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““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  ssựự  ttựự  ddoo,,    

ssoonngg  cchhớớ  llấấyy  ssựự  ttựự  ddoo  đđóó  llààmm  ddịịpp  cchhoo  aannhh  eemm  ăănn  ởở  tthheeoo  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt,,    

nnhhưưnngg  hhããyy  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  llààmm  đđầầyy  ttớớ  llẫẫnn  nnhhaauu””  

(Gal. 5:13) 

 

 

 

Khái niệm “Sự Tự Do Cơ Đốc” được tìm thấy trong một số phạm trù Kinh Thánh 

khác nhau. Chẳng hạn, đó là sự tự do mà Cơ Đốc Nhân có được khi  họ được tha khỏi 

án phạt dành cho tội lỗi khi họ đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. 

Gi. 8:31-36; Rô. 6:23). Sự tự do Cơ Đốc cũng có thể đực hiểu là sự tự do của Cơ Đốc 

Nhân khi họ được giải thoát khỏi ách của tội lỗi nhờ hàng ngày họ chịu sống trong 

đức tin đặt nơi Chúa và Cứu Chúa của mình (Sv. Rô. 6:5-6,14). Trên một phương 

diện khác, sự tự do Cơ Đốc cũng có thể được hiểu là sự tự do của Cơ Đốc Nhân trong 

việc họ không còn chịu sự ràng buộc của Luật Pháp Môise là Luật Pháp chỉ khiến cho 

người ta biết là mình phạm tội chứ không tha tội cho họ được (Sv. Rô. 3:20-22). 

 

Rộng hơn, sự tự do Cơ Đốc có thể hàm ý là Cơ Đốc Nhân được tự do đối với những 

gì không bị cấm đoán tỏ tường trong Kinh Thánh. Trong cách hiểu này, Cơ Đốc 

Nhân được tự do cho đến khi nào họ chưa tự làm tổn hại bản thân (Sv. 1Cô. 6:12), 

chưa gây vấp phạm cho tha nhân (Sv. 1Cô. 10:23), và chưa khiến cho sự vinh hiển 

của Đức Chúa Trời bị xem nhẹ (Sv. 1Cô. 10:31). Người ta thường có khuynh hướng 

muốn xác định một việc cụ thể nào đó là “nên làm” hay “nên tránh”, đó là một 

khuynh hướng tốt nhưng việc nắm vững các nguyên tắc vừa kể sẽ tạo nên một qui 

chuẩn tổng quát cho hành vi. Cần chú ý thêm rằng Rô. 14:12-16 có dạy cho chúng ta 

biết rằng có những điều dầu Kinh Thánh không cấm chỉ nghiêm ngặt nhưng chúng có 

thể khiến cho đời sống thuộc linh của chúng ta trở nên trục trặc, và trở thành cớ vấp 

phạm đối với tha nhân. Quyền tự do của Cơ Đốc Nhân lắm khi lại là quyền từ chối tự 

do cho bản thân vì lợi ích của tha nhân. 

 

Có một điều khác cần nên chú ý là, một mặt, lắm khi các Cơ Đốc Nhân có khuynh 

hướng đấu tranh mạnh mẽ cho tự do của bản thân chính là những Cơ Đốc Nhân tự 

đánh mất bản thân trong những lối sống thiếu kỷ cương. Nhưng mặt khác, các Cơ 

Đốc Nhân có khuynh hướng khắc kỷ cứng rắn thường dễ trở nên những Cơ Đốc 

Nhân của “chủ nghĩa luật pháp” với đặc trưng là một lối sống chỉ toàn những điều 

“chống và tránh” một cách máy móc. Cơ Đốc Nhân khôn ngoan là những người biết 
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tìm cầu ý chỉ của Đức Chúa Trời qua các nguyên tắc hợp Kinh Thánh trong một đời 

sống cầu nguyện mật thiết với Ngài. Đây là một đời sống giữ được sự cân bằng giữa 

ba nguyên tắc then chốt của sự tự do Cơ Đốc hợp Kinh Thánh: Nguyên tắc có ích 

(Sv. 1Cô. 6:12), nguyên tắc gây dựng (Sv. 1Cô. 10:23), và nguyên tắc tôn vinh hiển 

(Sv. 1Cô. 10:31). 

 

Ba nguyên tắc kể trên là mục tiêu tối hậu của đời sống Cơ Đốc. Khi nào các nguyên 

tắc ấy được giữ vững, Cơ Đốc Nhân có sự tự do Cơ Đốc (Sv. 2Phi. 2:19b). Chỉ trong 

một chừng mực như vậy Cơ Đốc Nhân mới có thể sống một đời sống làm chứng tốt 

cho Đức Chúa Trời đối với thế giới hư mất này (Sv. Thi. 19:14; Rô. 15:1-2; 2Cô. 

2:15-16; 1Phi. 2:11-12). 

 

Bằng chứng hùng hồn nhất của sự tự do Cơ Đốc là đời sống dấn thân phục vụ chứ 

không phải là đời sống tìm kiếm sự phục vụ cho bản thân: 

 

““HHỡỡii  aannhh  eemm,,  aannhh  eemm  đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn  ssựự  ttựự  ddoo,,  ssoonngg  cchhớớ  llấấyy  ssựự  ttựự  ddoo  đđóó  llààmm  ddịịpp  cchhoo  

aannhh  eemm  ăănn  ởở  tthheeoo  ttáánnhh  xxáácc  tthhịịtt,,  nnhhưưnngg  hhããyy  llấấyy  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg  llààmm  đđầầyy  ttớớ  llẫẫnn  nnhhaauu”” 

(Gal. 5:13) 

 

(Rev. Đoàn Nhật Tân, Ph.D.) 


