráo đổi Phúc
Âm này với một Phúc Âm khác (II Cô-rinh-tô 11:4).
“Chịu ơn Đức Chúa Trời luống công” (6:1) không có nghĩa
là những người Cô-rinh-tô sẽ đánh mất sự cứu rỗi của họ, là điều
đến bởi việc tiếp nhận Phúc Âm. Đức Chúa Giê-su đã nói rõ rằng
hễ ai tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa sẽ được an ninh trong tay Ngài
đời đời (Giăng 10:28). “Chịu ơn Đức Chúa Trời luống công” có
nghĩa là sự tuyên xưng đức tin của họ và việc họ thực hành đức tin
mâu thuẫn với nhau.
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II Cô-rinh-tô 6:1-13; 7:2-4
1

Ấy vậy, vì chúng tôi làm việc với Chúa, nên xin anh em chớ chịu ơn
Đức Chúa Trời luống không. 2 Vì Ngài phán rằng:
Ta đã nhậm lời ngươi trong thì thuận tiện,
Ta đã phù hộ ngươi trong ngày cứu rỗi. [†]
3
Chúng tôi chẳng làm cho ai vấp phạm, hầu cho chức vụ của mình
khỏi bị một tiếng chê bai nào. 4 Nhưng chúng tôi làm cho mình đáng
trượng trong mọi sự, như kẻ hầu việc Đức Chúa Trời, bởi lòng nhịn
nhục lắm trong những sự hoạn nạn thiếu thốn, khốn khổ, 5 đòn vọt,
lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn; 6 bởi sự thanh sạch,
thông biết, khoan nhẫn, nhân từ, bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu
thương thật tình, 7 bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời,
cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả; 8 dầu vinh dầu
nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt; 9 ngó như kẻ phỉnh dỗ,
nhưng là kẻ thật thà; ngó như kẻ xa lạ, nhưng là kẻ quen biết lắm;
ngó như gần chết, mà nay vẫn sống; ngó như bị sửa phạt, mà không
đến chịu giết; 10 ngó như buồn rầu, mà thường được vui mừng; ngó
như nghèo ngặt, mà thật làm cho nhiều người được giàu có; ngó như
không có gì cả, mà có đủ mọi sự!
11
Hỡi người Cô-rinh-tô, miệng chúng tôi hả ra vì anh em, lòng chúng
tôi mở rộng. 12 Chẳng phải chúng tôi hẹp hòi đãi anh em, nhưng ấy là
lòng anh em tự làm nên hẹp hòi. 13 Hãy báo đáp chúng tôi như vậy tôi nói với anh em như nói với con cái mình - cũng hãy mở rộng lòng
anh em!
2

Hãy mở lòng anh em cho chúng tôi: Chúng tôi chẳng có làm hại ai,
lừa dối ai, thủ lợi ai. 3 Tôi chẳng nói điều đó để buộc tội anh em; vì
tôi đã nói rằng lòng chúng tôi thuộc về anh em, dầu sống hay chết
cũng vậy. 4 Tôi nói với anh em cách bạo dạn; tôi có nhiều lẽ khoe
mình vì anh em; tôi được đầy sự yên ủi, tôi được vui mừng quá bội ở
giữa mọi sự khó khăn.

Sự trong sáng và tin cậy đi đôi với nhau. Mục đích của
Phao-lô là “chẳng làm cho ai vấp phạm” (II Cô-rinh-tô 6:3). Ông
không muốn có bất cứ công việc kín giấu nào làm mất uy tín cho
chức vụ của ông. Từ Hy Lạp của chữ “chê bai” ngụ ý sự mỉa mai
và nhạo báng. Phao-lô không muốn để cho bất cứ ai có cơ hội cười
cợt hay nhạo báng chức vụ của ông.
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Nói sự thật không nhất thiết là nói tất cả mọi sự. Mỗi người
đều có quyền riêng tư của mình. Tuy nhiên, việc che giấu một điều
gì đụng chạm tới chức vụ của một ai đó chắc chắn sẽ làm mất tín
nhiệm chức vụ đó nếu cuối cùng sự việc bị phơi bày.
Chẳng hạn, bất cứ Cơ-đốc nhân nào không ngừng nói về sự
rời rộng của mình đối với những người có cần trong khi không
thực sự ban cho để giúp đỡ những người có cần thì sẽ bị mất tín
nhiệm nếu bị phát hiện. Đó là điều đã xảy ra cho Giu-đa. Trong
Giăng 12:4-6, Giu-đa phản đối việc lãng phí dầu thơm quý giá
trong việc xức dầu cho Đức Chúa Giê-su. Ông tuyên bố rằng dầu
thơm đó có thể đem bán và phát tiền cho người nghèo. Nhưng
Giăng viết rằng, “Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu,
song vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của
người ta để ở trong” (Giăng 12:6). Giu-đa đang che giấu một điều
gì đó đụng chạm tới chức vụ của ông. Cuối cùng, sự dối trá, vốn là
điều khiến ông phản bội Đức Chúa Giê-su vì tiền, cũng đã đẩy ông
đến chỗ tự sát.
Sự trong sáng, hay cởi mở, là hết sức quan trọng đối với
lòng tin cậy. Người ta có thể không đồng ý với tất cả mọi điều bạn
ủng hộ, nhưng nếu bạn trong sáng, họ sẽ tin cậy bạn.
Sự Trong Sáng Như Là Lời Khen (6:3-10)
Câu ngạn ngữ, “Sự chân thật là cách xử sự tốt nhất,” nói
thật đúng. Phao-lô quyết định nói thật về những nan đề và những
thành tựu của ông, thậm chí phải mạo hiểm vì những điều ông nói
trông có vẻ như ông đang khoe mình. Trong xã hội lịch sự của
chúng ta, đặc biệt là giữa vòng các Cơ-đốc nhân, thì việc khoe
mình được xem là rất hợm hĩnh. Nhiều năm trước, một huấn luyện
viên bóng bầu dục nói với một trong những cầu thủ của mình rằng,
“Nếu anh có thể làm được điều đó, thì đó không phải là khoe
khoang đâu.” Phao-lô có thể làm điều đó, và ông đã làm. Ông chia
sẻ những gì ông làm như một lời khen cho chức vụ của ông đối với
những người Cô-rinh-tô. Ông muốn được sự ủng hộ của họ, và ông
đưa ra nhiều lý do vì sao ông xứng đáng được họ ủng hộ.
Trong 6:3-10, Phao-lô khen ngợi quyết định của ông trong
việc chia sẻ Phúc Âm bằng cách chỉ rõ cả sự khổ nạn ông đã chịu
và những phẩm chất thuộc linh đã giúp ông vượt qua sự khổ nạn
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của mình. Trong 6:4-5, Phao-lô liệt kê chín sự khổ nạn, được xếp
thành ba nhóm, mỗi nhóm có ba sự khổ nạn, như sau:
• Sự khổ nạn nói chung - “sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn
khổ”.
• Sự khổ nạn do người khác gây ra - “đòn vọt, lao tù, rối
loạn”.
• Sự khổ nạn đến từ công việc - “khó nhọc, tỉnh thức, kiêng
ăn”.
Trong 6:6-7, Phao-lô chỉ rõ những phẩm chất thuộc linh đã
giúp ông vượt qua sự khổ nạn: “sự thanh sạch, thông biết, khoan
nhẫn, nhơn từ… Đức Thánh Linh… lòng yêu thương thật tình…
lời chân thật… quyền phép Đức Chúa Trời” và “những khí giới
công bình ở tay hữu và tay tả.”
Trong 6:8-10, Phao-lô tóm tắt tất cả những điều này trong
các cặp phản đề. “Nhục” và “mang tiếng xấu” đối với “vinh” và
“được tiếng tốt.” Bởi thế gian, Phao-lô bị xem là “xa lạ,” “gần
chết,” “buồn rầu,” “nghèo ngặt,” và “không có gì cả.” Nhưng theo
những tiêu chuẩn của Phúc Âm, ông được “quen biết lắm,” tiếp tục
sống, vui mừng, và có mọi thứ. (Xem phần giải nghĩa trong bài học
ba về cách Phao-lô dùng chữ “chúng tôi,” “chúng ta.”)
Đôi lúc những người tín hữu tỏ ra do dự về việc chia sẻ
những điểm mạnh vì sợ rằng người khác sẽ nghĩ là họ khoe
khoang. Thường các tín hữu cũng do dự khi chia sẻ những điểm
Sự Tự Do Của Lương Tâm
Thomas Helwys thành lập Hội Thánh Báp-tít đầu tiên trên đất Anh
khoảng năm 1611-12. Tại đây ông đã xuất bản cuốn sách nhỏ với tựa đề
Tuyên Ngôn Ngắn Về Bí Ẩn Của Tội Lỗi (A Short Declaration of the Mystery
of Iniquity). Nội dung cuốn sách có nhiều điều về sau trở thành nguyên tắc
nền tảng của những tín hữu Báp-tít, một lời kêu gọi cho sự tự do của lương
tâm. Ông đề tặng cuốn sách cho Vua James Đệ Nhất, Vua nước Anh. Trong
lời bày tỏ với Vua James Đệ Nhất, ông khẳng định rằng nhà vua là một
người chứ không phải Đức Chúa Trời. Ông thậm chí còn viết rằng cho dù
mỗi công dân phải tuân lệnh vua, thì người đó vẫn phải chịu trách nhiệm
cuối cùng trước mặt Đức Chúa Trời về những vấn đề thuộc linh.
Sự chân thật và “nói thẳng” này đã khiến Helwys phải vào tù tại
Newgate, có lẽ cũng là nơi ông qua đời. Tuy nhiên, sự cởi mở và niềm tin
của ông đã đưa những người Báp-tít lên hàng ngũ các quán quân về sự tự do
của lương tâm trong những vấn đề thuộc linh.
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yếu của họ vì sợ rằng người khác sẽ nghĩ là họ chưa trưởng thành
thuộc linh. Cố gắng tự bảo vệ chính bản thân khỏi sự chỉ trích có
thể khiến cho các tín hữu trở nên kém trong sáng hơn. Cố gắng bảo
vệ Đức Chúa Trời khỏi sự chỉ trích cũng có thể dẫn đến kết quả
tương tự. Phao-lô làm gương tốt cho chúng ta bằng cách tự khen
mình trước những người Cô-rinh-tô qua việc nói cách trung thực
về những điểm mạnh cũng như điểm yếu của ông.
Sự Trong Sáng Như Là Sự Cởi Mở (6:11-13; 7:2-4)
Phao-lô rất cởi mở và thẳng thắn về tình yêu thương ông
dành cho những người Cô-rinh-tô và việc họ thiếu tình yêu thương
dành cho ông (6:11-13; 7:2-4). Phao-lô dùng phương pháp truyền
thông gọi là “nói thẳng,” vốn là điều được chấp nhận trong thời
của ông, nhưng không mấy phổ biến trong thời của chúng ta. Điều
đó có liên hệ tới những gì Phao-lô đề cập trong Ê-phê-sô 4:15, khi
ông “lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật.”
Nói thẳng không phải là nói để làm người ta tổn thương,
nhưng nói thẳng là nói để giúp đỡ. Nói thẳng là sự cởi mở trong
truyền thông. (Xem phần “Giới Thiệu Thư II Cô-rinh-tô” để có
thêm thông tin về việc nói thẳng.)
Phao-lô muốn những người Cô-rinh-tô biết ông yêu thương
họ nhiều như thế nào và ông muốn họ trở về với tình yêu thương
đó ra sao. Ông nói rõ rằng ông đã không lợi dụng địa vị của mình
bằng cách ngược đãi những người Cô-rinh-tô. Ông cũng cởi mở,
chân thật - thẳng thắn - để lên án họ. Một số người có thể kể việc
nói thẳng của ông là một nỗ lực để trả đũa họ. Trên thực tế, Phaolô nói rõ rằng các tín hữu Cô-rinh-tô thân thiết với ông đến độ ông
sẽ “sống hay chết” với họ (7:3). Họ luôn ở trong lòng ông.
Phao-lô kết luận phần “nói thẳng” của ông bằng một lời
khen mạnh mẽ, tích cực. Ông tái khẳng định lòng tin và niềm tự
hào của ông nơi những tín hữu Cô-rinh-tô, cho họ biết rằng họ
“được đầy sự yên ủi” (7:4).
Phao-lô cũng rất cởi mở và thẳng thắn về các mối quan hệ
liên cá nhân của các tín hữu và những người chưa tin Chúa (6:147:1). Hãy lưu ý rằng Phao-lô bắt đầu phần nói thẳng bằng khái
niệm “mang ách chung” (6:14), khẳng định rằng các Cơ-đốc nhân
không được “mang ách chung với kẻ chẳng tin.”
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Phao-lô có ý nói gì? Khi xem xét phân đoạn này với các
phân đoạn Kinh Thánh Tân Ước khác, chúng ta thấy rằng cần phải
có sự quân bình trong cách các Cơ-đốc nhân quan hệ với những
người chưa tin Chúa. Chẳng hạn, trong I Cô-rinh-tô 5:10-11, Phaolô thừa nhận rằng một người sẽ phải lìa bỏ thế gian để không liên
hệ với những người không tin. Khi Đức Chúa Giê-su dùng ẩn dụ
nói về các tín hữu như là “muối của đất” (Ma-thi-ơ 6:13), rõ ràng
muối phải đụng chạm tới bất cứ thứ gì cần bảo quản. Trong I Côrinh-tô 7:12-16, Phao-lô thừa nhận rằng người tín hữu có thể chinh
phục một người bạn đời chưa tin bằng cách tiếp tục cuộc hôn nhân.
Ông bỏ qua việc một tín hữu dùng bữa với một người không tin (I
Cô-rinh-tô 10:27). Các phân đoạn này gợi ý rằng Phao-lô chấp
nhận con người dù không chấp nhận hành vi. Ông không chấp
thuận cho tội lỗi. Tuy nhiên, ông biết rằng mỗi người đều có giá
trị, được tạo dựng trong hình ảnh của Đức Chúa Trời. Do đó, Cơđốc nhân không được đối xử với người chưa tin Chúa như thể họ
không phải là con người. Phao-lô biết rằng phép xã giao trong các
mối quan hệ cá nhân có thể tạo nên chiếc cầu nối để đem Phúc Âm
đến cho một người chưa tin. Đó là lý do vì sao ông viết, “Tôi ở yếu
đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối;
tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài
người không cứ cách nào” (I Cô-rinh-tô 9:22).
Cụm từ “mang ách chung” xác định cách các tín hữu và
những người chưa tin Chúa quan hệ với nhau. Phao-lô nói rõ rằng
người tín hữu không được bước vào một mối quan hệ nào lôi kéo
người đó đi theo hướng của người chưa tin Chúa. Hình ảnh ở đây
là hình ảnh hai người mang chung một cái ách kéo nhau đi. Ách là
một dạng cương gỗ được dùng để khớp hai con bò lại với nhau hầu
có thể cùng nhau kéo một sức nặng nào đó. Khi dùng hình ảnh này,
Nghiên Cứu Theo Tình Huống
Frank bước vào chức vụ chăn bầy lần đầu tiên sau khi ra khỏi
chủng viện. Hội Thánh đang bắt đầu tính toán ngân sách hằng năm. Frank
nhờ một trong những thành viên nổi bật làm người phát ngôn. Khi biết người
phát ngôn sẽ là ai, người thư ký tài chính đến nói với Frank rằng thành viên
nổi bật này không hỗ trợ tài chánh cho Hội Thánh, dù rằng hầu hết các
thành viên nghĩ là ông có dâng hiến. Bạn khuyên Mục sư Frank nên giải
quyết tình huống này như thế nào?
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Phao-lô nói rằng người tín hữu không được kéo sức nặng của lòng
vô tín của người chưa tin Chúa. Vì sao sau khi mang lấy ách của
Đức Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 11:29) người tín hữu lại muốn bỏ đi và
mang lấy ách của người chưa tin Chúa?
Để làm tương phản giữa hai cái ách, Phao-lô đưa ra năm câu hỏi tu
từ, bắt đầu bằng đại từ nghi vấn “cái gì” trong tiếng Hy Lạp, theo
sau là năm từ đồng nghĩa được dịch là “hội hiệp,” “thông đồng,”
“hòa hiệp,” “có phần chi,” “hiệp,” với năm phản đề - “công bình
với gian ác,” “sự sáng với sự tối,” “Đấng Christ và Bê-li-an,” kẻ
tin với kẻ chẳng tin, đền thờ Đức Chúa Trời với hình tượng tà thần
(6:14-16). Mỗi câu hỏi này của Phao-lô hàm ý câu trả lời phủ định.
Thế nên, ý ở đây là những điều đó loại trừ lẫn nhau. Do việc
“mang ách chung” cũng có thể quyết định tương lai của người tín
hữu, nên Phao-lô muốn nói rõ những hậu quả.
Có câu chuyện kể về một diễn giả miền quê vào những
ngày đầu mới phát minh ra xe hơi, lúc đường xá còn chủ yếu là bụi
đất. Đường phố biến thành bùn đất khi trời mưa, và những chiếc xe
hơi chạy trên đường thường để lại vết lún sâu. Khi người diễn giả
đến ngã ba một con đường đất, có tấm bảng viết rằng, “Hãy cẩn
thận với những vết lún mà bạn bước vào, vì bạn sẽ đi theo vết lún
đó thêm hai mươi lăm dặm nữa.” Điều này giúp minh họa ý của
Phao-lô khi ông cảnh cáo những người Cô-rinh-tô “chớ mang ách
chung với kẻ chẳng tin.”
Bài Học Áp Dụng
Sự ngay thẳng và cởi mở là rất quan trọng trong tất cả các
mối quan hệ, dù là với các tín hữu hay những người chưa tin Chúa.
Tuy nhiên, ngay thẳng không phải là việc dễ dàng. Cởi mở không
phải lúc nào cũng thú vị. Sự cởi mở và thẳng thắn không có nghĩa
là thô lỗ. Nói sự thật không có nghĩa là chúng ta phải phơi bày tất
cả mọi thứ về chính chúng ta hay về cuộc đời của chúng ta cho bất
cứ ai trong mọi tình huống.
Sự ngay thẳng có nghĩa là chúng ta chân thật về chính mình, đặc
biệt là khi liên hệ đến linh trình của chúng ta với Chúa. Sự ngay
thẳng gây dựng lòng tin cậy giữa vòng những người đang tìm cách
tạo ảnh hưởng. Ngay thẳng cũng giúp chúng ta xây dựng những
chiếc cầu đến với những người chưa tin Chúa. Sự chân thật luôn là
cách sử xự tốt nhất.
8
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Sự trong sáng và tin cậy đi đôi với nhau.
Phao-lô quyết định nói thật về những nan đề và những thành tựu
của ông, thậm chí phải mạo hiểm vì những điều ông nói trông có vẻ như ông
đang khoe mình.
Phao-lô làm gương tốt cho chúng ta bằng cách tự khen mình trước
những người Cô-rinh-tô qua việc nói cách trung thực về những điểm mạnh
cũng như điểm yếu của ông.
Sự chân thật luôn là cách xử sự tốt nhất.
Sự ngay thẳng và cởi mở là rất quan trọng trong tất cả các mối
quan hệ, dù là với các tín hữu hay những người chưa tin.
Sự ngay thẳng gây dựng lòng tin cậy giữa vòng những người đang
tìm cách tạo ảnh hưởng.
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Các Câu Hỏi
1. Giữa vòng các tín hữu có một số điểm giả hình phổ biến nào?

2. Những đặc tính nào khiến bạn tin cậy một người tín hữu khác?

3. Hãy nêu một số ví dụ của việc “nói thẳng” trong tinh thần Cơđốc.

4. Hãy nêu một số lĩnh vực trong đó chúng ta có thể bị cám dỗ để
“mang ách không đồng đều.”

5. Làm thế nào để chúng ta bắt cầu đến với những người chưa tin
Chúa mà không phải “mang ách không đồng đều?”
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 7:5-16

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 7:5-16

Trọng Tâm Bài Học
Học cách phê bình và đón nhận sự
phê bình cách tích cực là một phần
không thể thiếu trong sự tăng trưởng
Cơ-đốc.

Tóm tắt lời Phao-lô đối đầu với
những người Cô-rinh-tô và việc
họ tiếp nhận lời phê bình của
ông, đồng thời xác định những
bài học về cách tôi quan hệ với
những người khác.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Bạn cảm thấy như thế nào lần vừa
rồi khi có ai đó phê bình bạn?
Bạn cảm thấy như thế nào lần vừa
rồi bạn phê bình một ai đó?

Bài 8

Phê Bình Và
Đón Nhận Sự Phê Bình
Đại Ý Bài Học
Có hai loại phê bình: để xây
dựng và để phá hủy. Từ mối
quan hệ của Phao-lô với những
người Cô-rinh-tô, chúng ta học
biết cách phê bình và đón nhận
sự phê bình trong tinh thần xây
dựng.
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Một trong những vị giáo viên có ảnh hưởng lớn nhất trong
cuộc đời tôi là giáo viên dạy nói. Cô nhìn nhận rằng tôi có ơn để
nói, và cô khích lệ tôi cho phép cô cùng tôi phát triển ân tứ đó. Cô
là một giáo viên rất chính xác và khắt khe. Cô không xem thường
một điều gì cả, kể cả dáng đứng, cái nhìn, cử điệu và sự chuyển
giọng. Đôi khi những lời phê bình của cô khiến tôi thấy buồn lòng,
nhưng cô luôn giải thích rằng cô muốn đẩy mạnh ân tứ mà tôi đã
có rồi. Cho đên bây giờ, sau khi phục vụ Chúa trong cương vị mục
sư được ba mươi lăm năm, và diễn thuyết khắp trên thế giới, tôi
vẫn còn nghe được tiếng của cô nói với tôi, “Đừng có tréo chân khi
đang ngồi trên tòa giảng.” Người giáo viên này đã đăng ký cho tôi
tham dự kỳ thi hùng biện cho các học sinh trung học, và tôi đã giật
giải. Lời phê bình xây dựng của cô tiếp tục giúp ích cho đời sống
tôi trong hơn ba mươi lăm năm.
Lời phê bình xây dựng của Phao-lô quả thật nhức nhối cho
người Cô-rinh-tô. Nhưng đáp ứng tích cực của họ trước sự phê
bình đã dẫn đến những thay đổi tích cực trong đời sống của họ.
Bối cảnh cho phần này là trong II Cô-rinh-tô 2:13, chỗ
Phao-lô viết rằng ông không thể nghỉ ngơi tại Trô-ách vì ông
không biết tình cảnh tại Cô-rinh-tô đã diễn tiến như thế nào. Ông
đã đi qua Ma-xê-đoan để gặp Tít và lập tức tìm hiểu xem chuyện gì
đang xảy ra. Một điều sai trật nào đó đã xảy ra tại Cô-rinh-tô, và
Phao-lô phải thực hiện một chuyến viếng thăm vội vàng, mà cuối
cùng chuyến đi đó chỉ khiến vấn đề thêm trầm trọng. Sau chuyến
viếng thăm của ông, ông sai Tít đến với họ mang theo một bức thư
mạnh mẽ, cuối cùng khiến cho có sự đau buồn lớn. Trong phần này
của bức thư, Phao-lô thuật lại niềm vui của ông khi nghe Tít báo
cáo về đáp ứng của những người Cô-rinh-tô trước bức thư.
Sự Phê Bình Có Thể Gây Đau Đớn (7:5-8)
Phần này trong thư II Cô-rinh-tô giúp chúng ta thấy khá
nhiều về nhân cách của Phao-lô, cách thức ông lãnh đạo, và mối
quan tâm sâu sắc của ông cho người khác. Ông không nhụt chí
trước sự đau đớn cá nhân hay sự khó khăn trong quyết tâm rao
truyền Phúc Âm của ông (II Cô-rinh-tô 7:5). Ông đã liệt kê cho
Hội Thánh Cô-rinh-tô những đau đớn và khó khăn mà ông đã từng
trải trong chức vụ của mình (II Cô-rinh-tô 6:3-10). Nhưng bên
cạnh sự đau đớn và khó khăn, Phao-lô được sự yên ủi bởi ông tin
2
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Vả, khi chúng tôi đến trong xứ Ma-xê-đoan, xác thịt chẳng được yên
nghỉ chút nào. Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách: Ngoài thì có sự
chiến trận, trong thì có sự lo sợ. 6 Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng yên
ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi Tít đến nơi; 7 không những bởi người
đến mà thôi, nhưng lại bởi sự yên ủi người đã nhận lãnh nơi anh em
nữa: Người có nói cho chúng tôi biết anh em rất ao ước, khóc lóc, và
có lòng sốt sắng đối với tôi, điều đó làm cho tôi càng vui mừng thêm.
8
Dầu nhân bức thơ tôi, đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng
lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đã phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy
ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc), 9 nay tôi lại
mừng, không phải mừng về sự anh em đã phải buồn rầu, song mừng
về sự buồn rầu làm cho anh em sanh lòng hối cải. Thật, anh em đã
buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi
chúng tôi chút nào. 10 Vì sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra
sự hối cải, và sự hối cải dẫn đến sự rỗi linh hồn; về sự đó người ta
chẳng hề ăn năn, còn sự buồn rầu theo thế gian sanh ra sự chết. 11
Vậy, hãy xem, sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời sanh ra sự ân cần
trong anh em là dường nào! Lại có sự chữa chối, buồn giận, răn sợ,
sốt sắng, nôn nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai
nấy đều biết rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó.
12
Lại còn, nếu tôi đã viết thơ cho anh em, ấy không phải vì cớ kẻ làm
sự trái nghịch, cũng không phải vì cớ kẻ chịu sự trái nghịch; nhưng
hầu cho lòng anh em yêu chuộng chúng tôi được tỏ ra giữa anh em ở
trước mặt Đức Chúa Trời. 13 Ấy là điều đã yên ủi chúng tôi. Nhân sự
yên ủi đó chúng tôi lại được sự vui mừng càng lớn hơn nữa, khi thấy
sự vui mừng của Tít; vì anh em thảy đều đã để cho tâm thần người
được yên lặng. 14 Nếu tôi đã khoe mình với Tít về anh em trong sự gì,
thì tôi cũng chẳng hổ thẹn; nhưng vì chúng tôi đã thường nói điều
thật với anh em, nên lời khen về anh em mà chúng tôi khoe với Tít
cũng thấy là thật. 15 Khi người nhớ đến sự vâng lời của anh em hết
thảy, và anh em tiếp người cách sợ sệt run rẩy dường nào, thì tình
yêu thương của người đối với anh em càng bội lên. 16 Tôi vui mừng vì
có thể tin cậy anh em trong mọi sự.

rằng Đức Chúa Trời vận hành thông qua các con cái Ngài để đem
sự yên ủi đến trong những lúc có cần (7:6).
Phao-lô có một cá tính mạnh mẽ đến độ ông không hề hối
tiếc đã gởi một bức thư đau đớn như thế cho những người Cô-rinhtô (7:8). Phao-lô quan tâm sâu sắc đến người khác tới mức ông sẵn
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sàng tỏ ra mạnh mẽ và phê bình để thu hút sự chú ý tới hành vi tội
lỗi, gây hại của họ. Ông nhìn nhận rằng sự phê bình có lúc rất cần
thiết.
Chúng ta thấy một bức tranh khác về cá tính mạnh mẽ này
trong lần chạm trán giữa Phao-lô và Phi-e-rơ được ghi lại trong
Ga-la-ti 2:11-21. Phao-lô viết những lời này về cuộc chạm trán của
ông với Phi-e-rơ, “Nhưng khi Sê-pha đến thành An-ti-ốt, tôi có
ngăn can trước mặt người, vì là đáng trách lắm” (Ga-la-ti 2:11).
Phi-e-rơ đã phục vụ với Đức Chúa Giê-su, đã có mặt trên núi khi
Đức Chúa Giê-su hóa hình, đã được Chúa Giê-su ủy nhiệm rao
giảng, và đã giảng bài giảng đầu tiên tại Giê-ru-sa-lem vào dịp Lễ
Ngũ Tuần, sau phục sinh. Thật dễ cho Phao-lô phớt lờ sự giả hình
của Phi-e-rơ nhất là khi Phi-e-rơ có một địa vị quan trọng trong sự
thành lập Hội Thánh đầu tiên. Nhưng sự quan tâm sâu sắc của
Phao-lô đối với các dân ngoại và lòng tin của ông về lẽ thật đã thúc
giục ông phê phán Phi-e-rơ cách công khai về hành vi của Phi-erơ.
Không phải ai cũng có cá tính đưa ra lời phê phán đau đớn
như vậy. Một số người rất đau đớn trước suy nghĩ bị người khác
phê phán, thậm chí cho dù sự phê phán đó là cần thiết. Mặt khác,
có những người, giống như Phao-lô, có thể “hạ buồm” mà không
tạo tác động thù nghịch bởi sự phê bình chính họ.
Chúng ta không được biết điều gì trong thư này đã khiến
cho những người Cô-rinh-tô đau buồn lớn như vậy (7:8). Các học
giả đưa ra một vài giả thuyết. Một số cho rằng đó là do việc đề cập
đến I Cô-rinh-tô, đặc biệt là 5:1-4, phần nói về tội tình dục trong
Hội Thánh. Những người khác thì cho rằng ở đây ngụ ý II Cô-rinhtô 1-13, phần bàn đến các giáo sư giả. Cũng có những người khác
cho rằng bức thư đề cập đến II Cô-rinh-tô 2:3-8, bàn đến sự tha thứ
một thành viên lầm lạc trong Hội Thánh. Dù trong trường hợp nào,
bức thư cũng gây đau đớn cho những người nhận.
Mục đích của bức thư không phải là để đem đến nỗi đau,
nhưng để khơi gợi trách nhiệm giải trình (7:8-9). Những người Côrinh-tô phải nhận trách nhiệm về nan đề trước khi họ có thể giải
quyết nan đề đó. Cố gắng tránh né nỗi đau phát xuất từ việc đối
diện với nan đề bằng cách đổ lỗi cho những người khác về chính
nan đề sẽ không bao giờ giúp chúng ta giải quyết được nan đề.
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Một bác sĩ có thể khiến chúng ta đau đớn khi cố gắng chẩn
đoán bệnh. Người đó có thể ấn hay đẩy mạnh vào một khu vực
nhạy cảm trên thân thể nhằm xác định nguồn gốc và mức độ trầm
trọng của căn bệnh. Nỗ lực chẩn đoán có thể gây đau đớn, nhưng
rất cần thiết.
Vài năm trước đây, tôi bị một con nhện nâu cắn. Tôi không
biết con gì cắn tôi, nhưng khi da bắt đầu đổi sang màu đen quanh
vết cắn, tôi biết mình cần phải đến gặp bác sĩ. Vị bác sĩ chẩn đoán
vết cắn và lấy một cái dao nhỏ để rạch vết thương. Bác sĩ nói với
tôi, “Tôi phải rạch đủ sâu để tìm lớp da lành mới có thể chữa vết
cắn này. Chắc sẽ bị đau một chút.” Ông nói đúng về cả hai điểm.
Công việc chẩn đoán của ông thật đau đớn. Tuy nhiên, sự đau đớn
dẫn đến việc chữa lành.
Lời phê bình của Phao-lô rất đau đớn, nhưng lời đó trở nên
hữu dụng trong đời sống những người Cô-rinh-tô.
Sự Phê Bình Có Thể Hữu Ích (7:9-11)
Bức thư của Phao-lô gây nên một nỗi buồn khiến những
người Cô-rinh-tô phải có một số thay đổi tích cực và cần thiết (7:911). Phao-lô biết rằng sự đau buồn bởi phê bình có thể dẫn đến một
trong hai hướng, tùy thuộc vào phản ứng của người bị đau buồn.
Sự phê bình có thể làm đổi hướng một người, hoặc cũng có thể đè
bẹp một người. Có sự đau buồn dẫn đến sự chết, gọi là “sự buồn
“Sự Buồn Rầu Theo Thế Gian”
Phao-lô dùng cụm từ “sự buồn rầu theo thế gian” để mô tả nỗi đau
gây nên sự hối hận nhưng không dẫn đến sự thay đổi (II Cô-rinh-tô 7:10).
Từ “theo thế gian” được dùng để mô tả phản ứng của một người không đáp
ứng thuộc linh trước một lời phê bình. “Sự buồn rầu theo thế gian” là nỗi
buồn hay nỗi đau trước việc phải chú ý tới nhu cầu cần có hành động chỉnh
sửa. Đó là nỗi đau của sự hối hận mà một người gặp phải. “Sự buồn rầu
theo thế gian” không phải là buồn vì việc làm cần có để chỉnh sửa, nhưng
buồn vì những hậu quả của việc làm đó. Nỗi buồn đó đặc trưng bởi sự oán
giận vì bị phê bình và cay đắng vì bị hình phạt. Phao-lô dùng chữ “hối cải”
để mô tả sự oán giận này (7:10).
Trong bộ phim Chiến Tranh Và Hòa Bình, nhân vật Pierre đã bào
chữa cho một đêm sống hoang dại bằng cách nói rằng, “Chúa ơi, con đã
phạm tội, nhưng con có vài lời bào chữa rất xác đáng.” “Sự buồn rầu theo
thế gian” có nhiều lời bào chữa xác đáng nhưng không có khao khát hay ý
định thay đổi. Cuối cùng sự buồn rầu đó dẫn đến sự chết.
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rầu theo thế gian” (7:10), và có sự đau buồn dẫn đến sự ăn năn và
cứu rỗi, gọi là “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” (7:10). Sự
buồn rầu theo thế gian là sự buồn rầu khiến cho một người đau
đớn, nhưng không đem lại sự thay đổi nào cả.
Hai ví dụ về nỗi buồn này trong Kinh Thánh được thể hiện
trong đời sống của Ca-in và Giu-đa. Khi Đức Chúa Trời khước từ
của tế lễ của Ca-in, và nhậm của tế lễ của A-bên, em trai ông, Cain liền nổi giận và mặt ông “gằm” xuống (Sáng-thế ký 4:5). Nét
mặt “gằm” xuống thể hiện sự phiền lòng. Đức Chúa Trời lại phán
với Ca-in rằng nếu ông muốn thay đổi và làm điều đúng, ông sẽ
được chấp nhận. Ca-in buồn, nhưng ông đã khước từ sự phê bình
của Đức Chúa Trời và lập tức giết em mình là A-bên. Vụ ám sát
này khiến Ca-in trở thành người “lưu lạc trốn tránh trên đất”
(Sáng-thế ký 4:14). Ông nuối tiếc vì của tế lễ của ông không được
nhậm, nhưng ông không hối tiếc đủ để thay đổi theo như điều Đức
Chúa Trời phán với ông. Đây là “sự buồn rầu theo thế gian” mà
Phao-lô nói đến trong phân đoạn này.
Ví dụ khác nữa về “sự buồn rầu theo thế gian” thể hiện
trong đời sống của môn đồ Giu-đa. Giu-đa đã bán Đức Chúa Giêsu cho những người lãnh đạo Do Thái với giá ba mươi miếng bạc
(Ma-thi-ơ 27:3). Khi Giu-đa thấy rằng Đức Chúa Giê-su sẽ bị giết,
ông “ăn năn” (Ma-thi-ơ 27:3). Ông cố trả lại tiền cho những người
lãnh đạo tôn giáo. Những người lãnh đạo tôn giáo nói với Giu-đa
rằng sự buồn rầu của ông không phải là vấn đề của họ. Giu-đa liền
đi ra ngoài và treo cổ (Ma-thi-ơ 27:5). Giu-đa nuối tiếc vì những gì
ông đã làm, nhưng nỗi buồn của ông, là sự buồn rầu theo thế gian,
đã dẫn đến cái chết.
Không chỉ có sự buồn rầu vốn dẫn đến sự chết, nhưng cũng
có sự buồn rầu dẫn đến sự ăn năn và cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 7:10).
Phao-lô gọi sự buồn rầu này là “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa
Trời.” Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời là một món quà từ Đức
Chúa Trời. Đó là món quà Đức Chúa Trời cho phép thay đổi tâm
trí và hành vi của một người. Từ Tân Ước dùng để mô tả sự thay
đổi này là ăn năn. Từ Hy Lạp dịch thành ăn năn là một từ ghép của
hai chữ Hy Lạp khác, có nghĩa là thay đổi tâm trí. Từ này có nghĩa
không chỉ là sự thay đổi tâm trí, nhưng cũng thay đổi cả hành vi và
định hướng đời sống của một người.
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Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời được thể hiện trong đời
sống của hai nhân vật Kinh Thánh nổi bật, Đa-vít và Phi-e-rơ. Đavít, vua dân Y-sơ-ra-ên, đã phạm tội ngoại tình với Bát-sê-ba, vợ
U-ri. U-ri là tướng lãnh quân đội của Đa-vít (II Sa-mu-ên 11). Hậu
quả của mối quan hệ này là Bết-sê-ba có thai. Để che giấu tội của
mình, Đa-vít đã đưa U-ri lên tuyến đầu trong chiến trận, và vì thế
U-ri bị giết. Đa-vít nghĩ rằng việc này đã giải quyết được vấn đề.
Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tội lỗi của Đa-vít cho tiên tri Nathan. Khi tiên tri Na-than đến vạch trần tội lỗi của Đa-vít, Đa-vít
trở nên buồn thảm. Đa-vít ăn năn và thay đổi hành vi của mình (II
Sa-mu-ên 12; Thi Thiên 51). Na-than lên án Đa-vít không phải để
hủy diệt Đa-vít, nhưng để giải cứu ông. Những lời của Na-than là
sự thật trình bày trong tình yêu thương. Lời chỉ trích của Na-than
đã đem lại thay đổi tích cực trong đời sống của Đa-vít.
Một ví dụ khác của “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” có
thể thấy trong đời sống môn đồ Si-môn Phi-e-rơ. Đêm Đức Chúa
Giê-su bị bắt bởi một nhóm vũ trang, một bé gái gặp Phi-e-rơ và
cáo buộc ông là người cùng phe với Đức Chúa Giê-su. Phi-e-rơ
chối, nói rằng ông không biết Đức Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 26:70).
Sau lần chối này, gà trống gáy, làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức
Chúa Giê-su rằng Phi-e-rơ sẽ chối Ngài ba lần trước khi gà gáy
(Ma-thi-ơ 26:75). Phi-e-rơ ra ngoài và khóc lóc đắng cay, nuối tiếc
vì ông đã phản bội Đức Chúa Giê-su. Về sau, sau sự phục sinh,
Đức Chúa Giê-su hiện ra với các môn đồ trên bờ Biển Ga-li-lê.
Ngài đối diện với Phi-e-rơ cách tích cực, hỏi ông ba lần rằng ông
có yêu Ngài không. Phi-e-rơ bị “buồn rầu” bởi lời Đức Chúa Giêsu nói với ông (Giăng 21:17). Tuy nhiên, sự đau đớn của Phi-e-rơ
dẫn ông đến chỗ ăn năn và tái cam kết đời sống mình với Đức
Chúa Giê-su. Đức Chúa Giê-su đã không đối diện với Phi-e-rơ
nhằm lên án ông, bèn là để phục hồi ông. Những lời của Đức Chúa
Giê-su chính là lẽ thật trình bày trong tình yêu thương.
Có sự đau buồn dẫn đến sự chết và cũng có sự đau buồn
dẫn đến sự ăn năn và cứu rỗi. Sự đau buồn dẫn đến sự ăn năn và
cứu rỗi không chừa chỗ cho sự hối hận (II Cô-rinh-tô 7:10).
Nếu chúng ta xem sự phê bình như là đòn công kích cá
nhân, chúng ta sẽ vội vã tự phòng thủ. Tuy nhiên, nếu chúng ta có
thể xem sự phê phán như một nỗ lực để giúp đỡ, có thể chúng ta sẽ
phản ứng đem lại nhiều kết quả hơn.
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Sự Phê Bình Có Thể Được Thần Hựu (7:11-16)
Phao-lô nhắc những người Cô-rinh-tô rằng họ “đã buồn rầu
theo ý Đức Chúa Trời, đến nỗi chưa chịu thiệt hại bởi chúng tôi
chút nào” (7:9). Đức Chúa Trời cố ý cho có sự phê bình mang tính
chất xây dựng trong nhiều cách. Trong thư Cô-rinh-tô, chúng ta
thấy cách Đức Chúa Trời chu cấp sự phê bình được hà hơi thông
qua sứ đồ Phao-lô. Sự phê bình thần hựu nhằm để sửa chữa hành
vi hủy hoại và đưa đến định hướng tích cực.
Trong bức thư thứ hai Phao-lô gởi cho Ti-mô-thê, ông nhắc
Ti-mô-thê rằng Đức Chúa Trời đã ban sự phê bình thần hựu qua
Kinh Thánh (II Ti-mô-thê 3:16-17). Phao-lô viết rằng Kinh Thánh
được dùng để “bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình” (II
Ti-mô-thê 3:16). Kế đến ông thêm vào mục đích của sự phê bình,
đó là “hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và
sắm sẵn để làm mọi việc lành.” Sự phê bình thần hựu của Đức
Chúa Trời được ban cho để giúp các Cơ-đốc nhân kết quả hơn
trong công việc của Đức Chúa Trời.
Tác giả thư Hê-bơ-rơ mô tả Kinh Thánh là “sắc hơn gươm
hai lưỡi,” đoán xét “tư tưởng và ý định trong lòng” Hê-bơ-rơ 4:1213). Đức Chúa Giê-su dạy các môn đồ rằng Đức Thánh Linh sẽ
“khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán
xét” (Giăng 16:7-8). Sự phê bình thần hựu này có ý định sản sinh
những thay đổi tích cực mà Phao-lô liệt kê trong II Cô-rinh-tô
7:11: “sự ân cần,” “sự chữa chối, buồn giận, răn sợ, sốt sắng, nông
nả, trách phạt là dường nào! Anh em đã tỏ ra cho ai nấy đều biết
rằng mình vốn là thanh sạch trong việc đó.”
Những người Cô-rinh-tô thật biết ơn bởi lời sửa dạy của
Phao-lô đến độ họ đã thực sự nâng đỡ tinh thần Tít khi ông đến
thăm họ như người đại diện cho Phao-lô (II Cô-rinh-tô 7:13). Thay
vì tấn công Tít, họ đón nhận ông với lòng kính trọng (7:15). Họ
yên ủi và khích lệ ông (7:7). Phao-lô tỏ ra rất phấn khởi về phản
ứng của những người Cô-rinh-tô đối với Tít đến nỗi ông thốt lên
rằng ông “tin cậy anh em trong mọi sự” (7:16). Lòng tin này có lẽ
rất ngắn ngủi nếu II Cô-rinh-tô 10-13 phản ánh tình trạng sau II
Cô-rinh-tô 1-9.
Một ví dụ khác của sự phê bình thần hựu thể hiện trong đời
sống Cọt-nây và Si-môn Phi-e-rơ (Công Vụ 10). Khi Phi-e-rơ đang
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cầu nguyện, Đức Chúa Trời ban cho ông một khải tượng về tất cả
các loài động vật, và ra lệnh cho ông đứng dậy rồi ăn. Phi-e-rơ, vì
là một người Do Thái sùng đạo, đã nói với Chúa rằng ông sẽ
không ăn bất cứ thứ gì “dơ dáy và chẳng sạch” (Công Vụ 10:14).
Một tiếng phán cất lên bảo rằng ông không được gọi những gì Đức
Chúa Trời đã làm cho thánh sạch là ô uế. Sau đó, Phi-e-rơ đến nhà
Cọt-nây, vốn là một người kính sợ Đức Chúa Trời và là trung đoàn
trưởng của một toán quân Ý. Đức Thánh Linh đã phán với Phi-e-rơ
và bảo ông tiếp nhận Cọt-nây vì Thánh Linh đã sai ông đến. Chính
qua kinh nghiệm này mà Phi-e-rơ đã nói rằng, “Quả thật, ta biết
Đức Chúa Trời chẳng hề vị nể ai, nhưng trong các dân, hễ ai kính
sợ Ngài và làm sự công bình, thì nấy được đẹp lòng Chúa” (Công
Vụ 10:34-35).
Sự phê bình thần hựu của Đức Chúa Trời đã giúp Phi-e-rơ
vượt qua được sự phân biệt tôn giáo của ông, là điều ngăn trở ông
quan hệ với những người ngoại bang. Sự phê bình thần hựu của
Đức Chúa Trời cũng giúp Phi-e-rơ trở thành một người lãnh đạo
hiệu quả hơn của Hội Thánh đầu tiên.
Bài Học Áp Dụng
Có nhiều lúc trong cuộc đời rất cần sự phê bình. Người cha,
người mẹ nào không áp dụng kỷ luật và điều khiển đời sống của
một đứa nhỏ vì sợ làm đứa nhỏ đau đớn tức là bỏ qua trách nhiệm
làm cha mẹ đồng thời mời gọi nan đề lớn hơn xảy đến cho mình.
Một Hội Thánh không giải quyết một tình huống hiểm nghèo đúng
lúc có thể sẽ bị hủy hoại bởi chính tình huống đó.
Tuy nhiên, sự phê bình phải được sử dụng cách khôn
ngoan. Sự phê bình có tiềm năng cải thiện hoặc hủy phá đời sống.
Nói chung sự phê bình thường gây đau đớn. Tuy nhiên, nỗi
đau có thể thu hút sự chú ý tới những lĩnh vực đời sống cần phải
thay đổi, và vì thế nỗi đau đó góp phần xây dựng.
Trái lại, sự phê bình có thể hủy phá ngay cả khi được người phê
bình gọi là “phê bình xây dựng.” Sự phê bình có thể hủy phá trong
chính cách phê bình và nhắm vào việc làm cho ai đó tan vỡ hơn là
cải thiện hoàn cảnh. Sự phê bình có thể hủy phá nhiều hơn nữa
ngay cả khi phê bình với những động cơ tốt nhất. Mỗi một người
tiếp nhận sự phê bình cách khác nhau. Một dấu hiệu nhỏ nhất của
một lời nói tiêu cực có thể khiến một người thuộc một loại cá tính
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nào đó cảm thấy hoàn toàn bị hất hủi, trong khi một người khác sẽ
chẳng chú ý nhiều tới một thông điệp phê phán rõ ràng hơn. Khi
bàn đến việc đón nhận sự phê bình, thì không ai giống ai cả.
Khi chúng ta suy gẫm bức thư của Phao-lô gởi cho người
Cô-rinh-tô, chúng ta có thể xem xét mức độ sẵn sàng của chúng ta
để đón nhận sự phê bình. Bức thư của ông giúp chúng ta thấy rằng
sự phê bình theo đúng cách và đón nhận đúng cách có khả năng
thay đổi đời sống chúng ta tốt hơn. Trước khi chúng ta đưa ra một
lời phê bình cá nhân, chúng ta nên nghĩ về những động cơ của
mình. Đức Chúa Giê-su nhắc các môn đồ Ngài rằng họ phải trước
hết “lấy cây đà” ra khỏi mắt mình để họ “mới thấy rõ mà lấy cái
rác ra khỏi mắt anh em mình được” (Ma-thi-ơ 7:5).
Nhà tôi và tôi vừa mới mua căn nhà đầu tiên của chúng tôi
trong một khu nhà đáng yêu tại Fort Worth, Texas. Chúng tôi chỉ
mới đến đó có vài ngày và chưa có dịp gặp gỡ những người hàng
xóm của mình. Một ngày nọ, khi đang lái xe về nhà, chúng tôi gặp
một người đàn ông đang cắt cỏ trước sân cách căn nhà mới của tôi
vài căn. Ông đang lái cái máy cắt cỏ trên một cái sân rất nhỏ. Tôi
lập tức chỉ trích về sự lười biếng của một số người, rằng họ phải
dùng máy cắt cỏ trên một khoảng sân nhỏ như vậy. Khi chúng tôi
đi ngang qua người đàn ông đang ngồi trên máy cắt cỏ, nhà tôi và
tôi để ý thấy rằng ông không có chân. Sau một phút im lặng, nhà
tôi nhìn tôi, và nói rằng, “Vậy mà hồi nãy anh nói là…”
Khi thốt lên một lời phê bình, chúng ta có thực sự muốn
giúp người khác hay chúng ta muốn đẩy người ta vào một chỗ nào
đó hay chỉ muốn nói những gì mình nghĩ? Sự phê bình của chúng
Những Câu Cần Ghi Nhớ
Những người Cô-rinh-tô phải nhận trách nhiệm về nan đề trước khi
họ có thể giải quyết nan đề đó.
Cố gắng tránh né nỗi đau phát xuất từ việc đối diện với nan đề bằng cách đổ
lỗi cho những người khác về chính nan đề sẽ không bao giờ giúp chúng ta
giải quyết được nan đề.
…Nếu chúng ta có thể xem sự phê phán như một nỗ lực để giúp đỡ,
có thể chúng ta sẽ phản ứng đem lại nhiều kết quả hơn.
Sự phê bình có thể hủy phá nhiều hơn nữa ngay cả khi phê bình với
những động cơ tốt nhất.
Khi bàn đến việc đón nhận sự phê bình, thì không ai giống ai cả.
Chúng ta có nên xem một lời phê bình xây dựng là một lời từ Chúa
vì lợi ích cho chúng ta không?
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ta có được thần hựu, được hướng dẫn bởi Lời và Thánh Linh Đức
Chúa Trời hay không? Chúng ta có đang “lấy lòng yêu thương nói
ra lẽ chân thật” (Ê-phê-sô 4:15) hay không?
Khi đón nhận sự phê bình, sự phê bình có khiến chúng ta
trở nên buồn bã gây hại cho chúng ta hay không? Chúng ta có nên
xem một lời phê bình xây dựng là một lời từ Chúa vì lợi ích cho
chúng ta không?
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Các Câu Hỏi
1. Sự phê bình trong gia đình có thể đem lại những lợi ích gì?

2. Ai có quyền đưa ra những lời phê bình trong một gia đình?

3. Sự phê bình xây dựng giúp ích như thế nào cho một Hội
Thánh?

4. Một người nên đáp ứng như thế nào trước sự phê bình?

5. Hãy nêu một số cách thích hợp để phê bình.

6. Khi nói một lời phê bình, có những cách nào để tránh gây hại
từ lời phê bình đó?

Tại sao người ta ngại không dám phê bình?
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Học Cách Dâng Hiến

Chương

2
Trừ khi bạn học cách trở thành một người ban cho, thì bạn
không thể làm một môn đồ thuận phục Đấng Christ được. Bạn có
giá trị khi bạn học biết làm một người ban cho. Bạn có giá trị hơn
cho mọi người nếu bạn là một người ban cho.
Bạn không cần phải xóa sổ trương mục ngân hàng của
mình mới có thể làm môn đồ Đức Chúa Giê-su Christ. Tuy nhiên,
bạn phải xét xem mình có sẵn sàng để Đấng Christ cảm động mình
đến độ tài chính của bạn trở thành tài nguyên cho vương quốc của
Đức Chúa Trời hay không.
Khi bạn thực sự muốn dấn thân vào chức vụ, bằng cách trở
thành sự hiện diện của Đấng Christ cho những người khác, bạn bắt
đầu sống hy sinh. Đấng Christ không kêu gọi bạn sống theo cách
tự trừng phạt mình. Tuy nhiên, Đấng Christ kêu gọi bạn tự đặt cho
mình những câu hỏi về các động cơ, ưu tiên, những giá trị và ý chí
của bạn. Theo Đấng Christ có nghĩa là không ngừng tự hỏi bạn
rằng: Tôi có sẵn sàng muốn điều Chúa muốn trong cuộc đời mình
hay không?
Khi bạn bước theo Đức Chúa Giê-su Christ, bạn mặc lấy
nhân cách và tinh thần của Đấng Christ. Bạn ngày càng trở nên dễ
cảm động bởi lòng thương xót. Dần dần, những môn đồ trưởng
thành của Đức Chúa Giê-su Christ sẵn sàng sống hy sinh để phục
vụ những nhu cầu của người khác.
Trong II Cô-rinh-tô 8—9, Phao-lô thách thức các môn đồ
Đấng Christ đóng góp cho những nhu cầu của người khác. Đặc
biệt, Phao-lô thách thức Hội Thánh Cô-rinh-tô giúp đỡ những nhu
cầu của các tín hữu nghèo tại Giê-ru-sa-lem. Phao-lô mong đợi các
tín hữu Cô-rinh-tô động lòng thương xót. Bây giờ, lời của Phao-lô
nói về việc dâng hiến đến với bạn trong Kinh Thánh, là lời văn tự
của Đức Chúa Trời.

Chương II

Học Cách Ban Cho

Bài Học 9

Những Lý Do Để Dâng Hiến
II Cô-rinh-tô 8:1-21

Bài Học 10

Những Phước Hạnh Của Sự Dâng Hiến
II Cô-rinh-tô 9:6-15

Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 8:1-21

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 8

Xác định những lý do để dâng
hiến tài chánh và đánh giá tầm
quan trọng của những lý do đó
trong đời sống tôi.

Trọng Tâm Bài Học
Có nhiều lý do thuyết phục kêu gọi
chúng ta dâng hiến tài chánh của
mình cho công việc của Chúa.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Việc dâng hiến tài chánh của bạn
phù hợp với những lời dạy trong
Thánh Kinh Tân Ước như thế nào?

Bài 9

Những Lý Do Để Dâng Hiến

Đại Ý Bài Học
Nếu bạn muốn trở nên giống
Đức Chúa Giê-su Christ hơn,
dấn thân vào chức vụ, bạn cần
phải học những lý do để trở
thành một người dâng hiến mà
Kinh Thánh Tân Ước trình bày.
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Sau khi chiếc tàu của họ bị lật úp, hai người đàn ông thấy
mình trôi dạt vào một hoang đảo. Một người thì tuyệt vọng, trong
khi người kia thì lại lạc quan. Sau vài phút, người tuyệt vọng hỏi
người kia, “Sau anh lại có thể lạc quan như thế? Anh không thấy là
người ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chúng ta sao? Chúng ta sẽ chết
trên mảnh đất hoang vu này.”
Người đàn ông kia trả lời, “Vui lên đi chứ. Chẳng có gì để
phải lo hay sợ cả. Tuần tới người ta sẽ tìm thấy chúng ta. Chúa
Nhật tới đây là Chúa Nhật Lạc Quyên tại Hội Thánh của tôi, và
ban Tài Chánh sẽ bắt đầu tìm tôi vào Thứ Hai.”
Bạn có cảm thấy rằng Hội Thánh đến tìm bạn ít nhất là một
lần mỗi năm hay không? Dù hội chúng của bạn có đến mời gọi bạn
cũng như các thành viên khác hứa dâng một khoản tiền nào đó cho
Hội Thánh hay không, thì bạn cũng biết rằng chức vụ của Hội
Thánh đòi hỏi phải có sự hỗ trợ tài chánh. Hơn nữa, bạn biết rằng ít
nhất mỗi năm một lần, việc quản trị tài chánh lại trở thành chủ đề
chính trong phần thông báo, các tờ báo tin tức, các lớp Trường
Chúa Nhật, các cuộc họp của ban chấp hành, và các bài giảng từ
trên tòa giảng. Có thể bạn nhận được một bức thư nào đó hoặc thấy
có những mẫu thông báo trên bảng dọc các hành lang. Có thể bạn
cảm thấy rằng những người khác đang cố hết sức tìm bạn đến độ
bạn không thể trốn được dù đang ở trên hoang đảo.
Tiền của bạn và chức vụ của Hội Thánh luôn luôn gắn kết
với nhau. Vệc quản trị tài chánh là một đề tài quan trọng cho dù
một số người thấy ngại ngùng, căng thẳng, mặc cảm tội lỗi hay xấu
hổ khi bàn đến vấn đề đó. Cách người ta xem trọng giá trị của tiền
bạc phản ánh cách cha mẹ của họ quản lý tiền bạc như thế nào, bày
tỏ cách họ quan niệm về tiền bạc trong bối cảnh văn hóa xã hội, và
cho thấy những chiều kích trong đời sống thuộc linh của họ.
Tiền bạc không phải là điều xấu. Không có gì sai trật với
tiền bạc cả. Có tiền cũng không phải là tội. Tuy nhiên, Kinh Thánh
nói rất rõ về cách các Cơ-đốc nhân phải đối diện với tiền bạc.
Học cách ban cho là một môn học dài hạn trong trường
môn đồ hóa của Đức Chúa Giê-su. Một trong những điều Đức
Chúa Trời bày tỏ qua Kinh Thánh đó là có nhiều lý do để ban cho
hay dâng hiến. Sự dâng hiến tiền bạc của bạn phải được thúc đẩy
bởi sự cam kết đối với Đấng Christ và với sứ mệnh của Đức Chúa
Trời. Tuy nhiên, giúp người khác hiểu được ý tưởng này khi họ
2

II Cô-rinh-tô_9

II Cô-rinh-tô 8:1-15
1

Hỡi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm
cho các Hội thánh ở xứ Ma-xê-đoan: 2 Đang khi họ chịu nhiều hoạn
nạn thử thách, thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ
đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. 3 Vì tôi làm chứng
cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình, hoặc cũng quá sức
nữa, 4 và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần vào sự giùm giúp
các thánh đồ. 5 Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước
hết đã dâng chính mình cho Chúa, và sau lại cho chúng tôi, theo ý
muốn Đức Chúa Trời. 6 Vậy nên chúng tôi đã khuyên Tít đi đến nơi
anh em để làm trọn việc nhân đức nầy, như người đã khởi sự làm.
7
Vậy thì, như anh em đều trổi hơn về mọi việc, tức là về đức tin, về
lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu chúng tôi, thì
cũng hãy chú ý làm cho trổi hơn về việc nhân đức nầy. 8 Tôi nói điều
đó chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt
sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương
anh em là thể nào. 9 Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus Christ
chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi
sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. 10 Ấy là ý tôi ngỏ cho anh
em; ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ
nhứt, chẳng những ra tay làm việc nầy, lại vui lòng mà làm nữa. 11
Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em
đã sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài năng mình. 12 Vì nếu
mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý theo điều mình có, chớ
chẳng theo điều mình không có. 13 Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu
túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. 14
Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu
cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em, như vậy là bằng
nhau, 15 theo lời chép rằng: Kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu
ít cũng chẳng thiếu chi. [†]

được đặc ân dư dật về tài chánh đôi khi lại là một tranh chiến thực
sự. Đây là điều Phao-lô khám phá được và ông đã nói trong II Côrinh-tô 8-9.
Một Câu Chuyện Cảm Động Về Sự Dâng Hiến (8:1-5)
Cô-rinh-tô là một thành phố giàu có. Hầu hết các tín hữu tại
Cô-rinh-tô đều có dư daû. Phao-lô tiếp cận Hội Thánh trẻ tại Côrinh-tô giống như một người cha tiếp cận đứa con bé nhỏ của
II Cô-rinh-tô_9
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II Cô-rinh-tô 8:16-21
16

Tạ ơn Đức Chúa Trời về sự Ngài đã xui lòng Tít cũng ân cần với
anh em thể ấy; 17 vì người nghe lời tôi khuyên, và cũng bởi lòng sốt
sắng, thì người tự ý đi đến thăm anh em. 18 Chúng tôi có sai một
người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các Hội
thánh, tại những điều người đã làm vì đạo Tin lành. 19 Vả lại, người
đã được các Hội thánh chọn lựa, để làm bạn đi đường cùng chúng tôi
trong việc nhân đức nầy, là việc chúng tôi làm trọn để tỏ vinh hiển
chính mình Chúa ra, và để làm chứng về ý tốt của chúng tôi. 20 Chúng
tôi nhờ đó tránh khỏi tiếng trách móc về sự dùng tiền góp nhiều như
vậy; 21 vì chúng tôi tìm tòi điều lành, chẳng những ở trước mặt Chúa,
mà cũng ở trước mặt người ta nữa.

mình, là đứa lưỡng lự khi chia sẻ bất cứ món đồ chơi nào mình có
với một đứa trẻ khác vốn không có đồ chơi. Những người Cô-rinhtô gắn bó chặt chẽ về phương diện tình cảm với những của cải vật
chất họ có. Phao-lô không muốn họ ngay lập tức chuyển sang thế
phòng thủ bằng cách yêu cầu họ dâng hiến để đáp ứng những nhu
cầu của các Cơ-đốc nhân tại Giê-ru-sa-lem. Thế nên Phao-lô tiếp
cận họ bằng một câu chuyện dâng hiến đầy cảm động. Bạn có thể
nói rằng ông đã kể cho họ về một đứa trẻ vốn không có nhiều đồ
chơi nhưng lại muốn chia sẻ đồ chơi của mình với một đứa trẻ
khác không có đồ chơi.
Phao-lô nói với những người Cô-rinh-tô ông được cảm
động như thế nào trước những Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan.
Phao-lô đang mời gọi những người Cô-rinh-tô xem trọng các nhu
cầu của người khác hơn là khao khát gom thâu của cải của họ. Sự
căng thẳng này giữa Phao-lô và các tín hữu ngay tại cũng như xung
quanh Cô-rinh-tô điển hình cho một nan đề giữa các Cơ-đốc nhân
trong thế giới phương Tây. Theo một con số ước tính, nếu thế giới
là một ngôi làng toàn cầu với một trăm cư dân, thì sáu người trong
số đó sẽ là người Mỹ. Sáu người Mỹ này sẽ có thu nhập bằng phân
nửa tổng thu nhập của cả làng. Chín mươi bốn cư dân còn lại sống
dựa vào phân nửa nguồn thu nhập kia.
Tại cộng đồng của tôi, hôm qua đã xảy ra một thảm họa.
Một gia đình địa phương mất cả căn nhà và toàn bộ tài sản của họ
trong một vụ cháy do chập điện. Thật cảm động khi nhìn thấy cách
người ta đáp ứng trước các nhu cầu. Đặc biệt cảm động chính là
4
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một số người ban cho. Một số người đầu tiên góp phần giúp đỡ
không phải là những người có khả năng lớn nhất để giúp đỡ. Thực
ra, một số ít những người đáp ứng ngay lập tức là những người
không thể đóng góp được chút gì—nhưng họ đã đóng góp! Họ cứ
bước ra và trao tặng chính mình, một vài trong số họ phải thực sự
hy sinh.
Đây là câu chuyện của Hội Thánh Ma-xê-đoan. Những
người Ma-xê-đoan đã làm Phao-lô cảm động. Ông muốn người
Cô-rinh-tô biết về sự rời rộng của họ. Ông thuật lại ông cảm động
như thế nào trước các Hội Thánh xứ Ma-xê-đoan tại các thành Bêrê, Tê-sa-lô-ni-ca, và Phi-líp. Lu-ca có ghi lại Phao-lô đã được gới
thiệu như thế nào tại Ma-xê-đoan trong Công Vụ 16—17. Phao-lô
có một khải tượng trong đêm về một người đàn ông Ma-xê-đoan
đến nài xin ông, “Hãy qua xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi”
(Công Vụ 16:9). Phao-lô đi đến thủ phủ của tỉnh Ma-xê-đoan, một
thành phố thuộc địa của La-mã, thành Phi-líp.
Phục Vụ Thông Qua Liên Hiệp Báp-tít Thế Giới
Hiện nay đã có những phương pháp mới có thể đem áp dụng rộng
rãi khi những người Báp-tít khắp thế giới hiệp tác với nhau thực hiện sứ
mệnh của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh xã hội toàn cầu của chúng ta,
Denton Lotz, tổng thư ký của Liên Hiệp Báp-tít Thế Giới (BWA), đã kêu gọi
thành lập một tổ chức truyền giáo toàn cầu cho phép những người Báp-tít
khắp nơi trên thế giới sai phái và hỗ trợ các giáo sĩ từ các nước kinh tế đang
phát triển thuộc Thế Giới Thứ Ba - Châu Á, Châu Phi, và Châu Mỹ La-tinh.
Vào tháng 05 năm 2003, những người lãnh đạo Báp-tít hơn 60 quốc gia đã
nhóm họp tại Anh Quốc trong Cuộc Họp Thượng Đỉnh Toàn Cầu Về Truyền
Giáo Báp-tít Trong Thế Kỷ 21 (Global Summit on Baptist Mission in the 21st
Century). Những người lãnh đạo Báp-tít này kêu gọi vạch ra một phương
pháp mới để chia sẻ nguồn tài nguyên nhằm hỗ trợ cho các mục tiêu đề ra
của Liên Hiệp Báp-tít Thế Giới: hiệp nhất các tín hữu Báp-tít ở khắp nơi,
dẫn đầu trong việc truyền giáo thế giới, đáp ứng những nhu cầu của con
người và bảo vệ quyền con người.
Các Cơ-đốc nhân tại các nước Thế Giới Thứ Ba đang đáp lại lời
kêu gọi phục vụ trong sứ mệnh của Đức Chúa Trời giữa vòng các dân trên
khắp thế giới. Thế nhưng, các Hội Thánh thuộc Thế Giới Thứ Ba thiếu
nguồn tài chánh để sai phái và hỗ trợ cho công việc của họ. Được thành lập
năm 1905, Liên Hữu Báp-tít Thế Giới bao gồm 206 Hội Thánh, liên đoàn và
giáo khu Báp-tít với tổng số thành viên ước tính hơn 47 triệu tín hữu đã báptem.
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Rất có thể chính các Cơ-đốc nhân tại Ma-xê-đoan cũng
đang có nhu cầu về sự giúp đỡ tài chánh vì họ đang bị bắt bớ bởi
niềm tin mới của mình. Xứ Ma-xê-đoan, vùng đất cổ của
Alexander Đại Đế, là con đường chính yếu nối liền Châu Á và Rôma. Rô-ma đã dùng xứ Ma-xê-đoan, đặc biệt là thành Phi-líp, như
một trung tâm định cư cho những cựu chiến binh đã giải ngũ. Các
cư dân này được quốc tịch La-mã với tất cả mọi quyền lợi và đặc
ân. Chỉ có ít người Do Thái sống tại Ma-xê-đoan. Trên thực tế, khi
Phao-lô đến thành Phi-líp, thì không có một nhà hội nào cả. Sau
khi Phao-lô và Si-la được giải thoát khỏi nhà tù tại Phi-líp vì chữa
lành cho một nữ nô lệ chuyên bói khoa, họ đi đến thành Tê-sa-lôni-ca. Có một nhà hội tại Tê-sa-lô-ni-ca, nhưng những người Do
Thái chịu trách nhiệm về đời sống tôn giáo trong thành đã nhóm
họp một số nhân vật xấu, lập thành một đám nổi loạn, và bắt đầu
cướp phá thành phố, rồi đổ lỗi cho các Cơ-đốc nhân (Công Vụ
17:1-9). Phao-lô và Si-la đi đến thành Bê-rê. Nhưng khi những kẻ
gây rối tại Tê-sa-lô-ni-ca hay tin Phao-lô và Si-la đã đi đến Bê-rê,
họ cũng đi theo để khích động đám đông. Thật dễ phỏng đoán rằng
những người tin nơi Đấng Christ đã không được đón nhận cách
nồng nhiệt tại Ma-xê-đoan giống như khi họ ở tại thành phố quốc
tế đa nguyên Cô-rinh-tô.
Những Hội Thánh Ma-xê-đoan này, dù bị bắt bớ và kém
khả năng tài chánh hơn những tín hữu Cô-rinh-tô, đã đáp ứng ân
điển của Đức Chúa Trời cách thật tuyệt vời (II Cô-rinh-tô 8:1). Họ
đang gặp sự thử thách mãnh liệt. Dẫu vậy, niềm vui của họ dâng
tràn, thể hiện qua sự rời rộng vô cùng (8:2). Họ đã dâng hiến nhiều
hơn những gì họ có thể thực sự dâng hiến (8:3). Họ hoàn toàn chủ
động khẩn thiết nài nỉ Si-la và Phao-lô cho họ đặc ân được chia sẻ
trong sự dâng hiến cho những tín hữu tại Giê-ru-sa-lem (8:4).
Phao-lô dùng một cụm từ rất thú vị ở đây: “có phần vào sự giùm
giúp” (8:4). Khi bạn biết ban cho, bạn sẽ học biết rằng cuộc sống
thực sự được phước nhiều hơn khi bạn tập trung vào sự ban cho
thay vì nhận lãnh.
Số tiền dành cho những Cơ-đốc nhân có cần tại Giê-ru-salem nhắm vào những người mới tin Chúa. Nhu cầu chăm lo cho
những tín hữu nghèo tại Giê-ru-sa-lem được đề cập đến lần đầu
tiên trong Công Vụ 6. Sự dâng hiến cho các tín hữu tại Giê-ru-salem tiếp tục được vài năm (Công Vụ 25:17). Có một điều gì đó rất
6
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đặc biệt khi dự phần dâng hiến, và diều đó liên kết bạn với những
Cơ-đốc nhân ở khắp nơi trên thế giới, và trong mọi khung thời
gian. Sự dâng hiến này đã vượt qua những biên giới địa lý, văn hóa
và niềm tin giáo lý.
Phao-lô và Si-la có một số điều mong đợi về cách các Hội
Thánh tại Ma-xê-đoan dự phần trong sự dâng hiến. Nhưng những
tín hữu này đã làm Phao-lô và Si-la ngạc nhiên. Các Hội Thánh
Ma-xê-đoan đã làm hai người cảm động hạ mình khi trước hết đã
dâng đời sống họ cho Chúa rồi kế đến cho Phao-lô và Si-la. Những
tín hữu bị bắt bớ và nghèo nàn này đã làm mới lại cam kết ưu tiên
của họ đối với Đức Chúa Trời và kế đến khẳng định sự dự phần
cũng như tin tưởng nơi những người bạn của họ theo như ý muốn
của Đức Chúa Trời (8:5).
Xem xét tấm gương các Hội Thánh Ma-xê-đoan chính là
bạn học cách ban cho. Bạn đang nhìn thấy những lý do để dâng
hiến. Bạn đang nhận thấy rằng một trong những lý do thuyết phục
nhất của sự dâng hiến hay ban cho đó là đáp ứng trước những nhu
cầu của người khác.
Thêm vào đó, một lý do khác để dâng hiến là làm theo
gương của những người, bất chấp sự bắt bớ và nghèo nàn của họ,
đã dâng chính mình họ cho Chúa và cho những người khác từ
nguồn tài nguyên ít ỏi của mình. Khi hỗ trợ cho những tín hữu
nghèo đói tại Giê-ru-sa-lem, những người Ma-xê-đoan này dự
phần vào một điều lớn hơn cả chính họ. Họ cũng thể hiện niềm tin
của mình rằng Đấng Christ chịu khổ đã không kể sự thương khó
của mình là lý do để không dâng phó chính mình Ngài. Phao-lô
Những Con Số Cần Suy Gẫm
Theo một thống kê gần đây:
• Một ga ra ba xe hơi hiện nay có diện tích khoảng 900 feet vuông.
Kích thước này tương đương một căn hộ trung bình vào thập niên
1950.
• Khoảng cách thu nhập giữa người giàu và người nghèo tại Hoa Kỳ
là lớn nhất thế giới.
• Kể từ năm 1950, chỉ có những người Mỹ là dùng nhiều tài nguyên
thiên nhiên hơn tất cả mọi người từng sống trước họ cộng lại.
• Người Mỹ vứt bỏ khoảng 7 triệu chiếc xe hơi một năm, hai triệu
chai nhựa một giờ và lượng hộp nhôm vứt bỏ hằng năm có đủ để
làm sáu ngàn chiếc máy bay DC-10.
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bày tỏ niềm tin của ông rằng lý do chính mà những người Ma-xêđoan có thể sẵn sàng dâng hiến đó là họ để cho ân điển của Đức
Chúa Trời vận hành trong lòng họ.
Làm Xong Điều Bạn Khởi Sự (8:6-15)
Vào tháng 07 năm 2003, Lance Armstrong tại Texas đã
thắng trong cuộc đua xe vòng quanh nước Pháp và lập kỷ lục lần
thứ năm. Dĩ nhiên anh ta rất thích mình lại chiến thắng lần nữa.
Tuy nhiên, anh thắng chỉ khi nào anh hoàn tất cuộc đua.
Sau khi Phao-lô trình bày cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về sự
dự phần rời rộng của những người Ma-xê-đoan, ông bắt đầu hướng
sự chú ý tới phần nói chuyện của ông năm vừa qua. Về căn bản,
Phao-lô đã viết cho những người Cô-rinh-tô một bức thư trước đó
nói về việc ông ước ao họ dự phần “góp tiền cho thánh đồ” và họ
đã đáp ứng (I Cô-rinh-tô 16:1-4, xem II Cô-rinh-tô 8:10). Một năm
trước đó, Phao-lô đã khích lệ họ biệt riêng một số nào đó mỗi tuần
cho mục đích này và nói rằng ông sẽ đến nhận sau khi đã đi qua xứ
Ma-xê-đoan. Bây giờ ông đang gởi Tít đến, có lẽ cũng là người đã
mang bức thư đầu tiên tới cho họ, nhằm hoàn tất công việc. Phaolô khen những người Cô-rinh-tô vì họ vượt trội trong mọi sự—
trong đức tin, lời nói, tri thức, lòng thành thật, và cả tình yêu
thương của họ dành cho ông và Tít. Sau đó, giống như một chuyên
gia gây quỹ có kinh nghiệm đang viết một tờ bướm, ông viết mạnh
mẽ như sau: “Hãy chủ ý làm cho trổi hơn về việc nhơn đức nầy”
(7:8).
Hãy thử tưởng tượng bạn là một tín hữu Cô-rinh-tô nhóm
họp lại với nhau để lắng nghe Tít hoặc một trong những người lãnh
đạo của cộng đồng đức tin đọc những lời Phao-lô viết. Sau khi bạn
nghe câu đó, với tư cách một công dân tự do của Cô-rinh-tô và là
con cái Đức Chúa Trời với nhiều món đồ chơi trong thùng của
mình, có thể bạn nghĩ rằng, Ồ, chờ một chút, ông Phao-lô. Ông nói
rằng những người Ma-xê-đoan nài nỉ để dự phần theo ý muốn của
họ. Đừng có bảo chúng tôi phải làm như thế.
Bức thư tiếp tục và bạn nghe những lời sau đây, “Tôi nói điều đó
chẳng phải truyền dạy anh em; nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt
sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu
thương anh em là thể nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Jêsus
Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo,
8

II Cô-rinh-tô_9

hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu” (8:8-9).
Bây giờ Phao-lô khen bạn, thách thức bạn, và đề cao Đấng Christ
là Đấng bạn đang theo. Bạn đang bị chiếu tướng và bây giờ Phaolô đi bước kế tiếp để chiếu bí. Bạn tiếp tục lắng nghe người đọc
thư, và bạn nghe thấy rằng, “Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em; ý đó có
ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất,
chẳng những ra tay làm việc nầy, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây
giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã
sẵn lòng thể nào thì làm cho trọn theo tài năng mình” (8:10-11).
Một lần nọ tôi nghe một mục sư trả lời cuộc điện thoại từ
sở thuế vụ. “Mục sư ơi, tôi gọi để nhờ ông xác nhận xem ông Gary
Walden có dâng $50,000 cho Hội Thánh First Church hay không.”
Vị mục sư nhanh chóng đáp lời, “Thưa cô, tôi hứa với cô rằng nếu
ông ấy chưa dâng, thì ông ấy sẽ dâng.”
Phao-lô khuyến khích các tín hữu Cô-rinh-tô sẵn sàng để
chuẩn bị món quà sao cho có thể chấp nhận được. Ông thách thức
họ dâng hiến để giúp đỡ những người khác tùy theo điều họ có. Ở
đây không hề có ý đảo lộn tên và địa chỉ những người đã nhận
được sự giúp đỡ và những người đang gặp khó khăn cùng cực.
Điều Phao-lô nhắm tới là sự công bằng. Các tín hữu tại Giê-ru-salem đã nhận được Phúc Âm và đã lan truyền đến chỗ anh chị em.
Các anh chị em có nguồn tài chánh để giúp đỡ họ thì gởi đến cho
họ (8:12-15).
Khẳng Định Trách Nhiệm Giải Trình Về Phương Diện Tài
Chánh (8:16-21)
Một số người giơ cao thuẫn phòng thủ ngay khi diễn giả đề
cập đến chuyện tiền bạc. Trên một phương diện thì điều này cũng
có thể hiểu được. Những người hám lợi, thiếu trung thực, lừa gạt
và những kẻ trộm đã đeo bám lấy niềm tin Cơ-đốc kể từ khi Giu-đa
bán Con Đức Chúa Trời với giá của một nô lệ. Nhưng chín mươi
chín phần trăm tất cả các hội chúng và mục sư đều phải chịu trách
nhiệm về cách họ sử dụng tiền bạc dâng vào cho công việc nhà
Chúa.
Bạn nhớ rằng đã có một xung đột nào đó giữa Phao-lô và
Hội Thánh Cô-rinh-tô. Những lời trong bức thư mà chúng ta biết là
I Cô-rinh-tô đã không được đón nhận tốt lắm. Sau đó Phao-lô định
thực hiện một chuyến viếng thăm Cô-rinh-tô “làm cho anh em
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buồn rầu” nhưng ông quyết định viết thư thay vì đi (II Cô-rinh-tô
2:1-3). Cả bức thư lẫn chuyến viếng thăm đều không có gì mâu
thuẫn nhau cả. Trong đơn vị bài học tiếp theo, chúng ta sẽ học
trong II Cô-rinh-tô 10-13, là nơi bàn đến sự xung đột này. Phao-lô
biết rõ sự xung đột này đã thách thức những người Cô-rinh-tô đóng
góp. Điều này giải thích lý do tại sao Tít và một số người khác
đang đến để lấy tiền dâng. Điều này cũng giải thích vì sao Phao-lô
có khuynh hướng giải thích rằng phải sử dụng tiền bạc cách có
trách nhiệm.
Sự dâng hiến bởi lòng yêu thương của họ cho những người
nghèo tại Giê-ru-sa-lem phải được trao vào tay những người đáng
tin cậy, được quý trọng nhiều. Trên thực tế, các Hội Thánh đã chọn
ra một người để đi cùng với Phao-lô và Tít trong sứ mệnh này.
Phao-lô, Tít, và những người khác đã làm bất cứ điều gì để tránh
sự chỉ trích về cách họ sử dụng món quà hào phóng bởi lòng cảm
thông này (8:20-21). Khao khát của họ là làm đẹp lòng Chúa. Thế
nên họ lập ra những chính sách, các thủ tục, và cách thực hiện để
tránh bị quở trách.
Bài Học Áp Dụng
Khi bạn đi theo Đức Chúa Giê-su Christ, bạn mặc lấy nhân
cách và tinh thần của Ngài. Bạn chịu cảm động bởi lòng thương
xót ngày càng nhiều hơn. Những môn đồ trưởng thành của Đức
Những Câu Cần Ghi Nhớ
Tiền của bạn và chức vụ của Hội Thánh luôn luôn gắn kết với nhau.
Học cách ban cho là một môn học dài hạn trong trường môn đồ hóa
của Đức Chúa Giê-su.
Sự dâng hiến tiền bạc của bạn phải được thúc đẩy bởi sự cam kết
của bạn đối với Đấng Christ và với sứ mệnh của Đức Chúa Trời.
Khi bạn biết ban cho, bạn sẽ học biết rằng cuộc sống thực sự được
phước nhiều hơn khi bạn tập trung vào sự ban cho thay vì nhận lãnh.
…Lý do chính mà những người Ma-xê-đoan có thể sẵn sàng dâng
hiến đó là họ để cho ân điển của Đức Chúa Trời vận hành trong lòng họ.
…Những môn đồ trưởng thành của Đức Chúa Giê-su Christ sẵn
sàng sống hy sinh để phục vụ những nhu cầu của người khác.
Đi theo Đấng Christ có nghĩa là không ngừng tự hỏi chính bạn
rằng: Tôi có sẵn sàng muốn điều Chúa muốn trong đời sống của tôi hay
không?
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Chúa Giê-su Christ lớn lên trong sự sẵn sàng để sống hy sinh nhằm
đáp ứng những nhu cầu của người khác.
Bạn có bao giờ học biết làm một người ban cho hay chưa?
Nếu bạn không học biết làm một người ban cho, làm thế nào bạn
có thể trở thành một môn đồ vâng phục Đức Chúa Giê-su Christ
được? Khi bạn bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về chức vụ, bằng cách
làm sự hiện diện của Đấng Christ cho những người khác, bạn bắt
đầu sống hy sinh. Đi theo Đấng Christ có nghĩa là không ngừng tự
hỏi chính bạn rằng: Tôi có sẵn sàng muốn điều Chúa muốn trong
đời sống của tôi hay không?
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Các Câu Hỏi
1. Bạn có nghĩ rằng Hội Thánh của bạn nói quá nhiều đến vấn đề
tiền bạc hay không? Hội Thánh của bạn có đòi hỏi các thành
viên phải hứa hẹn hay cam kết đóng góp cho ngân quỹ hằng
năm hay không? Tại sao hoặc tại sao không?

2. Theo bạn, vì sao bạn thấy được khích lệ khi những người gặp
bắt bớ và nghèo nàn lại rời rộng trong sự dâng hiến của họ?

3. Bạn có tin rằng có thể làm một người môn đồ của Đức Chúa
Giê-su Christ mà không cần làm một người ban cho hay
không?

4. Trong bài học ngày hôm nay, bạn xác định được bao nhiêu lý
do để dâng hiến?

5. Sự tăng trưởng trở thành một người dâng hiến bày tỏ bằng
chứng về ân điển của Đức Chúa Trời vận hành trong đời sống
người đó qua những cách nào?

Bạn có tin rằng các Cơ-đốc nhân tại Bắc Mỹ có trách nhiệm lớn
hơn những tín hữu tại các nước đang phát triển trong việc bày tỏ sự
trung tín đáp ứng những nhu cầu tài chánh của người khác hay
không?
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 9:6-15

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 9

Mô tả những phước hạnh Đức
Chúa Trời ban cho khi chúng ta
dâng hiến.

Trọng Tâm Bài Học
Đức Chúa Trời ban phước cho chúng
ta cách dư dật khi chúng ta dâng
hiến.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Dâng hiến có thực sự được phước
nhiều hơn hay không?

Bài 10

Những Phước Hạnh
Của Sự Dâng Hiến
Đại Ý Bài Học
Khi bạn trở nên giống Đức
Chúa Giê-su Christ hơn, nghiêm
túc hơn về sự phục vụ, bạn sẽ
biết rõ hơn về những cách mà
Đức Chúa Trời ban phước cho
bạn thông qua sự dâng hiến của
bạn.
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Mack và Stephanie Donaldson được Thánh Linh Đức Chúa
Trời cảm thúc và thuyết phục về sự dâng phần mười. Họ giải thích
rằng trong nhiều năm qua Đức Chúa Trời đã khiến họ phải chú ý
tới vấn đề tiền bạc, và họ cứ làm ngơ. Họ chưa bao giờ dâng phần
mười và cũng không thấy rằng họ sẽ có thể có đủ khả năng để làm
điều đó. Trên thực tế, số hai hoặc ba phần trăm họ dự định dâng
hiến thường biến mất trước khi túi dâng hiến chuyển qua chỗ của
họ vào Chúa Nhật. Họ dâng hiến cho công việc Chúa trong Hội
Thánh, nhưng không bao giờ tới được con số mười phần trăm thu
nhập của họ. Các thành viên gia đình của họ cũng không có thói
quen dâng phần mười. Trái lại, họ dâng tất cả những gì còn sót lại
sau khi đã bỏ tiền duy trì lối sống thoải mái của mình và trả tiền
cho những thẻ tín dụng họ đang nợ.
Mack và Stephanie đang mắc nợ trầm trọng. Tuy nhiên, họ
không thể tránh khỏi thực tế là Đức Chúa Trời đang kêu gọi họ tập
trung vào vấn đề quản trị tài chánh. Họ nhờ mục sư gợi ý một tài
liệu nào đó để họ có thể học về đề tài này. Họ tìm kiếm một số tài
liệu trước khi chọn cuốn: Cơ-đốc nhân Và Tiền Bạc: Sách Hướng
Dẫn Về Tài Chính Cá Nhân (Christians and Money: A Guide to
Personal Finance).
Qua việc học và thảo luận Kinh Thánh cùng với tài liệu
này, họ viết xuống ba nguyên tắc mà họ cam kết sẽ thực hiện suốt
cuộc đời mình:
1. Tất cả tiền bạc là của Chúa, chứ không phải của chúng ta.
Chúng ta chỉ là những người được ủy nhiệm hay quản gia
mà thôi.
2. Nợ nần không cần thiết (ngoài việc giáo dục, nhà cửa và xe
cộ) biến chúng ta thành nô lệ của đồng tiền và buộc chúng
ta phải làm tôi hai chủ. Thế nhưng chúng ta không thể vừa
phục vụ tiền vừa phục vụ Chúa được.
3. Chúng ta phải tôn vinh Chúa bằng những trái đầu mùa của
công sức lao động chúng ta, chứ không phải những gì còn
thừa lại.
Trong khi gia đình Donaldson chưa thoát được cảnh nợ
nần, họ cảm nhận sự hướng dẫn từ nơi Chúa rằng họ phải biệt
riêng ra mười phần trăm thu nhập mỗi tháng, dâng năm phần trăm
vào ngân quỹ của Hội Thánh và dùng năm phần trăm còn lại để trả
nợ. Họ cảm nhận rằng nếu họ làm theo kế hoạch này trong bốn
2
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Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt
nhiều. 7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra,
không phải phàn nàn hay là vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ
dâng của cách vui lòng. 8 Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em
đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong
mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, 9 như có
chép rằng:
Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo;
Sự công bình của người còn đời đời. [†]
10
Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng
sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại
sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. 11 Như vậy, anh em
được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người
khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. 12 Vì việc phát tiền bố thí
dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui
nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. 13 Bởi việc đó họ
đã biết lòng rộng rãi của anh em, thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì
anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin lành của
Đấng Christ, và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với
họ cùng với mọi người. 14 Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em
cách âu yếm, vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá
đỗi. 15 Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

năm, thì họ sẽ hết nợ và có thể dâng trọn mười phần trăm cho Hội
Thánh. Có một số người sẽ chỉ trích họ về kế hoạch này, nhưng họ
cảm thấy bình an giữa họ với Chúa. Nếu họ không làm theo kế
hoạch này, có thể họ sẽ không bao giờ thoát được nợ nần.
Ba năm hai tháng sau đó (sớm hơn dự tính 10 tháng), họ
thoát nợ, ngoại trừ tiền nhà, xe cộ và khoản nợ tiền học. Chúa Nhật
sau đó, họ cảm thấy được phước dồi dào và họ đã có thể dâng trọn
phần mười của mình cho Chúa thông qua Hội Thánh của họ. Đó là
chuyện của sáu năm trước. Hiện nay, gia đình Donaldson dâng gần
như mười lăm phần trăm thu nhập của họ hằng năm cho Chúa.
Những phước hạnh họ nhận được vì cớ họ có thể dâng hiến theo
cách này thật dồi dào không đếm xuể. Stephanie nói với em của cô
rằng, “Đời sống của chị hoàn toàn được thay đổi vì chị có thể tập
trung vào những nhu cầu của người khác thay vì các nhu cầu của
bản thân chị.”
II Cô-rinh-tô_10
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Một Số Điều Đáng Ghi Nhớ (9:6-7)
Mọi tài liệu trong Kinh Thánh Tân Ước được viết cho một
người hoặc một hội chúng có liên hệ trong sứ mệnh của Đức Chúa
Trời cho thế gian. Trong II Cô-rinh-tô, Phao-lô không bảo các Cơđốc nhân dự phần vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Họ không có
lựa chọn về điều đó. Họ hiểu rằng sứ mệnh của Đức Chúa Trời,
được bày tỏ trong Đức Chúa Giê-su Christ, bây giờ đã được giao
cho Hội Thánh, là những người đi theo Đấng Christ.
Nhưng các Cơ-đốc nhân tại Cô-rinh-tô cần phải được nhắc
nhở và thách thức về sự sâu nhiệm trong cam kết của họ và sự bao
quát của lòng trung tín sống làm các chứng nhân cho Đức Chúa
Giê-su Christ. Phao-lô đối diện với họ để biên dịch lòng cam kết
của họ với Đấng Christ và sứ mệnh của Đức Chúa Trời thành
những lựa chọn của đời sống tin kính vốn được bày tỏ qua các thái
độ, quyết định và hành động của họ.
Sự thật là nếu bạn chỉ đầu tư chút ít vào cam kết và lòng
trung tín của bạn đối với nước Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ chỉ nhận
lại một phần nhỏ trong số đầu tư của bạn. Ngày nay người ta hay
nói rằng,
“Bỏ ra bao nhiêu thì thâu vào bấy nhiêu.” Điều này
không phải lúc nào cũng đúng tại Wall Street. Có một số người đã
kiếm được thật nhiều từ một số đầu tư nhỏ bé. Cũng có một số
Ban Cho Bằng Cách Đi Ra
Tại một Hội Thánh Báp-tít nọ, mỗi mùa hè đều có chương trình đi
ra trong cộng đồng của họ dựa trên quan điểm thần học nói rằng cá nhân
dân sự Đức Chúa Trời phải dự phần vào chức vụ. Suốt tháng Sáu, các thành
viên của Hội Thánh sẽ đi ra theo từng đôi, đến các gia đình trong vùng, và
hỏi câu này: Anh/chị có biết khu phố mình có những nhu cầu gì hay không?
Các cư dân sẽ nhận được một danh sách thông tin các Hội Thánh
trong vùng lân cận nếu họ chưa đi nhóm Hội Thánh nào hoặc nếu họ không
mở cửa. Danh sách đó bao gồm các Hội Thánh Báp-tít, Công Giáo,
Episcopal, Giám Lý, và Trưởng Lão. Danh sách các nhu cầu nhận được
trong tháng sẽ được giao cho các nhóm mục vụ trong Hội Thánh để thực
hiện.
Việc làm này khẳng định nguyên tắc Báp-tít, đó là mỗi Cơ-đốc nhân
là một người phục vụ. Điều đó cũng cổ vũ cho tinh thần dâng hiến trong Hội
Thánh và giúp những người không đi nhà thờ trong cộng đồng thấy rằng các
Hội Thánh không chỉ có chú tâm vào chuyện nhận tiền. Kết quả đó là những
phước hạnh của sự dâng hiến được khai phóng vào trong thế gian.
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người đã mất tất cả mọi thứ sau khi thực hiện đầu tư thật nhiều.
Phao-lô dạy rằng trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì mọi sự
đều khác đi.
Trong 9:6, Phao-lô không nói rằng vốn đầu tư tài chánh của
bạn lệ thuộc vào việc bạn dâng bao nhiêu tiền để hỗ trợ sứ mệnh
của Đức Chúa Trời. Việc ông dùng hình ảnh nông nghiệp của gieo
và gặt có ý bày tỏ một lẽ thật thuộc linh, không phải một hệ quả
kinh tế. Thế nhưng lẽ thật đó cũng tác động đến vấn đề quản trị tài
chánh như một phản ánh của sự cam kết và lòng trung tín thuộc
linh. Sự quản trị các nguồn tài chánh là một chiều kích trong đời
sống thuộc linh của một Cơ-đốc nhân.
Trong 9:7, Phao-lô trình bày một lẽ thật khác cho các Cơđốc nhân Cô-rinh-tô. Các tín hữu Báp-tít không gặp khó khăn gì
đối với câu Kinh Thánh này vì điều này bắt nguồn từ một nguyên
tắc mà chúng ta tin và cổ xúy, được gọi là trách nhiệm giải trình
của mỗi tín nhân. Phao-lô nói rằng, “Mỗi người nên tùy theo lòng
Những Lý Do Để Dâng Hiến, Những Rào Cản Của Sự Dâng Hiến
Nhiều người dâng hiến để hỗ trợ công việc của Đức Chúa Trời thông
qua Hội Thánh vì một trong những lý do sau đây:
• Cơ hội dâng hiến - đáp ứng một nhu cầu đặc biệt.
• Dâng hiến cho tổ chức - hỗ trợ ngân sách.
• Dâng hiến trong tinh thần vâng phục - đáp ứng những lời dạy của
Kinh Thánh.
• Dâng hiến theo sự kêu gọi đặc biệt - biệt riêng những món quà theo
sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời.
Điều nào trong số những điều này là động cơ dâng hiến của bạn?
Danh sách dưới đây là những rào cản của sự dâng hiến. Bạn có thể liệt
kê thêm những điều khác không?
• Lòng tham lam.
• Cái nhìn văn hóa.
• Sự thờ ơ.
• Sự lo sợ.
• Sự ích kỷ.
• Sự keo kiệt.
• Tâm trí hẹp hòi.
• Thiếu hiểu biết.
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mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì
Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.”
Số lượng bạn dâng hiến là tùy theo tấm lòng của bạn. Số
tiền bạn dâng không được bắt nguồn từ sự giải thích Kinh Thánh
gò ép. Số tiền bạn dâng hiến không hên bắt nguồn từ sự lệ thuộc
vào danh tiếng hay truyền thống gia đình. Số tiền bạn dâng hiến
không được thúc đẩy bởi bất cứ điều gì có thể tạo nên sự oán giận
hay tiêu cực trong lòng bạn. Khi bạn viết một tấm check để bỏ vào
bao thư dâng hiến và bỏ vào túi dâng hiến vào Chúa Nhật, bạn
không nên có bất cứ cảm xúc do dự hay cảm thấy như có ai đó
hoặc điều gì đó bắt buộc bạn dâng số tiền đó. Bạn phải quyết định
trong lòng bạn nên dâng những gì, và bạn phải vui lòng về điều đó.
Nhưng bạn phải luôn tự hỏi mình rằng Đấng Christ có hoàn toàn
điều khiển trong lòng bạn không. Người Hê-bơ-rơ, những người đã
viết hầu hết Kinh Thánh, hiểu rằng tấm lòng là trung tâm của đời
sống con người. Theo quan điểm Thánh Kinh, những mục đích,
thái độ, đạo đức, các ưu tiên, những quyết định, các cam kết,
những giá trị, lương tâm, các mục tiêu, các nguyên tắc, và các thói
quen đều là những phản ánh của tấm lòng của bạn. Tấm lòng thể
hiện nhân cách của bạn - cũng như sự thiếu nhân cách. Tấm lòng
thể hiện sự chính trực của bạn - cũng như những khoảng trống
trong sự liêm chính đó. Nếu Đấng Christ hoàn toàn điều khiển tấm
lòng của bạn, và bạn quyết định trong lòng mình bạn sẽ dâng hiến
điều gì (9:7), bạn sẽ vui mừng về quyết định của mình. Phao-lô
tuyên bố rằng Đức Chúa Trời yêu mến những người dâng hiến vui
lòng. Dù rằng Đức Chúa Trời cũng có thể yêu thương những người
dâng hiến caùch giận dữ, phẫn uất, và lợi dụng, thì đời sống của
những người này cũng không chứng tỏ rằng họ kinh nghiệm tình
yêu thương của Đức Chúa Trời trong lòng họ. Trong hai câu Kinh
Thánh này có ba điều cần ghi nhớ:
1. Có sự liên hệ giữa việc gieo và gặt. Những điều bạn gặt hái
như là sự vui mừng, đầy trọn, bình an, hy vọng, khôn
ngoan, nhân cách, hiểu biết, ân điển, đức tin, v.v. trong
vương quốc của Đức Chúa Trời liên hệ trực tiếp tới cách
bạn gieo những hạt giống của sự cam kết và lòng trung tín.
2. Đức Chúa Trời đã tạo nên bạn để bạn có quyền quyết định
bạn nên dâng hiến điều gì. Bạn nên dâng hiến tài chánh tùy
theo tấm lòng của mình và đừng bao giờ dâng hiến tài
6
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chánh hỗ trợ công việc của Đức Chúa Trời thông qua Hội
Thánh mà bạn lại cảm thấy do dự khi dâng, vì bạn cảm thấy
có áp lực từ bên ngoài.
3. Tấm lòng của bạn phải được Đấng Christ định hình để bạn
có thể kinh nghiệm tâm trạng của “kẻ thí của vui lòng”.
Mối tương giao của bạn với Đấng Christ phải luôn trưởng
thành trong lòng bạn để bạn kinh nghiệm sự gia tăng về
việc gặt hái những phước hạnh từ một đời sống ban cho.
Sự Ban Cho Bởi Ân Điển Đức Chúa Trời (9:8-11)
Bạn sẽ được chuẩn bị để hiểu ba câu Kinh Thánh này tốt
hơn khi suy gẫm các câu Kinh Thánh từ 8:16-9:5. Đã có sự xung
đột nào đó giữa Phao-lô và Hội Thánh Cô-rinh-tô. Phần lớn những
lời lẽ thư từ mà chúng ta biết trong I Cô-rinh-tô đã không được đón
nhận tốt lắm. Kế đó Phao-lô thực hiện một “chuyến thăm viếng
buồn rầu” tới Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 2:1-9). Tuy nhiên, chuyến
viếng thăm đó có vẻ như không giải quyết được xung đột. Ý thức
về cuộc xung đột này, Phao-lô gởi Tít và hai người khác nữa,
không được nêu tên, nhưng rất có uy tín và đáng tin cậy tới Hội
Thánh Cô-rinh-tô để chuẩn bị cho những người Cô-rinh-tô (8:1622). Khi đó những người Cô-rinh-tô sẽ sẵn sàng phần dâng hiến
của họ nhằm giúp đỡ các tín hữu đang gặp khó khăn tại Giê-ru-salem (9:4).
Trong khi Phao-lô khích lệ sự rời rộng giữa vòng những
người Cô-rinh-tô bằng cách thuật lại tấm gương đầy cảm hứng của
những người Ma-xê-đoan nghèo nàn và đang bị bắt bớ, Phao-lô
cũng đã khích lệ những người Ma-xê-đoan bằng sự cam kết sâu sắc
của những người Cô-rinh-tô một năm trước đó. Phao-lô khoe về
hết Hội Thánh này đến Hội Thánh khác (9:1-5). Phao-lô đã dùng
sự cam kết đầy nhiệt huyết của những người Cô-rinh-tô như một
tấm gương khi nói giữa những Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan.
Phao-lô nói rằng sẽ thật xấu hổ nếu những người Cô-rinh-tô giàu
có mà lại không làm theo sự cam kết của họ trong năm qua. Điều
này có nghĩa là những lời khen tặng của ông về họ và các cam kết
của họ là rỗng tuếch.
Trong 9:8-11, chúng ta thấy Phao-lô nhắc nhở những người
Cô-rinh-tô rằng ân điển Đức Chúa Trời là nguồn gốc sự dâng hiến
của họ. Sự chủ động dâng hiến rời rộng của người Ma-xê-đoan
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không lệ thuộc vào cơ sở nguồn tài nguyên của họ thể nào, thì khả
năng dâng hiến của người Cô-rinh-tô cũng không lệ thuộc vào khả
năng tài chánh của họ. Khả năng dâng hiến đặt trên nền tảng ân
điển dư dật của Đức Chúa Trời. Phao-lô nhấn mạnh sự đầy đủ trọn
vẹn của ân điển Đức Chúa Trời bằng cách lập lại ý đó hết lần này
đến lần khác trong các câu Kinh Thánh trên. Phao-lô dùng những
từ chỉ về sự đầy đủ chẳng hạn như “có quyền,” “mọi,” “đủ,” và
“mọi sự”: “Đức Chúa Trời có quyền;” “đủ mọi thứ ơn;” “trong mọi
sự;” “hằng;” “đủ điều cần dùng;” “để làm các thứ việc lành.”
Ân điển của Đức Chúa Trời là đầy đủ vì ân điển đó đáp ứng
các nhu cầu của họ. Những món quà của họ bởi ân điển vì cớ nhu
cầu của những người tại Giê-ru-sa-lem chỉ đơn giản là rải hạt
giống ân điển Đức Chúa Trời ra. Trích dẫn Thi Thiên 112:9, Phaolô củng cố quan điểm của ông bằng cách làm tương phản giữa
người gieo nhiều và người gieo ít (9:6). Sự ban cho ân điển Đức
Chúa Trời vận hành khi Đức Chúa Trời cung cấp hạt giống và
bánh. Khi những người Cô-rinh-tô dâng hiến để đáp ứng các nhu
cầu của người khác, Đức Chúa Trời mở rộng mùa gặt công bình
của họ.
Khi bạn dâng hiến để đáp ứng những nhu cầu của người
khác, ân điển dư dật của Đức Chúa Trời đang vận hành trong và
qua bạn. Bạn không phải dâng hiến từ mâm cơm đầy tràn của
mình. Bạn đang đụng chạm đến chén ân điển của Đức Chúa Trời.
Một trong những phước hạnh của sự dâng hiến đó là được biết bạn
đang dự phần vào ân điển của Đức Chúa Trời. Một phước hạnh
khác của sự dâng hiến đó là có sự công bình của Đức Chúa Trời
như một vụ mùa bội thu trong lòng bạn. Khi bạn học biết ban cho,
nhân cách của Đức Chúa Giê-su Christ lớn lên trong nhân cách của
bạn, giống như cánh đồng với mùa gặt đang gia tăng sản lượng.
Theo thời gian, bạn sẽ trở nên giàu có thuộc linh trong nhân cách
của Đấng Christ đến độ mỗi ngày bạn đều có thể dâng hiến rời
rộng cho người khác vào bất cứ dịp nào.
Vòng Tuần Hoàn Của Đức Chúa Trời (9:12-15)
Khi bạn nghiêm túc phục vụ, bạn sẽ học cách dâng hiến.
Rồi khi bạn dâng hiến, bạn sẽ kinh nghiệm những phước hạnh của
sự dâng hiến.
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Một trong những phước hạnh của sự dâng hiến là bạn được
dự phần vào việc đáp ứng những nhu cầu của dân sự Đức Chúa
Trời (9:12). Ở đây Phao-lô chỉ đề cập đến những Cơ-đốc nhân
nghèo nàn tại Giê-ru-sa-lem, tuy nhiên, mỗi một người đều là tạo
vật của Đức Chúa Trời. Như bạn đã biết, có rất nhiều cách để dâng
hiến ngoài vấn đề tiền bạc. Bạn ban cho người khác khi bạn nhớ
đến ngày kỷ niệm người thân của họ qua đời và gọi điện báo cho
họ biết bạn đang cầu nguyện cho họ trong ngày hôm đó. Bạn ban
cho người khác khi bạn tha thứ. Bạn ban cho người khác khi lắng
nghe mà không đoán xét họ. Khi bạn học biết làm một người ban
cho, bạn bắt đầu quên những ham muốn của mình. Bạn bắt đầu tập
trung nhiều hơn vào việc trao phó chính mình để đáp ứng những
nhu cầu của người khác thay vì đeo bám việc đáp ứng những nhu
cầu của bạn. Trên thực tế, hướng tâm trí của bạn ra khỏi chính bản
thân là một phước hạnh khác của sự ban cho.
Một phước hạnh khác của sự dâng hiến đó là người ta sẽ tạ ơn Đức
Chúa Trời vì những nhu cầu của họ được đáp ứng (9:12). Khi một
người nào đó nói cám ơn bạn, thì họ cũng bày tỏ lòng tạ ơn của họ
đối với Đức Chúa Trời, Đấng Ban Cho đằng sau mọi người dâng
hiến và mọi món quà.
Ngoài việc tạ ơn Chúa, người ta cũng sẽ ngợi khen Đức
Chúa Trời vì bạn đã vâng phục trong khi càng trở nên giống Đấng
Christ hơn về tinh thần, nhân cách và hành vi (9:13). Họ sẽ ngợi
khen Đức Chúa Trời về sự rời rộng của bạn. Một khi bạn đạt tới
điểm mà bạn khao khát người khác ngợi khen Đức Chúa Trời thay
vì chính bản thân bạn vì một hành động hào phóng nào đó, thì bạn
đã kinh nghiệm một chiều kích mới của những phước hạnh của sự
dâng hiến/ban cho.
Kế đến, vì những hành động ban cho rời rộng của bạn,
người ta sẽ mở rộng lòng họ cho bạn (9:14). Tôi vẫn còn nhớ
khuôn mặt cô ấy. Cô ấy đứng trên hành lang căn nhà mới của mình
do một nhóm tình nguyện viên thuộc hội Christians and Habitat for
Humanity xây dựng. Cảm nhận sâu xa về cộng đồng con người và
thuộc linh xuất hiện khi một người nói cám ơn qua những giọt
nước mắt của niềm vui và lòng biết ơn là điều không thể diễn tả
được. Bạn phải học trở thành một người ban cho thì mới có thể
kinh nghiệm được phước hạnh của sự ban cho. Thế nhưng, đây
cũng chỉ là một phản chiếu của niềm vui và lòng biết ơn chúng ta
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bày tỏ cho Đức Chúa Trời về món quà không thể diễn tả được, đó
là Đức Chúa Giê-su Christ (9:15).
Bài Học Áp Dụng
Có rất nhiều phước hạnh của sự dâng hiến. Thực tế là nếu
bạn không gieo ân điển của Đức Chúa Trời cách rời rộng nhằm
đáp ứng những nhu cầu của người khác, bạn sẽ không bao giờ gặt
được những phước hạnh của sự ban cho. Nếu bạn gieo ân điển Đức
Chúa Trời cách rời rộng, bạn sẽ tìm thấy tấm lòng của Đấng Christ
được hình thành trong bạn và nhân cách của Đấng Christ sẽ lớn lên
trong bạn. Vậy nên, nếu bạn học biết ban cho, bạn sẽ:
• hiểu ân điển của Đức Chúa Trời ngày càng nhiều hơn nữa,
• được Đức Chúa Trời sử dụng để đáp ứng những nhu cầu
của người khác,
• hướng tâm trí của bạn ra khỏi bản thaân,
• giúp cho người khác bày tỏ lòng biết ơn và ngợi khen của
họ đối với Đức Chúa Trời,
• kinh nghiệm một cảm nhận của cộng đồng con người và
thuộc linh, là điều không thể diễn tả được.
Khi bạn kinh nghiệm những phước hạnh của sự ban cho,
đời sống của bạn sẽ bày tỏ những lời bạn tạ ơn và ngợi khen Đức
Chúa Trời về món quà vô giá Chúa ban cho bạn, tức là Cứu Chúa
của bạn, Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng trở nên nghèo hèn vì cớ
bạn và đã từ bỏ tất cả.

10

II Cô-rinh-tô_10

Những Câu Cần Ghi Nhớ
Họ chưa bao giờ dâng phần mười và cũng không thấy rằng họ sẽ có
thể có đủ khả năng để làm điều đó.
Sự quản trị các nguồn tài chánh là một chiều kích trong đời sống
thuộc linh của một Cơ-đốc nhân.
Số lượng bạn dâng hiến là tùy theo tấm lòng của bạn.
…Bạn phải luôn tự hỏi mình rằng Đấng Christ có hoàn toàn điều
khiển trong lòng bạn không.
Một khi bạn đạt tới điểm mà bạn khao khát người khác ngợi khen
Đức Chúa Trời thay vì chính bản thân bạn vì một hành động hào phóng nào
đó, thì bạn đã kinh nghiệm một chiều kích mới của những phước hạnh của
sự dâng hiến/ban cho.
Cảm nhận sâu xa về cộng đồng con người và thuộc linh xuất hiện
khi một người nói cám ơn qua những giọt nước mắt của niềm vui và lòng
biết ơn là điều không thể diễn tả được.
Nếu bạn gieo ân điển Đức Chúa Trời cách rời rộng, bạn sẽ tìm thấy
tấm lòng của Đấng Christ được hình thành trong bạn và nhân cách của
Đấng Christ sẽ lớn lên trong bạn.
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Các Câu Hỏi
1. Bạn nghĩ gì về tình huống của Mack và Stephanie Donaldson?
Bạn có hiểu hoàn cảnh của họ không? Bạn nghĩ gì về cách họ
đối diện với thách thức thuộc linh của họ?

2. Phao-lô dạy rằng mỗi một tín hữu phải quyết định trong lòng
mình rằng mình sẽ dâng hiến điều gì. Có phải điều này chỉ áp
dụng cho những phần dâng hiến bởi tình yêu thương để đáp
ứng những nhu cầu của người khác hay cũng áp dụng cho việc
một Cơ-đốc nhân có nên dâng phần mười hay không?

3. Việc các Cơ-đốc nhân gia tăng số phần trăm dâng hiến của họ
để hỗ trợ cho công việc Chúa thông qua Hội Thánh có quan
trọng hay không? Tại sao, hay tại sao không?

4. Bạn có thể nêu một ví dụ nào về những phước hạnh của sự ban
cho mà bạn đã kinh nghiệm trong đời sống mình, hay trong đời
sống Hội Thánh của bạn hay không?

5. Bạn nghĩ rằng Hội Thánh mình tập trung nhiều năng lực hơn
vào việc ban cho người khác hay Hội Thánh tập trung hầu hết
năng lực của mình vào việc đáp ứng những nhu cầu điều hành,
tổ chức của chính Hội Thánh? Hãy nêu ví dụ để minh chứng
cho câu trả lời của bạn.
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Vượt Qua Hiện Trạng

Chương

3

Nhiều Hội Thánh gặp sự bối rối và xung đột. Một số Hội
Thánh đã từng trải qua những năm tháng quá khứ tốt đẹp hay cố
gắng sao chép lại các chương trình, các cơ cấu, và những bước
hành động vốn đã tạo nên một tác động sâu sắc trong quá khứ. Các
hội chúng khác thì so sánh chính họ với những Hội Thánh lớn hơn
về số thành viên, và cố gắng sao chép phong cách, phương pháp
tiếp cận, những người lãnh đạo đầy sức hút, cơ sở vật chất v.v. của
các Hội Thánh này. Họ đang cố gắng cải thiện chính mình; họ
đang tìm cách vượt ra khỏi hiện trạng. Nhưng, nếu họ không cẩn
thận, họ có thể trở nên giống như một người đã leo lên đến đỉnh
của chiếc thang thành công mà cuối cùng mới khám phá ra là chiếc
thang đang dựng sai chỗ.
Khi Đức Chúa Giê-su Christ ủy thác cho các môn đồ Ngài
dạy dỗ mọi dân trên thế giới trong cuộc sống hằng ngày của họ
(Ma-thi-ơ 28:18-20), Đức Chúa Giê-su thiết lập một hiện trạng duy
nhất xứng đáng mọi nỗ lực của chúng ta. Đức Chúa Giê-su muốn
Hội Thánh Ngài, là dân sự đã được gọi, dự phần vào sứ mệnh của
Ngài. Đức Chúa Giê-su sai phái chúng ta đi thực hiện sứ mệnh làm
báp-tem cho các tân tín hữu trong mối tương giao với Đức Chúa
Trời bằng cách dạy dỗ họ mọi điều mà Đức Chúa Giê-su đã dạy.
Bất cứ điều gì thấp kém hơn sứ mệnh này đều nằm dưới sự mong
đợi của Đức Chúa Giê-su.
Trong quá trình chúng ta làm trọn sự ủy thác của Đấng
Christ, chúng ta có thể gặp bối rối và xung đột khi chúng ta học
cách đối diện với thẩm quyền, các nguồn tài nguyên và người
khác. Đây là thực tại của Hội Thánh Cô-rinh-tô và được ghi lại
trong bối cảnh II Cô-rinh-tô 10—13. Tuy nhiên, nếu chúng ta dự
phần vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời thông qua Thánh Linh của
Đấng Christ, chúng ta sẽ đi xa hơn hiện trạng của chính lịch sử Hội
Thánh chúng ta, hoặc thành tích của một Hội Thánh khác. Nếu

chính chúng ta dự phần vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời thông qua
Thánh Linh của Đấng Christ, chúng ta sẽ bắt đầu đạt được hiện
trạng của Chúa chúng ta.
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Vượt Qua Hiện Trạng

Bài Học 11

Giải Quyết Sự Xung Đột
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Bài Học 12

Ân Điển Là Đủ Rồi
II Cô-rinh-tô 12:1-10

Bài Học 13

Về Việc Cố Gắng Thay Đổi Người Khác
II Cô-rinh-tô 12:14—13:13

Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học
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Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 10

Trọng Tâm Bài Học
Giải quyết xung đột cách tích cực
trong Hội Thánh đòi hỏi phải có sự
tôn trọng lẫn nhau, những động cơ
tích cực, sự truyền thông rõ ràng,
thông tin chính xác, và một cam kết
chung đối với Chúa.

Để xác định những phương
pháp tích cực nhằm giải quyết
những xung đột của Hội Thánh
và xác định những bài học áp
dụng cho đời sống Hội Thánh
hiện tại.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Các xung đột trong Hội Thánh có thể
được giải quyết hoặc ngăn ngừa như
thế nào?

Bài 11

Giải Quyết Sự Xung Đột

Đại Ý Bài Học
Khi bạn dự phần vào chức vụ,
bạn sẽ thấy mình phải đối diện
với xung đột vì bạn đã quyết
định vượt qua hiện trạng.
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Không ai đi nhà thờ vì họ thích đánh nhau - hầu như là
chẳng có ai cả. Dĩ nhiên có nhiều bất đồng về việc di dời các
phòng học, về màu áo lễ cho ban hát, về việc chọn các bài thánh
ca, về thời lượng của bài giảng, về các món ăn vào tối thứ Tư, về
các thủ tục, ngân sách, nhân sự, chỗ đậu xe cho người khuyết tật,
về sự đa dạng về xã hội và sắc tộc, cũng như về hệ thống âm thanh.
Nhưng trong hầu hết mọi lĩnh vực, những người trong Hội Thánh
có thể hòa thuận với nhau.
Chúng ta không thích nghe về những Hội Thánh có xung
đột. Dẫu rằng đó là Hội Thánh của một hệ phái khác, trong một
thành phố khác, chúng ta vẫn thấy mình có chút phiền muộn khi
chúng ta nghe về một Hội Thánh đang có xung đột. Những xung
đột này có thể là do cách nhìn trái ngược nhau, quan niệm thần học
cực đoan, những khác biệt liên cá nhân, sự thất bại về phương diện
đạo đức, hoặc những tranh cãi về việc sử dụng (dùng sai, lạm
dụng) sự ảnh hưởng, thẩm quyền, và quyền lực bởi giới lãnh đạo.
Có một số tài liệu tuyệt vời để giúp bạn hiểu những nguyên nhân
và vạch ra những con đường hòa giải trong sự xung đột của Hội
Thánh. Bài học này sẽ trình bày cho chúng ta một danh sách những
điều đó.
Dù rằng chúng ta không đến nhà thờ để tìm kiếm xung đột,
nhưng sự xung đột là điều không thể tránh khỏi. Một hội chúng
bao gồm nhiều cá nhân thành viên khác nhau, và quan điểm của
mỗi thành viên đều có giá trị. Cho dẫu quan điểm của mỗi cá nhân
đều có giá trị đi nữa, thì cũng không thể để mọi quan điểm chiếm
ưu thế trong đời sống Hội Thánh. Sự thỏa hiệp và đồng lòng là
những tiến trình không dừng trong đời sống hội chúng. Nếu những
khác biệt bị phớt lờ đi trong những khoảng thời gian dài, nếu một
người nào đó, hoặc một nhóm nhỏ nào đó không ngừng can thiệp
vào việc quyết định của Hội Thánh, nếu những dấu hiệu của sự
căng thẳng bên trong không được đụng chạm đến, thì tức là sự
xung đột Hội Thánh đang tồn tại. Sự xung đột này cuối cùng sẽ
trồi lên trên bề mặt, tác động đến năng lực của hội chúng. Ngay cả
khi không dễ dàng xác định những dấu hiệu của sự xung đột, thì sự
xung đột vẫn hiện hữu bên dưới bề mặt. Sự xung đột ngầm này có
thể lộ diện trong những lời nói chua cay, đổ lỗi, giấu kín các bí
mật, và mánh khóe. Đây là những dấu hiệu của một vụ bùng nổ sắp
xảy ra, giống như khói bốc lên từ miệng núi lửa vậy.
2
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II Cô-rinh-tô 10
1

Tôi là Phao-lô, bởi sự nhu mì, nhân từ của Đấng Christ mà xin anh
em, - tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng
lúc vắng mặt, đối với anh em, tỏ ra biết bao là dạn dĩ! - 2 Tôi nài xin
anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan
dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. 3 Vì
chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác
thịt. 4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không
phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa
Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy: 5 Nhờ khí giới đó chúng tôi
đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết
Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng
Christ. 6 Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng
phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi. 7 Anh em cứ xem bề ngoài sao?
Bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng
nếu người thuộc về Đấng Christ, thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. 8
Dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng
tôi, để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hủy diệt, thì tôi sẽ không
hổ thẹn; 9 song tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của
tôi. 10 Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh;
nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. 11
Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ
thể nào, thì khi có mặt, việc làm cũng thể ấy. 12 Thật chúng tôi không
dám bằng vai hoặc sánh mình với những người kia, là kẻ hay tự phô
mình. Nhưng lấy mình đo mình, lấy mình so sánh với mình, thì họ tỏ
ra ít trí khôn. 13 Về phần chúng tôi, chẳng muốn khoe mình quá mực,
chỉ theo mực về địa phận mà Đức Chúa Trời đã chỉ định cho chúng
tôi tới đến anh em. 14 Bởi chưng chúng tôi chẳng Vượt Quá mực
mình, như thể chúng tôi không đến cùng anh em, vì thật chúng tôi đã
đem Tin lành của Đấng Christ mà đến nơi anh em trước hết. 15 Chúng
tôi không khoe mình quá mực, cũng không khoe về việc người khác
làm; nhưng mong rằng đức tin của anh em thêm lên, thì công việc
chúng tôi cũng sẽ lớn lên thêm giữa anh em, theo giới hạn đã định
cho chúng tôi, và công việc ấy càng mở mang, 16 cho đến nỗi chúng
tôi sẽ có thể truyền Tin lành ra đến các xứ xa hơn xứ anh em, song
chúng tôi không hề khoe mình về việc đã làm trong địa phận của
người khác. 17 Nhưng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. 18 Vì
ấy chẳng phải là kẻ tự phô mình đáng được ưng chịu, bèn là kẻ mà
Chúa gởi gắm.
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Khi sự xung đột tồn tại trong một hội chúng cần phải được
giải quyết, tinh thần đối diện với sự xung đột là rất quan trọng. Kết
quả của sự xung đột kém quan trọng hơn là cách giải quyết sự
xung đột của hàng lãnh đạo Hội Thánh.
Trong suốt ba mươi năm trong chức vụ chăn bầy của tôi, có
nhiều lúc đòi hỏi phải đối diện với những thái độ, lời nói và hành
động của người khác. Khi các cá nhân hoặc các nhóm gây tổn
thương cho người khác, hoặc làm ảnh hưởng đến sức khỏe Hội
Thánh, thì phải đối đầu với họ. Khi các cá nhân hoặc các nhóm bị
khích động bởi chính những mong muốn, những mục đích hoặc
nhu cầu riêng tư - ngay cả khi họ không hề biết đến động cơ của
mình - thì cũng phải đối đầu với họ. Trong đời sống Hội Thánh,
giải quyết xung đột nhiều lúc rất cần thiết. Những người lãnh đạo
Hội Thánh khôn ngoan sẽ nhận thấy rằng việc giải quyết xung đột
là một trách nhiệm không dứt đối với họ khi họ gìn giữ sức khỏe
và sự sống còn của Hội Thánh.
Trong II Cô-rinh-tô 10, Phao-lô đã đối diện với một số
người đang gieo hạt giống xấu trong Hội Thánh. Bạn có thể nói
rằng những người này đã vào Hội Thánh và đang cố gắng chiếm
ưu thế bằng cách tung ra những lời nói bóng gió, dối trá, và công
kích nhân cách người khác. Phao-lô tiếp cận tình huống như một
người đầy tớ, chứ không phải như một bạo chúa độc đoán. Đối với
Phao-lô, thẩm quyền có liên hệ tới cái chậu và cái khăn hơn là cái
đe và cái búa. Ông khao khát sự hòa giải và chữa lành chứ không
phải sự nhạo báng và đau đớn.
Khi Thẩm Quyền Thực Sự Thu Hút (10:1-6)
Thẩm quyền của Phao-lô là một tấm gương cho tất cả
những người lãnh đạo Hội Thánh thuộc mọi thời đại. Ông nói rằng
thẩm quyền của ông không đặt trên những vũ khí của đời này.
Những vũ khí của Phao-lô là sự nhu mì và nhơn từ (10:1-4). Cách
để một Cơ-đốc nhân đối diện với những xung đột và chiến tranh
trong thế gian này chính là thông qua những đặc tính của Đức
Chúa Giê-su. Nhân cách của Đấng Christ đưa chúng ta đi tới, với
thập tự giá của Ngài đi trước chúng ta.
Các chương 10-13 có vẻ như nằm ngoài chuỗi liên hệ với
thư II Cô-rinh-tô. Chúng ta ngồi xuống và đọc bức thư từ chữ đầu
cho đến chữ cuối. Nhưng trong quan điểm của tôi, thư I và II Cô4
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Trọng Tâm Của Hội Thánh Của Bạn
Một nguyên tắc Báp-tít, mục vụ của toàn thể dân Chúa, trở nên lẫn
lộn khi mục sư và hội chúng đặt thẩm quyền lãnh đạo trên địa vị của mục sư,
bất luận vị mục sư đó có thể hiện nhân cách Đấng Christ hay không. Hội
Thánh của bạn tập chú vào mục sư nhiều hơn hay tập chú vào truyền giáo
nhiều hơn? Danh sách nào dưới đây mô tả đúng tình trạng Hội Thánh của
bạn hơn?

rinh-tô là một tập hợp những bức thư và những phần thư riêng lẻ
gởi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô vào nhiều thời điểm khác nhau.
Các chương 10-13 của thư II Cô-rinh-tô được gọi là “bức thư đau
đớn,” vì Phao-lô có đề cập đến II Cô-rinh-tô 2:3-4. Chúng ta không
biết thời điểm chính xác bức thư này được viết ra. Nhưng nhiều
học giả Kinh Thánh cho rằng bức thư được gởi đi trước II Cô-rinhtô 1-9.
Phần bức thư chúng ta có trong II Cô-rinh-tô 10-13 bắt đầu
mà không có phần chào thăm như thường lệ của Phao-lô. Phao-lô
dùng những chữ nhắm ngay vào vấn đề xung đột. Viết thư cho cả
Hội Thánh Cô-rinh-tô, Phao-lô đóng vai trò như là luật sö biện hộ
cho chính mình trước những lời cáo buộc của một số “sứ đồ cao
trọng,” là những người đã đến ở giữa vòng những người Cô-rinh-tô
(11:5). Những siêu sao tự phong này đang cáo buộc rằng Phao-lô
thấp kém hơn họ. Hiển nhiên những người nói xấu Phao-lô là
những nhà hùng biện khoác lác, thu hút, được huấn luyện hẳn hoi
(10:12-18; 11:5-6). Họ cáo buộc rằng Phao-lô là yếu đuối và ủy mị
khi ở tại Cô-rinh-tô nhưng khi vắng mặt họ lại tỏ ra can đảm trong
ngòi bút và tờ giấy da của mình (10:1, 9-10).
Thẩm quyền vẫn có thể đem ra tranh luận cho tới khi thẩm
quyền đã được phê chuẩn. Một số người tự phê chuẩn thẩm quyền
của họ như một người lãnh đạo Hội Thánh bằng cách gây bè phái
và tỏ ra ngạo mạn. Một số người tự phê chuẩn thẩm quyền của
mình bằng cách tập trung quyền lực vào địa vị của họ. Những
người khác tự phê chuẩn thẩm quyền cho mình thông qua sự ảnh
hưởng nhân cách Cơ-đốc của cá nhân họ. Sự phê chuẩn thẩm
quyền của Phao-lô thu hút người khác vì chất Christ trong họ sẽ
đáp ứng lại chất Christ trong người lãnh đạo.
Phao-lô cũng có thể phê chuẩn thẩm quyền của ông đối với
những người Cô-rinh-tô bằng cách tập trung vào quyền lực địa vị
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ông có trong đời sống họ - tức là danh hiệu của ông. Trái lại, Phaolô đã theo học hoàn tất khóa huấn luyện môn đồ và hình thành
nhân cách của Đức Chúa Giê-su. Phao-lô tiếp cận sự xung đột này
bằng sự nhu mì. Bạn biết sự nhu mì thông qua sự hạ mình, lòng
chân thật, thành khẩn và sự tổn thương. Phao-lô cũng tiếp cận
những người Cô-rinh-tô thông qua sự nhơn từ. Bạn biết sự nhơn từ
thông qua sự nhạy cảm, ân điển và từ thiện. Hãy lưu ý rằng Phaolô không hề tỏ ra nhu mì và nhơn từ như là bản thân ông có thể làm
được. Trái lại, ông tìm cách bày tỏ sự nhu mì và nhơn từ của Đấng
Christ.
Sự nhu mì và nhơn từ giống Đấng Christ thi thố quyền
năng thiêng liêng trong những tình huống xung đột và trong tấm
lòng người để hủy phá những đồn lũy, những bức tường xây đắp
bởi những điều tranh cãi và giả vờ (10:4-5). Sự nhu mì và nhơn từ
của Đấng Christ chiếm hữu mọi tư tưởng và đem tư tưởng đó phục
dưới Đấng đã sinh ra tại chuồng chiên, đặt trong máng cỏ súc vật
như một bé sơ sinh, không có gối kê đầu, không có chút danh tiếng
nào, tranh chiến với một chậu nước và cái khăn, bị giết bởi những
lời vu cáo, và bị chôn trong một hầm mộ mượn của người khác. Sự
nhu mì và nhơn từ của Đấng Christ, khi hoạt động trong nhân cách
của một người lãnh đạo Hội Thánh, khiến cho thẩm quyền của
người lãnh đạo có uy lực.
Đức Chúa Giê-su phán, “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh
nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có
lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học
theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ” (Ma-thi-ơ 11:28Hội Thánh Tập Chú Vào Mục Sư
1. Tập trung quá mức vào mục sư.
2. Có khuynh hướng lệ thuộc; không có hoạt động gì cả trừ khi mục
sư hiện diện.
3. Nhu cầu bị bỏ phế.
4. Mục sư được xem là người khích lệ, nâng đỡ hay giải thoát
những người khác.
5. Cách thức hoạt động cứng nhắc.
6. Hội chúng “sở hữu” mục sư .
7. Chẳng có ai đương đầu với hành vi không phù hợp.
8. Mục sư xem sự đa dạng như một mối đe dọa.
9. Những bất đồng đều nguy hiểm.
10. Hệ thống đóng kín; ít hoặc không có phản hồi.
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29). Qua mười một chương đầu của sách Ma-thi-ơ, Đức Chúa Giêsu kêu gọi con người đến với vương quốc của Đức Chúa Trời và
đến với sự ăn năn. Trong những câu Kinh Thánh này, Đức Chúa
Giê-su đặc biệt kêu gọi người khác đến với chính Ngài. Khao khát
có được mối tương giao với Đức Chúa Trời trong lòng bạn chính là
lý do Đức Chúa Giê-su đến trong thế gian này. Đức Chúa Giê-su
muốn bạn tìm được sự yên nghỉ cho linh hồn mình. Nếu bạn chưa
bao giờ dâng phó toàn bộ cái tôi của bạn cho Đức Chúa Giê-su, xin
hãy làm điều đó.
Một giáo sư nọ giao cho một lớp học gồm các sinh viên
năm thứ nhất một bài tập. “Hãy học tất cả những gì các anh chị có
thể học về một trái cam,” người giáo sư nói. Một nhóm các học
sinh đi thẳng tới thư viện. Họ tìm hiểu những điều đại loại như là
cấu trúc phân tử của trái cam; lượng vitamin C có trong một trái
cam; loại đất và điều kiện khí hậu thích hợp nhất để trồng cam;
kích cỡ, cân nặng, cái ruột bên trong của trái cam; và độ dày của
lớp vỏ. Họ quay trở lại với một mớ kiến thức về các sản phẩm khác
nhau làm từ trái cam. Một nhóm sinh viên khác cũng đến thư viện
để nghiên cứu về cùng một đề tài như vậy. Nhưng trước hết họ đi
tới một cửa hàng tạp hóa. Các sinh viên này mua cam, lột vỏ, và ăn
cam. Nhóm thứ nhất biết về trái cam. Còn nhóm sinh viên thứ hai
biết trái cam.
Đối với mối tương giao của bạn với Đức Chúa Giê-su
Christ cũng vậy. Nếu bạn biết Đức Chúa Giê-su, bạn muốn học hỏi
từ nơi Ngài, và bạn muốn học hỏi về Ngài. Ách của Đức Chúa Giêsu là sự vâng phục khiêm nhường trước Đức Chúa Trời khiêm
nhường bày tỏ qua Đức Chúa Giê-su khiêm nhường.
Hội Thánh Tập Chú Vào Truyền Giáo
1. Có một câu trả lời rõ ràng cho lý do chúng ta hiện có ở đây.
2. Sự lệ thuộc lẫn nhau được khích lệ.
3. Các nhu cầu được nhiều người đáp ứng.
4. Mục sư được xem là người tổ chức và trang bị những người khác
hướng về truyền giáo.
5. Cách thức hoạt động linh hoạt.
6. Mục sư được Hội Thánh xem như một cá thể tách biệt.
7. Rất nhiều đối thoại về các mối quan hệ.
8. Khải tượng hướng dẫn và kết nối sự đa dạng.
9. Xung đột là bình thường và cần thiết.
10. Hệ thống mở; rất nhiều phản hồi.

II Cô-rinh-tô_11

7

Có một người từng được hỏi là anh ta có cảm thấy sự tự do
suy nghĩ của cá nhân mình có bị giới hạn bởi cam kết của anh đối
với Đấng Christ hay không. “Trên thực tế,” anh ấy nói, “Tôi được
tự do hơn trong suy nghĩ của mình vì tôi không bị giới hạn bởi
những triết lý hay những giả thuyết, hoặc những dữ liệu, thông tin
mà mọi người khác biết đến. Tôi được tự do để khám phá tiềm
năng ẩn kín trong nhân cách của tôi, mà điều đó chỉ lộ ra khi
những suy nghĩ của tôi đầu phục Đấng Christ.”
Nhìn Xuống Bên Dưới Bề Mặt (10:7-11)
Trên bề mặt, những sứ đồ “cao trọng” này thật thu hút đối
với Hội Thánh (10:7). Nhưng Phao-lô nói đến những đặc tính sâu
xa hơn của việc lãnh đạo Hội Thánh với thẩm quyền. Nếu Hội
Thánh Cô-rinh-tô trao quyền cho những người này vì cớ khả năng
hùng biện, sự ích kỷ, công bình riêng, tự tín của họ, hay người
khoe khoang, thì kết cuộc là Hội Thánh sẽ đi theo một tin lành
khác với tin lành mà Phao-lô đã trình bày cho họ (xem 11:1-4).
Luôn có một cám dỗ để chỉ nhìn vào “bề ngoài” (10:7). Rõ
ràng những sứ đồ “cao trọng” này đang tạo ra những cách nhằm
quyết định xem ai là Cơ-đốc nhân và ai không phải là Cơ-đốc
nhân. Họ đang đặt ra những tiêu chuẩn để đo lường xem niềm tin
của người khác có khớp với niềm tin của họ hay không, chứ không
phải là niềm tin của người khác có khớp với niềm tin của Phao-lô
hay không. Hãy lưu ý rằng Phao-lô không kết án hay phủ nhận
rằng những người nói xấu ông có tin Chúa. Ông chỉ đơn thuần
khẳng định rằng ông cam kết với Đấng Christ.
Một người không thể xác định liệu một người khác có phải
là người môn đồ trung tín của Đấng Christ hay không nếu chỉ nhìn
Thẩm Quyền
Thẩm quyền bao gồm khả năng để ảnh hưởng đến việc thực hiện
quyết định trong đời sống hội chúng. Một số người cho rằng thẩm quyền đi
kèm với địa vị của họ. (Đây là những “viên chức” chính thức của hội
chúng.) Một số người có được thẩm quyền bởi tinh thần và nhân cách của
họ. (Đây là những “E. F. Huttons” của hội chúng. Người ta tôn trọng họ.)
Một số người có được thẩm quyền nhờ thâm niên chức vụ trong hội chúng.
(Đây là những “bóng ma” của Hội Thánh.) Hãy xác định xem nhóm nào tỏ
ra là nhóm có thẩm quyền cao nhất trong Hội Thánh của bạn ngày nay.
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ở bề ngoài. Ký tên vào một bản tín điều hay giáo lý nào đó không
có nghĩa là cam kết của người này với Đấng Christ là chân thật
hơn cam kết của một người khác. Những siêu sao tự phong vẫn
còn xuất hiện trong Hội Thánh của Đấng Christ để thổi phồng tầm
quan trọng của riêng họ và hạ thấp những người không cần thiết
phải nương dựa vào quyền lực của địa vị để có được thực quyền.
Những ai được sự nhu mì và mềm mại dẫn dắt có thể tự tin rằng họ
thuộc về Đấng Christ. Họ không cần sự tán thành của những người
mà hành vi Cơ-đốc của họ chỉ kêu gọi người ta tập trung vào bề
mặt của thực tại.
Những người lãnh đạo Hội Thánh có thẩm quyền nằm bên
dưới bề mặt trong sự tác động của nhân cách của họ giúp xây dựng
đời sống thuộc linh cho những tín hữu (10:8). Thẩm quyền của
những người lãnh đạo Hội Thánh thuộc dạng tự phong chỉ nằm
trên bề mặt, nằm trong sự ảnh hưởng bởi địa vị hoặc uy tín. Họ
không có quyền năng thuộc linh một khi họ bị tước khỏi địa vị của
mình. Vì cớ những động cơ của họ là sự phục vụ bản thân, họ thực
sự làm trì trệ đời sống thuộc linh của những tín hữu bằng cách tạo
Một Số Tài Liệu Nói Về Vấn Đề Xung Đột Trong Hội Thánh
Charles H. Cosgrove and Dennis D. Hatfield. Church Conflict: The Hidden
Systems Behind the Fights. Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1994.
(ISBN 0-687-08152-1)
Lloyd Edwards. How We Belong, Fight, and Pray: The MBTI as a Key to
Congregational Dynamics. Bethesda, Maryland: Alban Institute, 1993.
(ISBN 1-56699-114-5)
Larry L. McSwain and William C. Treadwell. Conflict Ministry in the
Church. Nashville, Tennessee: Broadman Press, 1981. (ISBN 0-8054-25403)
George Parsons and Speed B. Leas. Understanding Your Congregation As A
System. Bethesda, Maryland: Alban Institute, 1993. (ISBN 1-56699-118-8)
Peter Steinke. Healthy Congregations: A Systems Approach. Bethesda,
Maryland: Alban Institute, 1996. (ISBN 1-56699-173-0)
Peter Steinke. How Your Church Family Works: Understanding
Congregations as Emotional Systems. Bethesda, Maryland: Alban Institute,
1993. (ISBN 1-56699-110-2)
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nên những cơ chế dựa trên sự sợ hãi, ép buộc theo khuôn khổ, và lệ
thuộc lẫn nhau (bị người khác điều khiển).
Phao-lô không hề có ý định dùng những cách này đối đãi
với người Cô-rinh-tô. Ông thậm chí cũng không muốn làm họ
hoảng sợ bởi những lời lẽ mạnh mẽ trong thư của ông (10:9).
Trong 10:10-11, Phao-lô đáp trả những lời cáo buộc của
“người” vô danh nào đó. Những người này luôn xuất hiện trong sự
xung đột của Hội Thánh. Người lãnh đạo Hội Thánh nào mà chưa
từng nhận được ít nhất một bức thư tố cáo nặc danh của ai đó? Tại
Cô-rinh-tô, “người” đó nói rằng Phao-lô là một người viết thì
mạnh mẽ lắm, nhưng nói rất yếu đuối. “Người” đó cáo buộc rằng
Phao-lô thực ra là người “yếu đuối.” Hãy hình dung sứ đồ Phao-lô
phải nghe người ta nói những lời này, Chúng tôi rất muốn mời ông
làm diễn giả chính của chúng tôi, để chúng tôi khích lệ những
người tổ chức hội nghị và hội thảo mời ông, nhưng thật ông không
có đủ khả năng.
Bạn có muốn tấm lòng của mình được định hình bởi những
người lãnh đạo Hội Thánh nào thể hiện nhân cách của Đấng Christ
không? Bạn có muốn đời sống thuộc linh của mình được nuôi
dưỡng bởi những người mà thẩm quyền của họ nằm sâu bên trong
nhân cách của họ không? Thế thì bạn phải nhìn xuống bên dưới bề
mặt.
Dấu Ấn Chấp Thuận Của Chúa (10:12-18)
Bill hỏi Charles, “Hôm nay anh khỏe không?” Charles trả
lời, “So với cái gì chứ?”
Một số người tâng bốc chính mình bằng cách so sánh họ
với những người khác. Họ suy nghĩ rằng, Chà, mình chắc chắn là
một Cơ-đốc nhân tốt hơn ông già J. P. đó. Phao-lô tuyên bố rằng
cách nghĩ này là không khôn ngoan (10:12). Khi bạn so sánh chính
mình với Đấng Christ, bạn thấy rằng bạn không tốt đủ như bạn
nghĩ. (Để hiểu rõ hơn ý của Phao-lô, hãy xem Ê-phê-sô 4:11-16.)
Phao-lô minh họa rằng thà cứ khẳng định những sự thật về
chính mình và để cho điều đó tự khen bạn. Phao-lô không cần phải
đi loanh quanh khoe khoang về chính mình bằng cách so sánh
mình với người khác. Nhưng ông có thể nhắc nhở những người
Cô-rinh-tô rằng ông là người đã đem Phúc Âm của Đức Chúa Giêsu Christ đến cho họ (10:13-14). Vai trò của ông trong đời sống họ
10
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là chắc chắn. Ông không cần phải dựng chuyện lên và giả đò như
đó là chuyện thật (10:15a).
Khải tượng của Phao-lô là Cô-rinh-tô trở thành một Hội
Thánh truyền giáo. Ông đã hy vọng rằng từ Cô-rinh-tô, ông có thể
đem Phúc Âm đến những vùng xa xôi khác (10:15b-16). Ông
muốn đi tiếp sang Tây Ban Nha (xem Rô-ma 15:24-28). Thật tuyệt
vời biết bao nếu mọi hội chúng tín hữu đều có khải tượng đem
Phúc Âm đến cho những nơi khác. Trong một thời đại khi mà hội
chúng tập trung sự chú ý và năng lực vào niềm tin, cơ sở vật chất
và ngân sách, thì Đức Chúa Trời phải hành động mới có thể khiến
các Hội Thánh quyết định cách họ có thể giúp mở những Hội
Thánh mới.
Phao-lô đề cập đến Giê-rê-mi 9:24 lần thứ hai trong các thư
của ông cho người Cô-rinh-tô (10:17-18; cũng hãy xem trong I Côrinh-tô 1:31). Phao-lô sống đời sống của ông chỉ trước Một khán
giả mà thôi.
Bài Học Áp Dụng
Nếu một Hội Thánh muốn vượt qua khỏi hiện trạng lịch sử
của mình, hoặc tránh sự ganh đua với các Hội Thánh khác, thì
người tín hữu phải tập trung vào sứ mệnh của Đấng Christ cho Hội
Thánh Ngài. Rất có thể họ phải giải quyết một số xung đột trong
Hội Thánh.
Trong những cuộc xung đột này, bạn và Hội Thánh của bạn
sẽ phải quyết định xem ai có những đặc tính của sự lãnh đạo đầy
thẩm quyền bằng việc thể hiện tinh thần của Đấng Christ. Bạn và
Hội Thánh của bạn sẽ phải nhìn xuống bên dưới bề mặt của sự giả
bộ, là điều khiến bạn chú ý tới những lời nói ồn ào, những tính
cách hào nhoáng, và những người nói rằng, Hãy nhìn tôi đây này.
Bạn và Hội Thánh của bạn sẽ phải so sánh chính mình với Đức
Chúa Giê-su Christ và có một khải tượng của Đức Chúa Trời để
đem Phúc Âm đến những nơi xa xôi. Nếu bạn muốn chính mình dự
phần vào sứ mệnh của Đức Chúa Trời bởi tinh thần của Đấng
Christ, bạn sẽ bắt đầu tuân theo tiêu chuẩn của Chúa chúng ta.
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Những Câu Cần Ghi Nhớ
Không ai đi nhà thờ vì họ thích đánh nhau - hầu như là chẳng có ai
cả.
Những người lãnh đạo Hội Thánh khôn ngoan sẽ nhận thấy rằng
việc giải quyết xung đột là một trách nhiệm không dứt đối với họ khi họ gìn
giữ sức khỏe và sự sống còn của Hội Thánh.
Cách để một Cơ-đốc nhân đối diện với những xung đột và chiến
tranh trong thế gian này chính là thông qua những đặc tính của Đức Chúa
Giê-su.
Một số người tâng bốc chính mình bằng cách so sánh họ với những
người khác.
Thật tuyệt vời biết bao nếu mọi hội chúng tín hữu đều có khải tượng
đem Phúc Âm đến cho những nơi khác.
Phao-lô sống đời sống của ông chỉ trước Một khán giả mà thôi.
Nếu bạn muốn chính mình dự phần vào sứ mệnh của Đức Chúa
Trời bởi tinh thần của Đấng Christ, bạn sẽ bắt đầu tuân theo tiêu chuẩn của
Chúa chúng ta.
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Các Câu Hỏi
1. Bạn có bao giờ kinh nghiệm một tình huống xung đột trong
Hội Thánh đã được giải quyết tốt đẹp không? Điều gì đã góp
phần vào kết quả đó?

2. Ai là những người lãnh đạo Hội Thánh bày tỏ thẩm quyền thực
sự vì họ có những đặc tính và tinh thần của Đấng Christ?

3. Theo bạn, vì sao một số người lãnh đạo Hội Thánh tỏ ra chỉ có
thể lãnh đạo bởi sự kiêu ngạo và quyền lực địa vị?

4. Mức độ sâu sắc của sự trưởng thành trong mối tương giao của
một người với Đấng Christ tác động như thế nào đến cách
người đó giải quyết một tình huống xung đột trong Hội Thánh?
Vì sao sự nhu mì và mềm mại nơi những người lãnh đạo Hội
Thánh là hết sức quan trọng?

5. Bạn có thấy rằng Hội Thánh ngày nay có một số lượng lớn
khác thường những người lãnh đạo tự phóng đại hay không?

6. Một số “xứ xa hơn” (10:16) mà Hội Thánh của bạn nên nghĩ
đến việc đem Phúc Âm tới là những nơi nào? Hội Thánh của
bạn dự phần vào việc thành lập các Hội Thánh mới bằng những
cách nào?
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 12:1-10

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 11:1-12:13

Trọng Tâm Bài Học
Sức mạnh của chúng ta không nằm
trong những thành tựu chúng ta đạt
được, bèn là trong Đấng Christ.

Tóm tắt ý của Phao-lô trong
những câu Kinh Thánh này và
hồi tưởng lại những kinh
nghiệm mà trong đó tôi nhận
thức rằng ân điển của Đức
Chúa Trời, chứ không phải sức
lực của tôi, là đủ rồi.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Sức mạnh lớn nhất của bạn là gì?

Bài 12

Ân Điển Là Đủ Rồi

Đại Ý Bài Học
Khi bạn dấn thân vào chức vụ,
bạn sẽ phải quyết định vượt qua
khỏi hiện trạng của mình bằng
cách nương dựa ngày càng
nhiều hơn vào ân điển Đức
Chúa Trời, và ngày càng ít hơn
vào sức lực của riêng bạn.
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“Khi một cái dằm xóc vào bàn chân bạn, thì cả thân thể
phải cúi xuống để rút cái dằm ra.” Câu ngạn ngữ này của người
Zulu nhắc nhở chúng ta rằng một chút yếu đuối có thể tác động
đến chỉ một khía cạnh trong đời sống chúng ta, nhưng sự khiêm
nhường liên hệ đến toàn thể con người.
Carma Ann là người mẹ có ba đứa con trai đang tuổi thiếu
niên. Cô và chồng mình, anh Bill, sống tại một nông trại nhỏ, là
nơi họ trồng cỏ để nuôi sáu con ngựa của mình. Bill là giám đốc
nhân sự của một công ty nằm ở khu ngoại ô một thành phố gần đó.
Kết quả chẩn đoán là một cú sốc lớn. Bác sĩ thông báo với họ rằng
Carma Ann có nhiều khối u. Cô phải nghỉ dạy ở trường. Cô đã phải
chịu đau đớn biết bao nhiêu trong nhiều năm ròng. Nhưng được
biết cô quả là một niềm vui, và những chuyến viếng thăm cô chính
là những dịp để đến gần Đấng Christ hơn.
Carma Ann đặc biệt thích những đứa trẻ đến thăm cô. Cô
thích kể chuyện cho các em nghe. Những bậc phụ huynh nào đem
con cái của họ đến thăm viếng trong suốt những năm tháng Carma
Ann nằm trên giường bệnh đã cho phép các em hỏi cô Carma Ann
những câu hỏi chân thật nhất của các em về cảm nhận cũng như
suy nghĩ của cô. Trong những câu trả lời của cô, cô cũng nói về
linh trình với Đức Chúa Giê-su Christ.
Carman Ann cố gắng giúp Bill và các con trai hiểu rằng cô
yêu họ và cảm kích trước sự chăm sóc của họ như thế nào. Họ
trung tín chăm sóc cho cô hết sức mình. Rồi họ thuê những người
chăm sóc đến nhà họ mỗi ngày. Một trong số những người con trai
của cô đi học đại học ở xa, và mỗi năm về thăm nhà hai lần. Hai
đứa kia thì vào quân ngũ và phải đi ra nước ngoài. Bill nói rằng họ
không thể chịu đựng được cảnh khổ của cô nữa, và thế là họ tìm
những cách rất chí lý để biến mất.
Cuối cùng, nhu cầu chăm sóc Carma Ann gia tăng đến độ
Bill phải đưa cô vào dưỡng đường. Những chuyến viếng thăm của
Bill ngày càng thưa dần. Anh gặp một người phụ nữ trong sở làm
và ly dị với Carma Ann để cưới cô kia. Khi được hỏi là cô có
muốn nói về việc Bill rời bỏ cuộc đời của cô hay không, tất cả
những gì Carma Ann trả lời là, “Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai,
và tôi biết Đấng nắm giữ tay tôi.” Khi Carma Ann qua đời, tài sản
trên trần gian này của cô chỉ có một cái lược, mà cô không cầm
được, ba cuốn sách mà cô không đọc được, và một cuốn Kinh
2
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Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến
các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. 2 Tôi biết một người trong
Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng
trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi
chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). 3 Tôi biết người đó (hoặc trong
thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi cũng chẳng biết, có
Đức Chúa Trời biết) 4 được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, [†] ở đó, nghe
những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. 5
Về người đó, tôi sẽ khoe mình; nhưng về chính mình tôi, tôi không
khoe, chỉ khoe về sự yếu đuối của tôi mà thôi. 6 Dầu tôi muốn khoe
mình, thì cũng không phải là một người dại dột, vì tôi sẽ nói thật;
nhưng tôi giữ, không nói, hầu cho chẳng ai nghĩ tôi Vượt Quá sự họ
thấy ở nơi tôi và nghe tôi nói. 7 Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu
ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho
một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và
làm cho tôi đừng kiêu ngạo. 8 Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó
lìa xa tôi. 9 Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì
sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy tôi sẽ rất vui
lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng
Christ ở trong tôi. 10 Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong
sự yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu
đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.

Thánh. Nhưng Carma Ann biết rằng sự sống không chỉ có những
tài sản trần thế này.
Bạn thấy đó, cô ấy có một giấc mơ. Cô mơ ước rằng khi cô
được bước vào sự hiện diện của Đấng Christ, tại nơi đó có Môi-se,
Ê-li, Giê-rê-mi, Phi-e-rơ, và Phao-lô. Tại đó có Ru-tơ, Đê-bô-ra,
Ma-ri Ma-đơ-len, và Ma-ri mẹ Đức Chúa Giê-su. Trong giấc mơ
của cô, khi cô bước vào phòng, Đấng Christ đứng đó cùng với tất
cả những người khác. Rồi thì Carma Ann nghe Chúa phán điều gì
đó với cô. Cô chưa bao giờ nói Chúa phán điều gì. Nhưng cô biết;
cô biết điều đó tận trong tâm khảm của mình. Cô biết Đấng nắm
giữ tương lai, và cô biết Đấng đang nắm tay cô.
Các Sự Hiện Thấy Và Sự Chúa Đã Tỏ Ra (12:1)
Bạn có kinh nghiệm sự bình an sâu sắc và trường tồn trong
đời sống bạn hay không? Trong linh trình của bạn với Đấng Christ,
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có sự bảo đảm nào trong lòng bạn giống như sự tĩnh lặng, thanh
bình bên một bờ hồ lặng sóng trong buổi hoàng hôn mùa hè
không? Nếu bạn không có sự bình an này, thì bạn có biết ai có sự
bình an đó hay không? Bất luận những yếu tố bên ngoài bước vào
đời sống họ, dù là ly dị, bệnh tật, đói nghèo, hay bị gia đình ruồng
bỏ, họ vẫn bình an nhờ vào sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều
vượt quá mọi sự hiểu biết. Sự bình an này của Đức Chúa Trời là
điều Phao-lô thấu rõ (Phi-líp 4:4-9).
Theo lời của Gail Neal, “Vương Quốc Đức Chúa Trời
không có quân sự để tự bảo vệ, không có liên minh quốc tế để
củng cố thế lực, không có tổng tư lệnh để lãnh đạo. Trái lại, những
thành viên của nền văn hóa này có một đức tin, bất chấp những trở
ngại bên ngoài, có sự bắt bớ chung, có sự gian khổ cá nhân, Vương
Quốc Đức Chúa Trời sẽ chỉ và luôn luôn tồn tại bởi quyền năng
của Đức Chúa Trời thông qua Đức Thánh Linh. Vì cớ vương quốc
này tin nơi sự phục sinh của thân thể bước vào sự sống đời đời
thông qua Đức Chúa Giê-su Christ, nền văn hóa này là hiện thân
của lòng tin tuyệt đối bất chấp bằng chứng đối lập.”
Một trong những cách đưa dắt Phao-lô đến chỗ kinh
nghiệm lòng tin tuyệt đối này là thông qua “các sự hiện thấy và sự
Chúa đã tỏ ra” (II Cô-rinh-tô 12:1). Lòng tin tuyệt đối đưa một
người đến với sự bình an của Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức
Chúa Trời trở thành cốt lõi cho đời sống thuộc linh của một người
khi người đó kinh nghiệm được sự bảo đảm của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Trời ban sự bảo đảm thông qua những khải tượng và sự
mặc khải.
“Các sự hiện thấy” (khải tượng) là những hình ảnh trong
tâm trí có liên hệ đến lẽ thật của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể
suy nghĩ đến những “sự Chúa tỏ ra” (mặc khải) như là những ý
tưởng thâm sâu, và những giờ phút chúng ta thốt lên a ha, những
điều đụng chạm đến lòng chúng ta. “Các sự hiện thấy và sự Chúa
tỏ ra” là những kinh nghiệm thiêng liêng mà bạn không thể mô tả
mà không cảm thấy như thể mình đang đi trên đất thánh.
Đức Chúa Trời khiến cho bạn kinh nghiệm được những
khải tượng và mặc khải về sự bảo đảm thông qua những lời hứa và
lời tiên tri được ứng nghiệm. Đức Chúa Trời bảo đảm với bạn
thông qua cảm nhận về sự đồng thuận giữa tâm linh bạn và Thánh
Linh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ban cho bạn sự bảo đảm
4
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thông qua Kinh Thánh, là điều bày tỏ tấm lòng của Đức Chúa Trời,
và thông qua thiên nhiên tự thay mới. Đức Chúa Trời bảo đảm với
bạn và ban cho bạn sự bình an thông qua những người khác, những
người được sai đến như là sự đáp lại lời cầu xin của bạn, và để
khích lệ bạn. Nhưng, quan trọng hơn hết, Đức Chúa Trời bảo đảm
với bạn thông qua sự phục sinh của Đức Chúa Giê-su Christ từ cõi
chết. Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời phán với bạn rằng, Điều
đáng sợ nhất có thể xảy ra cho con thì cũng đã xảy ra rồi; và căn
mộ của Ngài trống không!
Nói Về Chính Mình (12:2-6)
Một người phụ nữ tên là Sara đi đến một bữa tiệc và tìm
chỗ ngồi chung với vài người bạn. Cô biết tất cả mọi người trong
bàn ngoại trừ một người. Cô tự giới thiệu về mình, và người đàn
ông xa lạ kia cũng giới thiệu tên. Anh ta lập tức nói ngay về chính
mình, về những thành tựu, và địa vị của anh trong cộng đồng. Sara
cảm thấy hổ thẹn giùm anh ấy, và cô để ý thấy một số người khác
tại bàn cũng có cùng cảm nhận với cô. Người ta đã từng nói rằng
lý do khiến cho con chó trở thành người bạn tốt nhất của con người
là vì con chó vẫy đuôi chứ không đánh lưỡi.
Khi Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, ông
Lời Cầu Nguyện Không Được Nhậm
Những lời cầu nguyện không phải lúc nào cũng được trả lời đồng ý.
Đôi khi, Đức Chúa Trời đồng ý một lời cầu nguyện nào đó, đôi khi thì không
đồng ý, đôi khi thì chờ, và đôi khi thì lời cầu nguyện của con đã được nhậm
rồi.
Mang lấy những gánh nặng thuộc thể và thuộc linh có thể giống
như những gai nhọn đâm vào xác thịt của bạn, hoặc chén đắng mà chúng ta
phải uống. Cúi mình trong vườn Ghết-sê-ma-nê, trong sự khiêm hạ hoàn
toàn, Đức Chúa Giê-su nài xin, “Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy
lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha” (Ma-thi-ơ
26:39). Rồi ngày hôm sau Đức Chúa Giê-su bị đem ra xử án, bị vu cáo, đánh
đập, làm nhục, chế giễu, đau đớn, khổ nhục, và bị giết chết.
Đức Chúa Cha đã không nhậm lời cầu xin của Đức Chúa Giê-su
theo như ý muốn của Đức Chúa Giê-su. Nhưng Đức Chúa Cha đã ban cho
Đức Chúa Giê-su đủ ơn để uống chén đó. Ân điển là đủ khi Đức Chúa Giêsu trao phó linh hồn Ngài cho Đức Chúa Cha. Và ân điển của Đức Chúa
Trời là đủ khi khiến đất rung chuyển, sai một thiên sứ đến, và khiến Đức
Chúa Giê-su sống lại từ cõi chết.

II Cô-rinh-tô_12

5

thách thức họ vượt qua hiện trạng, là tình trạng mọi người mắc bẫy
trong việc sống theo sức riêng của mình. Khi người ta sống theo
sức riêng của họ, một trong những tội lỗi nổi trội lên đó là sự kiêu
ngạo. Thế nên, ở đây Phao-lô muốn đưa những Cơ-đốc nhân Côrinh-tô xuống dưới nước sâu hơn, và con thuyền duy nhất mà ông
phải đối diện là chính ông. Ông muốn mọi người chú ý vào lẽ thật
của Đức Chúa Trời, chứ không phải vào ông, vị sứ đồ vắng mặt.
Phao-lô không có những vĩ nhân, những lời bài hát, hoặc
những nhà văn nổi tiếng để mà trích dẫn lời họ. Ông không có
những tiểu sử, hay những câu chuyện “Súp Gà” (Chicken Soup) để
kể. Tất cả những gì Phao-lô có là kinh nghiệm của chính ông, lời
chứng của riêng ông. Và ông biết rằng nếu ông tiếp tục viết về
chính mình, thì người ta sẽ nói là ông khoe mình. Những siêu sứ
đồ tự phong xâm nhập Hội Thánh Cô-rinh-tô là những sinh viên
xuất sắc trong việc khoe khoang. Phao-lô không hề có ý định tranh
đua với họ trong lĩnh vực này. Nhưng ông khao khát làm giàu cho
đời sống những người Cô-rinh-tô. Ông muốn nuôi dưỡng đức tin
và lòng tin cậy của họ, để trang bị cho họ sự bảo đảm bình an của
Đức Chúa Trời, thông qua Đấng Christ, Tôi Tớ Chịu Khổ đã chiến
thắng.
Phao-lô thấy nuối tiếc khi ông phải nói về sự mặc khải và
những khải tượng này từ nơi Chúa, nhưng đó là điều ông phải nói.
Chúng ta biết điều này trong câu chuyện của riêng ông khi xem
12:7. Ông kể câu chuyện như thể ông là một khán giả của chính
cuộc đời ông. Đọc những lời của Phao-lô ở đây thì cũng giống như
lắng nghe Bob Dole nói về chính Bob Dole.
Câu chuyện Phao-lô kể nói về một thời điểm, khoảng mười
bốn năm trước đó, “đã được đem lên đến từng trời thứ ba… chốn
Ba-ra-đi” (12:2-4). Chúng ta không được biết chi tiết về kinh
nghiệm này. Tất cả những gì chúng ta biết đó là kinh nghiệm này
trong đời sống Phao-lô đáng nhớ đến độ ông đánh dấu đời sống
ông bằng chính kinh nghiệm này. Mọi điều khác diễn ra trong đời
sống ông trước kinh nghiệm đó phải được giải nghĩa thông qua sự
hy vọng, bình an và bảo đảm của Đức Chúa Trời.
Phao-lô nói rằng ông được đưa lên đến “từng trời thứ ba.”
Ông mất đi ý niệm về một thân thể xác thịt, đến độ ông không còn
biết là mình hiện đang ở trong thân thể hay ở ngoài thân thể của
mình. Tất cả những gì ông biết đó là chốn “Ba-ra-đi.” Ý tưởng về
6
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chốn Ba-ra-đi bắt nguồn từ một chữ Ba Tư có nghĩa là khu vườn
có tường bao quanh. Đây là hình ảnh của một khu vườn bí mật, nơi
mọi sự đều rất đẹp đẽ và được chăm sóc tốt, một nơi có thể rũ bỏ
mọi ưu phiền ở phía sau.
Người Do Thái quan niệm rằng có nhiều tầng trời. Một số
người tin rằng có bảy tầng trời; đa số thì tin là chỉ có ba. Tầng trời
thứ nhất là bầu trời, nơi chim bay lượn. Tầng trời thứ hai là không
gian, nơi các vì sao và hành tinh xoay vần. Tầng trời thứ ba là bara-đi, nơi Đức Chúa Trời ngự.
Trong Phúc Âm Giăng, Đức Chúa Giê-su phán như sau,
“Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy
tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã
nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta
đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem
các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó”
(Giăng 14:1-3).
Theo quan niệm của người Hê-bơ-rơ, tấm lòng chính là
trung tâm của đời sống con người. Sự lý luận, ước muốn, nói năng,
và hành vi của bạn tất thảy đều bắt nguồn từ tấm lòng. Khi bạn
nghiên cứu về những lời dạy của Đức Chúa Giê-su, hãy lưu ý rằng
Đức Chúa Giê-su khao khát tấm lòng bạn tin cậy, trong sạch,
khiêm nhường, phục vụ, tha thứ, cảm thông, khôn ngoan và yêu
thương. Đức Chúa Giê-su cũng khao khát rằng tấm lòng của bạn sẽ
không trở nên cứng cỏi, gian ác, nghi ngờ, ngoại tình, hay bối rối.
Đức Chúa Giê-su không muốn tấm lòng của bạn bối rối về sự sống
đời đời.
Đức Chúa Giê-su không nói cho chúng ta biết thiên đàng ở
“Các Sự Hiện Thấy Và Sự Chúa Đã Tỏ Ra”
Ông ấy là một công dân bình thường, một người đàn ông bình dị
với một việc làm trung bình, người chẳng bao giờ làm điều gì khiến người ta
chú ý. Ông không hướng ngã, mà cũng không khoa trương.
Hai mươi lăm năm trước, ông bị một cơn đau tim. Những y tá và
bác sĩ trong phòng cấp cứu đã giành giật sự sống của ông từ tay thần chết.
Người đàn ông này không nói nhiều về điều đó. Ông không miêu tả mọi chi
tiết. Ông chỉ nói rằng, “Tôi nhìn thấy một số điều. Nếu bạn là một Cơ-đốc
nhân, bạn không cần phải sợ chết.”
Bạn nghĩ gì về kinh nghiệm này? Bạn có biết ai có kinh nghiệm tương tự hay
không?
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đâu, hay chính xác điều gì sẽ xảy ra trên Ba-ra-đi. Đức Chúa Giêsu chỉ nói với tên cướp trên thánh giá rằng Ngài sẽ đưa anh ta về
cùng với Ngài trong nơi Ba-ra-đi nội ngày hôm đó (Lu-ca 23:43).
Nếu Ba-ra-đi là nơi tốt lành cho Đức Chúa Giê-su, thì mọi việc sẽ
ổn thỏa cả. Đức Chúa Giê-su có phán rằng Ngài không muốn lòng
chúng ta phải bối rối về điều đó.
Khi Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô về khải tượng
và sự mặc khải của ông về Ba-ra-đi, ông đang cố gắng thúc đẩy họ
đừng chú ý vào “bề ngoài” (10:7) và “sự rồ dại” (11:1). Ông
khuyến khích họ tập chú vào ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng
ông không thể đòi hỏi họ nhảy qua vực thẳm. Ông phải xây một
chiếc cầu cho họ vượt thoát khỏi hiện trạng của mình.
II Cô-rinh-tô 11:1-12:13 được gọi là “Lời Nói Của Kẻ Rồ
Dại.” Phao-lô biết rằng tất cả những gì ông nói về chính mình,
những kinh nghiệm, những thành công, sự đi lại, sự đánh đập, tù
đày, nguy hiểm, đói khát và những áp lực của ông trong tư cách
người lãnh đạo Hội Thánh chỉ là sự rồ dại. Thế nhưng ông giống
như một đội bóng chày tốc độ đang chơi trên sân nhà của đối thủ;
Phao-lô cảm thấy như ông phải chơi theo luật của họ.
Sức Mạnh Trong Sự Yếu Đuối (12:7-13)
Kế đến Phao-lô hướng tư tưởng của ông vào những lẽ thật
sâu xa hơn của Đức Chúa Trời - sự chịu khổ, lời cầu nguyện không
được nhậm, ân điển, quyền năng, và sức mạnh trong sự yếu đuối.
Trong khi Phao-lô có thể trở thành người đồng hành với những
siêu sứ đồ tự phong này trong chuyến hành trình bản ngã của họ,
thì ông lại chọn đi theo con đường ít có người đi hơn.
Ông giải thích rằng “cái dằm xóc vào thịt tôi” (12:7) là một
món quà giúp ông tránh khỏi sự kiêu ngạo. Sự chịu khổ, “vả”
(12:7) của ông không được nêu tên. Trải nhiều thế kỷ, các nhà giải
kinh đã lý giải đủ mọi điều, từ những bệnh kinh niên đến chứng
động kinh, sốt rét, sự suy nhược, đến những bệnh về mắt.
Cho dù đó là gì đi nữa, Phao-lô đã ba lần “cầu nguyện
Chúa cho nó lìa xa” (12:8). “Ba lần” ngụ ý rằng ông cầu nguyện
vào những dịp khác nhau. Rất có thể giữa những lần cầu nguyện
đó là khoảng thời gian dài nhiều năm. Nếu bạn cầu xin Chúa cất đi
một gánh nặng hay sự đau đớn nào đó trong đời sống bạn, và lời
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cầu nguyện của bạn không được nhậm, có thể bạn nên xem lại
cách Phao-lô giải thích lời cầu nguyện không được nhậm của ông.
Phao-lô hiểu rằng Chúa phán với ông như vầy, “Ân điển ta
đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu
đuối” (12:9). Phải chăng đây chỉ là sự lý giải một tình huống mà
Phao-lô không thể thay đổi? Những kẻ hoài nghi và vô tín chắc
chắn sẽ thỏa lòng với câu trả lời đó. Nhưng đối với người tín hữu,
đối với môn đồ Đấng Christ, người hiểu rằng làm một môn đồ tức
là vác thập tự giá mình hằng ngày và đi theo Đức Chúa Giê-su
Christ, thì điều này không chỉ đơn thuần là sự lý giải. Đây là một
lối sống.
Nếu bạn đã nài xin Đức Chúa Trời cất một gánh nặng hay một nỗi
đau đớn nào đó trong đời sống bạn, và lời cầu nguyện của bạn
không được nhậm, hãy can đảm lên. Bạn là người đồng cảnh với
sứ đồ Phao-lô và với Đấng Christ. Vì đồng cảnh ngộ như vậy, bạn
có thể “rất vui lòng khoe mình” (12:9) về những sự yếu đuối của
mình. Giống như Phao-lô, bạn có thể “chịu trong sự yếu đuối,
nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó” (12:10). Bạn sẽ thấy rằng
bởi ân điển dư dật của Đức Chúa Trời, thì chính những yếu đuối
của bạn sẽ khiến bạn nên mạnh mẽ trong quyền năng của Đức
Chúa Trời.
Trong 12:11-13, Phao-lô chuyển tiếp trước khi ông thông
báo kế hoạch ghé thăm họ trong 12:14. Những lời chuyển tiếp này
gồm có lời xin lỗi bông đùa vì viết giống như một kẻ dại, dù rằng
ông chỉ rõ đấy là lỗi của họ (12:11). Lẽ ra họ phải khen ông, hỗ trợ
cho ông, và bảo vệ ông trước những “sứ đồ rất lớn” tự phong tại
Cô-rinh-tô (12:11). Thế nhưng, ông lập lại, ông “không ra gì”
(12:11). Các Cơ-đốc nhân có thể đã nói với những “sứ đồ rất lớn”
về các dấu kỳ, phép lạ mà ông đã làm giữa vòng họ. Nhưng rõ ràng
họ đã im lặng (12:12).
Kế đến, Phao-lô chỉ ra rằng điều duy nhất ông gợi ý cho
các Hội Thánh khác, nhưng chưa bao giờ gợi ý cho Hội Thánh Côrinh-tô đó là cơ hội để họ dâng hiến tiền bạc (12:13). Hãy hình
dung Phao-lô với đôi mắt sáng rõ, thân thiện, xin họ tha thứ vì ông
chưa bao giờ nhờ họ gởi tiền cho ông. Ở đây, Phao-lô ngụ ý rằng
những “sứ đồ rất lớn” đã không tránh khỏi sai lầm này trong sự
đoán xét.
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Bài Học Áp Dụng
Trong II Cô-rinh-tô 12, Phao-lô hướng dẫn chúng ta tập
chú vào sức mạnh của Đức Chúa Trời. Tập chú vào thế giới mà
mắt người chúng ta nhìn thấy được cũng như sức mạnh của thân
thể con người chúng ta thì chẳng thể nào sánh được với những thực
thể mạnh mẽ trong vương quốc Đức Chúa Trời. Khoe khoang về
những thành tựu của con người chúng ta là dại dột. Con đường dẫn
đến sự khôn ngoan và quyền năng là tin cậy nơi Chúa để sự bình
an Ngài cai trị trong lòng chúng ta. Đức Chúa Trời sử dụng ngay
cả những sự khổ nạn của chúng ta để bày tỏ rằng ân điển Ngài là
đủ rồi.
Hãy ghi nhớ câu ngạn ngữ cổ trích dẫn ở đầu bài học: “Khi
một cái dằm xóc vào bàn chân bạn, thì cả thân thể phải cúi xuống
để rút cái dằm ra.”

Những Câu Cần Ghi Nhớ
Khi Phao-lô viết thư cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, ông thách thức
họ vượt qua hiện trạng, là tình trạng mọi người mắc bẫy trong việc sống
theo sức riêng của mình.
Nếu bạn cầu xin Chúa cất đi một gánh nặng hay sự đau đớn nào đó
trong đời sống bạn, và lời cầu nguyện của bạn không được nhậm, có thể bạn
nên xem lại cách Phao-lô giải thích lời cầu nguyện không được nhậm của
ông.
Hãy hình dung Phao-lô với đôi mắt sáng rõ, thân thiện, xin họ tha
thứ vì ông chưa bao giờ nhờ họ gởi tiền cho ông.
Khoe khoang về những thành tựu của con người chúng ta là dại
dột.
Con đường dẫn đến sự khôn ngoan và quyền năng là tin cậy nơi
Chúa để sự bình an Ngài cai trị trong lòng chúng ta.
Đức Chúa Trời sử dụng ngay cả những sự khổ nạn của chúng ta để
bày tỏ rằng ân điển Ngài là đủ rồi.

10

II Cô-rinh-tô_12

Các Câu Hỏi
1. Bạn có biết ai là bằng chứng sống nhắc nhở bạn rằng ân điển
của Đức Chúa Trời là đủ rồi hay không?

2. Bạn có đồng ý với lời của Gail Neal được trích dẫn trong phần
“Các Sự Hiện Thấy Và Sự Chúa Đã Tỏ Ra (12:1)” hay không?
Những lời của bà nhắc nhở bạn điều gì trong đời sống và trong
Hội Thánh của bạn?

3. Đời sống tâm linh của bạn được định hình như thế nào bởi các
sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra trong cuộc đời bạn?

4. Nếu bạn đã từng viết ra bài làm chứng cá nhân của mình, thì
bạn học được điều gì từ kinh nghiệm đó? Việc suy gẫm về tiểu
sử thuộc linh của bạn tác động như thế nào đến sự dấn thân vào
chức vụ của bạn?

5. Bạn nghĩ gì về thiên đàng?

6. Những yếu đuối của bạn được nên mạnh mẽ như thế nào trong
Chúa?
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Đoạn Kinh Văn Chính

Mục Đích Bài Học

II Cô-rinh-tô 12:14 -13:14

Bối Cảnh
II Cô-rinh-tô 12:14 -13:14

Trọng Tâm Bài Học
Cố gắng thay đổi những người mà
chúng ta quan tâm đòi hỏi phải có sự
kết hợp tinh tế của tình yêu thương
và sự khôn ngoan.

Mô tả cách Phao-lô hướng dẫn
những người Cô-rinh-tô đến chỗ
thay đổi và lượng giá xem
những phương pháp này có phù
hợp cho các mối quan hệ của tôi
hay không, và nên áp dụng như
thế nào.

Câu Hỏi Nghiên Cứu
Làm thế nào để dẫn dắt những người
chúng ta quan tâm đến chỗ thay đổi?

Bài 13

Về Việc Cố Gắng
Thay Đổi Người Khác
Đại Ý Bài Học
Khi bạn dấn thân vào chức vụ,
có thể bạn sẽ có khao khát thay
đổi những người khác; nhưng
đây là điều bất khả. Dầu vậy, có
một số điều bạn có thể làm để
dẫn đến sự thay đổi.
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Hội Thánh đã trải qua hai năm chuyển tiếp giữa các mục
sư. Những người lãnh đạo Hội Thánh đã sẵn sàng để Ủy Ban Tìm
Mục Sư hoàn tất công việc của họ. Thế nhưng, mục vụ của Hội
Thánh vẫn được hướng dẫn cách tốt đẹp giữa những tháng ngày
chuyển tiếp. Nhiều người đã bước lên để phục vụ. Đội ngũ mục vụ
đã lãnh đạo thật tốt về việc điều phối, lên kế hoạch, truyền thông
và chăm sóc.
Một ngày nọ, Ủy Ban Tìm Mục Sư thông báo là họ đang
giới thiệu một ứng cử viên trước Hội Thánh, nên có nhiều sự thích
thú, cũng như lo lắng. Một mục sư mới cũng có nghĩa là sự thay
đổi.
Vào một bữa ăn sáng nọ, vị tân mục sư tự giới thiệu mình với
đội ngũ mục vụ. Sau một vài lời đùa vui và những cuộc trò chuyện
chung chung tại bàn ăn sáng, cả nhóm đi vào một căn phòng có
ghế nệm dài và những chiếc ghế dựa êm ái. Lần đầu tiên vị tân
mục sư nói chuyện với họ như một nhóm:
Tôi muốn quý anh em biết rằng tôi rất biết ơn và đề cao tất cả
những gì anh em đã làm cho Hội Thánh này trong vài năm
vừa qua. Các anh em đã đầu tư chính mình vào một mục vụ
tuyệt vời trong suốt hai năm qua. Công việc chuyển tiếp là
công việc khó. Chờ đợi một tân mục sư thì lại rất căng thẳng.
Quý vị tự hỏi không biết sự kêu gọi phục vụ của quý vị, cách
quý vị tiếp cận những lĩnh vực mục vụ khác nhau, và quan
điểm thần học của quý vị trong chức vụ có phù hợp với vị tân
mục sư hay không - đặc biệt là vào những ngày tháng này
trong đời sống Báp-tít. Rồi quý vị cũng phải xét tới những
vấn đề thực tiễn khác, chẳng hạn như phong cách quan hệ,
phong cách truyền thông, nhân cách, v.v… Thế nên, hãy để
tôi nói với quý vị ba điều mà chúng ta sẽ xây dựng trong
những năm tới.
Trước hết, quý vị đã ở đây lâu rồi. Tôi thì chưa. Tôi sẽ cần
quý anh em giúp đỡ tôi hiểu biết những người này, các nhu
cầu, và ân tứ của họ cho chức vụ. Do hội chúng này thuộc về
Đức Chúa Trời chứ không phải chúng ta, chúng ta chỉ là
những người quản gia cho mục vụ của Hội Thánh này. Chúng
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Nầy là lần thứ ba tôi sẵn sàng đi đến cùng anh em, và tôi sẽ chẳng
làm lụy cho anh em đâu, vì không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là
tìm chính anh em vậy; thật, chẳng phải con cái nên chứa của quí cho
cha mẹ, nhưng thà cha mẹ chứa cho con cái thì hơn. 15 Về phần tôi,
tôi rất vui lòng phí của và phí trọn cả mình tôi vì linh hồn anh em,
dẫu rằng tôi yêu anh em thêm, mà cần phải bị anh em yêu tôi kém.
16
Tuy rằng tôi chưa từng làm lụy cho anh em, nhưng tôi là người
khôn khéo, đã dùng mưu kế mà bắt lấy anh em! 17 Vậy tôi há đã dùng
một người nào trong những kẻ tôi sai đến cùng anh em mà lấy lợi của
anh em chăng? 18 Tôi đã xin Tít đi thăm anh em, lại đã sai một người
trong anh em chúng tôi cùng đi với người. Có phải là Tít đã lấy lợi
của anh em không? Chúng tôi há chẳng bước đi bởi một Thánh Linh,
theo cùng một dấu chân sao? 19 Đã lâu nay, anh em tưởng rằng
chúng tôi tìm cách chữa mình trước mặt anh em. Ấy là trong Đấng
Christ, trước mặt Đức Chúa Trời mà chúng tôi nói; hỡi những kẻ rất
yêu dấu, mọi điều đó thảy vì sự gây dựng cho anh em. 20 Vì tôi e rằng
khi tôi đến, chẳng thấy anh em như tôi ước ao, lại về phần anh em,
chẳng thấy tôi như anh em đã ước ao chăng. Tôi còn e rằng trong
các anh em có những điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói
hành, nói gần nói xa, kiêu căng, hỗn loạn chăng. 21 Có lẽ nào khi tôi
đến nơi anh em, Đức Chúa Trời lại làm cho tôi phải hạ mình xuống
về việc anh em một lần nữa, và tôi sẽ phải khóc lóc về nhiều kẻ trước
đã phạm tội, mà không ăn năn về những sự ô uế, gian dâm, luông
tuồng họ đã phạm, hay sao?

ta là những người đồng công phục vụ - những người đồng
công với Đấng Christ, với những người này, và với nhau.
Thứ hai, Hội Thánh này sẽ trở thành cái mà chúng ta trở
thành. Nếu chúng ta cạnh tranh với nhau, chia rẽ nhau, không
tin cậy nhau, không truyền thông với nhau, tách biệt, bè phái,
xét đoán và nói xấu sau lưng, thì Hội Thánh này - những con
người này - sẽ trở nên như vậy. Trái lại, nếu chúng ta hợp tác,
uyển chuyển, tin cậy, cởi mở, hỗ trợ, nhạy cảm khen thưởng
và khích lệ, những người này cũng sẽ trở nên như vậy. Tôi
cam kết với quý anh em rằng tôi sẽ sống, trong mối quan hệ
của tôi với anh em, theo như tinh thần của Đấng Christ. Tôi
hiểu vai trò của tôi là vai trò làm gương về sự ảnh hưởng cá
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Nầy là lần thứ ba mà tôi sẽ đi đến nơi anh em. Mọi việc sẽ định cứ
lời khai của hai hoặc ba người làm chứng. 2 Điều đó tôi đã nói rồi,
bây giờ lại nói trước nữa, ngày nay tôi dầu vắng mặt, nhưng chẳng
khác lúc tôi ở với anh em lần thứ hai: Tôi rao cho kẻ trước có phạm
tội và cho mọi kẻ khác rằng, nếu tôi lại đến, thì chẳng dung thứ chi
hết, 3 vì anh em phải có một bằng cớ rằng Đấng Christ phán bởi tôi,
tức là Đấng đối với anh em chẳng phải là yếu đuối đâu, bèn là mạnh
mẽ ở giữa anh em vậy. 4 Bởi vì, dầu Ngài nhân sự yếu đuối đã bị đóng
đinh vào thập tự giá, nhưng Ngài sống bởi quyền phép Đức Chúa
Trời; chúng tôi cũng vậy, dầu là yếu đuối trong Ngài, nhưng nhờ
quyền phép Đức Chúa Trời thì cũng sẽ sống với Ngài, đặng làm việc
giữa anh em. 5 Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin
chăng. Hãy tự thử mình: Anh em há không nhận biết rằng có Đức
Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng
bị bỏ. 6 Song tôi mong anh em nhận biết rằng chúng tôi chẳng đáng
bị bỏ. 7 Nhưng chúng ta cầu xin Đức Chúa Trời cho anh em đừng làm
việc ác nào, chẳng phải để tỏ ra chính chúng tôi được ưng chịu, song
hầu cho anh em làm điều thiện, mặc dầu chúng tôi như đáng bị bỏ. 8
Vì chúng tôi chẳng có thể nghịch cùng lẽ thật, nhưng chỉ có thể thuận
theo lẽ thật. 9 Dầu chúng tôi yếu đuối, miễn là anh em được mạnh mẽ
thì chúng tôi cũng vui mừng; và điều chúng tôi cầu xin, ấy là cho anh
em được nên trọn vẹn. 10 Vậy nên khi vắng mặt, tôi viết những điều
nầy, để khi tôi có mặt, không dùng thẳng phép, theo quyền Chúa ban
cho tôi, để gây dựng chớ không phải để hủy diệt.
11
Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy
yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời
sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em. 12 Hãy lấy cái hôn
thánh mà chào nhau. Hết thảy thánh đồ chào anh em.
13
Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ, sự yêu thương của Đức
Chúa Trời, và sự giao thông của Đức Thánh Linh ở với anh em hết
thảy!

nhân, thông qua sự chính trực của bản thân mình, thông qua
nhân cách Cơ-đốc, và năng lực chuyên môn. Tôi sẽ là người
hâm mộ lớn nhất của quý vị, và sẽ tiếp tục khích lệ quý vị
cùng với Hội Thánh này đầu từ vào sự phát triển không
ngừng của quý vị để tất cả quý vị trở nên giống như Đấng
Christ.
4
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Thứ ba, tôi tin chắc rằng sức khỏe của Hội Thánh là mảnh đất
mà bởi đó Hội Thánh tăng trưởng. Sức khỏe của Hội Thánh
này nằm trong tay chúng ta. Mục đích của chúng ta là chăm
sóc đất, bối cảnh mà trong đó Hội Thánh hiện hữu. Con
người, tài nguyên, những thách thức và các cơ hội của Hội
Thánh này không được xem thường. Là những người đồng
công trong chức vụ, chúng ta sẽ tập trung vào sức khỏe của
Hội Thánh này, tin rằng một Hội Thánh khỏe mạnh tăng
trưởng về phương diện thuộc linh, mối quan hệ, truyền giáo,
tổ chức và số lượng. Tôi trông đợi nơi những năm tháng sắp
tới. Bây giờ tôi đã giảng xong. Quý vị muốn tôi nói gì với quý
vị?
Chuẩn Bị Phòng Khách (12:14a)
Giống như khi một người cha hay người mẹ gọi điện đến
nhà những đứa con đã trưởng thành của mình và nói rằng, Ba/mẹ
sẽ đến thăm con, Phao-lô nói với Hội Thánh Cô-rinh-tô về những
kế hoạch cho chuyến viếng thăm lần thứ ba của ông. Chuyến viếng
thăm lần thứ nhất, có lẽ vào khoảng năm 51-53 SC, được mô tả
trong Công Vụ 18. Phân đoạn đó cho chúng ta biết ông đã sống
như thế nào với A-qui-la và Bê-rít-sin, và đã làm chung với họ
trong công việc may trại. Mỗi thứ Bảy (ngày Sa-bát), ông đi đến
nhà hội, cố gắng thuyết phục những người Do Thái và Hy Lạp tin
Đức Chúa Giê-su Christ. Sau khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xêđoan đến, Phao-lô dành thì giờ chỉ để giảng về Đấng Christ mà
thôi. Nhưng những người Do Thái trở nên lạm dụng, và vì thế ông
rời khỏi nhà hội mà đi qua chỗ kế bên, là nhà của Ti-ti-u Giút-tu,
một người thờ phượng Đức Chúa Trời. Cơ-rít-bu, người coi sóc
nhà hội, và toàn bộ gia đình ông đã tin nhận Đấng Christ và chịu
báp-tem. Sau khi nghe Chúa bảo ông phải có đức tin mạnh mẽ và
không sợ hãi, vì Chúa còn nhiều người trong thành đó cần sự dạy
dỗ của Phao-lô, Phao-lô ở lại đây một năm rưỡi. Rồi ông lên
đường đến Ê-phê-sô để thăm viếng.
Giữa hai chuyến viếng thăm thứ nhất và thứ hai của ông,
Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô bức thư được gọi là “bức
thư bị mất,” đề cập trong I Cô-rinh-tô 5:9. Không lâu sau đó, Hội
Thánh Cô-rinh-tô viết cho Phao-lô (xem I Cô-rinh-tô 7:1) về vài
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vấn đề. Kế đến một số người trong gia đình Cơ-lô-ê thông báo với
Phao-lô về một số điều tranh cãi trong Hội Thánh có liên hệ đến sự
phân chia khu vực và lòng trung thành nông cạn với những giáo sư
cũng như những người lãnh đạo khác nhau (I Cô-rinh-tô 1:11).
(Bạn biết đó, những điều đại loại như là, Tôi không thể chuyển qua
lớp mà A-pô-lô dạy được. Tôi ở trong lớp của Sê-pha.)
Khoảng năm 54-55 SC, Phao-lô viết bức thư mà chúng ta
gọi là I Cô-rinh-tô, nhưng thực ra lại là bức thư thứ hai ông gởi tới
Cô-rinh-tô. Cũng trong năm đó, Phao-lô đến thăm viếng Cô-rinh-tô
lần thứ hai (II Cô-rinh-tô 2:1). Chuyến viếng thăm thứ hai này khá
ngắn, vì có sự chống đối ông, cũng như sự chia rẽ trong Hội
Thánh. Theo quan điểm của tôi, có lẽ là sau chuyến viếng thăm
này, ông đã viết II Cô-rinh-tô 10-13, bức thư thứ ba ông gởi cho
họ, trong đó ông gợi ý rằng ông sẽ thăm viếng họ lần nữa. Thực ra,
Quyền Tự Quyết Của Linh Hồn
Người tín hữu Báp-tít xem nguyên tắc nền tảng cho di sản của
chúng ta là mỗi một người đều có quyền lựa chọn mà không bị ép buộc hay
lôi kéo gì cả. Làm thế nào để chúng ta trở thành những công cụ của sự thay
đổi trong khi vẫn tôn trọng nguyên tắc Báp-tít về quyền tự quyết của linh
hồn?
Sự thay đổi được định nghĩa là “một tình trạng mới vốn tự duy trì.”
Một công thức cho thấy lý do và cách thức sự thay đổi diễn ra đó là (A + B
+ C) > D = Thay đổi. Công thức này có thể giải thích như sau:
A tượng trưng cho mức độ bất mãn với một tình trạng hiện tại nào
đó.
B tượng trưng cho sự nhận thức về một tình trạng thay thế tốt đẹp
hơn.
C tượng trưng cho sự nhìn biết những bước phải thực hiện để thay
đổi sang tình trạng tốt đẹp hơn.
D tượng trưng cho cái giá phải trả để thay đổi.
+ ngụ ý rằng A, B, và C phải được cộng lại với nhau như những
nhân tố đồng thời.
> có nghĩa là giá trị của A, B, và C phải lớn hơn D.
Bạn cảm nhận những mức độ thất vọng đáng kể ở những điểm nào?
Trong những điểm thất vọng đó, có sự nhận thức nào về tình trạng tốt hơn
hay không? Cũng vậy, bạn có biết những bước nào phải thực hiện để hướng
đến tình trạng tốt hơn đó không? Cái giá phải trả của sự thay đổi là gì? Làm
thế nào để bạn có thể trở thành nguồn tác động hướng đến sự thay đổi lành
mạnh?
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điều Phao-lô nói đó là, “Tôi đã sẵn sàng để thăm viếng anh em”
(12:14). Ông không biết chắc là họ đã sẵn sàng cho chuyến viếng
thăm của ông chưa. Việc đề cập đến một chuyến viếng thăm trong
tương lai hẳn đã khích lệ lòng họ khao khát gặp ông.
Vài tháng sau, Tít gặp Phao-lô tại Ma-xê-đoan và tường
trình về Cô-rinh-tô (II Cô-rinh-tô 7:5-13). Tít nói với Phao-lô rằng
tại Cô-rinh-tô có nhiều người đang lo lắng cho Phao-lô, và khao
khát được gặp ông. Lời tường trình của Tít đã khích lệ Phao-lô.
Thế nên Phao-lô viết phần bức thư mà hiện nay chúng ta có, đó là
II Cô-rinh-tô 1-9, bức thư thứ tư ông gởi cho Hội Thánh Cô-rinhtô. Chính sau bức thư này ông mới thực sự có chuyến viếng thăm
Cô-rinh-tô lần thứ ba, và cũng là lần cuối cùng được đề cập ở đây
(12:14).
Lời Phao-lô lưu ý những người Cô-rinh-tô rằng ông muốn
đến thăm họ một lần nữa đã thúc đẩy họ chuẩn bị. Trong suốt
những tháng sau đó, họ chờ đợi và chờ đợi. Ông không đến. Sự trì
hoãn này khiến những người Cô-rinh-tô sẵn sàng và nhờ đó Thánh
Linh Đức Chúa Trời có thời gian để vận hành trong lòng họ.
Trong những tháng chuyển tiếp đó, Phao-lô từ một vị khách
không được hoan nghênh biến thành một vị khách được mong đợi.
Quan Khách là chữ chúng ta ghi trên bảng ghi điểm khi chúng ta
muốn đánh bại một ai đó và cho họ thất bại ra về. Khách Mời là từ
Những Tác Nhân Kích Thích Thay Đổi
Sau khi bạn ôn lại danh sách dưới đây, hãy xác định xem trong số
những bước chủ động này, bước nào kích thích sự thay đổi trong bạn và
những bước nào bạn đã dùng để kích thích sự thay đổi nơi những người
khác:
• Bày tỏ khao khát được dành thời gian với họ (12:14).
• Khẳng định rằng không hề muốn làm gánh nặng cho họ (12:15).
• Tập trung đầu tư vào mối quan hệ sâu đậm hơn (12:15).
• Nhắc họ về những thời điểm của quá khứ (12:16-18).
• Khẳng định bạn thích thú nơi sự tăng trưởng của họ (12:19).
• Quan tâm đủ để đối đầu với họ (12:20-21).
• Nêu tên kết quả mong muốn (13:1-4).
• Khích lệ sự tự xét (13:5-8).
• Cầu nguyện cho họ (13:9).
• Xây dựng họ lên, chứ không phá đổ họ xuống (13:10).
• Tiếp tục mối quan hệ (13:11-14).
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chúng ta dùng để nói về những khăn lau, những chỗ ngồi và những
nơi được chuẩn bị đặc biệt tại bàn tiệc.
Một Chuyến Hành Trình Đầy Hy Vọng Và Cũng Đầy Lo Âu
(12:14b-21)
Phao-lô yêu mến Hội Thánh Cô-rinh-tô. Giống như một
người cha thương con của mình, Phao-lô cũng có những lo lắng
cho người Cô-rinh-tô. Ông không muốn làm một gánh nặng cho họ
(12:14b). Ông chỉ muốn thể hiện tình yêu thương của mình đối với
họ. Ông không muốn bất cứ điều gì từ nơi họ. Ông chỉ muốn tập
trung vào mối quan hệ của ông với họ và tập trung vào mối tương
giao hỗ tương giữa họ với Đấng Christ. Ông khao khát đầu tư
chính ông vào họ. Ông không hề ham thích những của cải của họ
(12:15). Phao-lô đã bị cáo buộc là mánh khóe và dùng thủ đoạn để
bóc lột những người Cô-rinh-tô về tiền bạc (12:16-18), một lời cáo
buộc mà ông đã phủ nhận.
Điều lạ đó là một số người thường hay liên kết ngay những
ý tưởng về chức vụ và tiền bạc. Tôi thật sự đã nhìn thấy những
người khóa bóp họ lại khi họ biết tôi là một mục sư. Thật như thể
một số người nghĩ rằng hai chủ đề này đi song song với nhau trong
một bài thi suy luận. Câu hỏi có thể giống như thế này: Bơ đậu
phộng đối với thạch giống như mục vụ đối với? Nhiều người sẽ
chọn tiền bạc ngay cả khi có ba lựa chọn khác, đó là sự hòa giải,
phục vụ, và truyền giáo.
Mãi cho đến bây giờ, Phao-lô đã dành toàn bộ bức thư của
mình để bảo vệ và giải thích về chính ông, chống lại những nghi
vấn, những lời cáo buộc của người Cô-rinh-tô. Nhưng phần còn lại
của bức thư tập trung vào những mối quan tâm của ông đối với họ.
Ông bắt đầu bằng cách giải thích rằng điều ông quan tâm tới họ đó
là họ sẽ được vững mạnh trong đức tin nơi Chúa (12:19). Khi ông
có nhiều hy vọng cho công việc và chức vụ của mình với họ, ông
cũng biết rằng vài người trong số họ có thể cho rằng ông không
xứng đáng là người đại diện cho Đấng Christ. Hơn nữa, ông có
những điều lo lắng và lo ngại về cho họ (12:20-21).
Phao-lô lo ngại rằng khi ông đến, ông sẽ gặp phải “những
điều rầy rà, ghen ghét, nóng giận, bất hòa, nói hành, nói gần nói xa,
kiêu căng, hỗn loạn chăng” (12:20). Ông không hứng thú chút nào
nếu phải đi vào một cộng đồng như vậy. Ai lại hứng thú như vậy
8
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chứ? Điều đó thật giống như ở chung nhà với các gia đình của
Archie Bunker, Roseanne, và Ozzie Osborne cùng một lúc.
Hơn nữa, Phao-lô cũng lo ngại là có sự chung chạ tình dục
bừa bãi giữa vòng họ (12:21). Cô-rinh-tô rất có thể là thành phố
quốc tế lớn nhất trong bối cảnh Hội Thánh đầu tiên. Những lối
sống thân thuộc đi theo con đường hẹp của những lời dạy của Đức
Chúa Giê-su không phổ biến. Phao-lô lo ngại rằng nhiều người
trong số họ chưa ăn năn (tức là quay đầu) về những hành vi của
mình.
Phao-lô do dự khi phải bước vào một Hội Thánh mà nơi đó
(1) sự chính trực cũng như thẩm quyền của ông bị tấn công; (2)
cộng đồng quan hệ chỉ tồn tại như một tổ chức tập trung vào giáo
lý, chứ không giống như một cộng đồng của đức tin và tình yêu
thương tập trung vào sứ mệnh của Đấng Christ; và (3) người ta vẫn
còn chính những lối sống ích kỷ, tội lỗi mà ông đã lên án những
năm trước. Bạn có hứng thú gì trước một chuyến đi như thế hay
không? Bạn có lập tức chạy đi chuẩn bị hành lý và lấy điểm khi
mua vé máy bay không?
Lời Cảnh Báo Hai Phút (13:1-4)
Giống như giờ giải lao và quảng cáo kéo dài hai phút trong
một trận bóng, Phao-lô kêu gọi những người Cô-rinh-tô nhớ lại
rằng đây sẽ lần thăm viếng thứ ba của ông (13:1). Ông mong đợi
rằng họ đã giải quyết dứt điểm những vấn đề này trước khi ông tới.
Giống như một chuyên gia sức khỏe đã từng chấm điểm xấu về
một nhà hàng nào đó, Phao-lô nói rằng, Quý anh em biết những
nan đề của mình là gì rồi. Vậy thì hãy đối diện với chúng, hãy tìm
cách sửa lại đi (13:2). Phao-lô phải chuẩn bị như thế nào cho cuộc
gặp sắp tới của họ, thì ông cũng đưa ra một số bài tập về nhà cho
những người Cô-rinh-tô.
Người Cô-rinh-tô đang lắng nghe những siêu sứ đồ khi họ
nhạo báng người thầy tầm vóc nhỏ bé, mà lại vác một cây bút to
với một tờ giấy da lớn. Một lần nữa, Phao-lô nhắc họ nhớ lại câu
đố thần học về sức mạnh trong sự yếu đuối (13:4).
Những người Cô-rinh-tô đã rất thích thú khi Phao-lô khẳng
định rằng ông đang nói và dạy dỗ thông qua thẩm quyền của Đấng
Christ. Phao-lô nhấn mạnh rằng Đấng Christ đang phán dạy và vận
hành cách mạnh mẽ giữa vòng họ thông qua Phao-lô (13:3). PhaoII Cô-rinh-tô_13
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lô chỉ ra rằng dù Đức Chúa Giê-su trông có vẻ yếu đuối khi Ngài
bị đóng đinh, nhưng Ngài hiện đang sống bởi quyền năng của Đức
Chúa Trời. Cũng vậy, dù rằng Phao-lô không thể sánh với những
người khác về vẻ bề ngoài, sức mạnh bề ngoài, hoặc khả năng
hùng biện giống như những sứ đồ giả kia, thì quyền năng của Đấng
Christ sẽ thể hiện trong một Phao-lô nhỏ bé (13:4).
Dọn Dẹp Sạch Sẽ Mọi Thứ (13:5-10)
Người mẹ bước vào phòng đứa con trai niên thiếu của mình
và nói cách mạnh mẽ, Mẹ muốn căn phòng này sạch sẽ. Hai tiếng
nữa mẹ sẽ quay lại và mẹ muốn căn phòng này gọn gàng.
Khi Phao-lô bắt đầu viết bức thư của mình, ông nói cách
mạnh mẽ. Đại khái ông nói như vầy, Tôi sẽ đến thăm anh em.
Nhưng trước khi tôi đi, anh em có một số điều phải dọn dẹp sạch
sẽ, lau chùi gọn gàng. Và tôi không có ý nói là chỉ dọn dẹp sơ sài
cho một chuyến viếng thăm ngắn ngủi. Ý tôi muốn nói là dọn dẹp
sạch sẽ từ trong ra ngoài, từ bên này qua bên kia, và từ dưới lên
trên.
Phao-lô bảo họ phải tra xét lại chính mình “để xem mình có
đức tin chăng” (13:5). Trong thần học của Phao-lô, đức tin không
chỉ là một hệ thống những tín điều giáo lý hay quyền năng làm
phép lạ. Đối với Phao-lô, đức tin là mối tương giao với Đấng
Christ của Đức Chúa Trời, là mối tương giao đặt trên nền tảng sự
tin cậy hoàn toàn nơi Đấng Christ và sự cam kết vào sứ mệnh của
Ngài. Hội Thánh phải luôn luôn tự dò xét chính mình để bảo đảm
rằng Hội Thánh đang sống dưới thẩm quyền của Đấng Christ.
Tuy nhiên, Phao-lô đã không kêu gọi Hội Thánh Cô-rinh-tô
tự dò xét chính mình về phương diện tổ chức, tài chánh hay giáo
lý. Trái lại, ông đề nghị mỗi tín hữu phải tự dò xét lấy mình. Sự dò
xét này sẽ thách thức mối tương giao cá nhân của họ với Đấng
Christ của Đức Chúa Trời.
Phao-lô đã không khích lệ họ dò xét lẫn nhau. Ông không
bảo họ phải viết xuống một loạt các tuyên xưng giáo lý và cho mọi
người ký tên. Ông cũng không đề nghị họ thông qua một nghị
quyết và cho in nghị quyết đó trong Hiến Chương Cô-rinh-tô.
Phao-lô đề nghị họ dò xét xem Đấng Christ có ở trong đời sống
của họ hay không (13:5). Thường thường Phao-lô viết về những tín
hữu trong Đấng Christ. Việc ông đề cập đến Đấng Christ ở trong
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đời sống họ là một lời nhắc nhở rằng mối tương giao của Cơ-đốc
nhân với Đức Chúa Giê-su Christ là mối tương giao hỗ tương Đấng Christ ở trong bạn và bạn ở trong Đấng Christ.
Lời Kết Của Phao-lô (13:11-14)
Nhà hài kịch Garrison Keillor đã biến Hồ Wobegon trở nên
giống như một nơi có thật đối với hàng triệu người lắng nghe
chương trình truyền thanh công cộng hằng tuần của ông, A Prairie
Home Companion. Keillor cũng xuất hiện hằng ngày trên làn sóng
phát thanh công cộng (và trên internet) với chương trình ngắn có
tên gọi The Writer’s Almanac. Lời kết của Keillor như sau: “Hãy
sống khỏe mạnh, làm việc lành và giữ liên lạc.”
Phiên dịch lời kết của Phao-lô theo giọng người Miền Nam
chúng ta sẽ nghe đại loại như: Bây giờ tạm biệt nhé. Hãy làm hết
sức mình. Ghi nhớ điều tôi nói. Hãy hòa thuận với nhau. Hãy làm
điều đúng cho nhau. Và Chúa sẽ ở với anh em. Hãy đối xử tốt với
nhau. Mọi người ở đây gởi lời thăm.
Phao-lô yêu mến những người Cô-rinh-tô và mong ước họ
có một cộng đồng đức tin thân thuộc. Ông tiếp tục làm gương về
sự khiêm nhường, thành thật, chân thành, và chịu tổn thương trong
những lời cuối cùng của bức thư này.
Bài Học Áp Dụng
Phao-lô rất nghiêm túc trong chức vụ của mình. Ông thấy
buồn lòng bởi những người lựa chọn sống theo thẩm quyền của
riêng họ hơn là sống như những môn đồ hoàn toàn tận hiến cho
Đấng Christ. Ông khao khát được thấy nhiều người thay đổi,
những người nông cạn trong cam kết tâm linh và dễ dàng lạc lối
khi những siêu sao tôn giáo tự phong lôi kéo họ. Thế nhưng Phaolô biết điều tốt nhất ông có thể làm là sống đời sống của ông theo
tinh thần và nhân cách của Đấng Christ và cầu nguyện cho những
người Cô-rinh-tô khao khát thay đổi và quyết định thay đổi bởi
gương của ông.
Khi bạn dấn thân vào chức vụ, bạn có thể khao khát thay
đổi những người khác, nhưng điều này là bất khả. Bạn chỉ có thể
thay đổi theo như điều bạn muốn họ thay đổi và nuôi dưỡng một
môi trường quan hệ tạo cho họ điều kiện để thay đổi.
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Những Câu Cần Ghi Nhớ
“Do hội chúng này thuộc về Đức Chúa Trời chứ không phải chúng
ta, chúng ta chỉ là những người quản gia cho mục vụ của Hội Thánh này.”
Sức khỏe của Hội Thánh này nằm trong tay chúng ta.
Hội Thánh phải luôn luôn tự dò xét chính mình để bảo đảm rằng
Hội Thánh đang sống dưới thẩm quyền của Đấng Christ.
Phao-lô yêu mến những người Cô-rinh-tô và mong ước họ có một
cộng đồng đức tin thân thuộc.
Mối tương giao của Cơ-đốc nhân với Đức Chúa Giê-su Christ là
mối tương giao hỗ tương.
…Phao-lô biết điều tốt nhất ông có thể làm là sống đời sống của
ông theo tinh thần và nhân cách của Đấng Christ và cầu nguyện cho những
người Cô-rinh-tô… quyết định thay đổi bởi gương của ông.

12
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Các Câu Hỏi
1. Mối quan hệ giữa đội ngũ mục sư của bạn với hàng lãnh đạo
Hội Thánh tạo môi trường cho sức khỏe và sự tăng trưởng của
Hội Thánh như thế nào? Nếu bạn cảm nhận có những mối quan
hệ không được suôn sẻ giữa vòng những người lãnh đạo, thì
lớp của bạn làm thế nào để có thể tạo sự kích thích thay đổi
bằng cách trở thành chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy?

2. Khi một người đến với Hội Thánh hoặc lớp học của bạn lần
đầu tiên, làm thế nào để bạn tạo cho họ cảm nhận mình là một
khách mời chứ không phải quan khách? Bạn có mong đợi
khách mời mỗi tuần không? Bạn đã chuẩn bị những gì để tiếp
đón họ?

3. Theo bạn, vì sao một số Hội Thánh tỏ ra tập trung quá nhiều
vào sự cãi lẫy, ghen tị, bùng nổ cơn giận, chia rẽ, vu khống, nói
hành, kiêu ngạo và vô trật tự? Theo bạn, đây có phải thực sự là
những cộng đồng của niềm tin Cơ-đốc và truyền giáo, hay đây
chỉ là những tổ chức xã hội với tấm bảng Hội Thánh bên
ngoài?
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4. Theo bạn, vì sao chúng ta có khuynh hướng đánh giá một
người lãnh đạo Cơ-đốc nào đó là có sức ảnh hưởng mà chỉ dựa
trên vẻ ngoài, vóc dáng, địa vị, khả năng hùng biện, những
bằng cấp, mạng lưới liên hệ v.v..? Chúng ta nên tìm kiếm
những điều gì?

5. Làm thế nào để bạn dò xét chính mình xem Đấng Christ có thật
sự ở trong lòng bạn hay không? Làm thế nào để bạn giúp đỡ
những người khác trong gia đình mình biết cách tự dò xét
chính họ về việc Đấng Christ có ở trong lòng họ hay không?

6. Bạn có thấy rằng những người lãnh đạo tôn giáo tự phong phản
ánh những đặc tính khiêm nhường, thành thật, chân thành, và
chịu tổn thương hay không? Nếu vậy, tại sao lại có quá nhiều
người đi theo họ?
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