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Đời sống Cơ Đốc nhân khiến tôi nghĩ 
đến việc leo núi. Khi mới đến với Chúa, 
tôi cảm thấy hồi hộp về hành trình 

phiêu lưu phía trước. Tôi biết quang cảnh nhìn từ 
trên cao sẽ tuyệt vời hơn những gì tôi từng thấy. Tôi 
biết nhiều Cơ Đốc nhân dường như sống ở những 

“nơi cao”, thường xuyên nghe tiếng Chúa và lòng tràn 
ngập niềm vui. Tôi tưởng tượng mình cũng ở đó với 
họ, cũng vui hưởng sự tự do và phước hạnh đó.

     Giới Thiệu
Tôi Là Tân Tín Hữu:  
Tại Sao Làm Cơ Đốc Nhân 
Thật Khó?
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Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra rằng 
đường đi khó khăn hơn nhiều so với những gì tôi 
tưởng tượng. Đó là một hành trình leo núi đầy gian 
nan. Tôi không thể làm những việc thường làm bởi 
vì tôi không còn cảm thấy đúng đắn nữa. Nhưng 
đồng thời tôi cũng chưa thật sự kinh nghiệm được 
những đỉnh cao như mình mong đợi. Tôi bắt đầu tự 
hỏi liệu có nên từ bỏ trước khi bắt đầu hành trình 
khó khăn này không. Có lẽ tôi nên quay lại thung 
lũng, là nơi mọi người khác đang làm theo điều 
mình muốn, sống cho bản thân và không bao giờ 
nghĩ đến Chúa. Tuy nhiên, tôi biết mình không thể 
làm điều đó. Tôi vừa được cứu khỏi cuộc sống vô 
nghĩa và không có Chúa, nên không thể quay lại đó.

Tại sao đời sống Cơ Đốc nhân có vẻ như là một 
hành trình leo núi đầy khó nhọc? Nếu kế hoạch của 
Chúa dành cho chúng ta là được nhận biết Ngài, thì 
tại sao đó không phải là cuộc sống dễ dàng nhất? Để 
trả lời những câu hỏi này, chúng ta cần biết một chút 
về điều Kinh Thánh nói về chúng ta, về cuộc sống 
của chúng ta trong thế gian này và những kẻ thù 
mới mà chúng ta sẽ đối diện kể từ lúc dâng cuộc đời 
mình cho Đấng Christ.

Ban Biên Soạn Lời Sống Hằng Ngày
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Thật vậy, kế hoạch của Chúa dành cho chúng ta là 
được nhận biết Ngài. Khi Ngài dựng nên những con 
người đầu tiên là A-đam và Ê-va, không có điều gì ngăn 

trở mối quan hệ giữa họ với Ngài. Chúa trò chuyện với A-đam 
và A-đam hiểu Ngài. Chúa thường đi qua khu vườn mà A-đam 
và Ê-va sống. Ngày nay, điều đó giống như chuyện thần tiên. 
Điều gì đã xảy ra? Câu chuyện được chép trong Kinh Thánh ở 
sách Sáng Thế Ký chương 3.

Khi A-đam và Ê-va phạm tội, tức là họ không vâng lời Chúa 
thì một sự thay đổi kinh khiếp đã xảy ra – hậu quả của nó gắn 

một 
Ban Đầu . . .
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liền với chúng ta suốt từ đó. Chúa đã cảnh báo A-đam và Ê-va 
rằng ngày nào họ ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác, 
họ sẽ chết. Khi đọc câu chuyện này, bạn thấy dường như có 
gì đó không đúng: họ đã ăn trái cây đó, nhưng họ không chết. 
Thật vậy, họ đã không chết trong một thời gian dài. Khi chúng 
ta thấy điều gì đó trong Kinh Thánh khó hiểu, thay vì cho rằng 
điều đó sai, hãy luôn tự hỏi còn có ý nghĩa nào khác không.

Thật ra, A-đam và Ê-va đã chết theo hai cách khác nhau. 
Thứ nhất, vào lúc đó, thân thể của họ đã bắt đầu suy yếu. Nếu 
họ không phạm tội, họ sẽ sống mãi mãi trong thân thể hoàn 
hảo của mình; nhưng vì đã phạm tội, họ tự kết án mình bằng 
sự chết chắc chắn. Kể từ đó, mọi người sống trên đất đều 
không thể tránh khỏi sự chết (Rô. 5:12-14). Bây giờ sự chết là 
kẻ thù số một của mọi người.

Thứ hai, A-đam và Ê-va đã chết về mặt thuộc linh. Để tôi 
giải thích thêm . . . 

Cũng như thân thể là phần chúng ta liên hệ với thế giới 
xung quanh, thì linh hồn là phần chúng ta liên hệ với Chúa. 
Điều này không có nghĩa thân thể là xấu, còn linh hồn là tốt. 
Xét cho cùng thì Chúa Jêsus bảo chúng ta phải yêu Đức Chúa 
Trời bằng tất cả con người của mình: “hết lòng”, “hết linh hồn” 
và “hết tâm trí” (Mat. 22:37). Điều đó có nghĩa rằng “linh hồn” 
là nơi chúng ta nhận thức được sự hiện hữu và sự tể trị của 
Ngài trên thế giới, cũng như trong cuộc đời chúng ta. Nếu linh 
hồn chết thì mối liên hệ của chúng ta với Chúa cũng chấm dứt. 
Khi A-đam phạm tội, linh hồn của ông chết, ông xa cách Chúa 
và bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Ngài.

Tình trạng xa cách và sự chết của linh hồn là cách Kinh 
Thánh mô tả chúng ta không có Đấng Christ. Thậm chí Kinh 
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Thánh còn gọi chúng ta là kẻ thù của Đức Chúa Trời bởi vì từ 
trong bản chất, chúng ta đã khước từ Ngài, quyết định phục 
vụ và yêu mến bản thân. Bạn có thể đọc về điều này trong sách 
Rô-ma chương 5.

Hãy suy nghĩ một chút về từ kẻ thù. Bạn có nghe cụm từ 
“Bạn hay thù” chưa? Đó là câu mà lính gác thường hỏi khi có 
người lạ tiến đến gần. Người lính muốn hỏi rằng: “Ông là phe 
của chúng tôi hay kẻ thù?” Nếu ông về phe chúng tôi thì ông 
là bạn, là đồng minh. Nếu hai bên hiệp lại thành một khối liên 
minh, họ sẽ cùng nhau chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Kẻ 

thù của bên này cũng sẽ là kẻ thù 
chung của cả hai.

Bây giờ, hãy suy nghĩ điều gì xảy 
ra khi chúng ta quyết định hiệp với 
Đấng Christ. Chúng ta đã từng là kẻ 
thù của Đức Chúa Trời, nhưng khi 
tin Đấng Christ, chúng ta trở thành 
bạn của Ngài. Khi đó, bạn của Ngài 
cũng trở thành bạn của chúng ta, 
nhưng bây giờ kẻ thù của Ngài cũng 
trở thành kẻ thù của chúng ta. Đó 
là điều khiến cho đời sống Cơ Đốc 
nhân thật khó khăn và là một cuộc 
chiến hằng ngày. Như vậy, kẻ thù 
mới của chúng ta là ai? Kinh Thánh 
đề cập đến ba điều: thế gian, xác thịt 
và ma quỷ.

Đó không phải là những kẻ thù 
mới bởi vì đã từng là đồng minh của 

Cho nên, như bởi 
một người mà tội 

lỗi đã vào trong thế 
gian, và bởi tội lỗi 
mà có sự chết, thì 

sự chết đã lan tràn 
đến mọi người vì 
mọi người đều đã 

phạm tội.
Rô-ma 5:12
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chúng ta trước khi chúng ta dâng 
cuộc đời mình cho Đấng Christ – thế 
gian, xác thịt và ma quỷ chưa bao 
giờ và sẽ không bao giờ đem đến điều 
tốt lành cho chúng ta. Nhưng đó là 
những kẻ thù mới bởi vì trước khi trở 
thành Cơ Đốc nhân, chúng ta đã bị 
mắc bẫy và không nhận biết chúng 
trong nhiều phương diện. Giờ đây, 
Chúa đã giải thoát chúng ta, chúng ta 
luôn cảm thấy kẻ thù cố tìm cách phá 
hủy cuộc đời mình và lôi kéo chúng ta 
xa cách Ngài.

Hãy xem xét thêm một số điều về 
những kẻ thù này.

Chúng ta đã từng 
là kẻ thù của Đức 
Chúa Trời, nhưng 

khi tin Đấng 
Christ, chúng ta 

trở thành bạn của 
Ngài.
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Trong bức thư gửi cho tín hữu tại Ê-phê-sô, sứ đồ 
Phao-lô tóm lược điều này khá rõ:

Anh em đã chết vì những vi phạm và tội lỗi của 
mình, là những gì mà anh em đã từng theo đuổi khi 
sống theo cách của thế gian, thuận theo kẻ cầm 
quyền chốn không trung, là thần hiện đang hành 
động trong những con cái không vâng phục. Tất 
cả chúng ta đều ở trong số nầy, đã có lần sống theo 
những dục vọng của xác thịt, theo đuổi các đam 
mê của xác thịt và tâm trí. Như vậy, theo bản chất 

hai 
Kẻ Thù Của Chúng Ta  
Là Ai?
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tự nhiên, chúng ta là con của sự thịnh nộ như mọi 
người khác. Nhưng Đức Chúa Trời, là Đấng giàu 
lòng thương xót, vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao 
cả, nên ngay khi chúng ta đã chết vì những vi phạm 
thì Ngài khiến chúng ta cùng sống với Đấng Christ. 

–ê-phê-sô 2:1-5 (phần nhấn mạnh được thêm vào)

Như vậy, những kẻ thù mà mỗi Cơ Đốc nhân phải đối diện 
là gì?

“Thế gian” không có nghĩa là trái đất hay mọi người sống 
trên đất, mà có nghĩa là triết lý hay quan điểm của thế gian. 
Thế giới xung quanh chúng ta có cách nghĩ hay tiêu chuẩn đạo 
đức hoàn toàn khác với Cơ Đốc giáo. Thay vì khiêm nhường, 
họ bảo chúng ta phải đặt bản thân và nhu cầu của mình lên 
hàng đầu. Thay vì kỷ luật bản thân và tránh xa một số điều, 
nền văn hóa của chúng ta nói hãy cứ chiều theo mọi đam mê 
của mình. Thay vì tha thứ những người gây tổn thương, thế 
gian bảo chúng ta trả thù. Nhà to cửa rộng, xe hơi, phù danh, 
sự nổi tiếng, quyền lực và tình dục đưa ra những lời hứa hão 
huyền khiến chúng ta không ngừng theo đuổi khoái lạc; trong 
khi sự khiêm tốn và tiết chế bị chế nhạo là nhạt nhẽo và mất 
tự do. Mục tiêu cuối cùng của thế gian là “thỏa mãn bản thân”, 
loại Chúa ra khỏi đời sống (hay chỉ xem ý niệm về Chúa là một 

“phần” của cuộc sống, chứ Ngài không phải là trung tâm).

Kẻ thù thứ hai là ma quỷ (“kẻ cầm quyền chốn không 
trung”), đây là kẻ thù cuối cùng của Đức Chúa Trời. Nó là con 
rắn đã cám dỗ A-đam và Ê-va trong vườn và vẫn đang tiếp tục 
cám dỗ con người. Kinh Thánh gọi ma quỷ bằng nhiều tên gọi 
khác nhau nhưng chung quy thì ma quỷ là một hữu thể thần 
linh có quyền lực với đặc điểm riêng, nó hết sức chống nghịch 
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Chúa Jêsus và bất cứ ai đứng về phía Ngài. Kinh Thánh dạy 
rằng chính ma quỷ là kẻ đặt ra tiêu chuẩn đạo đức của thế 
gian. Dường như người ta cho rằng ma quỷ yêu thương những 
người thuộc về nó và ủng hộ những ai đi theo nó. Tôi không 
nghĩ như vậy. Con người được dựng nên theo hình ảnh của 
Đức Chúa Trời; chúng ta là kiệt tác sáng tạo của Ngài. Ma quỷ 
ghét Đức Chúa Trời nên cũng căm ghét tất cả chúng ta, đặc 
biệt là những ai thuộc về Chúa Jêsus. Ma quỷ muốn khiến 
chúng ta không còn chú ý đến Chúa nữa, nó bảo chúng ta nên 
dựa vào bản thân mình và cứ chìu theo những nhu cầu và ước 
muốn riêng để chúng ta hoàn toàn thờ ơ với Chúa. 

“Xác thịt” là điều Kinh Thánh gọi là bản chất tội lỗi hay 
bản năng ích kỷ của con người. Chính lòng ích kỷ bẩm sinh đó 
khiến chúng ta chỉ sống cho mình và như vậy là chống nghịch 

Chúa. Bạn có thấy rằng trong vườn 
Ê-đen, sự cám dỗ đến từ bên ngoài 
không? Con rắn đã cám dỗ Ê-va. 
Nhưng kể từ khi A-đam và Ê-va nổi 
loạn chống nghịch Chúa thì sự cám 
dỗ không chỉ đến từ bên ngoài nữa 
mà giờ đây sự cám dỗ cũng đến từ 
bên trong. Những đam mê đòi hỏi 
chúng ta phải thỏa mãn và theo 
bản năng, chúng ta muốn chìu theo 
chúng. Hễ chúng ta còn sống trên đất 
thì bản chất tự nhiên của chúng ta 
vẫn còn sống trong sự chống nghịch 
Chúa. Theo Kinh Thánh, chúng ta 
là kẻ thù của chính bản thân mình. 
Chính xác thịt nghe theo sự quyến 

Chính xác thịt nghe 
theo sự quyến dụ 
của ma quỷ và rồi 

bị lừa dối để tin vào 
những điều thuộc về 
thế gian – lúc nào 

cũng vậy.
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dụ của ma quỷ và rồi bị lừa dối để tin vào những điều thuộc về 
thế gian – lúc nào cũng vậy.

Đây là những kẻ thù mới của chúng ta. Đó là lý do khiến 
cho đời sống Cơ Đốc nhân không phải là hành trình êm ả!
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Chúng ta đều đã chết. Chúng ta đã sống theo cách 
của thế gian do ma quỷ sắp đặt. Chúng ta làm theo 
những đam mê của xác thịt và tâm trí. Nhưng Đức 

Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi tình trạng chết mất và tội 
lỗi, khiến chúng ta được cùng sống với Đấng Christ, để chúng 
ta được dự phần trong sự sống của Ngài. Giờ đây chúng ta 
thuộc về Đức Chúa Trời; mối quan hệ của chúng ta với Ngài 
được phục hồi. Chúng ta không còn theo đuổi những lạc thú 
vô nghĩa. Giờ đây chúng ta có thể sống với Ngài và sống cho 
Ngài, đó là lý do Ngài dựng nên chúng ta. Vấn đề là chúng ta 

ba 
Làm Sao Để Chiến Thắng 
Kẻ Thù?
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đã quen với lối sống cũ. Kinh Thánh nhiều lần nói với chúng 
ta như thế này:

Vậy anh em hãy lột bỏ người cũ thuộc về lối sống ngày 
trước, vốn bị hư hỏng bởi những ham muốn dối trá; 
nhờ Thánh Linh đổi mới anh em, và mặc lấy người 
mới, là người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức 
Chúa Trời trong chân lý công chính và thánh khiết.   

–ê-phê-sô 4:22-24 (phần nhấn mạnh được thêm vào)

Vậy thì, chúng ta có thể lột bỏ “người cũ” (là bản tính ích 
kỷ dễ bị ma quỷ và thế gian dẫn dụ). Tôi nghĩ đây là điều Chúa 
Jêsus muốn nói khi Ngài phán rằng nếu ai muốn làm môn đồ 
của Ngài, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà 
theo Ngài (Mat. 16:24). Chúng ta phải từ bỏ con người cũ. 
Điều đó có nghĩa là nói không với một 
số việc chúng ta muốn làm. Đó không 
phải là việc dễ dàng bởi vì dục vọng 
rất mạnh mẽ và chúng ta thường đáp 
ứng đòi hỏi của nó. Chúng ta đã từng 
bị xác thịt điều khiển nhưng giờ đây 
Chúa đã ban cho chúng ta một đời 
sống mới và tự do trong Đấng Christ. 
Nhưng điều đó không có nghĩa là xác 
thịt sẽ không tìm cách để khôi phục 
sự điều khiển trên chúng ta. Có lẽ 
chúng ta từng ngồi lê đôi mách hay 
không thành thật. Bây giờ chúng ta 
đã biết những hành vi đó là sai, nhưng 
vẫn còn bị cám dỗ làm điều đó. Việc 
chấp nhận chìu theo nó giống như đi 

Chính xác thịt nghe 
theo sự quyến dụ 
của ma quỷ và rồi 

bị lừa dối để tin vào 
những điều thuộc về 
thế gian – lúc nào 

cũng vậy.
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trên một con đường mòn không cỏ dại hay chướng ngại vật, 
trong khi con đường mới là một cuộc chiến liên tục với cây cối 
um tùm. Một khi đã quen với việc đi trên con đường mới với 
Chúa, chúng ta sẽ cảm thấy con đường thông suốt hơn. Đôi 
khi chúng ta sẽ quay lại đường cũ, nhưng điều đó không có 
nghĩa là chúng ta chưa thay đổi.

Cũng như việc lột bỏ người cũ, chúng ta cần phải mặc lấy 
người mới. “Người mới” là người giống Chúa Jêsus. Thật thú 
vị khi nghĩ rằng chúng ta có thể trở nên giống như Ngài! Điều 
này tùy thuộc vào lựa chọn mỗi ngày của chúng ta để vâng lời 
Ngài, chứ không đi theo ước muốn riêng. Có hai yếu tố rất 
quan trọng ở đây: Kinh Thánh và sự cầu nguyện. Có hàng 
ngàn thứ khiến chúng ta quên hai điều này, nhưng chúng ta 
không thể thiếu hai yếu tố đó nếu muốn sống một cuộc đời Cơ 
Đốc nhân đắc thắng. Kinh Thánh bày tỏ cho biết điều chúng 
ta phải vâng theo và việc cầu nguyện khiến chúng ta có ước 
muốn vâng phục Ngài. Cả hai điều đó sẽ gây dựng đức tin của 
chúng ta. Điều quan trọng nữa là dành thời gian với những Cơ 
Đốc nhân khác và sống ngay thẳng trước mặt mọi người.

Năng lực giúp chúng ta làm được những điều này chính là 
Đức Thánh Linh, Đấng sống trong lòng mỗi tín hữu. Bởi sức 
riêng, chúng ta sẽ không có hy vọng thay đổi hay trở nên giống 
Chúa Jêsus hơn. Nhưng chúng ta không cô đơn. Đức Chúa 
Trời sống trong chúng ta sẽ giúp chúng ta luôn hướng về Cứu 
Chúa Jêsus. Thánh Linh tiếp tục dạy dỗ chúng ta về Đấng 
Christ, nhắc nhở chúng ta về Lời Ngài và khiến chúng ta nhận 
biết Ngài, hầu có thể đến gần Ngài hơn trong một mối quan 
hệ sống động (Giăng 14:26). Khi chúng ta nhờ cậy nơi Chúa 
và dành thời gian với Ngài, Thánh Linh sẽ giúp chúng ta vượt 
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qua sự lôi kéo của những ước muốn ích kỷ. Bạn có thể đọc 
thêm về điều này và về công việc của Thánh Linh đang hành 
động trong chúng ta ở sách Ga-la-ti chương 5.

Nhiều khi chúng ta che giấu những tranh chiến của mình 
bởi vì chúng ta hổ thẹn về chúng và thường nghĩ rằng không 
ai có những rắc rối như mình. Khi đến nhà thờ, chúng ta làm 
ra vẻ mình ổn dù biết rõ mình đã cách xa Chúa suốt cả tuần 
lễ như thế nào, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mọi người đều đang 
gần gũi với Ngài. Sự thật là tất cả chúng ta đều có những tranh 
chiến và vấp ngã trên hành trình của mình và chúng ta không 
nên xem thường sự giúp đỡ và khích lệ của nhau.

Thật vậy, đời sống Cơ Đốc nhân đôi khi là một hành trình 
leo núi khó khăn, nhưng không phải lúc nào cũng vất vả leo 
lên dốc. Chúng ta cũng có thể đề ra một số việc thực tiễn hằng 
ngày để giúp mình sống một cuộc đời đầy vui mừng, bình an 
và đắc thắng. Chẳng hạn như dành thời gian cầu nguyện mỗi 
ngày, tham gia một nhóm học Kinh Thánh, tìm một người 
cùng cầu nguyện, một người bạn hay một cố vấn để chúng ta 
có thể chia sẻ về những cám dỗ mình đối diện. Những điều 
đó sẽ giúp chúng ta vượt qua những trở ngại có thể cướp mất 
niềm vui khi bước đi với Chúa Jêsus.

Thế gian đầy dẫy những cám dỗ. Nó xui khiến chúng ta 
chiều theo những ước muốn riêng thay vì từ chối. Nó cám 
dỗ chúng ta kiêu ngạo khi làm được một điều gì đó, hay nói 
dối để tránh rắc rối. Điều quan trọng cần ghi nhớ là phần lớn 
những ước muốn của chúng ta không xấu, nhưng chúng ta 
phải đáp ứng theo cách của Chúa. Chẳng hạn, không có gì xấu 
khi muốn tránh rắc rối; nhưng nói dối là sai. Tốt hơn hết là 
nói thật và tin cậy Chúa sẽ giúp mình vượt qua mọi hậu quả. 
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Chúng ta sẽ thấy rằng nếu làm mọi việc theo cách đó, Ngài 
sẽ luôn vùa giúp chúng ta. Thật vậy, tôi nghĩ rằng đây là chìa 
khóa để tiến bước với Chúa.

Vì những điều này mà nhiều người nghĩ Cơ Đốc giáo giống 
như một hành trình leo lên ngọn núi dốc đứng. Mục tiêu của 
chúng ta là bước theo Đấng Christ lên chốn cao hơn, nhưng 
chúng ta luôn phải chiến đấu với chính bản thân mình. Chúng 
ta sẽ kinh nghiệm những chiến thắng vẻ vang nhưng đôi khi 
chúng ta sẽ bị trượt chân vì một số điều nhỏ nhặt. Đây là 
một cuộc hành trình và mọi hành trình đều có những thăng 
trầm. Điều quan trọng là cùng bước với Chúa Jêsus trên mọi 
nẻo đường. Nếu chúng ta quyết tâm vâng lời Ngài trong đời 
sống mình, Ngài sẽ đồng hành với chúng ta. Và Ngài hứa rằng 
Thánh Linh Ngài sẽ chỉ đường và dẫn dắt chúng ta. Đó là điều 
giúp chúng ta tiếp tục tiến bước, ngay cả khi cảm thấy những 
tranh chiến trong cuộc sống quá sức mình. Chúng ta biết rằng 
thật đáng để theo đuổi cuộc hành trình này bởi vì khi chạm 
đến đích, chúng ta sẽ được ở trong sự hiện diện của Chúa Jêsus 
mãi mãi (Giăng 14:1-3). Đối với tôi, đó là điều khiến cho đời 
sống Cơ Đốc nhân trở nên một hành trình phiêu lưu tuyệt vời 
nhất trên đất.
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