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““VVậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  kkếếtt  qquuảả  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  ssựự  ăănn  nnăănn,,    

vvàà  đđừừnngg  ttựự  kkhhooee  rrằằnngg::  ÁÁpprraahhaamm  llàà  TTổổ  cchhúúnngg  ttaa;;    

vvìì  TTaa  nnóóii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  rrằằnngg    

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  tthhểể  kkhhiiếếnn  đđáá  nnầầyy  ssaannhh  rraa  ccoonn  ccááii  cchhoo  ÁÁpprraahhaamm  đđưượợcc..    

BBââyy  ggiiờờ  ccááii  bbúúaa  đđãã  đđểể  kkềề  rrễễ  ccââyy;;    

vvậậyy  hhễễ  ccââyy  nnààoo  kkhhôônngg  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt  tthhìì  ssẽẽ  pphhảảii  đđốốnn  vvàà  cchhụụmm..””  

(Ma. 3:8-10) 

 

 

 

 

Có rất nhiều người hiểu rằng “sự ăn năn” chỉ thuần là việc “từ bỏ tội lỗi” nhưng hiểu 

như vậy thì chưa hết nghĩa theo Kinh Thánh được. Về cơ bản, theo Kinh Thánh, sự ăn 

năn là việc thay đổi “về nếp nghĩ” tức là “sự nhận thức”. Kinh Thánh cũng cho chúng 

ta biết rằng sự ăn năn thật phải kết quả ở “việc làm” tức là “hành vi” nữa… 

 

““
88
TThhếế  tthhìì,,  hhããyy  kkếếtt  qquuảả  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  ssựự  ăănn  nnăănn;;  vvàà  đđừừnngg  ttựự  nnóóii  rrằằnngg::  ÁÁpprraahhaamm  llàà  TTổổ  

PPhhụụ  cchhúúnngg  ttaa;;  vvìì  ttaa  nnóóii  ccùùnngg  ccáácc  nnggưươơii,,  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  tthhểể  kkhhiiếếnn  ttừừ  nnhhữữnngg  đđáá  nnầầyy  

ssaannhh  rraa  ccoonn  ccááii  cchhoo  ÁÁpprraahhaamm  đđưượợcc..  
99
CCááii  bbúúaa  đđãã  đđểể  kkềề  ggốốcc  ccââyy;;  hhễễ  ccââyy  nnààoo  kkhhôônngg  ssaannhh  

ttrrááii  ttốốtt  tthhìì  ssẽẽ  bbịị  đđốốnn  vvàà  cchhụụmm..  
1100

CChhúúnngg  bbèènn  hhỏỏii  GGiiăănngg  rrằằnngg::  VVậậyy  tthhìì  cchhúúnngg  ttôôii  pphhảảii  llààmm  

ggìì??  
1111

NNggưườờii  đđáápp  rrằằnngg::  AAii  ccóó  hhaaii  ááoo,,  hhããyy  llấấyy  mmộộtt  ccááii  cchhoo  nnggưườờii  kkhhôônngg  ccóó;;  vvàà  aaii  ccóó  đđồồ  ăănn  

ccũũnngg  nnêênn  llààmm  nnhhưư  vvậậyy..  
1122

CCũũnngg  ccóó  nnhhữữnngg  nnggưườờii  tthhââuu  tthhuuếế  đđếếnn  đđểể  cchhịịuu  PPhhéépp  BBááppttêêmm;;  hhọọ  

hhỏỏii  rrằằnngg::  TThhưưaa  tthhầầyy,,  cchhúúnngg  ttôôii  pphhảảii  llààmm  ggìì??  
1133

NNggưườờii  nnóóii  rrằằnngg::  ĐĐừừnngg  đđòòii  cchhii  nnggooààii  ssốố  

lluuậậtt  đđịịnnhh..  
1144

QQuuâânn  llíínnhh  ccũũnngg  hhỏỏii  rrằằnngg::  CCòònn  cchhúúnngg  ttôôii  pphhảảii  llààmm  ggìì??  NNggưườờii  nnóóii  rrằằnngg::  

ĐĐừừnngg  hhàà  hhiiếếpp,,  đđừừnngg  pphhỉỉnnhh  ggạạtt  aaii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  hhããyy  bbằằnngg  llòònngg  vvềề  llưươơnngg  hhưướớnngg  mmììnnhh”” (Lu. 

3:8-14) 

  

““VVậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  ăănn  nnăănn  vvàà  ttrrởở  llạạii,,  đđặặnngg  cchhoo  ttộộii  llỗỗii  mmììnnhh  đđưượợcc  xxóóaa  đđii”” (Công. 3:19) 

 

Đó là Lẽ Thật Kinh Thánh và cho dầu ở trong hoàn cảnh khó khăn, các vị Sứ Đồ cũng 

vẫn cứ nói thật về sự ăn năn: 

 

““
1199

TTââuu  vvuuaa  ẠẠccrrííppbbaa,,  ttừừ  đđóó,,  ttôôii  cchhẳẳnngg  hhềề  ddáámm  cchhốốnngg  ccựự  vvớớii  ssựự  hhiiệệnn  tthhấấyy  ttrrêênn  ttrrờờii;;  
2200

nnhhưưnngg  đđầầuu  hhếếtt  ttôôii  kkhhuuyyêênn  ddỗỗ  nnggưườờii  tthhàànnhh  ĐĐaammáácchh,,  kkếế  đđếếnn  nnggưườờii  tthhàànnhh  GGiiêêrruussaalleemm  
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vvàà  ccảả  xxứứ  GGiiuuđđêê,,  rrồồii  đđếếnn  ccáácc  DDâânn  NNggooạạii  rrằằnngg  pphhảảii  ăănn  nnăănn  vvàà  ttrrởở  llạạii  ccùùnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  

TTrrờờii,,  llààmm  ccôônngg  vviiệệcc  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  ssựự  ăănn  nnăănn”” (Công. 26:19-20) 

 

Vậy, sự ăn năn có liên quan với sự cứu rỗi và đời sống công nghĩa thực hành ra sao? 

Sách Công Vụ Các Sứ Đồ nhấn mạnh nhiều đến mối liên quan giữa sự ăn năn và sự 

cứu rỗi (Công. 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Trong mối liên quan với sự cứu 

rỗi thì sự ăn năn chính là việc thay đổi “về nếp nghĩ” về Đức Chúa Jêsus, tức là về sự 

nhận thức về Đức Chúa Jêsus. Chính vì vậy mà Sứ Đồ Phierơ đã kết thúc bài giảng của 

mình trong Ngày Lễ Ngũ Tuần bằng việc kêu gọi hãy ăn năn: 

 

““PPhhiieerrơơ  ttrrảả  llờờii  rrằằnngg::  HHããyy  hhốốii  ccảảii,,  aaii  nnấấyy  pphhảảii  nnhhâânn  ddaannhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  cchhịịuu  PPhhéépp  

BBááppttêêmm,,  đđểể  đđưượợcc  tthhaa  ttộộii  mmììnnhh,,  rrồồii  ssẽẽ  đđưượợcc  llããnnhh  ssựự  bbaann  cchhoo  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh”” (Công. 

2:38) 

  

Sứ Đồ Phierơ đã kêu gọi hãy ăn năn về điều gì? Sự ăn năn mà Sứ Đồ Phierơ kêu gọi ở 

đây đồng nghĩa với sự thay đổi trong nhận thức về Đức Chúa Jêsus: 

 

““VVậậyy,,  ccảả  nnhhàà  YYssơơrraaêênn  kkhháá  bbiiếếtt  cchhắắcc  rrằằnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  ttôônn  JJêêssuuss  nnầầyy,,  mmàà  ccáácc  

nnggưươơii  đđãã  đđóónngg  đđiinnhh  ttrrêênn  tthhậậpp  ttựự  ggiiáá,,  llààmm  CChhúúaa  vvàà  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (Công. 2:36) 

 

Sự Ăn Năn và Đức Tin có thể được xem như là hai mặt của cùng một vấn đề: Sự Ăn 

Năn và Đức Tin chính là điều kiện cần và đủ của sự cứu rỗi. Không thể có việc một 

người đặt niềm tin của mình trong Đức Chúa Jêsus mà trước đó không thay đổi về nhận 

thức về Thân Vị và Công Nghiệp của Ngài. Cho dầu sự nhận thức ấy được thay đổi từ 

việc không biết Ngài cho đến việc biết Ngài, từ việc không quan tâm về Ngài đến việc 

quan tâm về Ngài, từ việc bất kính Ngài đến việc tôn kính Ngài thì tất cả cũng đều là sự 

thay đổi về nhận thức, sự thay đổi thuộc lĩnh vực trí năng. Như vậy, xét trong mối quan 

hệ với sự cứu rỗi, sự ăn năn hợp Kinh Thánh là việc thay đổi nhận thức từ chỗ khước từ 

Ngài đến chỗ tiếp nhận Ngài bằng Đức Tin. 

 

Thế nhưng chúng ta nhất thiết không được phép nghĩ rằng sự ăn năn là một việc chúng 

ta phải làm để có được sự cứu rỗi. Không một ai tự có năng lực ăn năn mà tất cả đều 

phải được Đức Chúa Trời ban cho: 

 

““VVíí  bbằằnngg  CChhaa,,  llàà  ĐĐấấnngg  ssaaii  TTaa,,  kkhhôônngg  kkééoo  đđếếnn,,  tthhìì  cchhẳẳnngg  ccóó  aaii  đđưượợcc  đđếếnn  ccùùnngg  TTaa,,  vvàà  TTaa  

ssẽẽ  llààmm  cchhoo  nnggưườờii  đđóó  ssốốnngg  llạạii  nnơơii  nnggààyy  ssaauu  rrốốtt”” (Gi. 6:44) 
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Phương diện Ân Điển của sự ăn năn cũng được Sách Công Vụ Các Sứ Đồ khẳng định 

rất rõ: Không thể có sự ăn năn ngoài Ân Điển của Đức Chúa Trời! 

  

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđãã  đđeemm  ĐĐấấnngg  ấấyy  llêênn  bbêênn  hhữữuu  NNggààii,,  llààmm  VVuuaa  vvàà  CCứứuu  CChhúúaa,,  đđểể  bbaann  

llòònngg  ăănn  nnăănn  vvàà  ssựự  tthhaa  ttộộii  cchhoo  ddâânn  YYssơơrraaêênn”” (Công. 5:31) 

 

““TTíínn  đđồồ  nngghhee  bbấấyy  nnhhiiêêuu  llờờii  xxoonngg,,  đđềềuu  tthhỏỏaa  tthhuuậậnn  vvàà  nnggợợii  kkhheenn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  rrằằnngg::  

VVậậyy  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccũũnngg  đđãã  bbaann  ssựự  ăănn  nnăănn  cchhoo  NNggưườờii  NNggooạạii  đđểể  hhọọ  đđưượợcc  ssựự  ssốốnngg!!”” 

(Công. 11:18) 

 

Thật ra tất cả mọi sự có liên quan đến sự cứu rỗi đều là kết quả của việc Đức Chúa Trời 

đem người được cứu trở về với Ngài. Để con người có được sự ăn năn thì Đức Chúa 

Trời đã phải di bước trước bằng sự nhịn nhục và nhân từ của Ngài… 

 

““CChhúúaa  kkhhôônngg  cchhậậmm  ttrrễễ  vvềề  llờờii  hhứứaa  ccủủaa  NNggààii  nnhhưư  mmấấyy  nnggưườờii  kkiiaa  ttưưởởnngg  đđââuu,,  nnhhưưnngg  NNggààii  

llấấyy  llòònngg  nnhhịịnn  nnhhụụcc  đđốốii  vvớớii  aannhh  eemm,,  kkhhôônngg  mmuuốốnn  cchhoo  mmộộtt  nnggưườờii  nnààoo  cchhếếtt  mmấấtt,,  ssoonngg  

mmuuốốnn  cchhoo  mmọọii  nnggưườờii  đđềềuu  ăănn  nnăănn”” (2Phi. 3:9) 

 

““HHaayy  llàà  nnggưươơii  kkhhiinnhh  ddểể  ssựự  ddưư  ddậậtt  ccủủaa  llòònngg  nnhhâânn  ttừừ,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  kkhhooaann  dduunngg  NNggààii,,  mmàà  

kkhhôônngg  nnhhậậnn bbiiếếtt  llòònngg  nnhhâânn  ttừừ  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđeemm  nnggưươơii  đđếếnn  ssựự  ăănn  nnăănn  ssaaoo??”” (Rô. 

2:4) 

 

Cũng còn một phương diện khác không thể bỏ qua được. Mặc dầu sự ăn năn không 

phải là một việc làm giúp đem lại sự cứu rỗi nhưng Ân Điển Ăn Năn cùng với Ân Điển 

Đức Tin dẫn đến Ân Điển Cứu Rỗi khiến cho một người thực sự có sự ăn năn phải có 

đời sống công nghĩa thực hành. Kinh Thánh đòi hỏi sự ăn năn của một người phải kết 

quả qua hành vi của họ. Chính vì thế mà Giăng Báp Tít đã đưa ra lời kêu gọi và cảnh 

báo này: 

 

““
88
VVậậyy,,  ccáácc  nnggưươơii  hhããyy  kkếếtt  qquuảả  xxứứnngg  đđáánngg  vvớớii  ssựự  ăănn  nnăănn,,  

99
vvàà  đđừừnngg  ttựự  kkhhooee  rrằằnngg::  

ÁÁpprraahhaamm  llàà  TTổổ  cchhúúnngg  ttaa;;  vvìì  TTaa  nnóóii  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  rrằằnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  tthhểể  kkhhiiếếnn  đđáá  

nnầầyy  ssaannhh  rraa  ccoonn  ccááii  cchhoo  ÁÁpprraahhaamm  đđưượợcc..  
1100

BBââyy  ggiiờờ  ccááii  bbúúaa  đđãã  đđểể  kkềề  rrễễ  ccââyy;;  vvậậyy  hhễễ  ccââyy  

nnààoo  kkhhôônngg  ssaannhh  ttrrááii  ttốốtt  tthhìì  ssẽẽ  pphhảảii  đđốốnn  vvàà  cchhụụmm”” (Ma. 3:8-10) 

 

Một người đã thực sự ăn năn, tức là đã từ chỗ phủ nhận Đức Chúa Jêsus đến chỗ đặt 

đức tin nơi Ngài, phải được minh thị qua việc đời sống của mình được thay đổi… 
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““VVậậyy,,  nnếếuu  aaii  ởở  ttrroonngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  tthhìì  nnấấyy  llàà  nnggưườờii  ddựựnngg  nnêênn  mmớớii;;  nnhhữữnngg  ssựự  ccũũ  đđãã  qquuaa  

đđii,,  nnầầyy  mmọọii  ssựự  đđềềuu  ttrrởở  nnêênn  mmớớii”” (2Cô. 5:17) 

 

““
1199

VVảả,,  ccáácc  vviiệệcc  llààmm  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt  llàà  rrõõ  rràànngg  llắắmm::  ẤẤyy  llàà  ggiiaann  ddââmm,,  ôô  uuếế,,  lluuôônngg  ttuuồồnngg,,  
2200

tthhờờ  hhììnnhh  ttưượợnngg,,  pphhùù  pphhéépp,,  tthhùù  ooáánn,,  ttrraannhh  đđấấuu,,  gghheenn  gghhéétt,,  bbuuồồnn  ggiiậậnn,,  ccããii  llẫẫyy,,  bbấấtt  bbììnnhh,,  

bbèè  đđảảnngg,,  
2211

ggaannhh  ggổổ,,  ssaayy  ssưưaa,,  mmêê  ăănn  uuốốnngg,,  ccùùnngg  ccáácc  ssựự  kkhháácc  ggiiốốnngg  nnhhưư  vvậậyy..  TTôôii  nnóóii  

ttrrưướớcc  cchhoo  aannhh  eemm,,  nnhhưư  ttôôii  đđãã  nnóóii  rrồồii::  HHễễ  aaii  pphhạạmm  nnhhữữnngg  vviiệệcc  tthhểể  ấấyy  tthhìì  kkhhôônngg  đđưượợcc  

hhưưởởnngg  nnưướớcc  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
2222

NNhhưưnngg  ttrrááii  ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  ấấyy  llàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  ssựự  

vvuuii  mmừừnngg,,  bbììnnhh  aann,,  nnhhịịnn  nnhhụụcc,,  nnhhâânn  ttừừ,,  hhiiềềnn  llàànnhh,,  ttrruunngg  ttíínn,,  mmềềmm  mmạạii,,  ttiiếếtt  đđộộ::  
2233

KKhhôônngg  

ccóó  LLuuậậtt  PPhháápp  nnààoo  ccấấmm  ccáácc  ssựự  đđóó”” (Gal. 5:19-23) 

 

““
1144

HHỡỡii  aannhh  eemm,,  nnếếuu  aaii  nnóóii  mmììnnhh  ccóó  đđứứcc  ttiinn,,  ssoonngg  kkhhôônngg  ccóó  vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  íícchh  cchhii  cchhăănngg??  

ĐĐứứcc  ttiinn  đđóó  ccứứuu  nnggưườờii  ấấyy  đđưượợcc  cchhăănngg??  
1155

VVíí  tthhửử  ccóó  aannhh  eemm  hhooặặcc  cchhịị  eemm  nnààoo  kkhhôônngg  qquuầầnn  

ááoo  mmặặcc,,  tthhiiếếuu  ccủủaa  ăănn  uuốốnngg  hhằằnngg  nnggààyy,,  
1166

mmàà  mmộộtt  kkẻẻ  ttrroonngg  aannhh  eemm  nnóóii  vvớớii  hhọọ  rrằằnngg::  HHããyy  

đđii  cchhoo  bbììnnhh  aann,,  hhããyy  ssưưởởii  cchhoo  ấấmm  vvàà  ăănn  cchhoo  nnoo,,  nnhhưưnngg  kkhhôônngg  cchhoo  hhọọ  đđồồ  ccầầnn  ddùùnngg  vvềề  

pphhầầnn  xxáácc,,  tthhìì  ccóó  íícchh  ggìì  cchhăănngg??  
1177

VVềề  đđứứcc  ttiinn,,  ccũũnngg  mmộộtt  llẽẽ  ấấyy;;  nnếếuu  đđứứcc  ttiinn  kkhhôônngg  ssaannhh  rraa  

vviiệệcc  llààmm,,  tthhìì  ttựự  mmììnnhh  nnóó  cchhếếtt”” (Gia. 2:14-17) 

 

Sự ăn năn, sự cứu rỗi, và đời sống công nghĩa thực hành luôn gắn bó chặt chẽ với nhau 

thành một tổng thể bất khả phân ly và đó là chuẩn mực để Cơ Đốc Nhân có thể phân 

biệt ai là ai và cái gì là cái gì! 

 


