25 Tháng 6 – 1 Tháng 7
Bài Học 1

“SỰ TRÙNG TU MUÔN VẬT”
CÂU GỐC: “Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài;
Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng
nên người nam cùng người nữ” (Sáng thế Ký 1:27).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Sáng thế Ký
1:26, 27; Phục Truyền 6:5; Sáng thế Ký 3:8–19; Gia-cơ 4:4; Ga-la-ti
4:19; Mác 2:1–12; Giăng 10:10.

C

HỈ CẦN NHÌN QUANH THẾ GIỚI CHÚNG TA ĐANG SỐNG –
thành phố, quốc gia, xã hội chúng ta đang ở là chúng ta đã thấy một
điều rất rõ ràng. Điều ấy là gì? Trả lời: Xã hội chúng ta đang sống
ngày nay ngập tràn tội ác và bất công.
Đó là vì tổ phụ loài người sa ngã? Đó là vì tội lỗi. Đó là vì đã có sự nổi
loạn và phản nghịch. Và đó là điều mà chúng ta gọi là sự tranh chấp vĩ đại
giữa thiện và ác, giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan.
Nhưng tin mừng cho hết thảy nhân loại ấy là sự tranh chấp ấy sẽ chấm
dứt và tội ác sẽ không tồn tại muôn đời. Đức Chúa Giê-su đã đến thế gian,
chết để chuộc tội cho thế gian, Ngài đã phục sinh, Ngài đã về trời, và Ngài
hứa Ngài sẽ trở lại. Khi Chúa tái lâm, thế gian này sẽ chẳng còn gì tồn tại.
Mà thay vào đó, một vương quốc mới, vương quốc đời đời của Ngài sẽ bắt
đầu. “Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không
bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác;
song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng
đời đời” (Đa-ni-ên 2:44).
Quả là một sự trùng tu diệu kỳ!
Và chúng ta không phải đợi cho đến sự Tái Lâm của Chúa mới có thể
trùng tu lại đời sống mình. Là người tin vào Đấng Cơ Đốc chúng ta đang
sống trong một đời sống đã được tu bổ (đọc II Cô-rinh-tô 5:17). Chương
trình của Đức Chúa Trời là một chương trình để làm đời sống thiêng liêng
của chúng ta mới lại để trở về với nguyên thủy mà Chúa đã dựng nên, từ
tư tưởng, cảm giác, hành động và cá tính giống như của Đức Chúa Giêsu (Rô-ma 8:29). Hơn nữa, Ngài cho chúng ta hội thánh của Ngài, và cho
chúng ta khả năng đặng làm công tác trùng tu đời sống những người xung
quanh mình.
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Thứ Nhất

26 Tháng 6

ẢNH TƯỢNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Đọc Sáng thế Ký 1:26, 27. Kinh Thánh giải thích “giống như hình
Ngài” là gì? Cũng hãy đọc Sáng thế Ký 1:31; Phục truyền 6:5; và I Tê-salô-ni-ca 5:23.

A-đam và Ê-va là tổ phụ của chúng ta. Chỉ có họ đã được dựng nên theo
ảnh tượng Đức Chúa Trời. Họ không đến từ loài khỉ. Họ là loài người. Họ
khác hẳn mọi sinh vật sống trên địa cầu. Bất cứ tôn giáo nào không tin điều
này thì chính họ đã dạy một giáo lý hạ thấp giá trị của loài người.
Bản chất của ảnh tượng của Đức Chúa Trời ấy là toàn vẹn. “Khi A-đam
được tạo nên trong tay của Đấng Tạo Họa, người đã có một thể chất, trí
tuệ, và tâm linh giống như Đấng Tạo Dựng họ.” – Trích Ellen G. White,
Education (Giáo Dục), trang 15.
Phục Truyền 6:5 liệt kê những phần tử chính yếu tạo dựng một con
người sống: Linh hồn (phần thuộc linh), lòng hay trí (phần tư tưởng, trí
tuệ), và sức mạnh (thể chất của cơ thể). I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23 cũng dạy cùng
tư tưởng này. Một con người được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa
Trời chắc chắn cũng phải có ba phần này.
Tư tưởng rằng loài người đã được dựng nên theo “hình của Đức
Chúa Trời” rất bao quát và gồm nhiều điều sâu xa hơn nữa. Nhưng Kinh
Thánh nói rõ ràng rằng: Loài người khác hơn hết thảy và đặc biệt hơn
hết thảy mọi sinh vật khác trên mặt đất. Không một loài nào hoàn hảo
được như loài người. Tại sao điều này rất quan trọng với chúng ta?
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Thứ Hai

27 Tháng 6

SỰ SA NGÃ VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ
Kinh Thánh không nói thời gian bao lâu từ khi Đức Chúa Trời hoàn
tất chương trình sáng tạo cho đến khi Sự Sa Ngã của tổ phụ loài người xảy
ra. Có thể nhiều ngày, hay nhiều tuần, hoặc nhiều năm trôi qua? Nhưng
chúng ta biết Ê-va và A-đam đã vấp phạm và hậu quả của tội lỗi đến tức
thì với đời họ.
Điều trước hết xảy đến ngay sau khi họ ăn trái cấm, là họ tức thì biết
mình lõa lồ (Sáng thế Ký 3:7). Họ cố lẫn trốn khỏi mặt Đức Chúa Trời. Bà
Ellen G. White giải thích rằng chiếc áo hào quang mà Đức Chúa Trời che
phủ họ đã biến mất (đọc EGW, Patriarchs and Prophets (Các Tổ Phụ và Các
Đấng Tiên Tri), trang 57). Sự gần gũi giữa họ với Thiên Chúa, Đấng Tạo
Hóa, đã đổ vỡ bởi vì họ đã nếm mùi tội lỗi. Và sau đó Cha Thiên Thượng
của họ đã giải thích cho họ biết các hậu quả mà tội lỗi mang đến cho họ.
Đọc Sáng thế Ký 3:8-10 và Sáng thế Ký 3:12, 13, 16-19. Xin liệt kê tất
cả các hậu quả mà tội lỗi của A-đam và Ê-va mang đến trong mỗi câu.
Thảo luận về các hậu quả này trong đời sống ngày nay.

Tội lỗi đã mang những kết quả đau buồn và triền miên đến cho nhân
loại. Nhưng chúng ta vẫn may mắn vì đã có một lời hứa cho chúng ta biết
rằng một ngày kia mọi tội lỗi sẽ phải chấm dứt và bị hủy diệt muôn đời.
Chúng ta sống với hậu quả về các tội lỗi của chính mình mỗi ngày
như thế nào?
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Thứ Ba

28 Tháng 6

HẬN THÙ VÀ THA THỨ
Đọc Sáng thế Ký 3:14, 15. Đức Chúa Trời có ý gì khi Ngài nói với Satan rằng, “Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng
dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ
cắn gót chân người” (Sáng thế Ký 3:15). Niềm hy vọng nào chúng ta tìm
thấy cho mình trong lời Chúa phán ở đây?

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, ba chữ hận thù, ghét và kẻ cừu địch cùng đến từ
một chữ gốc. Bởi vì ăn trái của cây biết điều thiện và điều ác, A-đam và
Ê-va đã làm cho chính họ, và toàn nhân loại, trở thành kẻ cừu địch của
Đức Chúa Trời (đọc Rô-ma 5:10; Cô-lô-se 1:21; Gia-cơ 4:4). Lời hứa trong
Sáng thế Ký 3:15 cho thấy là Đức Chúa Trời có một chương trình để mang
loài người hòa thuận và về lại cùng Ngài. Bằng cách này, Ngài sẽ chuyển
hướng sự hận thù của họ vào Sa-tan. Muốn thực hiện điều ấy, Ngài phải
thành lập một kế hoạch để cứu loài người. Mà chương trình ấy hoàn toàn
không thể phá bỏ luật pháp về chính quyền của Ngài, là luật pháp của sự
công bình không sai chuyển. Nên kế hoạch của Chúa ấy là sự làm sạch tội
và sự tha thứ. Phải có hai điều ấy thì mới có sự trùng tu cho muôn vật đã
bị hư mất vì Sự Sa Ngã của tổ phụ loài người.
Các câu Kinh Thánh sau đây dạy gì cho chúng ta về sự làm sạch và tha
tội: Lê-vi Ký 1:3,4; I Cô-rinh-tô 5:7; và I Giăng 1:9?

Chữ sự chuộc tội trong Kinh Thánh bao gồm tất cả các ý nghĩa khác nữa,
ấy là sự can thiệp, sự đền tội, sự hòa giải, và sự hối tội. Trong trường hợp của
con người, chúng ta đã phạm tội; nhưng trong chương trình cứu rỗi của
Đức Chúa Trời, sự hy sinh và sự chết của Đấng Christ (Đấng Cơ Đốc) đã
chuộc chúng ta ra khỏi kềm kẹp của tội lỗi. Vì chính Ngài, Đấng Cơ Đốc
đã trả giá chuộc thay chúng ta. Sự trừng phạt đáng lẽ chúng ta phải nhận
chịu thì đã được Chúa gánh lấy rồi. Như vậy, luật pháp công bằng đã được
thực thi, nhưng do nơi giá mà Đức Chúa Giê-su đã trả chứ không phải bởi
chúng ta. Và chúng ta, mọi kẻ có tội nay đã được tuyên bố là kẻ chính trực
trước mặt Đức Chúa Trời. Sự trả giá chuộc là một điểm rất quan trọng và
thiết yếu để có “sự trùng tu cho muôn vật” (đọc Công vụ 3:21).
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Thứ Tư

29 Tháng 6

PHỤC HỒI QUA ĐỨC CHÚA GIÊ-SU
Chúng ta đã được dựng nên thật tuyệt hảo và hoàn toàn trong một thế
giới tuyệt vời. Nhưng địa đàng tuyệt hảo đã vì tội lỗi mà chẳng còn nữa, và
thế giới mà chúng ta đang sống đây đầy những tội ác, đau đớn, sợ hãi và
chết chóc. Chương trình cứu rỗi là để phục hồi thế gian trở lại với sự hoàn
hảo thưở ban đầu. Đấng Cơ Đốc đến thế gian để khôi phục những gì đã
mất vì Sự Sa Ngã của tổ phụ loài người.
Đọc Ga-la-ti 4:19. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến điểm quan trọng nào về
đời sống thuộc linh?

Hê-bơ-rơ 1:3 cho thấy rõ ràng hình ảnh chính Đấng Christ là ảnh tượng
của Đức Chúa Trời là “hình bóng của bổn thể Ngài.” Hãy so sánh câu này
với Giăng 14:9; II Cô-rinh-tô 4:4; Cô-lô-se 1:15, 27. Đức Chúa Giê-su
muốn liên kết với chúng ta đặng Ngài có thể làm mới hay trùng tu lại ảnh
tượng Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Nếu chúng ta để cho Đấng Christ
– là ảnh tượng của chính bổn thể Đức Chúa Trời, làm điều này thì chúng
ta có thể khôi phục lại sự toàn hảo mà Đức Chúa Trời đã đặt khi Ngài dựng
nên loài người.
Sự trùng tu toàn diện cho mỗi người theo ảnh tượng Đức Chúa Trời sẽ
xảy đến khi Đức Chúa Giê-su tái lâm (đọc I Cô-rinh-tô 15:49; I Giăng 3:2).
Nhưng vì Đấng Christ ở trong chúng ta và chúng ta ở trong Ngài nên sự
trùng tu đã khởi sự ngay từ khi chúng ta còn sống trên mặt đất. Khi điều
này xảy đến thì chúng ta có thể mang cộng đồng quanh mình đến gần cùng
Đức Chúa Giê-su là Đấng duy nhất có thể làm họ nên mới nữa.
Sự làm cho nên mới đang xảy ra lúc này đây. Nhưng tại sao chúng ta
phải nhớ rằng sự trùng tu không hoàn tất cho đến khi Đức Chúa Giê-su
tái lâm?
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Thứ Năm

30 Tháng 6

TRÁCH NHIỆM TRÙNG TU CỦA HỘI THÁNH
Chúng ta đã biết Đức Chúa Trời dựng nên địa cầu là hoàn thiện. Nhưng
tội lỗi đã phá hoại và làm cho hư nát. Nhưng địa cầu sẽ không hư nát muôn
đời vì Đức Chúa Trời sẽ khôi phục lại sự hoàn thiện như lúc Ngài mới
dựng nên. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn cả ấy là Đức Chúa Trời muốn
chúng ta, hội thánh của Ngài, ngay lúc này, phải có trách nhiệm trong sự
trùng tu ấy.
Đọc Mác 2:1-12. Đây là câu chuyện của một người bại nhưng nhờ có
các người bạn của mình nên anh ta đã được mang đến với Đức Chúa
Giê-su. Câu chuyện này cho thấy sự quan trọng của vai trò hội thánh
phải có trong công tác chữa lành và trùng tu?

Bốn người bạn đã phải dỡ một lỗ lớn trên mái nhà đặng thòng dây đưa
bạn mình đến cùng Đức Chúa Giê-su. Và Đức Chúa Giê-su đã chữa bệnh
(hồi phục) cho người bằng sự tha thứ mọi tội lỗi. Ngài đã ban sự bình an
cho người bệnh. Và Ngài ra lệnh cho người phải đứng dậy và bước đi. Đức
Chúa Giê-su cho chúng ta thấy rằng không ai thực sự hoàn toàn được chữa
lành trừ khi người ấy đã được hoàn toàn trùng tu linh, trí, và thể.
Sứ đồ Giăng diễn tả thế nào về lý do mà Đấng Cơ Đốc phải đến thế
gian? Niềm hy vọng nào chúng ta có được qua những lời hứa này? Đọc
Giăng 10:10 và I Giăng 3:8.

Giăng 10:10 là sứ điệp của Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là lời tuyên ngôn sứ
mạng của Đức Chúa Giê-su. Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, nên
phải theo chân Ngài mà phá hỏng mưu đồ của ma quỉ, và thay thế sự chết
bằng sự sống khỏe mạnh và dư dật (đọc Công vụ 10:38; I Giăng 2:6) Hội
thánh đã được kêu gọi để hợp tác với Đấng Cơ Đốc đặng đưa người ta đến
sự trùng tu, khôi phục lại ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong họ qua cả
ba phần trí, thể, linh.
Ai là những người cần sự giúp đỡ của bạn lúc này? Sự giúp đỡ nào
bạn có thể có cho họ?
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Thứ Sáu

1 Tháng 7

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Là dân của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được kêu gọi để phục vụ và
mang lợi ích đến cho tha nhân. Chúng ta phải hướng dẫn người khác đến
với các lời hứa về niềm hy vọng và sự khôi phục mà chúng ta đã nhận được
trong Đức Chúa Giê-su. Có nhiều phương thức mà Đức Chúa Trời đã làm
việc qua chúng ta. Có những hội thánh phục vụ phần thể của cộng đồng
qua các mục vụ sức khỏe. Các bệnh viện của giáo hội chúng ta cũng cùng
một mục tiêu này. Phần trí được phục hồi qua các lớp huấn luyện cũng
như các trường học của giáo hội. Hội thánh cũng có thể đóng góp để giúp
đỡ các trường học, hoặc tổ chức các lớp dạy người khác đọc, viết, và cả
các mục vụ cố vấn hay tư vấn. Khi cộng đồng nhận sự giúp đỡ để trùng tu
đời sống họ qua sức khỏe và giáo dục, họ sẽ dần dần ý thức được họ cần
có sự trùng tu thuộc linh, dầu lúc ban đầu họ không nghĩ đến. Đây chính
là mục tiêu mà Đức Chúa Trời muốn mỗi người phải làm để trở lại giống
như Ngài (đọc Ê-phê-sô 4:22-24). Hội thánh là nơi cộng đồng tìm được sự
trợ giúp cho đời sống tâm linh của họ, hơn bất cứ một tổ chức xã hội hay
bệnh viện nào của thế gian.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Cho các ví dụ nào mà hội thánh bạn đã làm để phục hồi trí, thể, linh

cho cộng đồng của bạn. Chia sẻ với lớp học ý kiến bạn có về cách mà hội
thánh của bạn có thể phục vụ đồng bào thành công hơn.
2. Thảo luận tư tưởng rằng chúng ta cần phải được trùng tu, đặng phục
hồi lại như ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Điều này được thực hành như
thế nào? Làm sao chúng ta biết là chúng ta đang ở trong tiến trình ấy? Tại
sao chúng ta phải có một ý niệm về Đức Chúa Trời tỏ tường trước khi
chúng ta có thể bắt đầu sự phục hồi cho chính mình? Chúng ta cần phải
luyện tập như thế nào để không nản lòng nếu thấy sự phục hồi của mình
không tiến triển?
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