Một nơi chuẩn bị cho Bạn

(A place prepared for you )

Coù moät Ngöôøi ñöôïc goïi teân laø Jesus Christ, Ngöôøi laø Ñöùc
Chuùa Trôøi ñöôïc hieän thaân trong xaùc thòt. Ngaøi laøm aûnh höôûng
theá giôùi ñeán noãi maø heä thoáng caân ñònh ngaøy thaùng chia laøm
hai doøng thôøi gian, tröôùc Coâng Nguyeân (B.C = before Christ) vaø
sau Coâng Nguyeân A.D = after death, ñeàu quay quanh cuoäc ñôøi cuûa
Ngaøi.
Khoâng chæ Ngaøi laøm pheùp laï khi coøn treân ñaát naøy thoâi, maø
Ngaøi coøn chòu ñoùng ñinh vì chuùng ta. Ngaøi yeâu thöông söï taïo
hoùa cuûa Ngaøi. Tin möøng lôùn ñoù laø Ngaøi soáng laïi töø coõi
cheát. Lôøi cuûa Ngaøi phaùn cho chuùng ta trong.
Coâng Vuï 1:3
3

Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Ngài lấy nhiều chứng cớ
tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong bốn mươi ngày, phán bảo
những sự về nước Đức Chúa Trời.
I Ti-moâthi 3:16
Mọi người đều cho sự mầu nhiệm của sự tin kính là lớn lắm:
Đấng đã được tỏ ra trong xác thịt,
Thì đã được Đức Thánh Linh xưng là công bình,
Được thiên sứ trông thấy,
Được giảng ra cho dân ngoại,
Được thiên hạ tin cậy,
Được cất lên trong sự vinh hiển.
Chuùa Jesus thieát laäp moät lôøi höùa ñaëc bieät cho taát caû nhöõng ai
theo Ngaøi trong cuoäc ñôøi naøy. Ngaøi phaùn:
Giaêng 14:23
2

Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi
rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. 3 Khi ta đã đi, và đã sắm sẵn cho
các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu
thì các ngươi cũng ở đó.
BAØI HOÏC NAØY CHÆ RA CHO BAÏN SAÚN SAØNG NHÖ THEÁ NAØO….

Caâu hoûi (traû lôøi ñuùng hay sai)

Theá giôùi chòu taùc ñoäng maïnh bôûi Chuùa Jesus ñeán noãi maø lòch
naêm cuõng bò thay ñoåi tröôùc Coâng nguyeân vaø sau Coâng nguyeân.
Ñuùng/Sai
Chuùa Jesus Christ toû chính Ngaøi soáng laïi sau khi Ngaøi chòu ñoùng
ñinh bôûi nhieàu baèng chöùng xaùc thöïc – ñöôïc nhieàu ngöôøi nhìn
thaáy trong 40 ngaøy vaø Ngaøi noùi nhöõng ñieàu veà vöông quoác
cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi.
Ñuùng/Sai
Chuùa Jesus phaùn vôùi nhöõng ngöôøi maø theo Ngaøi, ta ñi ñeå saém
saún moät choã cho caùc ngöôi.
Ñuùng/Sai
Trang keá tieáp>> ôû nhaø

Coù theå khoù ñeå ngöôøi ta hieåu raèng Chuùa Jesus Christ ñaõ chuaån
bò moät choã cho taát caû nhöõng ai maø theo Ngaøi. Ñaây laø yù maø
Ngaøi ñang noùi veà khaùi nieäm thuoäc linh. Kinh thaùnh phaùn:
I Coârinhtoâ 2:14
Vả, 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, và không
có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng.
Gioáng nhö moät ñöùa beù chöa sinh ra seõ khoâng hieåu söï daïy doã
cuûa cha meï noù ñeå laøm theá naøo tieáp nhaän tình yeâu thöông, söï
chaêm soùc, thöùc aên, vaø söï cöu mang cho ñeán khi noù ñöôïc sinh ra,
töông töï thuoäc linh cuõng vaäy. Do ñoù ñeå hieåu söï thaät, thì ngöôøi
ñoù phaûi ñöôïc taùi sinh laïi baèng thuoäc linh! Chuùng ta hay xem
nhöõng gì Chuùa Jesus phaùn vôùi ngöôøi ñaøn oâng teân laø Ni‐Coâ‐
Ñeâm…
Giaêng 3:37,9,12
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 ngươi: Các ngươi phải sanh lại. 9 Ni-cô-đem lại nói: Điều
đó làm thể nào được? 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?
Ôû ñaây, Chuùa Jesus ñeå cho chuùng ta bieát chuùng ta phaûi sinh laïi
baèng nöôùc vaø Ñöùc Thaùnh Linh ñeå nhìn thaáy hoaëc böôùc vaøo
nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi.
18

hầu cho nhờ hai điều chẳng thay đổi đó, - và về hai điều ấy Đức Chúa Trời
chẳng có thể nói dối, - mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh, là kẻ đã
trốn đến nơi ẩn náu, mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta.
(Heâ‐beâ‐rô).
Laøm theá naøo coù theå ñöôïc sanh laïi? Phuùc aâm cuûa Chuùa Jesus
seõ baøy toû cho chuùng ta bieát.
Luca 18:27
“27 Ngài đáp rằng: Sự chi người ta không làm được, thì Đức Chúa Trời làm
được.”
Giaêng 5:39
39

Các ngươi dò xem Kinh thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: Ấy
là Kinh thánh làm chứng về ta vậy. 40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để
được sự sống!
Maët khaùc, chuùng ta muoán ñaûm baõo raèng chuùng ta theo keá
hoaïch maø Chuùa Jesus ñaõ ñeå baèng lôøi cuûa Ngaøi, Ngaøi ñaõ saém
saún cho chuùng ta moät choã. Ngaøi ñeå cho chuùng ta bieát khaån
caáp aên naên vaø tin nhaän.
Maùc 1:15

15

mà rằng: Kỳ đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn
năn và tin phuùc aâm lôøi Chuùa daïy.

Mathiô 24:35
Trôøi vaø ñaát seõ qua ñi, nhöng lôøi ta noùi seõ khoâng bao giôø qua ñi.
“Thay ñoåi taâm trí”. Chuùng ta thay ñoåi thaùi ñoä vaø taâm trí vaø
haønh ñoäng veà toäi loãi cuûa chuùng ta. (beân trong thay ñoåi baøy
toû ra beân ngoaøi cho ngöôøi khaùc vaø chính chuùng ta, chuùng ta ñaõ
quyeát ñònh theo Chuùa Jesus vaø vaâng theo lôøi Ngaøi).
Roâma 6:23
Vì tieàn coâng cuûa toäi loãi laø söï cheát, nhöng söï ban cho cuûa Ñöùc
Chuùa Trôøi laø söï soáng ñôøi ñôøi qua Chuùa Jesus Christ laø Chuùa
chuùng ta.
Do vaäy, böôùc thöù nhaát ñeå ñöôïc taùi sanh laïi laø aên naên vaø tin
phuùc aâm lôøi cuûa Chuùa. Böôùc tieáp laø sanh laïi baèng nöôùc vaø
Ñöùc Thaùnh Linh.
Caâu hoûi ñuùng hay sai.
Ñeå xem thaáy hay ñeå böôùc vaøo nöôùc Ñöùc Chuùa Trôøi thì ngöôøi
ñoù phaûi taùi sanh laïi baèng nöôùc vaø baèng Ñöùc Thaùnh Linh.
Ñuùng/Sai
Chuùa Jesus phaùn, giôø ñaõ öùng nghieäm, vaø nöôùc Ñöùc Chuùa
Trôøi ñaõ gaàn keà: haõy aên naên vaø tin phuùc aâm lôøi Chuùa.
Ñuùng/Sai
Aên naên laø thay ñoåi thaùi ñoä, taâm trí, vaø haønh ñoäng veà toäi loãi
cuûa chuùng ta.
Ñuùng/Sai
Chuùng ta khoâng caàn tra cöùu Kinh thaùnh ñeå bieát raèng chuùng ta
coù söï soáng ñôøi ñôøi hay khoâng?
Ñuùng/Sai

Daàu trôøi vaø ñaát coù qua ñi, nhöng lôøi cuûa Chuùa Jesus noùi seõ
khoâng bao giôø qua ñi, raát coù ích ñeå theo keá hoaïch cöùu roãi cuûa
Ngaøi.
Ñuùng/Sai
<< hay ñi
Coù nhieàu taám göông quí giaù trong Kinh thaùnh cuûa nhöõng ngöôøi
ñöôïc sanh laïi baèng nöôùc.
Coâng vuï 8:3031
30

Phi-líp chạy đến, nghe người Ê-thi-ô-bi đọc sách tiên tri Ê-sai, thì nói
rằng: Ông hiểu lời mình đọc đó chăng? 31 Hoạn quan trả lời rằng: Nếu chẳng
ai dạy cho tôi, thể nào tôi hiểu được? Người bèn mời Phi-líp lên xe ngồi kề
bên.
Coâng vuï 8:3539

35

Phi-líp bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh thánh đó mà rao giảng Đức
Chúa Jêsus cho người. 36 Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước,
hoạn quan nói rằng: Nầy, nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp-têm
chăng? [†]

ng: Phi-líp nói: Nếu ông hết lòng tin, điều đó có thể được. Hoạn quan trả lời
rằng: Tôi tin rằng Đức Chúa Jêsus Christ là Con Đức Chúa Trời. 38 Người
biểu dừng xe lại; rồi cả hai đều xuống nước, và Phi-líp làm phép báp-têm
cho hoạn quan. 39 Khi ở dưới nước lên, thì Thánh Linh của Chúa đem Phi-líp
đi; hoạn quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường.
ÔÛ ñaây chuùng ta nhìn thaáy ngöôøi ñöôïc taùi sanh laïi baèng nöôùc
(chòu baùp‐teâm). Taân Öôùc ñöôïc vieát nguyeân baûn tieáng Hy‐laïp
tröôùc khi ñöôïc dòch sang tieáng Anh, töø tieáng Hy laïp Baùp‐teâm laø
bavtizo; nhaän chìm, dìm, laøm cho ngaäp. Chuùa Jesus phaùn vôùi
chuùng ta trong.
Maùc 16:16
Ai tin vaø chòu baùp teâm seõ ñöôïc cöùu.

Ôû ñaây laø moät soá taám göông khaùc cuûa nhöõng ngöôøi chòu baùp
teâm (taùi sanh laïi baèng nöôùc) vaø nhöõng gì ñaõ phaùn khi hoï chòu
baùp teâm:
Coâng vuï 2:3741
37

Chúng nghe bấy nhiêu lời, trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các
sứ đồ khác rằng: Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi? 38 Phi-e-rơ trả lời rằng:
Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, để
được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. 39 Vì lời
hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở
xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi. 40 Phie-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà giục lòng và khuyên lơn chúng rằng: Các
ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà nầy! 41 Vậy, những kẻ
nhận lời đó đều chịu phép báp-têm; và trong ngày ấy, có độ ba ngàn người
thêm vào Hội thánh.
Söù ñoà Phi‐e‐rô bieát söï quan troïng khoâng chæ aên naên maø thoâi,
nhöõng coøn phaûi chòu baùp teâm trong danh Jesus ñeå ñöôïc tha toäi
nöõa. Nhöõng taám göông khaùc ñöôïc tìm thaáy trong:
Coâng vuï 8:12
12

Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin lành của nước Đức
Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà
đều chịu phép báp-têm.
Roâma 6:34

3

Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm
trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài
sao? 4 Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết
Ngài, hầu cho Đấng Christ nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại
thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy.
Coâng vuï 10:4748
47

Bấy giờ Phi-e-rơ lại cất tiếng nói rằng: Người ta có thể từ chối nước về
phép báp-têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta
chăng? 48 Người lại truyền làm phép báp têm cho họ nhân danh Đức Jêsus
Christ. Họ bèn nài người ở lại với mình một vài ngày.

Löu yù: laïi moät laàn nöõa ôû ñaây chuùng ta nhìn thaáy nöôùc vaø
pheùp baùp teâm trong danh cuûa Chuùa (Jesus). Chòu baùp teâm
nhaân danh Chuùa Jesus laø moät söï traûi nghieäm tuyeät dòu khoâng
gioáng nhöõng baùp teâm khaùc. Ñeå röûa saïch toäi loãi laø söï voâ
giaù.
Coâng vuï 19:5
Khi hoï nghe ñieàu naøy, beøn chòu baùp teâm nhaân danh Chuùa Jesus.
Coâng vuï 22:16
16

Bây giờ, anh còn trễ nải làm chi? Hãy chờ dậy, cầu khẩn danh Chúa mà
chịu phép báp-têm và làm sạch tội lỗi mình đi.
CAÂU HOÛI –ñuùng hay sai
Hoaïn quan trong saùch coâng vuï chöông 8 coù theå hieåu lôøi cuûa
Ñöùc Chuùa Trôøi khoâng caàn giuùp ñôû.
Ñuùng hay sai.
Hoaïn quan chòu baùp teâm baèng caùch ñi xuoáng nöôùc.
Ñuùng hay sai.
Khi moïi ngöôøi hoûi caùc moân ñoà hoï neân laøm gì, thì caùc moân ñoà
traû lôøi haõy aên naên vaø nhaân danh Ñöùc Chuùa Jesus Christ maø
chòu baùp teâm ñeå ñöôïc tha toäi.
Ñuùng hay sai.
Khi hoï tin söï rao giaûng veà vöông quoác Ñöùc Chuùa Trôøi vaø danh
cuûa Chuùa Jesus Christ, thì caû ñaøn oâng vaø ñaøn baø chòu baùp
teâm.
Ñuùng hay sai.
Chuùa Jesus ban cho chuùng ta söï saùng suoát nhaän bieát khi moät
ngöôøi ñöôïc sanh laïi baèng Ñöùc Thaùnh Linh. Ñaây laø moät pheùp laï
xaùc thöïc thaät, vaø haøng trieäu ngöôøi ñöôïc sanh laïi baèng Ñöùc
Thaùnh Linh trong thôøi ñieåm cuûa chuùng ta. Chuùa Jesus noùi vôùi
chuùng ta trong:

Giaêng 3:8
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.
Löu yù: Gioù ôû ñaây laø Thaùnh Linh trong tieáng Hy laïp laø Pneuma,
Gioù, Thaùnh Linh, Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, Ñöùc Thaùnh Linh
hoaëc Thaàn Linh.
Löu yù: chöõ Sound trong tieáng Hy‐laïp laø daây noùi; aâm thanh,
ngoân ngöõ
Ñieàu naøy noùi vôùi chuùng ta raèng ai maø taùi sanh baèng Thaùnh
Linh (Thaùnh Linh cuûa Ñaáng Christ, Ñöùc Thaùnh Linh hoaëc Thaàn
Linh) seõ nghe ñöôïc tieáng cuûa Ngaøi (ngoân ngöõ).
Moät nôi ñöôïc chuaån bò cho nhöõng ai maø theo keá hoaïch cuûa
Chuùa Jesus. Ngöôøi ta neân laøm gì ñeå coù söï soáng ñôøi ñôøi? Trong
saùch Maùc 8:36, Chuùa Jesus hoûi:
Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? 37 Hay
là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?
Ñaây laø caâu traû lôøi ñeå nhieàu ngöôøi mong ñôïi! Chæ di nhaát
nhöõng ngöôøi töøng kinh nghieäm ñöôïc söï taùi sanh laïi thaät vaø roõ
raøng nhö theá naøo, hoï seõ khoâng coøn gioáng nhö tröôùc, ñaëc bieät
khi hoï khoâng coøn sôï cheát nöõa vaø hoï nhaän ra söï thaät raèng
Chuùa Jesus ñaõ chuaån bò moät nôi cho nhöõng ai ñaõ choïn con
ñöôøng cuûa Ngaøi.
Chuùa Jesus ñaõ traû giaù cho chuùng ta treân ñoài Goâ‐goâ‐tha roài,
baèng voøng tay môû roäng. Ngaøi yeâu chuùng ta nhö vaäy. Taát caû
chuùng ta phaûi laøm laø ñi theo keá hoaïch cöùu chuoäc hoaøn haõo
cuûa Ngaøi. Khi Chuùa Jesus soáng laïi töø coõi cheát, thì chuùng ta
cuõng soáng laïi baèng söï ñoåi môùi cuûa cuoäc soáng.

Mathiô 7:2427

24

Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người
khôn ngoan cất nhà mình trên vầng đá. 25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô
động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. 26 Kẻ nào nghe lời ta phán
đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. 27
Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.
Ích lôïi maø Chuùa Jesus ban cho laø nieàm vui khoâng sieát keå vaø
ngaäp traøn söï vinh hieån, bình an cuûa Ñöùc Chuùa Trôøi qua söï
hieåu bieát, quyeàn naêng, tình yeâu thöông, vaø moät taâm hoàn trong
saùng. Vaø moät nôi toát nhaát saém saún cho nhöõng ai nghe Chuùa
Jesus noùi vaø laøm theo.
CAÂU HOÛI –Yes hay No
Baïn thaáy taùi sanh laïi baèng nöôùc vaø baèng Ñöùc Thaùnh Linh coù
quan troïng khoâng?
Yes hay No.
Neáu laø baïn, baïn coù muoán saún saøng vì nôi maø Chuùa Jesus ñaõ
saém saún? Roài chuùng ta haõy noùi veà nôi ñoù.
Giacô 4:14
song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là
chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay.

