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

Rô-ma đoạn 12. Chỉ vài phút nữa thôi chúng ta sẽ đào sâu vào hai câu đầu 

của đoạn Kinh Thánh này. 

 

Chúng ta đang theo đuổi sự vinh hiển của Chúa tại Birmingham và khắp thế 

giới, và chúng ta làm điều đó bằng cách để cho Ngài biến đổi tâm trí của 

mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Tâm Trí Của Môn Đồ. Và tôi muốn quý 

vị cùng xem với tôi trong Rô-ma đoạn 12. 

 

Có rất nhiều hình ảnh trong Tân Ước cho thấy Đấng Christ biến đổi tâm trí 

của chúng ta như thế nào, và chúng ta sẽ xem xét rất nhiều hình ảnh như thế. 

Cho nên hãy đi tiếp và quý vị hãy để tay sẵn sàng nhé. Chúng ta sẽ lật Kinh 

Thánh rất nhiều. Chúng ta sẽ lật qua nhiều phần Kinh Thánh khác nhau. 

Nhưng tôi không nghĩ rằng có câu Kinh Thánh nào có thể tóm lược lại cách 

rõ ràng như câu 2 của Rô-ma đoạn 12. Cho nên chúng ta sẽ cùng xem câu 

Kinh Thánh này. Hãy nhớ văn cảnh tiếp nối từ câu 1.  

 

Phao-lô viết: “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời 

khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức 
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Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời nầy, 

nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý 

muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” 

 

Hôm nay tôi muốn quý vị nhìn thấy khi Đấng Christ ở trong chúng ta thì mọi 

thứ bắt đầu thay đổi như thế nào, tôi cũng muốn quý vị nhìn thấy tiến trình 

trong Rô-ma đoạn 12, và thể nào nó tập trung vào tâm trí trong câu 2. 

 

Trước tiên, khi Đấng Christ ở trong chúng ta, tấm lòng chúng ta được 

chuyển đổi cho sự thờ phượng Ngài. Tấm lòng chúng ta được chuyển đổi 

cho sự thờ phượng Ngài. Ngay lúc này chúng ta sẽ xem xét sự nối tiếp giữa 

câu 1 và câu 2. Điều xảy ra khi chúng ta dâng thân thể mình làm của lễ sống 

cho Đức Chúa Trời, như một hành động thờ phượng thuộc linh, là Đấng 

Christ sẽ ngự trong chúng ta. Ngài sống trong chúng ta. Đó là điều chúng ta 

đã nói đến trong hai tuần đầu của loạt bài học này. Có một sự chuyển đổi 

nền tảng xảy ra trong bản chất của chúng ta khi chúng ta dâng đời sống mình 

cho Đấng Christ. Những gì bị cai trị bởi bản tính tội lỗi giờ đây chịu tể trị 

bởi Đấng Christ trong chúng ta. Đấng Christ sống trong chúng ta và có một 

sự thay đổi nền tảng về lòng trung tín, một sự chuyển đổi trong sự thờ 

phượng. Chúng ta không còn thờ phượng bản ngã nữa, mà chúng ta thờ 

phượng Đấng Christ.  

 

Và đó là điều Rô-ma 12:1 nói đến. Và rồi sau đó chép: “Đừng làm theo đời 

nầy.” Vậy kết quả sự thờ phượng của chúng ta là điều gì xảy ra? Chúng ta 

được ra lệnh không được làm theo đời nầy. Có một bản Kinh Thánh dịch câu 

2 theo nghĩa đen là, đừng để thế gian xung quanh siết chặt quý vị vào khuôn 

mẫu của nó. Theo nghĩa đen đó là một mệnh lệnh. Mệnh lệnh đó theo nghĩa 
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đen bảo chúng ta hãy ngừng lại, ngừng sống theo lối của thế gian. Và đây là 

một mệnh lệnh quan trọng.  

 

A.W. Tozer nói: “Ngày nay hội thánh đã đi đến chỗ mà hầu hết những gì hội 

thánh làm đều được gợi ý bởi thế gian.” Đó thật là một đường lối kỳ cục 

trong việc tổ chức hội thánh khi chúng ta được ra lệnh đừng làm theo đời 

nầy. 

 

Nhưng điều tôi muốn quý vị nhìn thấy là mệnh lệnh đừng làm theo đời nầy ở 

đây, về căn bản mệnh lệnh này không chỉ xoay quanh sự thay đổi hành vi. 

Rõ ràng chúng ta biết rằng có những điều thế gian làm mà chúng ta không 

nên làm. Nhưng nếu định nghĩa Cơ đốc giáo bằng cách không làm theo 

những điều thế gian làm, là chúng ta đã bỏ sót sự thật rằng chúng ta có thể 

tránh những hành vi của thế gian mà vẫn không hề kinh nghiệm được sự 

biến đổi từ Đấng Christ. Và điều chúng ta làm được cho tới lúc đó chỉ là đổi 

một số thái độ trái đạo đức thành đạo đức mà thôi, chỉ là thay đổi danh sách 

những điều cần làm, và bỏ sót mất điểm chính yếu của Cơ đốc giáo.  

 

Tôi muốn cho quý vị thấy tâm trí có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào lên 

hành vi của chúng ta. Hãy quay lại Rô-ma đoạn 1. Bây giờ tôi muốn quý vị 

cùng xem với tôi, bắt đầu từ câu 21. Tôi muốn quý vị nhìn vào một trong 

những phân đoạn đáng buồn nhất trong cả Kinh Thánh; đó là về tội lỗi và sự 

trụy lạc của con người. Đây không phải là một phân đoạn khích lệ, nhưng nó 

cho chúng ta một hình ảnh rất rõ ràng về cách thức sự thờ phượng và bản 

chất của chúng ta ảnh hưởng đển tâm trí và mọi khía cạnh khác của đời sống 

mình.  
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Hãy lắng nghe câu 21. Chúng ta sẽ đọc đến câu 25. Sau đó tôi muốn quý vị 

nhìn vào tiến trình mà Phao-lô đã khởi đầu ở đây trong cùng Rô-ma đoạn 12 

mà chúng ta đang đọc. “Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng 

danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc 

trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng 

mình là khôn ngoan, mà trở nên điên dại; họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa 

Trời không hề hư nát lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của 

điểu, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo 

lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ 

thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên 

thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men.” 

 

Điều tôi muốn quý vị nhìn thấy là tiến trình ở đây. Nó bắt đầu với sự thờ 

phượng vô trật tự. Và điều này lan tỏa ra khắp phân đoạn vừa rồi. Trong câu 

21 và 25. Đó giống như là những câu kết của một cuốn sách vậy, những câu 

chúng ta vừa đọc. “Họ không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và 

không tạ ơn Ngài nữa.” Và trong câu 25: “Họ kính thờ và hầu việc loài chịu 

dựng nên thế cho Đấng dựng nên.” 

 

Như vậy tất cả đều bắt đầu do sự thờ phượng vô trật tự, đây là nan đề trong 

bản chất của chúng ta. Trước khi đặt đức tin nơi Đấng Christ, bản chất 

chúng ta thờ phượng chính mình thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. Bản 

chất đó đổi sự thờ phượng Đấng dựng nên thành thờ phượng loài chịu dựng 

nên. Đó chính là nan đề nền tảng trong bản chất của chúng ta. Đó là nan đề 

về sự thờ phượng. 
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Nhưng tôi muốn quý vị nhìn thấy nan đề thờ phượng này kết nối trực tiếp 

đến tâm trí như thế nào. Quý vị có nghe trong câu 21 không? “Vì họ dẫu biết 

Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không 

tạ ơn Ngài nữa.” Song họ như thế nào? “song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư 

không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.” Như vậy thứ nhất là sự thờ 

phượng vô trật tự, rồi thứ hai là, suy nghĩ vô trật tự. Chúng ta phải nhận ra 

rằng, trong bản chất tội lỗi, trong bản ngã của mình, chúng ta có tư tưởng 

thờ phượng bản thân. Tư tưởng thờ phượng bản thân. Tư tưởng không 

hướng về sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta biết được điều đó qua 

kinh nghiệm. Rất nhiều lần chúng ta biết thực sự tập trung tâm trí vào Đức 

Chúa Trời khó đến mức nào. Nhưng chúng ta lại thấy dễ dàng hơn nhiều khi 

tập trung vào những điều thuộc về thế gian, đúng không? Chúng ta cố gắng 

và cố gắng, nhưng tâm trí chúng ta vẫn hướng về sự vô nghĩa, vì cớ tội lỗi 

bên trong chúng ta.  

 

Tôi muốn cho quý vị thấy những điều này được kết nối với nhau như thế 

nào. Hãy cứ đánh dấu ở Rô-ma đoạn 1. Chúng ta sẽ quay lại đây ngay, 

nhưng bây giờ hãy cùng mở ra Ê-phê-sô đoạn 4. Hãy xem Ê-phê-sô đoạn 4. 

Lật tới một chút, quý vị sẽ thấy Cô-rinh-tô Nhất và Nhì, rồi Ga-la-ti, và rồi 

Ê-phê-sô. Hãy xem Ê-phê-sô 4:17. Tôi muốn quý vị nhìn thấy sự kết nối 

giữa tấm lòng chúng ta và sự thờ phượng, và tâm trí chúng ta. Hãy lắng nghe 

Ê-phê-sô 4:17 và 18. Đây là Phao-lô. Trong văn cảnh này, ông đang nói với 

số các tín hữu và các hội thánh tại Ê-phê-sô đang sống giống như phần còn 

lại của thế gian, nhìn vào họ chúng ta không thể chỉ ra đâu là sự khác biệt 

giữa Cơ đốc nhân và thế gian. 
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Đây là điều ông nói: “Vậy, nầy là điều tôi nói,” câu 17, “và điều tôi nhân 

danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại nữa, họ 

theo sự hư không”, của ai, “của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, 

và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa 

Trời.” Quý vị có thấy điều đó không? Vì lòng họ cứng cỏi nên họ ngu muội 

và trí khôn tối tăm. 

 

Xuống câu 22, ông nói rằng họ khác biệt. Ông nói: “anh em phải bỏ cách ăn 

nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người đã bị hư hỏng bởi tư dục dỗ 

dành, mà phải làm nên mới” – hãy lắng nghe điều này, một cụm từ thật hay 

– “nên mới” gì, “tâm chí mình”. Mặc lấy người mới. Theo nghĩa đen đó có 

nghĩa là được làm nên mới trong tâm linh của tâm trí. 

 

Và như vậy điều chúng ta phải nhìn thấy là có một mối liên hệ ở đây giữa 

bản chất muốn thờ phượng bản thân mình thay vì thờ phượng Đức Chúa 

Trời, và lối suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta có xu hướng suy nghĩ bằng tâm 

trí muốn thờ phượng bản thân mình. Nghĩa là khi có một sự thay đổi nền 

tảng trong sự thờ phượng và Đấng Christ làm trung tâm đời sống của chúng 

ta, thì tâm trí chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Tâm trí chúng ta không thể cứ như 

cũ. Nó phải thay đổi. Sự thờ phượng vô trật tự dẫn đến suy nghĩ vô trật tự. 

Đó là khuôn mẫu của thế gian.  

 

Xin quay lại Rô-ma đoạn 1, sự thờ phượng vô trật tự, suy nghĩ vô trật tự, và 

thứ ba là, mong muốn vô trật tự. Trong đó chép rằng: “Họ tự xưng mình là 

khôn ngoan, mà trở nên điên dại.” Đó là hình ảnh về sự suy nghĩ vô trật tự , 

và hãy lăng nghe xem từ đó dẫn đến điều gì: “Cho nên,” câu 24 “Đức Chúa 

Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình.” 
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Và như vậy lối suy nghĩ thay đổi mong muốn của chúng ta, và rồi từ mong 

muốn vô trật tự đến hành vi vô trật tự. Trong đó chép rằng: “sự ô uế theo 

lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa.” Quý vị có 

thấy hình ảnh ở đây không, những vòng tròn đồng tâm này cứ diễn ra ở đây 

trong Rô-ma đoạn 1? 

 

Vì cớ tấm lòng tối tăm, dẫn đến tâm trí ngu ngốc, và kết cục là những mong 

muốn tội lỗi và hành vi tội lỗi. Từ đó ông nói tiếp về tình dục bất khiết, cũng 

như nhiều vấn đề khác rất thực tế trong văn hóa của chúng ta ngày nay, và 

đặt biệt thực tế tại đất nước của chúng ta. Đặt ra những câu hỏi về tình dục 

và quan hệ đồng tính và điều này điều kia. Chúng ta không cần phải đi hết 

tất cả những điều đó trong hôm nay, nhưng tôi muốn quý vị nhìn thấy vấn đề 

chính ở đây không phải là hành vi. Mà vấn đề chính ở đây là tấm lòng và 

tâm trí.  

 

Sự thờ phượng vô trật tự dẫn đến suy nghĩ vô trật tự, dẫn đến những mong 

muốn vô trật tự, dẫn đến hành vi vô trật tự. Như vậy chúng ta phải tập trung 

vào sự thay đổi tấm lòng ở đây, là điều ảnh hưởng lên tâm trí, ảnh hưởng lên 

cách suy nghĩ của chúng ta.  

 

Sự căng thẳng là như thế này, chúng ta được ra lệnh đừng làm theo đời nầy, 

nhưng đồng thời chúng ta cũng được kêu gọi sống như những người hành 

hương trong thế gian này. Sự căng thẳng là như thế này, Đấng Christ đến 

trong chúng ta, nhưng chúng ta vẫn bị oanh tạc tứ bề bởi thế gian. Những 

điều trong thế gian vẫn cứ đến với chúng ta, tất cả những hình ảnh của thế 

gian này, và chúng ta phải nghĩ xem mình có nên chấp nhận những điều đó 
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hay không. Những điều chúng ta thấy trên TV, các chương trình quảng cáo 

có thật sự ích lợi cho chúng ta hay không, những cách thức kinh doanh được 

chấp nhận rộng rãi xung quanh chúng ta có tốt hay không. Và chúng ta bắt 

đầu nghĩ sống theo thế gian là như thế nào. Đấng Christ thực sự ảnh hưởng 

lên cách suy nghĩ của chúng ta như thế nào? 

 

Chúng ta không sống cho thế gian này. Chúng ta sống cho thế giới sẽ đến. 

Nhưng Đức Chúa Trời đã đặt để chúng ta trong thế gian này, và Ngài để 

chúng ta lại làm những kẻ hành hương. Vậy Đấng Christ biến đổi cách suy 

nghĩ của chúng ta như thế nào? Tin tốt lành là khi quý vị nhìn vào tiến trình 

từ sự thờ phượng vô trật tự đến suy nghĩ vô trật tự, mong muốn vô trật tự, 

hành vi vô trật tự, và rồi xem qua Rô-ma đoạn 6, chúng ta thấy khi chúng ta 

hiệp một với Đấng Christ, Ngài sẽ thay đổi toàn bộ bức tranh đó, Ngài sắp 

xếp lại trật tự thờ phượng xoay quanh Ngài. 

 

Đây là điều chúng ta đang nói đến. Rồi Ngài bắt đầu biến đổi suy nghĩ của 

chúng ta. Ông nói trong Rô-ma 6: “Hãy nhìn nhận lại chính mình. Vậy anh 

em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời 

trong Đức Chúa Giê-xu Christ”, và rồi ông nói: “Và trong ánh sáng đó, chớ 

chiều theo tư dục của thế gian”. Rồi ông nói: “Chớ nộp chi thể mình cho tội 

lỗi”. Tất cả những điều đó đều được ảnh hưởng bởi Đấng Christ.  

 

Như vậy, điều chúng ta phải nhìn thấy là khi Đấng Christ sống trong chúng 

ta, có một sự biến đổi nền tảng xảy ra trong tấm lòng chúng ta, Đấng Christ 

ngự vào chúng ta, và điều này bắt đầu ảnh hưởng lên cách chúng ta suy nghĩ. 

Chúng ta được ra lệnh đừng làm theo đời nầy, nhưng đồng thời cũng được 

kêu gọi sống như những kẻ hành hương trong thế gian này. Chúng ta làm 
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điều đó bằng cách nào? Làm sao để sống đời sống Cơ đốc khi chúng ta bị 

vây quanh bởi thế gian? 

 

Điều này dẫn đến hình ảnh thứ nhì, vốn thực sự là bờ cõi vương quốc mà 

trong đó mọi điều trong phân đoạn này được thay đổi, trong Rô-ma 12:2. 

“Tấm lòng chúng ta được chuyển đến sự thờ phượng Ngài. Tâm trí chúng ta 

được biến đổi bởi Lời Ngài. Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi 

sự đổi mới của tâm thần mình.” Đó là cách để chúng ta làm được điều này. 

Đó là cách để chúng ta không làm theo đời này. Chúng ta kinh nghiệm sự 

biến đổi trong tâm trí mình.  

 

Nào, đây là một từ rất tuyệt vời. Đây là hình ảnh về việc được biến đổi. Từ 

này chỉ được dùng một lần trong các sách Phúc âm, và lần duy nhất đó là khi 

Chúa Giê-xu đi lên núi hóa hình. Theo nguyên văn là núi của sự biến đổi. Từ 

này được dùng để mô tả hình ảnh Chúa Giê-xu và mặt Ngài chiếu sáng như 

mặt trời. Đây là một sự biến đổi thêm vào bên ngoài, nhưng bắt nguồn từ 

bên trong. Từ trong ra ngoài, theo nghĩa đen là sự thay đổi hình dáng hoặc 

bản chất. Một sự biến đổi từ trong ra ngoài. 

 

Và điều Rô-ma 12:2 dạy chúng ta là tâm trí chính là trung tâm điều khiển 

của sự biến đổi đó. Chúng ta được biến đổi. Chúng ta được thay đổi bên 

ngoài bởi những điều xảy ra trong tâm trí chúng ta từ bên trong. Một lần 

nữa, đây không phải là điều chính yếu cần tập trung vào – chúng ta sẽ nói 

đến thân thể và ý chí trong các phần sau, nhưng bây giờ chúng ta chỉ tập 

trung vào tâm trí. Đây căn bản không phải là sự thay đổi hành vi. Đó là sự 

thay đổi trong suy nghĩ.  
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Điều chúng ta cần nhận biết khi tin cậy nơi Chúa Giê-xu là Ngài không chỉ 

ban cho chúng ta một tấm lòng mới, mà còn ban cho chúng ta một tâm trí 

mới. Ngài không chỉ ban cho chúng ta một tấm lòng mới, mà còn ban cho 

chúng ta một tâm trí mới. Chìa khóa ở đây là như thế này. Nhận lấy tâm trí 

mới từ Đấng Christ. Đấng Christ cứu chuộc tâm trí của chúng ta. Ngài thay 

đổi cách chúng ta suy nghĩ, và tôi tin rằng chúng ta đã bỏ sót điều này, vì 

chúng ta có xu hướng chỉ nghĩ về việc Đấng Christ thay đổi tấm lòng của 

chúng ta. Nhưng chúng ta không suy nghĩ nhiều về phương cách Đấng 

Christ ảnh hưởng lên cái đầu của chúng ta. Và chúng ta chuyển Đấng Christ 

đến phần cảm xúc thuộc linh, không để Ngài ảnh hưởng đến phần tri thức, 

và điều này là không đúng theo Kinh Thánh.  

 

Nhưng quý vị nghe mọi người bàn tán. Họ nói quý vị cần phải dẹp bỏ lý 

luận để đến với Đấng Christ. Quý vị không cần phải biết quá nhiều để đến 

với Đấng Christ. Theo một ý nghĩa nào đó thì như vậy là đúng. Đức tin như 

con trẻ. Quý vị có thể làm một đứa trẻ và tin cậy nơi Đấng Christ, nhưng 

đồng thời trong Kinh Thánh không hề có chỗ nào bảo chúng ta phải để trí óc 

ra ngoài cửa trước khi bước vào mối tương giao với Đấng Christ. 

 

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta trí óc vì một lý do. Một người vô thần 

lỗi lạc, Bertrand Russell, đã nói như thế này: “Hầu hết Cơ đốc nhân thà chết 

chứ không suy nghĩ. Sự thật là, hầu hết họ đều như vậy.” Thật là một lời lên 

án nhức nhối đối với những người mang lấy tâm trí của Đấng Christ. Tôi tin 

rằng một trong những nhu cầu lớn lao nhất của Cơ đốc giáo ngày nay là 

chúng ta phải học suy nghĩ theo lối Cơ đốc, suy nghĩ theo lối Cơ đốc. Để cho 

Con người Đấng Christ, Thần Linh của Đấng Christ, lẽ thật của Đấng Christ, 
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và sứ mệnh của Đấng Christ định hình và hướng dẫn từng suy nghĩ của 

chúng ta.  

 

Điều tôi đang nói ở đây là chúng ta cần học biết làm sao để có một thế giới 

quan Cơ đốc thông suốt; một cách nhìn thế giới thấm nhuần Đấng Christ. 

Đấng Christ ảnh hưởng lên suy nghĩ của chúng ta như thế nào? Để tôi chỉ 

cho quý vị. Hãy lật về phía bên phải, đến 2 Cô-rinh-tô, đoạn 10. Lật tiếp về 

bên phải đến 1 Cô-rinh-tô, rồi 2 Cô-rinh-tô, và khi mở ra những câu Kinh 

Thánh này, tôi xin khuyến khích quý vị hãy gạch dưới chúng. Và ghi chú 

nhỏ bên cạnh là, biến đổi tâm trí của chúng ta. Hãy xem 2 Cô-rinh-tô đoạn 

10, câu 3 đến câu 5. Đây là một phân đoạn rất sâu sắc. 

 

Hãy lắng nghe hình ảnh ở đây. Quý vị có cho rằng Phao-lô cũng xem việc 

suy nghĩ theo lối Cơ đốc là quan trọng không? Để cho Đấng Christ biến đổi 

tâm trí của chúng ta? Hãy lắng nghe điều ông nói, câu 3, 2 Cô-rinh-tô đoạn 

10: “Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác 

thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải 

thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức 

mạnh để đạp đổ các đồn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ”, hãy lắng 

nghe điều này: “các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết 

Đức Chúa Trời”, và hãy lắng nghe câu này: “và bắt hết các ý tưởng làm tôi 

vâng phục Đấng Christ.” Thật là một câu Kinh Thánh tuyệt vời.  

 

Hãy gạch dưới những câu đó trong Kinh Thánh của quý vị, đánh dấu sao. 

Chúng ta chế ngự không chỉ một số suy nghĩ, không chỉ những suy nghĩ tại 

nhà thờ, không chỉ những suy nghĩ về những vấn đề Cơ đốc, mà là mọi suy 

nghĩ. Mọi suy nghĩ của chúng ta trong tuần này, chúng ta phải giao nộp cho 
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Đấng Christ. Đấng Christ sẽ thấm đẫm mọi suy nghĩ của chúng ta. Suy nghĩ 

về công việc kinh doanh. Suy nghĩ về gia đình. Suy nghĩ về các mối quan hệ. 

Suy nghĩ về tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Đấng Christ sẽ nắm giữ tất 

cả mọi điều đó. Ngài sẽ nắm giữ hết. 

 

Như vậy nghĩa là sao? Làm sao để chúng ta suy nghĩ được theo lối Cơ đốc 

như vậy? Tôi đã cố gắng chia nhỏ ra dựa trên những điều Phao-lô đã nói 

trước đây trong sách này. Hãy xem 2 Cô-rinh-tô 3, 2 Cô-rinh-tô 3. Tôi đã nói 

với quý vị là chúng ta sẽ phải lật Kinh Thánh rất nhiều rồi đấy. Tôi muốn 

quý vị xem trong câu 18, tôi muốn quý vị thấy ví dụ duy nhất còn lại mà 

Phao-lô cũng dùng từ này để nói về sự biến đổi. Hãy nhớ chúng ta đã nói về 

việc từ này đã được dùng một lần trong các sách Phúc âm. Sự hóa hình, cụm 

từ này cũng được dùng bởi Phao-lô ở một địa chỉ khác. Hãy lắng nghe câu 

18: “Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong 

gương, thì”, đây rồi. Quý vị có thể gạch dưới nhé: “hóa nên cũng một ảnh 

tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh”. 

 

Vậy Phao-lô nói chúng ta sẽ được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí như thế 

nào? Ông nói chúng ta được biến đổi bằng cách phản chiếu sự vinh hiển của 

Chúa. Tôi muốn quý vị nhìn thấy điều này. Bốn khía cạnh của sự biến đổi. 

Chúng ta sẽ cùng khám phá điều này, kéo dài đến đoạn 4 trong 2 Cô-rinh-tô. 

Chúng ta được biến đổi như thế nào, thứ nhất, chúng ta liên tục phản chiếu 

thân vị của Đấng Christ. Đây là cách để biến đổi tâm trí chúng ta. Chúng ta 

liên tục phản chiếu thân vị của Đấng Christ. Tôi nhấn mạnh vào chữ liên tục 

bởi vì khi nhìn lại Rô-ma 12:2 chúng ta thấy có chép: “nhưng hãy biến hóa 

bởi sự đổi mới của tâm thần mình”, câu này ở thì hiện tại, nghĩa là nó luôn 

luôn diễn ra. Hiểu theo nghĩa đen tức là, hãy cứ liên tục được biến đổi. Đây 
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không phải là một việc tức thời khi chúng ta tin cậy Đấng Christ, không phải 

bỗng nhiên chúng ta có được tâm trí mới mà không cần phải làm gì cả. 

Không phải bỗng dưng mọi thứ đều trở nên tốt lành, và rồi chúng ta suy nghĩ 

khác đi theo cách như vậy. 

 

Chúng ta không được tái lập trình một cách tức thời. Mà điều xảy ra là Đấng 

Christ liên tục biến đổi tâm trí chúng ta. Chúng ta làm được điều đó bằng 

cách nào? Bằng cách phản chiếu thân vị của Đấng Christ. Hình ảnh đẹp đẽ 

trong 2 Cô-rinh-tô 3:18 là như thế này. Bản dịch mới đã bỏ sót điều này. Có 

một dòng chú thích nhỏ bên dưới đưa ra một hình ảnh rất hay. “Chúng ta ai 

nấy đều để mặt trần mà”, và từ được dùng tiếp theo là phản chiếu. Một vài 

người trong quý vị có thể nhìn thấy dòng ghi chú bên dưới là suy gẫm. Và 

đó mới chính là nghĩa đen của từ này. Theo nghĩa đen có nghĩa là suy gẫm, 

suy xét.  

 

Như vậy điều Phao-lô đang nói ở đây là làm sao để chúng ta biến đổi nên 

giống như Đấng Christ? Quý vị biến đổi nên giống Ngài bằng cách nhìn 

xem, chiêm ngưỡng Ngài, suy gẫm về sự vinh hiển và sự vĩ đại của Ngài. Và 

càng tập trung sự chú ý của tâm trí vào sự vinh hiển, sự ngọt ngào, và vẻ đẹp 

của Chúa Giê-xu Christ, Ngài sẽ càng biến đổi quý vị. Theo nghĩa đen, 

chúng ta ngắm xem sự Vinh hiển Ngài. Đó là điểm khởi đầu cho sự biến đổi. 

 

Đấng Christ là tâm điểm mọi suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta liên tục ngắm 

xem sự vinh hiển Ngài trước mắt mình. Vậy chúng ta phải làm điều đó như 

thế nào? Tôi phải bước đi trong suốt tuần tới ngắm xem sự vinh hiển của 

Đấng Christ như thế nào? Suy gẫm sự vinh hiển của Đấng Christ trong tâm 

trí khi tôi xem tin tức, khi tôi đọc các báo cáo, khi tôi làm điều này điều kia 
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trong cuộc sống? Làm sao sự vinh hiển của Đấng Christ nắm giữ được tâm 

trí tôi giữa những điều đó? Từ đây dẫn đến điều thứ nhì, chúng ta khiêm 

nhường đầu phục Thánh Linh của Đấng Christ. 

 

Tin lành là như thế này. Quý vị không thể tự làm điều này bằng sức riêng. 

Quý vị không nhất thiết phải tự quyết định. Đây là công việc của Đức Thánh 

Linh bên trong quý vị. Đây là điều Phao-lô nói trong 2 Cô-rinh-tô 3:18 

“chúng ta hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như 

bởi Chúa, là Thánh Linh. Cùng một hình ảnh chúng ta thấy trong Rô-ma 

đoạn 12: “hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình”, tức là được biến 

đổi theo nghĩa đen. Không phải là quý vị biến đổi tâm trí mình. Mà là được 

biến đổi. Đây là một động từ bị động. Đây là một điều được làm cho chúng 

ta, và điều này được làm bởi Đức Thánh Linh. Chúng ta biết điều đó, bởi vì 

khi xem Tít 3:5, quý vị hãy viết điều này xuống. Chúng ta sẽ không mở ra, 

nhưng Tít 3:5 là lần còn lại duy nhất Phao-lô sử dụng từ này để nói về sự đổi 

mới, ông nói về thể nào chúng ta kinh nghiệm được sự đổi mới bởi Thánh 

Linh. 

 

Như vậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng làm công việc biến đổi 

trong chúng ta. Chúng ta phải tập trung ngắm xem sự vinh hiển của Đấng 

Christ. Chúng ta nhìn xem vẻ đẹp của Ngài. Thánh Linh bắt đầu biến đổi suy 

nghĩ của chúng ta, dẫn đến điều thứ ba, chúng ta chăm chỉ học hỏi lẽ thật về 

Đấng Christ. Chúng ta học hỏi lẽ thật về Đấng Christ. Chúng ta đến với đoạn 

4. Phao-lô bắt đầu nói về điều này. Hãy xem trong câu 3. Ông nói: “Nếu Tin 

lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư mất, cho 

những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không 
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trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ, là ảnh tượng của 

Đức Chúa Trời.” 

 

Như vậy những người không biết Đấng Christ hoặc không có Đức Thánh 

Linh trong lòng thì không thể thấy được ánh sáng Phúc âm về sự vinh hiển 

của Đấng Christ. Họ bị làm cho mù quáng bởi thế gian và ma quỷ, nhưng 

trong câu 6 chúng ta thấy chép: “Đức Chúa Trời, - là Đấng có phán: Sự sáng 

phải soi từ trong sự tối tăm! - Đã làm cho sự sáng Ngài chói lòa trong lòng 

chúng tôi, đặng sự thông biết về vinh hiển Đức Chúa Trời soi sáng nơi mặt 

Đức Chúa Jêsus Christ.” Như vậy vẻ đẹp là, Thánh Linh của Đức Chúa Trời 

biến đổi chúng ta, biến đổi chúng ta bằng cách ban cho sự thông biết về sự 

vinh hiển của Đấng Christ. Chúa ban cho chúng ta Lời Ngài. Ngài ban cho 

chúng ta công cụ này trải đường để chúng ta kinh nghiệm được sự biến đổi 

trong tâm trí.  

 

Như vậy chúng ta phải bắt đầu suy nghĩ theo lối Cơ đốc, bắt đầu có một thế 

giới quan thấm nhuần Đấng Christ như thế nào? Bằng cách thấm nhuần tâm 

trí chúng ta với Lời Ngài, với sự hiểu biết về vinh hiển của Đấng Christ, từ 

Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Đây là hình ảnh về sự vinh hiển của 

Đấng Christ được ban cho để biến đổi chúng ta nên giống như ảnh tượng của 

Đấng Christ. Chính là điều Phao-lô đang nói đến ở đây trong 2 Cô-rinh-tô 3 

và 4. 

 

Như vậy chúng ta phải học biết lẽ thật về Đấng Christ. Chúng ta bước vào lẽ 

thật về Đấng Christ. Chính vì vậy mà Đức Chúa Trời đã luôn phán bảo với 

dân sự: “Hãy buộc luật pháp này nơi trán các ngươi. Làm một dấu hiệu nơi 
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tay ngươi. Hãy thông biết Lời này như lòng bàn tay ngươi. Hãy học hỏi Lời 

đó.” Tâm trí chúng ta bị đổ đầy bởi quá nhiều thứ, ngoại trừ Lời Chúa. 

 

Chúng ta phải xem thử tâm trí mình đang bị đổ đầy bởi những điều gì, kể cả 

những điều tốt. Tuần trước tôi đã đề cập đến bóng đá và thể thao. Tôi không 

nói rằng thể thao là xấu, nhưng nếu chúng ta cứ dành hàng giờ, hàng giờ chỉ 

để suy nghĩ về nó, thì tâm trí chúng ta sẽ không còn chỗ cho Lời quý báu của 

Đấng Christ. Chúng ta dành hàng giờ, hàng giờ ngồi trước TV, rồi mở Lời 

Chúa ra và bảo là khó nhớ quá. Khó nhớ là vì tâm trí của chúng ta đã chứa 

đầy những thứ thuộc về thế gian nên không còn khao khát lẽ thật của Đấng 

Christ nữa. 

 

Nhưng ở đây chúng ta biết phải nuôi dưỡng tâm trí mình bằng lẽ thật của 

Đấng Christ. Chúng ta bắt đầu nhận ra Lời Chúa ngon ngọt hơn bất kỳ điều 

gì thế gian có thể đem lại. Rồi chúng ta bắt đầu học và nghiền ngẫm Lời đó, 

ghi nhớ Lời đó. Chúng ta nhớ được Lời đó là nhờ đâu? Nhờ Đức Chúa Trời 

ban cho chúng ta tâm trí để ghi nhớ. Nên chúng ta không còn nói tôi không 

thể nhớ nữa. Đúng, mỗi người chúng ta có khả năng ghi nhớ khác nhau, 

nhưng chúng ta không còn nói tôi không thể ghi nhớ nữa, bởi vì Đức Chúa 

Trời đã ban cho chúng ta tâm trí vì một lý do. Để chúng ta biết Lời Ngài. Để 

chúng ta chăm chỉ học hỏi Lời Ngài.  

 

Đây là thời đại mà Đức Chúa Trời sử dụng để biến đổi tâm trí của chúng ta. 

Nó rất quan trọng. Nếu cứ cố gắng sống đời sống Cơ đốc tách biệt khỏi sự 

siêng năng học hỏi Lời của Đấng Christ, thì chúng ta chắc chắn sẽ hướng 

đến một đời sống Cơ đốc thất bại. Chính vì vậy mà các nhóm nhỏ trong tuần 

này sẽ thảo luận về đề tài sống trong Lời Chúa. Vì sao Chúa Giê-xu phán 
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trong Giăng 15: “Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong 

các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó”. Bí quyết 

là để cho lời ta ở trong các ngươi. 

 

Như vậy chúng ta phản chiếu thân vị của Đấng Christ một cách liên tục. 

Chúng ta khiêm nhường đầu phục Thánh Linh của Đấng Christ. Chúng ta 

học hỏi lẽ thật về Đấng Christ, và cuối cùng chúng ta hoàn toàn vâng phục 

sứ mệnh của Đấng Christ. Đây là cách để chúng ta suy nghĩ theo lối Cơ đốc. 

Chúng ta suy nghĩ theo 2 Cô-rinh-tô 4:5 “Vả, chúng tôi chẳng rao giảng 

chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ, tức là Chúa; 

và vì tình yêu mến Đức Chúa Jêsus mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh 

em.” Đây thật là một hình ảnh đẹp đẽ.  

 

Chúng ta đọc câu 4 và câu 6, hình ảnh trong câu 4 là chúa của đời nầy làm 

mù quáng tâm trí của những kẻ chẳng tin. Hãy nhìn xem. Đừng bỏ qua điều 

này. Trong câu 6 chúng ta thấy Đức Chúa Trời chân thật chiếu ánh sáng vào 

lòng chúng ta. Như vậy là chúa của đời nầy, là Sa-tan kẻ kiện cáo, che mờ 

tâm trí của những người không tin. Còn Đức Chúa Trời chân thật chiếu ánh 

sáng vào lòng chúng ta. Và ở giữa, trong câu 5, chúng ta rao giảng về Đấng 

Christ. Chúng ta đang ở giữa một trận chiến để giành lấy tâm trí của những 

người nam và người nữ, và cốt lõi là chúng ta ở giữa rao giảng về Đấng 

Christ, sử dụng tâm trí của chúng ta để hoàn tất sứ mệnh của Đấng Christ.  

 

Chúng ta muốn có tâm trí sắc bén, bởi vì chúng ta muốn sự vinh hiển của 

Đấng Christ được biết đến khắp thế gian. Các bạn sinh viên, tôi xin thách 

thức các bạn về điều này. Từ tiểu học, cấp hai, cấp ba, cho đến đại học, 
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nhưng đặc biệt là đại học, tại sao các bạn lại học đại học? Hãy cho tôi lý do 

thực sự ấy. Câu trả lời không phải vì đó là điều các bạn buộc phải làm trong 

văn hóa, hay trong xã hội của chúng ta. Không phải là điều các bạn phải làm. 

Không phải vì các bạn muốn vào một trường đại học tốt, không phải để lấy 

một tấm bằng tốt để rồi có một công việc tốt, một ngôi nhà tốt, và một chiếc 

xe tốt. Đó không phải là lý do Đấng Christ ban tâm trí cho chúng ta. 

 

Lý do thật sự sâu sắc hơn như vậy rất nhiều. Tôi không nói điều nào trong số 

các điều trên là xấu, nhưng chúng ta đã được ban cho vinh dự được học hỏi, 

làm sắc bén tâm trí của chúng ta, là để chúng ta có thể đi vào thế gian và bày 

tỏ sự vinh hiển của Đấng Christ trong chúng ta. Đó chính là lý do. Tại sao 

bạn học làm kỹ sư? Bạn học làm kỹ sư là để cho thế giới, Birmingham và 

các nước nhìn thấy kỹ năng của bạn, học thức của bạn và nhờ bạn giúp họ. 

Từ đó bạn có thể bày tỏ sự vinh hiển của Đấng Christ cho thế gian. 

 

Bạn học làm giáo viên, học luật, học về kinh doanh, hoặc kế toán, để rồi thế 

giới sẽ muốn nghe từ bạn và bạn sẽ có thể nói với họ về sự vinh hiển của 

Đấng Christ trong bạn. Đó là lý do chúng ta học tập. Đó là lý do chúng ta 

cần những tâm trí sắc bén.  

 

Tôi đã thấy điều này tại Trung Đông. Có một ngôi trường nằm ngay giữa 

một cộng đồng Hồi giáo sùng đạo. Đó là một ngôi trường Báp-tít. Chín mươi 

phần trăm học sinh ở trường là người Hồi giáo. Các phụ huynh phải ký vào 

một văn bản nói rằng họ biết các con mình sẽ được tiếp xúc với thế giới 

quan Cơ đốc, lẽ thật về Đấng Christ, và Lời của Đấng Christ. Các em đi đến 

nhà thờ mỗi tuần. Các em tham dự các lớp học Kinh Thánh. Tại sao các gia 

đình này lại gửi con em mình đến một ngôi trường Cơ đốc? Câu trả lời là, vì 
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ngôi trường này có các tiêu chuẩn về học thuật cao hơn mọi trường khác 

quanh đó. 

 

Họ đang sử dụng tâm trí. Một giáo sĩ giảng về Đấng Christ cho các em. Rất 

nhiều trong số các em nhỏ đó đến với ông cách bí mật, trong chỗ riêng tư và 

chia xẻ các em đã bắt đầu tin vào một số điều ông dạy. Còn ông ấy nhận 

được sự tôn trọng của những người Hồi giáo trong cộng đồng đó. Quý vị có 

biết tại sao không? Bởi vì ông đã học rất nhiều và là một người sắc sảo, ông 

biết mình có một tâm trí sắc sảo. Mọi người cũng biết điều đó. Người ta biết 

ông có bằng Tiến sĩ về chuyên ngành cụ thể nầy, và biết ông đã dành cuộc 

đời mình để dạy dỗ cho con cái họ. Thật là một hình ảnh đẹp đẽ về việc sử 

dụng tâm trí của chúng ta cho sự vinh hiển của Đấng Christ. Còn chúng ta có 

tâm trí để làm gì? 

 

Về phần mình, chúng ta phản chiếu thân vị của Đấng Christ và đầu phục 

Thánh Linh của Đấng Christ. Còn Ngài sẽ làm việc trong chúng ta. Ngài làm 

điều đó thông qua sự học hỏi Lời Đấng Christ vì mục đích là sứ mệnh của 

Đấng Christ. Đây là một thế giới quan thấm đẫm Đấng Christ, nó tác động 

lên cách chúng ta nhìn nhận mọi thứ. Đấng Christ biến đổi tâm trí của chúng 

ta.  

 

Như vậy tấm lòng chúng ta được chuyển đổi cho sự thờ phượng Ngài, và 

điều đó nghĩa là cuộc đời chúng ta bắt đầu được biến đổi, tâm trí chúng ta 

bắt đầu được biến đổi theo Lời Ngài. Mọi điều đó dẫn đến điều cuối cùng 

này. Tất cả đều cùng hướng về một mục đích. Đời sống chúng ta được dịch 

chuyển theo ý muốn Ngài, được biến đổi bởi sự đổi mới tâm trí. Tâm trí quý 

vị chính là chìa khóa cho sự biến đổi thuộc linh, là điều Rô-ma 12:2 nói đến. 
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Kết quả là, khi tâm trí được biến đổi, quý vị sẽ có thể thử và chấp nhận ý 

muốn của Đức Chúa Trời, ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Ngài.  

 

Đây là mối liên kết giữa tâm trí và hành vi của chúng ta, suy nghĩ và hành 

động của chúng ta. Chúng gắn kết mật thiết với nhau ở đây trong Rô-ma 

12:2. Đời sống chúng ta được dịch chuyển theo ý muốn Ngài. Bây giờ tôi 

muốn quý vị suy nghĩ về những từ này, thử và chấp nhận ý muốn của Đức 

Chúa Trời, trong một vài giây. Chỉ bởi bản chất của mối liên kết này, tôi 

muốn quý vị nhận thấy lẽ thật được truyền tải ở đây. Tôi tin rằng đây là một 

trong những sự yếu đuối lớn nhất trong cách chúng ta tiếp cận với các vấn đề 

ở nhà thờ, ở gia đình, và tất cả các khía cạnh của đời sống chúng ta.  

 

Chúng ta luôn luôn sống theo niềm tin của mình. Chúng ta luôn luôn sống 

theo niềm tin của mình. Lối sống của chúng ta, hành vi của chúng ta là sự 

phản chiếu niềm tin của chúng ta. Điều chúng ta làm là sự phản chiếu của 

những gì chúng ta tin. Tuần này quý vị đi làm, vì quý vị tin rằng đó là điều 

quan trọng. Dù có thể không muốn đi, quý vị vẫn có một niềm tin trỗi hơn 

rằng quý vị cần phải chu cấp cho gia đình. Quý vị muốn làm điều này điều 

kia, cho nên quý vị làm. Nếu không tin như vậy, quý vị đã không làm. Quý 

vị đến trường bởi vì quý vị có một niềm tin. Có thể lý do không phải vì tôi 

đã thổi phồng ích lợi của việc đi học, mà do quý vị thật sự tin rằng kết cục 

về sau sẽ tệ hơn rất nhiều nếu quý vị không đi, cho nên quý vị mới đi học. 

Quý vị tin như vậy. 

 

Chúng ta ăn bởi vì chúng ta tin như vậy là tốt. Quý vị có thể nói đó là do nhu 

cầu nên quý vị mới có mong muốn về ăn uống như vậy, nhưng tôi nghĩ 
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nguyên do thực sự còn sâu sắc hơn. Thậm chí đôi khi một số suy nghĩ nhỏ 

bé cũng có thể thắng hơn những mong muốn bằng một cách nào đó.  

 

Cuối tuần vừa rồi tôi đã học một khóa học về sinh sản mười tiếng đồng hồ 

với vợ tôi. Quý vị nghĩ tôi có thực sự mong muốn đến và ngồi xem những 

video đó không? Tâm trí tôi hiện lên những hình ảnh tôi chẳng bao giờ thích. 

Nhưng tôi đã đi, bởi vì tôi có một niềm tin vượt trỗi hơn rằng điều này là 

quan trọng với vợ tôi, và vì vậy cũng quan trọng đối với tôi. Chúng ta luôn 

luôn sống theo niềm tin của mình. Vậy hãy suy nghĩ về nó, về câu hỏi, là 

quý vị thực sự tin vào điều gì? Ý tôi là thực sự tin ấy. Không phải những 

điều quý vị nói mình tin, mà là điều quý vị thực sự tin. Câu trả lời là hãy 

nhìn vào hành vi của quý vị. Bây giờ quý vị đã nhìn thấy mối liên hệ chưa? 

Quý vị thực sự tin điều gì? Hãy nhìn vào hành vi của mình.  

 

Điều này là hết sức nền tảng, đó là một trong những điều chúng ta bỏ sót. 

Hãy nghĩ về điều đó với tôi. Tôi đoán là hầu hết chúng ta, hãy bước tới một 

bước nữa, hầu hết chúng ta đều tin rằng Chúa Giê-xu là con đường duy nhất 

đến thiên đàng, và rằng nếu không biết Chúa Giê-xu thì sau khi chết chúng 

ta sẽ phải trải qua cõi đời đời bị phân cách với Chúa Giê-xu, trong địa ngục. 

Đó là điều Kinh Thánh dạy. Và hầu hết chúng ta sẽ không nói rằng tôi không 

tin như vậy, tin vào Chúa Giê-xu hay không không quan trọng, đến cuối 

cùng tất cả mọi người đều sẽ ổn cả thôi. Hầu hết chúng ta sẽ không nói mình 

tin như vậy.  

 

Nhưng khi nhìn vào hành vi của chính mình, hãy thật lòng nhé, tôi nghĩ hầu 

hết chúng ta đều đang sống như thể chúng ta không tin như vậy. Hầu hết 

chúng ta đang sống như những người không biết Đấng Christ, như thể chúng 
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ta sẽ vẫn ổn nếu không có Ngài. Chúng ta thực sự tin vào điều gì? Có thể nó 

không được quyết định bởi những gì chúng ta nói trong tòa nhà này mỗi tuần 

một lần, mà chủ yếu bị quyết định bởi những gì chúng ta làm trong suốt một 

tuần. Có thể đó là một sự phản ánh rõ ràng hơn những gì chúng ta tin. 

 

Và như vậy, chìa khóa là như thế này, do mối liên hệ này giữa niềm tin và 

hành vi, chúng ta phải thay đổi hành vi như thế nào là tốt nhất? Bằng cách 

tập trung vào điều gì? Niềm tin. Bằng cách động đến những gì chúng ta tin. 

Tôi xin cho quý vị một ví dụ nữa. Có rất nhiều học sinh trung học học tiếp 

lên đại học. Hầu hết chúng đều suy mòn đức tin ngay trong năm đầu tiên. 

Tại sao vậy? Có thể đó là bởi vì chúng ta đã xây dựng một hệ thống trong đó 

các em được dạy đâu là cách để sống đời sống Cơ đốc. Hãy làm điều này, 

điều kia. Nhưng điều chúng ta chưa đụng chạm tới được là cái cốt lõi, nền 

tảng nhất, là tại sao các em lại tin những gì các em tin? Do đó, chỉ cần một 

buổi học với một giáo sư vô thần và mọi thứ sụp đổ hết. 

 

Chính vì vậy mà chúng ta phải động tới niềm tin. Thậm chí trước cả đại học. 

Các sinh viên phải tranh chiến. Tôi nói rất nhiều đến các sinh viên, vì trận 

chiến của tâm trí là rất rõ ràng. Các sinh viên phải tranh đấu với sự thánh 

khiết trong cuộc sống này. Làm sao để một sinh viên được thánh khiết? Nhờ 

chúng ta cho chúng những bài giảng và bài thuyết trình về sự thánh khiết 

chăng? Hãy làm điều này, điều kia. Một số điều thực tế có thể giúp ích, 

nhưng có thể chúng ta đã bỏ qua một bước. Có thể điều tốt nhất cần làm là 

đầu tiên và trước hết phải dạy cho các sinh viên Lời của Đấng Christ để Lời 

đó đổ đầy trong các em, và các em bắt đầu tin rằng thân thể mình là đền thờ 

của Đức Thánh Linh. Rồi các em sẽ tin như vậy. 
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Rồi các em tin, các em gái tin, thực sự tin rằng Chúa Giê-xu là đủ rồi, và 

rằng em không cần anh chàng này làm thỏa mãn mình. Ngài là đủ cho con 

rồi. Các em thực sự tin như vậy. Các em nam thực sự tin rằng mình được tạo 

dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, các em nữ cũng thực sự tin rằng 

mình được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Nhờ đó các em coi 

trọng giá trị của nhau theo hướng biến đổi cách ứng xử khi các em hẹn hò. 

Quý vị sẽ thấy các sinh viên hành xử rất khác khi các em thực sự tin những 

điều này.  

 

Như vậy chúng ta tập trung vào niềm tin, không chỉ là với các sinh viên. 

Những người nam và người nữ. Chúng ta biết rằng nhiều cuộc hôn nhân 

trong hội thánh đang phải vật lộn để tồn tại. Quý vị có ý kiến gì về điều đó? 

Mục sư có ý kiến gì về điều đó? Bằng cách bảo người chồng phải làm thế 

này, thế này, thế này. Và vâng, tôi không nói là không có những hành động 

tốt để chúng ta áp dụng, nhưng cốt lõi là, chúng ta phải động chạm đến vấn 

đề liệu những người chồng trong căn phòng này có thực sự tin rằng họ được 

kêu gọi để hy sinh sự sống vì vợ mình hay không.  

 

Và liệu những người nam, người nữ trong căn phòng này có thực sự tin rằng 

giao ước của Chúa Giê-xu Christ là quan trọng hơn để họ có thể từ bỏ ước 

muốn của mình vì người khác. Có những niềm tin cốt lõi ảnh hưởng lên cách 

chúng ta hành động. Chúng ta luôn luôn sống theo niềm tin. Vậy, điều gì xảy 

ra khi Đức Chúa Trời biến đổi niềm tin của chúng ta? Điều gì xảy ra khi 

Ngài biến đổi tâm trí chúng ta? Thứ nhất, chúng ta có khả năng nhận biết ý 

muốn của Ngài, chúng ta sẽ có khả năng thử và chấp nhận, nhận biết ý muốn 

của Ngài. Đây chính là vẻ đẹp của toàn bộ bức tranh này, đó là quay lại với 

việc học hỏi Lời của Đấng Christ.  
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Lời của Đấng Christ đổ đầy tâm trí của chúng ta. Lời đó đưa chúng ta đi 

đúng trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý vị có biết tại sao không? Bởi vì 

Lời của Đức Chúa Trời chính là ý muốn của Đức Chúa Trời. Sáu mươi sáu 

sách được đảm bảo là lời của Đức Chúa Trời. Quý vị làm theo Lời này, học 

theo Lời này, là quý vị đã học được ý muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của 

Đức Chúa Trời đổ đầy trên chúng ta. Làm sao chúng ta biết được ý muốn 

của Đức Chúa Trời? Tôi nghĩ việc lúc nào cũng tự hỏi câu hỏi này chính là 

biểu lộ sự phá sản thuộc linh trong thời đại của chúng ta về Lời Chúa. Chúng 

ta đang đi lòng vòng giữa màn sương mù, tự hỏi điều nào trong thế gian là ý 

muốn của Đức Chúa Trời. Ý muốn của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ra cho 

chúng ta nhưng tâm trí chúng ta thì trống rỗng ý muốn Ngài. 

 

Như vậy, khi Chúa bắt đầu biến đổi tâm trí, chúng ta sẽ nhận biết ý muốn 

của Ngài. Tôi không nói lúc nào cũng dễ dàng đưa ra đúng quyết định chúng 

ta cần có, nhưng tôi nói rằng khi nghe được tiếng của Đức Chúa Trời ở đây, 

quý vị sẽ trở nên nhạy bén với tiếng của Ngài hơn rất nhiều trong mọi điều 

khác chúng ta làm. Chúng ta sẽ có khả năng nhận biết được ý muốn của 

Ngài. Thứ hai, chúng ta có thể bày tỏ ý muốn Ngài. Thử và chấp nhận ý 

muốn của Đức Chúa Trời. Về căn bản, hình ảnh ở đây là phải trân trọng ý 

muốn của Đức Chúa Trời theo cách bày tỏ ý muốn của Ngài, và ý muốn 

Ngài sẽ biến đổi tâm trí của chúng ta. Như chúng ta đã nói, Ngài biến đổi 

niềm tin, tâm trí chúng ta, và từ đó ảnh hưởng mạnh mẽ lên hành vi của 

chúng ta. 

 

Chúng ta sẽ thảo luận về phần hành vi sau, thân thể và ý muốn của chúng ta, 

nhưng hãy xem xét những niềm tin cốt lõi ở đây. Để bày tỏ ý muốn của Đức 
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Chúa Trời, chúng ta cần để Ngài biến đổi tâm trí mình. Và điều đó dẫn đến 

hình ảnh cuối cùng, đó là chúng ta khám phá ra ý muốn của Ngài là thỏa 

lòng hơn mọi thứ khác thế gian có thể đem lại.  

 

Tôi rất thích một bản dịch của Rô-ma 12:2 như sau: “Anh em sẽ biết Đức 

Chúa Trời muốn mình làm gì, và anh sẽ biết ý muốn Ngài là tốt đẹp, thỏa 

lòng, và hoàn hảo dường nào.” Đó là điều tôi yêu thích ở Rô-ma 12:2. Ý 

muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Ngài. Từ tốt lành ở đây không chỉ 

là một tính từ. Ý câu này không phải là ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời. 

Mà là ý muốn của Đức Chúa Trời là tốt lành. Đó là bản chất của sự tốt lành. 

Đó là bản chất của sự thỏa lòng. Ý muốn Ngài là tốt lành. 

 

Và rồi chúng ta bắt đầu nhận ra khi Ngài biến đổi tâm trí chúng ta, sự thỏa 

lòng trong cuộc sống đó không thể được tìm thấy trong thế gian, nhưng được 

tìm thấy khi được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm trí. Và rồi chúng ta có thể 

nhận biết, bày tỏ, và khám phá Lời của Đức Chúa Trời có giá trị và tuyệt vời 

như thế nào. Quý vị thấy tâm trí quan trọng như thế nào rồi đấy. 

 

Như vậy điều tôi muốn quý vị làm là đem tâm trí chúng ta đến trước Chúa. 

Tôi muốn chúng ta thánh hóa tâm trí mình trước Ngài, thậm chí không còn 

nghĩ về những hành động của mình. Lạy Đức Chúa Trời, chúng con cần 

Ngài biến đổi tâm trí chúng con, cách suy nghĩ của chúng con. Chúng con 

cần phản chiếu sự Vinh hiển của Ngài và đầu phục Thánh Linh Ngài hành 

động trong tâm trí chúng con khi chúng con học hỏi lẽ thật của Ngài và vâng 

phục sứ mệnh của Ngài.  

 



Sống Trong Đấng Christ 

 26 

Chúng ta sẽ dành thời gian để cầu nguyện đáp ứng bài học. Tôi nghĩ trong 

vòng chúng ta sẽ có hai lời cầu nguyện khác nhau. Một là lời cầu nguyện của 

những người có tấm lòng chưa được biến đổi, và chưa bắt đầu tiến trình như 

chúng ta vừa học. Khi quý vị nhìn vào những vòng tròn đồng tâm này, Đấng 

Christ không ở trong quý vị. Và tôi đoán là có rất nhiều người trong chúng 

ta, khi đi qua những hình ảnh trong loạt bài học này, có thể sẽ tự hỏi có phải 

mình đã thay đổi hành vi và thay đổi một số điều trong đời sống mình, 

nhưng chưa bao giờ có sự chuyển đổi nền tảng về sự thờ phượng trong bản 

chất, Đấng Christ có sống trong quý vị không? 

 

Đó là câu hỏi nền tảng cho cả đời nầy và cõi đời đời. Đấng Christ có sống 

trong quý vị không? Không phải là quý vị đã làm được gì. Không phải là 

quý vị đã tham gia thờ phượng được bao nhiêu lần. Không phải quý vị đã đi 

nhà thờ bao nhiêu lần. Không phải quý vị đã thể hiện những hành vi đạo đức 

nào. Mà là Đấng Christ có sống trong quý vị không? Hãy trả lời thật rõ ràng. 

Đấng Christ có sống trong quý vị không? 

 

Nếu quý vị nói: “Không”, thì tôi muốn mời gọi quý vị nhìn xem sự vinh hiển 

Ngài. Sự vinh hiển của Đấng đã chết trên thập tự giá để quý vị không còn 

phải sống theo bản tính cũ nữa, nhưng có thể sống theo Đấng đã tạo dựng 

nên quý vị. Và tôi muốn mời gọi quý vị thưa rằng: “Con cần Ngài bước vào 

đời sống con. Con cần Ngài biến đổi con từ trong ra ngoài. Con sẽ tin cậy 

nơi Chúa và tình yêu của Ngài. Con muốn kinh nghiệm tình yêu đó. Con 

muốn được chìm ngập trong tình yêu đó.” Và Ngài cũng muốn làm đúng 

như vậy. 
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Đó là lời cầu nguyện thứ nhất. Nhiều người trong chúng ta sẽ nói: “Tôi cần 

Đấng Christ sống trong tôi.” Và lời cầu nguyện thứ hai là như thế này, với 

những người đã biết Đấng Christ đang sống trong mình, quý vị cần cầu 

nguyện cho nhau. Quý vị cần cầu nguyện cho tâm trí mình. Chúng ta cần 

được thấm đẫm trong Lời Chúa, và chúng ta cần, như Phao-lô nói về sau, 

canh giữ tấm lòng và tâm trí mình trong Đấng Christ. Hãy canh giữ tâm trí 

quý vị trong Đấng Christ. Vì vậy cho nên tôi muốn chúng ta chia ra thành 

những nhóm nhỏ, đặt biệt là để các gia đình có cơ hội cầu nguyện cho nhau. 

 

Tôi muốn các bậc cha mẹ có cơ hội cầu nguyện cho con cái mình xin Đức 

Chúa Trời sẽ cầm giữ tâm trí chúng. Tôi muốn các sinh viên cầu nguyện 

chung với nhau, xin Đức Chúa Trời cầm giữ tâm trí các em. Và tôi muốn 

những người làm con cầu nguyện cho cha mẹ mình, xin Đức Chúa Trời cầm 

giữ tâm trí họ. Tôi muốn mỗi người trong chúng ta cầu nguyện cho nhau. 

Chúng ta đang ở giữa trận chiến giữa chúa của thế gian là kẻ làm mù tâm trí, 

và Đức Chúa Trời chân thật, Đức Chúa Trời của vũ trụ, là Đấng chiếu sáng 

tâm trí.  

 

Chúng ta phải đến trước mặt Ngài và thưa: “Lạy Đức Chúa Trời, chúng con 

cần Ngài biến đổi tâm trí của chúng con.” Ngay giờ này tôi muốn quý vị 

chia ra thành các nhóm nhỏ. Tôi sẽ mời quý vị cầu nguyện. Tôi sẽ mời quý 

vị cầu nguyện với nhau.  

 


