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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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Bài học:   Ngày 
 
Bài số 1 ______ Khi Bạn Chịu Khổ 
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Chương III 
 

Vượt Qua Hiện Trạng 
 
 
Bài học:   Ngày 
 
Bài số 11 ______ Giải Quyết Sự Xung Đột 

 II Cô-rinh-tô 10 
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Đoạn Kinh Văn Chính 
II Cô-rinh-tô 1:1-11  

Bối Cảnh 
 II Cô-rinh-tô 1:1-11  

Trọng Tâm Bài Học 
Những kinh nghiệm chịu khổ của 

chúng ta có thể trở thành những con 
đường giúp nhận biết được sự thành 
tín của Đức Chúa Trời, đồng thời mở 
rộng tấm lòng giúp đỡ những người 

khác. 

Câu Hỏi Nghiên Cứu 
Khi khó khăn đến, chúng ta có thể 

làm gì? 

Mục Đích Bài Học 
Hướng dẫn các học viên tóm tắt cách 

tiếp cận của Phao-lô trước sự khổ 
mà ông đã trải qua, và tìm những bài 

học áp dụng cho đời sống của họ. 
 

Bài Một 
 

Khi Bạn Chịu 
Khổ 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Bài học này phát xuất 

từ bối cảnh mối quan hệ của 
Phao-lô với những Cơ-đốc 
nhân tại Cô-rinh-tô và các biến 
cố bắt nguồn từ những hành 
động của các giáo sư giả cũng 
như các “sứ đồ… cao trọng” 
(II Cô-rinh-tô 11:5), là những 
người chống đối Phao-lô và sự 
dạy dỗ của ông tại Cô-rinh-tô. 
Phao-lô phản ứng trước những 
biến cố này. 

Trọng tâm của bài học 
là sự chịu khổ nhưng chủ yếu 
nói đến sự chịu khổ mà một 
người đối diện khi người đó là 
Cơ-đốc nhân và dự phần vào 
sự phục vụ Cơ-đốc. Tuy nhiên, 
những lời dạy của Phao-lô dễ 
dàng áp dụng cho tất cả mọi 
loại khổ nạn mà các Cơ-đốc 
nhân có thể phải đối diện. 

Bài học chỉ cho chúng 
ta thấy những kinh nghiệm của 
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mình về sự thành tín của Đức Chúa Trời trong sự dẫn dắt chúng ta 
qua sự chịu khổ trang bị cho chúng ta để phục vụ những người 
đang chịu khổ khác. Điều đó cho thấy rằng sự chịu khổ thu hút các 
Cơ-đốc nhân vào một mối thông công phước hạnh mà trong đó họ 
có thể phục vụ lẫn nhau thông qua những kinh nghiệm đó. 

Phao-lô viết thư II Cô-rinh-tô để trực tiếp đáp lại sự tấn 
công từ những đối thủ của ông ở Cô-rinh-tô, là những người nghi 
ngờ về chức vụ sứ đồ của Phao-lô, xem thường sự chính trực của 
ông, và đe dọa nền lãnh đạo của ông giữa vòng những Cơ-đốc 
nhân tại Cô-rinh-tô. Phao-lô cũng đáp lại thất bại của những người 
Cô-rinh-tô nhằm bảo vệ ông chống lại những đối thủ của ông. Sứ 
điệp này—mà thực ra là toàn bộ bức thư—đã được viết từ lợi thế 
những lời cáo buộc của những đối thủ, đến phản ứng của những 
người Cô-rinh-tô và lời bào chữa của Phao-lô. 

Phao-lô bảo vệ cho chức vụ sứ đồ cũng như mục vụ của 
ông. Ông bất chấp những tiên tri giả. Nhưng trong bài học này, 
Phao-lô chủ yếu bày tỏ cách Đức Chúa Trời đã yên ủi và chăm sóc 
ông trong suốt những năm tháng ông gặp khó khăn. Ông cũng 
chứng minh thêm cách sự yên ủi này trang bị cho ông nhằm giúp 
đỡ những người Cô-rinh-tô. Ông hứa rằng tất cả các tín hữu có thể 
liên kết chặt chẽ với nhau vào một mối thông công của sự chịu khổ 
mà nhờ đó họ chia sẻ những kinh nghiệm được yên ủi và yên ủi lẫn 
nhau. 

Do đó, bài học này giúp chúng ta chấp nhận và sống bởi lời 
hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ yên ủi chúng ta trong mọi thử thách 
của chúng ta. Bài học này bảo đảm với chúng ta rằng sự yên ủi này 
sẽ trang bị cho chúng ta nhằm phục vụ những người khác khi họ 
từng trải những thử thách và khổ nạn. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Ý Nghĩa Và Nguồn Gốc Của Sự An Ủi (1:1-4) 

1:1-3: Trong câu 3, Phao-lô dùng một lối nói Do Thái, 
“Chúc tạ Đức Chúa Trời,” tức là bày tỏ lòng tạ ơn về sự thành tín 
của Đức Chúa Trời trong việc giữ mọi lời người hứa (xem Thi 
Thiên 34). Phao-lô đào sâu và nhấn mạnh thêm lối nói này bằng 
cách nói thêm về lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-
su Christ. Nhà thánh thi đã ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự giải cứu 
khỏi nước mắt, khỏi những nan đề, chu cấp chỗ nương dựa, đáp 



 
3Giáo  Viên_II Cô-rinh-tô_1

ứng những nhu cầu, ban sức mạnh, cứu rỗi những ai bị chà đạp, và 
giải cứu khỏi sự chết. Phao-lô gồm tóm tất cả những phước hạnh 
này vào ý niệm của ông về sự yên ủi (xem Thi Thiên 34:17-22). 

Phao-lô mô tả Đức Chúa Trời là “Cha” (1:2) và mở rộng 
lời mô tả này trong câu 3 thành “Cha Đức Chúa Giê-su Christ 
chúng ta.” Từ “Chúa” khẳng định thần quyền của Đấng Christ 
trong khi từ “Cha” nói đến tình yêu thương và sự chăm sóc vĩ đại 
của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cũng là “Cha hay thương xót” 
và là “Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi.” “Thương xót” đề cập 
đến những sự thương xót của Đức Chúa Trời (từ Hy Lạp này ở số 
nhiều), lòng trắc ẩn của Đức Chúa Trời, và khao khát giúp đỡ vĩ 
đại của Đức Chúa Trời. Việc đề cập này không chỉ dừng lại ở 
những cảm xúc thương hại và ý tốt nhưng bao hàm cả những hành 
động giúp đỡ thực tiễn. “Yên ủi” có nghĩa là kêu gọi đứng về phía 
một người nào đó, để thêm sức, ban năng lực, giải cứu. Đức Chúa 
Giê-su dùng cùng một chữ Hy Lạp đó để mô tả Đấng Yên Ủi được 
ứng hứa, tức là Đức Thánh Linh như là Đấng Yên Ủi (Giăng 
14:16; 16:7). 

Sự thương xót của Đức Chúa Trời bảo đảm rằng Đức Chúa 
Trời luôn luôn và kiên trì đến giúp đỡ cũng như thành tín đáp ứng 
những nhu cầu của người gặp khổ nạn, cùng đường, căng thẳng, sợ 
hãi, yếu đuối, và những người có cần. Sự yên ủi của Đức Chúa 
Trời không chỉ rờ chạm đến những ai gặp sự nguy hiểm về thể xác, 
nhưng cũng chạm đến những ai gặp phải sự căng thẳng về tình 
cảm. 

1:4a: Từ “mọi” ở đây có ý nghĩa to lớn. Đức Chúa Trời là 
nguồn cội cuối cùng của mọi hành động yên ủi. Cho dù gặp phải 
những khốn khó nào, thì Đức Chúa Trời vẫn luôn luôn ở gần để 
cam đoan một lần nữa, thêm sức lực, giải cứu và chu cấp. Phao-lô 
bàn luận về sự yên ủi, nan đề, sự khó nhọc, và sự giải cứu (1:4-11) 
từ lợi thế là lẽ thật của Đức Chúa Trời về cội nguồn đầy thương 
xót của mọi sự yên ủi. 

Phao-lô khẳng định rằng Đức Chúa Trời là Đấng yên ủi 
chúng ta trong “mọi sự khốn nạn” (đau buồn, khốn khổ). “Khốn 
nạn” mang ý nghĩa bị áp bức. Việc dùng chữ “chúng tôi” (chúng 
ta) cho thấy rằng Phao-lô đang liên kết các kinh nghiệm của ông 
với kinh nghiệm của những người Cô-rinh-tô, những người đang 
chịu khó nhọc, đau buồn. 
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Những Mục Đích Của Sự Yên Ủi (1:4b-10) 
1:4b: Phao-lô lập tức dùng một mệnh đề mục đích trực 

tiếp—“hầu cho.” Đức Chúa Trời yên ủi những tín nhân không chỉ 
để đáp ứng những nhu cầu của họ nhưng cũng “hầu cho” họ có thể 
trở thành những kênh dẫn mà qua đó sự chăm sóc của Đức Chúa 
Trời sẽ đến với người khác. Phao-lô nhấn mạnh rằng Đức Chúa 
Trời yên ủi, Đức Chúa Trời ban năng lực cho người được yên ủi để 
chia sẻ cách hiệu quả với những người khác. “Sự khốn nạn nào” 
cho thấy rằng Đức Chúa Trời ban năng lực cho người tín hữu đã 
được yên ủi để làm kênh truyền dẫn sự yên ủi của Đức Chúa Trời 
đến cho những người đang chịu bất cứ sự hoạn nạn nào. 

Phao-lô không nói rằng ông có thể truyền dẫn sự yên ủi của 
Đức Chúa Trời bởi sức riêng hoặc năng lực riêng của ông. Không 
một tín nhân nào có thể đem đến cho một người nào khác sự giải 
cứu thiêng liêng khỏi hoạn nạn. Tuy nhiên, các tín nhân có thể chia 
sẻ với người khác về sự khích lệ mà họ nhận được trong lúc gặp 
hoạn nạn. Lời làm chứng về sự thành tín của Đức Chúa Trời trở 
thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ cho những người khác về năng 
lực và sự sẵn sàng ban ơn cũng như ban sức của Đức Chúa Trời. 

1:5: Câu 5 dùng một từ rất hay khác, “chan chứa.” Những 
hoạn nạn vốn luôn cặp theo việc nối gót sự nghiệp của Đấng Christ 
trở thành cớ để Đức Chúa Trời ban dư dật sự giải cứu và yên ủi. Sự 
thương khó của Đấng Christ tuôn tràn vào trong đời sống những 
tín hữu thể nào thì sự yên ủi của Ngài cũng tuôn tràn như vậy trong 
Phao-lô và qua ông mà đến với những tín hữu Cô-rinh-tô. 

1:6: Phao-lô vẽ nên một mô hình hai mặt. Bất cứ sự hoạn 
nạn nào ông đã trải qua là cái giá mà ông trả để những Cơ-đốc 
nhân Cô-rinh-tô được sự yên ủi và cứu rỗi. Mặt khác, nếu được 
yên ủi, kinh nghiệm của Phao-lô sẽ là vì ích lợi cho sự yên ủi của 
người Cô-rinh-tô. Sự yên ủi này sẽ sản sinh trong lòng họ sự chịu 
đựng nhẫn nhục những hoạn nạn y như điều Phao-lô đã chịu. Cách 
dùng hai chữ “nếu” ở đây là một cấu trúc câu Hy Lạp có nghĩa là, 
nếu, thì chắc chắn sẽ. Phao-lô bảo đảm rằng ông sẽ chịu khổ và 
được yên ủi và rằng họ cũng sẽ dự phần trong sự yên ủi của Đức 
Chúa Trời. 

1:7: Phao-lô được bảo đảm rằng họ sẽ được yên ủi trong 
những hoạn nạn của họ. “Sự trông cậy” của ông về họ là chắc chắn 
hay “vững vàng.” Trong tiếng Hy Lạp, từ được dịch thành “vững 
vàng” là một từ thương mại nói về việc đóng ấn cho một vụ mua 
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bán đã hứa. Cụm từ tiếp theo cho thấy nguyên nhân, “vì biết.” 
Phao-lô hy vọng vì cớ ông biết. Những người Cô-rinh-tô là bạn 
đồng lao trong sự chịu khổ của ông; họ cũng sẽ là những người 
cùng được yên ủi như ông. 

1:8-9: Phao-lô chuyển từ sự dạy dỗ chung về sự chịu khổ vì 
cớ Đức Chúa Trời sang những kinh nghiệm giới hạn của riêng ông. 
Ông không muốn những người Cô-rinh-tô không biết hoặc không ý 
thức về “sự khốn nạn” (cũng dịch từ cùng một chữ Hy Lạp được 
dịch là “khốn nạn” trong 1:3-4) vốn đã xảy đến cho ông tại xứ A-
si, một tỉnh La-mã. Từ “khốn nạn” trong 1:8 ở số ít trong tiếng Hy 
Lạp, có nghĩa là Phao-lô nói về một biến cố cụ thể. Chúng ta 
không biết chính xác biến cố này là gì. Chúng ta biết biến cố đó đã 
xảy ra tại A-si, một tỉnh trực thuộc La-mã (các thị trấn Cô-lô-se, 
Trô-ách, Ê-phê-sô, v.v.). Một số người nghĩ rằng biến cố đó là 
cuộc khởi dậy tại Ê-phê-sô do người thợ bạc tên là Đê-mê-triu khởi 
xướng có liên hệ đến việc đúc những tượng nữ thần Đi-anh (Công 
Vụ 19:23-24). Tuy nhiên, ở đây không có đề cập gì đến sự đe dọa 
tính mạng Phao-lô. 

Phao-lô làm chứng về tính chất nghiêm trọng của sự kiện, 
nói rằng ông và những người đồng lao của mình phải chịu “đè nén 
quá chừng” bởi sự hoạn nạn và lao khổ mà sức người không thể 
chịu được. Phao-lô đã phó mặc sự sống của ông; nếu ông sợ hãi, 
ông đã không sống nổi để vượt qua biến cố đó. 
Chữ “án” trong câu 9 thường dùng để nói đến lời kết tội của một 
quan tòa. Hình thái từ ở đây có vẻ ngụ ý rằng “án” là một bản án 
chủ quan trong đó nhận thức về sự chết nổi lên trong tâm trí và tấm 
lòng của Phao-lô. Phao-lô tin rằng tình huống đó, nói trên phương 
diện con người, là vô vọng và không thể thoát được. 

Phao-lô chuyển sang nói về mục đích của sự chịu khổ và 
yên ủi, dùng một từ chỉ mục đích trực tiếp. Từ đó có thể dịch 
thành, Tất cả mọi sự này diễn ra là để chúng ta có thể gạt bỏ sang 
một bên mọi sự tin cậy nơi bản thân chúng ta và hướng lòng tin 
cậy của chúng ta về Đức Chúa Trời, là Đấng thậm chí có thể khiến 
kẻ chết sống lại. Phao-lô đã rũ bỏ những cảm giác về quyền lực 
bản thân và bị đùa đến chỗ phải tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là 
Đấng yên ủi, giúp đỡ, khích lệ, và vực dậy từ cõi chết. 

1:10: Phao-lô khẳng định rằng vì cớ Đức Chúa Trời đã giải 
cứu ông khỏi thảm họa lớn dường ấy, thì ông và mọi Cơ-đốc nhân 
đều có thể đặt hy vọng nơi Đức Chúa Trời về sự giải cứu của Ngài. 
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Ông kêu gọi các Cơ-đốc nhân đặt lòng trông cậy nơi Đức Chúa 
Trời, là Đấng đã chứng tỏ sự thành tín của Ngài. Phao-lô dùng từ 
“mong” trong ý nghĩa Kinh Thánh là sự bảo đảm mà một người có 
thể dựa vào đó. Các tín nhân có thể tin cậy phó thác tương lai của 
họ cho Đức Chúa Trời, Đấng sẽ tiếp tục giải cứu họ khỏi những 
hoạn nạn, thử thách, khổ hạnh và hiểm nguy. Có lẽ Phao-lô đã 
không đề cập tới sự giải cứu khỏi hoạn nạn cuối cùng, bèn là hoạn 
nạn trong hiện tại, những khó khăn tại địa phương mà ông và 
những người Cô-rinh-tô đối diện. 
 
Mối Thông Công Của Sự Yên Ủi (1:11) 

Phao-lô kêu gọi những người Cô-rinh-tô cùng gia nhập với 
ông trong mối thông công về sự chịu khổ và yên ủi thông qua sự 
cầu nguyện. Phao-lô tuyên bố rằng những người Cô-rinh-tô có thể 
đồng công với Phao-lô qua sự cầu nguyện. 

Phao-lô nhìn nhận rằng ông khao khát nhiều người dự phần 
vào sự cầu nguyện tạ ơn vì ân điển lớn lao mà Chúa đã bày tỏ. 
Nhóm đông những khuôn mặt này hướng lên trong lời cầu nguyện 
tạ ơn vì sự giải cứu của Phao-lô cho thấy khả năng và nhu cầu phải 
có một mối thông công của sự chịu khổ và yên ủi. Khi các Cơ-đốc 
nhân kết hiệp lại với nhau trong sự chịu khổ và cầu nguyện, họ sẽ 
cùng nhau kinh nghiệm sự yên ủi và giải cứu của Đức Chúa Trời. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể yên ủi hoặc giải cứu 
các Cơ-đốc nhân trong bất cứ nỗi thống khổ nào. Không có sự 
hoạn nạn hoặc khó khăn nào là quá lớn mà Đức Chúa Trời không 
thể dẫn đưa các tín nhân vượt qua. Do đó, các Cơ-đốc nhân có 
nhiều lý do để tin cậy càng hơn ngay cả khi đối diện với những thử 
thách và sự chịu khổ. 

Sự yên ủi và giúp đỡ các Cơ-đốc nhân nhận được khi họ 
đối diện thử thách trang bị cho họ chia sẻ phước hạnh này với 
những người khác. Sự yên ủi trong những khổ nạn trước hết là cho 
người đang từng trải sự sầu thảm, nhưng cùng một lúc đó có mục 
đích cho phép và trang bị người đó để chia sẻ sự yên ủi của Đức 
Chúa Trời cho những người khác. 
Tất cả các Cơ-đốc nhân sống trong mối tương giao và sự liên kết 
mật thiết với Đấng Christ và với những Cơ-đốc nhân khác. Cơ-đốc 
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giáo trong ý muốn của Đức Chúa Trời không bỏ ai ở ngoài và cũng 
không bỏ ai lại phía sau. Mỗi Cơ-đốc nhân, và mỗi hoàn cảnh của 
Cơ-đốc nhân, đều quan trọng đối với mọi tín nhân. Sự hẹp hòi 
thiển cận của đời sống hiện đại không phù hợp với kế hoạch thiêng 
liêng cho cộng đồng Cơ-đốc. 

Khi các Cơ-đốc nhân đối diện với tai họa, buồn khổ, hiểm 
nguy, thử thách, sợ hãi hoặc những thảm kịch, họ phải chấp nhận 
những sự chịu khổ này như là một phần hành trình Cơ-đốc của họ 
và kể như họ đang chia sẻ sự thương khó của Đấng Christ. Sự dự 
phần vào đời sống và sự phục vụ Cơ-đốc bảo đảm sẽ có sự chống 
đối từ những cơ chế của thế gian, là điều bị tội lỗi cùng với Sa-tan 
chế ngự. 

Sự yên ủi và chăm sóc của Đức Chúa Trời ban cho các Cơ-
đốc nhân khi họ đối diện với bất cứ hoạn nạn hay thử thách nào 
chẳng bao giờ trở thành một sở hữu cá nhân cả. Sự yên ủi tuôn 
chảy từ Đấng Christ đến với tín nhân phải tuôn chảy ra từ tín nhân 
đó, bằng cách làm gương, đến với những người khác. Các Cơ-đốc 
nhân sống trong một mối thông công của sự chịu khổ và yên ủi. 

Các Cơ-đốc nhân có thể nhận được sự bảo đảm về ân điển 
và hy vọng rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã yên ủi và giải cứu sẽ 
tiếp tục yên ủi và giải cứu khi đối diện với bất cứ hoạn nạn nào có 
thể xảy ra. Không một hoàn cảnh nào là không thể vượt qua. Một 
phước hạnh lớn lao của sự đối diện với khốn khó và hoạn nạn đó là 
bài học tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là Đấng có thể giải cứu, hơn là 
tin cậy nơi sức riêng hoặc nỗ lực con người, là điều không thể 
mang lại lời đáp. Các Cơ-đốc nhân phải dành nhiều thời gian hơn 
nữa để lệ thuộc Đức Chúa Trời, Đấng có thể và sẽ đến giúp đỡ họ. 
Không có một hoàn cảnh nào là quá ảm đạm đến độ Đức Chúa 
Trời không thể hướng dẫn và giải cứu tín nhân ra khỏi đó mà đến 
chiến thắng. Chúng ta có thể trông cậy Đức Chúa Trời. 

 
Các Giáo Án 

Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Hãy viết những tình huống nan đề sau đây lên những tờ giấy 

rời và phát cho vài học viên khi họ bước vào phòng (có thể lấy 
từ www.baptistwaypress.org): 
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a. Tôi có người bạn vừa mất một đứa con vì ung thư. Tôi 
không biết phải nói hay làm gì cả. 

b. Vài đồng nghiệp của tôi vừa mất việc làm. Tôi có thể 
nói gì đây? 

c. Bạn của tôi vừa khám phá ra rằng chồng cô ấy không 
chung thủy. Tôi có nên nói gì hay không? Và nói gì? 

d. Một người quen của tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. 
Tôi có thể giúp người đó như thế nào? 

e. Một học viên khác trong lớp học Kinh Thánh của tôi trở 
thành chủ đề cho một cuộc nói chuyện nào đó. Tôi phải 
làm gì? 

2. Khi giờ học bắt đầu, mời các học viên nhận được mảnh giấy 
đọc lên từng nan đề ghi trên giấy. Khích lệ các học viên suy 
nghĩ về những hoàn cảnh mà họ đang đối diện trong đời sống 
của họ. Khẳng định rằng trong bài học của chúng ta hôm nay, 
Phao-lô có lời khuyên giúp đỡ chuẩn bị chúng ta cho chức vụ 
yên ủi những người đang đau buồn. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh 
3. Một trong những cách giới thiệu loạt bài học về II Cô-rinh-tô 

đó là chuẩn bị một tờ giấy có các câu hỏi và trả lời. Ghi các câu 
hỏi một bên của tờ giấy, và các câu trả lời ở phía bên phải tờ 
giấy. Mẫu dưới đây có câu trả lời đúng nằm ngang với câu hỏi, 
nhưng khi dùng cho các học viên, bạn hãy trộn lẫn thứ tự câu 
hỏi và câu trả lời, và yêu cầu các học viên gạch đường nối giữa 
câu hỏi và câu trả lời đúng (mẫu hiện có tại 
www.baptistwaypress.org). Sau khi hoàn tất hoạt động này, 
hãy chuẩn bị sẵn sàng để nêu câu đáp án. 

 
Những Dữ Kiện Về Hội Thánh Cô-rinh-tô 

Câu Hỏi Trả Lời 
1. Thành lập khi nào? 
 
 
 
2. Mối quan hệ với Phao-lô? 
 
4. Tình trạng xã hội? 

Chuyến hành trình truyền 
giáo thứ hai của Phao-lô 
(Công Vụ 18:1-17) 
 
Hội Thánh có nhiều rắc rối 
nhất của Phao-lô 
Một thành phố quốc tế với 
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4.Những nan đề trong Hội Thánh? 
 
5. Nan đề được đề cập chủ yếu? 
 
6. Bối cảnh tôn giáo? 
 
7. Những bức thư khác? 

đời sống đạo đức rất thấp 
Được bàn đến trong I Cô-
rinh-tô 
Thách thức trước sự lãnh đạo 
của Phao-lô 
Đền thờ của Aphrodite 
Có lẽ là một trong bốn bức 
thư 

 
Khi bạn trình bày những câu trả lời này, hãy nói thêm phần thông 
tin bối cảnh dựa vào Tài Liệu Học Viên và phần “Bình Giải Kinh 
Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này. Hãy giúp các học viên hiểu 
rằng trong bức thư này, chúng ta sẽ được giới thiệu về đời tư của 
Phao-lô khi ông bảo vệ Phúc Âm và vai trò lãnh đạo của ông vì ích 
lợi cho Hội Thánh đang gặp nan đề. 
5. Hãy viết câu hỏi sau đây lên bảng: Phao-lô đưa ra những tiêu 

chuẩn nào trong II Cô-rinh-tô 1:11 để có một chức vụ yên ủi 
hiệu quả? 

Viết những câu trả lời lên bảng khi các học viên nêu ý kiến. Ví dụ: 
a. Sự gặp gỡ cá nhân với Đức Chúa Giê-su Christ (1:1a) 
b. Thuộc về một mối thông công của các tín nhân (1:1b) 
c. Đã kinh nghiệm ân điển và sự bình an của Đức Chúa 

Trời (1:2) 
d. Có mối tương giao liên tục, đầy ý nghĩa với Đức Chúa 

Trời (1:3) 
e. Đã kinh nghiệm sự yên ủi của Đức Chúa Trời (1:4) 
f. Đã kinh nghiệm sự hiện diện của Đấng Christ trong 

những thời điểm chịu khổ (1:5) 
g. Kinh nghiệm hoạn nạn cách cá nhân (1:6) 
h. Hiểu mục đích cuối cùng của sự chịu khổ (1:7) 
i. Một lời chứng cá nhân hiệu quả (1:8-10) 
j. Kinh nghiệm với lời cầu thay (1:11) 

6. Khi mỗi tiêu chuẩn trên được nêu ra và ghi nhận, hãy trình bày 
thêm vài ý liên hệ đến từng câu trong phần “Bình Giải Kinh 
Thánh” trong Tài Liệu Học Viên này. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
7. Nhắc lại những tình huống đã đề cập đến trong bước 1 ở phần 

đầu bài học. Yêu cầu các học viên gợi ý xem những phẩm chất 
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họ khám phá được trong suốt bài học này có thể đem áp dụng 
cho mỗi tình huống này như thế nào. Việc này có thể thực hiện 
trong nhóm nhỏ hoặc cả lớp làm chung. Họ sẽ chia sẻ những ý 
đại loại như sau: 

a. Bạn sẽ biết rõ hơn mình cần phải nói gì nếu bạn đã có 
một kinh nghiệm chịu khổ tương tự hoặc nếu bạn đã 
cùng chia sẻ sự chịu khổ với một Cơ-đốc nhân khác. 
Nếu bạn có một kinh nghiệm tương tự, hãy làm chứng 
lại. Nếu không, hãy dâng lời cầu thay. 

b. Một lần nữa, nếu bạn có một kinh nghiệm tương tự, bạn 
sẽ có thể chia sẻ lời chứng của mình. Nếu không, hãy 
nói những lời yên ủi dựa trên các kinh nghiệm khác về 
sự chịu khổ. 

c. Nếu bạn là một Cơ-đốc nhân và đã đang tận hưởng mối 
thông công với người này trong Hội Thánh, thì sự hiện 
diện của bạn thôi cũng là một nguồn sức mạnh. Những 
người có sự ngại ngùng này trong đời sống họ rất cần 
một người bạn và sự khích lệ của những người bạn Cơ-
đốc. 

d. Bạn sẽ luôn sẵn sàng để phục vụ bất cứ ai đang đối diện 
với thảm họa khi đức tin của bạn đặt trên sự nhận thức 
không ngừng về ân điển và sự bình an của Đức Chúa 
Trời. Chỉ có người nào kinh nghiệm những giờ phút 
chịu khổ như vậy thì mới có thể cảm nhận sự hiện diện 
của Đấng Christ như một bạn cùng chịu khổ với mình. 
Người đó sẽ kinh nghiệm một điều mà không phải mọi 
Cơ-đốc nhân đều có cơ hội kinh nghiệm. 

8. Một số thành viên có thể sẵn sàng chia sẻ cách làm thế nào để 
họ cảm thấy được chuẩn bị tốt hơn để giúp đỡ một ai khác mà 
họ biết sau bài học hôm nay. Họ cũng có thể chia sẻ những 
phẩm chất nào trong số những điều Phao-lô đề cập có thể đem 
áp dụng cho hoàn cảnh của họ. 

 
Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Bắt đầu bằng cách mời các học viên chia sẻ những tấm gương 

mà họ biết về những người đang chịu khổ. Nếu các học viên tỏ 
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ra chậm trả lời, hãy đọc những tình huống nan đề đề cập trong 
phần giáo án trước. 

2. Khẳng định rằng trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ thấy cách 
Phao-lô bàn đến tầm quan trọng của việc giúp đỡ hiệu quả 
những ai đang kinh nghiệm sự khổ nạn. Điều này sẽ giúp 
chúng ta sẵn sàng để giúp đỡ những người khác và nhận sự 
giúp đỡ của người khác khi chúng ta gặp khổ nạn. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Hãy trình bày tổng quát về II Cô-rinh-tô dựa vào phần “Giới 

Thiệu II Cô-rinh-tô” trong Tài Liệu Học Viên. Bạn cũng có thể 
dùng bài kiểm tra thử trong bước 3 của giáo án trước. 

4. Hãy đọc lớn tiếng II Cô-rinh-tô 1:1. Hỏi, Theo bạn, vì sao 
Phao-lô đề cập đến chức vụ sứ đồ của ông trong câu Kinh 
Thánh này? Yêu cầu các học viên lắng nghe xem trong suốt bài 
học này có thêm bằng chứng gì cho thấy Phao-lô đang bảo vệ 
vai trò lãnh đạo của ông. 

5. Hãy đọc lớn tiếng II Cô-rinh-tô 1:2-3. Hỏi, Các câu Kinh 
Thánh này đề cập đến những ân tứ nào của Đức Chúa Trời 
khiến cho Phao-lô bày tỏ lời tạ ơn? Thuyết trình ngắn về ý 
nghĩa của “ân điển,” “sự bình an,” “thương xót,” và “yên ủi.” 
Dựa vào Tài Liệu Học Viên và phần “Bình Giải Kinh Thánh” 
trong Tài Liệu Giáo Viên này để lấy ý. 

6. Trước khi đọc II Cô-rinh-tô 1:4-7, khích lệ các học viên lắng 
nghe những sự chuẩn bị cho một chức vụ yên ủi như điều 
Phao-lô trình bày trong các câu này. Những sự chuẩn bị này 
gồm có: 

a. Khi chúng ta nhận lãnh sự yên ủi của Đức Chúa Trời 
trong những lúc gặp nan đề, chúng ta cũng nhận lãnh 
năng lực để giúp đỡ những người khác trong những lúc 
họ gặp nan đề (1:4). 

b. Khi chúng ta đồng nhất với những sự thương khó của 
Đấng Christ, chúng ta cũng đồng nhất với sự yên ủi của 
Đấng Christ (1:5). 

c. Khi chúng ta từng trải khó khăn, chúng ta nhận thức rõ 
khó khăn đó là một cơ hội để thêm sức mạnh cho chức 
vụ của chúng ta đối với những người khác (1:6). 

d. Khi chúng ta giúp đỡ những người khác, chúng ta đang 
chuẩn bị họ cho chức vụ của riêng họ. 
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7. Chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn có liên hệ đến kinh nghiệm 
về sự chịu khổ tại A-si theo như điều Phao-lô mô tả trong II 
Cô-rinh-tô 1:8-10. Thông tin này có thể tìm thấy trong Tài Liệu 
Học Viên. 

8. Nếu Hội Thánh của bạn có một mục vụ cầu thay, hãy mời một 
ai đó trình bày về mục vụ này kết hợp với phần thảo luận của 
bạn về 1:11. Nếu không, hãy thách thức lớp của bạn suy nghĩ 
đến việc ủng hộ cho một mục vụ như thế trong Hội Thánh của 
bạn. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
9. Thách thức các học viên dự phần vào mục vụ cầu thay trong 

Hội Thánh của bạn.  
Khích lệ các học viên chia sẻ những cách cụ thể họ có thể áp dụng 
bài học này vào đời sống của họ trong tuần lễ khi họ đối diện với 
những giờ phút hoạn nạn, hoặc khi họ giúp đỡ những người khác, 
là những người đang ở trong những giờ phút hoạn nạn đó.  
 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
II C ô-rinh-t ô 1:12—2:11  

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?  

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên lượng giá xem họ 
đối diện các mối quan hệ căng thẳng 

như thế nào.  
 

Bài Hai 
 

Khi Các Mối 
Quan Hệ Trở Nên 
Căng Thẳng 
 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 
 

Bài học này nói về 
những phương cách Cơ-đốc 
nhằm giải quyết các mối quan 
hệ căng thẳng, có liên hệ mật 
thiết tới văn cảnh. Tuy nhiên, 
chúng ta không thể biết tuyệt 
đối chắc chắn mọi điều liên 
quan tới văn cảnh vì Kinh 
Thánh không trực tiếp bàn đến 
mọi chi tiết của tình huống dẫn 
đến những lời dạy của Phao-lô. 

Điều rõ ràng đó là đã 
có một mối quan hệ căng thẳng 
giữa Phao-lô với ít nhất là một 
số Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô (II 
Cô-rinh-tô 2:5-11; 7:8-13). Cội 
rễ của mối quan hệ căng thẳng 
này dường như là một ai đó 
hoặc một nhóm nào đó tại Cô-
rinh-tô tấn công Phao-lô, cùng 
với việc Phao-lô nghĩ rằng 
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những người Cô-rinh-tô không ủng hộ ông. Nội dung cuộc tấn 
công không được tiết lộ, vì Kinh Thánh không trực tiếp giải thích. 
Sự chống đối Phao-lô là điều chắc chắn; những lý do và nội dung 
của sự chống đối thì không rõ. 

Điều hầu như có thể chắc chắn đó là ở đây không nói về 
người phạm tội đề cập đến trong I Cô-rinh-tô 5:1-12. Phao-lô đòi 
phải dứt người này ra khỏi mối thông công. Chúng ta không biết 
chắc chắn, nhưng hàm ý khá rõ đó là những người đối lập với 
Phao-lô đã đặt vấn đề về sự ngay thật, về thẩm quyền của ông trên 
Hội Thánh Cô-rinh-tô, sự đáng tin cậy, và có lẽ cả tình yêu thương 
của ông dành cho những người Cô-rinh-tô. Sự căng thẳng không 
chỉ vì một biến cố của sự tấn công, nhưng cũng vì sự chống đối 
liên tục từ những người được gọi là “sứ đồ giả” (II Cô-rinh-tô 
11:13). 

Phao-lô thực sự đã thay đổi những kế hoạch của ông trong 
việc thăm viếng những người Cô-rinh-tô. Ông dự định đi đến Ma-
xê-đoan và rồi đến Cô-rinh-tô. Ông đã viết một bức thư cho những 
người Cô-rinh-tô, “thơ tôi viết cho anh em” (xem I Cô-rinh-tô 5:9). 
Để trả lời các câu hỏi và những lời tường trình, Phao-lô viết thư I 
Cô-rinh-tô và gởi Ti-mô-thê mang đến Cô-rinh-tô. Lời tường trình 
của Ti-mô-thê về những nan đề đã khiến Phao-lô thay đổi kế hoạch 
và lên thuyền đi thẳng đến Cô-rinh-tô. 

“Chuyến viếng thăm buồn rầu” (II Cô-rinh-tô 2:1) có lẽ bắt 
nguồn từ sự tấn công Phao-lô trực tiếp. Thay vì trở lại Cô-rinh-tô, 
Phao-lô viết “bức thư buồn rầu” (2:4; 7:8). Ông lại thay đổi kế 
hoạch đến thăm Cô-rinh-tô. Phao-lô đi thẳng tới Ma-xê-đoan, sau 
khi đã sai Tít mang “bức thư buồn rầu” đến Cô-rinh-tô. 

Tại Ma-xê-đoan, Phao-lô nhận được tin mừng về thực trạng 
tại Cô-rinh-tô và đã viết thư II Cô-rinh-tô để tái khẳng định mối 
quan hệ với những người Cô-rinh-tô (xem 7:2-16). Phần thảo luận 
trong II Cô-rinh-tô 1:12—2:13 bắt nguồn trực tiếp từ bối cảnh mối 
thông công căng thẳng này, và sự tái khẳng định mối quan hệ giữa 
những tín hữu Cô-rinh-tô với Phao-lô. 
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Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Thực Tại Về Các Mối Quan Hệ Căng Thẳng (1:12-19) 

Các Cơ-đốc nhân và thành viên Hội Thánh không hề tự 
động miễn nhiễm khỏi những tác động tổn thương của các mối 
quan hệ căng thẳng phát xuất từ sự bất đồng quan điểm, ghen tị, 
hiểu lầm, tự cho mình làm trung tâm, và những cảm giác đau lòng. 
Sa-tan ngăn trở công việc của Đấng Christ bằng cách gây nên và 
lợi dụng những mối quan hệ căng thẳng này giữa các Cơ-đốc nhân. 

Rõ ràng những mối quan hệ căng thẳng đã xuất hiện giữa 
Phao-lô và các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô. Tuy nhiên, chúng ta 
không thể biết chắc những lý do tạo nên mối quan hệ căng thẳng 
này. Chúng ta biết rằng đã có một cuộc tấn công nhằm vào Phao-lô 
(2:5; 7:12). Phao-lô bảo vệ sự ngay thật và tình yêu thương của 
mình. Bởi lòng sẵn sàng tha thứ, ông bày tỏ sự đầy đủ của ân điển 
Đức Chúa Trời là điều khiến cho mọi người có thể sống với nhau 
và khôi phục mối thông công Cơ-đốc. 
 
Những Tảng Đá Nền Của Sự Phục Hồi (1:12—2:4) 

Sự làm mới lại mối thông công và phục hồi là mục tiêu 
chính khi các mối quan hệ căng thẳng xuất hiện. Đức Chúa Trời 
ban những tảng đá nền để đạt được sự hòa giải giữa các Cơ-đốc 
nhân. 

1:12-14: Một tảng đá nền cho sự phục hồi mối thông công 
khi gặp phải các mối quan hệ căng thẳng là sự ngay thẳng trước 
sau như một. Sự nhất quán về hành vi tạo nên lòng tin cậy trong 
các mối quan hệ của con người và làm nền tảng cho sự tin tưởng 
lẫn nhau vốn rất cần thiết cho các mối quan hệ đúng đắn của con 
người. 

Phao-lô bảo vệ sự ngay thật của mình bằng cách “làm vẻ 
vang” về hành vi đúng của ông trước cam kết đối với những người 
Cô-rinh-tô. Chúng ta không nên khó chịu khi Phao-lô dùng chữ 
“làm vẻ vang.” Trong văn hóa Hy Lạp thời đó, việc “làm vẻ vang” 
là một cách nói tu từ để tự khen mình mà không kiêu ngạo. Ý niệm 
về sự “làm vẻ vang” là trọng tâm những bức thư của Phao-lô—ông 
dùng những từ có gốc của chữ “làm vẻ vang” thường xuất hiện 
trong II Cô-rinh-tô (1:12; 5:12; 7:4, 14; 8:24; 9:2-3; 10:8, 13, 15-
17; 11:10, 12, 16-18, 30; 12:1, 5-6, 9). 
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Phao-lô dùng ý niệm làm vẻ vang theo hai cách khác nhau. 
(1) Ông phủ nhận bất cứ sự khoe mình nào có vẻ phô trương hoặc 
gợi lên rằng người đó đã thành công bởi năng lực hoặc sức riêng 
của con người (xem I Cô-rinh-tô 3:21; 4:7; 5:6). (2) Ông khẳng 
định sự khoe mình về sự phục vụ của một người trong quyền năng 
Đức Chúa Trời miễn là điều đó đặt trên nền tảng ân điển Đức Chúa 
Trời và hướng về Đức Chúa Trời thay vì bất cứ một con người 
nào.  

Phao-lô khoe mình rằng ông đã cư xử đúng mực trên nền 
tảng “lương tâm” của ông (II Cô-rinh-tô 1:12). Hành vi và sự chính 
trực của Phao-lô không bắt nguồn từ “sự khôn ngoan theo tánh xác 
thịt” (chẳng hạn sự xảo trá của con người, 4:2; hoặc những nỗ lực 
để tạo ấn tượng và lạm dụng). 

Hành vi của Phao-lô bắt nguồn từ ân điển Đức Chúa Trời, 
vốn là điều hướng dẫn và định hình hành vi Cơ-đốc. Phao-lô tuyên 
bố rằng ông hành động cách “thánh sạch” và “thật thà,” là điều 
không bắt nguồn từ sức lực con người, nhưng bắt nguồn từ ân điển 
Đức Chúa Trời (1:12). 

1:13-14: Phao-lô chứng minh cho sự ngay thẳng của ông 
bằng cách nhắc những người Cô-rinh-tô về những điều ông dạy, là 
điều họ đã hiểu. Khi những Cơ-đốc nhân này hiểu sự dạy dỗ của 
Phao-lô, họ có thể vui mừng với ông. Phao-lô và những người Cô-
rinh-tô có thể bày tỏ niềm vui với nhau—mãi cho đến và trong suốt 
ngày cuối cùng của Đức Chúa Giê-su Christ. 

1:15-20: Tảng đá nền thứ hai cho sự phục hồi mối thông 
công khi gặp phải những mối quan hệ căng thẳng là sự truyền 
thông rõ ràng. Sự truyền thông rõ ràng xóa bỏ những hiểu lầm vốn 
là điều làm tổn hại mối thông công và mối quan hệ. Trước lời cáo 
buộc rằng ông không giữ những lời hứa của mình và không đáng 
tin cậy, Phao-lô giải thích rõ những thay đổi trong các kế hoạch 
thăm viếng của ông không phải bắt nguồn từ sự không kiên định 
hoặc thay đổi bèn là do sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của 
Đức Chúa Trời là phải, phải, tức là không thay đổi, thì sứ điệp của 
Phao-lô cũng không thay đổi giống như vậy. 

Phao-lô tìm cách phục hồi mối quan hệ với những người 
Cô-rinh-tô bằng cách truyền thông rõ ràng những kế hoạch đi lại 
đã thay đổi của ông, và những kế hoạch này được đặt trên nền tảng 
Đấng Christ không thay đổi như thế nào. Phương thuốc chữa lành 
nhiều đổ vỡ trong các mối quan hệ con người bắt đầu có hiệu 
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nghiệm khi sự truyền thông rõ ràng xóa tan những nghi ngờ, hiểu 
lầm và thắc mắc. 

1:21-22: Tảng đá nền thứ ba cho sự phục hồi mối thông 
công khi gặp phải những mối quan hệ căng thẳng là nhân cách 
giống Đấng Christ. Nhân cách giống Đấng Christ, là điều chỉ đến 
thông qua ân điển Đức Chúa Trời, vẫn là một yếu tố cần thiết trong 
nỗ lực phục hồi mối thông công. 

Phao-lô dùng cụm từ “chúng tôi với anh em” để hàm ý rằng 
những người Cô-rinh-tô cũng nhận lãnh sự ban cho nhân cách của 
Đức Chúa Trời. Khi sử dụng một hình ảnh ẩn dụ trong thương mại, 
Phao-lô minh chứng rằng Đức Chúa Trời đã “đóng” “ấn” trên họ. 
Trong thời của Phao-lô, dấu ấn giống như một chữ ký bảo đảm cho 
tính xác thực của tài liệu hoặc thông điệp. 

Đời sống thuộc linh hoàn toàn xuất phát từ Đức Chúa Trời, 
là Đấng lập nên dấu ấn, xức dầu và bảo đảm. Nhân cách giống 
Chúa tạo nên một nền tảng cho sự phục hồi mối thông công giữa 
vòng các Cơ-đốc nhân. 

1:23—2:4: Tảng đá nền thứ tư để làm mới lại mối thông 
công khi gặp phải những mối quan hệ căng thẳng là động cơ đúng 
đắn. Phao-lô bày tỏ hai động cơ lớn cho sự phục hồi mối thông 
công—tìm kiếm lợi ích cho những người khác và bày tỏ tình yêu 
thương của Đức Chúa Trời. Ông thay đổi những kế hoạch thăm 
viếng để tránh xảy ra thêm một kinh nghiệm đau thương nữa—
không chỉ đơn thuần là cho ông, nhưng chủ yếu là cho các Cơ-đốc 
nhân Cô-rinh-tô. Ông không hề có ý định “làm… buồn rầu” những 
người lẽ ra phải làm ông vui và vui mừng bởi ông (2:1-4). 

Động cơ thứ hai khiến Phao-lô nỗ lực phục hồi mối quan hệ 
là để ông có thể bày tỏ tình yêu thương sâu đậm của ông dành cho 
những người Cô-rinh-tô. Ngay cả “bức thư đau buồn” cũng đã 
được viết ra bởi tình yêu thương và sự quan tâm đối với những 
người Cô-rinh-tô (“nước mắt dầm dề,” 2:4). Phao-lô đã nói thẳng, 
nhưng trong tình yêu thương nhằm nỗ lực phục hồi các mối quan 
hệ và bày tỏ tình yêu thương sâu đậm của ông (2:2-4). 

1:24: Tảng đá nền thứ năm cho sự phục hồi mối thông công 
khi gặp phải những mối quan hệ căng thẳng là sự lãnh đạo hợp tác. 
Phao-lô tuyên bố rằng sự lãnh đạo của ông không phải là “cai trị” 
những người Cô-rinh-tô nhưng là đồng công với họ vì niềm vui 
cho họ. Phao-lô chống lại bất cứ trật tự quyền lực nào tác động đến 
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đức tin của những người Cô-rinh-tô. Ông chỉ khao khát đồng công 
với họ để giúp họ đứng vững trong đức tin. 
 
Phục Hồi Mối Thông Công: Mục Đích (2:5-11) 

Phao-lô đã viết “bức thư đau buồn” và đã điều chỉnh những 
kế hoạch thăm viếng của ông trong tổng thể mục đích hòa giải sự 
căng thẳng và làm mới lại mối thông công với những Cơ-đốc nhân 
Cô-rinh-tô. Mục đích của ông không phải là minh oan cho bản 
thân, mà cũng không phải xin lỗi. 

Phao-lô nhìn thấy sự hiện thực của mục đích đó. Tít đem 
tin mừng đến Ma-xê-đoan về tình hình tại Cô-rinh-tô. Những 
người Cô-rinh-tô đã ăn năn quay trở lại hành vi đúng đắn, đã kỷ 
luật người phạm tội, và tái xác định lòng trung thành của họ đối 
với Phao-lô, cũng như tình yêu thương họ dành cho ông (xem 7:2-
16). Phao-lô vui mừng vì “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” đã 
đưa đến sự thay đổi cũng như giải pháp cho mối quan hệ căng 
thẳng (7:10). 

2:5: Phao-lô chuyển sang nhắm trực tiếp vào biến cố góp 
phần gây nên những mối quan hệ căng thẳng. Đó chính là hành 
động của một người tại Cô-rinh-tô. Từ Hy Lạp ở đây thực sự có 
nghĩa là, nếu bất cứ ai đã gây nên buồn rầu, như họ chắc chắn đã 
làm. Phao-lô thừa nhận ông cảm nhận có ngòi của sự xung đột 
nhưng đã lập tức nhắc nhở những người Cô-rinh-tô rằng toàn bộ 
thân thể gồm các tín nhân cũng phải chịu khổ chung. 

2:6-9: Bày tỏ lòng hào hiệp lớn, Phao-lô khuyên rằng sự kỷ 
luật mà Hội Thánh thực hiện là đủ rồi. Họ nên tha thứ, yên ủi, và 
xác nhận một lần nữa tình yêu thương của họ đối với người phạm 
tội. Làm như thế, những người Cô-rinh-tô sẽ thể hiện lòng sẵn sàng 
vâng phục Phúc Âm của họ và phục hồi được người anh em đã 
phạm tội. Ngược lại, người anh em phạm tội có thể sẽ bị “buồn rầu 
quá lớn” (suy sụp) vì mặc cảm tội lỗi. 

2:10: Phao-lô khẳng định rằng ông đồng ý với sự tha thứ 
cho người đó. Động từ ở đây cho thấy rằng Phao-lô đã tha thứ cho 
người này trước khi Hội Thánh hành động. Chữ “nếu” trong câu 
“nếu… đã tha” có lẽ nên hiểu là chắc chắn có điều gì đó để tha thứ. 
2:11: Phao-lô khuyên phục hồi người phạm tội để Sa-tan sẽ không 
“thắng” Hội Thánh, tức là cướp đi hoặc chiếm mất một điều gì đó 
mà Hội Thánh đáng có. Nếu một người không được tha thứ và 
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phục hồi, Hội Thánh sẽ mất sự hiện diện cũng như sự góp phần của 
người đó. 

Làm mới lại mối thông công Cơ-đốc và hòa giải với các 
Cơ-đốc nhân bị cô lập là mục đích của việc đối diện với những mối 
quan hệ căng thẳng. Nỗ lực đạt được mục đích này hoàn toàn dựa 
trên sự chu cấp của Đức Chúa Trời. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Những mối quan hệ căng thẳng sẽ xuất hiện thậm chí giữa 
vòng các Cơ-đốc nhân tận tụy và đang phục vụ trong các Hội 
Thánh. Các Cơ-đốc nhân không nên ngạc nhiên bởi những căng 
thẳng trong các mối quan hệ và sự đổ vỡ trong mối thông công, 
nhưng phải đồng công với Đức Thánh Linh để làm mới lại mối 
thông công và phục hồi các mối quan hệ. Có rất ít Hội Thánh tồn 
tại mà không có những căng thẳng này. 

Mục đích của đời sống Cơ-đốc khi gặp phải các mối quan 
hệ căng thẳng là phục hồi lòng tin cậy lẫn nhau cùng với mối thông 
công. Không được để cho sự tự bào chữa và biện hộ cho những 
quan điểm cá nhân trở thành động cơ của việc giải quyết các mối 
quan hệ căng thẳng. 

Các mối quan hệ căng thẳng giữa vòng các Cơ-đốc nhân có 
những tác động nghiêm trọng và bất lợi trên đời sống những người 
có liên quan, trên công việc của Chúa, Hội Thánh Ngài, và trên 
tiến trình mở rộng vương quốc Đức Chúa Trời. Sa-tan có mưu đồ 
dùng những căng thẳng trong các mối quan hệ mà đem điều ác 
đến. Hắn lợi dụng những bất đồng, những oán giận giữa vòng các 
tín hữu, lợi dụng những sự xúc phạm chưa tha thứ và lừa dối người 
ta vào cảm giác thù hận để hãm hại toàn thể phong trào Cơ-đốc. 

Giải quyết những xung đột và những mối quan hệ căng 
thẳng đôi khi đòi hỏi phải nói thẳng và trực tiếp chú ý tới hành vi 
sai trái. Tuy nhiên, các Cơ-đốc nhân phải cảnh giác rằng sự thẳng 
thắn có thể bị lạm dụng. Chỉ sau khi suy gẫm, cầu nguyện, tự dò 
xét chính bản thân về những động cơ, và có lòng tin cậy nơi Đức 
Thánh Linh, thì các Cơ-đốc nhân mới nên dùng đến lối nói đó. 

Các Cơ-đốc nhân phải tin rằng Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt 
họ qua kinh nghiệm về sự phục hồi mối thông công và vượt qua 
những mối quan hệ căng thẳng. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chu 
cấp những tảng đá nền góp phần vào cả tiến trình này. 
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Giải quyết xung đột thường bắt đầu bằng sự thừa nhận rằng 
một người đã chịu đau khổ. Tuy nhiên, nỗi đau cá nhân là điều thứ 
yếu đối với tác hại của những mối quan hệ căng thẳng trong thân 
thể Cơ-đốc, Hội Thánh. 

Sự tha thứ Cơ-đốc là hết sức cần thiết để vượt qua các mối 
quan hệ căng thẳng. Sự tha thứ bao hàm ý niệm về sự phục hồi. Kỷ 
luật Hội Thánh phải luôn tìm cách phục hồi hơn là loại trừ. 

Việc đón nhận cung cách lãnh đạo phục vụ có thể tránh 
được những căng thẳng trong các mối quan hệ và phục hồi các mối 
quan hệ khi có sự căng thẳng. Các mối quan hệ căng thẳng thường 
bắt nguồn từ những người lãnh đạo nào cứ khăng khăng nhấn 
mạnh thẩm quyền hay quyền lực. Đức Chúa Giê-su chống lại việc 
lãnh đạo khắt khe, lạm quyền trong vương quốc Đức Chúa Trời 
(Ma-thi-ơ 20:24-28). Sự lãnh đạo mềm mại trong tinh thần hợp tác, 
làm việc với những người khác có thể giúp tránh được các mối 
quan hệ căng thẳng. 
 

Các Giáo Án 
Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Chia sẻ những trường hợp nghiên cứu theo tình huống sau đây 

khi bạn bắt đầu bài học: 
a. Larry là một hội viên trung tín nhiều năm rồi. Anh đã 

phục vụ trong nhiều lĩnh vực mục vụ khác nhau và hiện 
đang là chấp sự của Hội Thánh. Vì một lý do vô danh 
nào đó (có lẽ là sự ghen tị) một thành viên khác của Hội 
Thánh đã chỉ trích Larry. Người này cảm thấy rằng 
Larry tìm kiếm sự nhìn nhận và tận hưởng địa vị có tầm 
ảnh hưởng trong Hội Thánh. Larry biết lời chỉ trích này, 
vì một trong những người bạn của anh đã nói điều đó 
với anh. Larry nên làm gì đây? 

b. Barbara đã dạy lớp Trường Chúa Nhật cho người lớn 
được vài năm. Các học viên trong lớp đều được tự do 
đặt câu hỏi và góp ý trong giờ học. Tuy nhiên, gần đây, 
một số học viên công khai chỉ trích cách dạy của 
Barbara. Những lời bàn và những câu hỏi thách thức 
của họ đã làm xao lãng lớp học, và dĩ nhiên khiến 
Barbara rất nản lòng. Cô ấy nên làm gì? 
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2. Cho các học viên góp ý trả lời cho từng trường hợp nghiên cứu 
trước khi đặt câu hỏi sau đây: Làm thế nào để chúng ta bảo vệ 
chính mình trước sự chỉ trích không công bằng mà không tỏ ra 
phòng thủ, cũng không tạo nên những mối quan hệ căng thẳng? 
Khẳng định rằng Phao-lô rõ ràng là nạn nhân của sự chỉ trích 
không công bằng từ một số người tại Cô-rinh-tô. Chúng ta có 
thể học được nhiều điều về những nan đề trong Hội Thánh này 
đồng thời học hỏi xem Phao-lô đối diện với các mối quan hệ 
căng thẳng như thế nào. Tấm gương của ông sẽ giúp cho những 
ai trong chúng ta đang cố gắng xác định cách đáp ứng thích 
hợp với những người chỉ trích chúng ta. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Chia lớp ra làm hai nhóm. (Không cần thiết phải đổi chỗ ngồi.) 

Khi mỗi câu Kinh Thánh được đọc lên và thảo luận, yêu cầu 
một nhóm lắng nghe và tìm bằng chứng chứng tỏ sự chỉ trích 
cụ thể nhắm vào Phao-lô bởi một ai đó trong vòng những 
người Cô-rinh-tô. Yêu cầu nhóm thứ hai lắng nghe và tìm bằng 
chứng cho thấy Phao-lô đang tự bảo vệ mình hay ông đang bảo 
vệ Phúc Âm. Dưới đây là một số gợi ý về những lời chỉ trích và 
bào chữa mà các học viên có thể đề cập đến: 

a. Một số người có thể đã chất vấn lối sống của Phao-lô 
(1:12a). Phao-lô chỉ đơn giản nhắc họ nhớ về cách ông 
đã sống khi ông còn ở Cô-rinh-tô. 

b. Một số người có thể đã cáo buộc Phao-lô có công việc 
riêng (1:12b). Mục đích của Phao-lô cho những người 
Cô-rinh-tô là họ công bố Phúc Âm chứ không phải điều 
gì khác. 

c. Một số người có thể đã nói rằng Phao-lô có nhiều ẩn ý 
trong lời dạy của ông (1:13-14). Sự khôn ngoan của 
Phao-lô đến từ Đức Chúa Trời. Đó không phải là kết 
quả của sự khôn ngoan cá nhân ông. Những sự dạy dỗ 
của ông là rõ ràng và đáng tin cậy. 

d. Một số người có thể đã nói rằng Phao-lô là không thể 
tin cậy được (1:15-16, 23). Ông giải thích rằng việc ông 
thay đổi kế hoạch là vì ích lợi cho họ, chứ không phải 
vì ông “không kiên định.” 

e. Một số người có thể đã nói rằng lời của ông không đáng 
tin cậy (1:17-22). Sự chân thật của Phao-lô đang bị đe 
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dọa. Phao-lô tập trung vào Đức Chúa Giê-su như là 
bằng chứng của Phúc Âm. 

f. Một số người có thể đã cáo buộc Phao-lô vi phạm sự tự 
do của họ trong Đấng Christ (1:24). Phao-lô bảo vệ vai 
trò của ông trong sự giúp đỡ người khác phát triển về 
phương diện tâm linh, đạt được niềm vui của sự cứu 
rỗi, và trưởng thành trong đức tin của họ. 

g. Một số người có thể đã nói rằng Phao-lô thực sự không 
quan tâm đến họ (2:1-4). Phao-lô chứng minh điều 
ngược lại trong các câu này. Ông bảo vệ lợi ích cho Hội 
Thánh. 

h. Một số người có thể đã diễn dịch sai những sự dạy dỗ 
của Phao-lô về sự kỷ luật Hội Thánh (2:5-11). Những 
hành động của Phao-lô bắt nguồn bởi tình yêu thương 
ông dành cho Phúc Âm và cho Hội Thánh. 

4. Sau khi đọc mỗi câu Kinh Thánh hoặc mỗi phần, cho hai đội 
trả lời khi bạn trình bày phần thông tin bối cảnh liên hệ tới từng 
câu một. Viết các câu tóm tắt lên bảng để cuối cùng giúp cả lớp 
xác định xem Phao-lô đang bảo vệ chính bản thân mình hay 
ông đang bảo vệ Phúc Âm. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
5. Một lần nữa đề cập đến những trường hợp nghiên cứu theo tình 

huống trong bước 1, phần đầu bài học. Cho các học viên áp 
dụng những câu tóm tắt vào mỗi trường hợp để giúp quyết định 
xem đáp ứng nào là phù hợp nhất cho Larry và Barbara. Chẳng 
hạn: 

a. Larry không nên để cho sự chỉ trích làm thay đổi cam 
kết của anh đối với Chúa và với Hội Thánh. Anh nên 
tiếp tục ở trong cương vị lãnh đạo của mình và chỉ đáp 
ứng trước sự chỉ trích nếu những sự chỉ trích đó có tác 
động tiêu cực đến công việc của Hội Thánh. 

b. Barbara nên đối đầu với những người chỉ trích cô vì sự 
chỉ trích của họ đang ảnh hưởng đến hiệu quả của cả 
lớp học. Có lẽ những người này muốn mở một lớp học 
mới. 

6. Mời các học viên chia sẻ những tình huống trong cuộc sống có 
liên hệ đến họ, những tình huống có thể áp dụng tấm gương 
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Phao-lô để giúp giải quyết vấn đề của những mối quan hệ căng 
thẳng.  

 
Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Bạn có thể dùng những trường hợp nghiên cứu theo tình huống 

trong giáo án thứ nhất. Nếu không, mời các học viên chia sẻ 
những ví dụ về các mối quan hệ căng thẳng trong đời sống của 
họ, là kết quả của sự chỉ trích không công bằng nhằm vào một 
người khác. Hỏi, Kết quả cuối cùng là gì? (Hãy chia sẻ những 
gương tốt lẫn gương xấu.) Khẳng định rằng trong bài học 
chúng ta hôm nay, chúng ta sẽ học về một tấm gương tốt về 
cách một người lãnh đạo đối diện với những người chỉ trích 
mình mà không làm cho vấn đề các mối quan hệ căng thẳng trở 
nên tồi tệ hơn. 

2. Hỏi, Chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình chống lại sự chỉ 
trích không công bằng mà không tỏ ra phòng thủ hay không? 
Phao-lô có làm được điều đó không? Nếu có, ông đã làm điều 
này như thế nào? Khẳng định rằng mục đích chính của Phao-lô 
luôn là bảo vệ Phúc Âm và phúc lợi của Hội Thánh. Với ưu 
tiên này, không ai có thể cáo buộc là ông tự vệ được. Hỏi, Làm 
thế nào để chúng ta có thể noi theo gương của Phao-lô?” 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Hỏi, Những lời chỉ trích khả dĩ nào đã được đưa ra nhằm chống 

lại Phao-lô, khiến ông nói những lời bình trong 1:12-14? (Xem 
giáo án thứ nhất, bước 3, các mục a, b, và c.) Tiếp tục bằng câu 
hỏi, Theo câu 14, khi nào thì sự khoe mình đó là chấp nhận 
được? (Khi điều đó hướng đến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời 
và đáp lại Phúc Âm.) 

4. Dùng một bản đồ và chỉ ra những khu vực được đề cập đến 
trong 1:16. Hướng dẫn các học viên tìm câu Kinh Thánh nào 
trong bài học của chúng ta hôm nay giải thích lý do Phao-lô 
thay đổi kế hoạch (1:23). Chuẩn bị chia sẻ những thông tin về 
các bức thư khác nhau Phao-lô viết cho những người Cô-rinh-
tô để giúp các học viên hiểu vì sao mối quan hệ giữa Phao-lô 
và những người này trở nên căng thẳng… Xem phần “Lý Giải 
Về Sự Thay Đổi Trong Các Kế Hoạch (1:15—2:4)” trong Tài 
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Liệu Học Viên. Mời một người đọc lớn tiếng 2:1-4 như phần 
chú giải thêm cho những mối quan hệ căng thẳng này. 

5. Liệt kê lên bảng những điểm chính của lời bảo vệ Phúc Âm 
như Phao-lô đã trình bày trong 1:17-20. Những điểm này gồm 
có: 

a. Các kế hoạch của Phao-lô được hướng dẫn bởi Đức 
Thánh Linh, chứ không phải bởi suy nghĩ cá nhân.  

b. Những lời ông nói cũng từ Đức Chúa Trời mà đến, chứ 
không dựa trên sự thay đổi thất thường của con người. 

c. Đức Chúa Giê-su Christ là “Đấng A-men” của Phúc 
Âm. 

6. Tài Liệu Học Viên liệt kê năm cách Đức Chúa Trời vận hành 
trong mối thông công dựa trên 1:21-23. Hãy chia sẻ những 
cách này và những ý tưởng liên hệ. 

7. Trong 1:24; 2:5-11, Phao-lô bày tỏ thêm rằng ông quan tâm 
đến phúc lợi của Hội Thánh. Khi các câu Kinh Thánh này được 
đọc lên, hãy khích lệ các học viên lắng nghe, tìm bằng chứng 
về mối quan tâm này và hướng dẫn họ thảo luận câu hỏi sau 
đây: Những câu Kinh Thánh này làm rõ việc Phao-lô bào chữa 
là vì ích lợi của Hội Thánh, cũng như của Phúc Âm, chứ không 
phải của riêng ông, theo cách nào? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
8. Dùng ý trong giáo án thứ nhất, các bước 5-6, liên hệ đến những 

trường hợp nghiên cứu theo tình huống và cho phép các học 
viên thảo luận những áp dụng phù hợp từ bài học này. 

9. Chia sẻ vài điểm tóm tắt việc áp dụng cho các học viên xem xét 
trong tuần này dựa trên phản ứng của Phao-lô trước các mối 
quan hệ căng thẳng với Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Yêu cầu họ 
xác định chính xác những tình huống trong mối quan hệ cá 
nhân của họ vốn có thể áp dụng những điều này. 

a. Sống theo cách làm sao để lối sống của bạn trở thành 
lời bào chữa chống lại sự chỉ trích hiệu quả nhất. 

b. Hãy giữ những động cơ của bạn cho trong sạch. Hãy 
chỉ tự vệ vì lợi ích của Hội Thánh. 

c. Hãy giữ cho lời nói của bạn trước sau như một và khích 
lệ khi quan hệ với những người khác trong Hội Thánh. 

d. Hãy nổi tiếng là người đáng tin cậy. 
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e. Chấp nhận những vị trí lãnh đạo, nhưng khiêm nhường 
trong cách đối đãi với người khác. 

f. Hãy đặt cơ sở cho những hành động của bạn trên tình 
yêu thương chân thật dành cho người khác, và cho Hội 
Thánh. 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
II Cô-rinh-tô 2:14—3:6  

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?  

Mục Đích Bài Học 
Nhằm giúp các học viên xác định 
những cách Phao-lô dùng để đo 

lường chức vụ của ông và dựa vào 
đó mà lượng giá chức vụ của họ 

cũng như của Hội Thánh.  
 
 

Bài Ba 
 

Ðo Lường 
Chức Vụ Của 
Chúng Ta 
 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

  
Phân đoạn này bắt 

nguồn từ ba yếu tố văn cảnh 
quan trọng. Thứ nhất, cuộc gặp 
gỡ của Phao-lô với Tít tại Ma-
xê-đoan và lời tường trình tích 
cực về hoàn cảnh tại Cô-rinh-
tô (xem II Cô-rinh-tô 7:2-16). 
Lời trường trình này giải thích 
sự chuyển tiếp bất ngờ giữa 
2:13 và 2:14. Hội Thánh đã kỷ 
luật người phạm tội, tiếp đến là 
sự dâng hiến cho các Cơ-đốc 
nhân tại Giê-ru-sa-lem, và sự 
tái khẳng định cam kết với 
Phao-lô.  

Yếu tố văn cảnh thứ hai 
liên hệ đến những câu Kinh 
Thánh này là những người 
chống đối Phao-lô cùng với 
những sự dạy dỗ của ông tại 
Cô-rinh-tô. Chúng ta biết chắc 
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thật sự có những người chống đối này, nhưng không biết rõ nguồn 
gốc, bản chất, những sự dạy dỗ hay việc làm của họ. Theo quan 
điểm của tôi, dựa trên sự phỏng đoán, những người chống đối này 
là những người lãnh đạo Do Thái, là những người có thư giới thiệu 
từ một nguồn nào đó tại Giê-ru-sa-lem. Họ đang tìm cách lôi kéo 
những người Cô-rinh-tô đứng về phía các nhóm tại Giê-ru-sa-lem. 
Những “sứ đồ giả” (11:13; “các sứ đồ… tôn trọng,” 11:5; 12:11) 
trái ngược hẳn với Phao-lô. Họ dạy một Phúc Âm giả (11:4), đề 
cao những kỹ năng hùng biện (11:6), đòi hỏi phải có sự hỗ trợ tiền 
bạc (11:7), khoe khoang hợm hĩnh (11:21), và nhấn mạnh những 
khải tượng cũng như những mặc khải (12:1). Họ tìm cách thay thế 
Phao-lô trong cương vị người lãnh đạo Hội Thánh Cô-rinh-tô. 
Người làm đau lòng Phao-lô (2:5-11) có lẽ là một trong những “sứ 
đồ” này. Một số người Cô-rinh-tô đứng về phe của họ hoặc ít nhất 
là không ủng hộ Phao-lô. Tình huống này dẫn đến những mối quan 
hệ căng thẳng. 

Yếu tố thứ ba trong văn cảnh là khao khát của Phao-lô 
nhằm hợp tác chặt chẽ hơn với những bạn đồng lao (Ti-mô-thê và 
Tít) cũng như những người Cô-rinh-tô trong chức vụ của ông. 
Phao-lô nhiều lần dùng phương tiện tu từ “chúng ta” (chúng tôi) 
trong II Cô-rinh-tô—nhiều hơn bất cứ thư tín nào khác của ông. Có 
vẻ như ông làm điều này để chứng tỏ rằng ông không đứng một 
mình, để củng cố lời tuyên bố của ông về sự ủy nhiệm bởi Đức 
Chúa Trời, để giới thiệu ông được Chúa dùng mà không tỏ ra quá 
khoe khoang, và để nhấn mạnh tính chất hợp tác của việc đóng góp 
cho các thánh tại Giê-ru-sa-lem. 

Những yếu văn cảnh giúp chúng ta hiểu được phân đoạn 
này dễ hơn và chắc chắn hơn. Hãy xem xét những yếu tố này khi 
bạn nghiên cứu phân đoạn. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 

Mục vụ Cơ-đốc là hoàn toàn khác với các công việc khác, 
cũng không nên dùng cùng một tiêu chuẩn để đo lường. Tuy nhiên, 
chính mục vụ Cơ-đốc cũng phải có sự đo lường dù là theo những 
tiêu chuẩn khác. Sứ đồ Phao-lô đưa chức vụ của ông ra để đánh 
giá. Ông bày tỏ sự chân thật trong công việc của ông, và chứng 
minh sự đúng đắn trong các phương pháp, động cơ, và mục đích 
của ông. Ông đưa ra sự lượng giá này để lòng tin của những người 
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Cô-rinh-tô nơi ông thêm vững vàng và họ có thể làm theo gương 
ông. Trong phần trình bày của ông, Phao-lô đã đưa ra một kế 
hoạch tuyệt vời để đo lường hay lượng giá chức vụ. 
 
Đo Lường Chức Vụ Bởi Sự Bảo Đảm Của Chức Vụ: Niềm 
Mong Đợi Chiến Thắng (2:14-16a) 

Trong 2:12-13, Phao-lô bày tỏ lòng quan tâm sâu sắc của 
ông đối với Tít, và tình cảnh tại Cô-rinh-tô ngay cả khi ông thấy 
cánh cửa cho chức vụ tại Trô-ách đã mở ra. 

Bất chấp đáp ứng tại Trô-ách, Phao-lô không có được sự 
bình an trong tâm trí vì cớ sự lo lắng thật nhiều cho hoàn cảnh tại 
Cô-rinh-tô. Mối quan tâm này khiến Phao-lô phải rời những tín 
hữu Trô-ách và lên đường đi Ma-xê-đoan tìm Tít. Ông đã gặp Tít 
tại Ma-xê-đoan và nhận được tin mừng về giải pháp cho sự xung 
đột ở Cô-rinh-tô (7:2-16). 

Trong 2:14-16a, Phao-lô bắt đầu nói đôi điều ngoài đề 
nhằm bày tỏ thái độ không để cho chính mình rơi vào tình trạng 
thất bại thuộc linh bất chấp sự lo lắng của ông. Từ “song” mở lối 
cho Phao-lô bày tỏ lời tạ ơn đối với Đức Chúa Trời, là Đấng “luôn 
luôn” dẫn đưa đến chiến thắng—năng lực vượt trên mọi hoàn cảnh. 
Ý tưởng này cho thấy rằng Phao-lô bảo đảm quả quyết mình ở 
trong chiến thắng của Đức Chúa Trời. 

Lời tạ ơn của Phao-lô bao gồm lòng tin rằng Đức Chúa 
Trời tiếp tục sử dụng ông trong Đấng Christ (hãy lưu ý đại từ số 
nhiều, “chúng tôi”) để lan truyền mùi hương ngọt ngào của Đấng 
Christ khắp mọi nơi. Hình ảnh ẩn dụ này dùng mùi hương trong 
những cuộc diễu hành chiến thắng của người La-mã cho thấy rằng 
Phao-lô không chỉ tin là chức vụ sẽ kết quả nhưng cũng tin rằng sự 
rao giảng Phúc Âm có thể gợi lên hai phản ứng khác nhau. Mùi 
hương trong những cuộc diễu hành chiến thắng của người La-mã 
đối với người La-mã và những tù binh như thế nào, thì việc rao 
giảng Phúc Âm là sự sống đối với những người đáp ứng và là sự 
chết đối với những người khước từ Phúc Âm thể ấy. 

Chức vụ Cơ-đốc phải có sự bảo đảm rằng một ai đó sẽ chú 
ý tới sứ điệp và tiếp nhận sự sống đời đời. Sự bảo đảm này là một 
tiêu chuẩn đo lường quan trọng của chức vụ. 
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Đo Lường Chức Vụ Bởi Tinh Thần Của Chức Vụ: Sự Chân 
Thật (2:16b-18) 

Tiêu chuẩn đo lường thứ hai của chức vụ là sự chân thật 
trong tinh thần của người làm việc (phục vụ). Phao-lô nóng lòng 
muốn những người Cô-rinh-tô hiểu sự khác biệt lớn giữa chức vụ 
của ông và chức vụ của những người khác—có lẽ là những người 
chống đối hoặc “các sứ đồ… tôn trọng” (11:5). Phao-lô hỏi ai là 
người có đủ năng lực để gánh vác trọng trách giảng Phúc Âm cho 
những người khác nếu điều đó dẫn đến những hậu quả đời đời này. 
Câu trả lời của ông tìm thấy trong 3:5. Trong 2:17, Phao-lô khẳng 
định rằng “lòng chân thật” là dấu ấn mà bởi đó chức vụ sẽ được 
thẩm định. 

Phao-lô tuyên bố rằng ông không giống như những người 
không ngừng rao bán lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm lợi lộc cá 
nhân bằng cách đó. Có lẽ Phao-lô đã nghĩ đến những người bán 
hàng rong ngoài đường, những người pha nước vào rượu rồi dùng 
những lời quảng cáo giả tạo để bán hàng của họ. Có thể ông cũng 
đề cập đến những người hạ thấp các tiêu chuẩn về hành vi và sự 
phục vụ đúng đắn hoặc bán những ý tưởng tôn giáo của họ kiếm 
lời mà không quan tâm tới những người mua điều đó. 

Chống lại “nhiều” người giả mạo lời Đức Chúa Trời, Phao-
lô và những bạn đồng lao của ông công bố sứ điệp cách chân thật 
và bắt nguồn từ những động cơ thuần khiết. Sự chân thật của họ 
đặt trên nền tảng những sự thật sau đây: 

• Họ ở “trong Đấng Christ,” có nghĩa là các Cơ-đốc nhân 
có liên hệ mật thiết với Đấng Christ. 

• Họ ở “trước mặt Đức Chúa Trời,” nhận thức rằng họ đã 
phục vụ trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chính 
Ngài sẽ xét đoán. 

• Họ được Đức Chúa Trời sai phái, được Đức Chúa Trời 
ủy nhiệm, Đấng ban cho họ năng lực trong chức vụ của 
họ. 

Bạn và Hội Thánh của bạn có phục vụ Đức Chúa Trời cách 
thân thật hay không? 
 
Đo Lường Chức Vụ Bởi Mục Đích Của Chức Vụ: Sự Biến Đổi 
Đời Sống (3:1-3) 
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3:1: Một phẩm chất thứ ba mà bởi đó chúng ta có thể đo 
lường chức vụ của mình chính là mục đích của chức vụ. Theo 
Phao-lô, lý do để phục vụ là đem nhiều người trở về kinh nghiệm 
biến đổi với Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giê-su Christ. 
Phao-lô đề cập đến “thơ gởi gắm” mà một số người chống đối ông 
tại Cô-rinh-tô có thể đã khẳng định là ông không có. Thư giới thiệu 
rất quan trọng trong thế giới cổ đại, và chính Phao-lô cũng thường 
viết những bức thư như thế (xem I Cô-rinh-tô 16:10; II Cô-rinh-tô 
8:22; Rô-ma 16:1; Cô-lô-se 4:10). 

3:2: Tuy nhiên, Phao-lô không cần thư giới thiệu. Ông 
tuyên bố rằng chính các Cơ-đốc nhân là thư giới thiệu cho ông. 
Các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô làm chứng về tính hiệu quả trong 
chức vụ của Phao-lô, họ là bức thư mà mọi người có thể đọc và 
hiểu. 

3:3: Phao-lô tin rằng các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô là “bức 
thơ của Đấng Christ,” có nghĩa là Đấng Christ là tác giả, hoặc 
chính Đấng Christ đọc lên nhưng được phân phát hoặc viết ra bởi 
Phao-lô thông qua chức vụ được Đấng Christ ban quyền năng của 
ông. Bức thư này được viết không phải bởi giấy mực hay khắc lên 
bảng đá, nhưng được viết trong lòng người. Những thay đổi nơi 
người Cô-rinh-tô là điều mọi người có thể nhìn thấy như là công 
việc của Đức Chúa Trời qua Thánh Linh. Bởi ân điển Đức Chúa 
Trời, những kết quả làm thay đổi đời sống trong những người Cô-
rinh-tô xác định tính chân thật và tuyên dương chức vụ của Phao-
lô. 

Phao-lô chứng minh rằng mục đích duy nhất cho chức vụ 
của ông là nhiều người sẽ biết Đấng Christ và bước vào mối tương 
giao biến đổi đời sống với Đấng Christ. Ông không tìm kiếm danh 
tiếng cá nhân, tiền bạn, hoặc tai tiếng cá nhân. 
 
Đo Lường Chức Vụ Bởi Sự Tin Chắc Của Chức Vụ: Sự Thêm 
Ơn Thiêng Liêng (3:4-5) 

3:4: Phẩm chất thứ tư để đo lường chức vụ là sự tin chắc 
phát nguyên ra từ sự ban ơn thiêng liêng. Phao-lô đã hỏi rằng 
(2:16), “Ai xứng đáng cho những sự nầy?” Phao-lô có lòng tin 
chắc rằng ông và những người đồng công với mình có thể công bố 
Phúc Âm hiệu quả và dự phần vào công việc biến đổi đời sống của 
Đức Chúa Trời vì cớ quyền năng bắt nguồn trực tiếp từ Đức Chúa 
Trời. 
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3:5: Những kết quả thuộc linh chỉ có thể đạt được bởi sự ban thêm 
ơn của Thánh Linh Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ khi nào các Cơ-
đốc nhân công bố sứ điệp của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của 
Đức Chúa Trời thì mới bảo đảm có nhiều đời sống được thay đổi. 
 
Đo Lường Chức Vụ Bởi Sứ Điệp Của Chức Vụ: Phúc Âm Ban 
Sự Sống Của Đức Chúa Giê-su (3:6-18) 

3:6: Phẩm chất thứ năm có thể dùng để đo lường chức vụ 
chính là sứ điệp. Phao-lô công bố rằng Đức Chúa Trời đã khiến 
ông và những người Cô-rinh-tô trở thành những người giúp việc 
của “giao ước mới.” Những lời này xác định sứ điệp làm nền tảng 
cho mục vụ Cơ-đốc. Sứ điệp về giao ước mới chính là sứ điệp về 
Phúc Âm ban sự sống của Đức Chúa Giê-su Christ. Phao-lô nhắc 
lại lời tiên tri rằng Đức Chúa Trời sẽ thiết lập một giao ước bởi 
Đức Thánh Linh, là giao ước khiến cho con người làm được những 
điều mà luật pháp không thể làm được. Trong giao ước mới, sự 
cứu rỗi đến không phải bởi việc làm nhưng bởi ân điển, và con 
người được thúc đẩy, được thêm sức bởi Thánh Linh để làm những 
gì họ không thể hoàn thành bằng cách cố gắng tuân giữ luật pháp 
(xem Giê-rê-mi 31:31-34; Ê-xê-chi-ên 36:25-27; Rô-ma 8:3-4). 

Phao-lô tuyên bố rằng “chữ” của luật pháp—tức là những 
điều răn của giao ước cũ—thì giết chết, trong khi Thánh Linh của 
giao ước mới lại ban sự sống. Chúng ta không nên diễn dịch ý của 
Phao-lô như là xem thường những lời Kinh Thánh hoặc vai trò của 
Kinh Thánh trong đời sống Cơ-đốc. Luật pháp giết chết ngụ ý luật 
pháp Môi-se được áp dụng cách sai lệch như một phương tiện để 
thiết lập chỗ đứng đúng đắn của con người với Đức Chúa Trời (sự 
công bình) bằng cách tuân giữ mọi luật lệ. Luật pháp giết chết là 
luật của sự cứu rỗi bởi việc làm! Phúc Âm của Phao-lô là Phúc Âm 
về ân điển, sự tha thứ, và sự chấp nhận hơn là tìm kiếm sự công 
bình bằng cách tuân giữ luật lệ. 

Phao-lô đối chiếu giao ước mới của sự cứu rỗi bởi ân điển 
với giao ước cũ của sự cứu rỗi bởi việc làm trong 3:7-18. Phao-lô 
khẳng định rằng giao ước cũ đến bởi Môi-se và là một điều vinh 
hiển—đến độ người ta không thể nhìn vào mặt Môi-se khi ông 
truyền đạt luật pháp. Tuy nhiên, giao ước cũ thấp kém hơn giao 
ước mới nhiều. Trong giao ước cũ, lẽ thật bị che giấu đằng sau một 
bức màn; trong giao ước mới, bức màn bị xé đôi và con người có 
thể trực tiếp bước vào mối tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời 



 
7Giáo  Viên_II Cô-rinh-tô_3

trong Đấng Christ. Trong giao ước mới, con người đến với mối 
tương giao cá nhân với Đức Chúa Trời, và vì thế không cần đến 
giao ước cũ nữa! 

Bạn (và Hội Thánh của bạn) có công bố giao ước mới như 
một giao ước của ân điển hơn là tìm kiếm việc tuân giữ luật pháp 
hay không? 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Hãy suy nghĩ về những ý sau đây và những bài bài học áp dụng 
từ phân đoạn này: 
1. Vì cớ chức vụ trong vương quốc Đức Chúa Trời là hết sức 

quan trọng, các Cơ-đốc nhân cũng như các Hội Thánh phải cởi 
mở đối với việc đo lường hoặc lượng giá chức vụ của họ. 

2. Các Cơ-đốc nhân phải nhớ rằng mục đích của sự lượng giá 
chức vụ không phải để ngợi khen cũng không phải để đổ lỗi 
nhưng chỉ để gia tăng sự hiệu quả và tôn vinh Đức Chúa Trời 
mà thôi. 

3. Các Cơ-đốc nhân cũng như các Hội Thánh phải nhớ rằng sự đo 
lường và lượng giá chức vụ có thể và đã dẫn tới những hậu quả 
nghiêm trọng. Những hậu quả này bắt nguồn từ hai khuynh 
hướng, mà không khuynh hướng nào đúng cả. Ví dụ, các Hội 
Thánh đã giải nhiệm nhiều mục sư (cũng như những người 
lãnh đạo khác) vì cớ ấn tượng rằng Hội Thánh không tăng 
trưởng. Mặt khác, nhiều Hội Thánh đã đi theo các mục sư 
(hoặc những người lãnh đạo khác) nào tỏ ra thành công theo 
các tiêu chuẩn kinh doanh, nhưng lại không đạt được những 
tiêu chuẩn mà Phao-lô đề ra nhằm đo lường chức vụ của ông. 
Cả hai cách đó đều không thể chấp nhận được theo Kinh 
Thánh. 

4. Các Cơ-đốc nhân và Hội Thánh phải đo lường chức vụ của họ 
để biết chắc những nỗ lực này thấm nhuần tinh thần chân thật, 
có mục đích biến đổi đời sống thông qua mối tương giao với 
Đấng Christ, được thúc đẩy bởi năng lực của Đức Chúa Trời, 
và công bố sứ điệp về giao ước mới trong Đức Chúa Giê-su 
Christ. 

5. Các Cơ-đốc nhân và Hội Thánh phải sẵn sàng để cho quyền 
năng của Đức Chúa Trời thay đổi bất cứ điều gì ngăn trở họ đạt 
được những mục đích trong Kinh Thánh. 
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6. Các Cơ-đốc nhân và Hội Thánh phải chắc chắn rằng sứ điệp họ 
công bố là sứ điệp của ân điển và Thánh Linh chứ không phải 
sứ điệp của việc làm và nỗ lực cá nhân nhằm đạt được sự cứu 
rỗi. 

7. Trong hầu hết các trường hợp, những thành viên Hội Thánh 
phải lượng giá mục vụ cá nhân và Hội Thánh đồng thời để việc 
lượng giá các Cơ-đốc nhân cũng như các Hội Thánh khác cho 
Chúa và những người có liên quan. 

8. Các Cơ-đốc nhân phải để Đức Thánh Linh gia tăng sự bảo đảm 
và niềm hy vọng chiến thắng của họ, và gìn giữ sự bảo đảm 
bên trong, để lời chứng của họ sẽ khiến nhiều người đến với sự 
cứu rỗi. 

9. Các Cơ-đốc nhân và Hội Thánh phải chắc chắn rằng họ không 
nương dựa trên những kỹ năng, sự hiểu biết, hoặc mưu chước 
của con người thay vì quyền năng Đức Chúa Trời. Họ phải nhớ 
rằng ngay cả khi đạt được những điều đối với con người là 
thành công thì cũng chỉ là cỏ khô, rơm rạ gió thổi bay đi nếu sự 
thành công đó đến bởi nỗ lực con người hơn là quyền năng 
Đức Chúa Trời. 

 
Các Giáo Án 

Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Chuẩn bị thị cụ với những tiêu đề các tựa sách như sau: 

a. Tìm Điều Quan Trọng Nhất Đối Với Bạn 
b. Tạo Dựng Cuộc Sống Từ Trong Ra Ngoài 
c. Bạn Có Thể Làm Điều Đó 
d. 10 Bí Quyết Của Thành Công Và Sự Bình An Nội Tâm 
e. Ước Mơ Thành Hiện Thực 
f. Tìm Ngôi Sao Của Bạn 
g. Mọi Sự Vì Tôi 

2. Mời các học viên đoán thử xem những cuốn sách này được bán 
trong khu vực nào của nhà sách (khu vực tự lực). Hỏi, Nếu bạn 
có thể mua chỉ một trong những cuốn sách này, bạn sẽ mua 
cuốn nào, và vì sao? Hãy khích lệ mọi người chia sẻ quan điểm 
của họ với một hoặc hai người ngồi bên cạnh họ. 

3. Sau đó, hướng dẫn các học viên chia sẻ những suy nghĩ về việc 
sự tự mãn có phù hợp với Cơ-đốc nhân hay không. Có khi nào 
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điều này là chấp nhận được hay không? Khi nào thì không thể 
chấp nhận được? Khẳng định rằng trong bài học của chúng ta 
hôm nay, chúng ta sẽ xem xét thái độ của Phao-lô đối với sự tự 
mãn của Cơ-đốc nhân và sẽ khám phá những nguyên tắc giúp 
chúng ta tra xét chính sự tự mãn của mình trong những nguyên 
tắc này. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
4. Bắt đầu bằng cách đọc lớn tiếng II Cô-rinh-tô 2:16b: “Ai xứng 

đáng cho những sự nầy?” Cũng hãy đọc I Cô-rinh-tô 3:5: 
“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.” Khẳng định rằng từ những câu Kinh Thánh 
này, chúng ta thấy Phao-lô xem sự tự mãn là một vấn đề đối 
với Cơ-đốc nhân. Trong bài học này, Phao-lô đối chiếu sự tự 
mãn với sự lệ thuộc nơi Đức Chúa Trời trong ba lĩnh vực đời 
sống. 

5. Chia các học viên ra làm ba nhóm. Phát cho mỗi nhóm các câu 
Kinh Thánh sau đây: (1) II Cô-rinh-tô 2:14-17; (2) II Cô-rinh-
tô 3:1-5; (3) II Cô-rinh-tô 3:6-18. Bài tập cho mỗi nhóm là xác 
định lĩnh vực của mối quan hệ mà Phao-lô đề cập đến trong 
những câu Kinh Thánh này. Sau khoảng năm phút, mời các 
nhóm trình bày. Phần trình bày của các nhóm có thể tương tự 
như sau: 

Nhóm 1: Hành vi Cơ-đốc được đón nhận như thế nào bởi 
các Cơ-đốc nhân và những người chưa tin khác. 
Nhóm 2: Giá trị của một người đối với các Cơ-đốc nhân 
khác với những người thế gian như thế nào. 
Nhóm 3: Các Cơ-đốc nhân thực hành tôn giáo như thế nào 
khi so với các tôn giáo khác. 

6. Kế đó hướng dẫn các học viên đối chiếu sự tự mãn với sự lệ 
thuộc vào Đức Chúa Trời cho từng lĩnh vực mà Phao-lô đề cập 
đến. Dùng ý trong Tài Liệu Học Viên và phần “Bình Giải Kinh 
Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này để giải thích từng câu. 
Những bài học áp dụng đề nghị: 

a. Cuộc diễu hành chiến thắng của người chiến binh là 
một kinh nghiệm tuyệt vời đối với các công dân La-mã, 
nhưng bản án tử hình là dành cho các tù nhân chiến 
tranh. Các Cơ-đốc nhân rất thích ở gần những Cơ-đốc 
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nhân khác, nhưng sự khác biệt trong lối sống có thể 
ngăn trở những người chưa tin Chúa (2:14-17). 

b. Đối với một số người bán hàng rong này, những bức 
thư giới thiệu là cần thiết vì không ai biết tới họ hoặc 
công việc của họ. Trái lại, mọi người biết về công việc 
và sự chính trực của Phao-lô. Khi những vấn đề trần tục 
được lượng giá bởi thế gian, thì những bức thư giới 
thiệu là cần thiết. Khi lượng giá hiệu quả công việc của 
Đức Chúa Trời, đời sống của những người chịu tác 
động bởi công việc đó chính là tiêu chuẩn để lượng giá 
(3:1-5). 

c. Có sự tương phản rõ rệt giữa giao ước cũ và giao ước 
mới. Chức vụ của Phao-lô là dạy dỗ các Cơ-đốc nhân 
làm thế nào để họ nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của Thánh 
Linh đến chỗ vâng phục hơn là cố gắng vâng phục bằng 
sức riêng. Khi người ta ở trong một tôn giáo đặt nền 
tảng trên việc làm, họ sẽ không thể chấp nhận ân điển 
của Đức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân có thể tận hưởng sự 
tự do trong Đấng Christ. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
7. Khi kết thúc bài học, mời các học viên xác định tiêu đề của một 

cuốn sách nào đó mô tả đời sống họ trong ba lĩnh vực mà 
chúng ta đã thảo luận hôm nay. Tiêu đề cuốn sách này phải 
phản ánh sự quân bình hoặc mất quân bình trong đời sống của 
họ liên hệ tới vấn đề tự mãn hoặc sự nương dựa nơi Đức Chúa 
Trời. Các học viên có thể dùng những tiêu đề trong thị cụ hoặc 
thay đổi như sau: 

a. Là Chính Mình Và Nổi Tiếng hoặc Sống Cho Đấng 
Christ, Chứ Không Phải Để Xã Hội Chấp Nhận 

b. 10 Bước Để Có Bức Thư Giới Thiệu Tốt hoặc Đời 
Sống Tạo Dựng Từ Ngoài Vào Trong 

8. Sau đó hướng dẫn các học viên áp dụng những nguyên tắc 
trong bước 6 của giáo án này vào đời sống họ qua các câu hỏi 
sau đây: 

a. Mục đích của bạn là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay 
làm đẹp lòng người khác? 

b. Bạn đang lượng giá chính đời sống mình bằng các mối 
quan hệ hay sự tích lũy làm giàu? 
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c. Bạn đang sống dưới ân điển Đức Chúa Trời hay dưới 
luật pháp? 

9. Nếu thời gian cho phép, nhắc các học viên về những câu hỏi 
trong bước 3 của giáo án này. Ôn lại các câu hỏi này trong ánh 
sáng bài học hôm nay. 

 
Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Bắt đầu bài học bằng cách hỏi các học viên câu hỏi ở phần đầu 

bài học trong Tài Liệu Học Viên, “Bạn đo lường sự thành công 
như thế nào?” Bạn có thể tóm tắt ý trong phân đoạn đó hoặc 
đưa ra những gợi ý khác về cách người ta thường dùng để xác 
định mức độ thành công. Khẳng định rằng bức thư Phao-lô gởi 
cho Hội Thánh Cô-rinh-tô sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn cách đo 
lường sự thành công trong chức vụ của một ai đó. 

2. Hãy giải thích những lý do Phao-lô bày tỏ lòng biết ơn trong 
các câu mở đầu của bài học này. (Đã có đáp ứng tích cực trước 
bức thư của ông trước đó, 7:8.) Hãy thách thức các học viên 
suy nghĩ đến bất cứ những đáp ứng tích cực nào của họ sau khi 
đã học 2 bài học về thư II Cô-rinh-tô. Mời một người cầu 
nguyện tạ ơn Chúa về những đáp ứng này, cũng như những đáp 
ứng sau bài học hôm nay. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Hãy lớn tiếng đọc II Cô-rinh-tô 2:14-16. Dựa vào Tài Liệu Học 

Viên, phần “‘Sự Thắng’ Của Đấng Christ (2:14-16)” để nói về 
những cuộc diễu hành chiến thắng của các tướng lĩnh La-mã 
đối chiếu với chiến thắng của Đấng Christ. Hỏi, Chúng ta sẽ trở 
thành mùi thơm cho những người khác theo cách nào? Khích lệ 
các học viên lượng giá sự thành công của lối sống của họ. Đó 
là mùi hương dễ chịu hay khó chịu đối với những người bạn 
chưa tin Chúa của họ? 

4. Hãy đọc 3:1-3 cho cả lớp nghe. Hỏi, Phao-lô kể điều gì là 
những bức thư giới thiệu của ông? Trình bày ý trong Tài Liệu 
Học Viên và phần “Bình Giải Kinh Thánh” trong Tài Liệu 
Giáo Viên này về lý do tại sao cần phải có những bức thư như 
thế trong thời của ông. Hỏi, Vì sao Phao-lô thấy rằng những 
bức thư giới thiệu như thế là không cần thiết để xác minh cho 
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chức vụ của ông? Hướng dẫn các học viên xem xét những tiêu 
chuẩn đo lường sự thành công của họ. Họ đặt nền tảng sự đánh 
giá của mình trên sự tích lũy hay trên các mối quan hệ? 

5. Đọc lớn tiếng 3:4-6. Tóm tắt 3:7-18, và giải thích ngắn gọn sự 
so sánh giữa giao ước cũ và giao ước mới như Phao-lô đã trình 
bày trong các câu Kinh Thánh này. Hướng đến Tài Liệu Học 
Viên. Xem phần “Hai Giao Ước (3:7-18)” và bài viết ngắn 
“Các Giao Ước Cũ Và Mới.” Cũng hãy xem phần “Bình Giải 
Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này. Chuẩn bị một thị 
cụ tương tự như dưới đây để minh họa những khác biệt giữa 
hai giao ước: 

 
Giao Ước Cũ  Giao Ước Mới 
a. Tạm thời a. Đời đời 
b. Đòi hỏi một tiêu chuẩn 
không thể đạt được 

b. Đấng Christ đã làm điều chúng 
ta không thể làm được 

c. Luật pháp chỉ có thể kết án c. Đấng Christ cất bỏ sự kết án 
d. Tuyên bố án tử d. Ban tặng sự sống đời đời  
e. Đặt trên việc làm e. Đặt trên ân điển 
f. Sự vinh hiển giới hạn nơi 
một người, Môi-se 

f. Sự vinh hiển dành cho mọi 
người 

 
Khẳng định rằng thay vì sự vinh hiển chỉ giới hạn cho một 
người—Môi-se—sự vinh hiển của Đức Chúa Trời có ở trong 
mọi tín nhân thông qua sự ngự trị của Đấng Christ. Sự vinh 
hiển đó không phai mờ hay giảm sút. Trái lại, sự vinh hiển đó 
càng ngày gia tăng theo mức độ, từ vinh hiển đến vinh hiển, 
khi các môn đồ Đấng Christ được kinh nghiệm Đấng Christ 
ngày càng nhiều hơn.  

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Nhắc lại phần thảo luận (xem bước 1) về cách chúng ta đo 

lường sự thành công. Yêu cầu các học viên liệt kê những yếu tố 
chính trong phương pháp lượng giá của Phao-lô mà họ khám 
phá được trong bài học này. Những yếu tố đó gồm có: 

a. Phương pháp của chúng ta có chân thật không? (II Cô-
rinh-tô 2:17-18) 
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b. Mục đích của chúng ta có phải là giúp người khác tăng 
trưởng trong sự giống Đấng Christ không? (II Cô-rinh-
tô 3:1-3) 

c. Thẩm quyền của chúng ta có đặt hoàn toàn trên sự 
nương dựa Đức Chúa Trời hay không? (II Cô-rinh-tô 
3:5) 

Thách thức các học viên xem xét những tiêu chuẩn đo lường chức 
vụ của họ. Hỏi, So với những tiêu chuẩn đo lường chức vụ của 
Phao-lô, thì chúng ta đạt tới mực nào? Hướng dẫn các học viên áp 
dụng các tiêu chuẩn của Phao-lô vào những nỗ lực phục vụ của họ 
trong tuần này.  
 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
II Cô-rinh-tô 4:1-15  

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?  

Mục Đích Bài Học 
Nhằm giúp các học viên xác định 

những yếu tố trong cách Phao-lô duy 
trì tấm lòng cho chức vụ Cơ-đốc mà 

họ cần áp dụng.  
 
 

Bài Bốn 
 
Gìn Giữ Tấm Lòng 
Cho Chức Vụ 
 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Phao-lô nói trong II 

Cô-rinh-tô 3 về sự vinh hiển 
của giao ước mới và sự vĩ đại 
của chức vụ trong giao ước 
mới. Dựa trên lẽ thật là Đức 
Chúa Trời đã bởi lòng thương 
xót mà ban cho những người 
theo Ngài chức vụ của giao 
ước mới, Phao-lô bày tỏ lòng 
tin của ông rằng những người 
giúp việc Tin Lành đừng bao 
giờ để cho mình ngã lòng hay 
thất vọng. Hơn nữa, họ sẽ 
không bao giờ phải dùng đến 
những phương thức đánh mất 
chân giá trị chức vụ của giao 
ước mới. 

Những lời dạy của 
Phao-lô trong chương 4 đã dấy 
lên nhiều sự chống đối từ 
những đối thủ người Do Thái 
tại Cô-rinh-tô. Các giáo sư này 
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có thể đã khuyến khích từ bỏ những lời dạy Phao-lô vì cớ có quá 
nhiều người Do Thái tỏ vẻ như chỉ được sai lầm trong những giáo 
lý của Phao-lô. Phao-lô đáp lại rằng Phúc Âm của ông đã bị “che 
khuất” (không thấy) trước họ vì họ đã khước từ Phúc Âm và chịu 
tác động bởi những việc làm của Sa-tan (II Cô-rinh-tô 4:2-6). 
Một yếu tố khác trong bối cảnh chương 4 có liên hệ tới những triết 
gia Hy Lạp và những giáo sư lưu động trong thời Phao-lô. Rất có 
thể những giáo sư Hy Lạp này, là những người có thể không chống 
đối Phao-lô trực tiếp như những người lãnh đạo Do Thái, có thể 
từng là nguyên nhân khiến Phao-lô dạy một số điều trong chương 
4. Những triết gia Hy Lạp này, còn được gọi là giáo sư triết học, 
rất nổi tiếng vì họ đi hết làng này đến làng khác, bán những sự dạy 
dỗ của họ, tìm cách gạ gẫm tiền bạc từ người dân, và chỉnh sửa sự 
dạy dỗ của họ sao cho thu được lợi nhuận nhiều nhất. 
Phao-lô làm vinh hiển trong chức vụ Đức Chúa Trời đã độ lượng 
trao phó vào tay ông. Bây giờ ông chứng minh lý do vì sao những 
khó khăn mà ông đối diện trong chức vụ không bao giờ dẫn đến sự 
ngã lòng vốn có thể khiến ông bỏ cuộc hoặc bóp méo sứ điệp. Sự 
dạy dỗ rõ ràng ở đây đó là Phao-lô đã khích lệ những người Cô-
rinh-tô—và các môn đồ ngày nay nữa—để tiếp tục trung tín và 
mạnh mẽ trong đối với bất chấp những thử thách, những sự khổ 
nạn mà những người giúp việc của giao ước mới phải đối diện. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 

Người Cô-rinh-tô hẳn đã hiểu những cám dỗ ngã lòng của 
Phao-lô vì cớ sự khó khăn. Ông bảo đảm với họ rằng Đức Chúa 
Trời sẽ ban sức mạnh thuộc linh để vượt qua sự ngã lòng. 
 
Được Ủy Nhiệm Bởi Ân Điển (4:1) 

Các tín hữu vẫn tích cực trong chức vụ là vì họ nhận thức 
rằng họ được ủy nhiệm cách thiêng liêng bởi ân điển nhằm công 
bố Phúc Âm. Từ “vậy nên” nhìn lại chức vụ của giao ước mới và 
hướng tới sự tiếp tục chức vụ của Phao-lô mà không hề nản lòng. 
Nhận thức về sự vĩ đại của nhiệm vụ và ân điển của việc được 
chọn cũng như được dự phần trong công việc đó đã thôi thúc Phao-
lô vượt qua những khó khăn và tiếp tục không nản lòng nhằm công 
bố Phúc Âm của Đấng Christ. 
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Trở Nên Dạn Dĩ Bởi Quyền Năng Phúc Âm (4:2-6) 
4:2: Các tín nhân vẫn tích cực trong chức vụ khi họ ý thức 

được quyền năng thúc đẩy của sứ điệp Phúc Âm. Niềm tin quả 
quyết của Phao-lô nơi quyền năng của sứ điệp đã ngăn Phao-lô sử 
dụng những phương pháp “hổ thẹn giấu kín.” Ông không chỉ đơn 
thuần gạt bỏ những phương pháp đó sang một bên, nhưng ông 
cũng lên án các phương pháp đó. Có lẽ ở đây Phao-lô đang đề cập 
đến những đối thủ người Do Thái và những triết gia Hy Lạp, là 
những người đang sử dụng các phương pháp đáng hổ thẹn đó. 
Phao-lô không dùng sự “dối gạt” có trong các phương pháp đó để 
“giả mạo” lời Đức Chúa Trời. Từ “dối gạt” được dùng mô tả 
những hành động của con rắn dụ dỗ Ê-va (xem 11:3). Từ “giả 
mạo” có nghĩa là làm giảm thiểu. 

Mặt khác, Phao-lô công bố sứ điệp cách rõ ràng để mọi 
người có thể đoán định cách chính xác lẽ thật sự công bố của ông. 
Từ “lương tâm” liên hệ tới một khả năng của con người vốn giúp 
cho họ hiểu và hành động theo lẽ thật. Phao-lô nói thêm những lời 
“trước mặt Đức Chúa Trời” để nhấn mạnh rằng chức vụ phải tìm 
kiếm sự khen ngợi nơi Đức Chúa Trời là trước hết, chứ không phải 
nơi con người. 

4:3-4: Phao-lô giải thích rằng một số người khước từ sứ 
điệp. Ông cũng cáo buộc rằng sự khước từ này đã ảnh hưởng đến 
chức vụ của ông. Ông nói rằng Phúc Âm đã bị “che khuất” trong 
tâm trí của người hư mất. Thế nên, vấn đề nằm ở chỗ tấm lòng của 
những người khước từ chứ không phải ở chỗ sứ điệp. 

Phao-lô giải thích thêm rằng những người khước từ (những 
người không tin) đã bị làm mù bởi “chúa đời này” (Sa-tan), thế nên 
họ không thể hiểu và tiếp nhận “sự vinh hiển chói lói của Tin Lành 
Đấng Christ.” Phao-lô tin nơi sự hiện hữu và quyền lực của Sa-tan, 
cũng như nơi chiến thắng cuối cùng chắc chắn của Đức Chúa Trời 
cùng với những người theo Ngài (Rô-ma 8:38-39; Cô-lô-se 1:13). 
Bị Sa-tan làm mù lòa, những người không tin không thể thấy được 
ánh sáng Phúc Âm và vì thế sẽ không bao giờ “thấy” Đấng Christ 
là Đức Chúa Trời. 

4:5-6: Đức tin không chút nghi ngờ Phao-lô đặt nơi sứ điệp 
đòi hỏi ông phải tôn cao Đức Chúa Giê-su chứ không một ai khác. 
Sứ điệp của ông có hai điểm: (1) Đức Chúa Giê-su Christ là Chúa; 
(2) Phao-lô không là gì khác hơn một tôi tớ trung thành của Đức 
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Chúa Giê-su Christ. Sự tự phóng đại và kiêu ngạo là điều hoàn 
toàn trái ngược với chức sứ đồ của Phao-lô. 

Sự tể trị của Đấng Christ là điều nổi bật trong toàn bộ mọi 
lời dạy của Kinh Thánh. Phao-lô tuyên bố ông là một người đầy tớ 
trung thành—tức là một người nô lệ không có quyền hạn gì mà chỉ 
hoàn toàn lệ thuộc nơi người chủ của mình (cũng hãy xem trong 
Rô-ma 1:1; Phi-líp 1:1). Phao-lô không tìm kiếm quyền lực hay 
thẩm quyền trên những người Cô-rinh-tô nhưng ông chỉ khao khát 
phục vụ họ. Ông đón nhận vai trò tôi tớ của những người Cô-rinh-
tô là vì cớ Đấng Christ, Người Chủ duy nhất của Phao-lô. 

Một lý do khác để chỉ công bố một mình Đấng Christ thôi 
đó là trước hết Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho sự sáng ra từ “trong 
sự tối tăm” và đã “làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng chúng 
tôi.” Có lẽ ở đây Phao-lô đề cập đến Sự Sáng Tạo, trong đó Đức 
Chúa Trời gọi sự sáng ra từ trong sự tối tăm (Sáng-thế ký 1:3). Ê-
sai 9:2 cũng đề cập đến điều này, tức là những ai bước đi trong tối 
tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng lớn đã chiếu rọi trên những ai 
đang sống trong sự tối tăm. Những lời này phù hợp với chức vụ 
của Đấng Christ trong Ma-thi-ơ 4:15-16. 

Phao-lô trình bày như một ví dụ minh họa về sự hiểu biết 
Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời ban cho thông qua Đức Chúa 
Giê-su Christ. Cụm từ “vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt 
Đức Chúa Jêsus Christ” cho thấy Phao-lô tin rằng Đấng Christ là 
sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong một hình thức mà con người 
không thể hiểu được. 
 
Sứ Điệp Vinh Hiển Trong Những Bình Đất Tầm Thường (4:7-
12) 

Các tín nhân vẫn tích cực trong chức vụ vì họ ý thức được 
sự vinh hiển của sứ điệp đối lập với những bình đất tầm thường mà 
qua đó sứ điệp được truyền tải. Sứ điệp vinh hiển của Phúc Âm là 
một của báu vốn khích lệ những ai bước vào sự phục vụ Đức Chúa 
Trời (4:1-6). Trong 4:7-12, Phao-lô làm tương phản Phúc Âm này 
với sự yếu đuối của những người mang Phúc Âm đó. Ông khẳng 
định nguyên tắc trong câu 7, minh họa trong các câu 8-9, khẳng 
định lại trong các câu 10-11 và cuối cùng mở rộng trong câu 12. 

4:7: Của báu chính là “sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa 
Trời soi sáng nơi mặt Đức Chúa Jêsus Christ” như đã đề cập trong 
câu 6, chứ không phải chức vụ được đề cập trong câu 1. Tuy nhiên 
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Phao-lô một lần nữa trở lại với ý trong câu 1, “không ngã lòng.” 
Các Cơ-đốc nhân thường tìm được sự can đảm trong chức vụ khi 
đối diện với những khó khăn, với sự tương phản rõ rệt giữa sự vĩ 
đại của sự vinh hiển thiêng liêng và sự dễ vỡ, không xứng đáng 
của những chậu bằng đất mà qua đó sứ điệp vinh hiển được truyền 
tải cho thế giới. 

“Chậu bằng đất” vừa rẻ tiền vừa dễ vỡ. Có thể Phao-lô ngụ 
ý nói hoặc những ngọn đèn dầu bằng đất hoặc những chậu đất lớn 
hơn dùng chứa các của cải đắt tiền như vàng, bạc, và dầu khi 
chuyên chở. Trong cả hai trường hợp đó đều có sự tương phản rõ 
rệt giữa sự rực rỡ của kho báu và sự yếu đuối cũng như giới hạn 
của những chật đất. Sự tương phản này đem lại một kết quả tích 
cực. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng quyền năng đến trực tiếp từ nơi 
Đức Chúa Trời chứ không đến từ năng lực con người. 

4:8-9: Sự xuất sắc của sứ điệp Phúc Âm đã nâng đỡ Phao-
lô qua mọi khó khăn và sự khổ nạn. Dịch là bị ép đủ cách thì 
không đủ mạnh để diễn tả cụm từ này. Điểm nhấn mạnh của những 
chữ này và trong chữ “thường” ở câu 10 là sự nâng đỡ không 
ngừng trong mọi hoàn cảnh. 

Phao-lô nói rằng ông đã “bị ép” nhưng không bị cùng 
đường; bị “túng thế” (làm bối rối) nhưng không “ngã lòng”; bị “bắt 
bớ” (săn đuổi) nhưng không bị “bỏ” mặc cho số phận; bị “đánh 
đập” nhưng không chết.  Sự vinh hiển của sứ điệp và quyền năng 
Đức Chúa Trời sẽ nâng đỡ các Cơ-đốc nhân khi đối diện bất cứ 
những hiểm nguy hay chết chóc nào họ gặp phải trong sứ mệnh 
của Đức Chúa Trời. 

4:10-11: Phao-lô nói rằng các Cơ-đốc nhân “thường” mang 
sự chết của Đấng Christ. Ông nhấn mạnh rằng các Cơ-đốc nhân 
không được ngã lòng trước thực tế là họ bị bắt bớ, thậm chí có phải 
chết; họ phải nhận thức rằng việc chia sẻ sự sống của Đấng Christ 
đòi hỏi họ phải sẵn sàng chia sẻ sự chết của Đấng Christ. Phao-lô 
dạy một quy luật, Không có thập tự giá, thì không có mão triều 
thiên. Bằng cách chấp nhận sự khó khăn, bao gồm cả sự chết, các 
Cơ-đốc nhân có thể chắc chắn rằng sự sống sẽ tuôn chảy đến nhiều 
người.  
4:12: Việc Phao-lô đối diện với cái chết đưa đến kết quả là những 
người Cô-rinh-tô sẽ biết nhiều hơn về sự sống. 
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Được Bảo Toàn Bởi Sự Bảo Đảm Của Đức Tin (4:13-15) 
Các tín nhân vẫn tích cực trong chức vụ vì họ ý thức về sự bảo 
đảm phi thường cặp theo đức tin nơi Đức Chúa Trời. Sự bảo đảm 
này cho phép các Cơ-đốc nhân tiếp tục trong chức vụ mà không 
ngã lòng, vỡ mộng hay thất bại. 

4:13: Phao-lô tìm được sự nâng đỡ nơi loại đức tin mà một 
nhà thánh thi đã diễn tả khi ông công bố rằng Đức Chúa Trời đã 
cứu ông lúc ông lâm vào những hoàn cảnh thảm khốc (Thi Thiên 
116:1-19). “Lòng tin” này có thể ngụ ý Đức Thánh Linh. Tuy 
nhiên, theo sự giải thích của tôi, Phao-lô được nâng đỡ bởi cùng 
một “lòng tin” mà nhà thánh thi đã mô tả. 

4:14: Sự bảo đảm về sự sống lại là nền tảng thứ hai nâng đỡ 
Phao-lô trong chức vụ ngay cả khi đối diện với những khó khăn và 
bắt bớ. Sự bảo đảm về sự sống lại của Đức Chúa Giê-su đã đem 
đến cho Phao-lô lòng tin chắc rằng ông cũng sẽ được phục sinh và 
sẽ sống trong cõi đời đời với Đức Chúa Trời. 

4:15: Phao-lô cũng được nâng đỡ trong chức vụ bởi niềm 
tin chắc chắn rằng những sự khổ nạn và đau đớn của ông dù có thể 
còn nhiều hơn nữa, nhưng sự chăm sóc trìu mến của Đức Chúa 
Trời sẽ đụng chạm đến ngày càng nhiều tấm lòng hơn nữa, và bởi 
đó kết quả trong sự tạ ơn, ngợi khen Đức Chúa Trời càng nhiều. 
Các Cơ-đốc nhân sẽ đối diện với những thử thách, khổ nạn, khó 
khăn, thất vọng, và thậm chí sự chết khi phục vụ Đức Chúa Trời. 
Tuy nhiên, họ không được để cho những khổ nạn này khiến họ ngã 
lòng và lìa bỏ chức vụ mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho họ. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Các Cơ-đốc nhân có thể giữ được lòng trung tín trong chức vụ 
nhờ những cách sau đây: 
1. Đáp ứng tích cực trước lời kêu gọi của Đức Chúa Trời, là sự ủy 

thác chức vụ cho họ. Chức vụ bắt đầu, tiếp tục và kết thúc 
trong tấm lòng của Đức Chúa Trời. 

2. Chấp nhận rằng ngay cả khi dự phần vào một chức vụ vĩ đại, 
các Cơ-đốc nhân vẫn có thể đối đầu với những khó khăn, thử 
thách, bắt bớ và sự khước từ, là điều đem họ đến chỗ ngã lòng, 
thậm chí cám dỗ bỏ cuộc. 
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3. Hãy kiên quyết chỉ tập trung vào lời dạy rằng Phúc Âm của 
Đức Chúa Giê-su Christ là vĩ đại, quan trọng và cấp bách, nắm 
giữ hy vọng duy nhất cho cả nhân loại. 

4. Nhận thức đầy đủ rằng chỉ qua sự bày tỏ của Đấng Christ thì 
ánh sáng Phúc Âm mới chiếu soi vào tấm lòng của người khác 
và đem họ đến với sự cứu rỗi. 

5. Hãy sẵn sàng gánh lấy những khó khăn gặp phải trong chức vụ 
để phục vụ người khác và phục vụ vì cớ Đức Chúa Giê-su 
Christ. 

6. Trung tín công bố Đức Chúa Giê-su Christ, và tránh mọi điều 
gì đề cao chính mình hoặc tìm kiếm lợi lộc cá nhân. 

7. Hết lòng tin cậy nơi lẽ thật rằng quyền năng vĩ đại của Đức 
Chúa Trời sẽ đánh đổ mọi nỗ lực của Sa-tan cũng như tay sai 
hắn. 

8. Hãy xem những sự khổ nạn của họ trong chức vụ như một 
phương tiện mà bởi đó Đức Chúa Trời có thể bày tỏ chính Ngài 
cho ngày càng nhiều người hơn nữa, và sự loan truyền Phúc 
Âm sẽ kết quả là sự tạ ơn, ngợi khen Đức Chúa Trời nhiều hơn 
nữa. 

9. Bám chắc lấy sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân 
sự Ngài khỏi mọi cạm bẫy và sẽ đưa mọi tín nhân đến sự phục 
sinh cũng như sự sống đời đời. 

10. Hoàn toàn nương dựa vào quyền năng của Phúc Âm vinh hiển 
và không để cho sự dễ vỡ của năng lực con người làm ngăn trở 
chức vụ. 

11. Lệ thuộc hoàn toàn vào quyền năng và sứ điệp của Đức Chúa 
Trời để đạt được những mục đích trong chức vụ, và mạnh mẽ 
loại bỏ bất cứ phương pháp nào thủ đoạn, mánh khóe, hoặc 
phương tiện giả tạo khác nhằm đạt được cái mà con người cho 
là thành công trong chức vụ. 

12. Hãy nhớ rằng bất cứ lúc nào các phương tiện công bố Đấng 
Christ cố gắng lôi kéo sự chú ý, sự khen ngợi hoặc vinh dự đến 
cho chính họ trong chức vụ của Đức Chúa Trời, thì nỗ lực đó 
sẽ chẳng đem lại vinh hiển cho Đấng Christ—và chức vụ cũng 
không có ích gì. 

13. Hoàn toàn chấp nhận rằng những nhiệm vụ vĩ đại của chức vụ 
kêu gọi các Cơ-đốc nhân đáp ứng cách rõ ràng, dứt khoát. 
Năng lực con người là không bao giờ đủ cho trận chiến; quyền 
năng của Đức Chúa Trời luôn luôn đủ. 
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Các Giáo Án 

Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Mời các học viên đánh giá những cội nguồn của sự nản lòng 

sau đây trên thang điểm 1-10 (1 là ít nhất) theo như kinh 
nghiệm của họ trong cuộc sống (hãy viết lên bảng, hoặc in ra từ 
trang web www.baptistwaypress.org): 

(1) Những lời cáo buộc dối trá 
(2) Những nan đề trong cuộc sống 
(3) Những thất vọng dẫn đến căng thẳng 
(4) Sự bắt bớ 
(5) Những nan đề cá nhân 
(6) Những lo lắng về sức khỏe 

2. Kế đến mời các học viên đánh giá những nguồn khích lệ sau 
đây (trên cùng một thang điểm): 

(1) Tự bảo vệ chính mình 
(2) Được những người khác bảo vệ 
(3) Thảo luận những nan đề của tôi với người khác 
(4) Cầu nguyện  

3. Chia lớp ra làm nhiều nhóm ba người, và dành thời gian cho 
mỗi nhóm chia sẻ các kết quả sự đánh giá của họ. Sau đó chia 
sẻ với các học viên rằng trong bài học của chúng ta hôm nay, 
chúng ta sẽ xem cách Phao-lô đáp ứng trước những nguồn ngã 
lòng của ông hầu chúng ta được nâng đỡ trong nỗ lực của mình 
nhằm duy trì tấm lòng cho chức vụ. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
4. Chia bảng ra làm hai cột. Hãy điền trên cột thứ nhất, Những 

Cội Nguồn Của Sự Ngã Lòng và cột thứ hai, Những Cội 
Nguồn Của Sự Khích Lệ. Sau đó hướng dẫn các học viên khám 
phá những cội nguồn này trong II Cô-rinh-tô 4:1-15. Ghi nhận 
từng cội nguồn đó lên bảng khi được đề cập đến. chẳng hạn: 

a. Những Cội Nguồn Của Sự Ngã Lòng 
(1) Nhu cầu phải bảo vệ chống lại những lời cáo buộc 

dối trá (4:2, 5). Hỏi, Bản chất của những lời cáo buộc 
này là gì? (làm bóp méo lẽ thật của Phúc Âm và sử 
dụng sự giảng dạy cũng như địa vị vì lợi ích cá nhân) 
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(2) Những giới hạn của con người (4:7-11). Hỏi, Những 
giới hạn này thể hiện như thế nào? (Phao-lô đã phải 
chấp nhận những giới hạn của một thân thể trần tục, 
là điều khiến cho lo lắng, bối rối, thất vọng, bắt bớ, 
và sự chết.) 

b. Những Cội Nguồn Của Sự Khích Lệ (Xem mười điều 
đã đánh số trong Tài Liệu Học Viên.) 

5. Sau đó hướng dẫn các học viên viết một câu tóm tắt về những 
nguồn khích lệ mà Phao-lô đã tận dụng. Chẳng hạn: Phao-lô 
nương dựa nơi sự thương xót của Đức Chúa Trời, Đấng đã kêu 
gọi ông vào chức vụ và ban năng lực cho ông đối diện những 
tranh chiến của cuộc sống. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Hướng dẫn cả lớp chia ra các nhóm 2 người. Phát cho mỗi 

nhóm một trong những tình huống sau đây với bài tập (dựa trên 
tấm gương của Phao-lô) xác định nguồn nản lòng và đề nghị 
một nguồn khích lệ (các trường hợp này có thể tìm thấy tại 
www.baptistwaypress.org): 

a. Bob là trưởng ban tài chánh của Hội Thánh được hai 
năm rồi. Có một số người cáo buộc ông dùng địa vị của 
mình để đổ tiền vào những mục vụ mà ông ưa thích hơn 
là làm theo ngân sách đã thong qua của Hội Thánh. 
(Điều khiến ngã lòng: những lời cáo buộc dối trá. 
Nguồn khích lệ: những động cơ và hành động trong 
sạch của ông.) 

b. Chồng cô Mary gọi điện đến và nói rằng anh vừa mất 
việc. Một trong những đứa con của cô thì bị đau, mà xe 
lại bị hư. Chuyện gì nữa có thể xảy đến cho Mary? 
(Điều khiến ngã lòng: những nan đề trong cuộc sống. 
Nguồn khích lệ: nhớ lại những lúc cô đã kinh nghiệm 
sự thương xót của Đức Chúa Trời.) 

c. Susan đã dạy lớp Trường Chúa Nhật cho người lớn của 
cô được vài năm, nhưng cô cảm nhận có sự chống đối 
việc dạy của cô trong những tuần lễ gần đây. Cô cố 
gắng đưa ra những bài học áp dụng trong các lĩnh vực 
cụ thể cho lớp học, nhưng dường như họ chỉ muốn cô 
dạy lịch sử Kinh Thánh mà thôi. Điều này cùng với một 
số những bối rối khác trong cuộc sống khiến cô buồn 
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lòng. (Điều khiến ngã lòng: sự bối rối dẫn đến căng 
thẳng. Nguồn khích lệ: nhận thức rằng sự chống đối là 
chống lại lẽ thật Kinh Thánh chứ không phải chống đối 
cô ấy.) 

d. Jack đang cố gắng sống kiên định trong đời sống Cơ-
đốc của mình, ngay cả tại sở làm. Anh lại một lần nữa 
từ chối đi với các đồng nghiệp của mình tới một quán 
rượu sau giờ làm việc. Họ bắt đầu tránh xa anh trong sở 
làm. (Điều khiến ngã lòng: sự bắt bớ từ những người 
bạn làm việc chung. Nguồn khích lệ: sự thành công hay 
thất bại của Jack đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải 
từ những nỗ lực của riêng anh.) 

e. Richard làm mục sư được mười năm và chưa bao giờ 
cảm thấy bị chống đối như những tháng gần đây. Có vẻ 
như mọi thứ ông làm đều không thể chấp nhận được đối 
với người khác, và ông vừa quyết định tìm một công 
việc khác để kiếm sống. (Điều khiến ngã lòng: những 
nan đề trong công việc và chức vụ. Nguồn khích lệ: hãy 
nhớ rằng sự kêu gọi của ông là đến từ Đức Chúa Trời. 

f. Chẩn đoán nói rằng đó là bệnh ung thư. Rất khó chữa 
trị, mà dự đoán cũng không chắc chắn. Barbara chưa 
bao giờ suy nghĩ nghiêm túc khả năng cô có thể chết. 
(Điều khiến ngã lòng: những lo lắng về sức khỏe. 
Nguồn khích lệ: hãy tập trung vào sự thắng của Đấng 
Christ trên sự chết.) 

7. Khi chia sẻ những điều này trước lớp, hãy nhắc các học viên 
mục đích bài học này, nhằm giúp họ duy trì tấm lòng đối với 
chức vụ cá nhân của họ. Khích lệ các học viên chia sẻ những 
điểm áp dụng cụ thể mà họ sẽ thực hiện trong tuần này. 

 
Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Chia sẻ ví dụ minh họa ở phần đầu bài học trong Tài Liệu Học 

Viên về người cháu trai của tác giả. Thách thức các học viên 
xét lại những lần gần đây họ đối diện với sự ngã lòng. Mời một 
vài người chia sẻ điều mà họ xem là những nguồn ngã lòng lớn 
nhất. (Xem bước 2 trong giáo án thứ nhất để lấy ý.) 
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2. Khẳng định rằng trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ học từ 
cuộc đời Phao-lô cách ông đối diện với những nguồn ngã lòng. 
Chúng ta sẽ tìm những nguồn khích lệ mà chúng ta cần để gìn 
giữ tấm lòng mình cho chức vụ. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Để ôn bài, hướng dẫn các học viên nhớ lại một số lý do khiến 

Phao-lô gặp nhiều lúc ngã lòng. Những lý do gồm có: lời cáo 
buộc dối trá, sự bắt bớ, thất vọng bởi hành động của một số 
người trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, và những lo lắng cho 
sức khỏe của các nhân ông. Tham khảo các bài học trước trong 
Tài Liệu Học Viên để có thêm ý. 

4. Chia sẻ với các học viên rằng trong bài học hôm nay, chúng ta 
sẽ khám phá ít nhất mười lý do Phao-lô đưa ra để đừng ngã 
lòng (xem Tài Liệu Học Viên). Mời một người đọc lớn tiếng 
4:1-15 trong khi cả lớp lắng nghe những lý do này. Dùng dàn ý 
trình bày mười lý do này làm dàn ý bài dạy của bạn. Tham 
khảo Tài Liệu Học Viên để giải thích về từng lý do. Mười lý do 
được liệt kê như sau: 
(1) Sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời (4:1) 
(2) Lẽ thật của Phúc Âm (4:2) 
(3) Sự xác đáng của Phao-lô bất luận người ta có tin hay không 

(4:3-4) 
(4) Sức mạnh của Phúc Âm (4:6) 
(5) Kho báu của Phúc Âm (4:7) 
(6) Những tài nguyên vô tận và sẵn có của Đức Chúa Trời 

(4:8-9) 
(7) Sự làm tươi mới hằng ngày (4:11) 
(8) Đức tin không rúng động (4:13) 
(9) Sự sống đời đời (4:14) 
(10) Tập trung vào chức vụ (4:15) 

5. Hãy đọc 4:8-9 một lần nữa như một câu tóm tắt về phản ứng 
của Phao-lô trước những lúc ông gặp sự ngã lòng. Dựa vào Tài 
Liệu Học Viên để trình bày về những sự bắt bớ, khó khăn của 
Phao-lô (4:10-12), phần, “Những Tài Nguyên Dư Dật Của Đức 
Chúa Trời (4:8-14).” Hỏi, Vì sao Phao-lô tiếp tục giảng dạy bất 
chấp sự bắt bớ? (Ghi nhận các ý kiến của học viên. Xem mười 
lý do.) 
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6. Nếu thời gian cho phép, hãy thảo luận câu hỏi số 3 trong Tài 
Liệu Học Viên, “Sự lan truyền Cơ-đốc giáo sẽ đổi khác như thế 
nào nếu Phao-lô bỏ cuộc?” 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
7. Yêu cầu các học viên suy nghĩ đến ít nhất một nguồn ngã lòng 

mà họ gặp phải trong những tháng ngày gần đây. Khích lệ họ 
lựa chọn ít nhất một trong mười lý do trong bài học này vốn có 
thể giúp họ khi họ đối diện với nguồn ngã lòng này trong tương 
lai. 
Kết thúc bằng lời cầu nguyện xin Chúa giúp mỗi người trong 

chúng ta gìn giữ được tấm lòng cho chức vụ của mình. 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
 II Cô-rinh-tô 4:16—5:10 

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? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên 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.  

 
 

Bài Năm 
 

Lòng Tin 
Cho Hiện Tại Và 
Cho Cõi Ðời Ðời 
 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Phao-lô tiếp tục nói về 

việc vẫn hăng hái trong chức 
vụ của ông ngay cả khi đang 
đối diện với nhiều khó khăn. 
Ông đưa ra mười lý do khiến 
ông không ngã lòng—chủ đề 
mà ông đã bắt đầu từ chương 
1. Phân đoạn của bài học này 
là phần mở rộng của chủ đề 
chung nói về việc duy trì lòng 
trung tín đối với nhiệm vụ của 
ông bất chấp những khó khăn 
và đe dọa mà ông có thể gặp 
phải. 

Phao-lô nói đến sự bảo 
đảm về sự sống sau cái chết 
như một lý do để cứ tiếp tục 
mạnh mẽ và tích cực trong 
chức vụ. Liên hệ đến lời dạy 
này, Phao-lô đã đối đầu với 
một quan niệm Hy Lạp rối rắm 
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và sai lầm về sự hiện hữu của con người. Người Hy Lạp quan niệm 
rằng con người là tập hợp của một tâm linh hoặc linh hồn tốt bị 
cầm tù trong một thân thể độc ác. Lý tưởng Hy Lạp nói về việc trở 
thành một linh hồn lìa khỏi thân xác, được giải phóng khỏi những 
giới hạn và yếu đuối của thân xác. Đối với một số người Hy Lạp, 
điều này có nghĩa là không chú trọng đến thân thể đến độ họ xem 
thân thể con người và những hành vi của thân thể đó đáng bị 
nghiêm cấm. Đối với những người khác, lời dạy này thúc đẩy họ 
suy nghĩ rằng những gì đã làm với thân thể sẽ không có hậu quả gì 
hết, do đó đưa đến những hành vi cực đoan—bao gồm cả hành vi 
tội lỗi. 

Nền tảng Hê-bơ-rơ của Phao-lô nhấn mạnh sự sáng tạo bởi 
một Đấng Tạo Hóa toàn năng, khôn ngoan tột đỉnh. Thế nên, sự 
sáng tạo, bao gồm cả thân xác con người, là tốt đẹp chứ không phải 
xấu xa. Sự sáng tạo có thể bị sử dụng theo những cách xấu xa, 
nhưng về bản chất sự sáng tạo là tốt lành. Do đó, Phao-lô không 
thể xem thân thể là xấu được. 

Hơn nữa Phao-lô chấp nhận lời hứa về sự phục sinh của 
thân thể. Ông không mong đợi trạng thái hồn lìa khỏi xác, nhưng 
trông đợi một thân thể mới của sự phục sinh. Một phần mục đích 
của Phao-lô trong sứ điệp này là lật đổ những quan niệm Hy Lạp 
sai lầm về sự gian ác của thân xác con người và sự hy vọng về 
trạng thái hồn lìa khỏi xác. 

II Cô-rinh-tô 4:16—5:10 có một tuyên ngôn kèm theo. 
Toàn bộ phần này tiếp tục chủ đề gìn giữ lòng trung tín trong chức 
vụ bất chấp những khó khăn—bao gồm cả mối đe dọa về cái chết. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Khải Tượng Đời Đời (4:16-18) 

Vì Phao-lô được bảo đảm về tương lai, ông vẫn tích cực 
trong chức vụ (xem II Cô-rinh-tô 4:14-15). Ông làm tương phản 
giữa cái tạm bợ bây giờ và tương lai đời đời. 

4:16: Sự bảo đảm của Phao-lô về sự phục sinh, sự nhận biết 
rằng ngày càng nhiều người trở lại tin nhận Phúc Âm, và sự ngợi 
khen Đức Chúa Trời càng gia tăng khiến ông không bao giờ ngã 
lòng. Phao-lô thừa nhận rằng con người thể chất bề ngoài chịu khổ 
và không ngừng bị “hư nát” (mục rữa hoặc tàn lụi). Trái lại, con 
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người bề trong không ngừng nhận được sức mạnh và sự tái tạo 
dựng. 

“Bề ngoài” và “bề trong” đề cập đến sự cấu tạo thể chất của 
con người và tương xứng với lời Phao-lô nói về “chậu bằng đất” 
(4:7), “thân thể” (4:10), và “xác thịt hay chết” (4:11). Những chữ 
này không đề cập đến sự tương phản giữa người mới và “người 
cũ” của Cơ-đốc nhân trong Rô-ma 6:6; Ê-phê-sô 4:22; Cô-lô-se 
3:9. 

Phao-lô tranh luận với quan điểm nhị nguyên Hy Lạp cho 
rằng con người là một linh hồn tốt bị cầm tù trong một thân thể 
gian ác. Phao-lô vẫn giữ nền tảng Hê-bơ-rơ phù hợp với Kinh 
Thánh trong cách hiểu về con người như một thể thống nhất của 
thân thể và linh hồn. Phao-lô không bao giờ phỉ báng thân thể vật 
lý đang hủy hoại của con người như những người Hy Lạp. Ông 
hướng tới một thân thể phục sinh, chứ không phải một linh hồn 
được giải thoát khỏi thân xác. Ông không khao khát trở thành một 
linh hồn bất tử được giải phóng khỏi những gông cùm của một 
thân thể gian ác, nhưng khao khát bước vào sự hiện diện đời đời 
với Đức Chúa Trời trong một thân thể phục sinh (xem I Cô-rinh-tô 
15:35-38; II Cô-rinh-tô 5:1-5). 

4:17: Khi nói về thân thể vật lý và thân thể phục sinh, 
Phao-lô đưa ra một loạt những điểm tương phản: những điều hiện 
tại với những điều sẽ đến; cái tạm bợ với cái đời đời; cái nhẹ nhàng 
với cái nặng ký (có ý nghĩa, có giá trị hơn); sự đau buồn và vinh 
hiển. 
Phao-lô giải thích rằng những kinh nghiệm này chỉ nhẹ (nhỏ) và 
tạm mà không hề giảm thiểu những khó khăn. Ông đưa ra một sự 
tương phản cho thấy rằng khi so sánh giữa những thời đại đời đời 
vinh hiển thì những thử thách hiện tại này là không quan trọng. 

Những sự khổ nạn hiện tại chuẩn bị các tín nhân cho sự 
phước hạnh đời đời vốn vượt mọi điều so sánh. Khi các Cơ-đốc 
nhân sống trong sự sẵn sàng để đồng hóa với Đấng Christ trong thế 
giới sa ngã và chấp nhận bất cứ sự khổ nạn, đau buồn nào mà cuộc 
đời này đòi hỏi, thì họ được bảo đảm rằng họ sẽ chia sẻ sự vinh 
hiển của Đấng Christ. 

4:18: Cụm từ mở đầu có thể được dịch như một nguyên 
nhân—vì chúng ta hướng mắt mình về những điều đời đời. 
“Chăm” có nghĩa là nhìn chằm chằm hoặc tập trung sự chú ý của 
một người vào những thực tại đời đời vốn không hề ít thực tế hơn 
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vì cớ mắt thường không nhìn thấy được. Đức tin Cơ-đốc đặt trên 
lòng tin nơi những điều chưa thấy được và sự bảo đảm về sự ứng 
nghiệm những lời hứa của Đức Chúa Trời. 

Phao-lô không bao giờ bỏ cuộc hoặc ngã lòng ngay cả khi 
thân thể của ông đang yếu đi, thì đời sống thuộc linh của ông lại 
được tươi mới. 
 
Sự Bảo Đảm Thiên Thượng (5:1-5) 

5:1: Ý niệm chỗ ở trên trời gắn kết chặt chẽ với những 
niềm tin trong 4:16-18. “Chúng ta biết” gợi ý rằng có sự tiếp nối 
giữa sự dạy dỗ của Phao-lô về sự sống tương lai trong I Cô-rinh-tô 
15 và I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13-18. Ông biết bởi sự mặc khải của Đức 
Chúa Trời, chứ không phải bởi lý luận hay suy đoán của con 
người. 

Thân thể sử dụng khi còn sống trên đất sẽ bị phá hủy khi 
chết đi. “Nhà tạm” tượng trưng cho một nơi ở tạm thời vốn có thể 
bị phá đổ, di chuyển và dựng lại dễ dàng. Trái lại, Phao-lô khẳng 
định rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp cho các Cơ-đốc nhân một nơi 
ở mới, “nhà đời đời” do chính Đức Chúa Trời xây chứ không phải 
con người. Phao-lô mô tả một tòa nhà bền vững, với nền tảng chắc 
chắn, không bị xói mòn, bệnh tật, căng thẳng, bắt bớ và chết chóc, 
hoàn toàn phù hợp cho mối thông công không đổ vỡ với Đức Chúa 
Trời. Ở đây có vẻ như đề cập tới thiên đàng, nhưng rất có khả năng 
đề cập đến chính thân thể phục sinh. 

5:2: “Vì chúng ta thật than thở” chứng tỏ Phao-lô có ý nói 
rằng khi chúng ta sống trong thân thể trần tục này (“nhà” tạm), 
chúng ta “than thở”—khao khát điều bền vững. “Than thở” thường 
hàm ý những cảm xúc đau đớn hoặc không thoải mái, nhưng ở đây 
từ này có ý nghĩa tích cực hơn—đặc biệt là khi được dùng với chữ 
“mong.” Phao-lô mô tả một khao khát tích cực nhằm từ bỏ mọi bất 
lợi của đời sống con người và mặc lấy (như là mặc một bộ đồ) thân 
thể phục sinh thiêng liêng vốn không biết đau đớn hay sự khó chịu 
nào. 

Nhiều nhà giải kinh xem câu này là bằng chứng cho thấy 
Phao-lô khao khát được sống lúc Chúa tái lâm. Trong trường hợp 
đó, sẽ không có khoảng thời gian chờ đợi nào cả, nhưng người tín 
hữu sẽ lập tức được biến đổi sang thân thể phục sinh. Suy nghĩ đó 
đã dẫn đến nhiều giả thuyết về tình trạng trung chuyển giữa sự chết 
và sự phục sinh, và về khả năng của một thân thể trung chuyển—
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một ý tưởng phát xuất từ logic, nhưng Kinh Thánh không trực tiếp 
dạy như vậy. 

5:3: Phao-lô mô tả một khao khát lớn lao là ông sẽ không bị 
“lột trần” (5:4) trước Đấng Christ. Phao-lô rùng mình trước ý 
tưởng bị chia cắt khỏi thân thể mình (“trần truồng”). Ông bày tỏ 
quan điểm của ông là khi ông có thân thể mới này, ông sẽ không bị 
trần trụi nữa, tức là trạng thái hồn lìa khỏi xác. Những người Hy 
Lạp khao khát một sự chia cắt như vậy khỏi thân thể gian ác; Phao-
lô thì không. 

Cho dù ý nghĩa chính xác trong mối quan hệ tới sự chết 
cũng như trạng thái giữa sự chết và sự phục sinh có là gì đi nữa, thì 
Phao-lô vẫn tin rằng ông sẽ luôn luôn được ở với Chúa (Rô-ma 
14:8). Ông không chừa chỗ cho sự dạy dỗ về giấc ngủ của linh hồn 
giữa sự chết và sự phục sinh. Ông cũng không hề dạy tỏ tường về 
khái niệm trạng thái trung chuyển. Thay vào đó, ông khẳng định 
đơn sơ rằng ông muốn ở với Chúa, là điều đáp ứng mọi nhu cầu 
của ông. 

5:4: Phao-lô khẳng định rằng khi còn trong thân xác con 
người, ông sẽ tiếp tục “than thở” và mang gánh nặng. Tuy nhiên, 
điều ông khao khát đó là không bị tước mất thân thể con người, 
nhưng thay vào đó là được bao phủ bởi thân thể thiêng liêng bền 
vững, nhà đời đời của lời hứa Đức Chúa Trời. 

Phao-lô bày tỏ khao khát lớn cuối cùng của ông đó là tình 
trạng con người tạm bợ, giới hạn, dễ vỡ này sẽ tiêu mất đi hoặc 
thay thế bởi cõi đời đời. Phao-lô không khẩn xin được giải thoát 
khỏi thân thể nhưng kêu gào khao khát sự hiện hữu của thân thể 
thiêng liêng trường tồn. 

5:5: Phao-lô kết luận bằng cách chỉ ra rằng Đức Chúa Trời 
đã chuẩn bị hay định hình các Cơ-đốc nhân cho từng mỗi một mục 
đích. Sự bảo đảm của Phao-lô rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị ông 
và các tín nhân khác cho tương lai tuyệt vời này được đặt trên nền 
tảng kinh nghiệm của ông với Chúa. 

Phao-lô cũng khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã chuẩn bị 
ông cho sự sống phục sinh, Đức Chúa Trời cũng đã ban Đức 
Thánh Linh như “của tin” để mọi tín nhân sẽ được mặc lấy thân thể 
phục sinh. Lòng tin lớn của Phao-lô đó là sự hủy hoại của thân thể 
con người sẽ được đền bù bởi sự ban cho thân thể phục sinh. 
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Cam Kết Ngày Nay (5:6-10) 
5:6-7: Phao-lô trở lại với suy nghĩ của ông bắt đầu trong 

2:14. Ông giải thích ông đã giữ lòng trung tín trong chức vụ của 
mình như thế nào, và đã không hề ngã lòng trong thử thách ra sao. 
Ông tuyên bố thêm rằng ông “hằng đầy lòng tin cậy” (có sự can 
đảm lớn). Tình cảnh hiện tại là giới hạn vì thoải mái trong thân thể 
(sự sống hiện tại) có nghĩa là xa cách Đức Chúa Trời. 

Ý nghĩa của những lời này trở nên rõ ràng hơn trong câu 7. 
Phao-lô không có ý nói rằng ông không có mối tương giao cá nhân 
với Chúa, nhưng rằng đang khi ở trong thân thể tự nhiên, mối 
tương giao này là bởi đức tin chứ không bởi mắt thấy. 

5:8: Phao-lô trở lại với ý tưởng của ông trong câu 6—lý do 
khiến ông vững lòng tin (có lòng can đảm lớn). Ngay cả khi ông 
phải sống trong một trạng thái khác một khoảng thời gian nào đó, 
thì Phao-lô vẫn tin rằng ông sẽ được “ở cùng Chúa,” trong điều 
kiện là mối tương giao với Chúa sẽ là bởi mắt thấy chứ không chỉ 
bởi đức tin. 

5:9: “Cho nên”—tức là, vì cớ chúng ta có lòng tin rằng 
tương lai thuộc về Đức Chúa Trời—Phao-lô biến điều đó thành 
“mục tiêu” để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lời dạy chắc chắn về 
sự tái lâm của Đấng Christ, sự phục sinh và cõi đời đời có đầy sự 
yên ủi và tin quyết, nhưng cũng hàm chứa một thách thức sống và 
phục vụ trong thế gian. 

5:10: Lý do để sống vâng phục là sự chắc chắn về sự đoán 
xét trước mặt Đấng Christ. Mọi người sẽ phải chịu sự đoán xét 
này, và mỗi người sẽ nhận được những kết quả của đời sống mình. 
Không hề từ bỏ niềm tin về sự cứu rỗi bởi ân điển chứ không bởi 
việc làm, Phao-lô dạy rằng cuối cùng mọi người sẽ phải ứng hầu 
trước Đấng Christ để được ban thưởng về những gì họ đã làm. Nếu 
một người xây dựng một tòa nhà vô giá trị vốn có thể sập đi, tòa 
nhà đó mất hết, nhưng người xây nhà thì không. Tín nhân sẽ nhận 
tùy theo những gì mình đã làm, “điều thiện hay điều ác.” 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Hãy suy gẫm những ý tưởng liên hệ đến ý nghĩa và sự áp dụng 
của phân đoạn này. 
1. Những lời hứa của Đức Chúa Trời và sự hiện diện trong Đức 

Thánh Linh cho phép các Cơ-đốc nhân đối diện với những khó 
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khăn trong cuộc sống và thậm chí cái chết thuộc thể với lòng 
tin giúp họ không bao giờ ngã lòng trong chức vụ. 

2. Các Cơ-đốc nhân có thể có lòng tin tuyệt đối rằng Đức Chúa 
Trời sẽ chu cấp cho họ một nhà mới, một thân thể phục sinh 
mới, trong đời sống tương lai. Đức Thánh Linh vẫn là sự bảo 
đảm lớn nhất cho lời hứa này. 

3. Các Cơ-đốc nhân sẽ ở với Chúa trong khi sống, lúc chết, giữa 
sự chết và sự phục sinh, và trong cõi đời đời. Những lời dạy 
Kinh Thánh về tiến trình chuyển tiếp giữa sự chết đến trạng 
thái cuối cùng khá ít ỏi và có phần không rõ ràng. Nhiều nỗ lực 
nhằm hợp lý hóa mọi lời dạy tỏ ra không ích lợi và thường dẫn 
đến nhiều cuộc tranh luận. Tốt hơn hết các tín nhân nên chấp 
nhận những lời dạy rõ ràng trong Kinh Thánh và không nên 
gượng ép đưa ra những lời giải thích cụ thể về những lời dạy 
đó hoặc những lời dạy khác. 

4. Các Cơ-đốc nhân chấp nhận tiến trình già cỗi không thể tránh 
khỏi. Sức lực và các năng lực hao mòn đi, thân thể trở nên dễ 
mắc bệnh tật, đau đớn và yếu đuối hơn. Nhưng Cơ-đốc nhân 
cũng phải hiểu sự già cỗi từ góc độ tâm linh—như việc leo núi, 
và đỉnh cao tượng trưng cho sự gần gũi với Đức Chúa Trời. 
Tuổi tác có thể mang đến đau đớn và làm giảm thiểu năng lực, 
nhưng không nhất thiết phải mang đến sự nóng giận, tính nhỏ 
mọn, hoặc hẹp hòi. Các Cơ-đốc nhân phải tăng trưởng giống 
Đấng Christ hơn thay vì trở nên cáu kỉnh, chỉ trích hoặc lên án. 

5. Không được để cho sự bảo đảm về phần thưởng thiên đàng làm 
chậm trễ cam kết Cơ-đốc nhằm phục vụ Chúa trong thế gian 
hoặc dẫn đến sự thờ ơ đối với chức vụ và những việc làm lành. 
Trái lại, điều đó nên thúc đẩy các Cơ-đốc nhân vâng phục. Mọi 
sự sẽ hiện ra trong kỳ đoán xét của Đức Chúa Trời, nhưng 
không phải để công bố được ở vị trí đúng đắn với Đức Chúa 
Trời. Sự công bố đó đã được quyết định rồi. Căn cứ của sự 
đoán xét sẽ dựa vào những việc làm hoặc sự phục vụ trong đời 
này. Các Cơ-đốc nhân có trách nhiệm lớn là vâng phục ý chỉ 
của Đức Chúa Trời trong đời sống hằng ngày và sự phục vụ 
của họ. 

6. Các tín nhân phải nắm lấy lẽ thật về tình trạng tương lai được ở 
với Đức Chúa Trời, giữ lòng trung tín trong chức vụ ở hiện tại, 
và hướng về phần thưởng đang chờ đón họ. 
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7. Các Cơ-đốc nhân phải luôn tìm cách trở nên chính mình, và 
sống theo địa vị của họ trong Đấng Christ. 

8. Các Cơ-đốc nhân phải chấp nhận và nương dựa trên lẽ thật 
rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp toàn bộ mọi nhu cầu của họ. 
chúng ta không cần phải sợ hãi hoặc quá tò mò về những biến 
cố của tương lai. 

 
Các Giáo Án 

Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Minh họa II Cô-rinh-tô 4:16 bằng hoạt động sau đây. Đặt tám 

hoặc mười vật có liên hệ đến vóc dáng thể chất trên một cái áo 
thun. (Gợi ý: một chiếc giày chạy bộ và chiếc vớ, tạ tay, sách 
dạy nấu ăn ít calo, nước ngọt không đường, tạp chí thể hình, 
băng video thể dục, trái bóng golf, thuốc vitamin.) Dùng một 
cái khăn che kín tất cả. Phát cho mỗi người một tờ giấy và một 
cây viết. Giở cái khăn lên cho mọi người xem kỹ trong vòng ba 
mươi giây. Sau đó đậy cái khăn lại và yêu cầu các học viên ghi 
xuống những vật mà họ nhớ được. 
Sau khoảng một phút, hãy so sánh các danh sách. Hỏi, Những 
vật dụng này có điểm gì chung? Hãy đọc II Cô-rinh-tô 4:16 cho 
cả lớp nghe và hỏi, Có bao giờ bạn cảm thấy như mình đang 
“hư nát” hay không? (Chuẩn bị sẽ có nhiều câu trả lời khác 
nhau!) Bạn làm thế nào để giữ cho thân thể mình luôn tươi 
mới? Vì sao chúng ta lại làm như thế? 

2. Cho các học viên xem dàn ý bài học hôm nay: 
 

Mời một học viên đọc phần Trọng Tâm Bài Học của bài học 
này cho cả nhóm nghe. Khẳng định rằng bài học hôm nay có 
liên hệ tới việc gìn giữ đời sống thuộc linh của chúng ta mạnh 

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

I. Càng Mạnh Hơn Khi Càng Yếu Hơn (4:16-18) 
II. Sống Trong Hiện Tại Khi Nhìn Về Tương Lai (5:1-8) 
III. Làm Đẹp Lòng Chúa Trong Khi Mong Đợi Điều 
Đáng Được Hưởng (5:9-10) 
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mẽ và can đảm cho những tranh chiến của cuộc sống trong 
tương lai. 
 

Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Mời cả lớp cùng đọc II Cô-rinh-tô 4:16-18 (dùng bản Kinh 

Thánh in trong Tài Liệu Học Viên để các học viên đều có cùng 
bản dịch). Mời một số học viên đọc những phần mô tả trước đó 
của Phao-lô về “sự hoạn nạn nhẹ và tạm” (4:17) của ông trong 
II Cô-rinh-tô 1:8-11 và 4:8-11. Hỏi, Bạn có kể những điều này 
là “nhẹ” và “tạm” nếu những điều đó xảy đến trong cuộc đời 
bạn hay không? Bạn sẽ dùng những từ gì? Những điều gì trong 
cuộc sống chúng ta có thể khiến chúng ta ngã lòng? Hãy lưu ý 
tầm quan trọng của sự tươi mới hằng ngày nếu chúng ta muốn 
có đời sống thuộc linh khỏe mạnh. Hỏi, Trái với những vật 
dụng để tập thể hình trên bàn này, những điều gì có thể khiến 
chúng ta giữ được sức khỏe thuộc linh? 

4. Hướng dẫn các học viên tìm sự so sánh của Phao-lô trong câu 
18 và trình bày lý do Phao-lô xem những thử thách của ông là 
“nhẹ.” Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 4:1, 7, và 16 trong khi 
cả lớp lắng nghe cách Phao-lô giữ sự can đảm và đức tin của 
mình mạnh mẽ. (Cảm nhận được kêu gọi làm người hầu việc, 
lệ thuộc nơi quyền năng Đức Chúa Trời, sự tươi mới hằng 
ngày.) 

5. Chia bảng ra làm hai cột. Trên đầu cột thứ nhất ghi Dưới Đất 
và cột thứ hai ghi Trên Trời. Lưu ý rằng trong chương 5 Phao-
lô bắt đầu nói về trường hợp xấu nhất, tức là những nan đề của 
chúng ta có thể dẫn đến cái chết. Cho các học viên lắng nghe 
những từ làm tương phản đất với trời khi họ đồng loạt đọc II 
Cô-rinh-tô 5:1-8 (dùng phần Kinh Thánh đã in trong Tài Liệu 
Học Viên). Mời một người nào đó ghi lại các câu trả lời trên 
bảng, tùy theo cột trong lúc bạn nêu những câu hỏi sau đây. 
(Tìm thêm ý trong phần “Sống Trong Hiện Tại Khi Nhìn Về 
Tương Lai (5:1-8)” trong Tài Liệu Học Viên và phần “Bình 
Giải Kinh Thánh” về các câu này trong Tài Liệu Giáo Viên 
này.) 

 
Trong câu 1, Phao-lô mô tả thân thể của chúng ta dưới đất và trên 

trời như thế nào? (Nhà tạm, nhà đời đời) 
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Trong câu 2-4, điều Phao-lô lo sợ dưới đất và hy vọng tương lai 
của ông là gì? (Bị lột trần hay không có một thân thể; được 
mặc lấy một thân thể mới) 

Trong câu 5, Đức Thánh Linh hiện đang làm gì cho chúng ta? (Bảo 
đảm cho tương lai của chúng ta trên trời) 

Trong câu 6, những từ nào mô tả vị trí của chúng ta? (Trong thân 
thể, xa cách Chúa) 

Trong câu 7, chúng ta đang bước đi ở đây như thế nào và điều đó 
thay đổi ra sao trên trời? (Ở đây bước đi bởi đức tin, ở trên 
thiên đàng bước đi bởi mắt thấy) 

Trong câu 8, Phao-lô thích trạng thái nào hơn? (Ở thiên đàng)  
6. Hướng dẫn cả lớp tìm trách nhiệm giải trình khi bạn cho đọc 

đồng loạt II Cô-rinh-tô 5:9-10. Hãy viết “việc làm của chúng ta 
dưới đây” vào cột Dưới Đất, và thêm “sự đoán xét ở đó” vào 
cột Trên Trời. Hỏi, Ở trên đất này bạn chịu trách nhiệm với ai 
nhiều nhất: cha mẹ, vợ, con cái, ông chủ, hay người bạn thân 
nhất? Cảm giác phải chịu trách nhiệm giúp gì cho chúng ta khi 
chúng ta cố gắng phục vụ Đấng Christ? Hãy đọc lớn tiếng câu 
9 một lần nữa và hỏi, Mục đích của Phao-lô là gì? Sự suy nghĩ 
đó giúp chúng ta như thế nào khi chúng ta đối diện với những 
thử thách và những lựa chọn của sự sống trên đất này? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
7. Đề nghị các học viên chọn cho mình một người bạn trong lớp 

(tốt hơn hết là chọn một người cùng giới) để chịu trách nhiệm 
với người đó trong tuần này. Những người bạn này sẽ hẹn gặp 
nhau uống nước và nói nhiều hơn về sự tranh chiến nhằm làm 
đẹp lòng Chúa trong ánh sáng những giá trị đời đời. Họ cũng 
có thể nói trên điện thoại đôi lần. Mỗi người phải hứa cầu 
nguyện cho người kia hằng ngày để họ có sức mạnh thuộc linh. 

8. Kết thúc bằng cách đọc hay hát bài thánh ca, “Chúa Vinh 
Hiển.” 

 
Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Kể câu chuyện về David Bush trong Tài Liệu Học Viên. Nói 

thêm, Nếu David hỏi bạn vì sao Chúa để ông còn sống trên đất 
này, thì bạn sẽ trả lời như thế nào? Sau khi các học viên trả lời, 
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hãy cùng mọi người đọc phần Trọng Tâm Bài Học trong Tài 
Liệu Học Viên. 

2. Trước giờ học, chuẩn bị một tờ giấy lớn. Viết trên đầu trang: 
Phục Vụ Những Người Bất Đồng Ý Kiến. Ở phía bên trái hãy 
viết theo chiều dọc chữ MINISTER (người phục vụ). Yêu cầu 
cả lớp liệt kê những tiêu đề của năm bài học đầu tiên khi bạn 
viết xuống như sau: 

M—Khi Bạn Chịu Khổ 
I—Khi Các Mối Quan Hệ Trở Nên Căng Thẳng 
N—Đo Lường Chức Vụ Của Chúng Ta 
I—Gìn Giữ Tấm Lòng Cho Chức Vụ 
S—Lòng Tin Cho Hiện Tại Và Cho Cõi Đời Đời 
T— 
E— 
R— 

 
Dùng một mũi tên rời dán bên cạnh tiêu đề của bài học hôm nay để 
thấy vị trí của bài học trong chủ đề chung về chức vụ trong lúc gặp 
khó khăn. 
 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Hãy lưu ý rằng bài học hôm nay có rất nhiều điều trái ngược 

nhau giữa sự sống trên đất và những mong ước của chúng ta về 
thiên đàng. Hãy lưu ý điểm trái ngược đầu tiên: “Càng Mạnh 
Hơn Khi Càng Yếu Hơn.” Hãy cho cả lớp đồng loạt đọc II Cô-
rinh-tô 4:16-18 (dùng bản Kinh Thánh in trong Tài Liệu Học 
Viên). Khẳng định rằng Phao-lô kể những thử thách của ông là 
“nhẹ” và “tạm.” Hướng dẫn cả lớp ôn bài bằng cách tìm trong 
II Cô-rinh-tô 1:8-11 và 4:8-11 những điều Phao-lô và bạn đồng 
lao của ông phải đối diện trong những chuyến đi của họ. Hỏi, 
Nếu những điều này xảy đến trong cuộc đời bạn, bạn sẽ dùng 
những từ gì để mô tả? Vậy thì tại sao việc Phao-lô viết hai lần, 
“chẳng ngã lòng” (4:1, 16) lại quan trọng? 

4. Hỏi, Những điều gì trong đời sống chúng ta có thể khiến chúng 
ta ngã lòng khi chúng ta cố gắng phục vụ Đấng Christ? (Các 
câu trả lời có thể là sự chỉ trích, những nhiệm vụ khó khăn, 
thiếu sự hợp tác, bệnh tật, những giới hạn thể chất, lo lắng, 
nghi ngờ.) Tiếp nối các câu trả lời của các học viên bằng cách 
yêu cầu họ gợi ý những điều đã giúp Phao-lô tươi mới mỗi 
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ngày. Hướng đến các câu 17-18 và hỏi, Sự so sánh nào đã 
khiến ông có cái nhìn đúng về những thử thách trên trần của 
mình? (tạm bợ, đời đời) 

5. Chỉ ra điểm trái ngược thứ hai: “Sống Trong Hiện Tại Khi 
Nhìn Về Tương Lai.” Hãy cho cả lớp cùng đọc II Cô-rinh-tô 
5:1-8, là phân đoạn có đầy những điểm tương phản giữa sự 
sống dưới đất và trên trời. Hãy hướng cả lớp tới câu 1 khi bạn 
bắt đầu nêu một số câu hỏi tìm kiếm. Bổ sung cho các câu trả 
lời của học viên bằng ý trong phần “Bình Giải Kinh Thánh” về 
những câu này trong Tài Liệu Giáo Viên này. 

 
Câu 1: Chúng ta có hy vọng gì khi thân thể này của chúng ta bắt 

đầu tàn lụy đi? 
Câu 2-4: Phao-lô mô tả nỗi sợ sự chết của chúng ta như thế nào? 
Câu 5: Đức Thánh Linh giúp đỡ chúng ta trong tình thế tiến thoái 

lưỡng nan này như thế nào? 
Câu 6: Sự bảo đảm về thiên đàng giúp chúng ta đối diện với những 

thử thách của cuộc sống như thế nào? 
Câu 7: Có sự khác biệt nào giữa bước đi bởi đức tin và bước đi bởi 

mắt thấy? 
Câu 8: Phao-lô kể điều gì là lựa chọn tốt nhất? Bạn có đồng ý với 

ông hay không? 
 
6. Hướng đến điểm trái ngược thứ ba: “Làm Đẹp Lòng Chúa 

Trong Khi Mong Đợi Điều Đáng Được Hưởng.” Cho cả lớp 
cùng đọc II Cô-rinh-tô 5:9-10. Hỏi, Mục đích đời sống nào 
giúp Phao-lô vẫn trung tín phục vụ trong thử thách? Ý thức về 
sự đoán xét sắp đến tác động bao nhiêu đến những lựa chọn và 
hành vi của bạn hôm nay? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
7. Hãy cùng hát với nhau hoặc đọc chung các câu 2 và 3 của bài 

thánh ca, “Dân Ta Sẽ Chung Nhóm Ở Thiên Hà,” chú ý những 
điểm giống với phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Thách 
thức các học viên hướng mắt lên cõi đời đời khi phục vụ Đấng 
Christ mỗi ngày. 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
 II Cô-rinh-tô 5:11-21 

Bối Cảnh 
II Cô-rinh-tô 5:11-21 

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?  

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên quyết định những 

cách họ sẽ đáp ứng trước sự thúc 
đẩy phục vụ của Đức Chúa Trời.  

 
 

Bài Sáu 
 
Ðược Thúc Ðẩy 
Phục Vụ 
 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Những lời này, cả trong 

tư tưởng lẫn quan điểm, đều 
trực tiếp gắn liền với chương 
trước. Vì cớ Phao-lô ý thức 
rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh 
giá chức vụ của ông, vị Sứ Đồ 
đã phục vụ với sự kính sợ và 
tôn kính hướng về Đức Chúa 
Trời, với lòng cam kết trung 
tín không thay đổi. 

Trong II Cô-rinh-tô 
5:11-12, Phao-lô một lần nữa 
đáp lại những lời chỉ trích chức 
vụ của ông từ những đối thủ tại 
Cô-rinh-tô. Ông tuyên bố rằng 
phương pháp của ông là cởi 
mở và thuần khiết, và ông 
không dùng những thủ đoạn 
lừa dối hay lạm dụng. Hơn 
nữa, Phao-lô bảo vệ chức vụ 
của ông chống lại những lời 
chỉ trích của các đối thủ là 
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những người có thể đã đặt vấn đề về chức vụ của ông trên cơ sở là 
ông không có những bằng chứng cho thấy có kinh nghiệm xuất 
thần—một vấn đề có vẻ quan trọng lắm đối với họ. Phao-lô tranh 
luận rằng bất cứ những kinh nghiệm xuất thần nào ông có thì chỉ 
riêng tư giữa ông với Đức Chúa Trời. Khi ông nói với người khác, 
ông dùng ngôn ngữ có thể hiểu được vì lợi ích cho những người 
nghe sứ điệp đó. 

Phao-lô, có lẽ cũng để chống lại những người chống đối 
ông, đã khẳng định tính chính trực trong chức vụ của ông. Phao-lô 
phục vụ qua sự điều khiển bởi tình yêu thương của Đấng Christ. 
Ông phục vụ vì lợi ích của những người đã nhận lãnh chức vụ của 
ông. Đức Chúa Trời là tác nhân điều khiển. 

Một vấn đề khác trong văn cảnh đó là Phao-lô công bố ông 
là một trong những “khâm sai” của Đấng Christ. Từ đó có hai ý 
nghĩa. Các tỉnh trực thuộc La-mã được chia ra làm hai loại. Những 
tỉnh thuộc thượng nghị viện thì hòa bình, và không có lính chiếm 
đóng bên trong. Những tỉnh nào nguy hiểm và có nguy cơ nổi loạn 
được gọi là những tỉnh thuộc đế quốc. Những tỉnh thuộc đế quốc 
được cai trị bởi người đại diện trực tiếp của hoàng đế. Người này 
được sự ủy nhiệm trực tiếp của hoàng đế. Ông ta áp đặt sự cai trị 
của La-mã trên tỉnh đó và đòi hỏi phải có sự tuân phục hoàng đế. 

Phao-lô gọi chính ông là khâm sai. Như thế, ông được 
Đấng Christ trực tiếp ủy nhiệm để thể hiện ý chỉ và sứ điệp của 
Đức Chúa Trời, truyền đạt món quà cứu rỗi của Đức Chúa Trời 
cho con người, và kêu gọi mọi người đến với sự cứu rỗi của Đức 
Chúa Trời. 

Trong phân đoạn này, chúng ta chạm đến phần trung tâm 
của bức thư. Phao-lô nài xin những người Cô-rinh-tô trở lại hòa 
giải với Đức Chúa Trời và mở lòng họ ra đối với ông như người 
đại diện của Chúa. Ông đáp lại những lời chỉ trích các phương 
pháp của ông (5:11-15), dạy về nền tảng của sự hòa giải (5:16-21), 
và bắt đầu một loạt những lời nài xin cũng như kêu gọi sống thánh 
khiết (6:1—7:4). 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 

Ba khái niệm giữ Phao-lô trung tín trong sứ mệnh của ông 
đó là: (1) lòng tôn trọng (“kính sợ”) đối với Đức Chúa Trời, là 
Đấng đoán xét chức vụ của ông; (2) sự hiểu biết của ông về huyền 
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nhiệm tình yêu thương hòa giải của Đức Chúa Trời trong Đấng 
Christ; và (3) ý thức của ông về trách nhiệm trong chức khâm sai 
cho Đấng Christ. 
 
Được Thúc Đẩy Bởi Lòng Kính Sợ Đức Chúa Trời (5:11-13) 

5:11: Khi dùng chữ “vậy” (cho nên), Phao-lô liên kết câu 
11 với câu 10, là nơi ông đề cập đến việc xuất hiện trước ngôi đoán 
xét của Đấng Christ để nhận phần thưởng cho đời sống phục vụ 
của ông. Cụm từ “chúng ta biết” có thể dịch thành, Chúng ta có 
một nhận thức sâu sắc về sự kính sợ vốn ở trong mỗi một người 
đầy tớ nào biết rằng mình sẽ phải giải trình trách nhiệm quản gia 
của mình đối với chủ. “Kính sợ” không phải là kinh sợ, bèn là sự 
tôn trọng kính nể mà các Cơ-đốc nhân cảm nhận về Chủ mình, là 
Đấng mà các tín nhân yêu thương, phục vụ, và cũng bởi tay Đấng 
đó mà họ sẽ nhận lãnh “tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã 
làm lúc còn trong xác thịt” (5:10). 

“Chúng tôi… tìm cách làm cho người ta đều tin” có thể 
hiểu theo hai cách khác nhau. Thứ nhất, ý thức của Phao-lô về 
trách nhiệm giải trình trước mặt Đức Chúa Trời thôi thúc ông trung 
tín trong những nỗ lực nhằm thuyết phục người khác đến với đức 
tin. Thứ hai, Phao-lô có thể đang bảo vệ những phương pháp ông 
dùng trong chức vụ, chống lại sự chỉ trích bằng cách tuyên bố rằng 
ông chỉ dùng những lập luật trong sáng và thích đáng để thuyết 
phục người khác. Ông tuyên bố rằng nhân cách và động cơ của ông 
đều tỏ tường trước mặt Đức Chúa Trời, và ông hy vọng đối với 
những người Cô-rinh-tô cũng vậy. Ông tuyên bố thêm rằng những 
nỗ lực của ông nhằm thuyết phục người khác là chân thành và 
được thực hiện bởi lòng kính sợ hướng về Chúa. 

5:12: Phao-lô phủ nhận việc ông đang tự khoe mình. Trái 
lại, ông đang trình bày cho người Cô-rinh-tô những lý do để tự hào 
về ông đồng thời trang bị cho họ để đối đáp lại những người chỉ 
trích ông. Phao-lô tuyên bố rằng những đặc tính của các đối thủ 
của ông tại Cô-rinh-tô bao gồm việc đặt ưu tiên vào những điều vật 
chất, bên ngoài, như là thư giới thiệu, dòng dõi, kinh nghiệm khải 
tượng xuất thần, và những dấu hiệu tông đồ. Phao-lô thà đặt ưu 
tiên vào những điều thuộc về tấm lòng mà Đức Chúa Trời nhìn 
thấy—trên nhân cách hơn là vẻ bề ngoài. 

5:13: Phao-lô bảo vệ chức vụ của ông bằng cách nói thêm 
rằng nếu ông mất trí (ở ngoài chính ông, không còn cảm quan) thì 
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đó là giữa ông và Chúa. Hoặc giả nếu ông dè giữ đó là vì ích lợi 
cho những người Cô-rinh-tô. Những lời này có thể nhắm vào các 
đối thủ nào nói rằng Phao-lô thiếu những kinh nghiệm xuất thần. 
Phao-lô dùng cùng một từ để diễn tả sự nhập định hay trạng thái 
thôi miên chỉ một lần ở đây và một lần trong Công Vụ 22:17. 
Những kinh nghiệm này là giữa Phao-lô và Đức Chúa Trời chứ 
không liên hệ gì đến việc phô trương cũng không phải là bằng 
chứng cho tình trạng thuộc linh.  
 
Được Thúc Đẩy Bởi Huyền Nhiệm Của Sự Hòa Giải (5:14-18) 

Sự mặc khải về huyền nhiệm Đức Chúa Trời ở trong Đấng 
Christ đem lại sự hòa giải giữa con người tội lỗi với chính Ngài đã 
thúc đẩy Phao-lô giữ lòng trung tín. Ông tin rằng: (1) Đấng Christ 
đã chết cho tất cả mọi người; (2) thông qua sự chết của Đấng 
Christ, mọi người có thể được biến đổi; và (3) sự hòa giải chỉ đến 
qua Đấng Christ. Sự hòa giải chấm dứt tình trạng thù hận và thay 
thế bằng sự hòa bình cùng thiện chí. Trong sự chết của Đức Chúa 
Giê-su, Đức Chúa Trời đã mở một con đường mà bởi đó tình yêu 
thương Ngài cho nhân loại cùng với cơn thạnh nộ của Ngài đối với 
tội lỗi có thể gặp nhau. Như thế, Đức Chúa Trời vẫn là Đấng công 
bình khi Ngài xưng công chính con người tội lỗi (5:10). 
5:14: Phao-lô tuyên bố rằng tình yêu thương của Đấng Christ 
không để cho ông một lựa chọn nào khác ngoài việc phục vụ trung 
tín; tình yêu thương này liên tục tạo sức ép và thúc đẩy (thúc ép, 
điều khiển ông) ông. “Cảm động” diễn tả ý nghĩa của việc bị ép 
mọi bề hoặc bắt buộc trên phương diện ý nghĩa là áp lực để hành 
động. 
“Tình yêu thương” ở đây có thể đề cập đến tình yêu thương của 
Phao-lô dành cho Đấng Christ, nhưng tốt hơn thì nên hiểu là “tình 
yêu thương của Đấng Christ.” “Tình yêu thương” này đã đưa Đấng 
Christ đến chỗ chết trên Đồi Sọ, thế chỗ cho nhân loại tội lỗi, chính 
là điều thúc đẩy Phao-lô. Vì cớ Đấng Christ chết cho mọi người, 
thì điều đó có nghĩa là mọi người đang ở chỗ chết. Những lời này 
nhấn mạnh bản chất thay thế của sự chết Đấng Christ. Ngài chết 
cho tất cả mọi người trên phương diện ý nghĩa là Ngài chết cái chết 
mà mọi người lẽ ra phải chết để thi hành hình phạt tội lỗi của họ. 
5:15: Chân lý về sự chết của Đấng Christ kêu gọi con người ngừng 
sống cho chính mình mà sống cho Đấng Christ cũng là điều thúc 
đẩy Phao-lô. 
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5:16: Phao-lô nói đến sự biến đổi xảy ra trong đời sống ông 
cũng như đời sống những người tín hữu khác bởi kết quả của sự 
hòa giải Đấng Christ ban cho. Trước khi cải đạo, Phao-lô đã từng 
khắt khe đối với Đấng Christ dựa trên tiêu chuẩn sai của quan điểm 
và những giá trị con người. Bởi sự mặc khải của Đức Chúa Trời, 
Phao-lô đã nhìn nhận Đấng Christ là Đấng Mê-si-a, Đấng hòa giải 
thế gian, và bởi Đấng đó mà mọi người được kêu gọi đến với đức 
tin. Cách hiểu mới về Đấng Christ đã khiến Phao-lô nhìn mọi 
người theo những tiêu chuẩn thiêng liêng hơn là những tiêu chuẩn 
trần tục. 

5:17: Phao-lô nhắm đến sự biến đổi hoàn toàn mà sự hòa 
giải mang lại. Khi hiệp nhất với Đấng Christ, một người trở thành 
một phần của toàn bộ sự sáng tạo mới và kinh nghiệm sự biến đổi 
hoàn toàn. Các Cơ-đốc nhân được biến đổi không chỉ về số phận 
(từ sự chết sang sự sống) nhưng cũng về cách sống và động cơ 
sống. Từ những người xa lạ với Đức Chúa Trời vì cớ tội lỗi, các tín 
hữu bây giờ được bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời. Số 
phận, hành vi và sự phục vụ hết thảy đều trở nên mới. Các mục 
tiêu và mục đích biến đổi từ chỗ hướng về bản thân sang chỗ 
hướng về Đức Chúa Trời. 

5:18-19a: Sứ điệp của Phao-lô về sự hòa giải xoay quanh 
Đức Chúa Cha vì công việc này từ đầu tiên cho đến cuối cùng đều 
là công việc của Đức Chúa Trời, là Đấng hòa giải con người thông 
qua Đấng Christ. Trong phân đoạn này cũng như các phân đoạn 
khác của Phao-lô không hề có dấu hiệu nào cho thấy sự chết của 
Đấng Christ đã vượt thắng hơn sự không sẵn lòng cứu rỗi của Đức 
Chúa Trời. Đức Chúa Trời, trong ân điển kỳ diệu của Ngài, đã 
khởi sự và thực hiện sự hòa giải kỳ diệu này. Thông qua Đấng 
Christ, Đức Chúa Trời vẫn là Đấng công bình, và là Đấng xét đoán 
tội lỗi con người. Đức Chúa Trời, Đấng hòa giải mọi tín nhân, 
cũng ủy thác cho chúng ta, và ban cho chúng ta “đạo giảng hòa.” 
 
Được Thúc Đẩy Bởi Tinh Thần Trách Nhiệm Của Chức Khâm 
Sai (5:19-21) 

Một động cơ lớn lao cho chức vụ của Phao-lô là sự nhận 
thức rằng Đức Chúa Trời đã ủy thác cho ông chức vụ giảng hòa. 
Chức vụ này bao gồm việc công bố những điều Đức Chúa Trời đã 
làm. 
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5:19: “Vì” diễn tả nội dung của chức vụ hòa giải. Sứ điệp 
mà các Cơ-đốc nhân phải chia sẻ đó là “Đức Chúa Trời vốn ở 
trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài.” Trong Đấng 
Christ, Đức Chúa Trời dở bỏ mọi rào cản bằng cách không tính nợ 
tội lỗi con người (sự chống đối, sự phạm tội) nghịch cùng họ. 
Ngay tại giờ phút lịch sử của biến cố đống đinh, Đức Chúa Trời đã 
hòa giải nhân loại (thế gian) với chính Ngài khi Đấng Christ chịu 
khổ cho chúng ta tại đó. Từ “thế gian” cho thấy phạm vi sự hòa 
giải của Đức Chúa Trời, nhưng không hề gợi lên phổ quát thuyết, 
như thể toàn thể nhân loại sẽ được cứu. 

Đức Chúa Trời đã phó sứ điệp của Ngài cho những ai tin 
nơi Ngài. Đức Chúa Trời đã đặt trong môi miệng chúng ta lời của 
sự hòa giải và giao phó cho chúng ta mang gánh sứ điệp đó. 

5:20: Từ “vậy” cho thấy rằng vì cớ Đức Chúa Trời đã phó 
thác cho chúng ta chức vụ của sự hòa giải, Phao-lô sẽ vẫn trung tín 
công bố sứ điệp cho mọi người. Phao-lô là “khâm sai” của Đấng 
Christ. Phao-lô phục vụ bởi sự kêu gọi của Đức Chúa Trời để đại 
diện cho Đức Chúa Trời trước con người và chia sẻ sứ điệp của 
Ngài cho họ. Vì cớ Đấng Christ, Phao-lô nài xin (khẩn nài, thúc 
giục, cổ xúy, khẩn khoản) mọi người ăn năn. Chúa đã đang kêu gọi 
con người qua lời Phao-lô. 

5:21: Phao-lô tóm tắt lời dạy của ông bằng cách khẳng định 
trong một câu ngắn gọn nhưng sâu sắc ý nghĩa của sự sống, sự chết 
và phục sinh của Đấng Christ cho tất cả mọi tín hữu. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Hãy suy gẫm những ý tưởng sau đây về ý nghĩa cũng như bài 
học áp dụng từ bài học này: 
1. Sứ điệp Tin Lành, sự hiểu biết về những gì Đức Chúa Trời đã 

làm cho nhân loại trong Đấng Christ, và thực tại về sự nhận 
biết sự tha thứ trong Đấng Christ phải thúc đẩy các Cơ-đốc 
nhân vẫn trung tín trong chức vụ hòa giải mà Đức Chúa Trời 
đã kêu gọi và ủy thác cho họ. 

2. Các Cơ-đốc nhân phải tiếp nhận chức vụ của họ như một món 
quà kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho, và vì cớ đó mà thi 
hành với sự trung tín hoàn toàn. 
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3. Các Cơ-đốc nhân phải có lòng tin sâu sắc rằng làm chứng cho 
những người chưa tin Chúa tức là công bố chính lời mời gọi 
của Đức Chúa Giê-su. 

4. Các Cơ-đốc nhân phải tin chắc rằng sự cứu rỗi và sự hòa giải 
chỉ có thông qua Đức Chúa Giê-su Christ chứ không còn 
đường nào khác (Công Vụ 4:12). Các tôn giáo và những triết lý 
có thể dạy nhiều ý niệm cao quý, những ý tưởng tốt, và những 
cách sống ích lợi, nhưng chỉ có Đấng Christ đem lại sự sống 
đời đời. 

5. Các Cơ-đốc nhân phải được thúc đẩy bởi sự hiểu biết về ý 
muốn Đức Chúa Trời thay vì quan điểm con người, vốn chỉ 
hiểu những điều bên ngoài hơn là những điều thuộc linh của 
tấm lòng. 

6. Sự chân thành của sứ giả Cơ-đốc giữ tầm quan trọng cao hơn 
hết. Nếu người ta nghi ngờ sự chân thành của Cơ-đốc nhân, thì 
quyền năng của sứ điệp sẽ bị giảm đi. Vì thế các Cơ-đốc nhân 
phải tránh làm điều ác cũng như những điều tựa như điều ác. 

7. Mục đích của toàn bộ sự phục vụ Cơ-đốc phải là tôn vinh Đức 
Chúa Trời và phục vụ con người. Không được để cho bất cứ 
hoạt động thuộc linh nào bắt nguồn từ những nỗ lực nhằm tìm 
kiếm vinh dự cho cá nhân chúng ta, hay chỉ đơn giản là để làm 
đẹp lòng người khác.  

8. Các Cơ-đốc nhân phải nhìn người khác từ quan điểm của tình 
yêu thương Đức Chúa Trời dành cho họ cũng như triển vọng 
của họ trong Đấng Christ hơn là từ những tiêu chuẩn hay giá trị 
trần gian. 

9. Sự nhận thức về sự chết của Đấng Christ, bản chất khác thường 
của tình yêu thương của Đấng Christ, và sự chu cấp ơn hòa giải 
đã giữ Phao-lô đi đúng đường, và do đó cũng đem lại kết quả y 
hệt trong đời sống chúng ta. 

 
Các Giáo Án 

Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Chuẩn bị một loạt các vật dụng có tính chất thúc đẩy (điện 

thoại di động, trang tài chính, kính mát, bao tay làm vườn, hộp 
quẹt diêm, chương trình truyền hình, mồi câu cá, bơ đậu 
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phộng, Kinh Thánh, v.v.). Sắp xếp các vật này trên bàn gần cửa 
để các học viên nhìn thấy khi bước vào lớp. 
Giơ mỗi vật lên và hỏi, Vật này thúc đẩy bạn làm điều gì? Sau 
khi các học viên trả lời, mời một người đọc Câu Hỏi Nghiên 
Cứu và Trọng Tâm Bài Học của bài học hôm nay. Liên kết các 
phần đó với chủ đề bài học thư II Cô-rinh-tô: “Cá Nhân Hóa 
Chức Vụ.” 

2. Bài độc thoại sau đây của sứ đồ Phao-lô có thể dùng làm một 
vở kịch hóa trang hoặc đọc diễn cảm. Mời “Phao-lô” chuẩn bị 
vài ngày trước đó, và cho ông bước vào nói lúc này. 

Tôi đoán bạn có thể nói rằng tôi đã viết một cuốn sách về 
sự thúc đẩy—ít nhất tôi đã viết cho những người Cô-rinh-tô 
về việc được thúc đẩy để phục vụ những người khác vì cớ 
tình yêu thương dành cho Chúa và Cứu Chúa của tôi, Đức 
Chúa Giê-su Christ. Nhưng mọi sự không phải lúc nào 
cũng vậy đối với tôi. 
Lớn lên trong một gia đình Do Thái nghiêm khắc, đã từng 
có lúc tôi đánh giá con người khác hơn cách tôi đánh giá 
bây giờ. Tôi là một người Do Thái đầy kiêu hãnh, một 
người Hê-bơ-rơ của những người Hê-bơ-rơ, người Pha-ri-si 
của những người Pha-ri-si, rất cao ngạo, và tự phụ về di sản 
của mình. Tôi đoán xét mọi người theo cùng một tiêu 
chuẩn: Người này thuộc chi phái nào và có địa vị gì? Người 
này tuân thủ luật pháp nghiêm ngặt như thế nào? 
Những “người giống Đấng Christ”—những môn đồ của 
“Đường Đi”—tôi chẳng tôn trọng họ tí nào. Tôi bắt bớ họ, 
thậm chí cho người giết họ, lòng nhiệt huyết của tôi mạnh 
mẽ nhưng đã bị dẫn đi sai trật nhằm bảo vệ niềm tin của tôi 
nơi luật pháp. Tôi nói với các bạn điều này mà lòng xấu hổ 
lắm. 
Nhưng mọi sự đó giờ đã qua rồi. Không có điều gì quan 
trọng đối với tôi hơn là Đức Chúa Giê-su. Mọi sự thuộc về 
cuộc đời cũ của tôi—thế giới của luật pháp Do Thái—tất cả 
những điều đó không còn ý nghĩa gì đối với tôi. Kể từ ngày 
tôi gặp Đức Chúa Giê-su trên đường, cuối cùng tôi đã hiểu 
ra cái giá Đức Chúa Giê-su đã trả cho sự cứu rỗi tôi, và tôi 
tiếp nhận Ngài làm Đấng Mê-si-a của mình, tất cả những gì 
tôi khao khát là chia sẻ tình yêu thương của Đức Chúa Giê-
su với mọi người trong thế giới của tôi. Sự hy sinh Ngài 
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làm tràn ngập lòng tôi. Tình yêu thương Ngài thúc giục tôi. 
Đối với tôi, sự sống tức là phục vụ Đức Chúa Giê-su 
Christ. 
 

Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh 
3. Hãy viết những chữ sau đây lên bảng: Trách Nhiệm Giải Trình, 

Tình Yêu Thương, Sự Ủy Thác. Lưu ý rằng trong phân đoạn 
ngày hôm nay, Phao-lô nói về ba động cơ thúc đẩy. Hãy 
khoanh tròn Trách Nhiệm Giải Trình khi cả nhóm mở ra trong 
thư II Cô-rinh-tô 5:11-13. Trước đọc lên, yêu cầu cả lớp xác 
định xem Phao-lô thấy mình chịu trách nhiệm trước ai. Hãy 
đọc câu 11 trong nhiều bản dịch khác nhau. Nói rõ rằng trách 
nhiệm giải trình của Phao-lô có hai mức độ: đối với Đức Chúa 
Trời là Đấng biết rõ ông và đối với những độc giả của ông tại 
Cô-rinh-tô. Liên hệ “sự kính sợ Chúa” với câu 10 từ bài học 
tuần rồi. 

4. Nếu cả lớp đã chọn người để mình chịu trách nhiệm chung vào 
tuần rồi, thì hỏi xem mọi việc diễn ra thế nào và họ học được 
điều gì. 

5. Khoanh tròn chữ Tình Yêu Thương và mời một người đọc lớn 
tiếng 5:14-17. Hãy cho đọc câu 14 từ nhiều bản dịch khác 
nhau. Dùng các câu hỏi sau đây để định hướng suy nghĩ và 
thảo luận:  

Ý của câu 14 nói rằng tôi yêu Đấng Christ rất nhiều hay 
Đấng Christ yêu tôi rất nhiều?  

Ở câu 15, kết quả của tình yêu đó là gì?  
Ở câu 16, chức vụ của tình yêu thương nhắm vào ai? (Hãy 

đề cập đến bài độc thoại của Phao-lô về việc đánh giá 
người khác vì cớ địa vị của họ.)  

Từ câu 17, làm thế nào để có thể yêu thương phục vụ 
những người không đáng yêu? 

6. Khoanh tròn chữ Sự Ủy Thác khi một người đọc 5:18-21. Cho 
các học viên khoanh tròn chữ “dựng nên mới” (5:17) và chữ 
“khâm sai” (5:20). Yêu cầu nêu định nghĩa của chữ “khâm 
sai,” và chuẩn bị để trình bày một định nghĩa. Hỏi, Từ 5:19 và 
21, là những khâm sai của Đấng Christ, chúng ta có sứ điệp gì 
để đem đến cho những người khác? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
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Giấy Chứng Nhận Chức Khâm Sai 
 
Tên:_____________________________________________ 
Nhiệm Vụ:________________________________________ 
Sứ Ðiệp:__________________________________________ 
Ðược Ủy Nhiệm Bởi:_______________________________ 

7. Chuẩn bị một giấy chứng nhận cho mỗi người, tương tự như 
mẫu dưới đây (có thể tải xuống tại www.baptistwaypress.org): 

 
Khi các học viên điền các câu trả lời từ bài học hôm nay vào 

trong giấy chứng nhận của họ, hãy hướng đến bài viết, “Một Kế 
Hoạch Hành Động” trong Tài Liệu Học Viên. Hãy bước đến gần 
từng học viên, dùng Kinh Thánh chạm vào vai người đó và nói 
rằng, Đấng Christ ủy nhiệm cho anh/chị mang sứ điệp về sự cứu 
rỗi đến cho thế giới của bạn. 
 

Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Bắt đầu bằng hoạt động hoàn thành câu. Hãy nói phần thứ nhất 

của câu, và khích lệ vài người hoàn thành câu đó. 
Thời tiết tốt làm tôi … 
Một cú điện thoại của người bạn khiến tôi … 
Thấy những đứa trẻ đói khổ trên truyền khình thúc giục tôi 
… 
Nhớ lại những gì Đức Chúa Giê-su đã làm cho tôi trên thập 
tự giá khiến tôi … 

2. Đọc Câu Hỏi Nghiên Cứu và Trọng Tâm Bài Học của bài học 
hôm nay đồng thời nhắc lại chủ đề loạt bài học II Cô-rinh-tô: 
“Cá Nhân Hóa Chức Vụ.” Hãy cùng hát bài thánh ca “Tâm 
Hồn Tôi Đang Cháy,” hoặc đọc lời cho cả lớp nghe. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Cho các học viên xem tờ giấy ghi các tiêu đề bài học bắt đầu 

hôm tuần rồi (xem “Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi,” 
bước 2). Thêm tiêu đề bài học của tuần này bên cạnh chữ T. 



 
11Giáo  Viên_II Cô-rinh-tô_6

4. Hướng cả lớp đến tiểu đề đầu tiên trong Tài Liệu Học Viên: 
“Được Thúc Đẩy Bởi Trách Nhiệm Giải Trình Trước Đức 
Chúa Trời Và Những Người Khác (5:11-13).” Cho các học 
viên khoanh tròn chữ “Trách Nhiệm Giải Trình” trong sách của 
họ, và hỏi định nghĩa của từ đó. Hỏi, Trách nhiệm giải trình và 
động cơ thúc đẩy có quan hệ với nhau như thế nào? 
Hãy viết những từ sau đây lên bảng: sự kính sợ, mối quan hệ, 
sự tôn trọng. Lắng nghe những ý đó khi một người đọc lớn 
tiếng 5:11-13. Tiếp theo dùng các câu hỏi, làm phong phú thêm 
các câu trả lời của học viên dựa vào Tài Liệu Học Viên và 
phần “Bình Giải Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này: 

Câu 11: Sự kính sợ có liên hệ như thế nào tới 5:10 trong bài 
học tuần rồi? Phao-lô thấy mình phải chịu trách nhiệm 
giải trình ở hai mức độ nào? Việc có một mối quan hệ 
với một ai đó làm gia tăng trách nhiệm phục vụ của 
mình đối với họ như thế nào? Lối sống của chúng ta 
thuyết phục những người khác lắng nghe lời chứng của 
mình bằng những cách nào? 

Câu 12: Vì sao Phao-lô muốn các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô 
tôn trọng ông? Việc có một danh tiếng được tôn trọng 
tạo cho chúng ta những cơ hội phục vụ tốt hơn như thế 
nào? 

5. Chuyển sang đề mục thứ hai, “Được Thúc Đẩy Bởi Tình Yêu 
Thương Của Đấng Christ (5:14-17).” Cho các học viên khoanh 
tròn chữ “Tình Yêu Thương” và hỏi, Bạn có chịu trách nhiệm 
với một ai đó trong công việc hằng ngày hay không? Người đó 
dùng những phương pháp gì để thúc đẩy bạn? Tình yêu thương 
có phải là một trong những phương pháp đó không? Khích lệ 
cả lớp lắng nghe ý nói về “tình yêu thương” trong 5:14-17 khi 
một người đọc các câu này. Hãy viết lên bảng: điều khiển, cảm 
động, mọi người, dựng nên mới. Tiếp nối bằng các câu hỏi sau 
đây, nêu thêm ý trong Tài Liệu Học Viên và phần “Bình Giải 
Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này: 

Câu 14: Đấng Christ có điều khiển chúng ta bởi tình yêu 
thương không, hay chúng ta lựa chọn hành động bởi 
lòng biết ơn? Điều gì thuyết phục Phao-lô dâng phó 
đời sống của ông để phục vụ những người khác? 
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Câu 15: Đấng Christ đã chết cho ai? Từ “mọi người” mở 
rộng trách nhiệm của chúng ta như thế nào trong việc 
chia sẻ sứ điệp về sự tha thứ? 

Câu 16: Điều gì xảy ra khi các Cơ-đốc nhân “sủng ái” 
người này hoặc người kia? Làm thế nào mà chúng ta 
lại có thể đề cao chính mình hơn là tôn cao Đức Chúa 
Giê-su? 

Câu 17: Điều gì ban cho chúng ta năng lực để hành động 
trong tình yêu thương hướng về những người không 
đáng yêu? 

6. Chuyển sang tiểu đề tiếp theo, “Được Thúc Đẩy Bởi Sự Ủy 
Nhiệm Của Đức Chúa Trời (5:18-21),” và cho các học viên 
khoanh tròn chữ “Sự Ủy Nhiệm.” Hỏi xem có ai quen biết về 
những Đại Sứ Hoàng Gia không. Hỏi, Đại sứ là gì? (Một người 
đại diện quốc gia của mình trên một quốc gia khác.) Những đại 
sứ đó lấy sứ điệp của họ từ đâu? Khích lệ các học viên lắng 
nghe những ý niệm này khi một người đọc lớn tiếng 5:18-21. 
Hướng dẫn thảo luận dựa vào các câu hỏi sau đây: 

Câu 18: Kinh nghiệm cứu rỗi cá nhân của chúng ta khiến 
chúng ta có đủ điều kiện làm đại sứ như thế nào? 

Câu 19 và 21: Sứ điệp mà chúng ta phải đem đến cho 
những người khác là gì? Hãy nêu một số từ đồng nghĩa 
của chữ “giảng hòa” (sự tha thứ, tình bạn, mối thông 
công, hòa thuận với) 

7. Hướng tới và tóm tắt bài viết ngắn trong Tài Liệu Học Viên, 
“Đức Chúa Trời Khiến Đức Chúa Giê-su ‘Trở Nên Tội Lỗi’?” 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
8. Khi cả lớp cúi đầu thầm nguyện, hãy hướng dẫn họ như sau: 

Hãy tưởng tượng rằng các bạn đang quỳ gối trước mặt Đấng 
Christ ngay giờ phút này. Đấng Christ đang ủy nhiệm cho bạn 
như đại sứ của Ngài. Ngài ban cho bạn một tài liệu đã đóng ấn 
với sứ điệp này: 

Ta đã trả hình phạt cho những tội lỗi của con, và mọi người 
đều được mời gọi cầu xin sự tha thứ cũng như bước vào 
mối tương giao với ta. Con sẽ mang sứ điệp đó đến với một 
người nào đó mà con biết hay không? 
Hỏi, Bạn trả lời như thế nào? 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
 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.  

Câu Hỏi Nghiên Cứu 
Tấm gương và sự giao tiếp của 

bạn nói gì với những người khác? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên tóm tắt lời 
Phao-lô mô tả về chức vụ của 

ông, lời ông giải thích với những 
người Cô-rinh-tô, đồng thời xác 
định những bài học áp dụng cho 

đời sống họ hôm nay.  
 
 

Bài Bảy 
 
Hãy Trung Tín 
Hãy Thực Tế 
 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Bối cảnh của phân 

đoạn này là hết sức quan trọng 
đối với việc giải nghĩa. Trong 
II Cô-rinh-tô 5:19-21, Phao-lô 
tuyên bố rằng trong sự chết và 
phục sinh của Đức Chúa Giê-
su, Đức Chúa Trời đã ban một 
sự tạo dựng mới cho nhân loại 
bằng cách hòa giải con người 
tội lỗi trở về với Ngài qua 
Đấng Christ. Đức Chúa Trời 
tiếp cận với con người tội lỗi 
qua các sứ giả, giống nhưng 
Phao-lô và những Cơ-đốc nhân 
Cô-rinh-tô, là những người làm 
chức “khâm sai” mời gọi 
người khác đến tiếp nhận món 
quà của Đức Chúa Trời. 

II Cô-rinh-tô 6:1—7:4 
liền theo sau đó. Phao-lô và 
những Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô 
là bạn cùng làm việc trong 
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chức vụ giảng hòa. Vì thế họ phải xây dựng mối quan hệ và cùng 
chung lòng trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Các câu 2-4 của 
chương 7 là một lời kêu gọi dịu dàng để hiệp nhất dưới thập tự giá 
của Đấng Christ. 

Ẩn sâu trong phân đoạn này là bối cảnh những đối thủ của 
Phao-lô tại Cô-rinh-tô. Phao-lô tiếp tục bảo vệ chức vụ sứ đồ và 
công việc của ông—không phải để xưng công chính bản thân ông, 
nhưng để khích lệ lối sống và sự phục vụ đúng đắn. Phao-lô xen 
lời nài xin hiệp nhất với những người Cô-rinh-tô vào giữa lời dỵa 
của ông trong chương 5 về chức vụ giảng hòa và sự bày tỏ niềm 
vui trong chương 7 khi ông gặp Tít và nghe báo cáo về sự đổi lòng 
của những người Cô-rinh-tô (7:6-15). 

Sự thay đổi bất ngờ về điểm nhấn mạnh giữa 6:13 và 6:14 
cũng như việc dễ dàng nối kết 6:13 với 7:2 đã khiến một số người 
tuyên bố rằng 6:14—7:1 là phần xen vào không phải do Phao-lô 
viết. Các giáo sư khác chấp nhận những lời này là của Phao-lô 
nhưng cho rằng phân đoạn này đã bị dời từ một bức thư nào khác 
vào (có lẽ là bức thư được đề cập trong I Cô-rinh-tô 5:9). Quả thật 
phân đoạn này có nhiều ý niệm màhoàn toàn tương thích với 
những lời dạy của Phao-lô. Hơn nữa, không có bản thảo cổ nào 
hiện còn tồn tại lại không có những lời này. 

Giữa vòng những người chấp nhận những lời này là xác 
thực, một số người cho rằng Phao-lô đi lạc đề trong luận cứ của 
ông và trở lại dòng lý luận tại 7:2. Vẫn có những nhà giải kinh 
khác tin rằng Phao-lô nhìn thấy các mối quan hệ căng thẳng như 
một bằng chứng của tính trần tục hoặc sự thỏa hiệp về phần những 
người Cô-rinh-tô. Thế nên ông đã viết lời cảnh báo trong 6:14—
7:1. 

Vì Đức Thánh Linh đã đem sứ điệp này đến cho chúng ta y 
như hình thức chúng ta hiện có, và không có một bằng chứng nào 
cho thấy có những hình thức khác hơn, nên tốt hơn hết là chúng ta 
chấp nhận những lời này là chân xác. Sự lạc đề khỏi dòng lý luận 
mà Phao-lô đang trình bày có lẽ là cách lý giải tốt nhất về những 
câu này. Những lời đó dạy chống lại sự thỏa hiệp với điều ác. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 

Bài học sâu sắc này dạy rằng để thúc đẩy những người khác 
bước vào sự tận hiến Cơ-đốc sâu sắc hơn, cũng như hành vi Cơ-
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đốc dễ chấp nhận hơn, chúng ta phải chân thật và thành khẩn trong 
động cơ, ý tưởng cũng như hành vi của mình. Phao-lô tìm cách 
thúc đẩy những người Cô-rinh-tô bằng cách nhắm vào: (1) nguyên 
nhân lớn mà họ hiệp nhất; (2) những bằng chứng về tính chất xác 
thực của chức vụ của ông; và (3) lời kêu gọi thông công dịu dàng 
của ông. 
 
Được Thúc Đẩy Bởi Những Nỗ Lực Chung Trong Một Sứ 
Mệnh Trọng Đại (6:1-3) 

6:1: Phao-lô bắt đầu nài xin hòa giải với những người Cô-
rinh-tô bằng cách đề cập tới nỗ lực chung của họ trong sứ mệnh. 
Bản dịch Kinh Thánh NIV giải nghĩa chữ Hy Lạp có nghĩa làm 
việc chung với nhau là ngụ ý Đức Chúa Trời, nên mới dịch là 
“những người đồng công với Đức Chúa Trời.” Bản dịch NASB và 
NRS giải nghĩa chữ đó cách tương tự, thêm vào cụm từ “với Ngài” 
cho ý tưởng “làm việc chung.” Một cách giải nghĩa khác—và tôi 
nghĩ là thích hợp hơn—nối kết Phao-lô với những người Cô-rinh-
tô trong sự phục vụ Đức Chúa Trời. Do đó, cách dịch ở đây là: Vì 
chúng ta là những người cùng làm việc chung trong nhiệm mạng 
lớn lao của chức vụ giảng hòa, tôi nài xin anh em đừng nhận lãnh 
ân điển của Đức Chúa Trời cách luống không. 

Cách dịch nào cũng tốt cả. Phao-lô nài nỉ những người Cô-
rinh-tô đừng “chịu” (nhận hoặc dùng) ân điển của Đức Chúa Trời 
cách “luống không” (trong sự trống rỗng hoặc cách lãng phí). Các 
phân đoạn Kinh Thánh khác cho chúng ta thấy Phao-lô không hề 
gợi ý rằng một người tin nơi Đấng Christ rồi thì có thể sẽ bị hư mất 
lần nữa.  

Đối với những người Cô-rinh-tô, nhận lãnh Phúc Âm cách 
luống không có nghĩa là đời sống và hành vi của họ có thể không 
xứng đáng với niềm tin họ có, và bởi những hành động của mình 
mà họ phủ nhận Phúc Âm. Phao-lô lo sợ rằng sau khi ông giảng 
một Phúc Âm thuần khiết cho họ, những người Cô-rinh-tô sẽ bị 
ảnh hưởng bởi những sứ đồ giả đến độ họ sẽ xây dựng bằng rơm rạ 
thay vì bằng đá. Ông nhắc nhở những người Cô-rinh-tô rằng ông 
để tâm nhiều nhất đến hành vi của mình hầu cho hành vi đó phù 
hợp với niềm tin của ông nơi Phúc Âm. 

6:2: Phao-lô trích dẫn Ê-sai 49:8 để củng cố lời ông dạy và 
nhấn mạnh sự khẩn cấp của chức vụ. Ông khẳng định rằng những 
người Cô-rinh-tô phải lập tức hành động theo những đòi hỏi của 
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Phúc Âm, không được chậm trễ. Hiện tại là thời điểm Đức Chúa 
Trời ủng hộ và đó phải là thời điểm cho họ phục vụ.  

6:3: Một lần nữa Phao-lô bảo vệ chức vụ và hành vi của 
ông. Ông khẳng định rằng ông không hề làm bất cứ điều gì khiến 
cho những người khác vấp ngã, làm mất uy tín chức vụ của ông, 
hoặc thỏa hiệp việc ông rao giảng Phúc Âm. 
 
Được Thúc Đẩy Bởi Những Tấm Gương Tin Kính (6:4-10) 

Các Cơ-đốc nhân được thúc đẩy bởi sự dự phần vào những 
sứ mệnh trọng yếu. Các Cơ-đốc nhân cũng đáp ứng trước những 
tấm gương tin kính. 

6:4: Thay vì đưa ra bất cứ nguyên nhân nào để làm giảm uy 
tín sứ điệp Phao-lô đã giảng, ông tự khen mình như là một đầy tớ 
của Đức Chúa Trời, nêu rõ sự trung tín của ông trong sự phục vụ 
Đức Chúa Trời. Trong thời Phao-lô, tự khen một người không phải 
là sự kiêu ngạo, bèn là cách truyền đạt sự thật thông thường. Trong 
6:3 Phao-lô đã nói rằng ông không khiến bất cứ ai vấp ngã bởi 
hành vi của mình. Trong 6:4 ông tuyên bố rằng ông không tự khen 
mình, bèn là Phúc Âm và sự phục vụ Cơ-đốc của ông, “trong mọi 
sự” (dưới mọi hoàn cảnh). 

Phao-lô chỉ vào tấm gương của ông như một tấm gương 
“nhịn nhục lắm.” Từ “nhịn nhục” mô tả khái niệm chính trong 
Thánh Kinh Tân Ước. Kèm theo từ bởi và ẩn ý vẫn còn, cụm từ 
này có nghĩa là vẫn còn trong hoặc vẫn tiếp tục dù đối diện với khó 
khăn và cám dỗ. Điều này nói lên sức mạnh liên tục của Cơ-đốc 
nhân khi đối diện với khó khăn và áp bức. Sự nhịn nhục chịu đựng 
không phải là sự chấp nhận khó khăn hoặc sự khổ nạn cách thụ 
động, bèn là sự biến đổi từ thách thức sang chiến thắng. Trong 
ngôn ngữ hiện đại, sự nhịn nhục có thể dịch là đương đầu thành 
công với cuộc sống và những đòi hỏi của cuộc sống. 

Phao-lô mô tả sự “nhịn nhục lắm” của ông bằng cách thuật 
lại chín loại khó khăn trong ba nhóm. Sự phân nhóm những khó 
khăn của Phao-lô liên hệ chặt chẽ tới những triết lý Hy Lạp của 
Stoics và Cynics. Việc Phao-lô đề cập đến những vấn đề này càng 
củng cố câu trả lời của ông về sự chống đối tại Cô-rinh-tô, sự chỉ 
trích nói rằng ông không xứng đáng. 

6:5: Nhóm khổ nạn thứ nhất, được sắp theo mức độ khó 
khăn, có liên hệ tới những điều kiện làm việc chung mà ông trải 
qua, đó là “hoạn nạn” (những đau đớn); “thiếu thốn” (những nhu 
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cầu thiết yếu của cuộc sống vốn không thể tránh được); và “khốn 
khó” (khốn đốn, những nơi khó khăn). Bộ ba các nan đề thứ hai 
tóm tắt những cuộc tấn công nhằm vào Phao-lô từ những kẻ chống 
đối Phúc Âm—“đòn vọt” (đánh đập, quất, roi vọt); “lao tù” (bị bỏ 
tù); và “rối loạn” (những bất ổn ở mức độ bạo lực đám đông, đối 
diện những đám đông giận dữ). Nhóm khổ nạn thứ ba có liên hệ 
tới những khó khăn mà Phao-lô chấp nhận như một phần trong 
nhiệm vụ truyền giáo của ông—“khó nhọc” (lao động tay chân, 
cực khổ); “tỉnh thức” (canh chừng; không phải những lúc bị mất 
ngủ, bèn là những lúc tỉnh thức để cầu nguyện và thao thức vì lo 
lắng cho những người khác); và “kiêng ăn” (có lẽ không phải kiêng 
ăn, mà là không có thức ăn vì không có tiền hoặc không có thời 
gian). 

6:6: Phao-lô hướng đến sự trung tín của ông và sự chăm 
sóc của Đức Chúa Trời. Tính chân thật trong chức vụ và sứ điệp 
của ông được minh chứng bởi “sự thanh sạch” (không có điều ác, 
chính trực); “thông biết” (tri thức, hiểu rõ, lẽ thường); “khoan 
nhẫn” (khả năng kềm chế cảm xúc); “nhân từ” (tinh thần dịu dàng 
vốn không hề làm tổn thương hoặc gây hại những người khác); 
Đức Thánh Linh (ngụ ý những ân tứ Thánh Linh, Đấng ban sự 
khôn ngoan, các phẩm chất và những kỹ năng cho chức vụ); và 
“lòng yêu thương thật tình” (chân thành). 

Giải thích Đức Thánh Linh trong câu này rất khó. Phần còn 
lại của danh sách là những phẩm chất, nhưng Đức Thánh Linh là 
một Thân Vị. Có thể Phao-lô ngụ ý rằng Đức Thánh Linh ban 
những phẩm chất cần thiết. Những từ này cũng có thể áp chỉ tinh 
thần (tâm tính) thánh khiết. Hầu hết những nhà giải kinh và các 
bản dịch đều lấy quan điểm Phao-lô ngụ ý Đức Thánh Linh. Tôi 
nghĩ Phao-lô ngụ ý nói một tinh thần có phẩm chất thánh khiết. 

6:7: Phao-lô tiếp tục danh sách những phẩm chất thấy được 
trong chức vụ của ông. Ông đã phục vụ bởi “lời chân thật” (hoặc là 
nói thẳng về lẽ thật hoặc nói lời của lẽ thật, tức là sứ điệp của Đức 
Chúa Trời). Phao-lô kết thúc danh sách này với “những khí giới 
công bình ở tay hữu và tay tả.” Cách hiểu có vẻ phù hợp nhất ở đây 
là Phao-lô đã được trang bị đầy đủ cho chức vụ bởi quyền năng 
Đức Chúa Trời, là quyền năng ban cho ông những vũ khí phòng 
thủ lẫn tấn công sự xung đột. 

6:8-10: Phao-lô công bố rằng trong chức vụ của ông, Đức 
Chúa Trời đã thay đổi những thất bại tỏ tường thành những chiến 
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thắng vinh hiển. Phao-lô trích dẫn chín cặp đặc tính đối lập nhau 
cho thấy những yếu tố tiêu cực đã được biến đổi thành những cái 
tích cực cho Đức Chúa Trời như thế nào. 

1. Thế gian kể là “nhục,” nhưng Đức Chúa Trời lại biến 
thành “vinh.” 

2. Thế gian kể là “mang tiếng xấu,” nhưng Đức Chúa Trời đã 
biến những tiếng đó thành “tiếng tốt.” 

3. Thế gian (đặc biệt là những đối thủ của Phao-lô tại Cô-
rinh-tô) sẽ tuyên bố ông là một “kẻ phỉnh dỗ” (không phải 
một sứ đồ), nhưng Đức Chúa Trời sẽ chứng tỏ ông là 
“thật.” 

4. Đối với thế gian, ông như “kẻ xa lạ” (không được biết 
đến), nhưng đối với dân sự Đức Chúa Trời, ông “quen biết 
lắm” (được chấp nhận). 

5. Dù gặp phải đe dọa “gần chết,” bởi quyền năng Đức Chúa 
Trời, ông “vẫn sống.” 

6. Phao-lô đã bị “sửa phạt,” nhưng Đức Chúa Trời giữ ông 
khỏi bị “giết.” 

7. Ông thường gặp những vấn đề khiến ông có những cảm 
giác “buồn rầu,” nhưng Đức Chúa Trời ban sự “vui mừng” 
bền lâu. 

8. Từ cái nhìn của thế gian, ông “nghèo ngặt,” nhưng bởi 
quyền năng Đức Chúa Trời, Phao-lô đang “làm cho nhiều 
người được giàu có.” 

9. Ông “không có gì cả,” nhưng trong Đức Chúa Trời, ông 
“có đủ mọi sự.” 

 
Được Thúc Đẩy Bởi Sự Lãnh Đạo Can Đảm (6:11-13; 7:2-4) 

6:11-12: Phao-lô thừa nhận rằng trong vai trò người lãnh 
đạo, ông đã “hả” “miệng” (thẳng thắn) với họ. Ông đề cập đến một 
tập tục văn hóa về việc nói thẳng và không giấu giếm điều gì khi 
nói chuyện với các bạn hữu như một người bạn. Cách nói đó 
không hề thô lỗ, cũng không hề thiếu cảm xúc. Nói thẳng thật ra là 
cách bày tỏ tấm lòng của một người vì ích lợi của người nghe. 

Phao-lô có thể nói rằng ông đã mở lòng mình ra cho những 
người Cô-rinh-tô nhưng họ không đáp lại ông cách tương tự. Dù 
ông đã tuôn đổ tình yêu của ông cho họ, họ đã khước từ trao tình 
yêu của họ cho ông. Nếu có những cảm xúc hẹp hòi nào thì đó là 
của những người Cô-rinh-tô chứ không phải của Phao-lô. 
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6:13: Phao-lô đưa ra một lời mời gọi ấm áp, cá nhân và tràn 
đầy yêu thương để những người Cô-rinh-tô có thể xây dựng lại mối 
quan hệ giữa họ. Phao-lô thực hiện bước chủ động để giải quyết 
vấn đề. Ông nài nỉ họ như đối với con cái, nài nỉ họ đáp lại tình 
yêu thương, cảm xúc và sự trung tín của ông. 

7:2: Trong phần xen giữa ngắn (6:14—7:1), Phao-lô cảnh 
báo những người Cô-rinh-tô về việc thỏa hiệp và vướng mắc với 
điều ác. Ông trở lại lời mời gọi tái xây dựng các mối quan hệ. 
Dùng một động từ Hy Lạp khác hơn trong 6:11-13, Phao-lô nài nỉ 
những người Cô-rinh-tô “mở lòng anh em cho chúng tôi.” Ông 
tuyên bố rằng ông đã không làm vấp phạm, sa ngã hay lợi dụng bất 
cứ ai. Những lời cáo buộc của các đối thủ ông chỉ đơn thuần là dối 
trá. 

7:3: Phao-lô, là một người lãnh đạo can đảm, nhanh chóng 
nói cho những người Cô-rinh-tô biết rằng cách nói thẳng của ông 
không nhằm để lên án hay tìm vết. Phao-lô bày tỏ tình yêu ông 
dành cho những người Cô-rinh-tô trong cụm từ “lòng chúng tôi 
thuộc về anh em.” Những từ giống như ông sẽ “sống hay chết” với 
họ diễn tả tấm lòng người chăn bầy trong Phao-lô và thể hiện rằng 
ông sẵn sàng hy sinh chính mình cho họ mà không giữ lại điều gì, 
dù họ có biết ơn hay không. 

7:4: Phao-lô, một người lãnh đạo yêu thương và can đảm, 
có thể nói cả lòng mình với những người Cô-rinh-tô vì ông không 
có điều gì khác hơn là những mong muốn tốt lành nhất cho họ. 
Ông sẵn sàng nói thẳng với họ; ông đã mở lòng khoe với những 
người khác về họ. Thế nên, sự rạn nứt được thu hẹp, sự gãy đổ 
được sửa lại, sự căng thẳng giảm bớt, và mối quan hệ được xây 
dựng lại. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Hãy suy gẫm những bài học áp dụng từ phân đoạn này như sau: 
1. Các Cơ-đốc nhân phải tìm cách vượt qua những mối quan hệ 

đổ vỡ bằng cách cùng nhau kết hiệp với Chúa và với các tín 
hữu khác trong những sứ mệnh trọng đại trên thế gian. Các mối 
quan hệ căng thẳng sẽ mất đi khi các Cơ-đốc nhân chung nhau 
dự phần vào công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả mọi sự chọc 
tức, bất đồng và căng thẳng của con người phải vượt qua bởi 
nỗ lực chung trong sự phục vụ Cơ-đốc. 
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2. Các Cơ-đốc nhân bày tỏ chân thật họ là một môn đồ bằng cách 
thể hiện phẩm chất trước sau như một trong đời sống của họ. 
Lời chứng vĩ đại nhất của lẽ thật Phúc Âm và sự cam kết với 
Phúc Âm này không phải là lời nói bèn là việc làm. 

3. Các Cơ-đốc nhân làm chứng về lẽ thật của Phúc Âm qua những 
cách họ đối diện với thử thách của cuộc sống. 

4. Các Cơ-đốc nhân phải tin cậy Đức Chúa Trời sẽ biến những 
khó khăn của cuộc sống thành những tình huống của sự tôn 
trọng, thỏa lòng và chiến thắng. 

5. Các Cơ-đốc nhân phải chủ động trong việc tái xây dựng các 
mối quan hệ bị đổ vỡ—vì ích lợi cho những người ở phía bên 
kia bờ vực ngăn cách, vì cớ các Cơ-đốc nhân tìm kiếm sự giảng 
hòa, và vì cớ Đấng Christ. 

6. Các Cơ-đốc nhân phải dùng lối nói thẳng, nhưng chỉ trong 
những tình huống mà lối nói đó nhắm vào những người thật sự 
được yêu thương nhiều lắm. Lối nói đó chỉ nên dùng với mục 
đích duy nhất là ích lợi của những người khác. 

7. Các Cơ-đốc nhân phải để cho công việc trọng đại của công tác 
truyền giáo thế giới xóa tan tất cả những khuynh hướng bè phái 
và những mối quan hệ căng thẳng. 

8. Người ta đi theo những người lãnh đạo thực thụ, trung tín, là 
những người có đời sống thể hiện bằng chứng của những đặc 
tính Cơ-đốc, và dự phần vào các sứ mệnh thiêng liêng, quan 
trọng. 

9. Để hướng dẫn người khác đến những mức sống và sự phục vụ 
Cơ-đốc cao hơn, các Cơ-đốc nhân phải thực tế và chân thật, 
đồng thời bày tỏ những phẩm chất này bằng việc làm chứ 
không chỉ bằng lời nói. 

10. Những động cơ thúc đẩy lớn cho lối sống và sự phục vụ Cơ-
đốc có thể bắt nguồn từ những người lãnh đạo can đảm, là 
những người sẵn sàng dẫn dắt cách xông xáo, ngay cả khi phải 
công bố những sứ điệp làm đánh động người khác. 

 
Các Giáo Án 

Giáo Án—Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Đem vào lớp hai khung hình gia đình để dùng làm thị cụ cho 

bài học. Khi các học viên quan sát,hãy bọc một khung hình 
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bằng giấy gói nhựa trong suốt, và dán lại bằng băng keo. Gói 
khung hình thứ hai bằng giấy tẩm sáp (màu đục) và dán lại 
bằng băng keo. Hỏi, Có gì khác biệt không? Cái nào tốt hơn? 
Có gì khác biệt giữa việc biết một người cách rõ ràng và một 
người có gốc tích không rõ ràng? 

2. Mời một người đọc lớn tiếng phần Trọng Tâm Bài Học trong 
Tài Liệu Học Viên. Hãy viết những điều sau đây lên bảng: 

  
 

 
Hướng dẫn các học viên điền vào cả hai câu theo nhiều ý khác 
nhau. Hỏi, Việc cởi mở và rõ ràng khiến chúng ta dễ bị tổn thương 
như thế nào? Cái gì được bảo vệ khi chúng ta thực hành sự chân 
thật như một giá trị đời sống? 
 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Chia nhóm ra làm hai đội (nếu chia 2 nhóm mà mỗi nhóm có 

nhiều hơn sáu người, thì hãy chia thêm). Mời mỗi nhóm xem II 
Cô-rinh-tô 6:1-3, 11-13 từ một góc độ khác—một nhóm thì từ 
góc độ của Phao-lô, và nhóm kia thì từ góc độ của những người 
Cô-rinh-tô. Dành 3 hoặc 4 phút cho mỗi nhóm đọc và trả lời 
các bài tập sau đây (có thể tải xuống tại 
www.baptistwaypress.org): 

Nhóm Phao-lô: Những người lãnh đạo Hội Thánh phải chịu 
trách nhiệm như thế nào về các mối quan hệ tốt trong thân 
thể Đấng Christ? 
Nhóm những người Cô-rinh-tô: Các thành viên Hội Thánh 
phải chịu trách nhiệm như thế nào về các mối quan hệ tốt 
trong thân thể Đấng Christ? 

Mời mỗi nhóm chia sẻ ý kiến. Dùng ý trong phần “Sự Trong 
Sáng Trước Khi Tin Cậy (6:1-2)” trong Tài Liệu Học Viên, mở 
rộng các ý này khi họ chia sẻ. 

Sự chân thật là chính sách tốt nhất 
 
Phải, là vì____________________ 
Không phải lúc nào cũng vậy, là vì _______________________ 
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4. Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 6:3-10 trong khi các nhóm 
lắng nghe những ý tưởng liên quan đến trách nhiệm. Dùng các 
câu hỏi và những ý tưởng sau đây trong phần, “Sự Trong Sáng 
Như Là Lời Khen (6:3-10)” để triển khai thêm ý của họ. 

Hãy xem đặc biệt các câu 4-5 và 8-10: 
Sự khổ nạn nào của Phao-lô phát xuất từ những hoàn cảnh 

bên ngoài mà ông và bạn đồng nghiệp của ông đã gặp? 
Sự khổ nạn nào xảy đến vì cớ sự “nhịn nhục” của họ--họ 

không chịu bỏ cuộc khi mọi sự trở nên khó khăn? 
Sự khổ nạn nào có thể trở nên trầm trọng hơn từ bên trong 

Hội Thánh? 
Khi những người Cô-rinh-tô nhìn vào đời sống Phao-lô, 

điều gì có thể khiến họ tin cậy nơi ông? 
 
Hãy xem các câu 6-7: 
Bạn có nhìn thấy bất kỳ “trái Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-

23; hãy đọc lớn tiếng) nào trong những phản ứng của 
Phao-lô hay không? 

Bạn có nhìn thấy bất kỳ cái nào thuộc “khí giới của Đức 
Chúa Trời” (Ê-phê-sô 6:13-18) trong những lời bào 
chữa của Phao-lô không? 

Bạn cho những lời của Phao-lô là khoe khoang hay làm 
chứng? Động cơ của ông khi chia sẻ những điều này là 
gì? 

5. Mời hai người đọc 6:11-13 và 7:2-4. Yêu cầu người thứ nhất 
đọc 6:11-13; 7:2-4 với giọng tức giận và thất vọng. Yêu cầu 
người thứ hai cũng đọc những câu đó nhưng với giọng yêu 
thương và cởi mở. Đánh giá bằng những ý sau đây: 

Hãy đối chiếu những cảm xúc của bạn khi bạn lắng nghe 
hai người đọc này. 

Việc này dạy chúng ta điều gì về sự chân thật với những 
người khác trong Hội Thánh? 

Hãy tìm trong các câu Kinh Thánh này tất cả những cụm từ 
thể hiện tình yêu thương, sự trìu mến, và sự khen tặng. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Mời một người bước lên với tờ “Giao Ước Về Sự Trong Sáng” 

để điền vào, trông giống như sau (có thể tải xuống tại 
www.baptistwaypress.org):  
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Hướng dẫn cả lớp thảo luận xem giao ước này có áp dụng cho 
họ được hay không. Hỏi, Giao ước đó có đòi hỏi phải chỉnh 
sửa điều gì trong hành vi của chúng ta hay không? Nếu lớp học 
tỏ ra thuận tình, hãy mời những người nào đồng ý ký tên vào. 
Sao ra một bản và dán lên tường phòng học. Mời những người 
tình nguyện trình giao ước đó lên cho vị mục sư và các nhân sự 
khác trong Hội Thánh ngay sau buổi thờ phượng hôm nay. 

 
Giáo Án—Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Hãy đọc câu chuyện của Thomas Helwys trong bài viết, “Sự 

Tự Do Của Lương Tâm,” trong Tài Liệu Học Viên. Sau đó đặt 
các câu hỏi sau đây: 

Bạn cảm thấy Helwys là người can đảm hay dại dột khi cởi 
mở như thế về các quan điểm của ông? 

Có ai đã xem qua bộ phim Luther, nói về Martin Luther 
chưa? Chúng ta đã chịu tác động như thế nào bởi quyết 

Giao Ước Về Sự Trong Sáng 
 
Lớp của chúng tôi sẽ kết ước với bạn để cố gắng sống 
hướng về bạn và mọi nhân sự Hội Thánh trong tình yêu 
thương, sự cởi mở, hỗ trợ và chấp nhận. 
 
Chúng tôi khẳng định tình yêu thương và sự hỗ trợ của 
chúng tôi cho bạn ngay hôm nay, và chúng tôi dâng lời 
cầu nguyện cho sự thành công trong chức vụ của bạn. 
 
Lớp: _____________________ 
Ngày: ________________________ 
 
Các thành viên hiện diện: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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định của Luther nhằm không từ bỏ những niềm tin của 
ông về giáo lý Kinh Thánh Tân Ước? 

Vì sao sự thành thật trong Hội Thánh là một điều khá mạo 
hiểm? 

2. Mời một người đọc Trọng Tâm Bài Học trong Tài Liệu Học 
Viên, Câu Hỏi Nghiên Cứu, và Mục Đích Bài Học. Hãy viết 
tiêu đề bài học hôm nay lên tờ giấy có chữ MINISTER, bên 
cạnh chữ E. (Xem bài học 5, “Giáo Án—Thuyết Trình Và Các 
Câu Hỏi,” bước 2.) 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Chia bảng ra làm hai cột. Phía trên cùng ghi như sau: 
 

Những Trách Nhiệm Của . . . 
 Các Thành Viên Các Mục Sư 

 
 

Mời một người đọc lớn tiếng II Cô-rinh-tô 6:1-4. Dành khoảng 
từ 3 đến 5 phút giải thích những câu Kinh Thánh này dựa vào ý 
của phần “Sự Trong Sáng Trước Khi Tin Cậy (6:1-2)” trong 
Tài Liệu Học Viên. Mời các học viên suy nghĩ và ghi chú về 
những trách nhiệm của cả hai bên về sự chân thật chức vụ 
nhau. 
Sau khi thuyết trình ngắn, hãy đặt câu hỏi sau: Theo bạn, 
những thành viên hoặc các mục sư có trách nhiệm gì trong việc 
duy trì sự thành thật trong các mối quan hệ của Hội Thánh? 
Mời một người nào đó ghi lại những câu trả lời trên bảng. Nhớ 
nêu những ý sau đây: 
 
Những Trách Nhiệm Của Các Thành Viên: 
Tiếp tục dành ưu tiên cho sự phục vụ Đức Chúa Trời (6:1) 
Hiểu sự khẩn cấp trong cách các mục sư nhìn nhận sự kêu gọi 
của họ (6:2) 
 
Những Trách Nhiệm Của Các Mục Sư: 
Thúc giục Hội Thánh thực hiện những ưu tiên của Hội Thánh 
(6:1) 
Sống đời sống chính trực (trong sáng) (6:3) 
Không dễ dàng thoái chí trước những nan đề và khó khăn (6:4) 
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4. Mời một học viên đọc II Cô-rinh-tô 6:4-10. Giải thích những 
câu Kinh Thánh này trong khoảng 3 đến 5 phút, dựa vào phần 
“Sự Trong Sáng Như Là Lời Khen (6:3-10)” trong Tài Liệu 
Học Viên. Mời các học viên tiếp tục để ý đến những trách 
nhiệm của các mục sư, đặc biệt gặp phải lúc khó khăn và đầy 
dẫy nan đề. Mời một người ghi lại các câu trả lời. 
Sau bài thuyết trình ngắn, hãy mời một người ghi lại những 
khám phá này. Hãy xem những ý sau đây: 

Những Trách Nhiệm Của Các Mục Sư: Sẵn sàng đón nhận và chịu 
đựng sự chống đối từ bên ngoài (6:4-5a) 
Sẵn sàng đón nhận và chịu đựng những vấn đề căng thẳng và đau 
đớn trong Hội Thánh (6:5b) 
Phát triển và thực hành “trái Thánh Linh” (Ga-la-ti 5:22-23) đề cập 
đến trong câu 6 
Mặc lấy giáp trụ của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 6:13-18) đề cập đến 
trong câu 7 
Tập trung vào những điểm thăng đang khi vượt qua những lúc trầm 
trong chức vụ (6:8-10) 
 
Hỏi, Những trách nhiệm song song của các thành viên dược hàm 
ẩn trong phân đoạn này là gì? 
5. Tiếp tục bài học bằng cách mời hai người đọc các phân đoạn II 

Cô-rinh-tô 6:11-13 và 7:2-4. Thuyết trình khoảng 3 đến 5 phút, 
dựa vào Tài Liệu Học Viên, phần, “Sự Trong Sáng Như Là Sự 
Cởi Mở (6:11-13; 7:2-4).” Yêu cầu các học viên tiếp tục lắng 
nghe những trách nhiệm của cả các mục sư lẫn các thành viên 
trong việc xây dựng các mối quan hệ lành mạnh trong Hội 
Thánh. 
Sau khi thuyết trình, mời một người ghi lại những khám phá 
chẳng hạn như: 

Những Trách Nhiệm Của Các Thành Viên: 
Giữ tấm lòng yêu thương, cởi mở đối với những người lãnh đạo 
(6:13) 
Công minh và chân thật khi lượng giá những người lãnh đạo chức 
vụ (7:2) 
Những Trách Nhiệm Của Các Mục Sư: 
Tiếp tục yêu thương và cởi mở qua những lúc khó khăn (6:11-12) 
Nói lẽ thật trong tình yêu thương (6:13 và 7:3) 
Giữ sự truyền thông cởi mở (7:2) 
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Tiếp tục sống đời sống chính trực, ngay cả khi những người khác 
không sống như vậy (7:2) 
Khẳng định, tin quyết và nắm giữ lý tưởng của mình (7:4) 
 
Hỏi cả nhóm, Có phải Phao-lô đã đặt tiêu chuẩn quá cao về những 
lý tưởng này hay không? Vì sao, hoặc vì sao không? 
 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Hãy hình dung tình huống này: Bạn là một thành viên trong ủy 

ban tìm mục sư, và bạn đang phục vụ một ứng cử viên. 
Bạn mô tả thái độ Hội Thánh của bạn đối với các mục sư 

như thế nào? 
Bạn sẽ hỏi ứng cử viên này điều gì về những phương pháp 

người đó sẽ dùng nhằm giải quyết sự xung đột và chỉ 
trích? 

Bạn sẽ hỏi điều gì về những kế hoạch của người này nhằm 
đạt được sự truyền thông cởi mở với các thành viên 
trong Hội Thánh? 

Cá nhân bạn có thể hứa điều gì với ứng cử viên này về sự 
chân thật và trung thành của cá nhân bạn trong những 
năm tháng tới? 

Kết thúc bằng lời cầu nguyện xin Chúa ban sự hiệp nhất và 
chính trực cho Hội Thánh của bạn. 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
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. 

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? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên 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 họ quan hệ với 
những người khác. 

 
 

Bài Tám 
 

Phê Bình Và Đón  
Nhận Sự Phê Bình 

 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
II Cô-rinh-tô 7:5-16 

trực tiếp kết nối với II Cô-rinh-
tô 2:12-13, nơi Phao-lô nói về 
chuyến hành trình của mình 
đến xứ Ma-xê-đoan, và sự tiếp 
đón Phúc Âm nồng hậu tại 
Trô-ách. II Cô-rinh-tô 7:5-16 
nối tiếp câu chuyện lịch sử, 
viết về cuộc gặp gỡ với Tít, và 
mô tả niềm vui của Phao-lô 
trước báo cáo về sự cải thiện 
tại Cô-rinh-tô. 

Bối cảnh phân đoạn 
này liên hệ đến một phần lớn 
lịch sử những hành trình 
truyền giáo của Phao-lô tại Hy 
lạp. Phân đoạn cũng phản ánh 
những xáo trộn giữa vòng các 
Cơ-đốc nhân tại Cô-rinh-tô 
vốn phần lớn bắt nguồn từ 
những tác động tai hại từ các 
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đối thủ của Phao-lô. Những đối thủ này thường chỉ trích Phao-lô. 
Họ khơi gợi sự nghi ngờ và bất hiệp nhất, đồng thời họ khuyến 
khích khuynh hướng chia rẽ của những người Cô-rinh-tô (xem I 
Cô-rinh-tô 1:10-12). Họ tấn công Phao-lô, nói rằng ông không thực 
sự là một sứ đồ vì ông không có thư giới thiệu. Họ cáo buộc rằng 
ông không đáng tin cậy, vì ông đã thay đổi những kế hoạch đi lại 
của mình; và rằng ông không thể hiện những đức tính khác mà họ 
cho là quan trọng. Lời chỉ trích của họ vừa nhỏ mọn, không chính 
xác và nhằm chỉ để gây hại. Việc bới lông tìm vết này gây nên sự 
nóng giận, hỗn loạn, bất hiệp nhất, nghi ngờ và bất an giữa vòng 
những người Cô-rinh-tô. 

Những đối thủ của Phao-lô thậm chí còn dùng cả việc ông 
thay đổi kế hoạch để chỉ trích ông nhiều hơn. Họ cho rằng ông 
không kiên định và không thành thật. Việc những người Cô-rinh-tô 
không ủng hộ Phao-lô trong chuyến viếng thăm “buồn rầu” vẫn là 
một rào cản cho mối quan hệ của họ với Phao-lô (II Cô-rinh-tô 
2:1). 

Lời báo cáo tốt lành đề cập đến trong 7:5-7 đã mở một cánh 
cửa cho Phao-lô giải thích bức thư nghiêm khắc của ông và khiến 
ông vui mừng trước những kết quả tích cực bức thư đó đem đến 
cho những người Cô-rinh-tô. Phao-lô giải thích rằng ông không chỉ 
trích những người Cô-rinh-tô để minh oan cho chính ông, hoặc 
chống lại những kẻ gây rối, bèn là để đạt dược mục đích có ý nghĩa 
hơn, đó là bày tỏ cho những người Cô-rinh-tô thấy sự gắn bó thật 
sự của họ với ông và với Đấng Christ. Về sau thì Phao-lô mới trở 
lại nói về những lầm lạc của các giáo sư giả (11:3-4, 19-20). 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 

Sự phê bình—những lý lẽ, sự tiếp nhận và các phần 
thưởng—là trọng tâm của II Cô-rinh-tô 7:5-16. Khi sự phê bình là 
nhằm mục đích bới lông tìm vết, với ước muốn gây hại, thì sự phê 
bình đó mang tính chất phá hoại. Khi sự phê bình diễn ra trong tinh 
thần yêu thương và đối đầu xây dựng, thì sự phê bình có thể dẫn 
đến những kết quả tích cực. 

Sự phê bình phá hoại bao gồm việc bới lông tìm vết và cáo 
buộc. Điều đó bắt nguồn từ những khuynh hướng tội lỗi, chẳng hạn 
như sự kiêu ngạo, ghen tị, nghi ngờ, hận thù, và một khao khát gây 
hại. Điều đó dẫn đến sự bất hiệp nhất, mất danh dự và tổn hại. 
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Sự đối đầu xây dựng bắt nguồn từ tình yêu thương, lòng 
quan tâm, sự chấp nhận, lòng tin và một khao khát giúp đỡ. Dẫu 
khó thực hành, nhưng đó là phê bình trong ánh sáng tích cực và 
phần lớn đều đem lại những kết quả mong muốn. Trên thực tế, 
tránh né sự phê bình hoặc đối đầu trong tinh thần xây dựng có thể 
là dấu hiệu của sự thiếu tình yêu thương. 

Những đối thủ của Phao-lô tại Cô-rinh-tô đã làm cái việc 
bới lông tìm vết gây tai hại. Phao-lô áp dụng sự đối đầu xây dựng. 
Ông đối đầu với những người Cô-rinh-tô trong “bức thư nghiêm 
khắc” vốn không nhằm mục đích gây tổn thương, bèn là hướng dẫn 
đến sự ăn năn và thay đổi, đồng thời cũng được thúc đẩy chỉ bởi 
tình yêu thương và một khao khát giúp đỡ những người Cô-rinh-tô 
thay đổi (xem 2:4; 7:8). 

Bài học này đề cập đến hai vấn đề quan trọng: Các Cơ-đốc 
nhân phải phê bình (sự đối đầu xây dựng) như thế nào? Các Cơ-
đốc nhân phải đón nhận và hành động như thế nào trước sự phê 
bình? 
 
Những Phần Thưởng Của Việc Đón Nhận Và Hành Động 
Thích Đáng Trước Sự Phê Bình (7:5-7) 

Phao-lô tràn đầy niềm vui khi hay tin mừng về đáp ứng của 
những người Cô-rinh-tô trước sự đối đầu xây dựng của ông. 

7:5: Trở lại với những biến cố trong II Cô-rinh-tô 2:12-13, 
Phao-lô nói đến nỗi buồn của ông vì không tìm được Tít cả ở Trô-
ách lẫn ở Ma-xê-đoan. “Xác thịt” ông “chẳng được yên nghỉ chút 
nào.” Phao-lô “khốn đốn” đủ mọi bề—vì sự chống đối bên ngoài 
và sự lo lắng bên trong. 

7:6: Phao-lô thật nhẹ nhõm khi ông gặp Tít tại xứ Ma-xê-
đoan. Phao-lô làm chứng rằng Đấng không hề chậm trễ khi đáp 
ứng nhu cầu của những người “ngã lòng” (thất vọng, chán nản) đã 
“yên ủi” ông (cũng một từ được dùng trong 1:4) bởi sự xuất hiện 
của Tít. Đức Chúa Trời dùng những tin tức từ chúng ta để xua tan 
những lo âu của Phao-lô và thay thế sự lo lắng này bằng niềm vui, 
sự yên ủi và lòng tin. 

7:7: Phao-lô được khích lệ và phấn khởi trước thái độ mới 
của Tít. Tít chia sẻ với Phao-lô mối quan tâm của ông về tình trạng 
thuộc linh và các mối quan hệ của những người Cô-rinh-tô. Người 
Cô-rinh-tô đã tiếp nhận và lo lắng cho Tít, đồng thời thể hiện sự 
thay đổi thái độ, hành vi và sự cam kết của họ. 
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Lời tường trình của Tít nhấn mạnh ba khía cạnh quan trọng trong 
kinh nghiệm của những người Cô-rinh-tô, là điều khích lệ cả Tít 
lẫn Phao-lô. Phao-lô nhấn mạnh những khía cạnh này bằng cách 
dùng từ “anh em” trong mỗi câu khẳng định. Phao-lô được khích lệ 
bởi những điều sau đây của người Cô-rinh-tô: 
Lòng “ao ước”—khao khát được trở về sự hòa thuận, yêu thương 

và tin cậy 
“Khóc lóc”—sự buồn bã và hối hận vì những điều sai trái họ đã 

làm hoặc chưa làm và thái độ không xứng đáng của họ khiến 
ông buồn 

“Lòng sốt sắng”—lòng nhiệt thành của họ được khôi phục, bày tỏ 
qua sự thay đổi hành vi của họ, là bằng chứng cho sự ăn năn 
thật. 

 
Phao-lô “càng vui mừng thêm” (7:7). Ông vui mừng càng hơn nữa 
vì cớ niềm vui và sự yên ủi của Tít (7:13). 
Các Cơ-đốc nhân Cô-rinh-tô đã tiếp nhận sự đối đầu xây dựng (phê 
bình) của Phao-lô, hành động cách tích cực và bởi kinh nghiệm đó 
mà nhận được phần thưởng cho cả họ lẫn Tít và Phao-lô. 
 
Những Đặc Điểm Của Sự Phê Bình Đúng Đắn (7:8-13a) 

Trong những lời hướng dẫn chúng ta cách sử dụng sự phê 
bình xây dựng, Phao-lô giải thích một lần nữa những động cơ và 
phương tiện mà ông dùng trong “bức thư… buồn rầu” (2:4; 7:8). 

7:8: Phao-lô nhìn nhận sự đau buồn mà bức thư của ông 
gây nên. Sự hối hận này tan biến đi khi ông nhìn thấy nỗi buồn 
chóng qua và đem lại kết quả là sự ăn năn. 

Tình yêu thương thật và lòng quan tâm chân thành không 
thể im lặng mãi khi đối tượng được yêu thương đang gặp nguy 
hiểm và cần lời cảnh báo khẩn. Một người có thể hối hận về sự đau 
đớn mà người mình yêu sẽ nếm trải bởi lưỡi dao của nhà phẫu 
thuật, nhưng vui mừng về sự chữa lành mà cuộc phẫu thuật đó đem 
lại. Một người phụ huynh có thể hối hận về sự khốn khổ mà kyû 
luật đem lại trên đứa con của mình, nhưng sẽ vui mừng vì sự sửa 
phạt đó đem lại những điều tốt đẹp cho đứa trẻ. Nói những lời phê 
bình xây dựng là không dễ, cũng không dễ chịu gì, nhưng thường 
là bắt buộc! Phao-lô đã viết “bức thư… buồn rầu” vì ông phải lên 
tiếng; đó là nhiệm vụ của ông trong vai trò người Mục sư-Giáo sĩ. 
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7:9: Phao-lô không vui mừng vì ông cảm thấy mình được 
minh oan, hoặc vì cớ ông đã chiến thắng! Sự vui mừng của ông 
nằm ở phản ứng tích cực của những người Cô-rinh-tô. Nỗi buồn 
của họ không phải là sự buồn rầu vô ích vốn không dẫn đến bất kỳ 
hành động thay đổi thích đáng nào. Đức Chúa Trời đã hoạch định 
cho nỗi buồn của họ (7:9). Những kết quả tích cực bảo đảm rằng 
những người Cô-rinh-tô không kinh nghiệm sự mất mát nào do bức 
thư buồn rầu của Phao-lô. Sự ăn năn đến bởi sự đối đầu đã cứu 
những người Cô-rinh-tô khỏi tình trạng hư mất chắc chắn. 

7:10: Phao-lô làm tương phản “sự buồn rầu theo ý Đức 
Chúa Trời” và “sự buồn rầu theo thế gian.” “Sự buồn rầu theo ý 
Đức Chúa Trời” có mục đích thiêng liêng, nhắm vào mục tiêu là sự 
ăn năn (thay đổi), và kết quả trong niềm vui trước mặt Chúa. “Sự 
buồn rầu theo thế gian” mang tính con người; điều đó đem đến sự 
buồn khổ và có lẽ là sự ân hận sâu sắc, nhưng không đưa đến sự ăn 
năn—chỉ đưa đến sự chết (sự thiếu hụt phần thưởng đời đời) mà 
thôi. 

7:11: Phao-lô nhắc nhở những người Cô-rinh-tô về kết quả 
tích cực của sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời. Ông thốt lên rằng, 
“Hãy xem” hoặc xem này, khi ông nói về sự “ân cần” trong những 
người Cô-rinh-tô. Sự “ân cần” này tương phản với sự bất cẩn và 
thờ ơ của họ trước đó. Phao-lô đưa ra sáu kết quả tích cực rõ ràng 
do tinh thần nóng nảy mới mẻ này đem lại. Mỗi dấu hiệu của sự ân 
cần này đều có một tiểu từ đi trước, là từ có thể dịch thành, à, còn 
nữa. 

“Sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” đã tạo nên trong 
những người Cô-rinh-tô sự “ân cần” (1) để “chữa chối” chính họ—
để bảo vệ hoặc nói về chính họ; (2) để bày tỏ sự “buồn giận” với 
họ vì họ đã để cho tình huống đó leo thang; (3) để chấp nhận lời 
“răn” hoặc sợ trong mối tương quan với Phao-lô; (4) để bày tỏ sự 
“sốt sắng” (mong đợi) hiệp một với Phao-lô và khôi phục mối quan 
hệ; (5) để bày tỏ lòng “nôn nả” hay nhiệt huyết tái thiết lập thẩm 
quyền của Phao-lô và khước từ những kẻ xâm nhập, là những 
người đã cố gắng lật đổ vị trí của ông; (6) để bày tỏ sự sẵn lòng 
đón nhận “trách phạt,” sẵn sàng sắp đặt lại trật tự trong nhà của họ. 
Bởi “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” mà những người Cô-rinh-
tô giải quyết được vấn đề. Sự thờ ơ trong quá khứ của họ đã dọn 
sạch hết. 
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7:12: Lời Phao-lô khẳng định rằng ông viết “bức thư… 
buồn rầu” không phải vì cớ người phạm tội, hay vì cớ người phải 
chịu đựng cái sai nghe có vẻ lạ. Điều có vẻ hiển nhiên đó là bức 
thư được viết vì có những biến cố phạm tội. Tuy nhiên, Phao-lô 
không hề mâu thuẫn. 

Phao-lô dùng một phương pháp truyền thông Hê-bơ-rơ 
được chấp nhận rộng rãi, là phương pháp cho phép hai khả năng 
phủ định lẫn nhau khi so sánh với nhau. Khả năng thứ nhất chỉ bị 
phủ định khi so sánh với khả năng mới hơn, là điều được cho là 
quan trọng hơn. Chẳng hạn, trong Ô-sê 6:6, sự phủ định “ta ưa sự 
nhân từ mà không ưa của lễ” không hề loại bỏ của tế lễ, nhưng chỉ 
khẳng định tầm quan trọng vượt trội của sự nhân từ. Phao-lô khẳng 
định rằng tội của người phạm tội và sự đau đớn của người trong 
cuộc là điều kém quan trọng hơn sự ân cần mới mẻ của người Cô-
rinh-tô. 

Cái bóng của sự không trung thành và thiếu tôn trọng do 
chính những đối thủ đem tới bây giờ đã biến mất. Người tín hữu, 
khi họ xem xét tình huống trong ánh sáng sự dẫn dắt của Đức Chúa 
Trời, đã tìm lại được những cảm xúc thật của họ đối với Phao-lô và 
sự lãnh đạo của ông. Kết quả ý nghĩa nhất cho phép những người 
Cô-rinh-tô ý thức được lòng quan tâm ân cần của họ đối với Phao-
lô. 

7:13a: Phao-lô, khi bày tỏ thêm về sự yên ủi của ông (7:6), 
khẳng định rằng ông đã được yên ủi và sẽ tiếp tục được yên ủi. 
 
Những Kết Quả Khác Của Việc Phê Bình Và Đón Nhận Sự 
Phê Bình Cách Đúng Đắn (7:13b-16) 

7:13b-14: Lòng tin của Phao-lô nơi những người Cô-rinh-
tô đã được khẳng định khi họ đánh đổ những lời cáo buộc của các 
giáo sư giả. 

7:15: Phao-lô khẳng định rằng việc họ tiếp nhận Tít đã 
khiến Tít yêu thương họ càng nhiều hơn nữa. Phao-lô đã nhìn thấy 
sự vâng phục, tôn trọng và kính nể trong cách họ đối đãi với ông. 
“Sợ sệt run rẩy” nên hiểu trong mối tương quan với lòng tôn trọng 
của họ đối với công việc hơn là bất cứ một cảm nhận địa vị quyền 
lực nào. 

7:16: Phao-lô bày tỏ lòng “tin cậy” trọn vẹn nơi những 
người Cô-rinh-tô. Lời bày tỏ này có vẻ như trái ngược với một số 
lời trong các chương 10-13, đặc biệt là 11:3-4, 19:20, là phân đoạn 
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ký thuật thêm một số những nan đề khác với người tại Cô-rinh-tô. 
Thay vì xem sự kiện này như một bằng chứng về một bức thư khác 
trong các chương 10-13, có lẽ tốt hơn hết nên hiểu rằng Phao-lô trở 
lại lên án nghiêm khắc những giáo sư giả, những người tiếp tục 
hoạt động tại Cô-rinh-tô. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Hãy suy gẫm những cách sau đây nhằm áp dụng phân đoạn 
này: 
1. Các Cơ-đốc nhân không được chừa chỗ cho sự phê bình phá 

hoại. Hành động tội lỗi này thường làm hại mối thông công 
Cơ-đốc và ngăn trở chức vụ của Thánh Linh. 

2. Các Cơ-đốc nhân phải nhớ rằng sự phê bình phá hoại gây khó 
khăn và tổn thất cả cho người phê bình lẫn người nhận sự phê 
bình đó. 

3. Sự phê bình là một hình thức đối đầu xây dựng với kết quả là 
sự thay đổi, cải thiện và vui mừng. 

4. Các Cơ-đốc nhân phải cẩn thận trước những khuynh hướng chỉ 
trích người khác và phải dò xét những động cơ của họ khi họ 
phê bình. Chúng ta phải bảo đảm chắc chắn rằng sự phê bình 
của mình không chỉ dựa trên sự thật, mà hơn thế nữa, thái độ, 
động cơ, cảm xúc của chúng ta cũng phải đúng đắn - tức là 
chúng ta đối đầu nhằm để giúp đỡ và thêm sức mạnh hơn là 
gây đau khổ trên người khác hoặc che đậy cho chính chúng ta. 

5. Các Cơ-đốc nhân phải xem xét xem họ phê bình ai và vì sao họ 
phê bình những người này. Những nhận định thuộc linh sâu sắc 
có thể bị chôn sâu dưới những lý do khiến bạn phê bình người 
khác. Những lời phê bình của bạn dạy bạn điều gì? 

6. Động cơ đúng đắn là nền tảng cho sự đối đầu xây dựng hiệu 
quả. Sự đối đầu vì mục đích đề cao bản thân hoặc để thăng tiến 
thường kết thúc là sự phá hoại. 

7. Các Cơ-đốc nhân phải sẵn sàng đối đầu khi cần thiết phải đối 
đầu. Khi các Cơ-đốc nhân bỏ mặc hoặc không chịu đối đầu 
cách yêu thương và xây dựng những người khác, họ bỏ mất cơ 
hội giúp đỡ người khác sửa chữa những chỗ yếu đuối cũng như 
những thói quen tai hại của mình. Người lãnh đạo nào tìm kiếm 
sự hòa bình dễ dàng bằng cách tránh sự mâu thuẫn thường tạo 
cơ hội cho những tình huống chết người và để lại những hậu 
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quả nghiêm trọng. Các bậc phụ huynh nào không đối đầu với 
con cái mình trong sự kỷ luật, tức là góp phần tạo nên khó khăn 
cho con mình. Những người chồng, người vợ sẽ đánh mất cơ 
hội làm sâu sắc thêm mối quan hệ nếu họ không quan tâm đủ 
để đối đầu trong tình yêu thương. Sự đối đầu xây dựng bày tỏ 
tình yêu thương, lòng quan tâm và lòng tin. Bao thảm họa đã 
xảy ra trên thế giới này chỉ vì một người lãnh đạo nào đó lẩn 
tránh trách nhiệm của mình, và không quan tâm đủ để đối đầu 
cách yêu thương cũng như cứng rắn nhằm giúp người khác 
nhận ra họ cần phải sửa chữa và thay đổi! 

8. Các Cơ-đốc nhân phải đáp lại sự chỉ trích và đối đầu xây dựng 
theo cách đem lại những kết quả tích cực. Phản ứng bình 
thường và tự nhiên trước sự phê bình (ngay cả sự phê bình xây 
dựng) là sự chối bỏ và khước từ. Những phản ứng không đúng 
trước sự phê bình sẽ khiến một người mất đi những cơ hội thực 
thụ để sửa chữa những sai lầm và cải thiện những kỹ năng của 
họ. Ngay cả việc phê bình bới lông tìm vết cũng có thể dẫn đến 
những kết quả tích cực. Người khôn ngoan phản ứng trước sự 
phê bình bới lôn tìm vết và sự đối đầu yêu thương bằng cách 
xem xét lại những lĩnh vực nào trong đời sống mình cần phải 
thay đổi. 

 
Các Giáo Án 

Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Khi các học viên vào lớp, hãy phát cho mỗi người bản kiểm kê 

cá nhân sau đây (có thể tải xuống tại 
www.baptistwaypress.org): 

a. Khi tôi cảm nhận cách chắc chắn rằng một người nào 
đó làm sai, tôi________________________________. 

b. Khi một ai đó sửa sai những lời nói hay hành động của 
tôi, tôi cảm thấy_______________________________. 

c. Tôi nhận sự sửa sai tốt nhất 
từ________________________________. 

d. Tôi nghĩ sự sửa sai gây hại nhiều hơn là ích lợi 
khi________________________________. 
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Mời cả lớp ổn định bằng cách hỏi xem có ai muốn chia sẻ một 
số ý kiến nào đó về việc sửa sai và đón nhận sự sửa sai dựa 
trên hoạt động này. Dành khoảng ba đến năm phút cho người 
tình nguyện chia sẻ điều này trước khi tiếp tục. 

2. Mời một người đọc phần Trọng Tâm Bài Học và Mục Đích Bài 
Học trong Tài Liệu Học Viên. Hãy liệt kê những từ sau đây lên 
bảng: sự nóng giận, phòng thủ, xưng tội, những mối quan hệ 
gãy đổ, hành vi thay đổi, sự trả đũa, sự tha thứ, sự thấu hiểu, sự 
tăng trưởng. Hỏi, Điều nào trong số những điều này là kết quả 
của sự phê bình xây dựng? Khoanh tròn các câu trả lời của học 
viên. 
 

Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Chia lớp ra làm nhiều nhóm ba hoặc bốn người, và phát cho 

mỗi nhóm một tờ giấy trắng với một cây bút chì. Yêu cầu mỗi 
nhóm làm bài tập sau đây: 

 
Gấp tờ giấy làm tư, rồi mở ra, vẻ theo nếp gấp để chia tờ giấy 

ra làm bốn hình vuông. 
Hãy đọc lớn tiếng I Cô-rinh-tô 7:5-16, và liệt kê những hành 

động trong ô vuông thứ nhất. (ví dụ: trong các câu 5-6, 
Phao-lô bị khốn đốn, và trong câu 7 ông nhận được tin từ 
nơi Tít và thấy lòng nhẹ nhõm, v.v.) 

Trong ba ô vuông còn lại, hãy vẽ hình để minh họa hành động 
trong những câu Kinh Thánh này. (Hình vẽ giống như 
truyện tranh Chúa Nhật.) Có thể viết các câu đối thoại lên 
hình, tùy chọn. 

Dùng những ô vuông ở mặt bên kia của tờ giấy nếu cần thêm 
chỗ minh họa. 

 
Dành khoảng tám đến mười phút cho nhóm làm việc. Nói với 
các nhóm rằng không cần phải vẽ hình bóng bẩy làm gì - chỉ 
cần minh họa phân đoạn Kinh Thánh là được rồi. Mời các 
nhóm “trình bày và kể” về cách họ giải thích phân đoạn. Khen 
tặng tất cả mọi người! 

4. Hướng dẫn các học viên học phân đoạn Kinh Thánh này một 
lần nữa bằng các câu hỏi sau đây, thêm vào một số ý trong Tài 
Liệu Học Viên và phần “Bình Giải Kinh Thánh” của Tài Liệu 
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Giáo Viên này: 
 
Những sự căng thẳng nào xuất hiện trong Phao-lô vì ông cảm 

thấy cần phải sửa sai Hội Thánh cách nghiêm khắc? (7:5) 
Trong việc này, Đức Chúa Trời đã khẳng định với Phao-lô rằng 

ông làm đúng như thế nào? (7:6-7) 
Câu 8 cho chúng ta biết điều gì về tấm lòng của Phao-lô? 
Bởi sự can đảm của Phao-lô, Hội Thánh gặt hái kết quả gì? 

(7:9, 11) 
Làm thế nào để chúng ta phân biệt giữa “sự buồn rầu theo ý 

Đức Chúa Trời” và “sự buồn rầu theo thế gian”? (Xem 
7:10 và bài viết ngắn, “Sự Buồn Rầu Theo Thế Gian,” 
trong Tài Liệu Học Viên) 

Bạn nhớ có những nhân vật Kinh Thánh nào khác thể hiện sự 
“buồn rầu theo thế gian” không? (Xem phần “Sự Phê Bình 
Có Thể Hữu Ích” trong Tài Liệu Học Viên) 

Bạn có nhớ ai đã từng thể hiện sự “buồn rầu theo ý Đức Chúa 
Trời” không? (Xem phần “Sự Phê Bình Có Thể Hữu Ích” 
trong Tài Liệu Học Viên) 

Một số những kết quả trong nhóm của Phao-lô khi tình huống 
này được giải quyết trong tinh thần xây dựng là gì? (7:12-
13) 

Phao-lô đã làm thế nào để khẳng định và thiết lập lại mối quan 
hệ để tất cả họ có thể tiến tới? (7:14-16) 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
5. Hãy viết tiêu đề sau đây lên bảng: Những Nguyên Tắc Để Phê 

Bình Xây Dựng. Yêu cầu cả lớp bắt đầu gợi ý những nguyên 
tắc này khi họ hình dung trong trí hình ảnh về đời sống gia 
đình, công việc và đời sống Hội Thánh. Chuẩn bị sẵn một số ý 
trong trường hợp các học viên chậm trả lời, dựa vào phần, “Bài 
Học Áp Dụng,” trong Tài Liệu Học Viên. Ví dụ: 
 
Xác định xem tình huống có nghiêm trọng đủ để phải phê bình 

hay không. 
Tránh việc sửa sai quá mức và cằn nhằn những việc nhỏ nhặt. 
Nhắm tới sự thay đổi tích cực, bày tỏ lợi ích cho những người 

có liên quan. 
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Nói năng cách hòa nhã, yêu thương, đừng bao giờ nói trong sự 
giận dữ. 

Suy xét chính hành vi của bạn và những điều mâu thuẫn; hãy 
thành thật và khiêm nhường. 

Hãy biết rõ sự thật trước khi tiếp cận vấn đề. 
Phải luôn nhất quán với những lời dạy và lẽ thật Kinh Thánh. 
Cầu xin và làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. 

6. Mời cả lớp xem lại danh sách của họ và diễn đạt ngụ ý của mỗi 
nguyên tắc khi chúng ta là những người phải đón nhận sự phê 
bình xây dựng. 

7. Hát bài Thánh Ca, “Lạy Thượng Đế” như lời cầu nguyện kết 
thúc. 

 
 

Giáo Án - Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 
 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Yêu cầu cả lớp suy nghĩ về một dịp nào đó khi có người phê 

bình xây dựng giúp họ tăng trưởng trong một lĩnh vực quan 
trọng nào đó. Để làm ví dụ, hãy chia sẻ câu chuyện ở phần đầu 
bài học trong Tài Liệu Học Viên. Dành chừng ba đến năm phút 
cho các học viên chia sẻ. 

2. Hãy vẽ lên bảng một đường thẳng và chia ra làm năm đoạn. 
Trên mỗi điểm, hãy viết hoàn toàn đồng ý, đồng ý, không ý 
kiến, không đồng ý, hoàn toàn không đồng ý. Hãy đọc Trọng 
Tâm Bài Học và yêu cầu cả lớp quyết định xem quan điểm của 
họ nằm ở chỗ nào trên đường thẳng này, và lý do tại sao. Dành 
thêm vài phút cho các học viên chia sẻ. 

3. Điền vào tờ giấy tiêu đề bài học tiêu đề của bài học hôm nay 
bên cạnh chữ “R.” (Xem bài học 5, “Giáo Án - Thuyết Trình 
Và Các Câu Hỏi,” bước 2.) 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
4. Dùng một bản đồ về các cuộc hành trình truyền giáo của Phao-

lô cộng thêm các ý tưởng sau đây để mô tả bối cảnh phân đoạn 
Kinh Thánh nền tảng cho bài học hôm nay: 
Nhắc lại trong phần giới thiệu của Tài Liệu Học Viên, “II Cô-

rinh-tô: Cá Nhân Hóa Chức Vụ,” rằng Phao-lô đã thành 
lập Hội Thánh này trong chuyến hành trình thứ hai của 
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ông, là chuyến hành trình mở rộng vào Ai Cập. Nhắc các 
học viên về bối cảnh ngoại giáo tại Cô-rinh-tô. 

Dùng ý trong Tài Liệu Học Viên dưới đề mục “Sự Phê Bình 
Có Thể Gây Đau Đớn (7:5-8),” giải thích vì sao các học 
giả Kinh Thánh không chắc chắn về những tình huống dẫn 
đến các câu Kinh Thánh trong bài học hôm nay và lời phê 
bình nghiêm khắc của Phao-lô. 

Hãy xem lại II Cô-rinh-tô 2:12-13, vốn là bối cảnh cho 7:5-6 
trong bài học hôm nay. Xác định vị trí của xứ Ma-xê-đoan 
(phía Bắc Hy Lạp) vì có lẽ đây là nơi Phao-lô đã ở khi ông 
viết bức thư này. 

5. Mời một người đọc lớn tiếng 7:5-8. Dùng những ý sau đây để 
hướng dẫn suy nghĩ và thảo luận: 
Yêu cầu các học viên khoanh tròn những chữ “chẳng được yên 

nghỉ,” “khốn đốn,” và “lo sợ” trong phân đoạn Kinh Thánh 
này. Hỏi, Những từ này cho chúng ta biết điều gì về tình 
trạng tâm trí của Phao-lô sau khi gởi một bức thư phê bình 
mạnh mẽ cho Hội Thánh Cô-rinh-tô? 

Cho các học viên đếm xem chữ “yên ủi,” hoặc những chữ có ý 
nghĩa tương tự, được dùng bao nhiêu lần trong các câu 
Kinh Thánh này. 

Hỏi, Điều này cho chúng ta biết gì về tấm lòng của Phao-lô? 
Bạn có thấy những tình cảm này giống với điều bạn kinh 
nghiệm khi bạn buộc phải phê bình hoặc đón nhận sự phê 
bình hay không? 

6. Hướng dẫn các học viên dò tìm trong II Cô-rinh-tô 7:9-11 chín 
kết quả tích cực nhờ bức thư của Phao-lô.  
Liệt kê những kết quả này khi lớp nêu lên: sự ăn năn, sự cứu 

rỗi, sự sốt sắng, sự ân cần làm thanh sạch chính họ, sự 
phẫn nộ, cảnh giác, khao khát, nhiệt thành, hình phạt. 

Phân biệt giữa “sự buồn rầu theo ý Đức Chúa Trời” và “sự 
buồn rầu theo thế gian” dựa vào Tài Liệu Học Viên phần 
“Sự Phê Bình Có Thể Hữu Ích (7:9-11)” và bài viết ngắn, 
“Sự Buồn Rầu Theo Thế Gian.” 

Hỏi, Hội Thánh có thể có những phản ứng tiêu cực nào? Điều 
này có thể thay đổi toàn bộ trạng thái mối quan hệ của họ 
với Phao-lô như thế nào? 

Liệt kê những người sau đây lên bảng: Ca-in và A-bên; Đa-vít 
và Bát-sê-ba; Giu-đa Ích-ca-ri-ốt; Phi-e-rơ trong lúc Chúa 
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Giê-su bị tra xét. Hãy để cấc học viên xác định xem ai 
trong số những người này minh họa cho phản ứng trần tục 
trước sự phê bình xây dựng, và ai thể hiện một phản ứng 
tin kính. 

7. Đọc 7:12-16 cho cả lớp nghe, yêu cầu các học viên khám phá 
một số cách mà qua đó chức vụ của Phao-lô cũng như của Tít 
được thêm sức mạnh bởi sự thành công từ bức thư Phao-lô viết. 
Dùng những ý sau đây để hướng dẫn suy nghĩ và thảo luận: 
Cho các học viên lượng giá vì sao những cảm giác của một 

người lãnh đạo là quan trọng khi sự xung đột xuất hiện 
trong gia đình Hội Thánh. 

Làm thế nào để các thành viên biết được sự phê bình xây dựng 
từ một người lãnh đạo là do Đức Chúa Trời và bởi đó mà 
hành động tùy theo? 

Cho các học viên đọc các phân đoạn Kinh Thánh sau đây và 
xác định xem Kinh Thánh xác nhận chúng ta cần được sửa 
sai như thế nào: II Ti-mô-thê 3:16-17; Hê-bơ-rơ 4:12-13; 
và Giăng 16:7-8. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
8. Chép bảy câu hỏi ở cuối bài học trong Tài Liệu Học Viên lên 

những miếng giấy rời. Bỏ các câu hỏi đó vào một cái “nón.” 
Chuyền cái nón đi, và mời các học viên mỗi người lấy một 
mảnh giấy rồi đọc cho cả lớp nghe. Khuyến khích các học viên 
trả lời một vài cách khác nhau cho mỗi câu hỏi khi được nêu 
lên. Trình bày thêm một số ý tưởng trong phần “Bài Học Áp 
Dụng” trong Tài Liệu Học Viên. 

9. Hãy chia bảng ra làm hai cột với tựa đề: Làm và Không Làm. 
Hướng dẫn các học viên gợi ý những nguyên tắc để cho và 
nhận sự phê bình xây dựng dựa trên các phân đoạn Kinh Thánh 
trong bài học hôm nay. 

10. Hát bài Thánh Ca, “Xin Chúa Dẫn Dắt,” như lời cầu nguyện 
kết thúc. 

 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
II Cô-rinh-tô 8:1-21  

Bối Cảnh 
 II Cô-rinh-tô 8 

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? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên xác định những lý 
do để dâng hiến tài chánh và đánh 

giá tầm quan trọng của những lý do 
đó trong đời sống họ. 

 
 

Bài Chín 
 

Những Lý Do Để  
Dâng Hiến 

 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Vài năm trước đây có 

một mẫu hoạt hình mô tả một 
người đàn ông nhỏ nhắn, vẻ 
nhút nhát làm người dẫn chỗ 
trong nhà thờ. Ông đang đứng 
cạnh một băng ghế, trên tay 
cầm túi dâng hiến. Ngồi trên 
băng ghế là một người phụ nữ 
trông có vẻ đầy quyền lực với 
một chiếc áo khoác lông thú, 
đang cầm cái ví của bà, như 
thể sắp sửa bỏ chạy. Bà nhìn 
người lãnh tiền dâng nhút nhát 
và nói, “Sonny, hãy gởi hóa 
đơn cho tôi, nếu ông không 
ngại.” Mẫu hoạt hình đó được 
vẽ với mục đích trào phúng, 
nhưng trong truyền thống trào 
phúng hay, thì mẫu hoạt hình 
đó cũng không xa rời thực tế 
lắm. Có vẻ như mỗi khi chúng 
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ta quay sang bên này hoặc bên kia, thì luôn có ai đó hỏi tiền của 
chúng ta. Ngay cả tại nhà thờ! Việc đó hầu như khiến chúng ta 
nắm chặt lấy ví của mình và nói rằng, Hãy gởi hóa đơn cho tôi! 
Hội Thánh Cô-rinh-tô có thể đã cảm nhận như thế khi Phao-lô viết 
cho họ bức thư này, bảo họ dâng hiến cho quỹ cứu trợ những Cơ-
đốc nhân nghèo sống tại Giê-ru-sa-lem. Hội Thánh tại Giê-ru-sa-
lem đang chịu đựng sự nghèo khổ. Sự nghèo khổ của họ có lẽ là 
hậu quả của tình trạng kinh tế bất ổn cộng với sự bắt bớ Hội 
Thánh. 

Phao-lô gánh vác trách nhiệm gây quỹ trong các Hội Thánh 
khắp thế giới La-mã để cứu trợ cho những thánh nhân tại “Hội 
Thánh mẹ.” Sự quyên góp này là một trong những thành công lớn 
trong sự nghiệp của Phao-lô. Việc quyên góp tiền không chỉ là một 
nhiệm vụ mang tính vật chất, vốn chỉ đáp ứng những nhu cầu 
thuộc thể. Đó là một món quà của ân điển giúp kết nối các Hội 
Thánh trên thế giới lại với nhau vì một mục đích chung. Việc 
quyên góp tạo cơ hội cho các tín hữu ngoại bang dự phần trong 
chức vụ dành cho những tín hữu Do Thái. Phao-lô hẳn đã hy vọng 
rằng món quà ân điển rời rộng này sẽ giúp những tín hữu Do Thái 
tại Giê-ru-sa-lem chấp nhận, về phương diện thần học, những tín 
hữu ngoại bang vào mối thông công của Hội Thánh. Món quà sẽ 
chứng minh rằng ân điển Đức Chúa Trời rộng mở cho tất cả mọi 
người. 

Những người Cô-rinh-tô hẳn đã hứa vào năm trước rằng họ 
sẽ dâng, nhưng họ chưa bao giờ thực hiện lời hứa của mình. Trên 
thực tế, họ đặt món quà của mình trên tín dụng. Bây giờ Phao-lô 
nhắc họ rằng đã đến lúc họ phải trả hết. 
Phao-lô đã phải rất tế nhị trong vấn đề này. Phao-lô và những 
người Cô-rinh-tô khác đã từng trải sự căng thẳng nghiêm trọng 
trong mối tương giao của họ suốt năm vừa qua. Xuyên suốt bản 
văn, Phao-lô thể hiện thuật ngoại giao tế nhị. Nhưng vấn đề dâng 
hiến quan trọng đến độ Phao-lô sẵn sàng mạo hiểm ý tốt của mình 
để thúc đẩy họ dâng hiến. Dâng hiến cho việc quyên góp không chỉ 
là tiền bạc. Mà sự dâng hiến đó là xây dựng các tín hữu trở nên 
những môn đồ trưởng thành của Đấng Christ. 
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Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Tấm Gương Của Người Ma-xê-đoan (8:1-7) 

8:1-2: Phao-lô tin rằng những người Cô-rinh-tô sẽ được 
thúc đẩy dâng hiến khi họ biết các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan đã 
dâng hiến rời rộng như thế nào. Các Hội Thánh này bao gồm 
những tín hữu từ các thành Phi-líp, Bê-rê, và Tê-sa-lô-ni-ca. Phao-
lô đã thành lập những Hội Thánh này, và câu chuyện của họ được 
ghi trong sách Công Vụ (Công Vụ 6:11-17:15). Họ không phải là 
những Hội Thánh giàu có. Trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. 
Phao-lô nói rằng họ đang gặp thử thách và khốn khổ và nghèo đói 
cùng cực. Từ “rất” có nghĩa là sâu tận dưới đáy hoặc tận cùng. 
Nhưng ngay cả khi đang ở trong tình cảnh như vậy, họ vẫn tuôn 
tràn niềm vui Cơ-đốc và dâng hiến thật rời rộng. 

Hãy lưu ý rằng Phao-lô muốn nói cho những người Cô-
rinh-tô biết về “ơn Đức Chúa Trời đã làm.” Ông kể sự dâng hiến 
tiền bạc là tương đương với ân điển Đức Chúa Trời. Dĩ nhiên, chỉ 
bởi ân điển Đức Chúa Trời thì chúng ta mới ban cho những của cải 
vật chất, và chính bởi sự dâng hiến mà chúng ta trở thành kênh dẫn 
ân điển của Đức Chúa Trời đến cho những người khác. 

8:3-5: Những người Ma-xê-đoan đã ban cho nhiều hơn 
phần họ có. Họ không dâng hiến từ số dư của mình, vì họ không có 
dư. Họ đã dâng hiến từ số thiếu hụt của mình! Hầu hết chúng ta 
dâng hiến từ số dư của mình, và nếu so với những người Ma-xê-
đoan, chúng ta đang sống trong thế kỷ hai mươi mốt trên đất nước 
Hoa Kỳ với số dư khổng lồ. Nếu chúng ta có chút ít tiền dư trong 
tài khoản, thì chúng ta dâng hiến cho Chúa. Tuy nhiên, hầu hết thời 
gian chúng ta mua đồ đạc, hoặc chúng ta phải trả nợ của món đồ 
chúng ta đã mua, và thế là chúng ta không còn tiền dư nữa. Nhưng 
những người Ma-xê-đoan đã dâng hiến vượt giới hạn của họ, và tin 
cậy rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm lo cho họ. 

Phao-lô không ép buộc những người Ma-xê-đoan dâng 
hiến. Trên thực tế, sự dâng hiến của họ là tự chủ động và tự thúc 
đẩy. Họ không chỉ hỏi để dâng hiến, nhưng nài xin để được đặc ân 
dâng hiến! Họ có một khải tượng hoàn cầu cho những người khác 
ngoài họ. Họ nhìn xa hơn những nhu cầu của mình và muốn đáp 
ứng nhu cầu của những người họ chưa từng gặp. Thật khác xa 
những người Cô-rinh-tô làm sao! Người Cô-rinh-tô đã tự đưa mình 
vào xung đột vì sở thích cá nhân của họ, và không thể nhìn xa hơn 
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chính họ. Người Cô-rinh-tô nhìn hướng vào trong, nhưng Phao-lô 
muốn họ thấy tấm gương những người Ma-xê-đoan, là những 
người nhìn hướng ra ngoài. 

Bí quyết để có thể nhìn ra ngoài thay vì nhìn vào trong đó 
là dâng hiến chính bạn cho Chúa trước khi dâng tiền của bạn. Một 
khi bạn dâng hiến chính mình, thì khải tượng của bạn thay đổi từ 
cá nhân sang những người khác. 

8:6-7: Phao-lô giải thích lý do vì sao Tít đã trở lại Cô-rinh-
tô. Ông đã phải trở lại để khích lệ người Cô-rinh-tô trở thành 
những môn đồ trưởng thành bằng cách thực hiện lời hứa của họ 
trước đó. Họ đã thể hiện ân tứ cho công việc của vương quốc Đức 
Chúa Trời. Nhưng họ chưa thể hiện sự trưởng thành của mình vì 
họ chưa dâng hiến như điều họ đã hứa. Phao-lô muốn họ trở thành 
những kênh dẫn ân điển Đức Chúa Trời đến cho người khác. 
 
Tấm Gương Của Đấng Christ (8:8-9) 

8:8: Phao-lô nói rõ rằng ông không ép buộc họ dâng hiến. 
Ông cũng không dùng thẩm quyền sứ đồ của mình để ra lệnh cho 
họ dâng hiến. Ông nhận thức rằng sự dâng hiến ép buộc không dẫn 
đến tình yêu thương mà dẫn đến sự hận thù. Nhưng ông có nói rõ 
rằng ông đang so sánh họ với những người đã dâng hiến. Ông cũng 
thách thức những người Cô-rinh-tô so sánh chính họ với người 
khác để xem họ có bằng những người kia không. Trong nền văn 
hóa Hy Lạp, thật là xấu hổ nếu để cho một người khác làm tốt hơn 
bạn đã làm. Phao-lô hầu như đã thách thức họ thi đua để xem ai có 
thể bày tỏ tình yêu thương nhiều nhất bằng sự dâng hiến. Những 
người Cô-rinh-tô có để cho những người Ma-xê-đoan nghèo khổ 
vượt họ không? 

8:9: Dĩ nhiên, ví dụ cao quý nhất về tình yêu thương được 
bày tỏ trong chính Đức Chúa Giê-su Christ, Đấng đã phó tất cả 
mọi sự. Đức Chúa Giê-su là Đấng giàu có, nhưng Ngài trở nên 
nghèo nàn bằng cách phó chính mình Ngài cho người khác. Phao-
lô không đòi hỏi những người Cô-rinh-tô phải trở nên nghèo nàn, 
nhưng sự hy sinh cao cả của Đức Chúa Trời phải thúc đẩy họ ít 
nhất là dâng hiến chút ít để giúp đỡ những anh chị em đang đói 
khổ. 
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Một Cam Kết Trước Đó  (8:10-12) 
Một năm trước, những người Cô-rinh-tô đã cam kết sẽ dâng 

hiến cho cuộc lạc quyên. Rõ ràng họ đã thể hiện lòng sốt sắng dâng 
hiến, và cũng đã dâng hiến một ít. Nhưng họ sa vào những xung 
đột nội bộ và chưa bao giờ làm trọn ước muốn dâng hiến của họ. 
Phao-lô lo sợ rằng họ sẽ thất hứa. Phao-lô biết rằng họ muốn dâng 
hiến. Họ đã bày tỏ ước muốn được dâng hiến của họ. Bây giờ, nếu 
ước muốn dâng hiến của họ bị ngăn trở bởi sự thiếu dâng hiến, thì 
làm sao họ có được niềm vui khi lần đầu tiên họ ao ước được dâng 
hiến? Họ đã dâng phó đời sống của mình cho Đấng Christ, nhưng 
nếu họ không dâng hiến, thì điều đó sẽ làm cho kinh nghiệm Cơ-
đốc của họ trở nên cằn cỗi. Vậy nên, hãy tiếp tục và làm cho trọn 
việc dâng hiến, Phao-lô nói, để anh em có thể làm điều anh em 
muốn. Hãy dâng hiến để anh em có được kinh nghiệm trọn vẹn về 
đời sống Cơ-đốc. 
 
Mô Hình Cho Sự Thịnh Vượng Của Vương Quốc (8:13-15) 

Phao-lô giới thiệu một mô hình cho sự thịnh vượng trong 
vương quốc Đức Chúa Trời. Nền kinh tế của Đức Chúa Trời không 
hoạt động theo cách của thế gian này, nơi mà các nền kinh tế đặt 
trên lòng tham, sự cạnh tranh, và lợi tức. Trái lại, nền kinh tế của 
vương quốc đặt trên tình yêu thương, sự hy sinh, và sự bình đẳng. 

8:13-14: Phao-lô không khuyến khích những người Cô-
rinh-tô dâng hiến đến độ nghèo đói. Điều đó chắc chắn không giúp 
được gì, vì rồi người khác sẽ phải dâng hiến để giúp họ! Trái lại, 
chính nguyên tắc Kinh Thánh dạy rằng mỗi người được tạo dựng 
bình đẳng trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời, và bất cứ ai ở trong 
Đấng Christ đều là những người đồng kế tự bình đẳng với Đấng 
Christ, đã nhấn mạnh sự công bằng về những vấn đề kinh tế. Trong 
thời điểm hiện tại, những người Cô-rinh-tô rất giàu có về tài chánh, 
và sự giàu có của họ có thể giúp đỡ những Cơ-đốc nhân nghèo tại 
Giê-ru-sa-lem. Cũng vậy, có thể một ngày nào đó tình huống đảo 
ngược. Khi đó, Hội Thánh Giê-ru-sa-lem có thể giúp đỡ những 
người Cô-rinh-tô. Để chứng minh cho sự bình đẳng kinh tế, Hội 
Thánh Cô-rinh-tô đã có cơ hội tuyệt vời để sống theo thần học của 
họ, và làm một mô hình cho nền kinh tế vương quốc. 

8:15: Ở đây Phao-lô trích dẫn Xuất 16:18. Khung cảnh ở 
đây là sự phân phát và thu lượm ma-na trong đồng vắng. Điều đó 
nhắc những người Cô-rinh-tô rằng mỗi món quà vật chất đều được 
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ban cho bởi ân điển Đức Chúa Trời. Nếu một người có nhiều hơn 
người khác, sự chia sẻ món quà đó sẽ cho phép chúng ta trở thành 
những kênh dẫn ân điển của Đức Chúa Trời đến người khác. 

Điều mà Phao-lô cổ xúy không phải là chủ nghĩa xã hội 
không tưởng. Trái lại, đó là sự chia sẻ tự nguyện giữa vòng dân sự 
Đức Chúa Trời để mọi người đều có đủ dùng. Đó không phải là sự 
phân phối của cải do chính quyền hay thậm chí thẩm quyền của 
Hội Thánh cưỡng bức trên họ. Thay vào đó, đây là sự chia sẻ tự 
nguyện bởi chính tình yêu thương thúc đẩy. Phao-lô chỉ đơn thuần 
yêu cầu các Cơ-đốc nhân xem xét xem có đúng không khi một số 
người có nhiều hơn họ cần, trong khi những người khác thì đang 
chết đói. 

Kinh Thánh rõ ràng dạy rằng các Cơ-đốc nhân phải ban cho 
lẫn nhau và cho những người khác để mọi người đều có đủ. Nền 
kinh tế vương quốc đã được áp dụng nhiều qua sự dự phần của các 
Cơ-đốc nhân Hoa Kỳ trên phần còn lại của thế giới. Các Cơ-đốc 
nhân sống trong một đất nước giàu có nhất trên thế giới phải tự 
nguyện dâng hiến cho những người khác nghèo hơn. Chúng ta có 
thể trở thành một mô hình cho nền kinh tế vương quốc đối với 
phần còn lại của thế giới. 
 
Xây Dựng Lòng Tin (8:16-21) 

8:16-17: Phao-lô muốn bảo đảm với những người Cô-rinh-
tô rằng sự phân phối tiền lạc quyên sẽ được thực hiện với sự bảo 
đảm hẳn hoi. Tít đang đến Cô-rinh-tô để khích lệ họ dâng hiến. Rõ 
ràng họ có mối quan hệ tốt với Tít, và ông sẽ có thể chuẩn bị mọi 
sự trước khi Phao-lô đến. Phao-lô khẳng định rằng Tít sốt sắng về 
nhiệm vụ này vì ông yêu thương những người Cô-rinh-tô như 
Phao-lô đã yêu thương họ. 

8:18-21: Phao-lô đã sai một “anh em” khác đi với Tít, và 
chúng ta khám phá trong câu 22 rằng người “anh em” thứ ba cũng 
đi nữa. Chúng ta không biết những người anh em này là ai, nhưng 
họ hẳn phải được nhiều người biết đến. Những Hội Thánh khác đã 
giới thiệu họ, và những người Cô-rinh-tô có thể cũng đã biết họ. 
Họ được sai đi, vì Phao-lô muốn bảo đảm với những người Cô-
rinh-tô về sự cam kết hoàn toàn liêm chính của ông trong cách lạc 
quyên và phân phối tiền bạc của ông. Kế hoạch này tỏ ra rất khôn 
ngoan vì đã loại trừ mọi khả năng có sự lừa dối, hoặc hành vi phi 
đạo đức của bất cứ ai. 
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Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Phân đoạn Kinh Thánh này cho các Cơ-đốc hiện đại những 
lý do để dâng hiến cho công việc của Chúa. Một người đàn ông 
trong Hội Thánh tôi từng quản nhiệm luôn nổi giận khi tôi giảng 
về sự dâng hiến. Nếu anh ta biết tôi sắp giảng về sự dâng hiến, thì 
anh sẽ không đi nhà thờ hôm đó. Nếu tôi làm anh ngạc nhiên, và 
anh phải ngồi nghe sứ điệp về sự dâng hiến, thì anh sẽ “trừng phạt” 
tôi bằng cách không đi nhà thờ ba hoặc bốn tuần lễ. Có lẽ có một 
số người trong Hội Thánh của bạn cũng mang một thái độ như vậy. 
Kinh Thánh trình bày rõ ràng những lý do để dâng hiến. 

Tấm gương của người khác thường là sự thúc đẩy tích cực. 
Chúng ta không được có thái độ chỉ cố gắng bắt kịp gia đình Jones 
trong việc dâng hiến của chúng ta, nhưng chúng ta có thể nhìn 
những tấm gương tích cực của những tín hữu trưởng thành và cố 
gắng để tăng trưởng về ơn dâng hiến. Hơn thế nữa, chúng ta phải 
cố gắng để làm gương hầu có thể khích lệ những người khác dâng 
hiến. Chúng ta không được dâng hiến với tinh thần kiêu kỳ, để 
người khác có thể thấy “những việc lành” của chúng ta, nhưng 
chúng ta có thể sống một đời sống được đánh dấu bởi tinh thần 
dâng hiến. Sau hết, dâng hiến chẳng phải là trọng tâm của Phúc 
Âm hay sao? Đức Chúa Giê-su đã phó chính mình Ngài cho chúng 
ta. Tấm gương của Đức Chúa Giê-su là mẫu hình tối cao cho sự 
dâng hiến. Nếu Đức Chúa Giê-su đã phó sự sống của Ngài cho 
chúng ta, chúng ta há không nên dâng hiến giúp đỡ những người 
khác sao? 

Một trong những lý do thuyết phục nhất của việc dâng hiến 
là sự cam kết trước đó chúng ta đã lập với Đấng Christ. Khi chúng 
ta trở về với Chúa, chúng ta hứa dâng đời sống mình cho Ngài. Lễ 
báp-tem công khai lời hứa của chúng ta. Nếu chúng ta đã dâng phó 
đời sống mình cho Đấng Christ, điều đó há không bao hàm luôn cả 
vấn đề tài chánh của chúng ta sao? Dâng hiến cho công việc Đức 
Chúa Trời là một lời công bố không dứt về cam kết trước đó của 
chúng ta với Đấng Christ. 

Rồi cũng có động cơ của việc làm gương cho sự thịnh 
vượng Cơ-đốc. Chủ nghĩa cộng sản chắc chắn là một thất bại trong 
vấn đề quyền con người. Mục tiêu bình đẳng của chủ nghĩa cộng 
sản chẳng bao giờ trở thành hiện thực vì rõ ràng có một số người 
“bình đẳng hơn những người khác.” Chủ nghĩa tư bản có vẻ tốt 
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hơn, nhưng cho dẫu như thế, chủ nghĩa này cũng sản sinh ra những 
hình thức lao động bất công, một khoảng cách ngày càng rộng ra 
giữa người giàu và người nghèo, và những công ty như Enron và 
WorldCom. Những nền kinh tế của thế giới này đặt trên nền tảng 
sự tham lam, cạnh tranh và lợi tức. Nhưng, là công dân vương 
quốc Đức Chúa Trời, chúng ta có cơ hội bày tỏ một nền kinh tế 
vương quốc đặt trên tình yêu thương, sự hy sinh và bình đẳng. Sự 
dâng hiến Cơ-đốc có thể minh chứng cho thế giới thấy rằng thực 
sự có một con đường khác tốt hơn. 
 

Các Giáo Án 
Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Đặt một cái bàn nhỏ tại một khu vực dễ thấy trong phòng và 

yêu cầu các học viên vui lòng đặt bóp, ví, sổ séc lên bàn rồi 
quay trở về chỗ ngồi. Nếu có người không chịu làm, thì đừng 
ép, nhưng hãy khuyến khích càng nhiều người càng tốt. Sau đó 
yêu cầu khi họ quay trở về bàn, hãy cầm lấy bất cứ cái bóp, ví 
hay sổ séc nào không phải của mình. Yêu cầu các học viên 
đừng mở ra xem bên trong để tôn trọng những người chủ. 
Hướng dẫn các học viên quay trở về chỗ ngồi với vật họ đã 
chọn. (Bạn sẽ phải rút bóp, ví hoặc sổ séc của mình đặt lên bàn 
trước để những người khác làm theo. Nếu bạn thấy rằng lớp 
của mình không thực sự thoải mái thực hiện bài tập này, đặc 
biệt là nếu như có khách mời, bạn vẫn có thể làm một điều 
tương tự bằng cách yêu cầu các học viên tưởng tượng như thể 
bạn yêu cầu họ làm bài tập này.) Đặt những câu hỏi sau đây: 
• Điều gì khiến bạn cảm thấy không thoải mái về bài tập 

này? 
• Bạn cảm thấy như thế nào về vật mà bạn đang giữ? Bạn có 

ao ước rằng đó là vật của bạn hay không? 
• Bạn sẽ cảm thấy như thế nào nếu sự tráo đổi đó là vĩnh 

viễn? 
• Bạn có nghĩ rằng Đức Chúa Trời có quyền đòi hỏi chúng ta 

đặt những ví tiền của mình lên bàn, để Ngài có thể phân 
phát số tiền chúng ta có cho những người khác, là những 
người đang có nhu cầu hay không? 
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2. Khẳng định rằng trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ khám phá 
những lý do đầy sức thuyết phục để dâng hiến từ nguồn tài 
chính của chúng ta cho công việc Chúa. Rất có thể những Cơ-
đốc nhân Cô-rinh-tô cũng đã cảm thấy không thoải mái trước 
lời Phao-lô nói, giống như chúng ta cảm thấy trong hoạt động 
vừa rồi. Hướng dẫn các học viên trả lại những vật họ đang giữ 
cho chủ. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Mời các học viên đọc II Cô-rinh-tô 8:1-5. Yêu cầu họ gạch 

dưới hoặc viết lên một mảnh giấy những chữ mô tả các Hội 
Thánh tại xứ Ma-xê-đoan và việc dâng hiến của họ. Sau vài 
phút dành cho hoạt động cá nhân này, mời các học viên chia sẻ 
những khám phá của họ. 

4. Khẳng định rằng trái với những Cơ-đốc nhân Ma-xê-đoan, các 
tín hữu tại Cô-rinh-tô được giàu có hơn mà ít gặp khó khăn 
hơn. Cũng hãy đề cập đến việc các Cơ-đốc nhân tại Giê-ru-sa-
lem có nhu cầu lớn, là nhu cầu mà các Hội Thánh từ khắp thế 
giới Địa Trung Hải đang đáp ứng. Dùng ý trong Tài Liệu Học 
Viên dưới đề mục “Một Câu Chuyện Cảm Động Về Sự Dâng 
Hiến (8:1-5)” để trình bày quan điểm của bạn. 

5. Hướng dẫn thảo luận ngắn, dùng những câu hỏi sau đây: 
Phao-lô đang yêu cầu Hội Thánh tại Cô-rinh-tô làm gì? 
Theo bạn, vì sao Phao-lô lại kể với những người Cô-rinh-tô về 

các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan? 
Câu chuyện này khích lệ chúng ta ngày nay như thế nào trong 

lĩnh vực dâng hiến? 
Tấm gương của những người khác tác động như thế nào trong 

vấn đề dâng hiến? 
6. Tùy theo số lượng học viên trong lớp, hãy chia lớp ra thành 

nhiều nhóm có ba hoặc năm người. Phát một tờ giấy màu và 
những cây viết dạ quang nhiều màu. Yêu cầu các nhóm suy 
nghĩ về họ như một ủy ban được Phao-lô chỉ định để chuẩn bị 
một tờ bướm phục vụ cho chiến dịch gây quỹ tại Hội Thánh 
Cô-rinh-tô. Hướng dẫn các học viên đọc II Cô-rinh-tô 8:6-15 
trong nhóm, và xem qua phần “Làm Xong Điều Bạn Khởi Sự 
(8:6-15)” trong Tài Liệu Giáo Viên nếu cần. Dành thời gian 
cho các học viên nghiên cứu và chuẩn bị tờ bướm. Nếu thời 
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gian cho phép, mời mỗi nhóm chia sẻ về tờ bướm của họ với cả 
lớp. 

7. Vẽ một đường thẳng ngang bảng. Ở đầu này của đường thẳng, 
hãy viết chữ gợi ý, và ở đầu kia thì ghi chữ mạng lệnh. Ở giữa 
hãy viết chữ khích lệ và thuyết phục. Hỏi cả lớp xem từ nào mô 
tả giọng điệu Phao-lô dùng khi ông yêu cầu những người Cô-
rinh-tô dâng hiến. Hãy khoanh tròn chữ mà lớp chọn. Nếu lớp 
chọn nhiều hơn một từ, hãy khoanh tròn những chữ nào được 
nhắc đến. Yêu cầu các học viên trích dẫn các cụm từ trong bản 
văn để làm căn cứ cho quan điểm của họ. Đặt các câu hỏi sau 
đây, Khi người khác đến nói với bạn về vấn đề dâng hiến, bạn 
sẽ đáp ứng trước giọng điệu nào? Vì sao? 

8. Phát những mảnh giấy và bút chì ra, và yêu cầu các học viên 
liệt kê một số lời bào chữa người ta thường dùng để không phải 
dâng hiến cho Hội Thánh. Sau khi họ viết xong danh saùch đó, 
hãy hỏi, Bao nhiêu người trong chúng ta đã viết lời bào chữa 
sau đây: “Thiếu lòng tin nơi cách Hội Thánh sử dụng tiền”? 
Hãy khẳng định rằng đây không phải là sự lo lắng mới mẻ gì. 
Rõ ràng trong thế giới của thế kỷ thứ nhất của Phao-lô, vấn đề 
này đã xuất hiện rồi. 

9. Mời một người tình nguyện đọc II Cô-rinh-tô 8:16-21, và 
hướng dẫn cả lớp lắng nghe xem Phao-lô bảo đảm với họ về 
trách nhiệm tài chính như thế nào. Hỏi, 

• Phao-lô đưa ra những tiêu chuẩn gì để bảo đảm rằng sự 
dâng hiến cho các Cơ-đốc nhân tại Giê-ru-sa-lem sẽ 
được sử dụng cách đúng đắn? 

• Các Hội Thánh nói chung, hoặc Hội Thánh của bạn nói 
riêng, dựa vào những nguyên tắc gì để bảo đảm số tiền 
nhận được sẽ được sử dụng đúng cách? 

• Trách nhiệm giải trình hoặc sự thiếu trách nhiệm giải 
trình tác động như thế nào đến cách bạn dâng hiến cho 
Hội Thánh? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
10. Mời một số người tình nguyện đọc các mục trong bài viết 

ngắn, “Những Con Số Cần Suy Gẫm” trong Tài Liệu Học 
Viên. Hỏi, Các Cơ-đốc nhân Bắc Mỹ phải chịu trách nhiệm gì 
trong việc chia sẻ những nguồn tài chính của mình? 
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11. Hướng dẫn các học viên suy nghĩ về những lý do khác nhau 
của sự dâng hiến đã được đề cập đến trong bài học hôm nay. 
Bạn có thể chọn nhắc đến một số lý do đó. Yêu cầu các học 
viên suy gẫm về những lý do thúc giục họ dâng hiến. Khích lệ 
bằng các câu hỏi sau đây, Những lý do dâng hiến của chúng ta 
nếu đem so với những lý do mà phân đoạn Kinh Thánh chúng 
ta học hôm nay đưa ra thì thế nào? Mỗi cá nhân chúng ta cần 
phải thay đổi những gì trong lĩnh vực dâng hiến? 

 
Giáo Án - Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống  
1. Hãy đọc lớn tiếng cho cả lớp nghe bài viết, “Những Con Số 

Cần Suy Gẫm,” trong Tài Liệu Học Viên. Hỏi, Theo bạn, là 
những Cơ-đốc nhân Hoa Kỳ, chúng ta có trách nhiệm gì trong 
việc chia sẻ những của cải vật chất của mình? Dành thời gian 
cho một vài người chia sẻ. 

2. Thông báo rằng trong bài học hôm nay, cả lớp sẽ xác định 
những lý do thuyết phục để dâng hiến tài chánh và rằng họ sẽ 
có cơ hội để lượng giá những lý do họ dâng hiến. Hãy viết tiêu 
đề sau đây lên bảng: Những Lý Do Thuyết Phục Để Dâng 
Hiến. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Viết ba cụm từ sau đây lên ba tấm giấy lớn: các Hoäi Thánh tại 

Giê-ru-sa-lem; các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan; Hội Thánh Cô-
rinh-tô. Hãy dán những tấm giấy đó lên bức tường trước mặt 
các học viên. Khẳng định rằng bài học hôm nay đề cập tới các 
Cơ-đốc nhân ở ba thành phố hoặc khu vực khác nhau. Dựa vào 
Tài Liệu Học Viên, phần “Một Câu Chuyện Cảm Động Về Sự 
Dâng Hiến (8:1-5),” để mô tả các nhóm Cơ-đốc nhân này và 
những hoàn cảnh đặc biệt của họ. Nếu có sẵn bản đồ, hãy dùng 
bản đồ để chỉ rõ từng khu vực khi bạn đề cập đến. Hỏi, Theo 
bạn, Hội Thánh chúng ta giống với nhóm nào nhất trong số các 
nhóm này? 

4. Mời một người tình nguyện đọc II Cô-rinh-tô 8:1-5. Hướng 
dẫn thảo luận ngắn, dùng các câu hỏi sau đây: 
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• Điều thật đáng khen về việc dâng hiến của các Hội 
Thánh tại Ma-xê-đoan là gì? 

• Phao-lô đang yêu cầu Hội Thánh Cô-rinh-tô làm gì? 
• Theo bạn, vì sao Phao-lô nói với những người Cô-rinh-

tô về các Hội Thánh tại Ma-xê-đoan? 
• Câu chuyện này khích lệ chúng ta ngày nay trong vấn 

đề dâng hiến như thế nào? 
• Khi bàn đến việc dâng hiến, tấm gương của những 

người khác tạo nên sự khác biệt gì? 
5. Hãy viết cụm từ tấm gương của những người khác lên bảng 

như là lý do đầu tiên trong danh sách những lý do thuyết phục. 
6. Hướng dẫn các học viên thầm đọc II Cô-rinh-tô 8:6-15 và tìm 

thêm những lý do dâng hiến khác. Sau khi họ đã đọc xong, hãy 
yêu cầu họ đề cập đến những lý do dâng hiến mà họ tìm thấy 
trong phân đoạn. Hãy viết những lý do đó lên bảng. Một số học 
viên có thể trả lời: sự quân bình phải lẽ giữa sự dư dật và nhu 
cầu; làm trọn lời hứa đã hứa trước đó; vượt trội về ơn ban cho 
cũng như các ơn khác; đám ứng sự ban cho của Đức Chúa Giê-
su. Hỏi các học viên xem lý do nào trong số những lý do dâng 
hiến này là thuyết phục nhất đối với các Cơ-đốc nhân trong thế 
kỷ thứ hai mươi mốt, và vì sao. 

7. Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 8:16-21. Tuyên bố rằng lý do 
thuyết phục hơn để dâng hiến đó là trách nhiệm giải trình về tài 
chính, và thêm điều đó vào danh sách trên bảng. Thuyết trình 
ngắn về cách Phao-lô bảo đảm về trách nhiệm giải trình tài 
chính cho số tiền dâng giúp đỡ các thánh tại Giê-ru-sa-lem. 
Dùng ý trong phần, “Khẳng Định Trách Nhiệm Giải Trình Về 
Phương Diện Tài Chánh (8:16-21)” trong Tài Liệu Học Viên 
và phần “Bình Giải Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên 
này. Nhớ đưa những điểm sau đây vào bài thuyết trình: 

• Mối quan hệ giữa Phao-lô và những người Cô-rinh-tô 
đã căng thẳng như thế nào. 

• Những người mà Phao-lô đã chọn để nhận tiền dâng. 
Hỏi cả lớp xem trách nhiệm giải trình về vấn đề tài chánh hoặc 
sự thiếu trách nhiệm đó tác động như thế nào đến cách người ta 
dâng hiến cho Hội Thánh hoặc cho các tổ chức truyền giáo. 
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Khuyến Khích Áp Dụng  
8. Mời một người đọc lớn tiếng danh sách các lý do trên bảng. 

Hướng dẫn các học viên suy nghĩ về những lý do dâng hiến 
khác nhau đã đề cập đến trong bài học hôm nay. Khuyến khích 
các học viên suy nghĩ về những lý do thuyết phục họ dâng 
hiến. Đặt câu hỏi sau đây, nhưng đừng thúc ép các học viên trả 
lời: Những lý do dâng hiến của bạn nếu so sánh với phân đoạn 
Kinh Thánh chúng ta học hôm nay thì như thế nào? Cá nhân 
bạn phải có những thay đổi nào trong lĩnh vực dâng hiến? 

 
 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
II Cô-rinh-tô 9:6-15  

Bối Cảnh 
 II Cô-rinh-tô 9 

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? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp học viên mô tả những phước 
hạnh Đức Chúa Trời ban cho khi 

chúng ta dâng hiến. 
 
 

Bài Mười 
 

Những Phước  
Hạnh Của Sự 
Dâng Hiến 

 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Một diễn giả có tâm 

tình truyền giáo đang tha thiết 
kêu gọi hội chúng của mình 
dâng hiến rời rộng cho quỹ 
truyền giáo. Sau giờ thờ 
phượng, một trong những 
thành viên giàu có của hội 
chúng đến trách ông và nói, 
“Mục sư à, ông sẽ giết chết 
Hội Thánh này mất nếu ông cứ 
tiếp tục nói về việc dâng hiến. 
Không một Hội Thánh nào có 
thể chịu nổi điều đó. Toàn bộ 
chuyện dâng hiến này sẽ giết 
chết Hội Thánh chúng ta mất!” 
Đến tuần sau, vị diễn giả lại 
đứng lên bục giảng và nói với 
cả hội chúng rằng có người nói 
rằng ông sẽ giết chết Hội 
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Thánh vì nói quá nhiều về việc dâng hiến. “Các Hội Thánh không 
chết cách đó đâu,” ông tuyên bố. “Cho dẫu Hội Thánh có chết đi 
nữa, thì tôi sẽ leo lên những bức tường của nhà thờ này dưới ánh 
trăng đêm và gào lên rằng, ‘Phước cho những người chết là người 
chết trong Chúa!’” 

Sự dâng hiến Cơ-đốc dẫn đến phước hạnh chứ không phải 
sự chết. Sau khi Phao-lô trình bày cho các tín hữu Cô-rinh-tô 
những lý do để dâng hiến cho quỹ cứu trợ Giê-ru-sa-lem, ông 
muốn nhắc họ rằng sự dâng hiến của họ sẽ kết quả là phước hạnh 
dư dật. Như chúng ta đã học trong bài học chín, Phao-lô khích lệ 
những người Cô-rinh-tô dâng hiến tiền bạc cho các Cơ-đốc nhân 
gốc Do Thái giáo trong Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hội Thánh 
Giê-ru-sa-lem đang chịu nhiều khó khăn về kinh tế và gặp sự bắt 
bớ về tôn giáo. Các Hội Thánh khác đã dự phần dâng hiến rồi, 
đáng kể nhất là những Hội Thánh tại xứ Ma-xê-đoan. Những người 
Cô-rinh-tô rõ ràng đã bày tỏ lòng ước ao được dâng hiến, nhưng 
chưa làm trọn lời hứa vì cớ có sự chia rẽ trong Hội Thánh. Phao-lô 
khích lệ họ làm trọn điều họ đã khởi làm. Việc giữ vững lời hứa về 
sự dâng hiến sẽ chứng tỏ cho các Cơ-đốc nhân gốc Do Thái giáo 
thấy rằng các Cơ-đốc nhân ngoại bang là những người hoàn toàn 
dự phần ơn phước của Đức Chúa Trời. 

Một số thành viên trong lớp của bạn có thể nghĩ rằng kỷ 
luật trong việc dâng hiến Cơ-đốc là một nghĩa vụ nặng nề. Một số 
người có thể tuyên bố họ tin rằng nói về tiền bạc là không thích 
hợp trong Hội Thánh, vì tiền bạc là một đề tài rất trần tục. Những 
người khác có thể nghĩ rằng các thành viên trong Hội Thánh sẽ 
thấy bị xúc phạm, và rằng việc yêu cầu họ dâng hiến sẽ “giết chết 
Hội Thánh.” Tuy nhiên, phân đoạn Kinh Thánh này nhắc nhở 
chúng ta rằng sự thật hoàn toàn trái ngược. Sự dâng hiến không 
giết chết Hội Thánh. Dâng hiến cho công việc Chúa đem lại những 
phước hạnh lớn nhất của cuộc sống. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Phước Hạnh Của Một Lời Hứa Được Thực Hiện (9:1-5) 

Những câu Kinh Thánh này là phần tiếp theo của cuộc thảo 
luận trong chương 8 và là một nối kết quan trọng với các câu tiếp 
theo. Phao-lô đã thúc giục những người Ma-xê-đoan dâng hiến 
bằng cách kể với họ về sự rời rộng của những người Cô-rinh-tô 



 
3Giáo  Viên_II Cô-rinh-tô_10

trong cam kết dâng hiến năm trước đó. Những người Ma-xê-đoan 
thật ấn tượng đến độ họ dâng hiến một số tiền thật lớn, chưa nói 
đến tình trạng nghèo khổ maø họ đang trải qua. 

Nhưng bây giờ Phao-lô nghe rằng những người Cô-rinh-tô 
trở nên hèn nhát và sự chia rẽ trong Hội Thánh đe dọa sự thành 
công của cuộc quyên góp tại Cô-rinh-tô. Hãy hình dung mọi người 
sẽ phải đỏ mặt như thế nào nếu Phao-lô cùng với một số người 
Ma-xê-đoan đến Cô-rinh-tô và chứng kiến cảnh họ đang gân cổ cãi 
nhau thay vì sẵn sàng để dâng hiến! Có lẽ những người Ma-xê-
đoan sẽ nghĩ rằng Phao-lô là người nói dối. Hơn hết, những người 
Cô-rinh-tô phải hổ thẹn vì họ đã không giữ đúng lời hứa của mình. 

Tít và hai Cơ-đốc nhân khác đã đến Cô-rinh-tô trước để 
khích lệ làm trọn lời hứa dâng hiến. Theo cách đó, khi Phao-lô và 
những người khác từ Ma-xê-đoan đến sau, mọi sự đã sẵn sàng và 
như thế tránh được sự xấu hổ. 
 
Phước Hạnh Của Mùa Gặt Dồi Dào (9:6-11) 

9:6: Phao-lô trích một câu châm ngôn trong thế giới nông 
nghiệp. Dâng hiến cho công việc Chúa không phải là ném tiền đi, 
bèn là sự đầu tư có một lời hứa về phước hạnh lớn cặp theo. Hình 
ảnh ở đây đó là một người nông dân ra đồng gieo hạt. Anh ta nghĩ, 
Nếu ta gieo tất cả những hạt giống này, ta sẽ chẳng còn lại hạt 
giống nào cả. Ta nghĩ, có lẽ ta sẽ chỉ gieo ba, hoặc bốn hạt, và giữ 
phần còn lại trong kho. Thế nên người này gieo ba hạt. Khi mùa 
gặt đến, anh ta ra đồng để gặt vụ mùa của mình. Dĩ nhiên, anh ta 
chẳng mất bao nhiêu thời gian, vì anh ta chỉ gặt có ba cây mà thôi. 
Tuy nhiên, người hàng xóm của anh đã mạo hiểm gieo hết tất cả 
những hạt mình có. Mùa gặt của người này thật trúng. Điều đó 
đúng trong thế giới tự nhiên, và cũng đúng trong thế giới tâm linh 
nữa. 

Chữ “nhiều” theo nghĩa đen trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là 
phước hạnh. Nói cách khác, nếu chúng ta gieo một phước lành, thì 
chúng ta sẽ gặt một phước lành. Xin đừng hiểu sai ý tôi ở đây. Tôi 
không nói rằng nếu bạn dâng hiến nhiều tiền, thì Chúa sẽ cho bạn 
nhiều tiền. Những người trên truyền hình giảng về sức khỏe và sự 
giàu có, những thần học về hạt giống đức tin đã dẫn chúng ta đi 
sai. Họ vỗ béo lòng tham của những người nghĩ rằng họ có thể trở 
nên giàu có bằng cách dâng tiền cho các mục vụ đó. Thế nên tôi 
không có nói rằng nếu bạn dâng nhiều tiền, bạn sẽ được nhiều tiền. 
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Nhưng tôi đang nói rằng những gì chúng ta nhận được từ nơi Đức 
Chúa Trời có giá trị hơn cả tiền bạc - một trăm lần hơn. Dâng hiến 
cho công việc Chúa không phải là vứt tiền đi. Đó là một sự đầu tư. 

9:7-8: Việc dâng hiến Cơ-đốc không chỉ có bỏ tiền vào túi 
dâng hiến. Sự dâng hiến Cơ-đốc không chỉ là tiền bạc. Phao-lô nói 
với những người Cô-rinh-tô rằng hãy dâng hiến theo như điều lòng 
họ muốn, chứ không vì cảm giác nghĩa vụ hoặc ép buộc. Đó là 
điều đem đến sự vui mừng khi bạn dâng hiến. Khi bạn và Đức 
Chúa Trời nói về những gì bạn phải dâng hiến, và Chúa hướng dẫn 
bạn dâng hiến, thì dâng hiến là niềm vui vì bạn đang làm theo ý 
muốn Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời ban phước cho những ai dâng hiến cách vui 
lòng. Từ Hy Lạp được thành “vui lòng” có cùng gốc từ với chữ vui 
nhộn và hồ hởi. Nói cách khác, Đức Chúa Trời ban phước cho 
những ai dâng hiến với tấm lòng hồ hởi về việc dâng hiến đó. 
Dâng hiến phải là một việc vui vẻ. Nếu chúng ta dâng hiến trong 
tinh thần đố kỵ, hoặc tâm trạng không vui vì mất tiền, thì Đức 
Chúa Trời không thể chúc phước cho chúng ta. Tuy nhiên, sự dâng 
hiến vui vẻ là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta tin cậy Đức Chúa 
Trời sẽ ban cho chúng ta mọi điều mình cần. Ân điển dư dật của 
Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự tự do để ban cho người khác 
cách dồi dào. 

9:9: Phao-lô trích dẫn Thi Thiên 112:9 để làm nền tảng 
Kinh Thánh cho lòng tin của ông nơi sự chu cấp của Đức Chúa 
Trời. Đức Chúa Trời là thành tín khi Ngài ban cho người nghèo 
thông qua dân sự Ngài, và Đức Chúa Trời cũng thành tín khi Ngài 
ban phước cho những người ban cho. Nếu chúng ta tin cậy nơi sự 
công bình của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể được thoát khỏi 
những phiền muộn của thế gian này và tự do ban cho những người 
khác. 

9:10-11: Những câu Kinh Thánh này là phần giải nghĩa 
trích đoạn trong Thi Thiên 112:9. Người Cô-rinh-tô có thể đã thắc 
mắc không biết Phao-lô nghĩ họ lấy tiền ở đâu mà dâng. Phao-lô 
nhắc họ rằng mọi phước lành của chúng ta đều đến từ Đức Chúa 
Trời. Họ không tạo nên sự giàu có của họ. Đức Chúa Trời đã ban 
sự giàu có đó cho họ. Sứ điệp ẩn ở đây là nếu họ trung tín dâng 
hiến, Đức Chúa Trời sẽ chu cấp còn nhiều hơn nữa để họ có thể 
dâng hiến thêm. Ở đây không hề có ý nói rằng Chúa sẽ ban cho họ 
nhiều hơn để họ có thể tận hưởng lợi ích, nhưng Chúa sẽ cho nhiều 
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hơn để họ có niềm vui mà dâng hiến nhiều hơn. Mùa gặt họ nhận 
lãnh không phải là lợi ích tiền bạc bèn là đặc ân được có cơ hội dự 
phần việc công chính. Phước hạnh chính là niềm vui của sự dâng 
hiến hết lần này đến lần khác. 
 
Phước Hạnh Của Sự Tạ Ơn (9:12-15) 

9:12: Món quà mà Phao-lô thúc giục những người Cô-rinh-
tô dâng hiến sẽ giúp Hội Thánh Giê-ru-sa-lem về phương diện vật 
chất, nhưng điều đó cũng kết quả là sự tuôn tràn lời tạ ơn Đức 
Chúa Trời. Phước hạnh lớn lao tràn tuôn trên chúng ta khi chúng ta 
vui vẻ dâng hiến, nhưng còn hơn thế nữa, sự dâng hiến của chúng 
ta đem lại phước hạnh cho người khác. Khi chúng ta dâng hiến, 
chúng ta đang cung cấp nhu cầu cho người khác. Hãy nghĩ đến 
những cách mà sự dâng hiến qua Hội Thánh của bạn đã đem lại 
phước hạnh cho người khác. Ví dụ, khi các Hội Thánh tại Texas 
dâng hiến cho Liên Hiệp Báp-tít Texas, chúng ta đang giúp nuôi 
người nghèo dọc Rio Grande. Chúng ta cũng cung cấp các bài học 
Kinh Thánh cho những tù nhân, giúp đỡ y tế cho người nghèo tại 
miền Bắc Mexico, và hỗ trợ cho các trại mồ côi ở khắp tiểu bang. 
Đây chỉ là một số ít trong số những cách chúng ta đem đến phước 
lành cho người khác khi chúng ta dâng hiến. Tương tự như vậy, 
Hội Thánh của bạn giúp những người trong cộng đồng về các nhu 
cầu thuộc thể, chưa kể đến những cơ hội truyền giáo mà sự dâng 
hiến của bạn mang lại. Dâng hiến đem lại phước hạnh cho người 
dâng, đó là điều chắc chắn. Hơn thế nữa, dâng hiến đem lại phước 
hạnh cho người khác. Sự dâng hiến của bạn trong Hội Thánh đem 
lại phước hạnh cho người khác như thế nào? 

9:13-15: Phao-lô tóm tắt phần thảo luận của ông về việc 
dâng hiến khi trình bày phước hạnh lớn nhất. Sự dâng hiến vui 
lòng của chúng ta khiến cho càng có nhiều người ngợi khen Đức 
Chúa Trời. Ông bảo đảm với những người Cô-rinh-tô rằng sự dâng 
hiến của họ sẽ khiến Đức Chúa Trời được ngợi khen vì họ nhận 
biết Đức Chúa Trời là Đấng ban mọi phước lành. Những Cơ-đốc 
nhân đang khốn khó tại Giê-ru-sa-lem sẽ tạ ơn Đức Chúa Trời vì 
những người Cô-rinh-tô. Mục đích của các Cơ-đốc nhân khắp mọi 
nơi là khích lệ ngày càng nhiều người dâng vinh hiển cho Đức 
Chúa Trời. Bất cứ khi nào người ta ngợi khen Chúa, thì đó là một 
phước hạnh. 
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Rõ ràng Phao-lô hy vọng rằng sự dâng hiến sẽ là bằng chứng tỏ 
tường giúp các Cơ-đốc nhân Giê-ru-sa-lem thấy rằng ân điển Đức 
Chúa Trời mở rộng cho các dân ngoại cũng như cho người Do 
Thái. Món quà đó sẽ chứng minh rằng họ đồng công trong Phúc 
Âm và chia sẻ mối tương giao lẫn nhau trong Đấng Christ. Phao-lô 
hiểu rằng việc lạc quyên không chỉ đơn thuần là một việc làm từ 
thiện của những người giàu có. Trái lại, đó là sự kết nối thuộc linh 
của hai bộ phận lớn của Hội Thánh trong mối thông công. Dâng 
hiến có thể đem lại sự hiệp nhất Hội Thánh khi các Cơ-đốc nhân 
Giê-ru-sa-lem tạ ơn Đức Chúa Trời về sự rời rộng của những Cơ-
đốc nhân ngoại bang. Sự hiệp nhất đó quả thật là một phước hạnh. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Hãy suy nghĩ về những phước hạnh Đức Chúa Trời ban cho 
chúng ta khi chúng ta dâng hiến. Có phước hạnh của mùa gặt lớn. 
Đó không phải là mùa gặt những của cải vật chất, bèn là mùa gặt 
của cơ hội để dâng hiến ngày càng nhiều hơn nữa. Sự dâng hiến rời 
rộng của chúng ta sẽ giúp chúng ta trông đợi cơ hội khác mà Chúa 
đem đến để chúng ta được dâng hiến lần nữa. Sự dâng hiến thật là 
niềm vui lớn biết bao! Có phước hạnh trong sự chu cấp nhu cầu 
người khác. Khi chúng ta dâng hiến, chúng ta trở thành ống dẫn sự 
chu cấp của Đức Chúa Trời cho người khác. Thật là phước hạnh 
khi chúng ta được Đức Chúa Trời sử dụng để giúp đỡ người khác! 
Điều đó khiến người ta ngợi khen và dâng vinh hiển cho Đức Chúa 
Trời. Cuối cùng, sự dâng hiến của chúng ta là bằng chứng hữu 
hình của sự hiệp nhất. Đức Chúa Trời đem con người đến trong 
vương quốc và tạo nên các mối thông công giữa các tín hữu. 

Vài năm trước đây, tôi nghe một người phụ nữ làm chứng 
về sự thay đổi trong đời sống của cô nhờ sự dâng hiến. Vài năm 
trước đó, cô là một đứa con nổi loạn. Gây rối trong gia đình, rồi 
trường học, và với luật pháp, cô trở thành tội phạm vị thành niên. 
Cô được đưa tới trại cải tạo do một tổ chức Báp-tít tại Texas hỗ 
trợ. Cô được giao chăm sóc một con ngựa, và trách nhiệm đó đã 
giúp cô phát triển những kỹ năng lãnh đạo và những thói quen 
đáng tin cậy. Cuối cùng cô đi đến chỗ tiếp nhận Đức Chúa Giê-xu 
Christ làm Cứu Chúa của mình. Cô nói về những kế hoạch cho 
tương lai. Cô lên chương trình đi học đại học, và trở thành một 
người làm công tác xã hội lo cho các thiếu niên nổi loạn. Nhưng 
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trên hết, cô chia sẻ về sự cam kết và tạ ơn của cô trước Chúa, và 
dâng vinh hiển cho Ngài vì những điều Ngài đã làm trong đời sống 
cô. Làm sao lại có thể như thế được? Mọi sự diễn ra vì có những 
người từng ở vị trí có thể giúp cô. Mọi sự diễn ra vì có ai đó ở đâu 
đó dâng hiến. Sự dâng hiến của chúng ta đưa đến kết quả là nhiều 
người ngợi khen và tôn vinh Đức Chúa Trời. Không ai có thể nói 
với toâi rằng Đức Chúa Trời không hề ban phước cho người dâng 
hiến cách vui lòng. Khi người ta đến thờ phượng Đức Chúa Trời 
thông qua Đức Chúa Giê-xu Christ, sự đầu tư đó được trả gấp trăm 
lần hơn. 

Không có gì ngạc nhiên khi Phao-lô kết thúc phân đoạn 
bằng một lời ngợi khen. Ông thốt lên, “Tạ ơn Đức Chúa Trời!” 
Quả thật vậy! Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã chỉ cho chúng ta 
cách để chúng ta được phước thông qua sự dâng hiến vui lòng. Tạ 
ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã chỉ cho chúng ta cách đem phước 
lành đến cho người khác thông qua sự dâng hiến. Tạ ơn Đức Chúa 
Trời vì Ngài đã chỉ cho chúng ta cách để khiến người khác ngợi 
khen và tôn vinh Đức Chúa Trời thông qua Đức Chúa Giê-xu 
Christ. Quả thật, “Tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sự ban cho của Ngài 
không xiết kể!” 
 

Các Giáo Án 
Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Chọn hai người thực hiện vở kịch sau đây. 

(Bill, người chồng, đang cầm bộ điều khiển từ xa và ngồi xem 
TV. Heather, người vợ, đang ngồi viết séc bên cạnh một chồng 
hóa đơn.) 
 
Bill: Em à, em trả hóa đơn tháng này xong hết chưa? 
Heather: À, em đã trả tiền nhà, tiền xe, và tiền bảo hiểm rồi. 
Bill: Còn cái TV màn hình lớn này thì sao? 
Heather: Chưa, chúng ta cần phải trả hai thẻ tín dụng cộng với 

hóa đơn tiền điện nữa. 
Bill: Ừ, đừng quên là chúng ta đã trễ hai tháng tiền cái TV rồi 

nhé. Anh không muốn người ta đến lấy cái TV đi đâu. Hơn 
nữa, em nhớ là mấy người bạn anh tại văn phòng sẽ đến 
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vào Thứ Bảy này để xem trận đấu, và chúng ta cần mua 
một ít bánh kẹo, nước uống. 

Heather: Để xem đã, anh à. Chúng ta đang gặp nhiều khó khăn 
trả mấy món nợ của mình. À, tiện đây, em cũng muốn nói 
cho anh biết là em thấy có tội vì chúng ta không dâng hiến 
cho nhà thờ. 

Bill: Ồ, thôi mà, Heather. Đừng có mặc cảm tội lỗi. Chúa hiểu 
là bây giờ chúng ta chưa thể dâng hiến được mà. Hơn nữa, 
em có thấy ông mục sư lái chiếc xe gì không? 

2. Hỏi, Theo bạn, tình huống này tiêu biểu như thế nào? Bạn có 
thực sự tin rằng dâng hiến thì có phước hơn là nhận lãnh hay 
không? Khẳng định rằng bài học hôm nay sẽ cho chúng ta cơ 
hội để mô tả những phước hạnh Đức Chúa Trời ban khi chúng 
ta dâng hiến. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Mời một người tình nguyện đọc II Cô-rinh-tô 9:1-5. Hỏi, Ở đây 

Phao-lô dùng phương pháp gì để khích lệ các Cơ-đốc nhân Cô-
rinh-tô dự phần trong sự dâng hiến cho các thánh tại Giê-ru-sa-
lem? Theo bạn, động cơ của Phao-lô khi ông làm việc này là 
gì? 

4. Hướng dẫn chia lớp ra làm hai nhóm. (Nếu lớp có nhiều hơn 
mười hai học viên, thì hãy chia thêm nhóm với các bài tập 
trung nhau, miễn sao cho mỗi nhóm có tối đa sáu người.) Sau 
đó hãy phát giấy và viết chì, rồi cho các nhóm làm các bài tập 
sau đây: 
 
Nhóm 1: 

• Đọc II Cô-rinh-tô 9:6 trong nhóm của bạn. 
• Xác định xem lẽ thật chính của câu Kinh Thánh này là 

gì, và viết điều đó xuống giấy. 
• Hãy suy nghĩ đến những câu nói, những hình ảnh ẩn dụ 

hoặc các câu chuyện minh họa cho lẽ thật đó. (Các câu 
chuyện này có thể lấy trong Kinh Thánh hoặc ở các tài 
liệu khác. Chẳng hạn, Cười người hôm trước hôm sau 
người cười. Gieo gì gặt nấy v.v.) Liệt kê những điều đó 
lên giấy. 

• Chuẩn bị để chia sẻ với cả lớp. 
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Nhóm 2: 

• Hãy đọc II Cô-rinh-tô 9:7 trong nhóm. 
• Làm theo những hướng dẫn giống như cho nhóm 1. 

 
Sau khi các nhóm đã làm xong bài tập, cho họ trình bày những 
khám phá của mình trước cả lớp. Hỏi, Những câu này có thể bị 
giải thích sai theo cách nào? Những câu này nói gì về điều Đức 
Chúa Trời muốn ở chúng ta? Hiểu được điều này giúp thay đổi 
kinh nghiệm của một người về sự dâng hiến như thế nào? 

5. Mang vào lớp một tờ tạp chí Wall Street, những trang thương 
mại trên tờ báo địa phương, hoặc một bản in về thị trường 
chứng khoán từ internet. Hãy đọc một số tiêu đề các bài báo 
nói về nền kinh tế tuần này. Hỏi, Những yếu tố nào tác động 
đến thị trường? Chúng ta phải làm gì để tận dụng điều đó ngày 
hôm nay? 

6. Hãy dán tờ giấy báo lên tường và dùng một cây bút lông viết 
cụm từ sau đây, Sự Ban Cho Của Ân Điển Đức Chúa Trời, dọc 
trang giấy. Hướng dẫn cả lớp đọc II Cô-rinh-tô 9:8-11 và xác 
định xem sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời hoạt động như 
thế nào. Dùng các câu hỏi sau đây để hướng dẫn thảo luận: 
Những yếu tố nào tác động đến sự ban cho của Đức Chúa 
Trời? 
Ân điển Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì? 
Chúng ta tận dụng điều đó hôm nay như thế nào? 
 

7. Đọc II Cô-rinh-tô 9:12-15. Viết danh sách sau đây lên bảng 
(hoặc trước giờ học viết lên một tờ giấy lớn, rồi gấp lại, dán 
băng keo để các học viên không nhìn thấy danh sách đó, đến 
lúc này mới mở ra cho cả lớp xem): 

• Niềm vui khi nhìn thấy những nhu cầu của người khác 
được đáp ứng (9:12) 

• Người ta dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời khi các nhu cầu 
của họ được đáp ứng (9:12) 

• Người ta ngợi khen Đức Chúa Trời vì sự dâng hiến 
giống Đấng Christ (9:13) 

• Người khác mở lòng họ đối với bạn (9:14) 
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• Biết ơn vì món quà của Đức Chúa Trời trong ý nghĩa 
sâu sắc hơn (9:15) 

Ôn lại danh sách này. Sau đó mời một số người chia sẻ họ đã 
từng kinh nghiệm điều nào trong số những điều này khi họ 
dâng hiến. Nếu thời gian cho phép, hãy khích lệ một hoặc hai 
người chia sẻ kinh nghiệm của họ. 
 

Khuyến Khích Áp Dụng  
8. Khích lệ các học viên dành ít phút thầm nguyện tạ ơn Đức 

Chúa Trời về món quà Ngài ban và những phước hạnh họ nhận 
lãnh khi dâng hiến. 

 
Giáo Án - Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Mời một người đọc hoặc kể câu chuyện của Mác và Stephanie 

Donaldson ở phần đầu bài học trong Tài Liệu Học Viên. Mời 
cả lớp suy gẫm xem việc ban cho có thực sự là có phước hơn 
hay không. 

2. Khẳng định rằng trong bài học hôm nay họ sẽ xác định những 
phước hạnh đến bởi sự dâng hiến và họ sẽ có cơ hội để mô tả 
những phước hạnh đó. Hãy viết tiêu đề bài học và phần Kinh 
Thánh tham khảo lên bảng. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Để ôn lại II Cô-rinh-tô 9:1-5, hãy nhắc đến và mô tả mỗi điểm 

sau đây bằng một hoặc hai câu ngắn. Dùng ý trong phần “Bình 
Giải Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên. Cũng hãy đề cập 
đến II Cô-rinh-tô 8:16-24. 

• Những người nhận tiền lạc quyên. 
• Những người đóng góp cho phần dâng hiến (các Hội 

Thánh tại Ma-xê-đoan, những người Cô-rinh-tô, những 
người khác). 

• Những người quản lý số lạc quyên (Phao-lô, Tít, và hai 
người đại diện khác). 

• Cam kết ban đầu của những tín hữu Cô-rinh-tô. 
Hỏi vì sao việc những người Cô-rinh-tô làm trọn ước nguyện 
dự phần dâng hiến của họ là điều quan trọng. 
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4. Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 9:6-7. Hãy viết ñiểm thứ nhất 
của dàn ý bài học trong Tài Liệu Học Viên lên bảng (“1. Một 
Số Điều Đáng Ghi Nhớ (9:6-7)”). Viết các câu hỏi sau đây lên 
những tấm bìa nhỏ, mỗi tấm một câu. Phát các câu hỏi cho các 
học viên trong lớp. Hướng dẫn các học viên đọc các câu hỏi 
của mình lớn tiếng. Khích lệ cả lớp trả lời các câu hỏi khi được 
đọc lên. 

(1) Theo bạn, Phao-lô có ý gì khi ông nói đến việc gieo và 
gặt? 

(2)  Nguyên tắc này đúng trong lĩnh vực dâng hiến hoặc 
trong những khía cạnh khác của cuộc sống như thế 
nào? 

(3) Câu Kinh Thánh này có thể bị giải nghĩa sai với động 
cơ vật chất như thế nào? 

(4) Mùa gặt mà Phao-lô đang kêu gọi những người Cô-
rinh-tô đầu tư vào là gì? 

(5) Vì sao các Cơ-đốc nhân thuộc mọi thời đại phải cam 
kết đầu tư vào mùa gặt này? 

(6) Những chữ chìa khóa trong câu 7 là gì? Những chữ 
này nói gì về cách dâng hiến làm đẹp lòng Đức Chúa 
Trời? 

(7) Cách dâng hiến này đem lại những lợi ích gì cho người 
dâng hiến? 

5. Hãy viết điểm dàn ý thứ hai trong Tài Liệu Học Viên lên bảng 
(“2. Sự Ban Cho Bởi Ân Điển Đức Chúa Trời (9:8-11)”). 
Khẳng định rằng từ quan điểm thuần con người, ban cho có 
nghĩa là mất mát. Ngay cả các Cơ-đốc nhân với suy nghĩ vật 
chất cũng có thể nói rằng họ càng dâng nhiều, thì họ càng còn 
ít lại. Mời các học viên lắng nghe xem sự ban cho của Đức 
Chúa Trời khác với kinh tế con người như thế nào khi một 
người đọc II Cô-rinh-tô 9:8-11. 

6. Thuyết trình ngắn về điểm thứ hai của bài học, dựa vào phần 
“Bình Giải Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên và Tài Liệu 
Học Viên. Định hướng phần trình bày của bạn theo những 
điểm sau đây: 

• Ân điển Đức Chúa Trời là nguồn cội cho sự dâng hiến 
của chúng ta, 9:8-9. 

• Ân điển Đức Chúa Trời là dư dật và đầy đủ, 9:10. 
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• Đức Chúa Trời ban phước cho chúng ta để chúng ta có 
thể trở thành một nguồn phước, 9:11. 

7. Mời các học viên xem bản dịch Kinh Thánh của mình. Mời 
một số người đọc 9:12-15 trong ba bản dịch khác nhau. Yêu 
cầu các học viên lắng nghe sự khác biệt trong cách dịch.  

8. Hãy viết điểm dàn ý bài học thứ ba lên bảng (3. “Vòng Tuần 
Hoàn Của Đức Chúa Trời (9:12-15)”). Mời một số người xác 
định những phước hạnh của sự dâng hiến như được đề cập đến 
trong phân đoạn. Yêu cầu họ chia sẻ xem họ đã từng kinh 
nghiệm những phước hạnh của sự dâng hiến hay chưa. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
9. Hướng dẫn cả lớp ôn lại mọi phước hạnh của sự dâng hiến 

được đề cập đến trong phân đoạn Kinh Thánh này. Khích lệ 
các học viên kết thúc lớp học bằng cách dành ít phút thầm 
nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời về món quà Ngài ban và những 
phước hạnh Ngài ban khi chúng ta dâng hiến. 

 
 
 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
II Cô-rinh-tô 10  

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. 

Câu Hỏi Nghiên Cứu 
 Các xung đột trong Hội Thánh có 

thể được giải quyết hoặc ngăn ngừa 
như thế nào? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên 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. 

 
 

Bài Mười Một 
 

Giải Quyết Sự 
Xung Đột 

 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Không có ai thích sự 

xung đột. Chúng ta đặc biệt 
không thích sự xung đột trong 
Hội Thánh. Có vẻ như chúng 
ta thường có ấn tượng là mỗi 
người trong Hội Thánh đều là 
Cơ-đốc nhân, nên không được 
có bất cứ xung đột nào giữa 
các thành viên. Thế nhưng, 
than ôi, sự việc không như 
vậy! Có thể chúng ta không 
muốn thừa nhận, nhưng tất cả 
chúng ta đều biết rằng thậm 
chí trong Hội Thánh, sự xung 
đột là một thực tại mà chúng ta 
phải đối diện mỗi ngày. Vài 
năm trước đây, tạp chí Lãnh 
Đạo có in một bức biếm họa về 
một buổi họp bàn công việc 
Hội Thánh. Bức biếm họa ghi, 
“Kết quả chính thức của cuộc 
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bầu cử là bốn mươi phiếu ‘thuận,’ bảy phiếu ‘chống,’ và một phiếu 
‘bước qua xác chết của tôi.’” Có thể chúng ta không thích sự xung 
đột trong Hội Thánh, nhưng tất cả chúng ta biết rằng đó là một 
thực tại. 

Xung đột là một thực tại trong Hội Thánh đầu tiên. Khi 
chúng ta đọc những thư tín trong kinh nghiệm, chúng ta để ý thấy 
rằng hầu hết các thư tín là một phản ứng trước một hình thức xung 
đột nào đó trong các Hội Thánh địa phương. Hội Thánh tại Cô-
rinh-tô dường như là chiến trường sinh động nhất cho sự xung đột 
Hội Thánh. Phao-lô đã viết cho người Cô-rinh-tô một “bức thư… 
buồn rầu,” trách phạt họ vì đã để cho có sự rạn nứt, chia rẽ gây tổn 
hại đến danh Đấng Christ (xem II Cô-rinh-tô 2:4; 7:8). Chúng ta 
không có “bức thư… buồn rầu” dẫu một số học giả tin rằng các 
chương 10 - 13 trong thư II Cô-rinh-tô ít nữa cũng là một phần của 
bức thư đó. Họ lưu ý đến sự thay đổi giọng văn đột ngột trong 
chương 10, chỗ Phao-lô chuyển từ việc hòa giải sang tấn công tự 
vệ nhằm bảo vệ thẩm quyền của ông trong tư cách sứ đồ. Các học 
giả khác cho rằng các chương 10 - 13 là một phần nguyên bản của 
thư II Cô-rinh-tô nhằm đáp lại phản ứng của Hội Thánh trước bức 
thư buồn rầu. Có nhiều luận cứ tốt cho cả hai quan điểm. Dù thế 
nào đi nữa, chúng ta vẫn có một ví dụ về cách Phao-lô đối diện với 
sự xung đột trong Hội Thánh. 

Người Báp-tít chúng ta chắc chắn quen thuộc với xung đột 
Hội Thánh. Niềm tin lịch sử của chúng ta nơi chức tế lễ của người 
tín hữu và sự lãnh đạo Hội Thánh dân chủ đôi khi khiến cho sự 
xung đột trong Hội Thánh gia tăng. Có nhiều xung đột ở mức độ 
hệ phái khi mà các Hội Thánh, các giáo khu và các liên đoàn tìm 
cách để quan hệ với nhau. Có lẽ có sự xung đột trong Hội Thánh 
của bạn. Bạn đối diện với sự xung đột đó như thế nào? Phao-lô 
giới thiệu một số cách tiếp cận trong sự xung đột của ông với 
người Cô-rinh-tô, và điều đó có thể giúp cho chúng ta đối diện 
cách tích cực với xung đột trong Hội Thánh thế kỷ thứ hai mươi 
mốt. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Sử Dụng Những Vũ Khí Thuộc Linh (10:1-6) 

Các Cơ-đốc nhân sống trong hai thế giới. Chúng ta sống 
trong một thế gian sa ngã và tội lỗi, nhưng trên một phương diện ý 
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nghĩa rất thực, chúng ta đã được giải thoát khỏi thế gian để sống 
trong thế giới của Thánh Linh. Chúng ta là những công dân nước 
Đức Chúa Trời. Vì Chúa là Vua của chúng ta, nên chúng ta dùng 
những vũ khí mà Đức Chúa Trời chu cấp. Không may là nhiều khi 
chúng ta bị cám dỗ để dùng những vũ khí mà thế gian dùng để giải 
quyết xung đột. Chúng ta đã nhìn thấy cảnh đó hết lần này đến lần 
khác khi các Cơ-đốc nhân dùng những vũ khí chính trị, thù hận, và 
điều khiển nhằm đạt được điều họ muốn. Thế nhưng các Cơ-đốc 
nhân được kêu gọi để loại bỏ những thứ vũ khí đó và dùng vũ khí 
của vương quốc Đức Chúa Trời. 

10:1: Phao-lô nhắc những người Cô-rinh-tô rằng ông đang 
đối diện với sự xung đột này bởi “sự nhu mì, nhân từ của Đấng 
Christ.” Có vẻ như họ nghĩ rằng Phao-lô nhút nhát và yếu đuối khi 
ông mặt đối mặt với họ, mà chỉ mạnh mẽ khi ông ở xa viết một 
bức thư. Có lẽ đây là lời đề cập đến sự chỉ trích ông về bức thư 
buồn rầu trước đó. Nhưng họ đã nhầm lẫn tính nhút nhát với “sự 
nhu mì, nhân từ của Đấng Christ.” Bây giờ ông nói đến sự nhu mì 
của Đấng Christ trong bức thư này. Sự nhu mì không có nghĩa là 
yếu đuối hay nhút nhát, bèn là sức mạnh ở dưới sự điều khiển. Ông 
là người can đảm, nhưng lòng can đảm của ông được điều khiển 
bởi sự nhu mì của Đấng Christ. Đây là điều quan trọng cần nhớ khi 
đối diện với sự xung đột trong Hội Thánh. Đấng Christ phải điều 
khiển chúng ta suốt cuộc xung đột chứ không phải những phương 
pháp đánh trận của thế gian. 

10:2: Một số người Cô-rinh-tô vẫn còn nghĩ theo lối thế 
gian. Họ không thể thấu đáo bất cứ phương cách đối diện xung đột 
nào khác hơn là sử dụng những vũ khí của thế gian. Phao-lô nài nỉ 
họ thay đổi cách suy nghĩ của mình vì ông không muốn hạ thấp 
tiêu chuẩn của mình xuống mức độ của họ khi ông đến thăm viếng 
họ. Khi đó ông sẽ nhượng bộ trước đòi hỏi của những người muốn 
chiến đấu theo cách trần gian thay vì trong tinh thần của Đấng 
Christ. Ông biết rằng những xung đột Hội Thánh thường trở nên 
xấu hơn vì nhiều người muốn tranh đấu với nhau theo các phương 
pháp của trần gian. Ông không tránh né sự xung đột. Chính Đức 
Chúa Giê-su đã đối diện với sự xung đột dữ dội. Nhưng Đức Chúa 
Giê-su đối diện sự xung đột bằng những vũ khí của nước trời; 
Phao-lô không muốn tranh đấu bằng bất cứ điều gì thấp kém hơn 
những vũ khí của vương quốc. 
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Những người chỉ trích Phao-lô dường như ngụ ý rằng 
Phao-lô không thuộc linh lắm. Đây có thể là phản ứng của họ trước 
bức thư buồn rầu của ông. Có vẻ như đó cũng là một phản ứng 
trước Phúc Âm về ân điển mà Phao-lô công bố đã giải thoát ông 
khỏi sự câu nệ luật lệ Do Thái. Sau hết, họ có thể đã lý luận rằng 
nếu Phao-lô tuyên bố ông được miễn khỏi những nghi lễ và quy tắc 
luật pháp thì chắc hẳn ông không thuộc linh lắm. Phao-lô đang 
tranh đấu với những người bảo căn tôn giáo trong thời của ông, là 
những người cáo buộc ông không sống đúng theo những tiêu 
chuẩn của họ. Ở mức tốt nhất, họ đang tấn công lời ông tuyên bố 
mình là một sứ đồ. Ở mức tồi tệ nhất, họ thậm chí nghi ngờ ông là 
một Cơ-đốc nhân! 
10:3-6: Các câu Kinh Thánh này dùng một hình ảnh ẩn dụ về chiến 
tranh. Phao-lô thừa nhận rằng ông sống trong thế giới của xác thịt, 
nhưng ông không hạ thấp mình xuống mức độ của những người sẽ 
dùng các vũ khí thế gian để giải quyết xung đột. Ông sẽ dùng 
những vũ khí thuộc linh vốn mạnh mẽ hơn những vũ khí của thế 
gian này. 

Những vũ khí của thế gian có sức mạnh để giết chóc, gây 
thương tật, sỉ nhục, điều khiển, và cưỡng bức. Nhưng những vũ khí 
đó không thể thay đổi được lòng người. Những vũ khí của thế gian 
có thể làm thay đổi tình hình chính trị trên chiến trường, tại quầy 
bầu cử, và trong một cuộc họp công việc. Thế nhưng thứ vũ khí đó 
không thể thắng được tâm linh con người. Trái lại, những vũ khí 
thuộc linh có quyền năng để phá đổ các đồn lũy chiếm đóng trong 
linh hồn con người. Những vũ khí của vương quốc Đức Chúa Trời 
phá đổ những rào cản khiến con người mắc bẫy trong sự nô lệ 
thuộc linh. Những trận chiến nào dùng sự nhu mì và mềm mại của 
Đấng Christ sẽ phá hủy được những luận cứ giả tạo, vạch trần sự 
giả hình, và giam hãm những tư tưởng trần tục. Những vũ khí của 
vương quốc Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng, tâm trí và tâm linh 
để hết thảy không còn là nô lệ của những nghi lễ và luật lệ của thế 
gian. 
 
Có Những Động Cơ Trong Sáng (10:7-11) 

10:7: Rõ ràng có những giáo sư giả tại Cô-rinh-tô, là những 
người vui thích nói với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng Phao-lô không 
phải một Cơ-đốc nhân thật. Một số người Cô-rinh-tô hẳn đã tin 
điều đó! Phao-lô nói rằng họ chỉ nhìn thấy được bề mặt của sự 
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việc. Họ không thể nhìn thấy chiều sâu bên trong. Điều hiển nhiên 
đó là Phao-lô là một Cơ-đốc nhân. Nhưng vì cớ họ quá nông cạn 
thuộc linh, nên họ chỉ có thể nhìn thấy những điều thuộc về thế 
gian này, như là luật lệ, nghi lễ và luật pháp. Họ không thể nhìn 
thấy vào bên trong những chiều sâu của ân điển.  

Các giáo sư giả có lẽ đã tranh luận rằng Phao-lô đang từ bỏ 
luật pháp Đức Chúa Trời để đổi lấy một thần học về ân điển rẻ 
tiền. Quan điểm này khiến họ lên tiếng cáo buộc Phao-lô thuộc về 
thế gian, vì ông không tin rằng một người phải tuân giữ luật pháp 
mới được cứu. Nhưng Phao-lô nói rằng họ chỉ nhìn thấy bề mặt 
của sự việc. Nếu họ thực sự hiểu về ân điển, thì họ sẽ thấy rõ rằng 
Phao-lô thực sự là con người thuộc linh, trong khi họ là những 
người trần tục. 

10:8: Phao-lô tuyên bố ông có thẩm quyền, không chỉ là 
thẩm quyền của một Cơ-đốc nhân, bèn là của một sứ đồ. Thẩm 
quyền đó rất rõ ràng vì động cơ của Phao-lô trong công việc ông 
làm là xây dựng Hội Thánh, chứ không phá đổ Hội Thánh. Những 
giáo sư giả hẳn đã ghen tị với công việc của Phao-lô tại Cô-rinh-tô 
vì họ tỏ ra quyết tâm phá hoại Hội Thánh đã được xây dựng trên 
Phúc Âm của ân điển. Phao-lô đã nói rằng động cơ của ông là xây 
dựng, chứ không phải phá đổ. 

10:9-11: Phao-lô muốn họ biết rằng những động cơ của 
ông là trong sáng. Ông không muốn đe dọa hoặc ép buộc họ đi 
theo con đường đúng. Ông muốn xây dựng họ để họ trở nên trưởng 
thành thuộc linh đủ để thấy sự trổi hơn của ân điển trên luật pháp. 
Ông không cố gắng đe dọa họ, dù rằng những bức thư của ông đôi 
khi có vẻ cứng rắn. 

Những câu Kinh Thánh này dường như đề cập đến bức thư 
buồn rầu đã gởi trước đó. Phao-lô hẳn đã nghe tin là giọng điệu 
cứng rắn của bức thư đó đã làm cho họ hoảng sợ. Có lẽ ông e ngại 
rằng bây giờ họ sẽ nghi ngờ những động cơ của ông, và rằng ông 
đang trả đũa họ. Nhưng ông muốn bảo đảm với họ rằng sự việc 
không phải như vậy. Động cơ của ông là xây dựng họ trưởng thành 
thuộc linh. Ông không cho phép những giáo sư giả phá đổ họ. Khi 
ông đi tới Cô-rinh-tô, ông sẽ đối đầu với những đối thủ của mình. 
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Tìm Cách Làm Đẹp Lòng Đức Chúa Trời Chứ Không Phải 
Con Người (10:12-18) 

Các giáo sư giả đang tự vỗ vai mình về thành công họ đạt 
được tại Cô-rinh-tô. Bây giờ họ được mời để phát biểu tại hội nghị 
Hội Thánh Tăng Trưởng sắp tới. Họ sẽ có thể đi khoe khoang về 
việc có bao nhiêu người đã bước vào nhà thờ. Họ có thể viết những 
cuốn sách về truyền giáo. 

Nhưng Phao-lô tỏ ra chẳng mấy ấn tượng với những thành 
công của họ. Trên thực tế, ông còn cảm thấy bực mình khi họ lại 
kể công trên cánh đồng ông đã cày cấy. Sự thật là những giáo sư 
giả này đang làm công việc tái cứu chuộc những người đã được 
cứu. Phao-lô nhấn mạnh sự truyền giáo cho các dân ngoại. Nhưng 
những giáo sư giả lại quan tâm đến chuyện “Do Thái hóa” các dân 
ngoại, là những người đã trở lại với Cơ-đốc giáo, bằng cách buộc 
họ tuân giữ luật pháp Do Thái. Rồi họ lại khoe khoang về việc có 
bao nhiêu người được cứu dưới chức vụ của họ. Phao-lô thì không 
đi khoe khoang về sự thành công. Ông không đi ra để được những 
người khác công nhận. Chắc chắn ông không đi vào lãnh thổ mà 
một người khác đã truyền giáo và rồi tuyên bố đây là vùng của 
ông, rồi đi khoe khoang về thành công của mình. 

Điều này vẫn xảy ra. Đôi khi những người lãnh đạo Hội 
Thánh cải đạo cho các thành viên từ những Hội Thánh khác, rồi 
khoe khoang về sự tăng trưởng Hội Thánh của họ. Những người 
khác thì gieo nghi ngờ vào tâm trí những người đã được cứu nhiều 
năm rồi. Họ khiến cho người ta nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình để 
người diễn giả có cơ hội tái báp-tem cho họ, và thổi phồng con số 
báp-tem. Loại người lãnh đạo này có khuynh hướng tìm kiếm sự 
chấp thuận từ những người khác. 

Nhưng Phao-lô nói rằng, Tôi sẽ không so sánh chức vụ của 
tôi với chức vụ của họ hay của bất cứ ai khác. Tôi không quan tâm 
liệu tổ chức hay hệ phái có khen thưởng tôi hay không. Tôi không 
quan tâm liệu tôi có bao giờ phát biểu tại một hội nghị truyền giáo 
nào hay không. Tôi chỉ muốn được Đức Chúa Trời khen thưởng 
mà thôi. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Xung đột là điều hiển nhiên, thậm chí trong Hội Thánh. 
Đôi khi sự xung đột là cần thiết. Phao-lô thấy cần thiết phải đối 
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đầu với sự xung đột tại Cô-rinh-tô vì sứ điệp Phúc Âm của ân điển 
đang bị đe dọa. Khi một người hoặc một nhóm người đang tấn 
công những lẽ thật và nguyên tắc cần yếu, chúng ta không thể 
đứng yên và để cho sự giả dối chiến thắng. Đôi khi cần thiết phải 
có một xung đột hệ phái nào đó, dù có thể rất đau đớn, để bảo vệ 
những nguyên tắc.  

Dĩ nhiên có những lần khác khi mà sự xung đột chỉ đơn 
thuần là kết quả của tham vọng ích kỷ. Một người bạn học chung 
đại học của tôi từng là mục sư tại một Hội Thánh gần như tách đôi 
vì ban cắm hoa trang trí không thể nhất trí về việc màu hoa nào là 
phù hợp. Những xung đột khác có thể bắt nguồn từ một số vấn đề 
nghiêm trọng, nhưng thường phát xuất từ khao khát tự đề cao 
chính mình. 

Dù sự xung đột là cần thiết, hay là hậu quả của sự tự đề 
cao, thì Kinh Thánh cũng hướng dẫn chúng ta cách thực tế để đáp 
ứng. Trước hết, đừng hạ thấp xuống cho bằng tiêu chuẩn của thế 
gian. Chúng ta rất thường thấy những Cơ-đốc nhân dùng các 
phương pháp trần tục như là chính trị, dụ dỗ, và làm nhục để đạt 
được điều họ muốn. Chúng ta phải luôn tiếp cận sự xung đột với 
lòng nhu mì và mềm mại của Đấng Christ, ngay cả khi nếu chúng 
ta phải cứng rắn. Hãy nhớ rằng chúng ta là công dân thiên quốc, và 
chúng ta phải dùng những vũ khí của Đức Chúa Trời. 

Thứ hai, hãy bảo đảm rằng bạn có động cơ trong sạch. Thật 
dễ để cho sự thù hận thúc đẩy mình. Chúng ta thường được thúc 
đẩy bởi tham vọng cá nhân. Nhưng chỉ có động cơ chính đáng khi 
đối đầu với xung đột mới giúp xây dựng thân thể Đấng Christ. Đôi 
khi sự xung đột là cần thiết vì ngồi yên một chỗ có thể dẫn đến sự 
phá hủy Hội Thánh. Động cơ của chúng ta phải luôn trong sáng để 
thân thể được xây dựng trưởng thành. 

Cuối cùng, chúng ta phải luôn tìm cách làm đẹp lòng Đức 
Chúa Trời. Sự xung đột thường là một cơ hội để chọn phe cánh và 
làm đẹp lòng những ai ở cùng phe với chúng ta. Đôi khi chúng ta 
bị cám dỗ thực hiện một hành động nào đó để những người khác sẽ 
tự hào về chúng ta. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng phán xét duy 
nhất đáng quan tâm. Đôi khi chúng ta phải đứng lên chống lại 
chính những bạn hữu của mình nhằm làm điều đúng. 
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Các Giáo Án 
Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. In trường hợp nghiên cứu sau đây ra nhiều bản và phát cho các 

nhóm nhỏ chừng năm hoặc sáu người. Họ phải đọc trường hợp 
này trong nhóm và trả lời các câu hỏi: 

Hội Thánh Cộng Đồng Oakwood đã được bốn mươi tuổi. 
Mục sư Ted, người thành lập Hội Thánh, đã về hưu năm 
rồi. Các thành viên có cảm giác gắn bó và dự phần sâu sắc 
trong Hội Thánh. Các ủy ban thường là người quyết định. 
Hội Thánh đã phát triển lòng tin nơi cả người tình nguyện 
lẫn nhân sự lãnh đạo. Suốt mười lăm năm qua, Hội Thánh 
đã bầu chọn những nhân sự y hệt nhau hằng năm. Tuy 
nhiên, các thành viên mới của Hội Thánh cảm thấy bị đẩy 
ra khỏi những vị trí lãnh đạo chủ chốt. Hội Thánh đã mời 
mục sư Ken về làm quản nhiệm mới. Mục sư Ken tuyên bố 
rằng các quyết định sẽ do đội ngũ nhân viên đưa ra, là 
những người sẽ chọn các thành viên trong Hội Thánh để lo 
cho những lĩnh vực khác nhau của chức vụ. Các nhóm ñó 
sẽ ra trình diện trước hội chúng và sẽ hoán chuyển mỗi hai 
năm. Hầu hết mọi người trong Hội Thánh đều thích ý này, 
và sẵn sàng thử cách đó. Tuy nhiên, nhiều người chống lại. 
Nhiều nhóm đã gặp nhau cách không chính thức tại nhiều 
gia đình. 
• Theo bạn, tương lai gần của Hội Thánh Oakwood sẽ ra 

như thế nào? Vì sao? 
• Nguồn gốc của sự xung đột tiềm tàng là gì? Phải chăng 

chỉ có một hay có nhiều nguồn đó? 
• Sự xung đột có phải là điều bình thường trong đời sống 

Hội Thánh không? 
2. Khẳng định rằng bài học hôm nay nói về việc đối diện với sự 

xung đột dựa trên quan điểm Thánh Kinh. 
 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Hãy viết từng câu hỏi sau đây lên một tờ giấy bìa cứng: 

• Phao-lô bị những người đang tạo xung đột trong Hội 
Thánh Cô-rinh-tô cáo buộc về điều gì? 
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• Những thứ “khí giới” mà Phao-lô muốn dùng để đối 
đầu với sự xung đột trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? 

• Những thứ “khí giới” mà Phao-lô nói ông sẽ dùng để 
đối diện với sự xung đột trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là 
gì? 

• Phao-lô noi theo gương của ai trong việc giải quyết 
xung đột? Tấm gương này có giúp ích gì cho chúng ta 
hôm nay không? 

• Những nguyên tắc thuộc linh để giải quyết xung đột mà 
chúng ta có thể học được trong phân đoạn Kinh Thánh 
của bài học hôm nay là gì? 

Tùy theo tình huống trong lớp, hãy chia ra năm nhóm, mỗi 
nhóm từ hai đến sáu người, phát cho mỗi nhóm một trong số 
những câu hỏi trên, hoặc phát các câu hỏi cho những nhóm đã 
chia ở bước 1. Yêu cầu các nhóm đọc II Cô-rinh-tô 10:1-6 và 
trả lời câu hỏi của họ. Khích lệ họ tham khảo taøi lieäu hoïc vieân 
nếu cần để làm bài tập. 
 
Sau khoảng ba phút, mời mỗi nhóm đọc câu hỏi và nêu câu trả 
lời của mình. 

4. Chia lớp ra làm 2 nhóm. Dùng một miếng giấy dài để dán nhãn 
cho nhóm thứ nhất là Những Đối Thủ Của Phao-lô và nhóm 
thứ hai là Phao-lô Và Nhóm Của Ông. Hướng dẫn các nhóm 
đọc II Cô-rinh-tô 10:7-11 và phần giải thích trong Tài Liệu 
Giáo Viên để sắm vai một cuộc nói chuyện với Hội Thánh Cô-
rinh-tô từ quan điểm của họ. Phát cho các nhóm những bài tập 
sau đây: 

Những Đối Thủ Của Phao-lô 
a. Xem II Cô-rinh-tô 10:7-11 để xác định những đặc 

tính của các đối thủ của Phao-lô. 
b. Chuẩn bị để diễn thuyết trước hội chúng Cô-rinh-tô 

và đưa ra một số tuyên ngôn nhằm khẳng định sự 
chân thật của bạn đồng thời hạ uy tín của Phao-lô. 

c. Chọn hai hoặc ba người để thực hiện phần diễn 
thuyết. 
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Phao-lô Và Nhóm Của Ông 
a. Xem II Cô-rinh-tô 10:7-11 để xác định những đặc 

tính của Phao-lô và nhóm của ông. 
b. Chuẩn bị để diễn thuyết trước hội chúng Cô-rinh-tô 

và đưa ra một số tuyên ngôn nhằm khẳng định sự 
chân thật của bạn đồng thời hạ uy tín những đối thủ 
của bạn. 

c. Chọn hai hoặc ba người để thực hiện phần diễn 
thuyết. 

 
Sau khoảng năm đến bảy phút, mời nhóm Những Đối Thủ Của 
Phao-lô trình bày trước, tiếp theo là nhóm Phao-lô Và Nhóm 
Của Ông. 
 

5. Sau phần diễn kịch, hãy nói vài lời khen tặng. Kế đến hãy “lột 
vai” các nhóm bằng cách cho cả lớp trở về chỗ ngồi. Hỏi: 
Phao-lô đã dùng cách tiếp cận nào trong những câu Kinh 
Thánh này? Phân đoạn này dạy chúng ta điều gì về việc giải 
quyết xung đột? Làm sao chúng ta biết được liệu những người 
lãnh đạo có chân thật và đáng tin cậy hay không? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Hãy viết những cách tiếp cận sau đây lên bảng. Hướng dẫn các 

học viên góp ý về tầm quan trọng của từng điểm trong việc giải 
quyết xung đột Hội Thánh: 

• Sự tôn trọng lẫn nhau 
• Những động cơ tích cực 
• Sự truyền thông rõ ràng 
• Thông tin chính xác 
• Có cam kết chung với Chúa  

7. Mời các học viên yên lặng suy nghĩ xem điểm nào trong số 
những điểm trên gây khó khăn cho họ nhất. Hướng dẫn các học 
viên cầu nguyện xin Chúa cho mỗi người học được cách giải 
quyết xung đột trong tinh thần giống Đấng Christ. 
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Giáo Án - Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Đọc cho cả lớp nghe trường hợp nghiên cứu theo tình huống 

trong bước 1 của giáo án trên, và hướng dẫn họ trả lời các câu 
hỏi sau đây: 

• Theo bạn, tương lai gần của Hội Thánh Oakwood sẽ ra 
như thế nào? Vì sao? 

• Nguồn gốc của sự xung đột tiềm tàng là gì? Phải chăng 
chỉ có một hay có nhiều nguồn đó? 

• Sự xung đột có phải là điều bình thường trong đời sống 
Hội Thánh không? 

2. Khẳng định rằng bài học hôm nay nói về việc giải quyết xung 
đột từ góc độ Kinh Thánh. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 10:1-6 trong khi cả lớp lắng 

nghe những lời cáo buộc chống lại Phao-lô và cách ông giải 
quyết những lời cáo buộc đó. Sau đó hướng dẫn thảo luận dựa 
vào các câu hỏi sau đây: 

• Phao-lô bị những người đang tạo xung đột trong Hội 
Thánh Cô-rinh-tô cáo buộc về điều gì? 

• Những thứ “khí giới” mà Phao-lô muốn dùng để đối 
đầu với sự xung đột trong Hội Thánh Cô-rinh-tô? 

• Những thứ “khí giới” mà Phao-lô nói ông sẽ dùng để 
đối diện với sự xung đột trong Hội Thánh Cô-rinh-tô là 
gì? 

• Phao-lô noi theo gương của ai trong việc giải quyết 
xung đột? Tấm gương này có giúp ích gì cho chúng ta 
hôm nay không? 

• Những nguyên tắc thuộc linh để giải quyết xung đột mà 
chúng ta có thể học được trong phân đoạn Kinh Thánh 
của bài học hôm nay là gì? 

4. Hướng dẫn cả lớp thầm đọc II Cô-rinh-tô 10:7-11, đặc biệt tìm 
những đặc tính của các đối thủ của Phao-lô, và cách Phao-lô 
đối đầu với các đối thủ của ông. Thuyết trình ngắn về phân 
đoạn này, dựa vào Tài Liệu Học Viên và phần “Bình Giải Kinh 
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Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này. Dùng những điểm sau 
đây cho phần trình bày của bạn, và hãy viết lên bảng khi bạn đề 
cập đến từng điểm: 

• Những Đặc Điểm Bề Ngoài Của Một Số Lãnh Đạo Hội 
Thánh 

• Hiểm Họa Của Việc Chỉ Nhìn Xem Bề Ngoài 
• Đặc Tính Cơ-đốc Thật Trong Những Người Lãnh Đạo 

Hội Thánh 
• Làm Thế Nào Để Phân Biệt Giữa Hai Bên 

5. Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 10:12-18. Sau khi đọc, hãy 
nêu các câu hỏi: 

• Những đặc tính “bề mặt” khác mà phân đoạn Kinh 
Thánh này đề cập đến là gì? 

• Những dấu hiệu khác của “nhân cách Cơ-đốc” đề cập 
đến trong phân đoạn này là gì? 

• Những người lãnh đạo Hội Thánh nào ngày nay bày tỏ 
thẩm quyền thật vì họ thể hiện những đặc tính và tinh 
thần của Đấng Christ? 

• Theo bạn, vì sao một số lãnh đạo Hội Thánh tỏ ra chỉ có 
thể lãnh đạo nhờ vào sự kiêu căng và địa vị quyền lực? 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Nhắc lại Câu Hỏi Nghiên Cứu: “Các xung đột trong Hội Thánh 

có thể được giải quyết hoặc ngăn ngừa như thế nào?” Mời các 
học viên đóng góp ý kiến về điều phân đoạn Kinh Thánh này 
dạy chúng ta. Mời một người đọc lớn tiếng phần Trọng Tâm 
Bài Học trong Tài Liệu Học Viên. Nhắc lại từng yếu tố đã đề 
cập và hỏi, Điều này sẽ giúp chúng ta giải quyết hay ngăn ngừa 
xung đột Hội Thánh như thế nào? 

7. Để hướng dẫn thảo luận thêm và áp dụng, có thể dùng những 
gợi ý trong bước 6 của giáo án trên hoặc dùng các câu hỏi 1-4 
trong Tài Liệu Học Viên. 

 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
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. 

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

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên tóm tắt ý của 
Phao-lô trong những câu Kinh 

Thánh này và hồi tưởng lại những 
kinh nghiệm mà trong đó họ nhận 
thức rằng ân điển của Đức Chúa 

Trời, chứ không phải sức lực của họ, 
là đủ rồi. 

 
 

Bài Mười Hai 
 

Ân Điển Là Đủ Rồi 

 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Có một câu chuyện kể 

về người đàn ông cùng với cô 
con gái mình làm một cuộc 
khảo sát tôn giáo trong cộng 
đồng của họ. Lúc đó trời đã 
tối. Họ đã làm việc cả ngày và 
rất mệt mỏi. Cuối cùng thì họ 
cũng đến được căn nhà cuối 
cùng. Câu hỏi trong ngày có 
liên quan đến niềm tin tôn giáo 
của vị tổng thống. Thay vào 
đó, câu hỏi thốt lên là, “Nỗi 
đau tôn giáo của bạn là gì?” 

Tôi không biết liệu có 
ai đó đã từng hỏi sứ đồ Phao-lô 
cụ thể là ông theo tôn giáo nào 
hay không, nhưng chắc chắn 
Phao-lô đã nói với những 
người Cô-rinh-tô về điều đó. 
Trên thực tế, ông dành khoảng 
hai chương nói về những niềm 
tin của ông. Có vẻ như ngờ 
nghệch khi khoe về những 
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hoạn nạn và yếu đuối cá nhân, và Phao-lô thậm chí cũng đã thừa 
nhận rằng sự chỉ trích của ông khiến ông trông giống như một kẻ 
khờ. Nhưng những người Cô-rinh-tô dường như muốn làm cho 
Phao-lô khoe về chính ông để ông có thể chứng minh cho họ thấy 
rằng ông là một sứ giả thật sự của Phúc Âm. Thế nên thay vì khoe 
khoang ông mạnh mẽ hay thiêng liêng như thế nào, ông khoe 
khoang về những yếu đuối và những niềm tin của ông. 

Cuối cùng những sứ đồ giả cũng đã đến Cô-rinh-tô khoe 
khoang về mọi thành công họ đạt được. Có lẽ những kỹ năng hùng 
biện đã giúp họ thu hút những đám đông lớn đeán nghe họ nói. Có 
lẽ những đặc tính thể chất khiến họ trở nên thu hút và nổi tiếng. 
Không nghi ngờ gì nữa, họ trông thật mạnh mẽ theo những tiêu 
chuẩn của thế gian. Theo phong tục trong nền văn hóa Hy Lạp, họ 
tận dụng những điểm mạnh của mình và khoe khoang rằng họ thực 
sự là sứ đồ của Đấng Christ như thế nào. Sau hết, chẳng phải Đức 
Chúa Trời đã đứng về phía của họ khi họ đạt được thành công lớn 
và có sức mạnh như vậy hay sao? 

Phao-lô, giống như kẻ dại khờ, đã dùng một phương tiện tu 
töø để thách thức những “sứ đồ... tôn trọng” này (II Cô-rinh-tô 11:5) 
vào cuộc chiến tay đôi về sự khoe mình. Phao-lô quyết định khoe 
khoang về điều gì? Chỉ có những hoạn nạn của ông mà thôi (xem 
II Cô-rinh-tô 11:6, 22-30). Ông thừa nhận rằng ông không phải là 
một nhà diễn thuyết trước công chúng tài ba. Trên hết, ông đã từng 
vào tù nhiều lần, từng bị đánh vô số lần, từng bị đòn năm lần, bị 
đánh bằng roi ba lần, bị ném đá, bị chìm tàu, lênh đênh giữa biển, 
và bị nguy hiểm. Hơn nữa, ông đã làm việc cực nhọc, đã bị đói và 
khát, lạnh và nghèo túng, bệnh hoạn và lo lắng. Dường như mọi 
điều Phao-lô khoe khoang đều xấu cả! Chỉ có một “kẻ dại dột” mới 
khoe khoang về những điều xấu (11:17). Thế nhưng, như điều 
chúng ta sẽ thấy, chính bởi qua những hoạn nạn của Phao-lô, sức 
mạnh của ân điển Đức Chúa Trời tỏa sáng. Phao-lô đã sẵn sàng để 
sắm vai kẻ dại dột nếu điều đó bày tỏ ân điển Đức Chúa Trời cho 
những người khác. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 

Việc Phao-lô “dại dột” khoe khoang về những yếu đuối của 
ông trong chương 11 dẫn đến đỉnh điểm là đoạn kinh văn chính 
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của chúng ta hôm nay. Ông lưu ý rằng dù ông chắc chắn có đủ 
chứng cớ để khoe mình về những kinh nghiệm thuộc linh và sự 
hiểu biết đặc biệt đi nữa, thì sự khoe khoang đó cũng không hữu 
ích vì điều đó chỉ gây chú ý trên người khoe khoang thay vì chú ý 
vào Đức Chúa Giê-xu. Phao-lô thà khoe khoang ông yếu đuối như 
thế nào để người ta không chú ý đến ông mà chỉ chú ý đến Đức 
Chúa Giê-xu Christ thôi. 
 
Một Khải Tượng Đặc Biệt Từ Nơi Đức Chúa Trời (12:1-4) 

12:1: Phao-lô muốn tiếp tục sự khoe mình kỳ lạ của ông. 
Ông quyết định kể một điều mà ông chưa từng nói với ai, ít nữa là 
theo những gì chúng ta biết. Đó là một khải tượng đặc biệt từ mười 
bốn năm trước, là điều khiến cho ông có đủ quyền để khoe mình. 
Có lẽ những đối thủ của ông đang khoe khoang về những kinh 
nghiệm thuộc linh mà họ tuyên bố rằng đã phê chuẩn họ như 
những tôi tớ thật của Phúc Âm. Phao-lô tuyên bố rằng ông có thể 
đánh bại bất cứ kinh nghiệm nào họ từng có. Tuy nhiên, điều đó 
không có nghĩa ông là một sứ đồ thật. Những sứ đồ thật không 
đồng nhất hóa chính mình với loại kinh nghiệm mà họ trải qua. 
Thế nhưng vì họ nhất định đòi biết, nên ông sẽ kể cho họ về một 
kinh nghiệm. 

12:2-4: Điều đánh động nhất về những câu này đó là Phao-
lô kể cho họ ở ngôi thứ ba, như thể đây là kinh nghiệm xảy ra cho 
một người khác. Chúng ta tìm thấy trong các câu 5-6 rằng người có 
các khải tượng chính là Phao-lô. Các học giả tranh luận với nhau 
về nguyên do ông dùng ngôi thứ ba, nhưng họ đều đồng ý rằng 
Phao-lô kể về kinh nghiệm xảy ra cho chính ông. Có lẽ dùng ngôi 
thứ ba là cách ông hướng sự chú ý ra khỏi mình để người ta không 
thấy đó như là sự khoe khoang về điều hẳn là một kinh nghiệm đặc 
biệt với Đức Chúa Trời. 

Phao-lô nói về việc được đưa lên “tầng trời thứ ba.” Trong 
câu 4 ông gọi đó là “Ba-ra-đi.” Không có lý do gì để xem biến cố 
trong câu 2 và biến cố trong các câu 3-4 là hai sự kiện khác nhau. 
Cả hai đều mô tả cùng một kinh nghiệm. “Ba-ra-đi” là chữ Ba Tư 
nguyên thủy có nghĩa là một khu vườn đẹp. Thật khó tránh liên 
tưởng tới Vườn Ê-đen, và dường như Phao-lô nói rằng kinh 
nghiệm ở “tầng trời thứ ba” giống như trở lại với sự trọn vẹn mà 
Đức Chúa Trời hoạch định trước khi tội lỗi vào thế gian. Bất luận 
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“tầng trời thứ ba” và “Ba-ra-đi” là gì đi nữa, thì đây vẫn là một 
khải tượng về thiên đàng. 

Phao-lô nói rằng ông không biết liệu kinh nghiệm của ông 
là sự di chuyển thuộc thể hay di chuyển thuộc linh lên thiên đàng. 
Điều đó cũng không thật sự quan trọng.  

Vì “người” này đã ở đó, đã nghe những điều không thể diễn 
tả được. Chúng ta không biết rõ liệu điều này có nghĩa là ông bị 
cấm nói lại những gì ông đã nghe hoặc những gì ông nghe là 
không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ con người. Kinh nghiệm đó 
vẫn là một huyền nhiệm và tỏ ra khá huyền bí đối với chính Phao-
lô. Tuy nhiên, những đối thủ của ông không nên khoe khoang về 
các kinh nghiệm của họ. Kinh nghiệm sự mặc khải này tốt hơn bất 
cứ điều gì họ đã từng kinh nghiệm. 
 
Không Có Chỗ Để Khoe Khoang (12:5-6) 

12:5: Rõ ràng có sự cám dỗ Phao-lô khoe khoang về kinh 
nghiệm thuộc linh đặc biệt này. Đó có thể chính là điều những 
người Cô-rinh-tô muốn nghe để hợp thức hóa chức vụ của Phao-lô. 
Một số người ngày nay có vẻ suy nghĩ về họ như là những Cơ-đốc 
nhân tốt hơn vì họ đã từng trải kinh nghiệm thuộc linh khác 
thường. Thế nhưng Phao-lô nói rằng ông sẽ không khoe khoang về 
kinh nghiệm khác thường của ông. Ông sẽ khoe khoang về những 
yếu đuối của mình. Bạn có thể hình dung việc mời một người đến 
nói với nhóm của bạn, và tất cả những gì người đó muốn nói là 
những nan đề hay thất bại của người đó hay không? 

12:6: Phao-lô có thể đã khoe khoang về những chiến thắng 
thuộc linh của ông mà không có vẻ dại dột. Sau hết, đó chính là sự 
thật! Nhưng Phao-lô không muốn bất cứ ai suy nghĩ quá cao xa về 
ông. Những chiến thắng thuộc linh của cá nhân ông không hợp 
thức hóa sứ điệp Phúc Âm. Ông muốn bảo đảm rằng những người 
Cô-rinh-tô sẽ không đề cao ông lên một vị trí thẩm quyền vì cớ 
những thắng lợi của ông. Ông muốn họ đề cao Đấng Christ, Đấng 
đã vận hành thông qua Phao-lô bất chấp những thất bại của ông. 
 
Ân Điển Đầy Đủ (12:7-10) 

12:7: Cuối cùng Phao-lô bày tỏ sự yếu đuối lớn nhất của 
ông. Ông gọi đó là “cái giằm xóc vào thịt.” Từ được dịch thành 
“cái giằm” cũng có thể dịch là cái cọc. Sự đau đớn này là một cây 
cọc gỗ cắm vào bên hông của ông, mà thoạt nhìn có vẻ như làm 
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cho chức vụ ông kém hiệu quả hơn. Đó là một khe hở trong bộ áo 
giáo, một chỗ dễ tổn thương trước sự tấn công. Ông gọi đó là “quỷ 
sứ của Sa-tan,” là sự đau khổ không nguôi. 

Chúng ta không thể biết chính xác bản chất của sự đau đớn 
này. Có nhiều ý kiến khác nhau. Một số người cho rằng đây là một 
chứng bệnh, chẳng hạn như sốt rét hay chứng động kinh. Những 
người khác thì cho rằng đó là sự biến dạng thân thể, vấn đề về thị 
lực, hoặc chứng đau đầu. Một số người nghĩ rằng Phao-lô có thể đã 
phải tranh đấu với sự cám dỗ đạo đức nào đó. Những ý kiến khác 
thì liên hệ tới các mối quan hệ, có lẽ là sự chống đối từ những kẻ 
thù. Dù rằng những ý kiến này có vẻ thu hút, nhưng thảy đều 
không phù hợp với tâm điểm ở đây. Điểm chính đó là Phao-lô có 
sự yếu đuối rõ ràng, là điều ngăn ông suy nghĩ quá cao siêu về 
chính mình, khiến Đức Chúa Giê-xu mất đi sự vinh hiển. Những 
kinh nghiệm phi thường của ông có thể khiến ông trở nên kiêu 
ngạo thuộc linh, nhưng chính cái cọc khó chịu đó bên hông ông 
không ngừng nhắc nhở ông về những yếu đuối của mình. 

12:8-9: Vậy thì chúng ta làm gì khi chúng ta có nan đề? 
Chúng ta cầu nguyện về nan đề đó. Chúng ta cầu nguyện để Đức 
Chúa Trời chữa lành, giúp đỡ, giải cứu hoặc ít nhất là khiến chúng 
ta cảm thấy dễ chịu hơn. Phao-lô đã cầu nguyện. Phao-lô đã cầu 
nguyện ba lần xin Chúa cất cái giằm xóc đi. Đức Chúa Trời trả lời 
dứt khoát là Không! Thật ra, câu trả lời sâu nhiệm hơn nhiều: “Ân 
điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự 
yếu đuối.” Đó thường là câu trả lời chúng ta không muốn nghe. Dĩ 
nhiên chúng ta tạ ơn vì ân điển Đức Chúa Trời, nhưng hầu hết 
chúng ta muốn một điều gì đó cụ thể hơn. Tuy nhiên, Phao-lô tỏ ra 
thỏa lòng với câu trả lời đó và dùng câu trả lời này như một cơ hội 
khác để khoe khoang về những yếu đuối của ông. Vì sao Phao-lô 
lại hết sức nóng lòng khoe khoang về những yếu đuối của mình? 

Sự yếu đuối buộc Phao-lô phải nương dựa nơi Đức Chúa 
Trời nhiều hơn và đã minh chứng cho thế giới rằng ân điển Đức 
Chúa Trời lớn lao đến nỗi Đức Chúa Trời có thể vận hành thậm chí 
qua một con người bất toàn. Trên thực tế, chính qua một con người 
bất toàn mà người ta mới thấy Đức Chúa Trời cách rõ ràng được. 
Nếu tự chúng ta mạnh mẽ rồi, thì người ta sẽ chỉ nhìn thấy chúng 
ta chứ không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Quyền năng Đức Chúa 
Trời chiếu tỏa qua sự yếu đuối của chúng ta. 
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Giả sử tôi có một tờ giấy trắng lớn. Nếu tôi rọi một ngọn 
đèn pin lên phía sau tấm giấy đó, bạn không thể nhìn thấy ánh 
sáng, vì tấm giấy đã che mất ánh sáng rồi. Nhưng nếu tôi tạo một 
điểm yếu trên tờ giấy, bằng cách chọc thủng một lỗ nhỏ bằng cây 
đinh, rồi sau đó chiếu ánh sáng qua, bạn sẽ có thể nhìn thấy ánh 
sáng vì ánh sáng chiếu xuyên qua cái lỗ đó. Chỉ khi có một điểm 
yếu thì ánh sáng mới chiếu qua được. Phao-lô nói rằng chính qua 
những điểm yếu đó mà ánh sáng của Chúa có thể chiếu soi. Khi 
những lời cầu xin và cầu nguyện được đáp lời bằng tiếng thì thầm: 
ân điển là đủ rồi, thì không phải lúc nào ân điển cũng là điều tháo 
bỏ cái giằm xóc của sự yếu đuối, nhưng ân điển đó sẽ chiếu soi qua 
sự yếu đuối của chúng ta để thế gian có thể thấy được quyền năng 
Đức Chúa Trời trong chúng ta. Nếu Đức Chúa Trời ban cho chúng 
ta sức mạnh hoàn toàn, thì thế gian sẽ nhìn thấy chúng ta mà không 
nhìn thấy Đức Chúa Trời, Đấng sống trong chúng ta.  

12:10: Thế nên không có gì ngạc nhiên khi Phao-lô viết 
cụm từ khá lạ sau đây, “tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự 
yếu đuối, nhuốc nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó.” Phao-lô vui 
mừng không phải vì sự đau đớn ông chịu đựng, bèn là vì cơ hội 
ông có để Đức Chúa Trời chiếu soi qua những sự yếu đuối của 
ông. Khi ân điển Đức Chúa Trời lấp đầy những lỗ hổng trong đời 
sống của bạn, những người khác sẽ có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu 
soi trong bạn. Khi sức mạnh của Đức Chúa Trời chiếu soi qua 
những yếu đuối của chúng ta, thì đó là dấu ấn của một môn đồ thật. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Nhiều Cơ-đốc nhân ngày nay tuyên bố sự hợp lệ cho công 
việc của họ dựa trên sự thành công bề ngoài. Nếu họ làm nhiều tiền 
hơn, hoặc không bao giờ bệnh tật, hoặc thu hút được những đám 
đông lớn, thì người ta nói đó là bằng chứng cho phước hạnh của 
Đức Chúa Trời. Đôi khi những người nhìn có vẻ mạnh mẽ từ quan 
điểm của chúng ta lại xem thường những người có nhiều yếu đuối 
rõ ràng, và tin rằng người yếu đuối thì không phù hợp cho công 
việc của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh xác định rằng trong một số 
trường hợp thì sự việc hoàn toàn ngược lại. Tính hợp lệ của một 
đời sống Cơ-đốc không thể hiện trong những lời tuyên bố thành 
công, nhưng thể hiện trong sự trung tín phục vụ và chịu khổ vì 
những người khác. 
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Những điểm yếu của bạn là gì? Những điểm yếu đó là điều 
khó nói trong nền văn hóa của chúng ta, vì có thể khiến chúng ta 
dễ tổn thương. Đó là những khe hở trong bộ giáp trụ vốn tạo cơ hội 
cho sự xấu hổ và thất bại. Có thể bạn đã cầu nguyện giống như 
Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời cất những điều yếu đuối đó đi, 
nhưng chỉ nhận được một câu trả lời quả quyết Không! Nếu cuộc 
đời bạn rơi vào trường hợp như vậy, bạn có nghĩ được những cách 
Đức Chúa Trời chiếu soi qua những yếu duối đó hay không? Có lẽ 
Đức Chúa Trời không muốn vá những lỗ hổng trong đời sống của 
bạn vì nếu Đức Chúa Trời vá lại, thì sẽ không còn chỗ để chiếu soi, 
để bày tỏ cho thế giới ánh sáng bên trong. 

Fanny Crosby bị mù. Bà sống trong bóng tối thuộc thể cả 
đời mình. Thế nhưng chính bởi điểm yếu đó mà bà đã có thể nhìn 
thấy rõ ràng ánh sáng sống trong lòng bà. Sự sáng đó vẫn còn 
chiếu tỏa trên chúng ta mỗi khi chúng ta hát một trong vô số những 
bài hát bà sáng tác. Tôi không biết, nhưng tôi tự hỏi liệu bà có thể 
đem lại phước hạnh cho thế gian qua những bài thánh ca đó nhiều 
như thế không nếu như bà không bị mù. Rõ ràng bà nhìn thấy rõ 
hơn bất cứ ai trong chúng ta, và đã để lại cho chúng ta ánh sáng 
của ân điển đầy đủ của Đức Chúa Trời thông qua sự yếu đuối của 
bà. Và ánh sáng đó vẫn chiếu soi. 
 

Các Giáo Án 
Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Phát giấy bìa cứng và bút chì cho các học viên. Hướng dẫn các 

học viên viết ba hoặc năm điều mà họ tự hào trong đời sống cá 
nhân của họ lên một mặt giấy. Ở mặt bên kia, các học viên phải 
viết ba hoặc năm điều trong đời sống khiến cho họ buồn khổ, 
đau đớn hay lo lắng. 

2. Hỏi các học viên xem họ muốn Đức Chúa Trời thay đổi những 
điều họ đã viết trên các tấm giấy như thế nào. Tuyên bố rằng 
bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta khám phá rằng sức lực của 
mình không nằm nơi những thành tựu chúng ta đạt được bèn là 
nơi Đấng Christ. 
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Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Hướng dẫn các học viên chia làm nhiều nhóm gồm ba hoặc 

bốn người. Hướng dẫn họ chia sẻ trong nhóm những điều khích 
lệ họ khi họ gặp những tình huống khó khăn. 

4. Mời một người trong mỗi nhóm đọc II Cô-rinh-tô 12:1-10 cho 
nhóm mình nghe. Kế đến họ phải thảo luận những câu hỏi sau 
đây về phân đoạn vừa đọc, dùng Tài Liệu Học Viên nếu thấy 
cần: 

a. Phao-lô có ý gì khi ông nói đến “các sự hiện thấy và sự 
Chúa đã tỏ ra”? 

b. Vì sao Phao-lô đề cập đến “các sự hiện thấy và sự Chúa 
đã tỏ ra”? 

c. Người đàn ông trong các câu 2-6 kinh nghiệm điều gì? 
d. Những kinh nghiệm loại này có ý nghĩa gì đối với 

những người đang gặp khó khăn trong đời sống của họ? 
e. Theo bạn, Phao-lô có ý gì khi ông nói “cái giằm xóc 

vào thịt tôi”? 
f. Vì sao Đức Chúa Trời đã không cất “cái giằm” này 

khỏi Phao-lô? 
g. Theo bạn, những điều này cho chúng ta biết gì về vẻ bề 

ngoài (khi mọi sự tỏ ra tốt đẹp hoặc khi mọi sự tỏ ra 
xấu)? 

h. Những điều này cho chúng ta biết gì về cách Đức Chúa 
Trời vận hành trong đời sống chúng ta? 

Các câu hỏi có thể in lên một tờ giấy, rồi copy phân phát cho 
các nhóm. 

5. Mời một người kể lại một kinh nghiệm mà qua đó người này 
thấy rằng ân điển Đức Chúa Trời, chứ không phải sức lực cá 
nhân, là đủ rồi. Có thể đó là người bị khuyết tật, hoặc có một 
thành viên trong gia đình bị khuyết tật. Đó có thể là người đã 
từng phải nhập viện, hoặc có một người thân đang ở trong bệnh 
viện. Cũng có thể là một hoàn cảnh nào khác khi mà năng lực 
con người là không đủ và người đó phải nương dựa nơi Đức 
Chúa Trời. Sau khi làm chứng, yêu cầu các học viên yên lặng 
suy gẫm xem họ đã từng có một kinh nghiệm như vậy chưa. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Hướng dẫn các học viên suy gẫm những câu hỏi sau đây trong 

khi thầm nguyện: 
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• Bài học hôm nay giúp bạn như thế nào trong khó khăn 
mà bạn hiện đang phải đối diện? 

• Bài học này sẽ giúp bạn như thế nào trong tương lai khi 
một tình huống khó khăn có thể xảy đến cho bạn? 

• Nhắc lại câu trích của Gail Neal trong Tài Liệu Học 
Viên dưới đề mục, “Các Sự Hiện Thấy Và Sự Chúa Đã 
Tỏ Ra (12:1).” Câu trích này nói chúng ta phải tìm sức 
lực của mình ở đâu? 

7. Hướng dẫn cả lớp cầu nguyện tạ ơn Đức Chúa Trời vì quyền 
năng Ngài bày tỏ đôi khi bằng cách thay đổi hoàn cảnh của 
chúng ta, và lắm khi bằng cách dạy chúng ta nương dựa nơi 
Đức Chúa Trời lúc gặp khó khăn. 

 
Giáo Án - Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Hãy viết cụm từ Những Điểm Mạnh Chọi Với Những Điểm 

Yếu trên bảng. Mời các học viên nêu một số điểm mạnh mà 
người ta muốn có trong đời sống họ. Kế đến, hãy mời các học 
viên nêu một số điểm yếu mà người ta không muốn có trong 
đời sống của họ.  

2. Hỏi, Bạn muốn cuộc sống mình có mọi điểm mạnh mà không 
một điểm yếu nào hết phải không? Tuyên bố rằng bài học hôm 
nay sẽ khám phá rằng sức mạnh chúng ta không nằm ở những 
thành tựu mình đạt được, bèn là ở trong Đấng Christ. 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Mời một người đọc lớn tiếng II Cô-rinh-tô 12:1-6. Thuyết trình 

ngắn về phân đoạn này, dùng ý trong Tài Liệu Học Viên và 
phần “Bình Giải Kinh Thánh” trong Tài Liệu Giáo Viên này. 
Nhớ đưa hai điểm sau đây vào phần trình bày của bạn: 

• Những khải tượng và sự bày tỏ: một cánh cửa sổ đưa 
vào thực tại của Đức Chúa Trời. 

• Một kinh nghiệm thiêng liêng: cái nhìn hy vọng trong 
những lúc khó khăn. 

Hãy nhớ nêu ý nghĩa của những từ sau đây khi bạn trình bày: 
“các sự hiện thấy và sự Chúa tỏ ra”; “tầng trời thứ ba”; “Ba-ra-
đi.” 
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4. Mời một người khác đọc II Cô-rinh-tô 12:7-13 trong bất cứ bản 
dịch Kinh Thánh nào người đó có. Mời những ai có bản dịch 
khác cùng đọc phân đoạn đó. 

5. Xóa cụm từ Những Điểm Mạnh Chọi Với Những Điểm Yếu 
trên bảng, và viết cụm từ Sức Mạnh Thông Qua Sự Yếu Đuối. 
Hướng dẫn cả lớp thảo luận, dùng các câu hỏi sau đây: 

• Vì sao Phao-lô viết về kinh nghiệm thuộc linh và về cái 
“giằm xóc” của ông? 

• Vì sao Đức Chúa Trời không đáp lại lời cầu nguyện của 
Phao-lô và cất đi cái “giằm xóc” đó? 

• Ngày nay, một số điều gì có thể xem là cái “giằm xóc”? 
• Đức Chúa Trời có thể làm gì về những cái “giằm xóc” 

này? 
• Điều này dạy gì cho chúng ta về những điểm mạnh và 

những điểm yếu? 
 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Hướng dẫn các học viên suy gẫm về một điều có vẻ như là yếu 

đuối, hoặc một nan đề trong đời sống họ. Hỏi cả lớp xem làm 
thế nào họ có thể tìm thấy ân điển Đức Chúa Trời trong sự yếu 
đuối hay nan đề đó. 

7. Mời một hoặc hai người tình nguyện làm chứng lại họ đã 
nương dựa nơi ân điển Đức Chúa Trời như thế nào khi sức lực 
họ không đủ. Kết thúc bài học bằng lời cầu nguyện tạ ơn. 

 
 
 



 
 

Đoạn Kinh Văn Chính 
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. 

Câu Hỏi Nghiên Cứu 
 Làm thế nào để dẫn dắt những 

người chúng ta quan tâm đến chỗ 
thay đổi? 

Mục Đích Bài Học 
Giúp các học viên 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 họ hay 
không, và nên áp dụng như thế nào. 

 
 

Bài Mười Ba 
 

Về Việc Cố Gắng 
Thay Đổi  
Người Khác 

 

Bài Soạn Cho Giáo Viên 
 
 
 
Giải Nghĩa Kinh Thánh 
Tìm Hiểu Văn Mạch 

 
Không có ai thích thay 

đổi. Tất cả chúng ta đều thích 
yên nghỉ trong sự yên ổn của 
hiện trạng. Có một câu ngạn 
ngữ, mà người ta cho là của 
Mark Twain, nói rằng, “Người 
duy nhất thích thay đổi là một 
em bé ướt.” 

Thế nhưng Phúc Âm 
kêu gọi sự thay đổi trong đời 
sống con người. Khi chúng ta 
đến với Đấng Christ, chúng ta 
không thể đi tiếp trên con 
đường chúng ta đang đi trước 
khi chúng ta gặp gỡ Đấng 
Christ. Thay vào đó, sự cải đạo 
của chúng ta kêu gọi chúng ta 
ăn năn và thay đổi đường lối 
cũ của mình. Đức Chúa Trời 
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kêu gọi những người lãnh đạo chúng ta giúp đỡ chúng ta thay đổi. 
Phao-lô thấy ông ở trong vị trí không đáng cho người khác thèm 
muốn, đó là kêu gọi những người Cô-rinh-tô thay đổi đường lối 
của họ. 

Nếu từng có bất cứ nhóm tín nhân nào cần phải thay đổi, 
thì đó chính là những Cơ-đốc nhân tại Cô-rinh-tô. Họ đã bị chia rẽ 
bởi những rạn nứt. Một ai đó đã có hành vi vô luân tình dục. 
Những giáo sư giả đang dẫn những người khác đi laàm lạc. Nhiều 
người trong Hội Thánh tỏ ra nghi ngờ đạo đức và thẩm quyền 
thuộc linh của Phao-lô. Một số thành viên trong Hội Thánh có thể 
đã phật lòng vì Phao-lô không giải quyết những người mà họ cho 
là tội lỗi cách khắc nghiệt. Có lẽ họ nghĩ rằng Phao-lô quá yếu 
đuối trong cách tiếp cận của ông, và họ muốn ông trở nên mạnh mẽ 
khi ông ở với họ giống như khi ông viết những bức thư của mình. 

Trong những đoạn kết của bức thư này, Phao-lô chuẩn bị 
những người Cô-rinh-tô cho chuyến viếng thăm thứ ba của ông. 
Ông cảnh báo họ rằng chuyến viếng thăm tiếp theo có thể sẽ không 
dễ chịu cho cả họ lẫn ông, nhưng ông đã quyết định dẫn dắt họ 
thay đổi đường lối của mình để họ có thể sống xứng đáng với sự 
kêu gọi của họ trong Đấng Christ, nếu quả thật họ đang ở trong 
Đấng Christ! Thậm chí nếu Phao-lô yếu đuối, thì Đức Chúa Giê-xu 
Christ, Đấng sống trong lòng ông, sẽ mạnh mẽ thông qua ông khi 
Phao-lô tìm cách khiến họ thay đổi. 

Một phần của gánh nặng lãnh đạo là nhiệm vụ làm một tác 
nhân của sự thay đổi. Dẫn dắt người khác đến chỗ thay đổi đường 
lối của họ chẳng bao giờ là việc dễ dàng cả. Thế nhưng, nếu chúng 
ta yêu thương người khác, chúng ta không muốn họ tiếp tục đi trên 
con đường dẫn đến sự hủy hoại. Nếu chúng ta yêu mến vương 
quốc Đức Chúa Trời, chúng ta phải dẫn dắt những người nào tuyên 
bố mình là công dân vương quốc đó sống đời sống xứng đáng với 
việc được kể là một trong những tín nhân trong Đấng Christ.Thất 
bại trong việc dẫn dắt người khác đến chỗ ăn năn tội lỗi dẫn đến sự 
hủy diệt của cá nhân đó, và bôi nhọ danh tiếng của Hội Thánh. 

Làm thế nào để chúng ta dẫn dắt người khác đến chỗ thay 
đổi? Những tình huống khác nhau đòi hỏi những phương pháp lãnh 
đạo khác nhau. Tình huống tại Cô-rinh-tô khiến Phao-lô dùng một 
số phương pháp vốn vẫn còn hữu ích cho nhiều tình huống ngày 
nay. Dù mỗi hoàn cảnh đòi hỏi sự cầu nguyện suy gẫm về phương 
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pháp, Phao-lô giúp chúng ta với một số công cụ căn bản để đưa dắt 
người khác đến chỗ thay đổi. 
 

Giải Nghĩa Kinh Thánh 
 
Truyền Đạt Một Động Cơ Tích Cực (12:14-18) 

12:14: Phao-lô đã chuẩn bị Hội Thánh cho chuyến viếng 
thăm thứ ba. Ông nói rằng ông sẽ không làm “lụy” cho họ. Ông 
đang nói về việc tiền bạc. Ông bảo đảm với họ rằng ông không đến 
đó để kêu gọi họ ủng hộ tài chánh cho ông. Rõ ràng những người 
khác đã lấy tiền của họ. Có vẻ như một số người đã nghi ngờ rằng 
Phao-lô làm việc này là để ông có thể lấy tiền. Nhưng Phao-lô đã 
sẵn sàng hy sinh quyền được trả lương để đổi lấy nhận thức đúng 
đắn về sự chính trực của ông. Ông không công bố lấy tiền của họ. 
Ông muốn công bố họ cho Đấng Christ. 

12:15: Động cơ của Phao-lô là cố gắng thay đổi họ cũng 
chỉ vì lợi ích cho những người Cô-rinh-tô mà thôi, chứ không phải 
vì lợi ích của Phao-lô. Trên thực tế, Phao-lô sẵn sàng bỏ mọi sự 
ông có để giúp đỡ họ. Ông thấy chính ông là người cha thuộc linh 
của họ. Ông đã đem họ về với Đấng Christ, ông đã thành lập Hội 
Thánh, và bây giờ ông sẵn sàng hỗ trợ họ giống như người cha hỗ 
trợ đứa con của mình. Phao-lô muốn đạt được lòng tin của họ bằng 
cách bảo đảm với họ rằng ông không hề có ý nghĩ muốn tìm lợi ích 
cá nhân. Một bước trong việc đưa dắt người khác đến chỗ thay đổi 
là hy sinh những gì cần thiết để giành được lòng tin cậy của những 
người bạn đang lãnh đạo. 

12:16-18: Phao-lô không những không làm “lụy” cho họ 
trong tương lai, nhưng ông cũng nhắc họ rằng ông chưa từng là 
“gánh nặng” tài chánh cho họ trong quá khứ. Ồ, có quỹ cứu trợ cho 
Giê-ru-sa-lem! Một số người chỉ trích Phao-lô đang cáo buộc ông 
lừa dối bằng cách lấy tiền từ Tít, là người đã thu gom cho quỹ cứu 
trợ Giê-ru-sa-lem. Hẳn họ đã nói với mọi người rằng quỹ cứu trợ 
Giê-ru-sa-lem là cách lừa dối để đổ tiền vào túi Phao-lô. 

Phao-lô phủ nhận lời cáo buộc đó. Ông nhắc họ rằng ông 
chưa bao giờ lợi dụng họ, và các bạn đồng lao của ông cũng không 
lợi dụng họ. Khi Tít đến lạc quyên cho quỹ cứu trợ Giê-ru-sa-lem, 
ông đã đi cùng với những anh em được ủy nhiệm khác để không có 
ai thắc mắc về cách sử dụng số tiền dâng. Phao-lô tìm cách giành 
lấy lòng tin cậy của những người Cô-rinh-tô bằng cách truyền đạt 
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động cơ tích cực của ông, và nhắc họ rằng ông không hề tìm kiếm 
lợi ích tài chánh cá nhân. 
 
Truyền Đạt Một Mục Tiêu Giá Trị (12:19-21) 

Phao-lô nói với những người Cô-rinh-tô rằng mục tiêu của 
ông là xây dựng và nâng đỡ họ trong Đấng Christ. Tuy nhiên, ông 
lo ngại rằng họ đã không thay đổi, và rằng họ vẫn còn sống trong 
tội lỗi. 

12:19: Phao-lô có một mục tiêu nhắm vào lợi ích cho người 
Cô-rinh-tô. Rõ ràng họ đã nghĩ rằng mục tiêu thật của Phao-lô là 
xây dựng cho chính ông. Nhưng Phao-lô bảo đảm với họ rằng mục 
tiêu của mọi việc ông làm không phải là cho ông, bèn là nâng đỡ 
họ. 
Nếu người ta phải thay đổi, thì điều quan trọng là phải truyền đạt 
làm sao để sự thay đổi đem lại lợi ích. Họ phải nhìn thấy mục đích 
cuối cùng của sự thay đổi mà họ thực hiện. Phao-lô tìm cách giúp 
họ thấy được rằng mục tiêu đó không nhằm đem lại lợi ích cho 
ông, bèn là giúp họ mạnh mẽ hơn trong đức tin. 

12:20-21: Phao-lô đã viết bức thư này để truyền đạt mục 
tiêu và giúp họ thay đổi. Nhưng ông e ngại rằng khi ông đến, ông 
sẽ thấy họ chẳng tiến gần hơn tới mục tiêu bao nhiêu. Ông lo rằng 
khi ông đến, họ sẽ vẫn còn tranh chiến, cãi lẫy, và không ăn năn tội 
lỗi. Điều đó sẽ rất đau đớn cho Phao-lô và có thể làm ô danh Hội 
Thánh. Họ sẽ không đạt được mục tiêu. Phao-lô hy vọng tránh 
được sự sa đọa bằng cách truyền đạt khao khát của ông được nhìn 
thấy họ vững mạnh. 
 
Truyền Đạt Những Hậu Quả Của Việc Thiếu Sự Thay Đổi  

Thật không thể đưa dẫn người ta đến chỗ thay đổi trừ khi 
họ hiểu rằng họ cần phải thay đổi. Trong một số trường hợp, nhu 
cầu thay đổi phải được truyền đạt bằng ngôn từ tiêu cực, cảnh báo 
người ta về những hậu quả khả dĩ nếu không thay đổi. 

13:1: Phao-lô cảnh báo họ một lần nữa rằng ông sắp đến 
thăm họ. Rồi ông đề cập đến Phục Truyền 19:15, chỗ chép về số 
nhân chứng cần có để kết án bị cáo trước tòa. Phao-lô không muốn 
cáo buộc họ về việc làm sai mà không có đủ chứng cứ. Việc đề cập 
đến Phục Truyền 19:15 có thể ngụ ý sự thật là ông đã chứng kiến 
việc làm sai của họ ít nhất hai lần và lần này sẽ là lần thứ ba. Cũng 
rất có thể Tít và các anh em khác đi chung với Tít làm nhân chứng. 
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Thế nên, có nhiều bằng chứng để Phao-lô răn đe về những hậu quả 
tiêu cực nếu họ không thay đổi. 

13:2-3: Phao-lô đã cảnh báo họ phải thay đổi khi ông đến 
với họ lần đầu tiên. Ông hy vọng rằng lời cảnh báo trước đó đã có 
tác dụng dẫn đến sự thay đổi, tuy nhiên sự việc rõ ràng là không. 
Bây giờ ông đang cảnh báo họ một lần nữa trong thư này. Ông hẳn 
đã hy vọng với cả lòng mình rằng bức thư sẽ tạo được tác động 
mong muốn để ông không phải khắt khe với họ khi ông thăm họ 
lần nữa. Nhưng ông đã sẵn sàng để khắt khe với họ nếu đó là điều 
cần thiết để đưa họ đến chỗ ăn năn. 

Phao-lô cảnh báo họ rằng cách xử sự nhẹ nhàng của ông 
mà họ đã chứng kiến sẽ không ngăn được những hậu quả nghiêm 
trọng nếu họ tiếp tục ương ngạnh. Vài người trong số họ nói rằng 
ông không được lên tiếng cho Đấng Christ vì ông yếu đuối và kém 
hiệu quả khi ông ở với họ. Phao-lô cảnh báo, À, hãy đợi đấy, Đấng 
Christ sẽ đối diện với anh em khi tôi tới! 

13:4: Phao-lô trở lại chủ đề sức mạnh thông qua sự yếu 
đuối trong chương trước. Ông lặp lại rằng dù ông có vẻ yếu đuối 
và kém hiệu quả, thì Đấng Christ sống trong ông là mạnh mẽ đủ để 
đối diện với họ.  

Lúc nào cũng khó cho người lãnh đạo đưa ra những lời 
cảnh báo về sự diệt vong sắp xảy ra. Thế nhưng người ta cần phải 
biết rằng sẽ có những hậu quả tiêu cực nếu họ không thay đổi hành 
vi phá hoại. Trong nhiều trường hợp, những lời cảnh báo này có 
thể đưa người ta đến chỗ thay đổi. 
 
Truyền Đạt Điểm Tốt Chung (13:5-10) 

13:5-6: Phao-lô muốn họ biết chắc rằng tất cả họ đều có 
một điểm chung. Sau hết, nếu họ không có một điểm gì đó chung, 
thì toàn bộ sự bàn luận này là vô ích. Họ có điểm gì chung? Dĩ 
nhiên đó là Đức Chúa Giê-xu Christ! Tất cả họ đều có cùng một 
đức tin. Thế nên, họ phải soi gương mà tự dò xét, nhắc nhở chính 
mình rằng tất cả họ là một bộ phận của cùng một thân thể, thân thể 
Đấng Christ. Dĩ nhiên chỉ trừ khi nào họ không tìm thấy một dấu 
hiệu nào của Đấng Christ trong đời sống họ, thì họ chẳng có điểm 
gì chung với Phao-lô bởi Phao-lô tin rằng ông ở trong Đấng Christ, 
và bất cứ bài kiểm nào dành cho ông cũng đều khẳng định điều đó.  

13:7-9: Phao-lô không trông mong đến Cô-rinh-tô và đối 
đầu cách khắt khe với những người không thay đổi. Ông muốn họ 
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làm điều đúng và chứng minh với chính họ cũng như với những 
người khác rằng họ có một điểm chung đó là Đấng Christ. Lòng 
khao khát cháy bỏng của ông là những lợi ích chung của họ trong 
Đấng Christ sẽ đưa họ đến chỗ thay đổi đường lối mình. Trên thực 
tế Phao-lô khao khát họ trưởng thành trong Đấng Christ để họ 
thậm chí có thể vượt trổi hơn ông. Sau hết, sức mạnh của họ sẽ làm 
cả thân thể mạnh mẽ hơn, và điều đó làm cho Phao-lô vui mừng. 

13:10: Một lần nữa Phao-lô nhắc lại mục đích của ông cho 
họ. Ông muốn gây dựng họ, chứ không phá đổ họ. Nếu họ thấy nơi 
ông đang đưa họ đến, thì ông chắc chắn rằng họ sẽ thay đổi. 
 

Nhấn Mạnh Ý Nghĩa 
 

Nhiều người đã thắc mắc không biết những người Cô-rinh-
tô có bao giờ thay đổi hay không. Phương pháp của Phao-lô nhằm 
đưa đến chỗ thay đổi có hiệu quả không? Chúng ta không biết. Có 
sự nghi ngờ lớn về việc những người Cô-rinh-tô đã thực sự thay 
đổi. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng vẫn có những Cơ-đốc nhân cần 
phải phải đổi đường lối của họ trước khi hủy hoại chính họ và 
khiến ô danh Hội Thánh. 

Tất cả chúng ta đều biết về những tấm gương Cơ-đốc nhân 
đã làm hại vương quốc Đức Chúa Trời vì họ không chịu thay đổi 
đường lối mình. Có những trường hợp nổi tiếng như những nhà 
truyền đạo trên truyền hình đã bòn rút những tín nhân nhẹ dạ để 
được lợi cho cá nhân họ. Có những thương nhân nổi tiếng công bố 
danh Đấng Christ, nhưng lại gây nên tai hại không thể phục hồi 
cho người khác bằng cách chiếm đoạt tiền của công ty và nhân 
viên, gây tiếng xấu cho cả thân thể Đấng Christ. Tôi không biết 
chuyện sẽ ra thế nào nếu có một Phao-lô hiện đại nào đó lên tiếng 
thách thức họ thay đổi! 

Có thể sự thay đổi cần phải diễn ra ở mức độ cá nhân hơn. 
Có lẽ trong Hội Thánh, trong gia đình, hay trong chính đời sống 
của bạn, bạn xác định được một số lĩnh vực cần phải thay đổi trước 
khi quá trễ. Hãy nhớ rằng bạn không thể thay đổi người khác. Chỉ 
có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi họ. Nhưng có lẽ Đức Chúa 
Trời có thể dùng bạn như một tác nhân của sự thay đổi để đưa dắt 
người ta đến chỗ thay đổi nhằm gây dựng thân thể Đấng Christ. 

Đưa dẫn người khác đến chỗ thay đổi không phải là một 
nhiệm vụ dễ dàng và phải thực hiện hết sức cẩn trọng. Đồng thời 
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không phải mọi tình huống đều giống nhau, lại càng không thể xử 
trí theo cách giống hệt nhau. Không hề có một công thức phép màu 
nào cho vai trò lãnh đạo đầy khó khăn nầy. Tuy nhiên, thư II Cô-
rinh-tô giúp chúng ta nhớ rằng truyền thông là chiếc chìa khóa. 
Chúng ta có thể truyền đạt một động cơ tích cực, những mục tiêu 
có giá trị, những hậu quả của việc thiếu hoặc không thay đổi, và 
những điểm chung của chúng ta để giúp khích lệ sự thay đổi. 
 

Các Giáo Án 
Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác Nhau 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Hướng dẫn cả lớp trả lời Đúng hoặc Sai cho những câu sau 

đây. Có thể đọc các câu này lên, hoặc in ra giấy. Các câu trả lời 
được in trong ngoặc đơn, nhưng hãy dùng ý kiến của học viên 
để dẫn vào bài học Kinh Thánh, thay vì khẳng định các câu trả 
lời. 

a. Công việc hàng đầu của Cơ-đốc nhân là thay đổi người 
khác. (F) 

b. Thay đổi người khác là việc rất khó, hầu như là không 
thể. (T) 

c. Đức Chúa Giê-xu dùng sự điều khiển để thay đổi người 
khác. (F) 

d. Hầu hết mọi người đều đang tìm kiếm một ai đó để 
giúp họ thay đổi. (F) 

e. Phao-lô muốn nhìn thấy sự thay đổi trong người khác, 
bao gồm cả những người Cô-rinh-tô. (T) 

f. Chúng ta không thể khiến người khác thay đổi, nhưng 
chúng ta có thể khích lệ và nâng đỡ sự thay đổi. (T) 

2. Thông báo rằng trong bài học hôm nay, cả lớp sẽ xem xét 
những phương pháp Phao-lô dùng để khích lệ và nâng đỡ sự 
thay đổi trong những người Cô-rinh-tô. Nói với các học viên 
rằng họ sẽ được hỏi một vài câu nhằm lượng giá các phương 
pháp này có phù hợp trong những mối quan hệ của họ hay 
không. 
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Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Chia lớp ra làm ba nhóm và phát các phân đoạn sau đây cho 

mỗi nhóm. Viết mỗi bài tập sau đây lên một tờ giấy lớn và dán 
lên tường: 

• Nhóm 1: II Cô-rinh-tô 12:14-21, Một Chuyến Viếng 
Thăm Dự Tính Trước. 

• Nhóm 2: II Cô-rinh-tô 13:1-6, Một Lời Cảnh Báo Rõ 
Ràng. 

• Nhóm 3: II Cô-rinh-tô 13:7-14, Những Lời Kết. 
Trên một bức tường khác, cách xa bức tường dán những bài tập 
trên, hãy dán những miếng giấy rời, mỗi miếng in một trong 
những câu sau đây: 

• Quan tâm đủ để đối đầu với họ 
• Tập trung đầu tư vào mối quan hệ sâu đậm hơn 
• Xây dựng họ lên, chứ không phá đổ họ xuống  
• Bày tỏ khao khát được dành thời gian ở với họ 
• Khích lệ sự tự xét 
• Tiếp tục mối quan hệ 
• Nhắc họ về những thời điểm của quá khứ 
• Cầu nguyện cho họ 
• Nêu tên kết quả mong muốn 
• Khẳng định rằng không hề muốn làm gánh nặng cho họ 
• Khẳng định bạn thích thú nơi sự tăng trưởng của họ 

4. Hướng dẫn mỗi nhóm đọc phân đoạn Kinh Thánh được chỉ 
định, và xác định xem những phương pháp nào đã liệt kê trên 
tường phù hợp với phân đoạn của họ. Nói với các học viên 
rằng khi họ xác định được một phương pháp nào đó, thì một 
người trong nhóm sẽ tháo miếng giấy in phương pháp đó ra và 
đem dán dưới miếng giấy có in tiêu đề và phân đoạn Kinh 
Thánh họ được giao. Sau khi tất cả các miếng giấy được dán 
dưới những tiêu đề, mời một người đại diện mỗi nhóm đọc 
danh sách các phương pháp tùy theo bài tập của họ. Nhắc các 
học viên nêu rõ địa chỉ câu Kinh Thánh mà họ tìm được từng 
hành động đó. Ví dụ: (1) Bày tỏ khao khát dành thời gian ở với 
họ (12:14); (2) Bảo đảm không hề có ý làm gánh nặng cho họ 
(12:15), v.v. Hướng đến danh sách trong bài viết ngắn, “Những 
Tác Nhân Kích Thích Thay Đổi,” trong Tài Liệu Học Viên để 
kiểm tra bài tập của họ.  
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5. Hướng dẫn thảo luận dựa trên các câu hỏi sau đây: 
• Những phương pháp khác mà Phao-lô đã dùng trong 

phân đoạn này để khích lệ và nâng đỡ sự thay đổi nơi 
những người Cô-rinh-tô là gì? 

• Những phương pháp nào đã liệt kê trên tường sẽ đem 
lại nhiều kết quả hơn? Vì sao? 

• Những phương pháp nào tỏ ra kém hiệu quả hơn? Vì 
sao? 

• Những phương pháp nào trong số các phương pháp này 
sẽ hiệu quả trong thời nay để khích lệ và nâng đỡ sự 
thay đổi? Vì sao? 

• Phương pháp nào sẽ không hiệu quả lắm? Vì sao? 
 
Khuyến Khích Áp Dụng  
6. Phát giấy và viết chì cho mỗi học viên. Yêu cầu các học viên 

viết những hướng dẫn sau đây xuống giấy và dành thời gian để 
các học viên làm bài tập: (1) Hãy viết hai hoặc ba điều bạn sẽ 
làm để Đức Chúa Trời có thể thay đổi bạn. (2) Hãy viết hai 
hoặc ba điều bạn có thể làm để khích lệ và nâng đỡ người khác 
thay đổi. Sau ít phút suy gẫm, hãy kết thúc bằng lời cầu nguyện 
về những thay đổi trong đời sống chúng ta cũng như những 
người khác. 

 
Giáo Án - Thuyết Trình Và Các Câu Hỏi 

 
Liên Hệ Cuộc Sống 
1. Đặt các câu hỏi sau đây cho cả lớp: 

• Bạn chuẩn bị như thế nào để tiếp đón một vị khách vào 
nhà mình? Cảm giác chờ đợi một ai đó đến thăm như 
thế nào? 

• Hội Thánh của bạn tiếp đón các khách mời như thế 
nào? Cảm giác chờ đợi sự thăm viếng của họ ra sao? 

• Các Hội Thánh chuẩn bị như thế nào cho những lễ kỷ 
niệm sự “quay về nhà”? 

2. Nói cho cả lớp biết rằng bài học Kinh Thánh hôm nay sẽ xem 
xét cách Phao-lô giúp những người Cô-rinh-tô chuẩn bị cho 
chuyến viếng thăm sắp tới của ông. Tuyên bố rằng những học 
viên sẽ lượng giá cách áp dụng những phương pháp của Phao-
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lô cho thời nay để khích lệ người khác thay đổi. Hãy dán lên 
tường một tờ giấy lớn với tiêu đề bài học và phần Kinh Thánh 
tham khảo cho bài học hôm nay - “ Về Việc Cố Gắng Thay Đổi 
Người Khác” (II Cô-rinh-tô 12:14-13:14). 

 
Hướng Dẫn Nghiên Cứu Kinh Thánh  
3. Dán một miếng giấy với tiêu đề “Chuẩn Bị Phòng Khách 

(12:14a)” bên dưới tiêu đề bài học. Trình bày về bối cảnh 
chuyến viếng thăm sắp tới của Phao-lô tại Cô-rinh-tô. Dùng ý 
trong Tài Liệu Học Viên phần “Chuẩn Bị Phòng Khách 
(12:14a)” để trình bày. Nhớ nói về những điểm sau đây: 

• Những chuyến viếng thăm trước đó của Phao-lô. 
• Những bức thư của Phao-lô giữa các chuyến viếng 

thăm. 
• Động cơ của Phao-lô cho chuyến viếng thăm lần này. 

4. Mời một người đọc II Cô-rinh-tô 12:14-21 cho cả lớp nghe. 
Dán miếng giấy với tiêu đề “Một Chuyến Hành Trình Đầy Hy 
Vọng Và Cũng Đầy Lo Âu (12:14b-21)” bên dưới tiêu đề bài 
học. 

5. Khích lệ các học viên xác định trong phân đoạn những điều 
Phao-lô làm nhằm khích lệ sự thay đổi nơi những người Cô-
rinh-tô. Bạn có thể bắt đầu danh sách bằng cách đề cập đến 
mục đích chuyến viếng thăm của Phao-lô (liên hệ trực tiếp). 
Khi các học viên nói đến những hành động, mời một người viết 
những điều đó lên bảng. (Để lấy ý, xin xem danh sách trong 
bước 3 của phần “Giáo Án - Các Hoạt Động Học Tập Khác 
Nhau” hoặc bài viết ngắn, “Những Tác Nhân Kích Thích Thay 
Đổi,” trong Tài Liệu Học Viên. 

6. Hướng dẫn cả lớp thầm đọc II Cô-rinh-tô 13:1-10 và xác định 
thêm những phương pháp Phao-lô dùng để nâng đỡ sự thay đổi 
trong các độc giả của ông. Dán miếng giấy với tiêu đề “Dọn 
Dẹp Sạch Sẽ Mọi Thứ (13:5-10)” dưới tiêu đề trước. Sau khi 
dành đủ thời gian để các học viên đọc thầm và xem xét phân 
đoạn, hướng dẫn các học viên xác định những hành động trong 
đó, và mời một người tình nguyện viết các câu trả lời lên bảng. 

7. Mời một người khác đọc cho cả lớp nghe II Cô-rinh-tô 13:11-
14. Dán miếng giấy có tiêu đề “Lời Kết Của Phao-lô (13:11-
14)” phía bên dưới tiêu đề ở phần trên. Thuyết trình ngắn về 
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phân đoạn này để chứng minh rằng những lời kết của Phao-lô 
thể hiện lòng ông khao khát duy trì mối quan hệ với những 
người Cô-rinh-tô. Viết thêm cụm từ tiếp tục các mối quan hệ 
vào danh sách trên bảng. 

8. Hướng dẫn các học viên xem lại danh sách trên bảng và đề cập 
đến những phương pháp họ thấy đặc biệt hữu ích khi dùng 
khích lệ sự thay đổi nơi người khác, đồng thời giải thích lý do 
vì sao. Kế đến, hãy hỏi họ phương pháp nào họ sẽ không dùng 
ngày nay, và vì sao. 

 
Khuyến Khích Áp Dụng  
9. Hướng dẫn cả lớp cầu nguyện xin Đức Chúa Trời giúp mỗi 

người tự xét chính mình về nhu cầu cần thay đổi. Cũng hãy cầu 
nguyện cho những người mà các học viên biết, những người họ 
thấy cần được khích lệ để thay đổi, và cần có sự khôn ngoan để 
nâng đỡ sự thay đổi này. 

 
 
 


