CHỊU LẤY ĐẠO
Công vụ 17:10-15. Câu gốc. 11
Những người nầy có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca,
đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh thánh,
để xét lời giảng có thật chăng.

Nhân ngày cổ động học Trường Chúa nhật.
Khai triển bài học
Tìm các điểm giống nhau. c1-9 và c10-14.

- Phaolô vào nhà hội. c1,10, 17
- Phaolô giảng KT. c3 so 11;
- Có kết quả
c4 so 12.
- Gặp bắt bớ
c5 so 13.
- Bảo vệ và đưa Phaolô đi. c5,6 so 14,15.
1. Đạo trong Kinh thánh. c3,11
C3 “lấy Kinh thánh cắt nghĩa” c11 “tra xem Kinh thánh”
Hãy nhận ra điều đúng hơn:
- Người Têsalônica: Đạo trong sứ giả? c4. “được khuyên dỗ nối theo”
Học lời Chúa trên nền tảng nào? có 3 chữ “khuyên” “dỗ” và “nối”

theo Phaolô và Sila. = khuyên lơn, dạy dỗ, bị lôi cuốn theo người
hầu việc. Người Tês tiếp nhận lời Chúa vì: bởi cách trình bày, do
cảm tình đối với PL, thu phục vì cách hầu việc Chúa.
- Người Bê-rê: Đạo trong Kinh thánh. c11 “có ý hẵn hoi hơn”

một vài cách dịch khác = khá hơn, cởi mở, cao nhã, trình độ hơn.
- “lấy đạo”. Chữ “chịu lấy Đạo” trong Tân ước, nhất là sách Công
vụ có nghĩa là chịu tiếp nhận Chúa Giêxu mà các tiên tri cựu ước đề
cập đến. Người Do thái trong nhà hội giữ cựu ước, bây giờ Phaolô
chỉ ra Chúa Giêxu là Đấng luật pháp, lễ nghi cựu ước chỉ đến. Đối
với chúng ta ngày nay, cần chỉ ra Chúa Cứu Thế mà các tôn giáo
tìm kiếm.
“Tra xem” nghiên cứu lời KT để so sánh. So 2 bức tranh.
“xét lời” kiểm chứng lời giải thích, về nhà nhớ lại lại…(nhơi)
“tin” sự tiếp nhận sau khi qua 3 cái rây “lấy” “tra” “xét”.
“theo” bước đi trong điều mình đã nhận. Sự thực hành.
So sánh 2 cách nhận Lời Chúa: - “Được khuyên dỗ nối theo” và
- “Lấy , tra, xét, tin, theo”.

Nền tảng đức tin và sự theo Chúa của hai nhóm người nầy khác
nhau thế nào? -Tês = đặt trên người rao sứ điệp;- Bêrê = Lời Chúa.
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ICôr 2:5 Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết
khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền
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phép; hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài
người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời.

@ Bạn bị thu hút bởi người rao sứ điệp hay sứ điệp?
Nghe cùng suy gẫm: - Một xưởng phim hợp đồng diễn viên Hollywood, người
đạo diễn nước bạn nói “tụi diễn viên nước ngoài diễn dỡ quá!”.
- Ngạc nhiên, người nghe hỏi: “sao gọi là diễn dỡ”. - Đáp: “Vì tụi nó diễn mà
nhìn không biết nó đang diễn”

Khi nghe giảng bạn nghe Lẽ thật hay xem diễn viên?
Có nhiều cách rao giảng khác nhau, nhưng nghe được “Đạo” ở bên
trong lời nói và tiếp nhận là đều cần hơn.
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IPhi 4:11
Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm
truyền của Đức Chúa Trời;
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ICôr 2:3 Chính tôi đã ở giữa anh em, bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm.
Chân dung của Phaolô tại Tês là hình ảnh rất đẹp của người hầu việc
Chúa. Nhưng nếu chỉ đặt nền tảng đức tin trên con người và chức
vụ thì mới là hành trình chứ chưa phải đích đến.
2. Đạo trong Tấm lòng. c11,12
a. Tấm lòng mỗi người. c11 có 3 chữ chỉ tấm lòng như “đất
“có ý”, “sẵn lòng”, “ngày nào cũng”.

tốt”:

Tâm trạng ra sao trước khi nghe lời Chúa?
Vài câu KT trong thiên 119
- Mong ước? Thi 119:82 Mắt tôi hao mòn vì mong ước lời Chúa;
- Hay như lúc cá cắn câu đang kéo lên bờ?
Thi 119:162 Tôi vui vẻ về lời Chúa, Khác nào kẻ tìm được mồi lớn.
- Hoặc như được của cải hiếm có? Thi 119:14 Tôi vui mừng về đường
chứng cớ Chúa, như thể vui mừng về của cải hiếm hiệm.
b. Tấm lòng với nhau.

c10-12. Cách học KT của người Bê-rê?
+ c10-12. Những chữ “cùng học”:
c10 “nhà hội”, c11 “Những người”; “đều sẵn lòng”;
c12 “trong bọn họ”; “có nhiều”; “khá đông”.
+ c11. Năm bước “đồng hành”. Lấy, tra, xét, tin, theo.
@ Bạn có biết cùng học KT là khích lệ người khác học không?
Câu chuyện: Nghĩ đến người khác là thiên đàng.

3. Đạo trong Hành động. c13-15
a. Hành động vững vàng. c13.
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Cong 17:13
Nhưng khi người Giu-đa ở thành Tê-sa-lô-ni-ca hay Phaolô cũng truyền đạo Đức Chúa Trời tại thành Bê-rê, bèn đến đó để rải sự
xao xuyến rối loạn trong dân chúng.

Những người gieo rắc nầy đến đâu? chữ “dân chúng” cho thấy điều
gì? những người Giuđa không vào bên trong tín hữu Bê-rê, vì họ
vững vàng theo lời Chúa.

Xem Công 18:5 “Khi Si-la và Ti-mô-thê từ xứ Ma-xê-đoan đến, thì Phaolô hết lòng chuyên lo về sự giảng dạy”.
Đối chiếu IICôr 8:1+ Philíp 4:5… Si-la và Tim ở lại Bêrê, và sau
đó đi ngược trở lên thanh Philíp là điểm dừng chân đầu tiên trong
chuyến truyền giáo thứ hai, sau đó đem số dâng giúp từ Philíp đến
với PhaoLô. Công vụ 16:11-15.
- Thiết tưởng có một điều cần biết trong sự dự phần:

Biết giới hạn trong sự dự phần của mình.

b. Hành động Phó thác. c5,13 so c6,14
- Cong 17:5 Nhưng người Giu-đa đầy lòng ghen ghét, rủ mấy đứa hoang
đàng nơi đường phố, xui giục đoàn dân gây loạn trong thành. Chúng nó
xông vào nhà của Gia-sôn, tìm bắt Phao-lô và Si-la đặng điệu đến cho
dân chúng. - c13 “rãi sự xao xuyến rối loạn trong dân chúng”.

Bạn tưởng người Giuđa không theo Chúa sao? Họ theo Chúa.
Nhóm người được Kinh thánh gọi là Giuđa, và nhóm người tin
Chúa sau khi Phaolô giảng là một. Nhưng khác nhau ở điểm: Người
theo Chúa trong thời kỳ “luật pháp” và người theo Chúa theo thời
“Ân điển”. Người thờ phượng Chúa giữ theo nghi lễ và người gặp
Chúa trong đời sống của mình. Cả hai nhóm người nầy cũng giống
như đời sống Phaolô trước khi gặp Chúa và sau khi gặp Chúa.
Galati đoạn 4 Phaolô ví “thời kỳ luật pháp” theo Chúa giống như
“thời thơ ấu”, còn “thời Ân điển” như “Thành nhân”. Galati 4:1-7
ICôr 13:11 Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư tưởng như con
trẻ, suy xét như con trẻ; khi tôi đã thành nhân, bèn bỏ những điều thuộc
về con trẻ.
- Người Giuđa làm gì? Hãy tìm những từ ngữ giống như con trẻ.
“ghen ghét, ghen ghét, xui giục, gây loạn, xông vào, tìm bắt, la lên, là đồ,
làm rối động.” “cho nó đánh lại một ái đi, mới chịu êm”
- Phaolô và đoàn truyền giáo làm gì? Hãy tìm từ ngữ thành nhân.
“anh em khiến, ở lại, người dẫn, đưa người đến, đem lịnh”
c. Hành động dự phần. c15 + 18:5

Có bao nhiêu hành động dự phần truyền bá Phúc âm? c14,15.
+ Ba phương diện: - sự bảo vệ và đưa đi của tín hữu Bêrê, - sự cộng
tác của Sila và Tim - sự dâng giúp của tín hữu Philíp. 16:14-15.
- Si-la và Tim ở lại xứ Ma-xê-đoan làm gì?
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Công 17:10
Tức thì, trong ban đêm, anh em khiến Phao-lô và Si-la đi
14
đến thành Bê-rê.
Tức thì, anh em khiến Phao-lô đi phía biển, còn Si-la
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với Ti-mô-thê ở lại thành Bê-rê. Những người dẫn Phao-lô đưa người
đến thành A-thên; rồi trở về, đem lịnh cho Si-la và Ti-mô-thê phải đến
cùng người cho gấp.
Câu Kinh thánh trênn có 2 lĩnh vực:
- Các tín hữu đã biết phân biệt lãnh vực nào thuộc về mình (màu xanh).

Có lẽ lúc đầu Phaolô muốn đi đường bộ đến Athên, nhưng các tín
hữu điạ phương đã “khiến” có nghĩa là thuyết phục, hay mạnh hơn
là bắt phục Phaolô phải đi đường biển, sẽ đến nơi an toàn hơn. Một
bản dịch khác “họ giữ Si-la và Timôthê ở lại Bêrê”.
Về sau nếu tham khảo: Công 21:4 Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh
cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem.

Phaolô không chịu nghe, sau đó Chúa dùng một tiên tri Agabút
ngăn và báo trước: Cong 21:11 11 Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây
lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: Nầy là lời Đức Thánh
Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng
nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo.

Và,
- Lĩnh vực nào thuộc về người của Đức Chúa Trời (màu đỏ).
Trong một vài việc mang tính dân sự Phaolô cần chịu nghe lời các
tín hữu, nhưng trong phương diện có liên quan đến chức vụ, các tín
hữu nầy họ nhận lời nói Phaolô như “phát lịnh”. Dù không được
ghi rỏ ở thời điểm nầy, nhưng về sau khi Sila và Timôthê từ xứ
Maxêđoan đến, thì sự hầu việc Chúa của Phaolô có nhiều thuận lợi
hơn.
Để công việc Chúa được phát triển các tín hữu cần biết lĩnh vực nào
Chúa dùng mình, lĩnh vực nào thuộc về người được Chúa kêu gọi.
Riêng người hầu việc Chúa cũng nên biết sự hạn chế của mình và
cần sự giúp đở của tín hữu. Tuy nhiên trong lĩnh vực thuộc về trách
nhiệm Chúa giao cũng cần có kiên quyết thực thi để ý muốn Chúa
được thành trong công việc qua Hội thánh Đức Chúa Trời.

