“Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà sống,
Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào.
Về phần chúng ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu,
bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu rỗi.”
(Hê. 10:38-39)

Về bản chất, đời sống Cơ Đốc là đời sống theo đức tin (Sv. 2Cô. 5:7). Chính đức tin là
yếu tố quyết định đưa chúng ta bước vào đời sống Cơ Đốc, và chính nhờ đức tin mà
chúng ta sống đời sống Cơ Đốc cho đến cuối cùng. Một khi chúng ta biết bắt đầu đời
sống Cơ Đốc bằng việc đến với Đức Chúa sus Christ để cầu xin sự tha thứ thì
chúng ta cũng bắt đầu biết được rằng sự tha thứ mà chúng ta được gài ban cho
không thể nào có được bằng bất cứ sự gì khác ngoài đức tin (Sv. Êph. 2:8). Tất nhiên
là những người tin rằng bằng việc công đức họ cũng có thể có sự cứu rỗi sẽ không tin
điều mà chúng ta tin nhưng ấy là bởi ý chỉ của Đức Chúa Trời mà việc lành không
bao giờ đem lại sự cứu rỗi cho ai được cả (Sv. Êph. 2:9). Việc lành đẹp ý Đức Chúa
Trời là việc lành của đời sống đức tin của chúng ta (Sv. Êph. 2:10). Đức tin là xuất
phát điểm, phạm vi đề cập, và cũng là đích điểm của đời sống Cơ Đốc (Sv. Gal. 3:11).
Lẽ thật ấy cũng được Sứ Đồ Phaolô rao ra theo một cách khác để cho thấy tính sinh
động của đức tin Cơ Đốc trong đời sống Cơ Đốc chúng ta: “16Thật vậy, tôi không hổ
thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là
người Giuđa, sau là người Gờréc; 17vì trong Tin Lành nầy có bày tỏ sự công bình của
Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng:
Người công bình sẽ sống bởi đức tin” (Rô. 1:16-17). Bởi đức tin chúng ta đã đến với
Tin Lành của Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa sus Christ và đã có được sự
sống đời đời ở trong gài. Cũng bởi đức tin chúng ta đang nhờ Tin Lành mà mối
quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời ngày càng mật thiết hơn theo sự tăng tiến
của chúng ta trong việc hiểu biết gài và n điển của gài. Chính vì vậy mà đời sống
đức tin không phải chỉ là một sự tự nhận, tuyên bố, hay công bố mà là một chuỗi
nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh liên tục và vô tận để sống một đời
sống ngày càng vâng lời gài nhiều hơn (Sv. 2Phi. 3:18).
Chúng ta không thể nào sống vâng lời Đức Chúa Trời mà lại chưa biết Lời Đức Chúa
Trời. Một khi Lời Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh chưa được chuyển hóa thành
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máu thịt và hơi thở của chúng ta thì tính xác thịt vẫn cứ còn làm chủ tr n đời sống của
chúng ta và vì vậy mà việc chúng ta tưởng rằng mình đang sống bằng đức tin chỉ là
một giấc mơ không có thật. Ước gì các Cơ Đốc Nhân hiện còn đang sống như vậy
thôi đừng chiêm bao nữa để thấy rằng đời sống Cơ Đốc theo Kinh Thánh là đời sống
theo Lời Kinh Thánh: “Tôi đã bị đóng đinh vào Thập Tự Giá với Đấng Christ, mà tôi
sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống
trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu
tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi” (Gal. 2:20). Sống đời sống Cơ Đốc là sống
trong một tình trạng mới, sống trong một mối trong mối quan hệ mới, và sống trong
một tấm lòng mới đối với Đức Chúa Trời; đó là một đời sống mà những điều ấy đã
bắt đầu được đổi mới, đang được đổi mới, và sẽ cứ còn được đổi mới cho đến khi
chúng ta được bước vào sự vinh hiển của Đức Chúa Trời: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng
Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên
mới” (2Cô. 5:17).
Quan niệm rằng một đời sống theo đức tin là một đời sống phẳng lặng là chưa hiểu
Kinh Thánh và chưa biết ý chỉ của Đức Chúa Trời. Đời sống theo đức tin chẳng
những là một đời sống từ bỏ bản ngã mà cũng còn là một đời sống chấp nhận gian
tru n. Đó là một đời sống mà đức tin nơi Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa
Jêsus Christ phải chịu thử thách không ngừng. Đó không bào giờ là một đời sống chỉ
luôn mồm công bố theo kiểu duy ý chí chứ không biết sống tách lý thế gian (Sv. 1Gi.
2:15-16) để tận hiến cho Đức Chúa Trời (Sv. Rô. 12:1-2) và sống tận hiến cho Đức
Chúa Trời để tách ly thế gian. Đời sống đức tin nhờ đức tin làm xuất phát điểm (Sv.
Êph. 2:8), bởi đức tin mà có phạm vi đề cập (Sv. 2Cô. 5:17), và theo đức tin mà đạt
được đích điểm (Sv. Êph. 1:13-14): “38Người công bình của ta sẽ cậy đức tin mà
sống, Nhưng nếu lui đi thì linh hồn ta chẳng lấy làm đẹp chút nào. 39Về phần chúng
ta, nào phải là kẻ lui đi cho hư mất đâu, bèn là kẻ giữ đức tin cho linh hồn được cứu
rỗi” (Hê. 10:38-39)
Đức tin là yếu tố xuyên suốt đời sống Cơ Đốc: Từ đức tin mà Cơ Đốc h n có được
sự cứu rỗi và cũng từ đức tin mà sự cứu rỗi họ có được kiên bảo đời đời.
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