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““NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ttaa  ssẽẽ  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  ssốốnngg,,    

NNhhưưnngg  nnếếuu  lluuii  đđii  tthhìì  lliinnhh  hhồồnn  ttaa  cchhẳẳnngg  llấấyy  llààmm  đđẹẹpp  cchhúútt  nnààoo..    

VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  ttaa,,  nnààoo  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  lluuii  đđii  cchhoo  hhưư  mmấấtt  đđââuu,,    

bbèènn  llàà  kkẻẻ  ggiiữữ  đđứứcc  ttiinn  cchhoo  lliinnhh  hhồồnn  đđưượợcc  ccứứuu  rrỗỗii..””    

(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: ““
1166

TThhậậtt  vvậậyy,,  ttôôii  kkhhôônngg  hhổổ  

tthhẹẹnn  vvềề  TTiinn  LLàànnhh  đđââuu,,  vvìì  llàà  qquuyyềềnn  pphhéépp  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  đđểể  ccứứuu  mmọọii  kkẻẻ  ttiinn,,  ttrrưướớcc  llàà  

nnggưườờii  GGiiuuđđaa,,  ssaauu  llàà  nnggưườờii  GGờờrréécc;;  
1177

vvìì  ttrroonngg  TTiinn  LLàànnhh  nnầầyy  ccóó  bbààyy  ttỏỏ  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  

ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  bbởởii  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđưượợcc,,  llạạii  ddẫẫnn  đđếếnn  đđứứcc  ttiinn  nnữữaa,,  nnhhưư  ccóó  cchhéépp  rrằằnngg::  

NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ssẽẽ  ssốốnngg  bbởởii  đđứứcc  ttiinn”” (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: ““TTôôii  đđãã  bbịị  đđóónngg  đđiinnhh  vvààoo  TThhậậpp  TTựự  GGiiáá  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  mmàà  ttôôii  

ssốốnngg,,  kkhhôônngg  pphhảảii  llàà  ttôôii  ssốốnngg  nnữữaa,,  nnhhưưnngg  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  ssốốnngg  ttrroonngg  ttôôii;;  nnaayy  ttôôii  ccòònn  ssốốnngg  

ttrroonngg  xxáácc  tthhịịtt,,  ấấyy  llàà  ttôôii  ssốốnngg  ttrroonngg  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  llàà  ĐĐấấnngg  đđãã  yyêêuu  

ttôôii,,  vvàà  đđãã  pphhóó  cchhíínnhh  mmììnnhh  NNggààii  vvìì  ttôôii”” (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: ““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).   

 

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): ““
3388

NNggưườờii  ccôônngg  bbììnnhh  ccủủaa  ttaa  ssẽẽ  ccậậyy  đđứứcc  ttiinn  mmàà  

ssốốnngg,,  NNhhưưnngg  nnếếuu  lluuii  đđii  tthhìì  lliinnhh  hhồồnn  ttaa  cchhẳẳnngg  llấấyy  llààmm  đđẹẹpp  cchhúútt  nnààoo..  
3399

VVềề  pphhầầnn  cchhúúnngg  

ttaa,,  nnààoo  pphhảảii  llàà  kkẻẻ  lluuii  đđii  cchhoo  hhưư  mmấấtt  đđââuu,,  bbèènn  llàà  kkẻẻ  ggiiữữ  đđứứcc  ttiinn  cchhoo  lliinnhh  hhồồnn  đđưượợcc  ccứứuu  

rrỗỗii”” (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. 
 


