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Làm sao ñể ñược tái sanh? 

Bởi Chuck Smith 

 

 

     Ẩn nấp dưới sự bao phủ của  bóng tối, một người ñang ñi ñến 

Chúa Jêsus một cách cảnh giác.  Người cai trị dân Giu-ña này chờ 

ñợi tới lúc trời sẩm tối, tại vì ông có một câu hỏi cần giải ñáp, một 

câu hỏi mà ông không muốn cho ai nghe. Ni-cô-ñem ñã từng theo 

dõi, quan sát Chúa Jêsus thực hiện phép lạ này tới phép lạ kia. Ông 

biết rằng không có người nào làm ñược những việc này trừ khi có 

ðức Chúa Trời ở gần. Rồi bây giờ, cuối cùng Chúa Jêsus ñang ñơn 

ñộc một mình, ông nắm lấy cơ hội này ñể gặp Ngài hầu ñưa ra câu 

hỏi của ông. 

     Ông Ni-cô-ñem mở ñầu, “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư 

từ ðức Chúa Trời ñến; vì những phép lạ thầy ñã làm ñó, nếu ðức 

Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm ñược.” 

     Chúa Jêsus có năng khiếu về trả lời ñúng vào vấn ñề. Chúa biết 

Ni-cô-ñem muốn gì, Ngài ñáp rằng: “Trừ khi một người ñược tái sanh 

thì không thể thấy ñược nước ðức Chúa Trời.” 

     Ni-cô-ñem hỏi, một cách chính ñáng, “Chữ ‘tái sanh’ của thầy thật 

sự là nghĩa gì?” 

     ðây cũng là một câu hỏi mà loài người hỏi trong suốt các thế kỷ 

khi họ suy gẫm câu nói của Chúa Jêsus trong Giăng 3:3. Ý nghĩa của 

sự tái sanh là gì? 

     Ban ñầu ðức Chúa Trời sáng tạo con người, con người là một 

nhóm ba, có ba chiều - linh, hồn và thể xát. Hồn, hay tâm trí, chi phối 
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bởi linh, cho nên, khi linh cai trị, thì con người sống trong sự cảm 

thông và sự giao hữu với ðức Chúa Trời. Trái lại, ñời sống cây cói 

chỉ có một chiều. Cây cói chỉ có thể xác vật chất ñể rút chất dinh 

dưỡng từ dưới ñất, từ khí quyển, hoặc trong một số tình trạng hiếm 

có, từ côn trùng. Ngọn rễ giữ cho cây ñứng vững, trong khi tất cả sự 

sinh sôi nẩy nở là ñiều khiển bằng những mã di truyền gói gọn trong 

hạt giống. ðời sống thú vật là hai chiều - cơ thể và ý thức, hay “tâm 

trí”. Thú vật ăn cây cỏ hay ăn những thú vật khác, và có thể tự do 

chuyển ñộng. Cũng như cây cói, thú vật sinh sôi nẩy nở bởi sự thụ 

tinh, và ñiều khiển bởi những mã di truyền trong tế bào sinh sản. 

Nhưng vì thú vật có ý thức và có khả năng chuyển ñộng, giới ñộng 

vật là ưu việt hơn giới thực vật nhiều. 

     Khi ðức Chúa Trời sáng tạo con người, Chúa cho con người có 

ba chiều: linh, thể, và hồn. Bởi vì có thêm phần linh mà loài người 

ñược ñặt một bước ñột phá trên giới ñộng vật, tại vì xuyên qua linh 

mà loài người có thể tiếp xúc ñược với ðức Chúa Trời. 

     Chúa Jêsus dạy rằng ðức Chúa Trời là một ngôi linh, và những 

kẻ thờ phượng Chúa phải thờ phượng bằng linh (Giăng 4:24.) Cho 

nên khi Chúa tạo con người (với linh, hồn, và thể xát), Chúa ñịnh ý 

cho con người có thể giao thông với Chúa. 

     Câu Kinh Thánh này rất ñẹp ñẽ: “Lối chiều, A-ñam và E-va nghe 

tiếng Giê-hô-va ðức Chúa Trời ñi ngang qua vườn” (Sáng-thế-ký 

3:8.) A-ñam gần gũi Chúa và cảm thông với Chúa tại vì có linh, chiều 

thứ ba. Nhưng khi linh của con người chết ñi, ñịa vị con người hạ 

xuống tới mức ‘ñộng vật’. ðầu óc họ chỉ lo về nhu cầu vật chất và 

lòng thèm muốn. 

     Linh của con người chết vì tội lỗi và ñiều xấu. 
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     Con người mà Chúa sáng tạo ban ñầu sống trong một hoàn cảnh 

lý tưởng, tinh khiết, có một cơ thể khoẻ mạnh, và không có bệnh tật 

di chuyền nào; và bởi vì có linh, có sự cảm thông cũng như sự giao 

hữu với ðức Chúa Trời. Nhưng có một ñiều tiến thoái lưỡng nan. 

     Con người sống trong sự giao hữu với Chúa là vì nó thương 

Chúa, hay chỉ vì nó không có lựa chọn khác hơn nữa? 

     ðể xác ñịnh tấm lòng chân thật của con người, ðức Chúa Trời ñặt 

giữa vườn Ê-ñen một cây ăn trái hấp dẫn vô cùng: cây trái cấm. Trái 

của cây này mang theo hậu quả của sự chết thuộc linh. Bây giờ con 

người phải quyết ñịnh: muốn tiếp tục giao thông với Chúa hay muốn 

thỏa mãn sự thèm muốn của xác thịt mà chịu sự xa lìa với ðức Chúa 

Trời? 

     Tiếc thay, A-ðam chọn lựa tình dục của xác thịt và ăn trái cấm. 

Mà làm như vậy thì linh chết ñi. Từ lúc ñó, con người trở thành một 

người hai chiều: chỉ có thể (vật chất) và hồn (tâm trí). 

     Chúa Jêsus phán với Ni-cô-ñem phải sanh lại lần nữa. (Giăng 3:7) 

     Chúng ta cần phải có sự sanh thuộc linh. Trước kia chúng ta sanh 

từ xác thịt và xa lìa với Chúa, nhưng nếu chúng ta muốn biết ñược 

những phước hạnh và niềm vui ñem ñến từ một ñời sống cảm thông 

với Chúa, thì chúng ta cần phải tái sanh từ Thánh Linh. A-ñam, với 

phần linh ñã chết, nhận thấy không có cách nào mà có thể làm tỉnh 

lại phần linh; dù làm ñiều tốt, tuân thủ luật lệ, hay tu hành. 

     Chúng ta có thể cố gắng làm người tốt, nhưng chúng ta không 

bao giờ làm ñủ. 

     Chúa Jêsus tiếp tục nói với Ni-cô-ñem, “Nếu một người chẳng 

sanh lại, thì không thể thấy ñược nước ðức Chúa Trời” (Giăng 3:3.) 
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    Người xác thịt không thể nào hiểu biết ñược chiều này. Sứ ñồ 

Phao-lô viết cho hội thánh Cô-rin-tô rằng, “Nếu không phải là phần 

linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, 

nếu không phải là Thánh Linh của ðức Chúa Trời, thì chẳng ai biết 

sự trong ðức Chúa Trời. Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy 

thần thế gian, nhưng ñã nhận lấy Thánh Linh từ ðức Chúa Trời ñến, 

hầu cho ñược hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi ðức 

Chúa Trời; chúng ta nói về ơn ñó, không cậy lời nói mà sự khôn 

ngoan của loài người ñã dạy ñâu, song cậy sự khôn ngoan mà ðức 

Thánh Linh ñã dạy, dùng tiếng thiêng liêng ñể giải bày sự thiêng 

liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận ñược những sự thuộc 

về Thánh Linh của ðức Chúa Trời; bởi chưng người ñó coi sự ấy 

như là sự dồ dại, và không có thể hiểu ñược, vì phải xem xét cách 

thiêng liêng” (1 Cô-rin-tô 2:11-14.) 

     Như sứ ñồ Phao-lô nói, người thuộc xá thịt không thể hiểu ñược 

sự thuộc linh; những sự này ñối với họ là dại dột. Cho nên rất khó mà 

giao thông với những người này, tại vì có một vịnh ngăn cách giữa 

người ñiều khiển bởi Thánh-linh và người ñiều khiển bởi xác thịt. 

     Bạn có ñể ý sự giải thích chuyện người lớn cho trẻ con khó khăn 

như thế nào không?  Nhiều khi rất bực dọc, tại vì bạn nghĩ, “Tại sao 

mà nó không hiểu ñược? rõ ràng quá rồi - ñơn giản, dễ hiểu, hiển 

nhiên và hộp lý, mà nó vẫn còn không hiểu?” 

     ðối với sự thuộc linh, người xác thịt cũng như một ñứa bé. 

     Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng người xác thịt không hiểu 

ñược sự thuộc linh là tại vì họ thiếu sự sáng suốt thuộc linh. Cho nên 

Chúa Jêsus nói rằng con ngươi phải tái sanh mới thấy ñược nước 

của ðức Chúa Trời. Muốn thấy ñược thứ nguyên của nước của ðức 
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Chúa Trời ñòi hỏi sự sống thuộc linh. Cho nên bạn bắt buộc phải tái 

sanh.  

     Hiển nhiên câu hỏi của Ni-cô-ñem là, “Làm sao mà tôi có thể sanh 

lại một lần nữa? Bằng cách thức nào? Sao mà sự này có thể thực 

hiện ñược?” 

     Rồi Chúa Jêsus giải thích bằng một thí dụ minh họa mà Ni-cô-

ñem có thể hiểu ñược. Chúa kể lại một câu chuyện từ trong sách 

Dân-số ký. Khi dân Y-sơ-ra-ên ñi trong sa mạc, họ phàn nàn với ðức 

Chúa Trời và Môi-se rằng: “Làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi 

xứ Ê-díp-tô ñặng chết trong ñồng vắng? Vì ñây không có bánh, cũng 

không có nước, và linh hồn chúng tôi ñã ghê gớm thứ ñồ ăn ñạm bạc 

nầy” (Dân-số ký 21:5.) 

     Tại vì họ kêu ca than phiền và nói nghịch cùng ðức Chúa Trời, 

cho nên Chúa ñể cho con rắn ñộc ñi vào trại của chúng nó, cắn dân 

ñó ñến ñỗi người Y-sơ-ra-ên chết rất nhiều. Dân Y-sơ-ra-ê bèn ñến 

cùng Môi-se mà ăn năn rằng: Chúng tôi có phạm tội, vì ñã nói nghịch 

ðức Giê-hô-va và người. Hãy cầu xin ðức Giê-hô-va ñể Ngài khiến 

rắn lìa xa chúng tôi. Và Môi-se cầu khẩn cho họ.  

     Nhưng thay vì chửa lành chúng nó, Chúa cung cấp cho họ một 

phương cách và ñể cho họ tự quyết ñịnh muốn ñược chửa lành hay 

không. 

     Trong Dân-số ký 21:8 chúng ta ñọc thấy “ðức Giê-hô-va phán 

cùng Môi-se rằng: ‘Hãy làm lấy một con rắn lửa, rồi treo nó trên một 

cây sào. Nếu ai bị cắn và nhìn nó, thì sẽ ñược sống.’” 

     Vậy, Môi-se làm một con rắn bằng ñồng, treo lên một cây sào, và 

người nào ñã bị rắn cắn mà nhìn con rắn bằng ñồng, thì ñược chữa 

lành ngay. 
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     Trong Kinh Thánh, ñồng tượng trưng cho sự xét xử của ðức 

Chúa Trời. Dân Y-sơ-ra-ê có một bàn thờ bằng ñồng ñể dưng ñồ tế 

lễ cho Chúa (2 Các-vua 16:15.) Cũng trong Kinh Thánh, con rắn 

tượng trưng cho tội lỗi (hãy nhớ lại con rắn trong vườn E-ñen ở 

Sáng-thế-ký 3:13). Tuy vậy, trong trường hợp riêng biệt này, treo con 

rắn lên một cây sào, dự biểu sự ñóng ñinh trên thập tự giá của ðức 

Chúa Jêsus. Chính Chúa Jêsus nói trong Giăng 3:14 rằng, “Xưa Môi-

se treo con rắn lên nơi ñồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải 

bị treo lên dường ấy”. Rồi trong Giăng 12:32, Chúa nói, “Còn ta, khi 

ta ñã ñược treo lên khỏi ñất, ta sẽ kéo mọi người ñến cùng ta.” 

     Ở ñây Chúa Jêsus tiên ñoán rằng Ngài sẽ chết trên thập tự giá. 

     Vậy thì, con rắn ñồng trên cây sào tượng trưng cho tội lỗi của 

chúng ta bị ðức Chúa Trời xét xử trên cây thập tự. 

     ðúng như Môi-se treo con rắn lên nơi ñồng vắng thể nào, thì 

Chúa Jêsus cũng bị treo lên như vậy. Làm thế nào một người có thể 

tái sanh? Người có thể tái sanh bằng cách thức mà ðức Chúa Trời 

chuẩn bị xuyên qua sự chết của Chúa Jêsus, con của ðức Chúa 

Trời. Chúa Jêsus chết thay cho chúng ta khi Chúa chịu hình phạt tội 

lỗi của chúng ta. Khi chúng ta nhìn Chúa Jêsus trên thập tự giá bởi 

lòng tin, thì chúng ta nhận thức rõ rằng Chúa chết cho tội lổi của 

chúng ta, chịu sự xét xử của ðức Chúa Trời mà chúng ta xứng ñáng. 

     Tưởng tượng bạn sống chung với dân Y-sơ-ra-ên khoảng 3800 

năm về trước. Một ngày kia trong lều của bạn, khi bạn ñang nói 

chuyện với một người bạn, một con rắn bò vào và cắn ngay chân của 

ông. Bạn nhìn một cách bơ vơ chân của ông bắt ñầu xưng lên, và lát 

sau, ông lên cơn sốt. 
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     Bạn mau mau kéo ông bạn ra khỏi lều và la lên, “Nhìn con rắn 

trên cây sào ñó, cái mà Môi-se dựng lên ở chính giữa trại!”  

     “Tôi không hiểu làm sao như vậy có thể giúp ñược tôi” ông bạn trả 

lời. 

     “ðừng cải, cứ nhìn ñi!”. Bạn hét. 

     “Nhưng mà tôi không hiểu! Tại sao mà nhìn con rắn trên cây sào 

sẽ giúp ñược tôi? Tôi gần chết rồi.” 

     “Tôi không biết ñó như thế nào,” bạn cố gắng giải nghĩa một cách 

băn khoăn, “tôi chỉ biết rằng có hàng trăm người ở xung quanh chúng 

ta cũng bị cắn gần chết như ông, mà họ nhìn con rắn trên cây sào 

ñó, và họ ñược chửa lành!” 

     “Chuyện này thật vô lý,” ông bạn từ chối. “Tôi không nhìn!” 

     Rồi ông chết ñi. Bạn thật bối rối. Bạn không có ñòi hỏi ông làm 

việc gì khủng khiếp; bạn chỉ xin ông nhìn một cái mà thôi. Ông không 

cần phải hiểu biết quá trình của nó ñể hưởng cái lợi ích của nó. 

     Cũng như vậy, Chúa Jêsus ñã chết cho tội lỗi của chúng ta, 

nhưng chúng ta không cần biết phần linh sanh ra bằng cách nào. 

Chúng ta không cần biết làm thế nào có ñược sự biến ñổi triệt ñể; 

chúng ta chỉ cần biết là ñó có thể xẩy ra. Cũng như dân Y-sơ-ra-ên 

trong sa mạc, chúng ta không cần hiểu biết cái phương cách ñể 

hưởng cái kết quả.  Chúng ta có thể sống trong sự cảm thông và 

giao hữu với ðức Chúa Trời. Chúng ta có thể biết ñược sự vui mừng 

tuyệt vời của một người thoát ñược sự ràng buộc của tội lỗi và ñược 

sự sống ñời ñời. 

     Chúa Jêsus giải thích phương cách ñể tái sanh, “Xưa Môi-se treo 

con rắn lên nơi ñồng vắng thể nào, thì Con người cũng phải bị treo 
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lên dường ấy, hầu cho hễ ai tin ñến Ngài ñều ñược sự sống ñời ñời” 

(Giăng 3:14-15). 

     Nếu không có sự sanh thuộc linh, chúng ta chỉ có tới hai phần ba 

của một con người. Người thuộc xác thịt cảm thấy một cách phảng 

phất, hình như thiếu mất một cái gì trong cuộc ñời của họ, và họ tìm 

khiếm không ngừng hầu ñể lấp chỗ trống trong lòng. Cái khó khăn là 

họ thường tìm khiếm những sự kích thích cho cơ thể hay tình cảm. 

Nhưng cuối cùng, mặc dù một người có thể nhồi nhét họ về những 

ñiều thích thú nào cho xác thịt hay tình cảm, họ vẫn cảm thấy thiếu 

mất cái gì.  Tại vì không có gì có thể lấp ñược chỗ trống của Thánh 

Linh, trừ khi họ sanh trở lại một lần nữa. 

     Chúa sáng tạo con người ñể thờ phượng Chúa. Nếu bạn không 

thờ ðức Chúa Trời hằng sống và chân thật, thì bạn sẽ tìm một cái gì 

ñể thay thế; có lẽ là xe hơi, hay nhà cửa, hay chiếc tàu,…. hay bất cứ 

gì; tại vì thờ phượng là tính bẩm sinh của con người. 

     Có lẽ bạn nghĩ rằng cái phương cách tái sanh này quá ñơn giản; 

tại sao chỉ tin Chúa Jêsus thì ñược sự sanh thuộc linh? Quả thật, 

ðức Chúa Trời muốn ñó dễ dàng ñến nỗi ngay cả một ñứa trẻ cũng 

có thể tái sanh. 

     Chúa Jêsus giải thích tiếp tục cho Ni-cô-ñem rằng ðức Chúa Trời 

yêu thương thế gian, một thế gian bị tội lỗi phá hủy và trong tình 

trạng suy tàn, và hễ ai tin Chúa Jêsus sẽ không bị hư mất mà ñược 

sự sống ñời ñời (Giăng 3:16). 

     Tôi nghĩ lại dân Y-sơ-ra-ên khi họ ñi lan thang trong sa mạc, oán 

trách ðức Chúa Trời về tất cả những vấn ñề của họ, kêu ca và than 

phiền với Chúa về cảnh khổ cực của họ, trong khi ñó, họ mới là ñáng 

trách.  Tính hay ñỗ lỗi cho người khác là ñặc tính của con người. Khi 
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chúng ta từ chối Chúa và sống trong xác thịt, chúng ta sẽ bắt ñầu 

nếm mùi ñau ñớn của một cuộc ñời thuộc xác thịt - sự trống rỗng, 

thất vọng, và những hậu quả bại hoại. ðời sống thuộc xác thịt sẽ dẫn 

tới sự chết chóc như nọc ñộc của con rắn ñộc. 

     ðức Chúa Trời ban ñầu không có ý ñịnh ñể dân Y-sơ-ra-ên ñi 

ngoằn co, cực nhọc trong ñồng vắng; Chúa muốn dẫn họ ñi vào xứ 

Ca-na-an ñể họ hưởng sự phì nhiêu và sung sướng của xứ ñó như 

Chúa ñã hứa với Áp-ra-ham. Nhưng tại vì họ bác bỏ lời chứng của 

Ca-lép và Giô-suê; chúng nó nói, “Chúng ta không thể chiếm ñất ñó 

ñược, vì dân ñó mạnh hơn chúng ta” và họ muốn quay trở về Ai-cập. 

Rồi sau này khi họ nếm trải cái hậu quả của ñời sống ñồng vắng, họ 

lại ñỗ lỗi cho Chúa. 

     Nếu ngày nay bạn ñang sống trong ñồng vắng, hãy biết rằng 

không phải là vì ðức Chúa Trời muốn bạn sống trong tình trạng khó 

khăn như vậy.  Chúa không muốn bạn sống một ñời sống thuộc thể 

xát, Ngài muốn bạn sống một ñời sống thuộc linh phong phú, và 

hưởng ñược mọi phước hạnh và lợi ích do bởi sự giao thông với 

Ngài. 

     Dân Y-sơ-ra-ên hiểu lầm ý ñịnh của Chúa, tưởng rằng Chúa sai 

con rắn ñộc ñể tiêu diệt  họ. Chúa thật sự muốn khiến cho họ trở về 

với Chúa. Hãy biết rằng Chúa thường hay ñể cho sự gian khổ tới 

cùng chúng ta khi chúng ta ñi vơ vẩn vào lãnh vực nguy hiểm. Chúa 

biết những kinh nghiệm ñau ñớn có thể làm chúng ta hồi tỉnh lại và 

trở về với Ngài. Không phải là Chúa trừng phạt chúng ta, mà ñúng 

hơn là Chúa kêu gọi chúng ta, “Hãy trở về với Ta, vì ngoài ta, ngươi 

sẽ bị tiêu diệt. Những sự gian khổ này là ví dụ tiêu biểu cho sự huỷ 

diệt sẽ xẩy ra khi ngươi lìa khỏi Ta.”  
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     Tất cả những ñau ñớn này là ý ñịnh của Chúa hầu dẫn bạn về với 

Ngài, ñể bạn ñược tái sanh trong Thần Linh, và sống một ñời sống 

tuyệt vời trong sự giao thông với Ngài. 

     Không có sự hỗ trợ của Chúa, dân Y-sơ-ra-ên sẽ chết trong ñồng 

vắng. Hai tuần cũng sống không nổi huống chi là bốn  mươi năm. 

Cũng như vậy, Chúa nâng ñở bạn mặc dù bạn hiện giờ ñang ñi qua 

ñồng vắng. Không có tay của Chúa nâng ñở, bạn sẽ không thể sống 

hơn năm giây. 

     Bạn chịu ơn Chúa về sự sinh tồn của bạn. Chúa chống ñỡ cho 

bạn hầu cho bạn hiểu ñược tình thương vĩ ñại, và sự quan tâm, 

chăm sóc của Ngài, ñể bạn có thể tái sanh trong Thần Linh, và trở 

thành con người trọn vẹn mà Chúa dự ñịnh cho mọi người chúng ta. 

     Hiện bây giờ có nhiều người ñang ñi trên con ñường  dẫn tới sự 

hủy diệt. Bạn phải trở về với Chúa trước khi bạn bị tiêu diệt. Lời hứa 

kỳ diệu của Chúa là bạn chỉ cần ñặt lòng tin vào Con của ðức Chúa 

Trời thì sẽ không hư mất mà ñược sự sống ñời ñời. Sự sống ñời ñời 

không phải chỉ nói về số lượng mà thôi, mà còn kể ñến phẩm chất 

nữa. Tại vì cuộc sống có lượng mà không có chất là rất ñau khổ. ðời 

sống thuộc linh có một phẩm chất cao siêu hơn sự sinh tồn của thú 

vật (hay thể xát), vượt qua ngay cả sự tưởng tượng của chúng ta.  

    ðó là ñời sống mà Chúa muốn cho bạn - ñời sống thuộc linh, ñời 

sống trong sự giao thông với Ngài. Kinh Thánh nói rằng tâm trí của 

thể xát là sự chết, nhưng tâm trí của linh là sự sống, bình an và niềm 

vui. ðó là sự mong muốn của Chúa cho bạn - sự sống ñời ñời, bình 

an, và niềm vui; niềm vui mang ñến từ sự giao hữu với Chúa, sự 

nhận biết ñược Chúa luôn luôn ở gần bạn, hướng dẫn bạn, và Chúa 

ñiều khiển mọi sự. 
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     Bạn có thể ñược tái sanh nếu bạn tin rằng ðức Chúa Trời ñã 

chuẩn bị một phương cách ñể cho tội của bạn ñược tha thứ, bằng 

cách ñể cho Chúa Jêsus gánh vác tội của bạn. Cho nên, khi bạn 

nhận Chúa Jêsus là Chúa cứu thế và tin rằng Ngài chết về tội lỗi của 

bạn, thì sẽ có sự chuyển biến huyền bí và kỳ diệu xảy ra trong lòng 

bạn khi phần linh của bạn ñược tái sanh. Rồi bất thình lình, bạn sẽ 

sống một ñời sống phong phú hơn, với phần linh mà bạn chưa từng 

biết tới và cũng chưa từng tưởng tượng tới. ðó là một ñời sống quá 

vinh hiển và kỳ diệu, hơn tất cả những gì mà bạn ñã kinh nghiệm, 

ñến nỗi bạn thấy khó mà diễn tả nó. Sứ ñồ Phao-lô nói rằng những 

sự mà ông kinh nghiệm trong lãnh vực thuộc linh là quá kỳ diệu ñến 

nỗi con người không ñược phép diễn tả bằng lời (2 Cô-rin-tô 12:4). 

Không có ngôn ngữ nào mà có thể diễn tả ñược. 

     Chúa Jêsus phán rằng, “Nếu muốn thấy ñược và hiểu biết ñược 

nước của thiên ñàng, thì bắt buộc phải tái sanh.” 

     Nếu muốn ñi vào nước của ðức Chúa Trời, bạn bắt buộc phải tái 

sanh.  Bạn chỉ cần nhìn lên Chúa Jêsus - Ngài chết cho tội của bạn 

trên cây thập tự, và tin tưởng vào Ngài và tình tương của Ngài ñối 

với bạn, thì sự chuyển biến sẽ xảy ra. Như vậy, câu hỏi cốt yếu là 

“Bạn có sanh trở lại bởi Linh của ðức Chúa Trời chưa?” phương 

cách này rất ñơn giản. 

    Ngày nay bạn ñang ở trong một trong hai phe phái tùy theo niềm 

quan hệ giữa bạn với Chúa. Một là Bạn ñặt lòng tin vào Chúa Jêsus, 

Ngài chết thay cho bạn trên cây thập tự; hoặc bạn có thể tiếp tục 

sống như không có gì khác. Muốn bị hư mất, rất dễ dàng, bạn không 

cần làm gì hết; cứ tiếp tục làm những gì bạn ñang làm hiện bao giờ, 

thì bạn sẽ bị hư mất. 
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     Nhưng nếu bạn nhìn lên cây thập tự và tin tưởng vào Ngài ñã 

chết về tội của bạn, thì Chúa sẽ cho bạn một món quà…  

     Sự sống mãi mãi. 
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Bài cầu nguyện của tội nhân. 
 

Nếu bạn muốn có một niềm quan hệ cá nhân với Chúa và muốn biết 

chắc chắn rằng tội của bạn ñược tha thứ, dưới ñây là một bài ñề nghị 

cầu nguyện … 

Lạy Cha, con ñến với Cha ñể thú tội và xin Cha tha thứ. Con cám ơn 

Cha, vì Cha có hứa rằng nếu con thú tội, Cha là ñấng trung thực, sẽ 

tha thứ và tẩy rửa hết tội lỗi cho con. Con muốn lìa xa tội lỗi, và sống 

một cách làm vui lòng Cha. Con xin Cha giúp ñở, cho con năng lực 

của Thánh Linh ñể con sống một ñời sống ngay thẳng. 

Con cảm tạ ơn Chúa Jêsus, vì Ngài ñã chết trên cây thập tự, gánh 

lấy hình phạt cho tội lỗi của con, và Ngài ñã phục sinh. Ngay bây giờ 

con nhận Chúa Jêsus làm Chúa cứu rổi, làm vua, và làm bạn của 

con. 

Con cũng cám ơn lời hứa của Cha nói rằng hể người nào ñến với 

Cha, Cha sẽ không ñuổi ra. Cám ơn Cha cho con một ñời sống mới 

ở trong Chúa. Con giao cuộc ñời của con cho Cha, xin Cha khiến con 

trở thành một người mà Cha ñịnh ý. Con cầu nguyện nhân danh 

Chúa Jêsus Christ, Amen. 
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Tiếp sau phải làm gì? 
 

Nếu bạn ñã quyết ñịnh nhận Chúa Jêsus Christ làm Chúa 

cứu rổi, là bạn hiện bây giờ ñược tái sanh. Dưới ñây là một 

vài ñiều có thể giúp bạn trưởng thành trong ñời sống thuộc 

linh… 

1. CẦU NGUYỆN – cầu nguyện như là ñường dây ñiện 

thoại ñi ñến ðức Chúa Trời. Hãy nên ñể dành thì giờ ñể nói 

chuyện với Ngài mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Phi-líp 4:6. 

 

2. ðỌC KINH THÁNH – Kinh Thánh là thơ tình từ ðức Chúa 

Trời. Bạn càng ñọc nó, càng thấy yêu Chúa. 1 Phi-e-rơ 2:2. 

 

3. SỰ GIAO HỮU VỚI TÍN ðỒ – Chúng ta cần có bạn mà 

có cùng một tín ngưỡng ñể giúp ñỡ Lẫn nhau. Cho nên hãy 

kiếm một hội  thánh tốt, và tin tưởng vào Kinh Thánh, ñể 

giao thông với tín ñồ khác. Hê-bơ-rơ 10:24-25 

 

4. LÀM CHỨNG CHO NGƯỜI KHÁC – Chia xẽ ñức tin với 

người khác về lòng tin của bạn trong Chúa Jêsus Christ. 

Hãy cầu nguyện xin Chúa  chỉ dẫn bạn làm chứng một cách 

hợp thời và ñúng ñắn. 
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Nếu bạn cần sự giúp ñỡ ñể kiếm một hội thánh trong khu của bạn, 

xin vui lòng liên lạc chúng tôi tại Calvary Chapel Costa Mesa, 

California. Nhân viên chúng tôi có thể giúp bạn tìm kiếm một hội 

thánh tốt cho bạn. Số ñiện thoại của chúng tôi là (714) 979-4422, xin 

gọi giữa 9:00 a.m. và 5:00 p.m.  

 

Dưới ñây có một vài website hữu ích: 

www.calvarychapel.com/gospel 

www.calvarychapel.com/costamesa 

www.twft.com 

 

www.calvarychapel.com 

Nguyện Chúa ban phước cho bạn. Chúng tôi cầu xin Chúa cho bạn 

mỗi ngày mỗi gần gũi Chúa hơn! 

 

 

 

 

Chuck Smith, Mục sư chánh tại Calvary Chapel Costa Mesa,  

Costa Mesa, California, là giáo sư Kinh Thánh hơn 50 năm.  

Trương trình radio của Mục sư Smith, “Lời Kinh Thánh cho hôm nay” có thể thâu 

ñược khắp thế giới. 

Sách của ông bao gồm “Nước sống,” “Tại sao ơn ñiển thay ñổi mọi sự,” và “ðời 

Sống Cầu Nguyện có Hiệu Lực.” 

Lời Kinh Thánh cho hôm nay 

P.O. Box 8000, Costa Mesa, CA 92628 

(800) 272-WORD (9673) 

www.twft.com 


