SỰ THẤT VỀ SỰ HỐI CẢI
(THE TRUTH ABOUT REPENTANCE)

= TÁC PHẨM:
Trong việc tìm kiếm sự thật, một trong những câu hỏi cơ bản nhất là: “Tôi đến từ
đâu?” Sách của Chúa, Kinh Thánh, trả lời câu hỏi này. Nó kể rằng Chúa đã, đang hiện
diện và sẽ luôn luôn hiện diện, và bảo rằng Chúa đã tạo ra mọi thứ còn lại. “Ban đầu Đức
Chúa Trời dựng nên trời và đất” (Sáng thế ký 1:1).
Tác phẩm tạo thành quan trọng nhất của Chúa chính là con người. Chúa tạo ra
con người để họ có thể thờ phượng Ngài và có tình bằng hữu với Ngài. Chúa trao cho
một người đàn ông một khu vườn đẹp đẽ tên là Ê-đen để sống. Người đàn ông ấy, tên là
A-đam, có thể tự do hái tất cả những thứ gì đẹp đẽ có trong khu vườn trừ một cây. Chúa
dặn A-đam không được ăn trái cây biết điều thiện điều ác, nếu ăn, ông chắc chắn sẽ chết.
Con người được quyền lựa chọn. Anh ta có thể thương yêu và vâng lời Chúa,
thưởng thức những thứ tốt đẹp mà Chúa cho anh ta, hoặc là anh ta có thể chọn không
nghe theo lời Chúa.
= SA-TAN NÓI DỐI CON NGƯỜI:
Giống như Chúa là tốt hoàn toàn, cũng có một điều chỉ toàn xấu xa. Tên của hắn
là Sa-tan. Sa-tan vốn là một thiên thần của Chúa. Tuy nhiên, hắn muốn được bằng với
Chúa nên dẫn đến một sự phản động của thiên thần chống lại Chúa. Đức Chúa Trời, có
tất cả quyền năng, đã vượt qua sự phản động. Ngài đã chuẩn bị cho Sa-tan một nơi để
trừng phạt hắn đến mãi mãi. Ngay bây giờ, Chúa vẫn cho phép Sa-tan cố gắng để chống
lại Ngài. Cách mà Sa-tan chống lại Chúa là làm cho con người phục vụ hắn chứ không
phải Đức Chúa Trời.
Sa-tan hiện ra trước Ê-va, vợ của A-đam, trong khu vườn Ê-đen và bảo nàng hãy
ăn trái cấm. Ê-va nghe theo lời nói dối của Sa-tan. Nàng ăn trái cây biết điều thiện điều
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ác rồi đưa nó cho A-đam. Ông cũng ăn quả. Khi mà họ đã ăn, họ bất tuân lệnh Chúa và
phạm tội lỗi. Tội lỗi là không vâng lời Chúa.
= KẾT QUẢ CỦA TỘI LỖI:
Chúa phải trừng phạt A-đam. Ngài khiến A-đam rời khỏi khu vường Ê-đen. Ở
ngoài khu vườn, A-đam phải làm việc vất vả để có đồ ăn, trở nên già và chết. Sự trừng
phạt lớn nhất cho A-đam là tội lỗi của ông chia cắt ông với Chúa. Điều buồn nhất của
những kẻ có tội là bị chia cắt với Chúa, người đã tạo ra chúng ta.
A-đam và Ê-va là cha và mẹ của loài người và tất cả những ai là kẻ có tội giống
như họ. Ngay cả khi chúng ta vừa mới sinh ra, chúng ta đã là tội phạm bị chia cắt với
Chúa. “Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự
chết thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”
(Rô-ma 5:12).
Những người mà không thay đổi từ một kẻ tội lỗi sẽ chết và đi xuống địa ngục
cùng với Sa-tan và những thiên thần phản nghịch. Địa ngục là cái hồ của lửa và diêm
(Khải huyền 21:8).
= KHẢ NĂNG THAY ĐỔI:
Đức Chúa Trời vẫn yêu thương con người ngay cả sau khi con người đã phạm tội.
Sa-tan đã chiến thắng trong khu vườn Ê-đen, nhưng Chúa không hề thất bại. Chúa có kế
hoạch để thay đổi con người từ kẻ phạm tội. Chúa cảnh báo Sa-tan rằng sẽ có một đứa
trẻ sanh ra từ người nữ là người sẽ giày đạp đầu của Sa-tan (Sáng thể ký 3:15).
Chúa nói về Jêsus Christ. Jêsus là một đứa trẻ đặc biệt sinh ra bởi một người đàn
bà. Cha của bé không phải là một người đàn ông. Cha của bé là Đức Thánh Linh. Đức
Thánh Linh khiến cho Ma-ri, một người nữ đồng trinh, chịu thai. Một vị thiên sứ giải
thích với Giô-sép, người sẽ trở thành chồng của Ma-ri, “Nàng đã chịu thai bởi Đức Thánh
Linh. Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu
dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:20-21).
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Bởi vì cha của Jêsus là Đức Chúa Trời và không phải là con người, Ngài không
sinh ra với bản chất tội lỗi của con người. Nhưng Jêsus vẫn là một con người, một Chúangười, và Ngài lớn lên như một người bình thường. Vào tuổi ba mươi, Chúa Jêsus trở
thành một nhà giảng đạo của công chúng. Sự truyền giảng của Ngài bao gồm nhiều điều
kỳ diệu về việc chữa bệnh và những công việc tốt đẹp. Trong suốt cuộc đời của Ngài,
Chúa Jêsus luôn luôn nói sự thật, làm những gì Đức Chúa Trời muốn, và không bao giờ
phạm lỗi.
Những nhà tôn giáo thời của Chúa Jêsus không chấp nhận Ngài như là Đức Chúa
Trời. Họ lập kế hoạch để giết Ngài. Họ chọn để đánh đập Ngài và đóng đinh Ngài trên
cây thập tự giá. Chúa Jêsus, địa vị là Đức Chúa Trời, có thể dừng chúng nó lại, nhưng
Ngài đã để cho chúng nó giết Ngài. Chúa Jêsus thậm chí cầu xin Đức Chúa Trời, cha
Ngài, tha lỗi cho chúng nó bởi tội ác của họ. “Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha,
xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì.” (Lu-ca 23:34).
Sau cái chết, Chúa Jêsus Christ được đặt vào trong một hầm mộ. Sau ba ngày,
Ngài sống lại từ phần mộ. “Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại.” (I Côrinh-tô 15:20). Sự hồi sinh của Chúa Jêsus chứng minh rằng Ngài chính là Đức Chúa
Trời. Cái chết không cầm giữ một sức mạnh nào trước Ngài.
Bởi vì Chúa Jêsus chết, được chôn cất, và sống lại, chúng ta có thể được thay đổi.
Chúa Jêsus không bao giờ phạm tội. Ngài không xứng đáng để bị chết. Ngài chết ở nơi
của chúng ta. “Đức Chuá Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì
chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa
Trời.” (IICô-rinh-tô 5:12).
Nếu chúng ta hối cải cho những tội lỗi của mình (nói xin lỗi và tránh xa nó), Chúa
Jêsus sẽ tha thứ cho tội lỗi của chúng ta và rửa sạch chúng bằng máu của Ngài. “Ấy là
trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật
của ân điển Ngài” (Ê-phê-sô 1:7). Chúa Jêsus đã đổ máu vì chúng ta. Việc của chúng ta
là phải hối cải, làm phép báp-têm nhân danh tên của Ngài, nhận Đức Thánh Linh (Công
vụ 2:38), và máu của Ngài sẽ làm cho chúng ta được tự do. Đây là sự thay đổi mà chúng
ta nên ham muốn.
= THẾ NÀO LÀ HỐI CẢI?

3

Nói tóm lại, sự hối cải thật sự là: (1) nhận thấy bởi sức mạnh kết tội của Chúa bạn
là một kẻ tội lỗi; (2) quyết định trong tim bạn rằng bạn sẽ không còn muốn làm một kẻ
phạm lỗi nữa; (3) thú nhận tội lỗi của bạn trước Chúa và cầu xin Ngài hãy nhân từ với
bạn và tha lỗi cho bạn; (4) từ bỏ tội lỗi bằng cách quay mặt đi với nó với sự dự định của
một cuộc sống cho Chúa, không bao giờ quay trở lại với cuộc sống đầy tội lỗi lúc xưa của
bạn. “Chúng ta đã chết trong tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa?” (Rô-ma 6:2).
= BẠN CÓ NÊN HỐI CẢI KHÔNG?
Chúa mong muốn bạn hối cải. Ngài không hề muốn trừng phạt bạn mãi mãi bởi
tội lỗi của bạn. “Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người
nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn và từ bỏ.” (II Phi-e-rơ 3:9). “Vậy thì,
Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi
nơi đều phải ăn năn và từ bỏ.” (Công vụ 17:30).
Vâng, bạn phải hối cải. Nếu bạn không ăn năn, bạn sẽ bị trừng phạt mãi mãi.
Nếu bạn hối cải, bạn sẽ được mở đường để có thể sống mãi mãi với Chúa.
= BẠN PHẢI HỐI CẢI NHƯ THẾ NÀO?
Hối cải rất dễ dàng. Bạn chọn sẽ không còn không vâng lời Chúa nữa và nghe
theo lời của Chúa, là sách Kinh Thánh.
Bạn có thể cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa, con thành thật xin lỗi cho tội lỗi
của mình. Hãy nhân từ với con và tha thứ cho con. Con không hề muốn phạm tội lần
nữa. Con muốn vâng lời theo lời của Ngài.” Nếu bạn làm điều này với trái tim chân
thành, bạn có thể tin rằng Chúa đã tha thứ cho bạn. Bạn sẽ làm cho Chúa rất là hạnh
phúc. “Ta nói cùng các ngươi, trên trời cũng như vậy, sẽ vui mừng cho một kẻ có tội ăn
năn hơn là chín mươi kẻ công bình không cần phải ăn năn.” (Lu-ca 15:7).
Và Chúa muốn bạn được làm phép báp-têm nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ để
tội lỗi của bạn có thể được rửa sạch và bạn có thể được ban cho Đức Thánh Linh (Công
vụ 2:38). Bạn không cần phải chịu đựng cho tội lỗi của A-đam hay tội lỗi của bạn hồi đó.
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Bạn có thể trở nên công bình trước Chúa. Chúa Jêsus Christ làm cho điều này trở nên có
thể. Nếu bạn chưa hối cải, hãy quyết định cho Chúa Jêsus và hối cải ngay giây phút này
đây.
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