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Nếu quý vị có Kinh Thánh, và tôi hy vọng như vậy, xin mời cùng mở ra 

với tôi Giăng đoạn 3. Hôm nay có thể sẽ là một ngày rất quan trọng, một 

trong những ngày quan trọng nhất trong cuộc đời quý vị. Tôi nói điều đó 

không phải để tạo kịch tính. Lời Chúa hôm nay quá tốt lành và quá quan 

trọng không thể đem ra để tạo kịch tính, nhưng tôi nói điều đó bởi vì tôi tin 

rằng Lời Chúa quan trọng đối với tất cả chúng ta cho đến cả cõi đời đời. 

Không có gì mới mẻ hay ly kỳ tôi muốn trình bày cho quý vị, nhưng ngay 

từ đầu, tôi muốn quý vị hãy thật chú ý vào những lẽ thật mà chúng ta sắp 

học trong Giăng đoạn 3. Tuần trước chúng ta đã xem xét những điểm chính 

yếu của Sự cứu rỗi trong Phúc âm. Chúng ta đã xem xét Phúc âm, vốn cho 

chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời công bình và đầy ân điển của cả vũ trụ đã 

đoái xem con người tội lỗi vô vọng, và ban Con Ngài, Chúa Giê-xu Christ, 

Đức Chúa Trời trong xác thịt, để chịu lấy cơn thạnh nộ của Ngài dành cho 

tội lỗi trên thập tự giá, và bày tỏ quyền năng của Ngài trên tội lỗi trong sự 

phục sinh, để hễ ai tin nơi Ngài sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời đời 

đời. Đó là Phúc âm. Và đó là Phúc âm mà nhiều người biết. Tôi đoán là 

phần lớn trong chúng ta đều biết. Nhưng hiện thực mà chúng ta dừng lại 

trong tuần trước là chỉ biết thôi thì không đem đến cho chúng ta Sự cứu rỗi. 
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Chúng ta có thể biết tất cả những điều này, mà vẫn phải trình diện trước 

Chúa Giê-xu một ngày kia và nghe Ngài phán: “Ta không hề biết ngươi. 

Hãy tránh xa khỏi ta hỡi kẻ làm ác.” Câu hỏi vẫn còn đó, làm sao để Phúc 

âm này trở nên thực hữu trong đời sống chúng ta? Làm sao để Phúc âm này 

trở nên năng quyền của Đức Chúa Trời cho Sự cứu rỗi trên mỗi đời sống 

của chúng ta? Đây là một câu hỏi quan trọng cho cả cõi đời đời. Đó là điều 

tôi muốn chúng ta cùng đi sâu vào, và tôi cũng muốn nghe câu trả lời của 

Chúa Giê-xu nữa. Chúng ta sẽ đọc Giăng đoạn 3 câu 1 đến câu 21. Đây là 

một phân đoạn mà cho dù quý vị chỉ mới tham gia nhóm lần đầu tiên hôm 

nay, thì có lẽ cũng đã quen thuộc, vì nó bao gồm cả Giăng 3:16, là câu 

Kinh Thánh mà chúng ta thấy ở rất nhiều nơi. Nhưng tôi muốn quý vị lắng 

nghe những câu Kinh Thánh này. Xin lắng nghe Chúa Giê-xu phán như thể 

quý vị chưa từng nghe câu chuyện này trước đây.   

Xin lắng nghe Giăng đoạn 3 câu 1Trong vòng người Pha-ri-si, có người 

tên là Ni-cô-đem, là một người trong những kẻ cai trị dân Giu-đa. 
2 

Ban đêm, người nầy đến cùng Đức Chúa Jêsus mà nói rằng: Thưa 

thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những 

phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai 

làm được. 
3 Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta 

nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được 

nước Đức Chúa Trời. 
4 
Ni-cô-đem thưa rằng: Người đã già thì sanh lại 

làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? 
5 

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu 

một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được 

vào nước Đức Chúa Trời. 
6 
Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi 

sanh bởi Thánh Linh là thần. 
7 
Chớ lấy làm lạ về điều ta đã nói với 
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ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 
8 
Gió muốn thổi đâu thì thổi, ngươi 

nghe tiếng động; nhưng chẳng biết gió đến từ đâu và cũng không biết 

đi đâu. Hễ người nào sanh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. 
9 
Ni-cô-

đem lại nói: Điều đó làm thể nào được? 
10 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 

Ngươi là giáo sư của dân Y-sơ-ra-ên, mà không hiểu biết những điều 

đó sao! 
11 

Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, chúng ta nói điều mình 

biết, làm chứng điều mình đã thấy; còn các ngươi chẳng hề nhận lấy 

lời chứng của chúng ta. 
12 

Ví bằng ta nói với các ngươi những việc 

thuộc về đất, các ngươi còn chẳng tin thay; huống chi ta nói những việc 

thuộc về trời, thì các ngươi tin sao được? 
13 

Chưa hề có ai lên trời, trừ 

ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. 
14 

Xưa Môi-se 

treo con rắn lên nơi đồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị 

treo lên dường ấy, 
15 

hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời 

đời. 
16 

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một 

của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống 

đời đời. 
17 

Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng 

phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà 

được cứu. 
18 

Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã 

bị đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời. 
19 

Vả, 

sự đoán xét đó là như vầy: Sự sáng đã đến thế gian, mà người ta ưa sự 

tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 
20 

Bởi vì phàm ai làm 

ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của 

mình phải trách móc chăng. 
21 

Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến 

cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm 

trong Đức Chúa Trời. 
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“Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi” Chúa Giê-xu phán. “Nếu một 

người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời.” 

Đây là một lời tuyên bố quả quyết liên quan đến câu hỏi “anh đã được tái 

sanh chưa?” Nghe có vẻ không còn hợp thời cho lắm nhưng đây vẫn là một 

thuật ngữ khá phổ biến. Một ví dụ là ở Tập đoàn Nghiên cứu Barna. Chắc 

có lẽ quý vị khá quen thuộc với tên tuổi của tập đoàn này. Đây là một tổ 

chức nghiên cứu Cơ đốc, họ thực hiện rất nhiều cuộc khảo sát để xem có 

bao nhiêu Cơ đốc nhân, hay Cơ đốc nhân đang sống như thế nào,… Thật 

ra, nếu được khảo sát bởi Barna, câu đầu tiên quý vị được hỏi sẽ là quý vị 

đã được tái sanh chưa? Và sau đây là cách để Barna biết một người có phải 

là một Cơ đốc nhân tái sanh hay không. Câu hỏi đầu tiên quý vị được hỏi 

sẽ là: “Có kết ước cá nhân nào của anh/chị với Chúa Giê-xu vẫn còn quan 

trọng với cuộc sống của anh/chị hiện tại không?” “Có kết ước cá nhân nào 

của anh/chị với Chúa Giê-xu vẫn còn quan trọng với cuộc sống của anh/chị 

hiện tại không?” Nếu câu trả lời là “có” thì quý vị sẽ được hỏi tiếp một câu 

nữa. Câu hỏi nối theo sẽ là: “Anh/chị có biết hoặc tin là mình sẽ được vào 

thiên đàng không?” Và nếu quý vị trả lời là “tôi tin mình sẽ được vào thiên 

đàng bởi vì tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu, thì như vậy là quý vị đã được tái 

sanh. Đó là tất cả những gì quý vị cần làm. Quý vị là một Cơ đốc nhân tái 

sanh theo Barna. Kết quả là có gần một nửa dân số Hoa Kỳ, theo Barna, 

gần một nửa dân số Hoa Kỳ là Cơ đốc nhân tái sanh.  

Gần một nửa dân số đất nước chúng ta được tái sanh. Nhưng khi đi sâu hơn 

vào bài khảo sát của Barna, quý vị sẽ còn bắt gặp rất nhiều điều thú vị. Quý 

vị bắt đầu thấy niềm tin của Cơ đốc nhân tái sanh rất đa dạng. Thật ra, có 

một lượng lớn Cơ đốc nhân tái sanh tin rằng Việc làm có thể giúp họ được 

vào thiên đàng. Rồi khi xem phần khảo sát về lối sống, quý vị sẽ thấy rằng 
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Cơ đốc nhân tái sanh, tôi xin trích dẫn: “đời sống họ về nhiều mặt gần như 

không thể phân biệt được với những người không phải Cơ đốc nhân.” Có 

một dòng tựa ghi như sau: “Cơ đốc nhân tái sanh cũng ly dị như những 

người không phải Cơ đốc nhân.” Rồi bài khảo sát đó tiếp tục nói rằng theo 

nhiều nghiên cứu khác nhau, Cơ đốc nhân tái sanh cũng nghe và xem các 

sản phẩm giải trí giống như những người không phải Cơ đốc nhân. Họ 

cũng ưa thích sự sở hữu vật chất như những người không phải Cơ đốc 

nhân. Họ phản ứng với sự bất công trên thế giới cũng giống như những 

người không phải Cơ đốc nhân. Và kết quả là nhiều người đã dựa trên kết 

quả khảo sát của Barna để kết luận rằng Cơ đốc nhân tái sanh thật sự 

không khác những người không phải Cơ đốc nhân là mấy. Và điều tôi 

muốn chứng minh với quý vị là kết luận này hoàn toàn sai. Kết luận này 

hoàn toàn vô giá trị. Tôi không nói rằng kết quả khảo sát của Barna là vô 

giá trị. Tôi tin rằng họ có những số liệu rất chính xác. Điều tôi muốn nói là 

tôi nghĩ nghiên cứu này không cho thấy Cơ đốc nhân tái sanh  và những 

người không phải Cơ đốc nhân sống và tin vào những điều giống nhau. Tôi 

tin rằng kết quả này cho thấy có rất nhiều người tin rằng họ là Cơ đốc nhân 

tái sanh trong khi họ không phải như vậy. Đời sống và niềm tin của họ xác 

nhận điều đó. Hãy suy nghĩ về những yêu cầu cần có để được xếp là Cơ 

đốc nhân tái sanh theo Barna, rằng anh/chị đã có một kết ước cá nhân với 

Chúa Giê-xu và anh/chị tin rằng mình sẽ được vào thiên đàng. Quý vị tin 

vào Chúa Giê-xu và tin rằng mình sẽ được vào thiên đàng. Không có điều 

nào trong hai điều này, không điều nào đúng với những gì Kinh Thánh dạy 

về ý nghĩa của việc được tái sanh. Quý vị tin vào Chúa Giê-xu. Ai không 

tin chứ? Những người say rượu mà tôi gặp trên đường cũng tin vào Chúa 

Giê-xu. Những người đang sống thử với nhau cũng tin vào Chúa Giê-xu. 

Những người nam người nữ không đi nhóm lại 40 năm rồi cũng tin vào 
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Chúa Giê-xu. Vô số người yêu mến thế gian, những tín hữu hâm hẩm cũng 

tin vào Chúa Giê-xu. Vô số tín hữu ngày nay tin vào Chúa Giê-xu nhưng 

chưa bao giờ được tái sanh. Điều tôi muốn chúng ta làm  là suy nghĩ về ý 

nghĩa của việc được tái sanh. Và tôi muốn chúng ta không chỉ xem xét 

trong Giăng 3. Hãy cùng xem với tôi Giăng đoạn 2 câu 23. Hãy lắng nghe 

lời Kinh Thánh chép ở đây. Tôi muốn quý vị thấy thể nào một người có thể 

tin Chúa Giê-xu nhưng lại không có dấu hiệu gì cho thấy người đó đã được 

tái sanh. Hãy lắng nghe Giăng 2:23 Đương lúc Ngài ở thành Giê-ru-sa-

lem để giữ lễ Vượt Qua, có nhiều người thấy phép lạ Ngài làm, thì tin 

danh Ngài. Đây rồi, họ đã tin. Hãy lắng nghe câu 24 Nhưng Đức Chúa 

Jêsus chẳng phó thác mình cho họ, vì Ngài nhận biết mọi người. Thật là 

một câu Kinh Thánh thú vị ở đây. Có rất nhiều người tin Chúa Giê-xu, 

nhưng Ngài chẳng phó thác mình cho họ. Một trường hợp minh họa cho 

điều này là Ni-cô-đem. Trong câu 2 chúng ta thấy ông biết, ông tin Chúa 

Giê-xu đến từ Đức Chúa Trời, nhưng ông không hiểu thế nào là được tái 

sanh. Và nếu Chúa Giê-xu đã phán Nếu một người chẳng sanh lại, thì 

không thể thấy được nước Đức Chúa Trời, thì tôi nghĩ câu hỏi quan 

trọng cho cả cõi đời đời cần đặt ra là “quý vị đã được tái sanh chưa?” Để 

có thể trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần xem xét thế nào là được tái 

sanh, đó là điều tôi muốn chúng ta cùng học hỏi với nhau.Tôi muốn quý vị 

nhìn thấy những gì Kinh Thánh dạy, những gì Đức Chúa Trời dạy về 

những điều xảy ra trong sự sanh lại, những điều xảy ra khi chúng ta được 

tái sanh. Bởi vì điều này quan trọng cho cả cõi đời đời. Nó rõ ràng hoàn 

toàn vượt quá niềm tin tri thức. Đây là một điều rất lớn lao, bởi vì chúng ta 

đã quá quen thuộc với việc ngồi trong một căn phòng như thế này, lắng 

nghe diễn giả nói một số điều gì đó, rồi đáp ứng trong lòng và trong tâm trí 

bằng cách nói “vâng, tôi tin như vậy.” Nhưng điều chúng ta cần nhận ra là 
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quý vị có thể ngồi trong một căn phòng như thế này mỗi một Chúa Nhật 

trong suốt cả cuộc đời mình, kể từ khi còn là một đứa bé, mà vẫn không 

nhận lãnh được kết quả của Phúc âm là Sự cứu rỗi, vẫn không được tái 

sanh. Vậy được tái sanh liên quan đến những gì? Cho nên tôi muốn quý vị 

cùng xem xét và nhìn thấy những điều Đức Chúa Trời làm trong lòng 

chúng ta khi chúng ta được tái sanh. Tất cả những điều chúng ta sắp học 

với nhau là về những gì Đức Chúa Trời làm. Tôi không nói rằng chúng ta 

không có vai trò nào ở đây. Chúng ta sẽ nói về phần đó sau, nhưng điều tôi 

muốn quý vị nhìn thấy là Đức Chúa Trời chính là diễn viên chính trong Sự 

cứu rỗi, và Ân điển của Đức Chúa Trời thấm đẫm toàn bộ bức tranh về ý 

nghĩa của việc được tái sanh. Ngay cả Đức tin, về cốt lõi, cũng chính là 

một món quà của Ân điển, và tôi muốn quý vị thấy được điều này quan 

trọng như thế nào. Bởi vì, như quý vị đã nghe tôi nhấn mạnh trong suốt 

mấy tuần vừa qua rồi đấy, vấn đề không nằm ở việc nói ra một lời cầu 

nguyện, ký vào một phiếu quyết định, hay bước lên khỏi hàng ghế của 

mình. Và tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng đức tin của quý vị không dựa trên 

một lời cầu nguyện, một phiếu quyết định, hay một cuộc trò chuyện. Đức 

tin của quý vị thậm chí cũng không dựa trên một quyết định, mà đức tin 

của quý vị dựa trên một Đức Chúa Trời, Đấng ban Ân điển ngập tràn trên 

quý vị, biến đổi cuộc đời quý vị. Quý vị sẽ thấy điều này dần được mở ra. 

Như vậy điều gì xảy ra khi chúng ta được tái sanh? Tôi muốn quý vị suy 

nghĩ về câu hỏi này dựa trên Giăng 3 theo bốn cách khác nhau. Tôi không 

nói rằng những điều này phải xảy ra theo thứ tự 1, 2, 3, và 4 nhé. Xin hãy 

thoát ra khỏi suy nghĩ rằng vấn đề mà chúng ta đang nói đến là một danh 

sách đánh dấu. Hãy cùng xem điều gì xảy ra khi chúng ta được tái sanh 

nhé. 
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Thứ nhất: Khi chúng ta được tái sanh, Đức Chúa Trời bày tỏ nhu cầu của 

chúng ta.  Đức Chúa Trời bày tỏ nhu cầu của chúng ta. Quý vị cần phải 

nhận biết rằng Ni-cô-đem là một người Pha-ri-si, một thành viên của hội 

đồng lãnh đạo Do Thái, như Kinh Thánh đã chép ngay từ đầu. Đây là một 

người rất được tôn trọng. Nhưng ít ra ông là một người  có lòng sốt sắng về 

đạo. Ông đã dành cả cuộc đời mình để học biết làm sao để được vào Vương 

quốc của Đức Chúa Trời. Ông đã dành cả cuộc đời mình dạy cho mọi 

người những mạng lệnh cần tuân theo, những hành động cần thực hiện để 

được vào Vương quốc của Đức Chúa Trời. Những điều ông đã dành cả đời 

mình để làm đó càng làm tăng sức nặng của những lời Chúa Giê-xu phán 

trong câu 3. Vì người đã phục vụ Đức Chúa Trời cách hoàn toàn tận hiến 

này nghe Chúa Giê-xu phán: “những điều ngươi làm không hề có sự sống 

thuộc linh bên trong.” Lời nhận định trong câu 3 này đã phá đổ hoàn toàn 

nền tảng cuộc đời của Ni-cô-đem, những điều Ni-cô-đem đã làm trong suốt 

cuộc đời mình. Ngài phán: “tôn giáo của ngươi đến cuối cùng chỉ là vô 

nghĩa.” Đó chỉ là lớp vỏ ngăn cách ngươi với Đức Chúa Trời. Có thể nào 

tôn giáo của chúng ta ngày nay cũng trở thành một lớp vỏ ngăn cách chúng 

ta với Đức Chúa Trời không? Tôn giáo nghĩa là chúng ta có thể hàng tuần, 

hàng tuần đến lắng nghe, nhưng lại che đậy sự thật là chúng ta đã bị phân 

cách khỏi Đức Chúa Trời, và dù cho chúng ta có cố gắng đến đâu chúng ta 

cũng không thể đến được với Ngài. Đây là điều Chúa Giê-xu muốn nói ở 

đây. Ngài chỉ ra nhu cầu của Ni-cô-đem, và tôi nghĩ Ngài làm điều đó theo 

nhiều cách khác nhau. Tôi muốn quý vị nhìn thấy điều Ngài nói đến khi 

giới thiệu ý tưởng về sự sanh lại này. Ngài phán gì? 

Trước tiên Chúa Giê-xu phán sự sanh lại là cần thiết để biết Đức Chúa 

Trời. Quý vị không thể biết Đức Chúa Trời nếu không có sự sanh lại, nếu 
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không được tái sanh. Đó là điều Ngài phán. Không ai có thể thấy Vương 

quốc của Đức Chúa Trời nếu không được tái sanh. Đến câu 7 chúng ta thấy 

Ngài phán “Các ngươi phải sanh lại.” Ngài không chỉ nói riêng với Ni-cô-

đem rằng, ngươi khác với mọi người, để được vào Vương quốc của Đức 

Chúa Trời, NGƯƠI phải được tái sanh. Mà Ngài phán điều đó với mỗi một 

người chúng ta trong căn phòng này… Thưa quý vị, để bất cứ ai trong căn 

phòng này được trải qua cõi đời đời với Đức Chúa Trời, chúng ta phải được 

tái sanh. Đây không phải là một sự lựa chọn. Đây là CON ĐƯỜNG. Quý 

vị phải được tái sanh. Sự sanh lại là cần thiết để biết Đức Chúa Trời. 

Thứ nhì, không thể có sự sanh lại nếu không có Đức Chúa Trời. Không thể 

được nếu không có Đức Chúa Trời. Ngay khi Chúa Giê-xu phán điều đó, 

Ni-cô-đem gần như bị sốc, bị lặng người đi. Rồi ông hỏi “Người đã già thì 

sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai 

sao?” Và chúng ta thấy rõ ràng đó không phải là điều Chúa Giê-xu đang 

nói đến. Ngài không nói về việc quay trở vào lòng mẹ theo nghĩa đen. Rõ 

ràng điều đó là không thể. Nhưng Ni-cô-đem bắt đầu nắm được một chút 

về vấn đề mà Chúa Giê-xu đang cố truyền đạt, sự thật là chúng ta không 

thể làm được điều đó. Điều đó là bất khả thi. Chúng ta không thể tự mình 

sanh lại, không thể tự mình tái sanh. Chúng ta không thể tự làm điều đó. Ý 

tôi là làm gì có ai quyết định được sanh ra chứ? Chúng ta không thể tự 

quyết định việc mình được sanh ra. Đó là hình ảnh Chúa Giê-xu đang đưa 

ra ở đây. Ngài muốn cho Ni-cô-đem thấy đó là một điều bất khả thi đối với 

chúng ta. Khái niệm này, từ ngữ tái sanh này theo nghĩa đen là được sanh 

ra từ thiên thượng. Và Ngài bắt đầu nói về Thánh Linh mà chúng ta sẽ nói 

đến lát nữa đây. Nhưng ý Ngài là, đây là một việc xảy ra cho chúng ta từ 

thiên thượng, chúng ta không thể điều khiển việc này. Điều này là bất khả 
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thi nếu không có Đức Chúa Trời từ thiên thượng, nếu không nhờ Thánh 

Linh Ngài ban sự sống. Đây cũng chính là hình ảnh chúng ta có về Sự cứu 

rỗi xuyên suốt Tân Ước. Sau này trong một phần ký thuật khác, Ma-thi-ơ 

đoạn 19 câu 26 và 27, Chúa Giê-xu đang phán với các môn đồ, họ lắng 

nghe Ngài trong khi Người Trai Trẻ Giàu Có đang bỏ đi, và họ hỏi: “Vậy 

thì ai được rỗi?” Đức Chúa Jêsus ngó môn đồ mà phán rằng: “Điều đó loài 

người không thể làm được, song Đức Chúa Trời làm mọi việc đều được.” 

Với Đức Chúa Trời. Sẽ là bất khả thi nếu không có Đức Chúa Trời. Nhưng 

sẽ là khả thi nếu có Đức Chúa Trời. Thật ra, điều tôi muốn làm là cho quý 

vị xem qua thật nhanh bức chân dung mà Tân Ước, mà Kinh Thánh vẽ ra 

về chúng ta trước khi chúng ta được tái sanh, trước khi chúng ta đặt đức tin 

nơi Đấng Christ, trước khi chúng ta nhận được Sự cứu rỗi, trước khi Phúc 

âm này có hiệu quả trong cuộc đời chúng ta. Kinh Thánh mô tả chúng ta 

khi đó như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi lần lượt qua từng điều một, đồng 

thời cũng sẽ xem xét rất nhiều địa chỉ Kinh Thánh. Nếu quý vị có thời gian, 

cách học này giống như là phần chuẩn bị cho Hội thánh vậy. Nếu quý vị có 

thời gian để ghi chép những địa chỉ này lại thì tốt, nhưng chủ yếu là tôi 

muốn quý vị lắng nghe bức chân dung của Kinh Thánh về cuộc đời quý vị, 

cuộc đời nếu không được tái sanh, nếu không có những việc làm của Đấng 

Christ. Đây là những điều Kinh Thánh dạy. 

Thứ nhất: Chúng ta xấu xa về đạo đức. Chúng ta xấu xa về đạo đức. Tôi 

biết rằng ngay khi tôi nói điều này ra, quý vị sẽ thấy hơi bị đụng chạm một 

chút. Nếu tôi nói “Chúng ta tội lỗi.” Vâng, đúng. Nếu tôi nói: “Chúng ta 

đưa ra những quyết định sai lầm.” Vâng, đúng là có như vậy. Nhưng còn 

xấu xa về mặt đạo đức? Như vậy là nói hơi quá xa rồi đấy.” Nhưng đúng là 

Kinh Thánh đã nói xa như vậy đấy. Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 21. Sáng Thế 
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Ký 8:21 …vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. Sáng 

Thế Ký 8:21 …vì tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi còn tuổi trẻ. 

Điều này khá là rõ ràng. Rồi quý vị đến với Tân Ước. Lu-ca đoạn 11. Chúa 

Giê-xu đang phán với các môn đồ trong câu 11 đến 13 về sự cầu nguyện. 

Và Ngài phán Vậy nếu các ngươi là gì? Xấu… Vậy nếu các ngươi là xấu. 

Gần như là chúng ta biết như vậy, rõ ràng chúng ta là xấu. Chúa Giê-xu chỉ 

nhận xét là chính chúng ta cũng nhận ra mình là xấu xa về đạo đức trong 

phân đoạn này. Hãy xem trong Giăng đoạn 3 câu 19 và lắng nghe điều 

Chúa Giê-xu phán. Vả, sự đoán xét đó là như vầy: Ngài phán. Sự sáng đã 

đến thế gian, mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ 

là gì? Xấu xa. Chúng ta xấu xa về đạo đức.  

Thứ nhì: Chúng ta bệnh tật về thuộc linh. Ma-thi-ơ đoạn 9 câu 12. Chúng ta 

bệnh tật về thuộc linh và cần một bác sĩ. Trong cốt lõi của chúng ta có một 

căn bệnh ác tính ở giai đoạn cuối. Căn bệnh này còn nặng và khó chữa trị 

hơn bất kỳ bệnh y học nào mà chúng ta có thể mắc phải. Chúng ta bệnh tật 

về thuộc linh trong cốt lõi mình.  

Thứ ba: Chúng ta là nô lệ cho tội lỗi. Nô lệ cho tội lỗi. Giăng đoạn 8 câu 

34. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai phạm tội lỗi là tôi mọi 

của tội lỗi. Quý vị đã từng phạm tội chưa? Nếu có thì quý vị là nô lệ cho 

tội lỗi. Rô-ma đoạn 6 câu 6 và 20 nói về thể nào chúng ta từng đặt chi thể 

mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác. 2 Ti-mô-thê đoạn 2 câu 

26 chép đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó. 2 Ti-mô-thê 2:26. 

Chúng ta đã bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó. Chúng ta là nô lệ cho 

tội lỗi.  
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Tiếp theo: Chúng ta mù quáng về lẽ thật. Chúng ta mù quáng về lẽ thật. 1 

Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 14 chép người có tánh xác thịt không nhận được 

những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời; bởi chưng người 

đó coi sự ấy như là sự rồ dại. 2 Cô-rinh-tô đoạn 4 câu 4 cũng chép điều 

tương tự, rằng chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, chúa của đời nầy, chúa 

với chữ “c” nhỏ, nói về ma quỷ, kẻ kiện cáo, chúa đời nầy đã làm mù 

lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin 

lành Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 18 chép trí khôn họ tối tăm. Phân 

đoạn này còn nói về thể nào lòng họ cứng cỏi. Chúng ta không đón nhận lẽ 

thật. Chúng ta mù quáng trước lẽ thật. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 8 chép chúng 

ta không thể thấy Đức Chúa Trời. (chép rằng “Phước cho những kẻ có 

lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!”) Chúng ta không thể thấy Đức 

Chúa Trời. 

Tiếp theo: Chúng ta là những kẻ yêu sự tối tăm. Những kẻ yêu sự tối tăm. 

Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8. Ê-phê-sô 5:8 chép lúc trước anh em đương còn 

tối tăm. Ngay cả trong phân đoạn chúng ta vừa đọc, Giăng đoạn 3 câu 20, 

Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e 

rằng công việc của mình phải trách móc chăng. Chúng ta yêu sự tối tăm. 

Chúng ta chạy khỏi sự sáng. Chúng ta yêu sự tối tăm. Chúng ta đã từng ở 

trong sự tối tăm, Ê-phê-sô chép như vậy. 

Tiếp theo: Chúng ta là con cái của sự thạnh nộ. Gia-cơ đoạn 4 câu 4 và Rô-

ma đoạn 5 câu 10 đều chép chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời, kẻ thù 

của Đức Chúa Trời. Quý vị nói: “Tôi đã yêu Đức Chúa Trời cả cuộc đời 

tôi.” Không, quý vị không như vậy đâu. Có thể quý vị đã yêu một chúa mà 

quý vị tưởng tượng ra trong tâm trí mình, còn Đức Chúa Trời của Kinh 

Thánh thì quý vị lại ghét. Kẻ thù của Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 
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1 đến câu 3 chép nguyên văn chúng ta là đối tượng của cơn thạnh nộ của 

Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều tốt. 

Xấu xa về đạo đức, bệnh tật về thuộc linh, nô lệ cho tội lỗi, mù quáng về lẽ 

thật, yêu mến sự tối tăm, con cái của sự thạnh nộ, tất cả những điều trên lên 

đến cực điểm trong điều cuối cùng này. Chúng ta chết mất về thuộc linh. 

Chết mất về thuộc linh. Chúng ta ở dưới lời tuyên án về sự chết thuộc thể, 

Rô-ma đoạn 5 câu 12; sự chết Thuộc linh, Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14; và sự 

chết đời đời trong Rô-ma đoạn 6 câu 23. Sự chết thuộc thể - Rô-ma 5:12; 

Sự chết Thuộc linh – Ê-phê-sô 5:14; và Sự chết Đời đời – Rô-ma 6:23. 

Nguyên văn Ê-phê-sô đoạn 2 câu 1 chép chúng ta chết mất trong sự vi 

phạm mình. Như vậy đó chính là bức chân dung của chúng ta trước khi 

chúng ta được tái sanh, trước khi chúng ta đặt đức tin nơi Đấng Christ. Bây 

giờ tôi muốn quý vị cùng suy gẫm về những điều trên với tôi, và cùng nhau 

trả lời một vài câu hỏi rất đơn giản. Nếu lòng chúng ta đã xu hướng về sự 

xấu xa ngay từ khi còn thơ ấu, thì làm sao chúng ta có thể chọn được điều 

nào là tốt? Làm sao chúng ta có thể trở nên tốt nếu bản chất chúng ta là xấu 

xa? Làm sao chúng ta, là những người bệnh tật về thuộc linh, có thể khiến 

tâm linh mình được khỏe mạnh? Làm sao một nô lệ cho tội lỗi có thể tự 

giải phóng mình khỏi ách nô lệ đó? Làm sao để chúng ta là những người 

mù quáng về lẽ thật có thể tự khiến mình nhìn thấy được? Làm sao có thể 

được? Làm sao chúng ta, là những kẻ yêu sự tối tăm và hễ thấy sự sáng thì 

chạy trốn khỏi đó, có thể xoay khỏi sự tối tăm và đến với sự sáng? Làm sao 

có thể làm được điều đó khi chúng ta ghét sự sáng?  

Con cái của sự thạnh nộ, đối tượng của sự thạnh nộ, làm sao chúng ta có 

thể làm nguôi đi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời? Và chết mất về thuộc 

linh, làm sao một người chết có thể tự khiến mình sống lại? Chuyện đó 
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cũng giống như La-xa-rơ ở trong mồ tự quyết định mình sẽ thở lại và cứ 

thế đi ra. Đó chính là toàn bộ điểm chính yếu trong hình ảnh mà Chúa Giê-

xu cho chúng ta về sự tái sanh. Đây không phải là điều chúng ta có thể điều 

khiển được. Điều này xảy ra từ thiên thượng. Thánh Linh của Đức Chúa 

Trời phải làm điều này trong đời sống chúng ta. Nếu không có việc làm của 

Đức Chúa Trời, điều này là bất khả thi. Ngài đang nói về sự bất năng của 

chúng ta trong việc bước vào Vương quốc của Đức Chúa Trời. Tôi biết quý 

vị rất khó tiêu hóa điều này bởi vì chúng ta là những con người đạo đức, 

chúng ta nắm những quy tắc đạo đức trong cuộc sống, cộng thêm việc đi 

nhà thờ và làm theo một phần những điều Kinh Thánh dạy, tránh khỏi 

những điều thuộc về thế gian. Chúng ta cộng tất cả những điều đó lại với 

nhau và nghĩ chắc chắn mình đâu có xấu xa như vậy. Và trên hết, chúng ta 

là những người tự thân vận động, chúng ta xem xét vấn đề này cũng giống 

như Ni-cô-đem trong Giăng đoạn 3. Chúng ta nói: “Chắc chắn là tôi phải 

làm được gì đó chứ. Chắc chắn là phải có những ô vuông để tôi đánh dấu 

vào và giải quyết vấn đề này, phải có một số quy tắc nào đó để tôi vâng 

theo và khiến điều này xảy ra chứ.” Và Chúa Giê-xu phán: “Không có 

đâu.” Tôi biết điều này khiến cho nhiều người trong chúng ta vô cùng tuyệt 

vọng. Nào, sao mục sư cứ nói mãi với chúng tôi về vấn đề này thế? Chúng 

ta không thể làm gì để đến được với Đức Chúa Trời. Xấu xa về đạo đức, nô 

lệ cho tội lỗi, yêu sự tối tăm, chết mất về thuộc linh,… Tôi biết rồi. Tôi 

không thể làm gì để che đậy sự cô lập của tôi khỏi Đức Chúa Trời. Quý vị 

có thể nhún vai và nói: “Vậy tôi phải làm sao đây?” Và nếu thật như vậy, 

tôi muốn khích lệ quý vị hãy đi sâu vào trọng tâm ý nghĩa của việc được tái 

sanh. Nếu điều này khiến quý vị tuyệt vọng, đưa quý vị đến chỗ vô vọng, 

sầu não về tâm linh, thì điểm chính là đây. Và đó là một điều tốt. Nếu quý 

vị không thấy mình đang vật lộn với điều đó, không cảm nhận được sức 
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nặng của điều đó, chưa cảm nhận được sức nặng của sự tuyệt vọng đó, thì 

hãy bắt đầu lo lắng đi. Hãy lo lắng bởi vì quý vị đã đi vào lối mòn của Ni-

cô-đem, đó là lối mòn dựa vào sức riêng để đến với Đức Chúa Trời, là con 

đường bất khả thi vì không có Đức Chúa Trời.  

Điều này dẫn đến lẽ thật thứ ba về Sự Sanh Lại. Sự Sanh Lại là cần thiết để 

biết Đức Chúa Trời, là bất khả thi nếu không có Đức Chúa Trời, và sự sanh 

lại phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, quý vị không thể được tái 

sanh nếu không khao khát Đức Chúa Trời giữa tội lỗi mình, nếu không 

nhận biết nhu cầu của mình. Ni-cô-đem đã hỏi: “Sao có thể được?” Đó là 

những từ cuối cùng chúng ta nghe từ ông trong câu 9. “Sao có thể được?” 

Ni-cô-đem đã hỏi. Điểm chính yếu của Giăng 3:1-10 là như thế này. Chúng 

ta không thấy ở đây chép… “Này, Ni-cô-đem, đây là những điều ngươi cần 

làm để được tái sanh. Hãy làm thế này.” Thay vào đó, Chúa Giê-xu tập 

trung vào những điều được làm CHO CHÚNG TA. Điều chúng ta cần có 

phải đến từ thiên thượng. Xin đừng bỏ lỡ điều này, đây là một phần của 

Phúc âm, là một phần của Tin Lành, bởi vì sự thật Phúc âm là hình ảnh về 

Đức Chúa Trời đến với chúng ta ngay nơi chúng ta ở. Chứ không phải Đức 

Chúa Trời ngồi đó và bảo chúng ta hãy gặp nhau ở giữa. Ngài đến ngay nơi 

chúng ta ở, trong sự tối tăm của chúng ta, và chiếu ra sự sáng Ngài. Ngài 

đến với chúng ta giữa sự chết của chúng ta và ban cho chúng ta sự sống. 

Ngài làm điều đó. Đó mới thật sự là Tin Lành. Đức Chúa Trời của lòng 

thương xót và ân điển đã đến và gặp chúng ta ngay nơi chúng ta ở để ban 

cho chúng ta sự sanh lại đang khi chúng ta không thể làm gì cả. Hãy suy 

nghĩ về lẽ thật này một chút. Hãy suy nghĩ về thể nào lẽ thật này ảnh hưởng 

lên sự thờ phượng của chúng ta. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta nhóm lại 

trong một căn phòng như thế này, chúng ta nhận ra lý do duy nhất chúng ta 
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đang ở một nơi như thế này, hát những bài hát chúng ta đang hát, là vì ân 

điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời quyền năng. Và nếu không 

phải là Ngài đã đến gặp chúng ta ngay nơi chúng ta đang ở, thì chúng ta 

đều đã chết mất thuộc linh và bị đùa vào sự tối tăm đời đời rồi. Điều đó cho 

chúng ta một lý do tuyệt vời để thờ phượng. Xin Đức Chúa Trời giúp đỡ 

quý vị nhận ra điều đó. Hãy suy nghĩ về thể nào điều này ảnh hưởng lên sứ 

mệnh truyền giáo của chúng ta. Hãy suy nghĩ về phần việc khó khăn nhất ở 

nơi làm việc của quý vị. Về người chống đối những suy nghĩ về Đức Chúa 

Trời hay những cuộc trò chuyện về Đức Chúa Trời gay gắt nhất.  Hãy suy 

nghĩ về người đó và nhận biết rằng quyền năng Thánh Linh của Đức Chúa 

Trời có thể bắt phục tấm lòng cứng cỏi nhất, gặp gỡ và hoàn toàn biến đổi 

tấm lòng đó cho sự vinh hiển của Ngài. Không có một người nào ở 

Birmingham nằm ngoài giới hạn quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa 

Trời. Không một người nào trong các nước, Birmingham, Brook Hills. 

Chính vì vậy mà chúng ta mới đi đến với cộng đồng người Ả-rập, là cộng 

đồng mà đa phần trong số đó chưa từng được nghe về danh Chúa Giê-xu. 

Vì sao chúng ta có thể đến với họ? Chúng ta có thể đến với một chi tộc 

trong cộng đồng người Ả-rập dù cho cuộc đời họ hoàn toàn chống nghịch 

lại Phúc âm. Khi chúng ta chia xẻ Phúc âm cho họ, đó là quyền năng Cứu 

rỗi của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh sẽ dùng Phúc âm mà chúng ta rao 

giảng cho cộng đồng người Ả-rập để mở mắt họ và đem họ ra khỏi sự tối 

tăm. Điều này giúp chúng ta có thêm lòng tin. Hình ảnh ở đây là như vậy. 

Sự tái sanh xảy ra khi Đức Chúa Trời bày tỏ nhu cầu của chúng ta. Đức 

Chúa Trời đã bày tỏ cho quý vị nhu cầu về Ngài chưa? Ngài đã đưa quý vị 

đến chỗ hoàn toàn tuyệt vọng chưa? Tuần trước tôi có nhắc đến việc tôi 

đang đọc hồi ký của David Brainerd, một phần hồi ký tuyệt vời. Ông nói về 

thể nào hàng tháng, hàng tháng liền ông đã đấu tranh, vật lộn với Đức Chúa 
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Trời trong sự cầu nguyện trong nhiều giờ liền cho đến khi ông nhận ra nhu 

cầu của mình. Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta nhu cầu của chúng ta về 

chính Ngài, đưa quý vị đến chỗ tuyệt vọng, vô vọng thuộc linh, vô vọng vì 

không có Ngài. Đó là những gì liên quan, những gì xảy ra khi chúng ta 

được tái sanh, chúng ta nhận ra mình không thể làm được điều đó. 

Thứ nhì: Đức Chúa Trời bày tỏ nhu cầu của chúng ta, và thứ nhì, Đức Chúa 

Trời thay đổi tấm lòng của chúng ta. Ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta. 

Bây giờ Ni-cô-đem bối rối tự hỏi điều đó xảy ra như thế nào. Và Chúa Giê-

xu, có vẻ như Ngài đã nói rõ mọi việc nhưng Ni-cô-đem vẫn đang bối rối 

trong câu 9. Nhưng đây là điều Chúa Giê-xu phán để cố làm rõ hơn nữa. 

Tôi muốn quý vị lắng nghe lời Ngài trong câu 5. Chúa Giê-xu phán “Quả 

thật, quả thật, ta nói cùng ngươi. Ngài lại dùng cách diễn đạt này. Ngài 

nói thêm ở đây: nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà 

sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác 

thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” Điều Chúa Giê-xu 

phán với Ni-cô-đem ở đây, chúng ta sẽ nói về hình ảnh nước và thánh linh 

xuyên suốt Cựu Ước, rõ ràng Chúa Giê-xu đang phán với Ni-cô-đem trong 

câu 10 và tiếp theo đó. Điều này chắc là rất quen thuộc với quý vị. Chúng 

ta sẽ xem xét ý nghĩa của hình ảnh nước và thánh linh, nhưng đến đây thì 

Chúa Giê-xu phán với Ni-cô-đem “Ni-cô-đem, ngươi đã dành cả đời mình 

để cố thay đổi cuộc sống của mình, thay đổi bản tính và niềm tin của mình 

từ ngoài vào trong, cố hết sức để làm cho đúng. Sự thật là ngươi cần một 

điều xảy ra cho ngươi từ trong ra ngoài. Tấm lòng ngươi cần được thay 

đổi.”  

Nào, trước khi chúng ta bắt đầu đi vào Cựu Ước, tôi muốn quý vị suy nghĩ 

về tầm quan trọng của vấn đề này, vì cớ cách chúng ta hình dung về Sự cứu 
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rỗi và Cơ đốc giáo ngày nay. Khi nói về việc trở nên một Cơ đốc nhân, đặt 

đức tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta thường nói về việc thực hành những 

nghi thức tôn giáo, có thể là nói một lời cầu nguyện hoặc đưa ra một quyết 

định, điều này hoặc điều kia. Và chúng ta mô tả Sự cứu rỗi là việc bỏ đi 

những điều thuộc về thế gian mà người đó yêu mến, và hướng đến những 

điều thuộc về Đức Chúa Trời, mà nếu nói thật lòng, là những điều nghe có 

vẻ mệt nhọc và không hấp dẫn chút nào. Tất nhiên là không hấp dẫn như 

những điều thuộc về thế gian, nhưng quý vị biết không, vì phải làm những 

điều đó để tự cứu lấy mình một lần nữa, cho nên quý vị làm những điều đó. 

Quý vị nói lời cầu nguyện này. Quý vị đưa ra quyết định này. Và bây giờ 

quý vị ở vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Quý vị thật ra vẫn muốn 

những điều kia, nhưng lại phải sống theo những điều này. Cho nên quý vị 

khởi đầu tiến trình được gọi là đời sống Cơ đốc này, cố gắng, cố gắng, và 

cố gắng để ưa thích những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Quý vị cố gắng 

và cố gắng để ưa thích những điều đó, nhưng lại không tìm được sự vui 

mừng trong Ngài. Quý vị thấy mình chạy ngược trở lại với những điều kia. 

Rồi cuối cùng quý vị nghĩ tôi đang sống một đời sống Cơ đốc thất bại, 

nhưng ít nhất tôi cũng được cứu nhờ đã làm đúng những điều cần làm. 

Thưa quý vị, đó không phải là Cơ đốc giáo theo Kinh Thánh. Điều xảy ra 

trong sự sanh lại là Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của quý vị. Quý vị 

không cần nuôi dưỡng bản tính cũ. Đó không phải là Sự cứu rỗi. Đó không 

phải là Phúc âm…không phải về việc nuôi dưỡng bản tính cũ. Quý vị nhận 

được một bản tính hoàn toàn mới. Nếu ai ở trong Đấng Christ, nấy là 

người dựng nên mới. Ngài đặt một tấm lòng mới vào bên trong quý vị. 

Ngài biến đổi tấm lòng quý vị để quý vị bắt đầu yêu thích những điều thuộc 

về Đức Chúa Trời. Và Ngài ban cho quý vị những khao khát, mong mỏi, 

những sự yêu thích mới. Tôi không nói tất cả những điều này xảy ra hết 
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một lần và rồi quý vị không còn khao khát những điều thuộc về thế gian 

chút nào nữa. Chúng ta sẽ nói về quá trình này nhiều hơn trong tuần tới. 

Nhưng cho đến bây giờ, điểm chính yếu là chúng ta được tái sanh, Đức 

Chúa Trời ban cho chúng ta một tấm lòng mới. Chúng ta không còn phải 

thèm muốn làm những điều đó. Mà đó là khi chúng ta muốn có Đức Chúa 

Trời. Càng muốn có Đức Chúa Trời, chúng ta càng muốn nhìn thấy vẻ đẹp 

của Đức Chúa Trời. Và càng tăng trưởng, chúng ta càng nhận thấy những 

điều thuộc về thế gian chẳng là gì khi đem ra so sánh. Tôi xin cho quý vị 

hình ảnh này trong Ê-xê-chi-ên. Hãy lật với tôi ngược về Cựu Ước, đến Ê-

xê-chi-ên đoạn 36. Ê-xê-chi-ên 36. Có rất nhiều nơi trong Kinh Thánh nói 

về hình ảnh về nước và Thánh Linh. Và đây là một trong những địa chỉ đó. 

Một hình ảnh về điều Giăng đang nói đến trong đoạn 3. Trong khi quý vị 

đang lật ra Ê-xê-chi-ên 36, sẽ hơi lâu, chúng ta cần nhận biết rằng trong 

Cựu Ước, nước là hình ảnh tượng trưng cho sự thanh tẩy. Đó là hình ảnh 

tượng trưng cho việc được thanh tẩy những gì làm ô uế quý vị. Chúng ta 

không có đủ thời gian để đi sâu vào điều này, nhưng Giăng đoạn 3 không 

nói về phép báp-têm. Ở đó không nói về việc báp-têm bằng nước. Điều đó 

không được nói đến trong văn cảnh này. Đó không phải là điều đang diễn 

ra trong Giăng đoạn 3. Ở đó không nói về phép báp-têm. Tôi muốn quý vị 

nhìn thấy hình ảnh về nước trong Cựu Ước. Thấy nước trong thánh linh. 

Đây cũng chính là câu Kinh Thánh mà quý vị đã nghe trích dẫn không lâu 

trước đây. Tít 3:3-8 là một phân đoạn tuyệt vời. Tôi muốn khích lệ quý vị 

hãy học thuộc phân đoạn này. Tít 3:3-8, câu 5 nói chính xác về điều Giăng 

đang minh họa. Điều Tít 3:5 nói đến là chúng ta được cứu không phải “nhờ 

những việc lành của chúng ta” nhưng nhờ lòng thương xót của Đức Chúa 

Trời đã tẩy sạch và làm mới chúng ta bởi Đức Thánh Linh, đó cũng chính 

là điều được nói đến ở đây…nước và thánh linh. Hãy xem với tôi trong Ê-
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xê-chi-ên đoạn 36. Hãy xem câu 24. Đây là khi Đức Chúa Trời đang phán 

với dân sự. Hãy lắng nghe điều Ngài phán. Ngài phán: “Ta sẽ thâu lấy các 

ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi nước, và đem 

về trong đất riêng của các ngươi. Hãy lắng nghe câu 25
 
Ta sẽ rưới nước 

trong trên các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết 

mọi sự ô uế và mọi thần tượng của các ngươi.” Quý vị nắm được hình 

ảnh này chưa? Ngài lấy nước, rảy nước sạch trên quý vị, và tẩy sạch mọi sự 

bất khiết của quý vị, mọi thần tượng của quý vị. Đây là hình ảnh về điều 

Đức Chúa Trời làm khi Ngài thay đổi tấm lòng của quý vị. Sanh bởi nước 

và bởi thánh linh. Điều đó có nghĩa gì? Trước tiên điều đó có nghĩa là Ngài 

tẩy sạch chúng ta. Đây là một hình ảnh về nước. Ngài tẩy rửa chúng ta. Tít 

đoạn 3 câu 5 chép Ngài tẩy rửa chúng ta. Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi mọi 

sự bất khiết, mọi tội lỗi của chúng ta. Đây là điều xảy ra khi Ngài ban cho 

chúng ta một tấm lòng mới. Ngài tẩy sạch chúng ta khỏi mọi sự bất khiết. 

Điều này rất quan trọng. Việc chúng ta được tẩy rửa tội lỗi, được tha thứ tội 

lỗi là rất quan trọng. Hãy để tội lỗi của quý vị được quét sạch đi. Đó là hình 

ảnh. Ngài tẩy sạch chúng ta. Khi Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới, 

Ngài tẩy sạch chúng ta, nhưng không chỉ dừng lại tại đó. Hãy nhớ nước và 

thánh linh. Hãy nhớ điều xảy ra ngay trong câu 26. Đức Chúa Trời phán 

trong câu 26 Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt gì? Đặt thần mới 

trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho 

các ngươi lòng bằng thịt. Câu 27
 
Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và 

khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và 

làm theo. Thật là một hình ảnh tuyệt vời.  

Khi Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của chúng ta, Ngài tẩy sạch chúng ta, 

thứ nhất, và thứ nhì, Ngài ngự trong chúng ta. Ngài phán ta sẽ đặt thần ta 
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trong các ngươi. Ta ban cho các ngươi một lòng mới, một thần mới. Không 

phải lòng bằng đá nữa, mà là lòng bằng thịt hướng về ta. Trong phần còn 

lại của đoạn Kinh Thánh này và Ê-xê-chi-ên 37 chúng ta có một hình ảnh 

tuyệt vời về Thánh Linh hà hơi sự sống, đó là hình ảnh Đức Chúa Trời cho 

chúng ta ở đây, một giao ước mới. Đó là điều đang xảy ra. Đó là ý nghĩa 

của Sự cứu rỗi. Ngài tẩy sạch chúng ta và Ngài ngự trong chúng ta. Đây là 

điều xảy ra khi Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của chúng ta. Nhưng đây 

là điều tôi muốn quý vị cùng suy gẫm với tôi một chút. Tôi muốn quý vị 

suy gẫm về thể nào chúng ta đã thỏa hiệp với chính mình để hiểu về Sự cứu 

rỗi chỉ trong vế đầu, và bỏ qua vế thứ hai. Đây là ý tôi muốn nói. Chúng ta 

đã thỏa hiệp với chính mình để hiểu về Sự cứu rỗi như là sự tha thứ tội lỗi, 

và rồi đặt một dấu chấm hết. Và chúng ta nói: “được rồi, một khi đã được 

tha thứ, bây giờ chúng ta có thể tự do sống tiếp cuộc đời mình.” Được tự do 

khỏi tội lỗi là một điều tốt, nhưng chúng ta đã cắt đứt mối liên hệ giữa nước 

và thánh linh. Chúng ta đã cắt đứt mối liên hệ giữa tẩy sạch và ngự vào. Và 

do đó, chúng ta bỏ lỡ điểm then chốt của Sự cứu rỗi theo Kinh Thánh. Sự 

cứu rỗi theo Kinh Thánh. Việc tập trung vào Sự cứu rỗi chỉ trong vế đầu, 

nghĩa là chỉ quan tâm đến sự tha tội, khiến chúng ta có ý nghĩ đặt đức tin 

nơi Đấng Christ chỉ là nói một lời cầu nguyện, hay đưa ra một quyết định 

để được tha thứ tội lỗi, và rồi sau đó chúng ta có thể sống cuộc đời mình 

thế nào cũng được. Và điều chúng ta có được là rất nhiều người nói lời cầu 

nguyện xin tha tội nhưng sau đó cuộc đời họ tiếp tục ở trong sự xấu xa và 

chết mất thuộc linh. Rồi từ đó chúng ta đưa ra những nhận định lạ lùng 

trong hội thánh kiểu như “Cơ đốc nhân không phải là những con người 

hoàn hảo, mà là những người được tha tội.” Đó là điều chúng ta nói với thế 

gian. Cơ đốc nhân không phải là những con người hoàn hảo, mà là những 

người được tha thứ. Nào, tôi không nói rằng chúng ta là hoàn hảo, rằng bất 
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kỳ ai trong căn phòng này là hoàn hảo. Nhưng liệu chúng ta có cần giải 

thích với thế gian về lý do chúng ta không để cho quyền năng của Đấng 

Christ hoàn toàn biến đổi cuộc đời chúng ta không? Tại sao chỉ nói “Cơ 

đốc nhân không phải là những người đạo đức, họ chỉ là những người được 

tha thứ? Cơ đốc nhân không phải là những người tốt, họ chỉ là những người 

được tha thứ.” Chúng ta tạo ra ý nghĩ rằng Sự cứu rỗi là việc thực hiện một 

quyết định, nói một lời cầu nguyện, hay một cách nào đó. Và rồi sau đó 

quý vị có thể vừa làm một Cơ đốc nhân, vừa sống giống như thế gian.  

Sự khác biệt giữa quý vị và những người không phải là Cơ đốc nhân là dù 

sống giống nhau, nhưng quý vị có được thẻ thoát khỏi địa ngục trong túi. 

Đó không phải là Phúc âm. Đó không hề là Phúc âm. Điều xảy ra trong sự 

sanh lại là Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của chúng ta, vâng, Ngài tẩy 

sạch chúng ta, nhưng Ngài cũng đổ đầy chúng ta. Ngài đặt chính Thánh 

Linh Ngài vào trong mỗi chúng ta và bắt đầu thay đổi chúng ta, thay đổi 

những ước muốn của chúng ta, để đời sống chúng ta trông khác đi. Chính 

vì vậy mà trong Giăng 3 Chúa Giê-xu bắt đầu so sánh hình ảnh Thánh 

Linh, so sánh công việc của Thánh Linh với gió. Chúng ta không nhìn thấy 

gió, mà chỉ thấy tác dụng của gió. Cũng như vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn 

thấy kết quả của Thánh Linh. Tôi tự hỏi liệu có phải chúng ta đã lãng quên 

hình ảnh về Sự cứu rỗi là quyền năng của Đức Thánh Linh của Đức Chúa 

Trời và những điều Ngài làm để thay đổi tấm lòng của chúng ta, mở mắt 

chúng ta, thay đổi những ước muốn của chúng ta, đưa chúng ta từ sự chết 

đến sự sống, và đưa chúng ta đi trên một con đường mới hay không? Đây là 

một trong những lý do vì sao quý vị nghe tôi nói nhiều lần về việc nói ra 

một lời cầu nguyện. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là tôi không nói rằng cầu 

nguyện để cầu xin Sự cứu rỗi là xấu. Tôi không nói nếu làm như vậy thì Sự 
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cứu rỗi của quý vị là vô hiệu lực, là vô giá trị. Đó không phải là điều tôi 

muốn nói. Bởi vì tất nhiên là nếu muốn đặt đức tin nơi Đấng Christ, quý vị 

cần một diễn giả hướng dẫn mình trong sự cầu nguyện, quý vị cần một 

người giúp đỡ mình nói ra quyết định trong lòng mình. Nhưng khi Đức 

Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng trên quý vị và thay đổi tấm lòng của 

quý vị, bày tỏ cho quý vị nhu cầu thật của mình, thay đổi và tẩy sạch tấm 

lòng của quý vị và đặt Thánh Linh Ngài vào trong quý vị, thì điều cuối 

cùng quý vị cần cho đến lúc đó là một ai đó để nói cho quý vị những gì quý 

vị cần lặp lại. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời đủ quyền năng để có thể 

hành động trong lòng quý vị ngay cả khi quý vị chưa từng cầu nguyện một 

lần nào trong đời mình, chưa từng kêu cầu Đức Chúa Trời về Sự cứu rỗi. 

Và Đức Chúa Trời cấm chúng ta chen ngang vào công việc của Thánh Linh 

của Đức Chúa Trời để buộc một ai đó phải làm những điều chúng ta muốn 

họ làm để đảm bảo rằng những số liệu về người tin Chúa của chúng ta là 

chính xác. Đây là công việc của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Cho nên 

hãy nhìn vào Đức Thánh Linh, nhìn vào những gì Ngài làm. Hãy vui mừng 

vì Đức Thánh Linh bày tỏ Ngài là Đấng quyền năng. Ngài đầy dẫy trên 

chúng ta và ban sự sống cho chúng ta. Hãy lắng nghe phân đoạn này trong 

Ê-xê-chi-ên 36 về công việc của Ngài. Hãy lắng nghe sự nhấn mạnh vào 

đại từ ngôi thứ nhất. Hãy lắng nghe những điều Đức Chúa Trời phán: “Ta 

sẽ thâu lấy các ngươi khỏi giữa các dân; ta sẽ nhóm các ngươi lại từ mọi 

nước, và đem về trong đất riêng của các ngươi. Ta sẽ rưới nước trong trên 

các ngươi, và các ngươi sẽ trở nên sạch; ta sẽ làm sạch hết mọi sự ô uế và 

mọi thần tượng của các ngươi. Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt 

thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và 

ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và 

khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm 
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theo. Hãy cẩn thận làm theo luật lệ ta, bởi vì ta sẽ làm điều đó cho các 

ngươi, ta sẽ thay đổi lòng các ngươi. Đức Chúa Trời đã thay đổi tấm lòng 

quý vị chưa? Ngài đã thay đổi tấm lòng quý vị chưa? Tôi không muốn quý 

vị thấy mơ hồ về thể nào Sự cứu rỗi này, sự sống với Đấng Christ này, xảy 

ra cho mình. Chúng ta sẽ nói về thể nào điều này xảy ra. Tôi không nói về 

Sự cứu rỗi này rằng khi quý vị được tái sanh thì mọi điều sẽ trở nên hoàn 

hảo và quý vị không còn phải tranh chiến với tội lỗi nữa. Nhưng điều tôi 

muốn nói là như thế này: “Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta được sanh bởi 

nước và Thánh Linh thì tấm lòng chúng ta được tẩy sạch và làm mới lại.” 

Quý vị có một tấm lòng mới trong mình. Quý vị là một tạo vật mới, và 

những kết quả của điều đó sẽ bắt đầu được thể hiện ra. Quý vị sẽ nhìn thấy 

công việc của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị một tấm 

lòng mới chưa? Nếu quý vị được tái sanh, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ nhu 

cầu và thay đổi tấm lòng của quý vị.  

Thứ ba: Đức Chúa Trời khiến chúng ta có đức tin. Đức Chúa Trời khiến 

chúng ta có đức tin. Nào, trong khoảng 10, 11 câu đầu của Giăng 3 mà 

chúng ta vừa học đã nói về những điều Đức Chúa Trời làm để ban cho 

chúng ta sự sống và giúp chúng ta được tái sanh. Điều chúng ta thấy trong 

câu 10-11 là một sự chuyển ý cho cả phần còn lại của phân đoạn này, trong 

đó có một từ khóa. Từ đó là Tin. Từ này được sử dụng theo tôi nhớ là bảy 

lần. Đây chính là từ, là ý tưởng mà chúng ta đã học trong tuần trước. Phúc 

âm là công việc của Đức Chúa Trời để tất cả những ai tin nơi Đấng Christ 

sẽ được giải hòa với Đức Chúa Trời đời đời, chỉ bởi đức tin mà thôi.  Thật 

ra Rô-ma đoạn 3, cuối Rô-ma đoạn 3 và đầu Rô-ma đoạn 4, có hơn 20 lần 

chúng ta thấy đức tin và tin được nhắc đến. Kinh Thánh nói rất rõ ràng rằng 

đây là cách để Phúc âm có hiệu quả trong chúng ta. Hãy nhớ lại rằng Đức 
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tin này không chỉ là sự nhận biết về tri thức đối với một số lẽ thật nào đó. 

Đó là cách tôi muốn quý vị nhìn nhận về đức tin, về sự tin cậy này, tôi 

muốn quý vị nhìn thấy toàn cảnh hình ảnh về ý nghĩa của sự tái sanh. Khi 

chúng ta được tái sanh, Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta nhu cầu về 

Ngài. Chỉ một mình Ngài mới có thể mở mắt chúng ta ra để nhìn thấy sự 

xấu xa, sự chết mất thuộc linh của mình. Và Ngài thay đổi tấm lòng của 

chúng ta. Chỉ một mình Ngài mới có thể làm điều đó, Ngài thanh tẩy và 

ngự vào bên trong chúng ta. Và phương cách để Ngài làm điều đó, phương 

cách để chúng ta nhận được những kết quả đó, là Đức tin nơi Phúc âm, đặt 

Đức tin nơi Đấng Christ. Như vậy đây là lúc chúng ta xem xét hành động 

của mình trong Sự cứu rỗi, tin vào công việc của Đức Chúa Trời trong Sự 

cứu rỗi. Những điều này đi đôi với nhau. Đừng bỏ lỡ nhé, những điều này 

đi đôi với nhau xuyên suốt Kinh Thánh. Có nhiều người, nhiều nhà thần 

học tranh luận về việc Đức Chúa Trời làm nhiều bao nhiêu, và con người 

làm nhiều bao nhiêu trong Sự cứu rỗi. Thật ra chúng ta sẽ học thêm về điều 

này, tại đây có một sự bí ẩn ở đây. Không phải là một sự mâu thuẫn, mà là 

một sự bí ẩn ở đây, để nhận ra rằng Đức tin không nghi ngờ gì nữa chính là 

hành động của chúng ta. Chúng ta tin và phải chịu trách nhiệm trước việc 

mình có tin hay không. Tất cả chúng ta trong căn phòng này, đích đến đời 

đời của chúng ta dựa vào việc chúng ta có tin hay không. Đức tin là hành 

động của chúng ta, nhưng hành động đó xảy ra bên trong bối cảnh là hành 

động của Đức Chúa Trời. Bối cảnh của Ân điển và lòng Thương xót của 

Đức Chúa Trời, chúng đi đôi với nhau. “Chúng đi đôi với nhau như thế 

nào?” Điều xảy ra trong Sự cứu rỗi là Đức Chúa Trời bởi quyền tể trị lớn 

lao của Ngài thực hiện một phép lạ trên đời sống chúng ta mà bởi đó Đức 

Thánh Linh biến đổi chúng ta và chúng ta không thể nói rằng: “Con sẽ làm 

điều này, còn Ngài sẽ làm điều kia nhé.” Đây là hình ảnh về Đức Chúa Trời 
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bởi lòng thương xót lớn lao, sự khôn ngoan lớn lao của Ngài đem đến Sự 

cứu rỗi theo cách bày tỏ Sự vinh hiển Ngài. Và điều tôi muốn quý vị nhìn 

thấy xuyên suốt Kinh Thánh. Giăng đoạn 6 câu 44. Chúa Giê-xu phán với 

các môn đồ, với đám đông: “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, 

thì chẳng có ai được đến cùng ta.” “Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không 

kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta.” Rồi khi đến với sách Công 

vụ các sứ đồ chúng ta thấy thể nào Phúc âm càng tấn tới. Hãy lắng nghe 

Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 14. Ở đây nói về Lydia. Công vụ các sứ đồ 

16:14, ở đây chép Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời 

Phao-lô nói.  Thật là một câu Kinh Thánh tuyệt vời. Bà nghe sứ điệp Phúc 

âm, và Đức Chúa Trời mở lòng bà ra với Phúc âm. Vâng. Công vụ các sứ 

đồ đoạn 11 câu 18 chép Đức Chúa Trời cũng đã ban sự ăn năn cho 

người ngoại để họ được sự sống! Đức Chúa Trời ban cho họ sự ăn năn. 

Sự ăn năn chính là một món quà từ Đức Chúa Trời. Công vụ các sứ đồ 

đoạn 14 câu 27. Ngài mở cửa đức tin cho người ngoại. Công vụ các sứ đồ 

đoạn 15 câu 9. Ngài đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Đức 

Chúa Trời làm điều đó bởi Đức tin. Như vậy hình ảnh về Đức tin là phương 

cách để Sự cứu rỗi có hiệu quả trên chúng ta, để chúng ta được tái sanh, 

trong bối cảnh là ân điển và lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Vậy điều 

gì xảy ra trong đức tin? Rất đơn giản, trong Đức tin, tất cả đều dựa trên bối 

cảnh là Ân điển của Ngài.  

Bởi Ân điển của Ngài trong Đức tin, thứ nhất: Chúng ta xoay khỏi tội lỗi. 

Chúng ta xoay khỏi tội lỗi. Điều gì xảy ra với Đức tin cứu rỗi. Chúng ta 

xoay khỏi tội lỗi. Toàn bộ hình ảnh ở đây là như vậy. Nó đơn giản như hình 

ảnh mà Giăng 3 cho chúng ta về sự sáng và sự tối tăm. Chúng ta ưa thích 

sự tối tăm nhưng khi mắt chúng ta được mở ra, chúng ta nhìn thấy sự sáng. 



Huyết Sự Sống 

 

 27 

Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta vẻ đẹp, lòng thương xót, và Ân điển 

của Ngài qua Đấng Christ, để chúng ta xoay khỏi sự tối tăm. Chúng ta 

không còn tiếp tục ở trong sự tối tăm nữa. Chúng ta xoay khỏi sự tối tăm. 

Điều chúng ta từng ghét bỏ bây giờ lại yêu mến. Chúng ta xoay khỏi tội lỗi. 

Đây là lời mời gọi đón nhận Phúc âm mà chúng ta thấy khắp nơi trong sách 

Công vụ các sứ đồ, đặc biệt là trong phần mở đầu. Công vụ các sứ đồ đoạn 

2 câu 38, sau khi Phi-e-rơ giảng bài giảng Cơ đốc đầu tiên “Chúng ta phải 

làm gì?” Ông nhìn đám đông và nói: “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh 

Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm…” Công vụ các sứ đồ đoạn 3 câu 

19: “hãy ăn năn và trở lại…” Hãy xoay khỏi tội lỗi. 

Thứ nhì: Bởi Ân điển Ngài, chúng ta tin cậy nơi Đấng Christ. Chúng ta 

xoay khỏi tội lỗi và chúng ta tin cậy nơi Đấng Christ. Trong Cựu Ước, khi 

dân sự đang chết mất vì bị rắn cắn, họ nhìn vào con rắn trên trụ gỗ, và Đức 

Chúa Trời đem đến Sự cứu rỗi. Họ tin vào sự đáp ứng nhu cầu của Ngài. 

Tương tự như vậy, Giăng 3 câu 14 và 15 dạy chúng ta phải nhìn xem Đấng 

Christ là Đấng duy nhất có thể hòa giải chúng ta với Đức Chúa Trời, Đấng 

duy nhất có thể tẩy sạch quý vị khỏi tội lỗi, Đấng duy nhất có thể ban cho 

quý vị một tấm lòng mới. Tất cả đều xoay quanh Phúc âm. Quý vị xoay 

khỏi tội lỗi và tin cậy nơi Đấng Christ. Đây là trọng tâm. Đó là Công vụ 

các sứ đồ 16:31. Phao-lô và người cai tù tại Phi-líp-pi: “Hãy tin Đức Chúa 

Jêsus, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi.” Hãy tin cậy Đấng Christ 

thì cả hai điều đó cùng xuất hiện trong hình ảnh nầy hay nói cách khác Đức 

Chúa Trời khiến chúng ta có đức tin. Chúng ta tin cậy Đấng Christ để được 

giải hòa với Đức Chúa Trời. Từ đây làm dấy lên câu hỏi: “Niềm tin nầy, 

hay đức tin nầy trong bối cảnh là Ân điển của Đức Chúa Trời đã trở thành 

một hiện thực trên đời sống của quý vị chưa? Xoay khỏi tội lỗi và tin cậy 



Huyết Sự Sống 

 

 28 

nơi Đấng Christ thôi đã đủ để cứu chúng ta chưa?” Đó là một phần những 

gì xảy ra trong sự sanh lại. Đức Chúa Trời bày tỏ nhu cầu của chúng ta, 

Ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta, và Đức Chúa Trời khiến chúng ta có 

đức tin. Tất cả những điều này dẫn đến phần cuối cùng của sự sanh lại. 

Quý vị hãy theo tôi thật sát nhé, tôi muốn cho quý vị thấy điều này. Trong 

sự sanh lại, Đức Chúa Trời bày tỏ nhu cầu của chúng ta. Trong sự sanh lại, 

Ngài thay đổi tấm lòng của chúng ta. Trong sự sanh lại, Ngài khiến chúng 

ta có đức tin.  

Thứ tư: Trong sự sanh lại, Đức Chúa Trời biến đổi đời sống của chúng ta. 

Ngài biến đổi đời sống của chúng ta. Bây giờ tôi muốn quý vị phải thật cẩn 

thận ở đây, bởi vì trong tuần tới chúng ta sẽ nói về thể nào những điều xảy 

ra trong sự sanh lại là khởi đầu cho một quá trình biến đổi mới. Tôi không 

hề nói rằng ngay khi sự sanh lại xảy ra thì mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. 

Chúng ta đã nói về điều này. Đây thực chất là sự nhắc lại những điều chúng 

ta đã học về Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong chúng ta. Nhưng tôi 

muốn cho quý vị thấy điều này ở phần cuối của Giăng đoạn 3. Hãy lắng 

nghe điều này: 21“Nhưng kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, 

hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa 

Trời.” Thật là một câu Kinh Thánh tuyệt vời. Nhưng kẻ nào làm theo lẽ 

thật thì đến cùng sự sáng. Chúng ta đã nói về việc tin cậy. Nhưng kẻ nào 

làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được 

bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi muốn cho quý vị 

thấy hai lẽ thật ở đây, và sau đó còn mài giũa thêm một số vấn đề nữa. 

 

Thứ nhất: Ngài biến đổi chúng ta vì sự tốt lành đời đời của chúng ta. Ngài 

biến đổi chúng ta vì sự tốt lành đời đời của chúng ta. Nào, chúng ta đã nói 
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sơ qua về điều này, về hình ảnh sự sáng và sự tối tăm. Xuyên suốt sách 

Giăng chúng ta thấy sự đối nghịch giữa sự sáng và sự tối tăm. Sự tối tăm 

đại diện cho điều xấu, và sự sáng đại diện cho điều tốt. Sự việc là, chúng ta 

từng ưa thích điều xấu, từng ưa thích sự tối tăm, nhưng giờ đây khi đã được 

tái sanh chúng ta bắt đầu ưa thích điều tốt. Chúng ta bắt đầu nhìn xem điều 

tốt. Chúng ta bắt đầu kinh nghiệm được điều tốt. Đó chính là vẻ đẹp ở đây. 

Khi suy nghĩ về trước khi chúng ta đến với Đấng Christ, trước khi chúng ta 

tin cậy Đấng Christ, trước khi chúng ta được tái sanh, chúng ta đã từng ưa 

thích đồ ăn, bạn bè, TV, thể thao, và những điều khác thuộc về thế gian, 

còn Đức Chúa Trời ở nơi khác và chỉ được nghĩ đến thỉnh thoảng. Ngài chỉ 

là một khái niệm không hơn không kém. Cũng có thể là một chủ đề bàn 

luận. Điều xảy ra là khi Đức Chúa Trời thay đổi tấm lòng của quý vị, Ngài 

biến đổi cuộc đời của quý vị để quý vị bắt đầu nhìn thấy Ngài là tốt lành, 

thấy Ngài là sự thỏa lòng và vinh hiển, thấy Ngài là xứng đáng và là mọi 

điều tốt lành cho mình. Và so với Ngài, ngay cả những điều tốt đẹp nhất 

trong thế gian cũng trở nên mờ nhạt. Đây là hình ảnh về thể nào Đức Chúa 

Trời biến đổi đời sống chúng ta vì sự tốt lành đời đời của chúng ta, để 

chúng ta được kinh nghiệm sự sáng, được kinh nghiệm Ngài là Đấng tốt 

lành. Sự thỏa lòng của chúng ta được tìm thấy trong Ngài. Đây là tiến trình 

chúng ta sẽ học trong tuần tới, tiến trình chúng ta tăng trưởng. Nhưng đây 

là điều xảy ra: Sự biến đổi xảy ra khi chúng ta được tái sanh. Từ đây dẫn 

đến điều thứ hai. Giăng 3:21 Đức Chúa Trời biến đổi đời sống chúng ta vì 

sự tốt lành đời đời của chúng ta.  

 

Và thứ hai: Đức Chúa Trời biến đổi chúng ta vì Sự vinh hiển đời đời của 

Ngài, vì Sự vinh hiển đời đời của Ngài. Quý vị nắm được điều đoạn 3 câu 

21 chép không? Phần cuối của câu Kinh Thánh này thật tuyệt vời. Nhưng 
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kẻ nào làm theo lẽ thật thì đến cùng sự sáng. Đây là lý do. Hầu cho các 

việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong ai? Đức Chúa Trời. Đức 

Chúa Trời làm gì trong sự sanh lại? Ngài bày tỏ quyền năng Ngài. Đức 

Chúa Trời bày tỏ Sự vinh hiển Ngài trong sự sanh lại. Chúa phán rất rõ 

rằng chỉ một mình Ngài mới có thể làm điều đó. Chính vì vậy mà sự sanh 

lại là hình ảnh chúng ta có trong Giăng 3. Đây cũng chính là hình ảnh mà 

chúng ta đã dừng lại trong tuần trước. Đấng Christ và Thập tự giá. Đấng 

Christ đã chết vì cớ Đức Chúa Trời, để bày tỏ Sự vinh hiển của Đức Chúa 

Trời, để Ngài được công bình và xưng công bình những ai đặt Đức tin nơi 

Chúa Giê-xu. Đấng Christ đã chết vì cớ Đức Chúa Trời hơn là vì cớ chúng 

ta. Vẻ đẹp là hai điều này không hề mâu thuẫn với nhau. Sự tốt lành đời đời 

của chúng ta bày tỏ Sự vinh hiển đời đời của Ngài. Càng thỏa lòng trong 

Ngài, chúng ta càng thấy và kinh nghiệm được sự tốt lành của Ngài, và 

càng thấy được những điều đó chỉ có thể xảy ra bởi Ngài. Sự tốt lành đời 

đời của chúng ta, Sự vinh hiển đời đời của Ngài đi chung với nhau. Đây 

cũng chính là nội dung của  Ê-xê-chi-ên đoạn 36 câu 22 và 23. Ngay trước 

phân đoạn chúng ta vừa đọc lúc nãy, trước khi Đức Chúa Trời ban cho họ 

những lời hứa đó. Ta sẽ ban cho các ngươi lòng mới, trước khi có điều đó, 

Đức Chúa Trời nhìn họ, nhìn dân sự, và phán Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ấy 

chẳng phải vì cớ các ngươi mà ta làm cách ấy, nhưng vì cớ danh thánh 

ta. Hãy suy nghĩ về điều này. Ngay trước khi Đức Chúa Trời ban cho họ 

lời hứa tuyệt vời này, Ngài phán các ngươi cần biết ngay từ đầu rằng điều 

này không phải vì cớ các ngươi. Mà là vì cớ ta. Ngài phán Ta sẽ làm nên 

thánh danh lớn của ta, là danh đã bị phạm trong các dân, giữa các dân 

đó các ngươi đã phạm danh ấy. Chúa Giê-hô-va phán: Như vậy các 

dân tộc sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, khi trước mắt chúng nó ta sẽ được 

tỏ ra thánh bởi các ngươi. Vẻ đẹp ở đây là như thế này. Khi Đức Chúa 
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Trời đem đến sự biến đổi này, sự thay đổi tấm lòng này, khi Đức Chúa Trời 

bày tỏ nhu cầu của chúng ta, khiến chúng ta có đức tin, điều xảy ra là Đức 

Chúa Trời nhận được Sự vinh hiển lớn lao vì cớ Ngài khiến những kẻ chết 

mất thuộc linh được sống động. Ngài khiến những kẻ xấu xa biết ưa thích 

những điều tốt lành. Đức Chúa Trời nhận được Sự vinh hiển lớn lao trong 

cả tiến trình này. Mọi sự đã được thiết kế như vậy. Ngài biến đổi chúng ta 

vì sự tốt lành của chúng ta, và vì Sự vinh hiển của Ngài.  

 

Bây giờ tôi muốn quý vị áp dụng hai lẽ thật này vào cách quý vị hiểu về Sự 

cứu rỗi, điều chúng ta đang nói đến trong cả loạt bài học này. Quý vị có thể 

nghĩ: “Trước đây mục sư đã từng nói về điều này rồi, mục sư nói Sự cứu 

rỗi theo Kinh Thánh không phải chỉ là nói ra một lời cầu nguyện rồi sau đó 

tiếp tục sống như thể không có gì thay đổi trong đời sống chúng ta, không 

có sự biến đổi nào trong đời sống chúng ta.” Quý vị cũng có thể nghĩ: “Nếu 

một người nào đó cầu nguyện cầu xin Sự cứu rỗi rồi sau đó chúng ta nhìn 

vào đời sống họ và không thấy có sự khác biệt nào, thì liệu người đó đã 

được cứu hay chưa?” Có thể quý vị đã từng suy nghĩ về điều này trong đời 

sống của riêng mình, cũng như đời sống của những người xung quanh, của 

gia đình, bạn bè mình. Liệu người đó có thật sự được cứu không? Không có 

hình ảnh nào về sự biến đổi cả. Tôi muốn nói điều này với sự nhạy bén cao 

độ nhất, bởi vì tất nhiên tôi không thể nào xưng mình là quan án cho Sự 

cứu rỗi của mọi người. Đức Chúa Trời là quan án đời đời. Tôi tin chắc chắn 

Kinh Thánh có cho chúng ta biết những lẽ thật xoay quanh Sự cứu rỗi. Đó 

là điều chúng ta đang xem xét ở đây. Tôi không hề nói rằng sau khi đã nói 

ra lời cầu nguyện đó thì chúng ta có một công việc, một trách nhiệm phải 

cố gắng bày tỏ ra sự thay đổi đó là có thật. Cố dùng việc làm để đạt được 

và tự đảm bảo về Sự cứu rỗi. Đó không phải là hình ảnh ở đây, nhưng đồng 
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thời tôi nghĩ chúng ta có thể nói ra điều đó cách tự tin dựa trên Kinh Thánh, 

rằng nếu một người cầu nguyện, và rồi không có sự biến đổi nào xảy ra sau 

đó cả, nếu người đó không kinh nghiệm được sự sanh lại, thì người đó chưa 

được cứu. Và đây là lý do tôi tin rằng chúng ta nói như vậy là dựa trên 

Kinh Thánh. Hai điều. 

 

Thứ nhất: Không có chỗ nào trong Kinh Thánh, không có chỗ nào trong 

Kinh Thánh mô tả Sự cứu rỗi chỉ là quyết định của con người, mà bởi đó 

người đó quyết định bước ra khỏi hàng người đang nối nhau xuống địa 

ngục và nhảy sang hàng người lên thiên đàng. Đó không phải là cách Kinh 

Thánh mô tả Sự cứu rỗi. Kinh Thánh mô tả Sự cứu rỗi không phải là nhảy 

từ hàng người này sang hàng người kia. Kinh Thánh mô tả Sự cứu rỗi là 

một tiến trình biến đổi trong tấm lòng và trong đời sống, mà bởi đó Đức 

Chúa Trời vực quý vị ra khỏi sự chết lên đến sự sống và bày tỏ Sự vinh 

hiển lớn lao của Ngài trong Sự cứu rỗi của quý vị, trong sự biến đổi của 

quý vị.   

 

Từ đây dẫn đến điều thứ hai: Khi chúng ta tạo ra tư tưởng rằng Sự cứu rỗi 

không có liên hệ với sự biến đổi, khi chúng ta tạo ra tư tưởng rằng đời sống 

Cơ đốc nhân tái sanh trông cũng giống như đời sống của những người 

không phải Cơ đốc nhân, thì điều chúng ta đang làm là nói phạm thượng 

Đức Chúa Trời. Chúng ta làm như vậy khi nói rằng Đức Chúa Trời có thể 

giải cứu một người khỏi địa ngục nhưng Ngài không thể giải cứu họ khỏi 

tội lỗi trong đời sống hàng ngày của họ trên đất.” Chúng ta đang nói rằng 

Đức Chúa Trời có thể trả giá cao nhất, có thể chịu được hậu quả của tội lỗi, 

nhưng Ngài không có quyền năng để ban cho quý vị sự đắc thắng trên tội 

lỗi mỗi ngày. Thưa quý vị, điều đó không đúng. Đức Chúa Trời là Đấng 
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cứu chúng ta khỏi hình phạt đời đời, Đức Chúa Trời là Đấng khiến Con 

một của Ngài sống lại từ phần mộ. Đức Chúa Trời đó có dư quyền năng để 

ban cho quý vị sự đắc thắng trên tội lỗi mỗi ngày. Ngài còn hơn cả tốt lành 

để làm điều đó. Điều chúng ta đã làm là đã hạ thấp Sự vinh hiển Đức Chúa 

Trời đáng có trong Sự cứu rỗi bằng cách nói rằng Ngài có thể đưa tôi ra 

khỏi địa ngục, nhưng Ngài không thể thay đổi đời sống mỗi ngày của tôi. 

Và thưa hội thánh, Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta hạ thấp Sự vinh 

hiển của Ngài trong Sự cứu rỗi bằng cách cắt đứt mối liên hệ giữa Sự cứu 

rỗi với Sự biến đổi. Hình ảnh ở đây là như vậy. Sự biến đổi là tiến trình bắt 

đầu khi chúng ta được tái sanh. Đức Chúa Trời đã biến đổi đời sống của 

quý vị chưa? Ngài đã biến đổi đời sống của quý vị chưa? Đời sống quý vị 

có phải là một hình ảnh về Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời được bày tỏ, 

một đời sống trong sự sáng cho thấy rõ ràng rằng đó là công việc của Đức 

Chúa Trời không? Đời sống của quý vị đã được biến đổi chưa? Không phải 

là quý vị đã làm việc đủ để chứng minh mình đã được thay đổi hay chưa, 

đã cố gắng đủ để đảm bảo về Sự cứu rỗi hay chưa. Không. Mà câu hỏi là 

đời sống quý vị có phải là một sự minh họa về quyền năng của Đức Chúa 

Trời, và sự biến đổi xảy ra cho tấm lòng quý vị khi Ngài mở mắt quý vị ra 

trước những nhu cầu của mình, khi Ngài tẩy sạch tấm lòng quý vị khỏi tội 

lỗi và đặt Thánh Linh Ngài vào trong quý vị, khi Ngài khiến quý vị có đức 

tin để xoay khỏi tội lỗi và tin cậy nơi Đấng Christ, sự biến đổi đó đã xảy ra 

trong quý vị chưa? Không ai được vào Vương quốc của Đức Chúa Trời, 

được nhìn thấy Vương quốc của Đức Chúa Trời, nếu không được tái sanh. 

Quý vị đã được tái sanh chưa? Đây là câu hỏi quan trọng nhất. Quý vị đã 

được tái sanh chưa? Tôi đang hỏi mỗi một người trong căn phòng này, mỗi 

một sinh viên, mỗi một em nhỏ, mỗi một người nam và người nữ, mỗi một 

tín hữu, quý vị đã được tái sanh chưa? Phúc âm đã trở nên thực hữu trong 
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đời sống quý vị chưa?  Tôi biết khi nghe câu hỏi này, nhiều người trong 

quý vị đang tự hỏi liệu đó đã là một hiện thực trong đời sống mình chưa. 

Và tôi hy vọng rằng câu hỏi này sẽ là ưu tiên hàng đầu trong lòng quý vị 

cho đến khi quý vị tìm ra câu trả lời, bởi vì nó dẫn đến một trong hai điều 

sau. Đừng bỏ lỡ điều này. Đừng bỏ qua câu hỏi này. Đừng cố tránh câu hỏi 

này. Câu hỏi này có tầm quan trọng đời đời và không thể tránh được, bởi vì 

nó dẫn chúng ta đến một trong hai con đường. Con đường thứ nhất câu hỏi 

này dẫn đến, tôi hy vọng đây là điều sẽ xảy ra cho tất cả mọi người trong 

căn phòng này. Nhiều người đã nói chuyện với tôi trong nước mắt vì những 

điều lời Chúa đã nhắc nhở chúng ta trong Giăng 3 về những điều xảy ra 

trong sự sanh lại trong đời sống chúng ta. Hãy cùng quay lại và xem xét, 

điều này giúp chúng ta nhận ra những điều đã xảy ra, nhận biết mình đã ở 

vị trí nào. Đức Chúa Trời đã mở mắt tôi ra để tôi nhìn thấy những nhu cầu 

của mình, Đức Chúa Trời đã thay đổi tấm lòng, Ngài tẩy sạch tôi và đặt 

Thánh Linh Ngài vào trong tôi, và bắt đầu biến đổi tôi. Ngài giúp tôi xoay 

khỏi tội lỗi và Tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi hy vọng phân đoạn này 

cũng là một sự khích lệ lớn lao cho quý vị. Nhưng nếu có sự tranh chiến 

nào về liệu đây là một hiện thực đã xảy ra hay chưa, thì sự tranh chiến đó là 

cần có. Điều này đáng để quý vị dành thì giờ ở một mình với Đức Thánh 

Linh của Đức Chúa Trời, với Lời của Đức Chúa Trời hết đêm này đến đêm 

khác, hết giờ này đến giờ khác, dành thì giờ để biết rằng Đức Thánh Linh 

là tốt lành. Đức Thánh Linh là tốt lành. Chính Đức Thánh Linh làm chứng 

rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Vì vậy hãy tự hỏi mình câu hỏi 

này. Hãy vật lộn với câu hỏi này để quý vị không đi vào con đường bị lừa 

dối thuộc linh, đi vào con đường thói quen tôn giáo giống như Ni-cô-đem, 

con đường không hề có sự sống thuộc linh. Cho nên có thể là ngay lúc này, 

hoặc trong tuần này, khi quý vị đồng đi với Đức Chúa Trời, khi quý vị vật 
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lộn với Đức Chúa Trời về điều này lần đầu tiên, Ngài sẽ bày tỏ cho quý vị 

nhu cầu về chính Ngài. Lần đầu tiên Ngài sẽ phán: “Ta sẽ ban cho con lòng 

mới. Ta sẽ tẩy sạch con khỏi mọi sự bất khiết.” Đức Chúa Trời đáng được 

khen ngợi. Đó là điều Ngài làm, Ngài ban cho chúng ta một tấm lòng mới 

và đặt Thánh Linh Ngài vào trong chúng ta, biến đổi đời sống chúng ta, để 

chúng ta xoay khỏi tội lỗi và tin cậy nơi Đấng Christ. Đây là ý nghĩa của 

việc được tái sanh. Và nếu điều này chưa xảy ra trên cuộc đời quý vị, thì 

tôi thúc giục quý vị hãy đến trước Đức Chúa Trời, cầu xin Ngài xem xét 

tấm lòng của quý vị, và làm những điều đó trên quý vị. Khi làm điều đó, 

quý vị thể hiện rằng Đức Chúa Trời là tối cao trên đời sống mình. Ngài 

đang làm điều đó.  

 

Thật ra, đó là điều tôi muốn quý vị làm. Tôi muốn cho quý vị một cơ hội để 

dành thì giờ riêng tư cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời và Lời của 

Đức Chúa Trời. Và một lát nữa đây, tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị. Tôi 

muốn mời gọi quý vị, van nài quý vị đừng xem nhẹ điều này. Tôi muốn 

mời gọi quý vị hãy dành thì giờ vật lộn với câu hỏi này, tự hỏi mình câu 

hỏi này, đối diện với những lẽ thật mà chúng ta đã học trong Giăng 3. Quý 

vị đã được tái sanh chưa? Tôi muốn mời quý vị hãy cầu nguyện dựa trên 

những lẽ thật đó. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời làm điều đó trên cuộc đời 

quý vị. Hãy để Ngài bày tỏ cho quý vị thấy đó đã là một hiện thực hay 

chưa. Nếu đó đã là hiện thực, hãy để Ngài bày tỏ cho quý vị những lĩnh vực 

nào trong đời sống quý vị vẫn còn cần được biến đổi. Hãy để Ngài xem xét 

những lĩnh vực nào trong đời sống quý vị vẫn chưa bày tỏ Sự vinh hiển, 

quyền năng, và sự đắc thắng của Ngài trên tội lỗi trong quý vị. Hãy để điều 

này đưa quý vị đến một sự biến đổi sâu sắc hơn nữa. Tôi muốn mời quý vị 

hãy dành thì giờ với Lời của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh của Đức 
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Chúa Trời. Sau khi quý vị làm xong điều đó chúng ta sẽ chấm dứt phần bài 

học này. Mỗi một người trong quý vị, “quý vị đã được tái sanh chưa?” 

 

Quý vị đã được tái sanh chưa?  


