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Ê-phê-sô 6:10-20 

KT 2005 - Thư gửi các tín h ửu tại Ê-phê-sô 

 

Chiến đấu tâm linh   

 
10 Sau hết, anh em hãy mạnh mẽ trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang toàn bộ vũ 
khí của Đức Chúa Trời, để anh em có thể đứng vững mà chống lại các mưu kế của quỷ dữ. 12 Vì 
cuộc chiến đấu 6 của chúng ta không phải với thịt và máu, a nhưng với các chủ quyền, các phó 
quyền, các quyền lực của thế giới tối tăm, các tà linh gian ác ở các miền trên trời. 13 Cho nên, hãy 
mang lấy toàn bộ vũ khí của Đức Chúa Trời, để có thể chống cự trong ngày khốc hại, và sau cuộc 
chiến đấu, anh em đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, thắt lưng bằng chân lý, b mặc sự công 
chính làm giáp che ngực, 15 mang vào chân đôi giày Tin Lành bình an vững chãi ; c 16 Hơn nữa, phải 
lấy đức tin làm thuẫn, với thuẫn đức tin anh em có thể dập tắt các tên lửa của quỷ dữ, d 17 cũng hãy 
đội mũ trụ f cứu rỗi, cầm gươm Tin Lành, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy cầu nguyện luôn trong Tin 
Lành, với lời khẩn nguyện và nài xin. Nên nhớ: hãy tỉnh thức và hết sức kiên trì. Cũng hãy cầu 
nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19 Xin cầu nguyện cho tôi, để tôi nhận được sứ điệp, g mở miệng 
cách bạo dạn, trình bày lẽ huyền nhiệm của Tin Lành, 20 – vì là sứ giả h của Tin Lành, tôi mang xiềng 
xích -- để khi rao giảng, tôi có thể nói cách bạo dạn như đáng phải nói. 

 

 

Chú thích : 

a Có thể dịch: người trần. Giải thích : Chúng ta không chiến đấu với người trần mắt thịt, nhưng với 
các tà linh 

 b Expositors viết : "Sự trang bị đầu tiên được liệt kê ở đây là đai lưng. Thật là thích hợp, vì người 
chiến sĩ còn mang những món vũ khí khác, nếu chưa có thắt lưng thì thật bất tiện. Dây đai cũng còn 
dùng để giữ gìn các vũ khí khác tại chỗ…"  

c Nguyên tác : hetoimasia : sự chuẩn bị, sự trang bị, sự làm cho phù hợp, sẵn sàng; danh từ này đến 
động từ hetoimazo, được dùng trong cổ văn Hy-lạp, với nghĩa là thiết lập, xây dựng, hay lập nền tảng 
vững chắc. Vậy giày vững chãi dưới chân người chiến sĩ là Tin Lành bình an được đem công bố cho 
tội nhân. Đức Chúa Jê-sus đã đem lại cho họ sự bình an với Đức Chúa Trời, Ngài hiến thân trên thập 
tự giá, lấy huyết mình chuộc tội họ, mở lối cho họ đến với Đức Chúa Trời thánh khiết (theo Wuest). 
Đi truyền bá Tin Lành là chiến đấu tâm linh, là thu hẹp vương quốc của Sa-tan, mở rộng bờ cõi Nước 
Đức Chúa Trời bằng cách đem những linh hồn hư mất (dưới quyền quỷ dữ) về với Chúa Jê-sus yêu 
quý. Và ta nên nhớ, cuộc chiến đấu này là quật ngã đối phương (xin xem chú thích của câu 12) và 
đứng vững vàng (câu 13). Đứng là chiến thắng. Vậy đôi giày vững vàng của Tin Lành giúp ta chiến 
thắng  
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d Nguyên tác : kẻ ác; ác giả  

e Có thể dịch : mũ sắt 

f Nguyên tác : logos : lời nói, lời giảng, sứ điệp  

g Có thể dịch : đại diện ; sứ thần ; đại sứ  

 

Bản d ịch 1934 : Th ơ Của Phao-lô Gởi Cho Ng ười Ê-phê-sô 

 
10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài.  
11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma 
quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, 
cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, hãy 
lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi 
thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt 
lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự sẵn sàng của Tin lành bình an mà làm giày dép. 
16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 
Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 
18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự 
bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 19 Cũng hãy vì tôi 
mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo 
Tin Lành, 20 mà tôi vì đạo ấy làm sứ giả ở trong vòng xiềng xích, hầu cho tôi nói cách dạn dĩ như tôi 
phải nói. 
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Ê-phê-sô 6:13  Vậy nên, hăy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày 
khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng 
vững vàng. 
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1 Ti-mô-thê  2:4  Ngài mu ốn cho m ọi người được cứu rỗi và hi ểu bi ết lẽ thật. 
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Châm-ngôn 21:3  Hành động công chính và công bình Đẹp lòng CHÚA h ơn là lễ vật 
sinh t ế 
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Hê-bơ-rơ 6:10  Đức Chúa Tr ời không ph ải là không công bình mà b ỏ quên công vi ệc và 
lòng yêu th ương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi h ầu việc các thánh đồ và 
hiện nay đang còn h ầu vi ệc nữa. 
 

 



8 

 

Lại phải lấy thêm đức 
tin làm thu ẫn, nhờ đó 
anh em có th ể dập tắt 
được các tên l ửa của 

kẻ dữ. 

 

 

 

 

Thi-thiên 27:1  Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là s ự cứu rỗi tôi : Tôi s ẽ sợ ai ? 
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi : Tôi s ẽ hăi hùng ai ? 
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Ê-phê-sô 6:17  C ũng h ăy lấy sự cứu chu ộc làm m ăo trụ, 

Rô-ma 1:16  Th ật vậy, tôi không h ổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quy ền phép c ủa 
Đức Chúa Tr ời để cứu mọi kẻ tin, tr ước là ng ười Giu-đa, sau là ng ười Gờ-réc…. 
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và cầm gươm của Đức 
Thánh Linh, là l ời Đức 

Chúa Trời. 

 

 

Hê-bơ-rơ 4:12 Vì lời của Đức Chúa Tr ời là lời sống và linh nghi ệm, sắc hơn 
gươm hai l ưỡi, thấu vào đến đỗi chia h ồn, linh, c ốt, tủy, xem xét t ư tưởng và ý 
định trong lòng. 
 

Ê-phê-sô 5:18  Đừng say r ượu, vì rượu xui cho luông tu ồng ; nh ưng ph ải đầy 
dẫy Đức Thánh Linh 
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Ê-phê-sô 6:18 Hãy nh ờ Đức Thánh Linh, th ường th ường làm đủ mọi thứ cầu nguy ện 
và nài xin. Hãy dùng s ự bền đổ trọn vẹn mà t ỉnh th ức về điều đó, và c ầu nguy ện cho 
hết thảy các thánh đồ. 6:19 Cũng hãy vì tôi mà c ầu nguy ện, để khi tôi m ở miệng ra, 
Chúa ban cho tôi t ự do mọi bề, bày tỏ lẽ mầu nhi ệm của đạo Tin Lành, 6:20 mà tôi vì 
đạo ấy làm s ứ giả ở trong vòng xi ềng xích, h ầu cho tôi nói cách d ạn d ĩ như tôi ph ải 
nói. 
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Vậy nên, h ăy lấy mọi khí gi ới của Đức Chúa Tr ời

lẽ thật

sự công
bình

sự sẵn
sàng

Tin Lành
bình an

đức 
tin

Đ
ứ
c
T
h

á
n
h
L
in
h

sự cứu chuộc
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Ngày 01 Trận Chiến Thuộc Linh: Chi ến Đấu Bằng Sức Chúa 

Ê-phê-sô 6:10-11 

 

"Hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài" (câu10). 

Câu hỏi suy ngẫm: Ma quỷ có thật không? Qua phần Kinh Thánh hôm nay bạn nhận diện ma quỷ ra sao? Mục 
đích của ma quỷ là gì? Bạn biết gì về kẻ thù hiểm độc này?  

Sa-tan hiện hữu. Tình trạng thế giới, tình hình xã hội và đạo đức con người chứng minh sự thực hữu của ma 
quỷ. Mục đích của ma quỷ là làm cho con người không tin Đức Chúa Trời để sống trong tội lỗi dưới sự cầm 
quyền của nó. Kinh Thánh cảnh cáo người làm ngơ về sự hiện diện của ma quỷ là miếng mồi ngon của Sa-tan (I 
Phi-e-rơ 5:8). 

Người tin Chúa phải biết mình đang lâm chiến. Cuộc chiến thuộc linh là cuộc chiến cá nhân. Sa-tan có nhiều 
cách tấn công con người. Dù nó không thể cướp được linh hồn của người tin Chúa khỏi tay Đức Chúa Trời, 
nhưng có thể quấy nhiễu chúng ta về mặt thể chất, tinh thần, tình cảm và thuộc linh. Nó cố ngăn cản sự làm 
chứng của chúng ta để chúng ta không thể sống một đời sống đắc thắng.  

Dù Sa-tan không toàn năng, nhưng có nhiều mưu kế. Nó để ý những điểm mạnh và điểm yếu của chúng ta và 
tấn công vào những lãnh vực nào nó có thể thắng. Sa-tan sẽ gài bẫy khi con mồi mất cảnh giác. Một trong 
những chiến thuật lừa dối quen thuộc của nó là ngụy trang phía sau những con người có liên hệ gần gũi với 
chúng ta, ví dụ, ma quỷ có thể cám dỗ người chồng sa ngã, khiến người vợ tức giận, đau khổ, bất an. Nhưng 
người chồng không phải là kẻ thù của vợ. Anh cần chị yêu thương và tha thứ. Kẻ thù luôn là Sa-tan và ma quỷ. 
Để có thể chống trả ma quỷ chúng ta phải nhận biết kẻ thù của mình, và nhờ Kinh Thánh, chúng ta có thể biết 
được kẻ thù của chúng ta. Kinh Thánh cũng cho chúng ta một lẽ thật trong trận chiến vô hình này để chúng ta 
an tâm chiến đấu là: "Đấng ở trong các con lớn hơn kẻ ở trong thế gian (ma quỷ) (I Giăng 4:4).  

Phân đoạn Kinh Thánh hôm nay là lời của Sứ đồ Phao-lô, một chiến sĩ, đã chiến đấu anh dũng trong trận chiến 
chống lại những kẻ thù vô hình, một người đã hiến dâng đời sống của mình để công bố sự đắc thắng của người 
thuộc về Chúa trong trận chiến sinh tử này. Phao-lô đã nhìn thấy nhiều lính La Mã trong đời sống của ông. Ông 
sống trong một nước nằm dưới sự cai trị và chiếm đóng của quân La Mã. Ông từng bị họ canh gác và dẫn độ về 
thành Sê-sa-rê để xét xử. Khi bị đưa về Rô-ma để ứng hầu trước Sê-sa, một lần nữa ông lại bị dẫn độ bởi một 
đội lính La Mã. Và ông viết thư này cho Hội Thánh Ê-phê-sô khi đang bị giam trong một nhà tù La Mã và bị 
xiềng với một lính La Mã.  

Là người quen thuộc với các sinh hoạt của người lính La Mã, Phao-lô dùng hình ảnh người lính trần gian để 
minh họa cho đời sống người tin theo Chúa mà ông ví sánh như một người lính của Chúa được trang bị đầy đủ 
để chiến đấu trong trận chiến chống lại Sa-tan.  

Kết luận bức thư, Phao-lô nhấn mạnh bí quyết để người tin Chúa bước đi trong chiến thắng. Ông nói: "Sau hết, 
anh chị em hãy mạnh mẽ trong Chúa và trong sức mạnh quyền năng của Ngài" (6:10). Mấy chữ "Sau hết" 
không phải báo trước phần kết bức thư. Một bản Kinh Thánh dịch là "trong thời gian còn lại" hay trong khi 
chúng ta sống chờ đợi ngày Chúa trở lại, chúng ta hãy mạnh mẽ trong Chúa để chiến đấu bằng sức mạnh quyền 
năng của Ngài.  
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Cụm từ "hãy mạnh mẽ trong Chúa" được viết trong nguyên ngữ ở dạng thụ động: "được Chúa làm cho mạnh 
mẽ." Hàm ý Chúa là sức mạnh cuœa chúng ta, chúng ta phải nhờ Ngài để được mạnh mẽ. Cụm từ "nhờ sức toàn 
năng của Ngài" ở dạng hoạt động. Phao-lô dùng cả dạng thụ động và hoạt động để chỉ sự cộng tác của chúng ta 
với Chúa, những gì chúng ta làm và những gì Chúa làm qua chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu, nhưng chiến 
đấu bằng sức mạnh của Chúa. Chúng ta có Chúa sống trong chúng ta, Ngài là Đấng đã thắng sự chết và ma quỷ. 
Qua Ngài chúng ta có thể thắng Sa-tan và những trận chiến vô hình trong cuộc đời.  

Tôi biết gì về Sa-tan? Sự hiểu biết đó giúp tôi có thái độ nào trong trận chiến tâm linh? 

Lạy Chúa, khi thức dậy sáng nay, con biết con đang bước vào một trận chiến vô hình. Con cũng biết con đã có 
những trang bị cần thiết để đứng vững để chiến đấu và chiến thắng trong ngày hôm nay.  
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Ngày 02 Trận Chiến Thuộc Linh: Nhận Diện Kẻ Thù 

Ê-phê-sô 6:12 

"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm 
người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8). 

Câu hỏi suy ngẫm: Kẻ thù của người tin Chúa là ai? Chúng ta có dễ nhận diện kẻ thù và chiến thuật nó sử dụng 
tấn công chúng ta không? Kẻ thù lợi dụng những cơ hội nào để tấn công chúng ta?  

Muốn thắng trong trận chiến thuộc linh, người tin Chúa phải nhận diện được kẻ thù của mình. Chúng ta sẽ bị 
đánh bại nếu chúng ta không biết kẻ thù là ai. Sứ đồ Phao-lô cho biết chúng ta đang ở trong trận chiến với một 
kẻ thù, có thật, đầy khả năng và rất nguy hiểm. Ông nói đó là "các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm 
quyền thống trị thế giới mờ tối này, và các thần dữ ở các nơi trên trời." Kẻ thù này không phải "thịt và máu," 
không phải là con người, nhưng là Sa-tan và những kẻ theo nó. Điều gì xảy ra trong một trận chiến nếu người 
lính không biết kẻ thù của mình? Họ sẽ đánh lầm bạn đồng minh, sẽ không còn đạn để bắn kẻ thù. 

Phao-lô không mô tả nhiều về kẻ thù này. Ông chỉ nói đó là những thế lực của "thế gian mờ tối này." Mục đích 
của Phao-lô không phải là giải thích những quyền lực của ma quỷ, nhưng là cảnh giác chúng ta. Ông cho chúng 
ta biết 3 đặc tính của kẻ thù: chúng mạnh, chúng gian ác, và chúng đầy mưu chước. Ma quỷ làm cho người ta 
nghĩ nó không hiện hữu. Nó nhấn mạnh đến lòng thương xót và tình yêu của Đức Chúa Trời hơn là sự công 
chính và thánh khiết của Ngài. Nó làm chúng ta nghĩ chúng ta mạnh mẽ và có thể tự tu dưỡng. Nó giải thích 
Kinh Thánh một cách sai lệch. Nó biện minh tội lỗi là sự yếu đuối, là khuyết điểm, và không có hậu quả gì kinh 
khủng.  

Kẻ thù chúng ta là ma quỷ nhưng trong đời sống thực tế hằng ngày chúng ta thường chiến đấu chống lại những 
kẻ thù của "thịt và huyết," chúng ta chiến đấu chống lại người khác.  

Chúng ta thấy những sự tấn công bằng hành động, thái độ hay sự tức giận trong gia đình hay Hội Thánh không 
nhắm vào Sa-tan nhưng vào người nhà của mình. Chúng ta nhảy vào một trận tuyến không tuyên chiến nhưng 
đôi khi lại tuyên chiến với anh chị em mình mà không bao giờ nghĩ đến Sa-tan hay quỷ kế của nó.  

Sa-tan là kẻ thù chúng ta chứ không phải con người. Tại sao có những tín hữu và Hội Thánh thua trận? Vì 
chúng ta không nhận biết kẻ thù thật của mình là ai. Sứ đồ Phi-e-rơ bảo chúng ta hãy đề cao cảnh giác về kẻ thù 
của mình: "Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh 
anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được" (I Phi-e-rơ 5:8). 

Nhận diện Sa-tan, biết sự nguy hiểm của nó và giữ khoảng cách đối với nó là yếu tố quan trọng giúp chúng ta 
chiến thắng. Sa-tan đang tìm mọi cách để tấn công và hủy diệt người tin theo Chúa. Nó kiên nhẫn dò tìm điểm 
yếu của chúng ta và tấn công khi có cơ hội. Những điểm yếu đó là sự buồn rầu, nghi ngờ, sợ hãi và đau khổ. 
Đây là những cơ hội quý báu Sa-tan sẽ tận dụng để làm mai một niềm tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời.  

Tôi có nhận diện kẻ thù Sa-tan một cách chính xác, rõ ràng không? Điều nào tôi dễ bị mắc mưu Sa-tan nhất? 

Lạy Chúa, xin giúp con luôn đề cao cảnh giác nhận diện đúng kẻ thù và những chiến thuật nó sử dụng để tấn 
công con trong mọi lãnh vực của đời sống hằng ngày.  
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Ngày 03 Trận Chiến Thuộc Linh: Trang B ị Khí Giới Đầy Đủ 

Ê-phê-sô 6:13-18 

 

"Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa anh em có thể chống cự lại, và khi chiến 
thắng mọi sự rồi, anh em vẫn đứng vững vàng" (câu 13). 

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô liên hệ những trang bị và vũ khí thiết yếu của một người lính La Mã để nhắc nhở 
những điều thiết yếu trong đời sống của người tin theo Chúa như thế nào? Đó là những vũ khí nào? Bạn có 
những vũ khí nào? Thiếu loại nào? Làm sao để có đủ?  

Sứ đồ Phao-lô là người có nhiều cơ hội quan sát những người lính La Mã, thấy những vũ khí họ trang bị. Từ sự 
quan sát đó, Phao-lô nhìn thấy sự cần thiết cuœa sự trang bị đối với một người lính. Nếu không trang bị thì 
người lính chẳng khác một thường dân, còn nếu được trang bị thì người lính tự tin để tham dự trận chiến đấu 
với kẻ thù. 

Sứ đồ Phao-lô nghĩ về những gian khổ mà người lính phải chịu đựng trong chiến trận để đánh thắng kẻ thù. Từ 
hình aœnh những người lính La Mã, liên tươœng đến mình và mọi Cơ Đốc nhân là những chiến sĩ của Chúa 
Giê-xu, khi chúng ta đối diện với một kẻ thù rất mạnh và vô cùng gian ác, chúng ta biết phaœi làm gì? 

Phao-lô nghĩ nếu những Cơ Đốc nhân không biết về cuộc chiến này, và không trang trị hay chuNn bị cho chiến 
trận này thì họ sẽ không thể đánh lại kẻ thù, họ sẽ bị đánh bại.  

Ông nhấn mạnh: Vì trận chiến của chúng ta là trận chiến chống lại một kẻ thù gian ác và xảo trá, quyết một mất 
một còn với chúng ta, nên chúng ta cần phải trang bị đầy đủ "mọi khí giới của Đức Chúa Trời" để đứng vững và 
chiến đấu.  

Chúng ta phải hiểu điều này. Cách duy nhất để chúng ta có thể đứng vững trước sự tấn công của Sa-tan là khi 
chúng ta được trang bị đầy đủ vũ khí của Đức Chúa Trời. Chúng ta không chiến thắng nếu thiếu một vài vũ khí. 

Người lính La Mã ngày xưa được trang bị bằng áo giáp, giây nịt lưng, giày trận, thuẫn đỡ, mũ sắt, và gươm. Sứ 
đồ Phao-lô liệt kê trong câu 14, sáu điều thiết yếu Cơ Đốc nhân hay người lính của Chúa cần có là lẽ thật, sự 
công chính, Phúc Âm, đức tin, sự cứu rỗi, và Lời Đức Chúa Trời. Đây là những trang bị thiết yếu một người tin 
theo Chúa phải có để có thể đứng vững và đánh trả lại ma quỷ trong cuộc chiến sinh tử với nó.  

Những điều thiết yếu của một Cơ Đốc nhân được tôi sử dụng thế nào trong đời sống hằng ngày. 

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn trang bị đầy đủ những vũ khí của Ngài để có thể đứng vững, được bảo vệ và 
chống trả được kẻ thù.  
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Ngày 04 Trận Chiến Thuộc Linh : Cầu Nguyện và Khích Lệ Nhau 

Ê-phê-sô 6:18-20 

"Hãy thường xuyên dùng mọi lời khNn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu này, 
hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ" (câu 18 BDM). 

Câu hỏi suy ngẫm: Hai mệnh lệnh quan trọng nào giúp đỡ chúng ta trong cuộc chiến thuộc linh mà Phao-lô nói 
đến ở phần cuối thư này? Tại sao sự cầu nguyện và khích lệ lẫn nhau là cần thiết cho chúng ta trong đời sống tin 
theo Chúa?  

Áo giáp và vũ khí chưa đủ để làm cho một người lính của Chúa trở nên hữu hiệu. Muốn thắng cuộc chiến thuộc 
linh này chúng ta cần phải giữ liên lạc thường xuyên với Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện 
mà tín hữu được Thánh Linh Chúa soi sáng, dẫn dắt trong từng bước đi trong trận chiến. Nếu máy truyền tin 
quan trọng đối với một đơn vị tác chiến thế nào thì sự cầu nguyện của người tín hữu cũng thiết yếu cho đời sống 
đắc thắng như vậy. Sự cầu nguyện cũng giúp con cái Chúa nhận được nguồn sức mạnh để chiến đấu, như chính 
Chúa đã nhận được sức mạnh khi Ngài cầu nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê để tiến bước trên con đường thập 
tự giá.  

Sứ đồ Phao-lô bảo chúng ta hãy "cầu nguyện trong Thánh Linh," nghĩa là cầu nguyện với lòng chân thành, cầu 
nguyện hết lòng, hết linh hồn, hết trí và hết sức. Đó là cầu nguyện hợp với ý muốn của Chúa, những điều cầu 
xin đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện cho chính mình và cầu nguyện cho anh chị em trong đức tin, là 
những người cùng chiến đấu với chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện trong mọi hoàn cảnh, mọi nơi, ở nhà riêng 
cũng như ở nhà thờ. Sức mạnh để chiến đấu trong cuộc chiến thuộc linh này tùy thuộc vào sự cầu nguyện của 
chúng ta. Cầu nguyện nhiều thì chúng ta có nhiều sức, cầu nguyện ít chúng ta có ít sức, không cầu nguyện 
chúng ta không có sức.  

"Và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ": Khi Phao-lô kết thúc bức thư cho Hội Thánh Ê-phê-sô, ông muốn họ 
được khích lệ, nâng đỡ tinh thần để theo Chúa, cũng như ông đã được khích lệ khi nghe tin tức về họ và các Hội 
Thánh khác.  

Trong cuộc chiến thuộc linh chúng ta sẽ nản lòng, đào ngũ khi nghĩ mình chiến đấu cô độc, nghĩ mình là người 
duy nhất còn kiên trì chiến đấu. Tiên tri lớn như Ê-li đã có lúc cảm thấy cô độc trong chiến trận trong khi sự thật 
còn có bảy ngàn người trong dân chúng còn chiến đấu như ông (I Các Vua 19:18).  

Chúng ta không cô độc trong trận chiến thuộc linh này. Chúng ta có những người bạn cùng chiến đấu. Trong 
các thư tín của Phao-lô ông thường đề cập đến những người bạn cùng làm việc và chiến đấu với ông như Ép-ba-
phô-đích (Phi-líp 2:25).  

Chúng ta cần giữ sự thông công với các thánh đồ, cầu nguyện cho nhau và khích lệ lẫn nhau để có thể đứng 
vững và chiến thắng cuộc chiến thuộc linh này. 

Sự cầu nguyện và khích lệ nhau đứng ở vị thế nào trong đời sống tôi? 

Cám ơn Chúa vì con không cô độc trong đời sống tin cậy Chúa và phục vụ Ngài. Xin giúp con nhớ cầu nguyện 
và nâng đỡ tinh thần anh chị em cùng chiến đấu với con.  

 


