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CHƢƠNG 1: CUỘC CHIẾN ĐẤU SINH TỬ 

 

Hội Thánh tại New Guinea được thành lập và phát triển tới một mức độ vững vàng. Những 

nhà truyền giáo đã dành nhiều năm tháng xây dựng Hội Thánh của Chúa Giêxu Chirst. Họ đã có 

những tín lý đúng và tin vào Kinh Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời nói các thế lực thuộc linh trên 

Papua New Guinea chưa hề bị thách thức. Điều đó có nghĩa là Hội Thánh đạt được sự thành công 

mà không từng kinh qua thách thức quyền lực bóng tối một cách trực tiếp! Đã có vài sứ điệp công 

bố rằng: “Ngợi khen là chìa khoá để bẻ gẫy các thế lực bóng tối!” Điều này được thực hành và 

các nhà truyền giáo đã thấy sự bẽ gãy quyền lực, qua những người được cứu, những người được 

giải phóng khỏi xiềng xích và bước vào sự đầy dẫy Đức Thánh Linh.  

Thay vì những con người cứng lòng, không ăn năn, bề ngoài mang danh Cơ đốc nhân, thì 

chúng tôi nhìn thấy những con người đã đứng dậy và khóc lóc một cách công khai, từ bỏ ma thuật 

của họ. Số người thay đổi thật sự, ban đầu tuy ít nhưng đã tạo nên một dòng chảy đều đặn và rồi 

chúng tôi đã có năm ngàn người tham gia buổi nhóm. Mỗi tuần chúng tôi làm báp têm cho những 

Cơ đốc nhân mới ở dưới biển- và điều này tiếp diễn trong ba năm. Người què chỗi dậïy bước đi, 

người mù được chữa lành. Trong vòng sáu tháng, chúng tôi thấy có chín hội thông công của những 

tín hữu đầy dẫy Đức Thánh Linh bắt đầu mở ra ở cảng Moresbyâ” 

Một trong những thành viên của đội, David Wallis, người New Zealand vừa 20 tuổi rất sốt 

sắng trong việc truyền giáo thời kỳ đó. Tại một ngôi làng, một pháp sư đã rủa sả họ. David bệnh 

nặng do một cơn sốt cao. Tình trạng của anh rất xấu và anh mắc phải bệnh sốt rét não cấp tính”, một 

loại bệnh không có trong khu vực này. Các bác sĩ cho biết không có hy vọng cho David nhưng ngay 

cả nếu David sống thì anh cũng không thể nào phục hồi giống như trước được. Nhưng sau nhiều 

ngày kiêng ăn và cầu nguyện và công bố chiến thắng trong danh Chúa Jêsus, David đã hoàn toàn 

hồi phục và phục vụ với tư cách là một nhà truyền giáo ở Nam Ấn Độ.  

Bạn có thể đứng trên biên giới giữa Kenya và Somali, với ngón cái ở một nước và gót chân 

ở nước khác. Ở Kenya có 16 triệu Cơ đốc nhân- một phần lớn dân số. Tuy nhiên ở Somali, con số 

Cơ đốc nhân ít hơn chỉ có 1% dân số, và hầu hết đều tập trung tại nơi cư trú của người ngoại quốc. 

Chúng ta có thể thấy sự tương phản tương tự giữa thành phố, giữa hàng xóm, và thậm chí giữa gia 

đình Cơ đốc, và những cá nhân, và khả năn g sinh tồn trong cuộc sống.  

Cơ đốc nhân có sức mạnh để bước đi trong chiến thắng, và sức mạnh với tới thế giới, thiết 

lập những cộng đồng và dân tộc tự do khỏi sự nô lệ. Chúng ta được kêu gọi để trở thành chiến sĩ, và 

tất cả chúng ta phải học cách chiến đấu.  

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 1 

DÀNH CHO CÁ NHÂN  

- Khi nào tôi đối diện với sự chán nản hoặc hoàn cảnh khó khăn và không tin vào khả 

năng của sự đối kháng thuộc linh? Hôm nay tôi phải có phản ứng như thế nào đối với 

hoàn cảnh như vậy? 

- Hiện tại có hoàn cảnh nào trong đời sống tôi hoặc phạm vi ảnh hưởng nào có nguyên 

nhân bởi sự đối kháng thuộc linh không? Tôi cảm thấy cách giải quyết nào là tốt nhất? 

- Làm thế nào để tôi gia tăng mức độ cảnh giác đối với sự chống đối thuộc linh.  

- Khó khăn lớn nhất trong sự cầu nguyện của tôi là gì? 

- Thách thức cầu nguyện lớn nhất mà tôi đang đối diện là gì? 
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- Về mặt thuộc linh, lãnh vực yếu nhất, dễ bị tổn thương nhất trong đời sống tôi là gì? 

Tôi cảm thấy Đức Chúa Trời muốn tôi phải làm gì theo Kinh Thánh liên quan tới 

những tổn thương này.  

- Tôi có là một “chiến sĩ” hoặc “người theo chủ nghĩa hoà bình” trong mâu thuẩn thuộc 

linh không? Tại sao tôi phải mang lấy vị trí này? Có những lãnh vực nào tôi nên thay 

đổi hoặc trau dồi thêm không? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN  

- Những vấn đề hoặc những thách thức quan trọng nào mà nhóm thông công địa phương 

cũng như Hội Thánh nói chung đang đối diện? 

- Có những giải pháp nào được áp dụng cho những vấn đề này? Giả sử khả năng đối 

kháng thuộc linh là một nguyên nhân của một số vấn đề và thách thức thì phải thực 

hiện những bước nào để chống lại sự đối lập này? 

- Có thể có những hành động nào đó được thực hiện trước để ngăn ngừa bệnh tật nguy 

kịch và sự chạm trán với cái chết giống như David Wallis đã kinh nghiệm không? 

- Nếu mỗi người trong Hội Thánh đang bước đi trong chiến thắng và đang đối diện với 

quyền lực Satan về thuộc linh một cách dữ dội thì có ảnh hưởng gì tới địa phương, tới 

quốc gia và trên toàn cầu? 
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CHƢƠNG 2: CUỘC MẠO HIỂM VĨ ĐẠI NHẤT 

 

Dù qua tiểu thuyết hoặc trong thể thao, có một điều gì đó sâu xa xuất phát từ niềm vui thích 

khi thấy hai đối thủ gặp nhau trong trận chiến. Chúng ta muốn những cuộc xung đột, mạo hiểm và 

kích thích vì chúng ta được tạo dựng để có liên quan tới sự tranh đấu cuối cùng- cuộc chiến giữa 

điều thiện và điều ác. Đức Chúa Trời muốn chúng ta có quan hệ tới sự tranh đấu, đấu tranh vì sự 

công nghĩa. Chúng ta là những phương tiện phá huỷ tích cực những điều ngăn trở hoặc phá hoại 

vương quốc của Đức Chúa Trời, đẩy lùi quyền lực của bóng tối. 

Hầu hết mọi người đều trượt chân vào chiến trường này mà không hề hay biết. Mỗi người 

sinh ra trong thế giới này đều bị vướng vào chiến trường thuộc linh. Ma quỉ đe doạ và đánh bại mọi 

Cơ đốc nhân như nhau, và tất cả Cơ đốc nhân đứng trong chiến thắng của Đấng Christ và thực hành 

những nguyên tắc của chiến trường thuộc linh giống như nhau. Chúng ta hoàn toàn không xử lý 

quyền lực bóng tối tới đúng mức độ là Hội Thánh của Đấng Christ, sống đắc thắng trong danh Chúa 

Jêsus và trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời muốn dân sự Ngài trở thành một 

quân đội ảnh hưởng tới thế giới và đẩy lui những quyền lực của bóng tối. 

Dù sẵn sàng hay không sẵn sàng… bạn đã ở trong chiến trƣờng  

Một số người thì cho rằng chiến trường thuộc linh là một ân tứ đặc biệt hoặc sự kêu gọi chỉ 

dành cho một thành phần Cơ đốc nhân nhỏ nào đó. Tuy nhiên, chiến trường thuộc linh, không có 

liên quan tới tính cách, ân tứ, sự kêu gọi hoặc nền tảng. Là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta 

không cần phải là nạn nhân, chúng ta sẽ chiến thắng.  

“Ma quỉ khiến chúng tôi làm điều đó” 

Có lẽ bạn thấy người ta quá nhấn mạnh tới chiến trường thuộc linh. Họ thấy ma quỉ ở khắp 

nơi. Những ai quá nhấn mạnh tới ma quỉ thường lờ đi chiến thắng đã có sẵn. Chúng ta thường quá 

cổ vũ cho một ý kiến hoặc một phương pháp đến nỗi gạt bỏ những thứ khác. Nếu chúng ta không 

cân bằng trong ao ước nhìn thấy sự biểu lộ siêu nhiên, Satan sẽ rất vui khi biểu diễn cho chúng ta. 

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời không quan tâm tới việc trình diễn để thoả mãn sự quan tâm ích kỷ của 

chúng ta. Chúng ta phải tập trung vào sự ưu tiên của Đức Chúa Trời, như Chúa Jêsus làm khi Ngài 

còn trên đất. Đức Chúa Trời luôn luôn làm hai điều: Ngài giải cứu những con người hư mất về với 

chính Ngài qua Chúa Jêsus Christ con Ngài (truyền giáo khắp thế gian), và Ngài đem thân thể Ngài 

tức là Hội Thánh, đến sự hiệp một, trưởng thành và trọn vẹn. Nhu cầu của con người là tập trung 

vào Chúa Jêsus chứ không phải là những pháo hoa siêu nhiên. 

“Nếu chúng tôi không nói về ma quỉ thì có thể nó sẽ đi khỏi” 

Sự nhấn mạnh không đúng mức tới những nguyên tắc thuộc linh cũng không cân bằng giống 

như sự nhấn mạnh quá mức. Nhiều người bị thuyết phục rằng nếu họ suy nghĩ hoặc nói về kẻ thù, 

họ sẽ trở thành điểm yếu để nó tấn công. Chiến thắng của chúng ta chưa bao giờ bị nghi ngờ, và nó 

không phải là chiến thắng mong manh. Chúng ta có thể yên nghĩ trong chiến thắng chắc chắn mà 

vẫn biết sự thật về ma quỉ, thủ đoạn và chiến lược của nó. Ma quỉ sẽ không đi chỉ vì chúng ta không 

tin vào nó. Trong chiến trường thuộc linh sự không hiểu biết có thể dẫn tới sự trói buộc. Nhưng 

chúng ta càng chiếu ánh sáng vào những hoạt động của chúng thì công việc của chúng càng bị cản 

trở. Nó biết nếu chúng ta đang hữu dụng cho Chúa Jêsus. Satan biết ai đang tiếp tục thực hiện uy 

quyền của Đức Chúa Trời ban và những nguyên tắc trong chiến trường thuộc linh.  

Mọi điều chúng ta biết về kẻ thù xuất phát từ một nguồn gốc mà chúng ta biết Đức Chúa 

Trời: đó là Kinh Thánh. Chúng ta không bị nguy hiểm khi biết mọi điều Kinh Thánh dạy chúng ta 

về kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ nguy hiểm khi vẫn không biết gì về điều Kinh Thánh nói. Nguồn 

thông tin đáng tin cậy duy nhất có liên quan tới quyền lực bóng tối là Kinh Thánh. 



CHIẾN TRẬN THUỘC LINH   4                                                                

 

Canh chừng ma quỉ nhƣng  ngƣỡng mộ Đức Chúa Trời  

Nhiều người sống trong nỗi sợ hãi kẻ thù. Họ thật sự sợ những điều kẻ thù sẽ gây ra cho họ, 

gia đình và Hội Thánh.  Kinh Thánh nói 300 lần từ “Đừng sợ” và Thi thiên 23:4 nói, “Tôi sẽ chẳng 

sợ hãi gì, vì Chúa ở cùng tôi” (KJV). (Xem Hêbơrơ 2:14-15). Sự sợ hãi xuất hiện khi thiếu đi sự 

hiểu biết Đức Chúa Trời là ai. Chúng ta phải ngó chừng kẻ thù nhưng phải ngưỡng mộ Đức Chúa 

Trời. Chúng ta không nên ngưỡng mộ ma quỉ và chỉ ngó chừng Đức Chúa Trời mà thôi.  

Làm sao chúng ta biết khi nào sự việc đó là do ma quỉ chứ không phải do hoàn cảnh? Câu 

trả lời đơn giản là cầu hỏi Chúa. Ân tứ phân biệt các linh được hứa trong 1 Côrinhtô 12:10, là Đức 

Chúa Trời sẽ chỉ cho chúng ta điều gì sẽ xảy trong lãnh vực thuộc linh vào bất cứ lúc nào (Hêbơrơ 

5:14). Nếu chúng ta tìm hiểu về kẻ thù thì việc đầu tiên chúng ta phải biết lẽ thật về Đức Chúa Trời. 

Chúng ta sẽ chẳng bao giờ sợ ma quỉ khi chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng cai trị, vô cùng 

lớn lao và quyền năng, nhưng cũng nhân từ, hiền lành, tình yêu và lời hứa của Ngài không đổi dời 

đối với chúng ta. 

Ngồi 

Êphêsô 1-3 tập trung vào vị trí của chúng ta trong Đấng Christ và mối quan hệ của chúng ta 

với Ngài. Những chương này chứa đầy những lời công bố chúng ta là ai dựa trên những điều Đức 

Chúa Trời đã thực hiện. Chúng ta là người nhận tất cả những điều kỳ diệu từ Đức Chúa Trời. Và tột 

đỉnh là Ngài khiến chúng ta ngồi với Ngài ở các nơi cao trên trời”.  Chúng ta phải nắm lấy những lẽ 

thật này, tin theo và học ngồi với Đức Chúa Trời. Ngồi nói lên ba điều. Trứơc tiên là sự cai trị 

(Rôma 5:17) chúng ta được để dành để cai trị sự sống. 

Ngồi cũng nói lên một công việc sau cùng. Chúng ta chỉ ngồi sau khi đã làm xong hết mọi 

công việc. Đó là một công việc hoàn tất. Sự chuộc tội đã hoàn tất, ma quỉ đã bị đánh bại, mọi chủ 

quyền và thế lực đã bị tước bỏ. Chúa Jêsus cai trị vua các vua, Ngài đã dành lấy vị trí hợp pháp và 

ngồi xuống. (Côlôse 2:10). 

Cuối cùng, ngồi nói lên vị trí được nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi là kết quả tự nhiên khi công việc 

được hoàn tất. 

Đi 

Êphêsô 4:1-9 giải thích trách nhiệm của tín hữu hành động theo ý muốn và lời của Đức 

Chúa Trời. Một khi chúng ta đã biết ngồi trong Đấng Christ –chúng ta phải biết bước đi. Đời sống 

của chúng ta không tĩnh lặng nhưng năng động, tràn đầy sức sống và hoạt động. Kinh Thánh cũng 

nói rằng: “Hãy bước đi (sống) xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã kêu gọi anh em” (Êphêsô 4:1). 

Kinh Thánh kêu gọi chúng ta hành động…hành động có trách nhiệm. Chúng ta phải nhận ra rằng có 

hai chiều hướng của đời sống Cơ đốc nhân. Chúng ta chẳng thể làm điều gì để có được món quà sự 

tha thứ và cứu rỗi. Chúng ta không thể làm cho công việc được hoàn thành hơn. Chúng ta chỉ có thể 

ngồi với Ngài. Nhưng một khi đã chấp nhận vị trí trong Đấng Christ thì chúng ta phải bước đi một 

cách xứng đáng theo nền tảng mà Đấng Christ đã lập nên. Một khi chúng ta được chấp nhận thì 

chúng ta phải hành động và cư xử có trách nhiệm xứng đáng với vị trí trong Đấng Christ. Chúng ta 

phải bước đi. 

Đứng  

Đọc Êphêsô 6:10-20, phần “đứng” của sách Êphêsô. Tại chỗ này chúng ta được hướng dẫn 

“cuối cùng” dành lấy chỗ đứng chống lại kẻ thù. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể đứng một cách 

vững vàng và cương quyết để chống quyền lực của bóng tối nếu chúng ta trước hết không có sự an 

toàn trong sự cứu rỗi của mình và bước đi bằng lương tâm trong sạch.  
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Chúng ta thường làm ngược lại, chúng ta đứng đấu tranh để giữ sự cứu rỗi của mình. Và 

chúng ta ngồi và nghỉ ngơi khi quyền lực bóng tối tràn tới. Mặc lấy người mới là một trách nhiệm 

hàng ngày khác, một sự chọn lựa đúng. Nó không phải là một công việc; nó đơn thuần là trách 

nhiệm của chúng ta với Đức Chúa Trời và với tất cả những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nhưng 

một khi chúng ta đã giữ món quà này thì chúng ta phải giữ một lương tâm sạch trước Đức Chúa 

Trời. 1 Giăng 3:21, 22. Chỉ có khi đó chúng ta mới sẵn sàng đứng trước kẻ thù.  

Đây là một điều không dễ, nhưng chúng ta phải đứng, ngồi và đi cùng một lúc. Chúng ta có 

thể “sau cùng” mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài”. Thì chúng ta đã sẵn sàng cho 

chiến trường thuộc linh.   

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 2 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Tôi đã bao giờ nhấn mạnh quá mức hoặc nhấn mạnh không đúng mức trận chiến 

thuộc linh trong đời sống của tôi không? Hãy kể một vài thí dụ cụ thể? 

- Có bao giờ tôi cho rằng những hoàn cảnh khó khăn có thể là hoạt động của kẻ thù 

không? 

- Thái độ gì đã ngăn cản tôi sống một đời sống chiến trận thuộc linh? Tôi có sẵn 

sàng xem xét những thái độ đó trong ánh sáng lời Chúa không? 

- Tôi biết Chúa rõ như thế nào? Mối tương giao của tôi với Ngài có đủ thân mật để 

đảm bảo rằng Ngài thật sự quyền năng hơn Satan không? 

- Tôi có cho mình là một nạn nhân của hoàn cảnh hay tôi sống một đời sống như thể 

trị vì với Đấng Christ (cho biết lý trả lời) 

- Những đặc tính nào trong đời sống của tôi cho thấy rằng tôi bằng lòng hoặc không 

“thoải mái” về vị trí của tôi trong Đấng Christ? 

- Tôi có bước đi xứng đáng với sự kêu gọi dành cho tôi hay tôi thụ động và hờ hững 

với trách nhiệm của mình không? Một số lĩnh vực then chốt nào tôi có thể trau dồi 

hơn? 

- Làm thế nào để tôi có thể “ngồi, đi, và đứng” một cách thực tế trong đời sống tôi? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN  

- Tại sao chiến trận thuộc linh dường như vắng mặt trong các công tác truyền giáo? 

Thành phần then chốt bị khuyết này có ảnh hưởng gì? 

- Tại sao có nhiều Cơ đốc nhân có khuynh hướng trốn tránh việc học biết hoặc thực 

hành chiến trận thuộc linh? điều gì có thể giúp thay đổi thái độ của họ? 

- Chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh quá mức hoặc nhấn mạnh không đúng mức 

tới trận chiến thuộc linh trong cộng đồng Hội Thánh chúng ta không? 

- Trận chiến thuộc linh được áp dụng như thế nào để phục hoà thế gian với Chúa 

Jêsus Christ, và đem thân thể của Đức Chúa Trời đến sự hiệp một, trưởng thành và 

trọn vẹn? 

- Một số lời biện luận phổ biến nào nhằm trốn tránh trận chiến thuộc linh? hãy cho 

biết một số phản ứng đúng đối với sự biện luận này? 

- Chúng ta là ai trong Đấng Christ (xem Êphêsô 1-3) 
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CHƢƠNG 3: BIẾT KẺ THÙ 

 

Trong Êphêsô 6:12, bản Kinh Thánh King James Version sử dụng thuật ngữ “đấu vật” thế cho 

từ “chiến đấu”. Không giống như hầu hết những môn thể thao khác, đấu vật không cho thời gian để 

nghỉ ngơi hay lấy sức, đấu vật yêu cầu sự tập trung ngay lập tức.  

Giống như đấu vật, chiến trường thuộc linh đòi hỏi sự kiên trì. Nó không ngừng gây cản trở 

công việc của Đức Chúa Trời trong chúng ta và qua chúng ta. Hầu hết những chiến trường thuộc 

linh chiến thắng trong sự nhận biết công việc của kẻ thù. Nó không phải là vấn đề đấu tranh luôn 

luôn, nhưng vấn đề ở chỗ nhận thức rằng chiến trường sẽ tiếp diễn từng phút trong cuộc sống chúng 

ta. 

Chúng ta không thể sống ở  Disneyland 

Cơ đốc nhân nổi tiếng là thiếu kiên nhẫn. Chúng ta thay đổi thất thường giữa thời gian tận 

hiến hết lòng cho Chúa và lúc bất hoà với Ngài. Satan thì không ấn tượng với sự hiến dâng nhất thời 

của chúng ta. Trong thời gian chúng ta mạnh mẽ và hiến dâng nghiêm túc với Chúa, ma quỉ kiên 

nhẫn chờ đợi cho tới khi chúng ta không đề phòng.  

Chúng ta không thể có ngày nghỉ trong Cơ đốc giáo. Chúng ta không thể đặt Đức Chúa Trời hay 

Satan vào chỗ nghỉ được. Đức Chúa Trời thật hiểu sự đấu tranh của chúng ta, cùng với những vết 

thương và nỗi đau của chúng ta nhưng Ngài muốn chúng ta sống trong sự đắc thắng chứ không phải 

sự thất bại.  

Ma quỉ thật là xấu xa? 

Satan xem lúc chúng ta sa ngã là cơ hội của nó, đúng như bản chất của nó. Nó tấn công khi 

chúng ta yếu nhất, chúng ta chẳng trong mong điều gì tệ hơn từ kẻ thù. Satan không hề tỏ ra mủi 

lòng trong cuộc tấn công vì nó cực kỳ ghét chúng ta. Nó muốn tiêu diệt chúng ta hoàn toàn. Satan 

còn tệ hơn tất cả những gì có thật hoặc tưởng tượng ra. Chúng ta phải có sự mặc khải về kẻ thù. 

Giống như chúng ta cần sự mặc khải thiêng liêng về sự nhân từ, thương xót và yêu thương của Đức 

Chúa Trời thì chúng ta cũng cần có sự bày tỏ về quyền lực huỷ diệt và gian ác của Satan.  

Ma quỉ đầy dẫy sự ganh ghét, và gia tăng sự đau khổ.  Chỉ có loài người bị huỷ hiệt và trãi 

qua sự tổn thương cảm xúc khi thảm kịch họ xảy tới. Nhưng trong suốt thời gian này, chúng ta phải 

cảnh giác cuộc tấn công của kẻ thù. Nó kiên nhẫn chờ đợi cơ hội chín mùi, và gieo hạt giống của sự 

huỷ diệt vào trong đời sống chúng ta. Trách nhiệm của chúng ta là nhận ra sự kiên nhẫn của kẻ thù 

và làm cho nó bất ngờ bằng cách tìm những lãnh vực còn yếu khiến cho chúng ta thất bại trong quá 

khứ; chúng ta có thể mạnh mẽ và vượt qua chỗ chúng ta đã thất bại trong quá khứ. 

“Satan ghét bạn và có một kế hoạch kinh khủng dành cho cuộc đời bạn.” 

Đây là điều Satan làm: nó cướp, phá và huỷ diệt (Giăng 10:10).  

Nó muốn cướp lấy sức khoẻ và những năm tháng của cuộc sống, nó muốn cướp lấy kết quả, 

mối quan hệ, niềm vui, sự bình an và đức tin của chúng ta. Khi hoàn cảnh đe doạ thì chúng ta phải 

nói, “Satan ta không cho phép ngươi có ngày này hoặc giây phút này, và ta không cho phép ngươi 

cướp mất niềm vui của ta”. 

Satan  yêu thích sự giết chóc. Bất cứ điều gì kèm theo sự chết hoàn toàn do sự cổ vũ và 

khuyến khích từ nó. Mỗi suy nghĩ tự sát xuất phát từ lòng gian ác và giết người của Satan. Tôi 

không cố gắng buộc mọi tội cho nó, nhưng tự sát là công việc của ma quỉ. Bản chất của nó là huỷ 

diệt chúng ta, thật không tự nhiên chút nào khi chúng ta muốn tự huỷ diệt mình. Khi ma quỉ không 

làm cho chúng ta tự sát ngay thì nó sẽ ảnh hưởng chúng ta bằng hình thức tự sát chậm hơn- Những 
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hình thức tự sát chậm dễ thấy nhất là ma tuý và rượu . Điều này có cùng nguồn gốc và cùng một 

linh. Nhưng nếu chúng ta sử dụng những gì đó để tránh né cuộc sống, trốn khỏi thực tế, đó là sự tự 

sát- nó là sự chết.  

Nó dẫn dụ chúng ta tới tội lỗi với đủ lời hứa có sức cám dỗ. Tuy nhiên kẻ thù chẳng bao giờ 

để chúng ta thoả mãn cả. Sự góp phần của chúng ta vào tội lỗi đem lại cho quyền lực bóng tối giấy 

thông hành và cơ hội hành động trong cuộc đời chúng ta.  

Mục đích của Satan là phá hoại tâm trí của chúng ta, thân thể, đặc tính, danh tiếng và mối 

quan hệ của chúng ta. Khi tội lỗi đến, chúng ta hoặc là chống kẻ thù hoặc là đứng về phía nó.  

Những trò vô hại hay nguy hiểm tới tính mạng? 

Kế hoạch của nó công phu và dành cho tất cả mọi người. Đôi khi kế hoạch được che dấu, 

nhưng có lúc lại công khai như trong trường hợp của phong trào Thời Đại Mới. Mỗi buổi sáng uống 

cà phê, hàng triệu người đoán số tử vi trong những tờ báo hàng ngày để biết trong ngày như thế nào. 

Nhiều người nghĩ rằng những điều này chỉ là những thói quen vô hại hoặc không có ý nghĩa gì. 

Nhưng đối với Đức Chúa Trời chúng là điều ghê tởm, không phải vì nội dung nhưng vì người ta 

chọn việc mở đời sống của họ cho kế hoạch của Satan.  

Chúng ta cần phải biết rằng nếu chúng ta quan tâm tới những nguồn thông tin siêu nhiên, thì 

chúng ta đang mở lòng ra với quyền lực tối tăm. Một ý tưởng dường như vô hại nhằm biết qua 

tương lai của mình có thể dẫn chúng ta đến kế hoạch sự chết thật sự nằm trong tâm trí của Satan. 

Trong thời Cựu Ước, tham dự vào những hoạt động huyền bí hoàn toàn bị cấm. Đức Chúa Trời 

nghiêm khắc xử phạt những điều như vậy. Bất cứ thông tin siêu nhiên hoặc hoạt động nào đều có 

thể hoặc là từ Đức Chúa Trời hoặc đến từ Satan. Những điều của Satan bên ngoài dường như tốt 

lành cũng dẫn tới sự huỷ diệt và trói buộc. Những điều đó không đúng bởi vì  Đức Chúa Trời muốn 

chỉ đường, hướng dẫn và thông báo cho chúng ta biết (Xuất 20:3).  

Ai nói ra điều bí mật là tốt nhất? 

Đức Chúa Trời hằng sống yêu thương chúng ta và Ngài muốn dẫn dắt chúng ta. Thi thiên 32 

Ngài hứa, “Ta sẽ chỉ dạy các ngươi”, trong Giăng 10, Chúa Jêsus nói, “Chiên ta nghe tiếng ta”. 

Thậm chí nếu chúng ta không hiểu và không nghe được tiếng của Ngài lúc này thì chúng ta vẫn có 

thể tin cậy đặc tính của Ngài. Chúng ta vẫn có thể tin rằng Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta. Ngài chưa 

từng làm tổn thương hoặc làm thất vọng ai. 

Thăng lên, hạ xuống 

Đavít nói với linh hồn mình “Đừng bồn chồn, đừng sa ngã, hãy trong cậy nơi Đức Chúa 

Trời” (Thi thiên 42:11). Đức Chúa Trời không trong mong chúng ta lúc nào cũng mạnh mẽ. Cơ đốc 

nhân trưởng thành không có nghĩa là không có lúc đi xuống. Cơ đốc nhân trưởng thành là biết cách 

điều khiển sự thăng trầm trong đời sống của mình. Chúng ta phải biết cách khích lệ chính mình và 

người khác.  

Hệ thống ra đa thuộc linh 

Chiến trường thuộc linh yêu cầu sự cảnh giác- đề phòng liên tục những hoạt động của kẻ 

thù. Không hiểu tại sao chúng ta tin rằng nếu mắt của chúng ta nhìn vào ma quỉ thì không thể nhìn 

lên Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả chúng ta có thể nhận biết Đức Chúa Trời hằng sống liên tục, trong 

khi cũng vẫn biết kẻ thù đang làm gì. Không hiểu biết về kẻ thù sẽ không bảo vệ được chúng ta. 

Chúng ta phải nhìn vào nó! Mặt khác, nếu chúng ta chỉ nhìn vào ma quỉ, mà không nhìn vào Đức 

Chúa Trời thì chúng ta cũng ở trong nan đề. Chúng ta phải nhìn vào Đức Chúa Trời một cách không 

sợ hãi, và cũng nhìn vào kẻ thù nữa. Sự cảnh giác này cũng giống như hệ thống ra đa. Để có giá trị 

thì rađa phải hoạt động liên tục. Nếu chúng ta dành sáu tháng tỉnh thức chống lại quyền lực bóng tối 

nhưng chỉ mất cảnh giác một ngày thì chúng ta có thể biết chắc rằng kẻ thù sẽ tấn công chúng ta 
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ngày đó. Nó lên kế hoạch và lợi dụng mọi sai sót của chúng ta. Sự nhận thức liên tục của chúng ta 

có thể làm nhụt chí Satan trong nổ lực ngăn trở chúng ta.  

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 3 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Có bao giờ tôi “nghỉ hè trong Cơ đốc giáo” không? Nếu có điều này trong đời sống 

tôi thì có ảnh hưởng gì? Tôi phải thực hiện những bước nào để tránh điều như vậy 

trong tương lai? 

- Trong chương đầu tiên, những lãnh vực nào trong đời sống tôi là điểm yếu nhất đối 

với hoạt động của kẻ thù. Sau khi học sâu hơn tôi có sự hiểu biết xa hơn về những 

điểm yếu này không? 

- Có bao giờ tôi có suy nghĩ tự vẫn không? Hoàn cảnh nào khiến kẻ thù gieo suy 

nghĩ như vậy vào tâm trí tôi? Tôi phải làm gì để giảm tối thiểu và chống lại những 

suy nghĩ như vậy? 

- Tôi có liên quan tới những thói quen gì có thể mở cửa cho sự ảnh hưởng của Satan 

trên đời sống tôi. Tôi phải làm gì để thu hồi những phần đất mà tôi đã nhường chỗ 

cho kẻ thù? 

- Phương pháp cân bằng nào để duy trì luôn luôn sự cảnh giác trước những hoạt 

động của kẻ thù? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Sự nhận thức về chiến trường thuộc linh tiếp diễn có ảnh hưởng như thế nào lên 

hoạt động của chúng ta, sự cầu thay của chúng ta và lên người khác?  

- Cho biết một số phương cách nào mà kẻ thù “gieo những hạt giống huỷ diệt” vào 

trong đời sống chúng ta? 

- Một số mưu chước hữu hiệu (tinh vi) nhất của Satan để hoàn thành những lời hứa 

giả dối  này là gì? Những sự kiện gì trong Kinh Thánh có thể được sử dụng tiêu 

biểu cho những chiến lược này? 

- Không biết kẻ thù và mưu chước của nó sẽ gây ra nguy hiểm gì? Biết được kẻ thù 

và mưu chước của nó đem tới ích lợi gì? 

- Làm thế nào chúng ta giữ cho nhau an toàn, chống lại âm mưu của kẻ thù 
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CHƢƠNG 4: BA CHIẾN TRƢỜNG 

 

Trong bất cứ trận chiến nào thì những khu vực chiến lược đều được cũng cố vững chắc để 

chống lại kẻ thù. Trong cuộc sống của chúng ta cũng có ba khu vực chiến lược mà chúng ta phải 

cũng cố để chống lại các cuộc tấn công. 

Tâm trí: khu vực chiến lƣợc đầu tiên  

Mỗi suy nghĩ đi vào tâm trí của chúng ta có ba nguồn chính. Trước tiên, những suy nghĩ bắt 

nguồn từ chúng ta. Thứ hai, suy nghĩ có thể đến từ Đức Chúa Trời. Nguồn thứ ba là từ kẻ thù. Ma 

quỉ không có mặt ở khắp mọi nơi, vì vậy khi Kinh Thánh nói “hãy chống cự ma quỉ thì nó lánh xa 

anh em” (Giacơ 4:7), điều này có ý nghĩa gì? Khi lời của Chúa bảo chúng ta hãy chống lại ma quỉ, 

tôi tin rằng lời Chúa bảo chúng ta chống lại những linh thuộc về Lucifer. Chỉ có Đức Chúa Trời mới 

biết được tâm trí của chúng ta (Thi thiên 7:9, quyền lực bóng tối không thể biết được nhưng nó có 

thể đặt những gợi ý vào đó. (Mathiơ 16:23) rõ ràng là Phierơ đang nói ra suy nghĩ mà Satan gieo 

vào trong tâm trí ông. 

Hầu hết chiến trường thuộc linh xảy ra trong tâm trí của con người. Nhưng ma quỉ sẽ lợi 

dụng những suy nghĩ đó và thêm vào suy nghĩ của nó. Kẻ thù thích làm cho người ta nghi ngờ và 

huỷ phá những mối quan hệ. Niềm vui của Satan là làm tràn tâm trí chúng ta bằng sự kết tội chồng, 

vợ chúng ta hoặc những người lãnh đạo, bạn bè chúng ta, hoặc những người từ đất nước hay một 

thành phố cụ thể nào đó, hoặc thậm chí chống lại chính Đức Chúa Trời. (Giăng 8:44; Khải huyền 

12:10). 

Sợ bóng tối 

Chẳng có điều gì hiện hữu cho tới khi nó được hình thành trong tâm trí của Đức Chúa Trời. 

Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời cũng là Đấng sáng tạo. Đức Chúa Trời 

ban cho chúng ta khả năng sáng tạo năng động. Ma quỉ thường xuyên đổ thêm vào trí tưởng tượng 

của chúng ta những điều sai trái và bất nghĩa. Sợ bóng tối xảy đến khi ánh sáng bị che khuất và bức 

tranh tưởng tượng những điều kinh khủng hiện ra, những điều không có thật. Đức Chúa Trời không 

có ý định để cho khả năng sáng tạo của chúng ta bị lạm dụng qua sự ô uế, qua những thông tin xấu. 

Đức tin là hình dung ra những điều Đức Chúa Trời đã nói như thể nó đã được hoàn thành rồi  

Hêbơrơ 11:1. Tôi đã nghe nhiều người dùng thuật ngữ đồn luỹ  để ám chỉ tới chủ nghĩa nhân văn, 

hồi giáo, những tôn giáo và thể chế khác. Ở đây đề cập tới đồn lũy của tâm trí. Những đồn luỹ này 

là những thành trì trên không trung được xây dựng trong tâm trí chúng ta qua những suy nghĩ sai, 

qua sự hoài nghi, ngã lòng, sợ hãi và suy nghĩ tiêu cực. 

Hai đồn luỹ thuộc tâm trí cực kỳ phổ biến ngày hôm nay: những suy nghĩ thấp kém và suy 

nghĩ buộc tội. Những suy nghĩ này khiến chúng ta cảm thấy mình không thể nào xuyên qua không 

khí và ánh nắng mặt trời để với tới sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Hai đồn luỹ này phải được hạ 

xuống qua chiến trường thuộc linh, khi chúng ta từ chối chúng và chấp nhận những điều Kinh 

Thánh nói với chúng ta qua Kinh Thánh.  

Canh giữ tâm trí 

Mỗi một đồn quân sự đều có người bảo vệ. Chúng ta cũng cần một đồn canh gác tại cổng 

tâm trí chúng ta để kiểm tra sự an toàn của từng suy nghĩ và từng sự sáng tạo, sẵn sàng quăng ra 

mọi điều không thật, không công bình, không thuộc về Đức Chúa Trời.  

Kinh Thánh nói: “hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy” (Châm ngôn 23:7). Một 

trong những âm mưu lớn nhất của ma quỉ là làm vô hiệu hiệu lực của những Cơ đốc nhân đã được 

cứu. Satan đã vô hiệu hoá thành công hàng ngàn chiến thắng tiềm năng theo cách này. 
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Tấm lòng: chiến trƣờng chiến lƣợc thứ hai 

Khi Kinh Thánh đề cập tới “tấm lòng”, nó bao gồm rất nhiều thứ. Đối với chiến trường 

thuộc linh, tôi đang nói đến hai ý nghĩa theo Kinh Thánh- thái độ và cảm xúc. (Châm ngôn 4:23). 

Về phương diện vật lý và tâm linh, đầu và trái tim là những phần quan trọng và dễ bị nguy hiểm 

nhất.  

Là Cơ đốc nhân chúng ta đứng vững để chống lại những hành động tội lỗi, nhưng chúng ta 

không thể canh giữ thái độ của mình một cách sốt sắng giống như vậy được. Êphêsô 4:26-27 nói 

“chớ căm giận cho tới khi mặt trời lặn”. Dĩ nhiên, giận dữ không phải là thái độ sai duy nhất của 

chúng ta. Bất cứ thái độ sai trái nào để lâu ngày có thể tạo cơ hội cho ma quỉ tấn công. Thật đáng 

buồn, những lãnh vực mà chúng ta dễ dàng bỏ qua nhất là thái độ, lời nói và hành động mà chúng ta 

gây ra. 

Chải răng và xử lý những thái độ 

Thông thường chúng ta cho phép những thái độ sai mọc rễ và bộc lộ chúng mà không có sự 

kiểm soát. Kinh Thánh nói rõ về trách nhiệm hàng ngày của chúng ta là quản lý cuộc sống, thực 

hiện những sự lựa chọn và sửa lại những thái độ sai.  

Chúng ta tắm rửa và chải răng hàng ngày. Chúng ta biết rằng những vấn đề nhỏ này là trách 

nhiệm của chúng ta và chúng ta phải thực hiện luôn luôn. Chúng ta nên có trách nhiệm khi xử lý 

những thái độ sai. Thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới (Êphêsô 4:22-24) có nghĩa là mang lấy 

những trách nhiệm hàng ngày để giải quyết thái độ của chúng ta. Côlôse 3:8. Nếu chúng ta vẫn kêu 

ngạo và nổi loạn thì không có sự đảm bảo nào thậm chí từ Đức Chúa Trời rằng chúng ta được bảo 

vệ khỏi quyền lực bóng tối. 

Nếu chúng ta chịu đựng sự cay đắng trong nhiều năm tháng thì chúng ta đang tạo một chỗ 

cho kẻ thù (Mathiơ 18:34, 35). Khi rể cay đắng còn ở trên bề mặt thì chúng ta phải xử lý nó ngay 

lập tức. Khi chúng ta để ý thấy mình đang cay đắng ai thì phải xử lý chúng trước khi mặt trời lặn. 

Chúng ta phải cắt bỏ ra khỏi đời sống mình trước khi nó lan rộng và bám rễ sau hơn. 

Nếu chúng ta phớt lờ sự cay đắng, nổi loạn, độc lập, kêu ngạo và vô tín thì chúng ta không 

thể sống đắc thắng. Nhưng có những quyền lực muốn tiêu diệt chúng ta, và những thái độ này là 

bước trượt xuống sự thất bại thuộc linh. Nhưng chúng ta sẽ không kinh nghiệm chiến thắng đó 

trong đời sống nếu chúng ta không xử lý những thái độ sai trong chúng ta. Tuy nhiên, khi Ngài bày 

tỏ những thái độ sai, chúng ta phải xử lý chúng ngay lập tức và xử lý hoàn toàn. 

Chọn sự khiêm nhƣờng là một cách sống (1 Phierơ 5:6-9) 

Cảm xúc không có gì sai. Ma quỉ thích gây ra những cảm xúc tiêu cực. 1 Phierơ  5:6-9 cho 

chúng ta cách giải quyết những thái độ và cảm xúc. Điều đầu tiên đòi hỏi sự hạ mình. Đó là chúng 

ta chọn thái độ biết mình là ai- không cao hơn hoặc không thấp hơn con người mình. Hạ mình bất 

cứ khi nào chúng ta cần hạ mình là chìa khóa để sống một đời sống trọn vẹn. 

Sự trọn vẹn theo Kinh Thánh không phải là trọn vẹn trong cách cư xử. Không ai có thể sống 

mà đôi khi không làm một điều gì đó sai quấy. Kinh Thánh nói tới sự trọn vẹn trong động cơ và sự 

cam kết. Trọn vẹn theo Kinh Thánh là cam kết của lẽ thật. Hạ mình phải là một cách sống. Nó càng 

đơn giản hơn khi nói, “tôi xin lỗi, tôi kiêu ngạo, anh vui lòng tha thứ cho tôi?” nó là cách xử lý bất 

cứ điều gì ở bên ngoài khi nó còn ở bên ngoài. 

Chúng ta có lời hứa của Chúa là khi chúng ta hạ mình xuống Ngài sẽ tôn chúng ta lên. Nếu 

chúng ta không hạ mình xuống khi đáng phải hạ mình thì chúng ta đang cố nâng mình lên. Đức 

Chúa Trời là Đấng giữ lời hứa, và chúng ta đừng nên sợ sự khiêm nhường. 
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Vô hiệu hóa ba điều chủ chốt của Satan 

Lo lắng bày tỏ sự sợ hãi và vô tín. Chúng ta không thể vừa tin cậy Đức Chúa Trời vừa lo 

lắng. Hạ mình và không lo lắng- là then chốt của chiến trường thuộc linh. 

Trong hệ thống gian ác khổng lồ và phức tạp này có ba điều chủ chốt ràng buộc chúng với 

nhau. Nếu chúng ta không cho phép những điều này xảy ra trong đời sống thì chúng ta đã tước vũ 

khí của Satan và vô hiệu hoá công việc của chúng trên đời sống chúng ta. Ba điều đó là sự kiêu 

ngạo, vô tính và sợ hãi. Những điều này không được khoan nhượng trong đời sống của Cơ đốc 

nhân.  

Hãy tự chủ nhƣng có thể cƣời (1 Phierơ 5:8) 

Trong chiến trường thuộc linh thì tự chủ có nghĩa là nhận thức liên tục. Chúng ta càng tự 

chủ bao lâu- luôn nhận thức nơi chúng ta ở và những hiểm hoạ- thì chúng ta có thể vui hưởng cuộc 

sống trọn vẹn và tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang giữ chúng ta khỏi nguy hiểm. Cơ đốc nhân có 

thể có nhiều niềm vui trong cuộc sống hơn bất cứ ai. 

Bước tiếp theo trong 1 Phierơ 5 là “tỉnh thức” chúng ta phải giữ mắt mình mở ra-luôn đề 

phòng- để nhận diện công việc của ma quỉ.  

Nhưng cuộc tấn công thành công nhất của Satan vào Cơ đốc nhân là chống lại cá nhân chứ 

không phải toàn bộ Hội Thánh. 

Đừng sợ sƣ tử rống 

Sư tử này tìm để nuốt con cái Đức Chúa Trời nhưng chúng không thể nuốt được vì quyền 

năng bảo vệ của Đức Chúa Trời trên con cái Ngài. Nếu chúng ta phản ứng với tiếng gầm rống của 

sư tử và chạy ra khỏi sự vâng lời Đức Chúa Trời thì chúng ta có thể cho phép ma quỉ đánh bại 

chúng ta. 

Nếu chúng ta chỉ đưa ra những quyết định này một mình thì Đức Chúa Trời không phải là 

Đấng hướng dẫn chúng ta. Chúng ta bị hướng dẫn bởi tiếng rống của sư tử, di chuyển bởi sự giận 

dữ, sợ hãi và kiêu hãnh, từ nơi được bảo vệ sang chỗ mà ma quỉ có thể và sẽ nuốt chúng ta. 

Satan là kẻ học rất nhanh, nó nhanh chóng nhận ra sự yếu đuối của chúng ta. Không có sự 

trói buộc nào lớn hơn khả năng của Đấng Christ giải phóng chúng ta. Ngài yêu chúng ta và biết điều 

gì tốt nhất cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta cảm xúc và muốn chúng ta làm trọn cảm xúc. Đời 

sống của chúng ta phải cân bằng trong cảm xúc. Chúng ta không thể đưa ra những quyết định dựa 

trên cảm xúc này. Nếu chúng ta vâng lời Đức Chúa Trời, cuối cùng cảm xúc tốt sẽ theo sau. 

Đức Chúa Trời phải biết, và chúng ta phải biết rằng dù cho có điều gì xảy ra, chúng ta sẽ chỉ 

đáp ứng với Ngài thôi. Chúng ta phải nói “không” với chính chúng ta và nói “vâng” với Đức Chúa 

Trời. Đây là sự trưởng thành thuộc linh.  

Môi miệng: lãnh vực thiết yếu thứ ba 

Nhiều người mang những vết thương thật giống như vết thương vật lý, bởi lời nói gây ra. 

Lời nói là một công cụ đáng kinh ngạc có thể đem sự sống và cái chết. Lời nói từ môi miệng 

kết hợp với thái độ của tấm lòng đem tới “sức mạnh tâm linh”. Qua Đức Thánh Linh, những lời 

được xức dầu đến từ quyền năng để thay đổi cuộc sống. Giống như âm nhạc, lời nói là một phương 

tiện phi luân lý, tốt hoặc xấu. 

Nếu lời nói không có sức mạnh thì chúng ta có thể đã từ bỏ sự cầu nguyện.  
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Những câu này xuất phát từ đâu? 

Lời nói có sức mạnh và môi miệng chúng ta là nguồn của sự sống và sự chết. “sống chết là 

do quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó.” (Châm ngôn 18:21;Thi thiên 141:3). 

Tầm quan trọng của việc canh giữ môi miệng được bày tỏ trong câu chuyện của Gióp. 

Nhưng Kinh Thánh tuyên bố Gióp không buộc tội Đức Chúa Trời một cách điên rồ cũng không 

phạm tội với môi miệng ông (Gióp 1:22, 2:10 KJV). Tuy nhiên, trong mọi sự công bình của ông, 

Gióp chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Theo Tom Hallas, Gióp chưa bao giờ phản bội đặc tính của 

Đức Chúa Trời. Satan không có cửa trong đời sống của Gióp bởi vì ông chẳng phạm tội với môi 

miệng mình.  

Sự hai lòng 

Có nhiều cách phạm tội trong môi miệng của chúng ta, và Satan thích gieo vào lời nói của 

chúng ta. Giacơ 3:10 nói “cùng một lỗ miệng mà ra cả sự chúc phước và rủa sả”. Chúng ta thật sự 

có thể ban ra sự phước hạnh siêu nhiên từ môi miệng chúng ta hoặc là chúng ta có giúp kẻ thù tấn 

công người khác.  

Kể lại những việc tiêu cực, giống như mười thám tử ở Dân số ký 13, làm cho Đức Chúa 

Trời giận dữ vì nó ngăn trở điều Ngài muốn dân sự làm. Môi miệng của chúng ta có sức mạnh. 

Những gì chúng ta nói ra có sức mạnh thuộc linh: tích cực hoặc tiêu cực. Chúng ta phải canh giữ 

môi miệng mình. Phải có kỷ luật-kỷ luật (Mathiơ 15:18). 

Nếu chúng ta canh giữ chắc chắn tâm trí, tấm lòng và môi miệng của mình thì chúng ta sẽ 

chặn đường ma quỉ vào đời sống của chúng ta và thật sự kinh nghiệm chiến thắng. 

 

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 4 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Tôi có dành thời gian để quan tâm tới nguồn gốc của những suy nghĩ của mình 

không? 

- Trong những lãnh vực suy nghĩ của tôi, tôi có tạo ra những đồn luỹ cho kẻ thù 

không? Tôi phải làm gì để bắt đầu phục hồi lại những suy nghĩ này? 

- Tôi thường dùng những phương pháp thông thường nào để xử lý thái độ sai của 

mình? tôi có cho phép kẻ thù bước vào những thái độ hoặc cảm xúc của tôi không? 

Điều đó như thế nào. Tôi phải làm gì để ngăn chặn kẻ thù thâm nhập vào những 

lĩnh vực này? 

- Tôi đã phạm tội kiêu ngạo, vô tín, hoặc sợ hãi bằng cách nào mà qua đó khiến tôi 

rơi vào mưu chước của kẻ thù? (có thể viết ra những điều cụ thể trong lãnh vực này 

và ăn năn những tội lỗi này) 

- Tôi có dùng sai sức mạnh thuộc linh của lời nói không? Có người nào tôi cần xưng 

nhận tội lỗi này và xin tha thứ không? 
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DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Tại sao Satan muốn gieo vào tâm trí chúng ta những suy nghĩ tiêu cực đối với 

những tín hữu khác? 

- Những loại sự kiện nào có thể gieo sự cay đắng trong chúng ta? phải làm gì để 

ngăn ngừa những rễ này đâm rễ và lớn lên? 

- Hội Thánh sẽ bị ảnh hưởng như thế nào khi tín hữu đưa ra những quyết định chỉ 

dựa trên cảm xúc? 

- Khi nhóm lại, làm thế nào chúng ta có thể canh giữ lời nói khỏi những “lời nhận 

xét” hoặc “lời buộc tội” vô tình? 
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CHƢƠNG 5  

BƢỚC TỚI TÌNH TRẠNG THUỘC LINH ĐÚNG ĐẮN 

 

Chiến trường thuộc linh đòi hỏi một mức độ thuộc linh cao. Êphêsô 6:10. Kinh Thánh ra 

lệnh cho chúng ta đơn giản là “phải mạnh mẽ”. Kinh Thánh không nói rằng chúng ta những con 

người yếu đuối chẳng bao giờ trở nên mạnh mẽ.  

Có phải Đức Chúa Trời đang chơi một trò tàn nhẫn? 

Đức Chúa Trời có bảo chúng ta làm điều không thể làm được không? Đức Chúa Trời có 

chơi trò tàn nhẫn với chúng ta hay là chúng ta có thể làm những gì Ngài bảo chúng ta làm-sống như 

là Ngài đã hướng dẫn chúng ta sống? Cơ đốc giáo không phải chỉ có niềm tin hoặc sự xưng tội, 

nhưng nó là cuộc sống. Không có một nguyên tắc Kinh Thánh nào mà chúng ta không thể giữ vững, 

không có mạng lệnh nào mà chúng ta không thể vâng lời, và không có lời hứa nào vượt quá tầm tay 

của chúng ta. Khi Kinh Thánh nói “hãy mạnh mẽ”, chúng ta có thể mạnh mẽ. Nhưng Ngài là sức 

mạnh của chúng ta, tất cả chúng ta là ai, tất cả điều chúng ta có, tất cả điều chúng ta có thể làm là do 

Ngài. Chúng ta mạnh mẽ, đây không phải là sự khoe khoang, cũng không phải là sự kiêu ngạo. Đây 

là sự khiêm nhường- tán thành với lẽ thật của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ chúng ta mạnh mẽ.  

Điều kiện thuộc linh 

Bất cứ vận động viên nào phải duy trì điều kiện thể chất. Có rất nhiều điều Cơ đốc nhân 

chúng ta có thể làm để duy trì sức mạnh. Điều đầu tiên là nói với Chúa và lắng nghe Ngài. Đối thoại 

thân mật với Đức Chúa Trời hằng sống đem chúng ta sự sống và làm chúng ta mạnh mẽ. Sức mạnh 

đến khi chúng ta ở trong sự hiện diện của Ngài. 

Điều thứ hai, chúng ta nên suy gẫm lời của Đức Chúa Trời. Đọc Kinh Thánh có thể hoặc 

không thể làm chúng ta mạnh mẽ nhưng suy gẫm Kinh Thánh luôn làm chúng ta mạnh mẽ. Một số 

người trong chúng ta khoe mình có hàng ngàn bài giảng và hàng ngàn câu Kinh Thánh. Nếu những 

điều này đem tới sự thay đổi trong đời sống chúng ta, đó là do chúng ta đã để thời gian suy nghĩ và 

khám phá ra ý nghĩa của nó. 

 Sự cởi mở khiến chúng ta mạnh mẽ 

Một điều khác mà chúng ta phải làm để trở nên mạnh mẽ là có mối thông công. Toàn bộ ý 

nghĩa đằng sau mối thông công không phải chỉ ở một buổi nhóm, nhưng đẩy mạnh mối quan hệ với 

những người mà chúng ta quen thuộc nhất: những anh chị em trong Đấng Christ. 

Sự thông công bắt đầu bằng sự chân thật và cởi mở. Liên kết với nhau trong sự khiêm 

nhường làm chúng ta mạnh mẽ (Hêbơrơ 3:13). Chúng ta cần phải quan tâm, khích lệ nhau để có đức 

tin lớn hơn, có tình yêu thương và sự vâng lời trong đời sống hàng ngày. Điều này đòi hỏi sự cam 

kết và sẵn lòng xem ích lợi của người khác như là một phần quan trọng của sự bước đi với Chúa (1 

Têsa 2:11; 5:11). 

Cầu nguyện trong Thánh Linh (Giuđe 19,20) 

Ý nghĩa khác của điều kiện thuộc linh là cầu nguyện trong Thánh Linh-nói tiếng mới. (1 

Côrinhtô 14:4). Cầu nguyện trong Thánh Linh sẽ gây dựng và làm mạnh mẽ bên trong.  

Chúng ta cũng được mạnh mẽ khi thờ phượng. Tuy nhiên, sự thờ phượng thật sẽ luôn làm 

chúng ta mạnh mẽ; còn việc hát, la, và giơ tay lên có thể hoặc không làm chúng ta mạnh mẽ. Thờ 

phượng thật là một sự tiếp xúc chân thật với Đức Chúa Trời.  
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Ngay cả em bé cũng có thể mạnh mẽ 

Tại sao chúng ta cần phải mạnh mẽ? Bởi vì ma quỉ làm hại những người yếu đuối và những 

người nghĩ rằng họ yếu đuối. Chúng ta cần phải mạnh mẽ vì sự mạnh mẽ của chúng ta là một phần 

quan trọng trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Trở nên mạnh mẽ là biết Đức Chúa Trời, yêu 

Đức Chúa Trời, nói chuyện với Ngài, lắng nghe Ngài, thờ phượng Ngài, và đứng vững vàng với 

Ngài trong chiến thắng. Cơ đốc nhân mới không yếu hơn Cơ đốc nhân cũ. Cá tính của chúng ta vẫn 

tiếp tục được hoàn chỉnh. Nhưng trong Ngài, chúng ta không yếu. (Rôma 5:2) 

Biết “nắm chắc” 

Trận đấu chiến thắng không chỉ dựa vào sức mạnh nhưng còn dựa vào kết quả trực tiếp của 

sự hiểu biết. Anh ta không thể ngừng giữa trận đấu để lấy sách ra xem được. Chúng ta thật sự mạnh 

nhưng có một số điều cơ bản chúng ta phải biết. Khi tôi nói rằng chiến trường thuộc linh đang tiếp 

diễn và không ai được miễn trừ, Chúng ta có thể nghĩ ngơi ngay cả trong trận chiến.  Chìa khoá là 

biết nắm giữ.  

Nghỉ ngơi trong trận đấu. 

Cơ đốc nhân cần biết rằng chẳng một giây phút nào trong cuộc đời của chúng ta mà trận 

chiến không xảy ra. Nó vẫn tiếp diễn, nhưng chúng ta có thể nghỉ ngơi trong sức mạnh của chúng 

ta, dựa vào Đức Chúa Trời   

Chúng ta có thể nhận diện mưu chước của Satan. Nhận biết âm mưu của kẻ thù là biết nắm 

giữ. Nó bắt đầu với việc biết nắm giữ kẻ thù và kết thúc bằng sự ghì chặt nhanh chóng vào cuối 

buổi thi đấu.  

Sự bí mật của Đức Chúa Trời giúp chúng ta chiến thắng.1 Côrinhtô 6-8 

Có một sự khôn ngoan được che giấu khỏi quyền lực bóng tối, nhưng sẵn sàng ban cho 

chúng ta nếu chúng ta hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời sẽ 

giúp chúng ta phân biệt và nhận ra công việc của kẻ thù trong đời sống chúng ta và trong thế giới 

xung quanh chúng ta. Chúng ta có thể thấy âm mưu của ma quỉ tới và đứng xung quanh chúng ta. 

Nếu chúng ta biết nắm giữ, chúng ta có thể chống lại chúng và chiến trường thuộc linh sẽ trở nên 

một hành trình thoải mái giống như là tắm rửa mỗi ngày vậy. 

Đừng chĩa súng sai hƣớng Êphêsô 6:12 

Nhiều thế kỷ qua Hội Thánh Cơ đốc đã không theo sự chỉ dẫn quan trọng này trong chiến 

trường thuộc linh – đó là không chống lại thịt và huyết. Người ta chống lại Satan một cách miễn 

cưỡng, nhưng lại rất thành thạo khi chiến đấu với con người.  

Kinh Thánh cấm việc đánh nhau bằng thịt và huyết. Điều này cho chúng ta biết mình không 

nên chống lại nhau bằng thịt và huyết dưới bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta tốn không biết bao nhiêu 

thì giờ để chỉ trích giáo phái khác, và giảng không biết bao nhiêu bài giảng và viết bao nhiêu cuốn 

sách chống lại nhau, và đã đánh mất chiến trường thật sự.  

Trong khi chúng ta đang chống lại người lãnh đạo  của mình, anh em mình và người cùng 

làm việc với chúng ta, thì Satan đang tung hoành khắp đất một cách thoải mái. Và đó là lỗi của 

chúng ta.  

Đúng, nhƣng đừng bỏ qua Đức Chúa Trời! 

Thậm chí nếu chúng ta có giáo lý đúng, nhưng gây hại cho người khác để bảo vệ giáo lý đó 

thì chúng ta đang mở lối cho kẻ thù. Chống lại sự kiện thì chấp nhận nhưng chống lại con người 

đàng sau sự kiện thì không được. Người Pharisi quá kiêu ngạo với sự công bình riêng đến nỗi họ đã 
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không thấy Đức Chúa Trời trong hình dáng loài người, họ không thấy Ngài vì họ quá kiêu ngạo. 

Chúa Jêsus chống lại thái độ này, cho đó là thái độ của kẻ thù (Giăng 8:44) 

Tất cả những cuộc tranh chiến chúng ta chống lại nhau chỉ làm mạnh thêm sự kìm kẹp của 

Satan ở trên đất. Có một trận chiến đang diễn ra ở các nơi trên trời, một trận chiến đã tiếp diễn qua 

nhiều thế kỷ. Nó là trận chiến giữa lực lượng bóng tối và ánh sáng. 

Nếu chúng ta không chiến đấu với quyền lực bóng tối thì chúng ta sẽ chiến đấu lại người 

khác. Nếu chúng ta không sử dụng điều này vào trận chiến ở trên trời, thì chúng ta sẽ chiến đấu với 

con người. Chiến đấu với con người không đem lại ích lợi cho vương quốc Đức Chúa Trời dù cho 

vấn đề đó đúng. Vương quốc của Đức Chúa Trời được mở rộng qua Đức Chúa Trời và sự đáp ứng 

của Ngài với sự cầu nguyện của chúng ta và qua hành động dẫn dắt của Thánh Linh.  

Đức Chúa Trời có thật sự điều khiển không? 

Chúng ta thường đến với Chúa sau khi đã thất bại trong sự cám dỗ và để lại vết thẹo cùng 

tấm lòng bị thương tổn. Sự thôi thúc đầu tiên của chúng ta có phải là cầu nguyện hay là chúng ta tin 

rằng mình có năng lực, có sức thuyết phục hơn Đức Thánh Linh? chúng ta có xử lý con người tốt 

hơn Đức Chúa Trời không? Đức Chúa Trời yêu con người nhiều hơn chúng ta yêu, và Ngài có dư 

khả năng hơn chúng ta. Ngài dùng sự ảnh ưởng không thể so sánh trên tấm lòng con người.  

Năm điều cần ghi nhớ 

1. Chúng ta nên cầu nguyện trước khi hành động. 

Điều này không có nghĩa là chúng ta chẳng làm gì cả và Đức Chúa Trời phải làm mọi thứ. Chúng ta 

cầu nguyện trước là để cho Đức Chúa Trời có cơ hội điều khiển hoàn cảnh và duy trì mối quan hệ. 

Đức Chúa Trời sẽ hành động trực tiếp trong hoàn cảnh đó hoặc ban cho chúng ta sự khôn ngoan để 

giải quyết.  

2. Chúng ta nên chống lại kẻ thù và có uy quyền trên nó 

Chúng ta có thể ngăn chặn kẻ thù để không ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống 

của những người xung quanh chúng ta.  

3. Thay vì chống lại thịt và huyết, khi quở trách, chúng ta nên đánh giá một cách chân thật 

có bao nhiêu sự thật trong đó. 

 Khi chúng ta xem xét khả năng có thể sai lầm thì chúng ta cởi mở đối với sự phục vụ của 

người khác trong đời sống chúng ta. Đây là sự khiêm nhường. Đây là chiến trường thuộc linh. 

4. Chúng ta đừng bao giờ đánh mất đức tin hoặc gục ngã dưới sự buộc tội 

Khi người khác không đồng ý với chúng ta, chúng ta trở nên tê liệt trong cảm xúc và đánh mất đức 

tin. Chúng ta hãy đem những lời mà người ta cho là do Chúa nói trình cho Chúa trong sự cầu 

nguyện. Nếu chúng ta làm mọi điều nên làm trước mặt Chúa trong sự khiêm nhường và chân thật 

mà Chúa vẫn không bày tỏ sự xác nhận nào rằng đó là lời Ngài phán thì chúng ta có thể mạnh dạn 

bỏ những lời người ta nói đó.  

5. Chúng ta nên duy trì mối quan hệ bằng mọi giá 

Nếu chúng ta chiến đấu với con người thì chúng ta không nghiêm túc trong chiến trường thuộc linh. 

Chúng ta thật sự đang ngăn trở vương quốc của Đức Chúa Trời và giúp đỡ cho vương quốc bóng 

tối.  
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Giận chính đáng 

Cơn giận có thể trở thành tội lỗi nếu chúng ta nhắm nó tới người khác một cách ích kỷ vì 

lòng kiêu ngạo của chúng ta. Ngài giận vì lý do chính đáng và dùng cơn giận của Ngài đúng cách.  

Nếu chúng ta tập trung chiến đấu vào quyền lực bóng tối; nếu chúng ta cứng rắn trong cảm 

xúc và năng lượng dành để đánh nhau với người ta được dành để chiến đấu với kẻ thù thật sự thì 

chúng ta có thể thấy sự thay đổi lớn xảy ra. Chúng ta sẽ nhận ra lẽ thật: chiến trường của chúng ta 

không phải chống lại thịt và huyết. 

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 5 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Tôi tin gì vào mạng lệnh của Đức Chúa Trời là trở nên thánh khiết, mạnh mẽ, 

khiêm nhường, v.v…? tôi có xem những mạng lệnh này như là điều mơ tưởng hay 

khả năng xác thực 

- Có lĩnh vực nào trong mối thông công Cơ đốc mà tôi cần trau dồi không? Tôi sẽ 

thực hiện những bước nào trong tuần tới để bắt đầu hành động trong lĩnh vực này? 

- Tôi có thể bắt đầu sử dụng “năm điều ghi nhớ” trong lãnh vực nào của đời sống 

tôi? 

- Có mối quan hệ nào tôi cần phải sửa đổi để không làm ngăn trở vương quốc Đức 

Chúa Trời và không giúp ích cho vương quốc bóng tối? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Chúng  ta có thể làm gì để cải thiện chất lượng của mối thông công Cơ đốc mà 

chúng ta có được? 

- Tại sao sự thờ phượng là phần quan trọng của trận chiến thuộc linh? 

- Tại sao khái niệm Cơ đốc nhân yếu đuối mâu thuẫn với lẽ thật Kinh Thánh? 

- Tại sao tiến hành trận chiến chống lại Satan thích hợp với sự cần thiết để yên nghĩ 

trong Đức Chúa Trời?  

- Trong trường hợp nào chúng ta phạm sai lầm khi tranh đấu với thịt và huyết thay vì 

chống lại thế lực thuộc linh? Làm thế nào chúng ta chiến trận hữu quả hơn trong 

những trường hợp như vậy? 
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CHƢƠNG 6 

TRẬN ĐỊA VÔ HÌNH 

 

Chúng ta có thể nghĩ rằng trận địa vô hình có thật, nhưng không thật như thế giới mà chúng ta 

có thể sờ, thấy, ngửi, mua hoặc bán được. Thay vì nói thấy hoặc không thấy, chúng ta nghĩ tới hai 

lĩnh vực thực và không thực. Chúng ta nghĩ rằng mình thật sự không biết những điều không thấy. 

Những điều không thấy thường gắn với những người tin vào điều mê tín, điều huyền bí hoặc vào tin 

vào số mệnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta cần phải bắt đầu làm quen với lĩnh vực vô 

hình. Thế giới bị che khuất  này ảnh hưởng tới mọi khía cạnh trong đời sống của chúng ta.  

Thế giới vô hình thật sự không mong manh 

Thế giới vô hình cũng chắc chắn như thế giới mà chúng ta nhìn thấy. Thực tế, nó còn lâu dài và chắc 

chắn hơn. Trong 2 Phierơ 3:10, 11 sứ đồ Phaolô nói đến sự huỷ diệt của thế giới vô hình. Tôi tin rằng 

điều đúng đắn và phải lẽ cho tất cả chúng ta là tự hỏi hai câu hỏi quan trọng sau đây hàng ngày: 

“Thái độ, hành động và lời nói của tôi hôm nay đang ảnh hưởng tới thế giới vô hình như thế 

nào?” 

  Và “Thế giới vô hình lúc này đang ảnh hưởng tới tôi như thế nào? ” 

Chỉ với hai câu hỏi này thôi đã tạo ra ấn tượng lớn như thể chúng ta là những chiến sĩ thuộc 

linh. Kinh Thánh là bản tường trình những sự kiện trong thế giới vô hình. Có những thế giới ở trong 

những thế giới, thế giới mà chúng ta không thể thấy, nghe, hoặc chạm tới cũng tồn tại thật như là 

thế giới mà chúng ta đang sống.  

Những cư dân của thế giới vô hình là các thiên sứ. Có những thiên sứ xung quanh chúng ta. 

Tính xác thực của thiên sứ cần phải được chấp nhận bình thường, thậm chí phải được công nhận. 

Chúng ta phải hoàn toàn được thuyết phục bởi tính xác thực thiên sứ.  

Chúng ta có tin vào Kinh Thánh nhiều nhƣ tin vào mắt mình không? 

Chúng ta phải dựa vào mắt và những giác quan khác để nhận biết sự vật. Chúng ta có tin 

rằng Kinh Thánh ít ra cũng đáng tin cậy như giác quan của chúng ta không? Mắt của chúng ta 

thường không đáng tin cậy, nhưng ngược lại, Kinh Thánh luôn luôn đáng tin cậy. Chúng ta càng 

được thuyết phục biết bao khi Kinh Thánh nói rằng: “Thiên sứ của Chúa đóng trại xung quanh 

những kẻ kính sợ Ngài” (Thi Thiên 34:7). Những đoạn Kinh Thánh khác bày tỏ rõ ràng rằng thiên 

sứ có thật trong cuộc sống, được Đức Chúa Trời sai xuống, vây quanh chúng ta và hành động thay 

chúng ta. Chúng ta phải thừa nhận thế giới vô hình chắc chắn như mỗi lẽ thật khác trong Kinh 

Thánh.  

Nhƣng thiên sứ làm gì suốt cả ngày? 

Hêbơrơ 1:14, thiên sứ đang bận rộn phục vụ những người sẽ thừa hưởng sự cứu rỗi-đó là 

mỗi Cơ đốc nhân. Làm thế nào chúng ta có thể vô ơn và lằm bằm khi biết Đức Chúa Trời điều động 

các thiên sứ luôn canh giữ chúng ta Thi thiên 91:11-12.  

Các thiên sứ là một phần trong cuộc sống của chúng ta, với tấm lòng cảm tạ thì chúng ta sẽ 

luôn nhận thức được họ. Có một bằng chứng trong Kinh Thánh về thiên sứ hộ mệnh (Mathiơ 

18:10). Thuật ngữ đứa trẻ không chỉ nói đến trẻ em nhưng cũng ám chỉ những ai thuộc về Đức 

Chúa Trời-con cái Đức Chúa Trời. Từ họ chỉ tới một người cụ thể.  
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Câu chuyện có thật. Công vụ 12:13-15 

Phierơ bị quăng vào ngục vì giảng tin lành. Hội Thánh cầu nguyện cho ông, điều xảy ra sau 

đó mới là quan trọng: một thiên sứ vào trong xà lim của Phierơ. Chúng ta không biết điều đó nhưng 

chúng ta biết điều xảy ra là kết quả của một thế giới vô hình đang hành động trong thế giới hữu 

hình. 

Việc này cho biết hai điều: thứ nhất, những người tại Hội Thánh đầu tiên đã nhận thức về 

thế giới vô hình, “đó là thiên sứ của người” là phản ứng đầu tiên của họ. Thứ hai, họ biết một cách 

cá nhân có những thiên sư( được giao nhiệm vụ. 

Có phải Cựu Ƣớc là một quyển sách hài hƣớc không? 

Cựu ước chứa đầy những câu chuyện và bằng chứng của thế giới vô hình. Những câu 

chuyện phép lạ rất lạ với kinh nghiệm của chúng ta, và những anh hùng trong Kinh Thánh có cảm 

xúc giống như những nhân vật trong truyện cười. Thậm chí Đức Chúa Trời trong Cựu ước dường 

như được cường điệu hơn.  

Nếu cuộc sống của chúng ta không phản ánh những sự thật này thì chúng ta đã cách xa khỏi 

lẽ thật và thực tế. 

Câu chuyện cuộc đời của Êli cũng làm sáng tỏ về thiên sứ II Các vua 6:15-17. Ông tiếp xúc 

với thực tế nhiều hơn người bạn trẻ này, ông nhận thức được thế giới vô hình.  

Êlisê cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời mở mắt chàng thanh niên. Chàng trai nhìn thấy núi 

đầy những ngựa và xe lửa chung quanh. Một thế giới vô hình trở nên hiện thực như chính thế giới 

bằng xương bằng thịt mà anh đã biết. 

Nhƣng Êlisê thấy gì? 

Có người nói rằng Êlisê có đức tin vì con mắt vật lý của ông có thể nhìn thấy điều mà người 

khác không thể nhìn thấy. Ông chỉ nhận thức thế giới vô hình xung quanh ông, một trong những 

cách hay nhất để đắc thắng hàng ngày là nhận thức những đồng minh lớn không thấy được trong 

chiến trường này. Khi chúng ta đối diện với những hoàn cảnh khó khăn, những cú đánh phủ đầu và 

kẻ thù tàn nhẫn thì chúng ta cũng không cần phải là nạn nhân. 

Ba loại thiên sứ 

Nói về các thiên sứ, Kinh Thánh đề cập tới ba vai trò riêng biệt của thiên sứ.  

1. Thiên sứ chiến binh  

Vai trò đầu tiên là thiên sứ chiến binh: những thiên sứ chiến trận. Đaniên 10 và Khải huyền 

12 nói về tổng binh thiên sứ (thiên sứ trưởng) của các thiên sứ này. Thiên sứ này tên là Michen có 

liên kết với đạo binh thiên sứ của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Jêsus chết trên thập tự giá và chúng ta 

có sự cứu rỗi qua Ngài, thì giây phút đó các thiên sứ đang chiến đấu trong thế giới vô hình. Đaniên 

cầu nguyện trong ba tuần mà không nhận được câu trả lời. Đaniên có thể bỏ cuộc nhưng ông cầu 

nguyện và kiêng ăn trong 21 ngày, và điều kỳ diệu đã xảy ra. Một thiên sứ đến với ông Đaniên 

10:12-13. Kế sau thiên sứ nói, “nhưng ta sẽ trở lại để đánh trận cùng vua của Pherơsơ” (Đaniên 

10:20). 

Câu chuyện này thuyết phục chúng ta một số lẽ thật thú vị: điều đầu tiên là lời cầu nguyện 

của chúng ta được nghe từ ngày đầu. Chúng ta cũng học được rằng sự cầu nguyện của chúng ta sẽ 

cảm động Đức Chúa Trời để Ngài điều động những thiên sứ thay cho chúng ta, sai họ để đáp ứng sự 

cầu nguyện của chúng ta. 
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2. Thiên sứ sứ giả  

Loại thứ hai là thiên sứ sứ giả hoặc là thiên sứ đưa tin. Gápriên, đem thông điệp về sự sắp 

giáng sinh của Chúa Jêsus cho Mary, và cũng nói với Đaniên và Xachari, dường như Gápriên là 

thiên sứ trưởng hoặc là người đứng đầu của những thiên sứ đưa tin. Xuyên suốt Kinh Thánh, các 

thiên sứ được sai đến để nói với con người: báo tin, cảnh báo hoặc đem sự khải thị. 

Kinh Thánh cảnh báo chúng ta không tìm kiếm và không thờ phượng thiên sứ (Galati 1:8; 

Côlôse 2:18). Điều quan trọng là sống trong sự nhận thức luôn luôn rằng thiên sứ ở xung quanh 

chúng ta. Chúng ta nên tin vào thế giới vô hình, vì Đức Chúa Trời công bố nó là sự thật trong lời 

Ngài.  

3. Thiên sứ thờ phượng. 

Hoạt động thứ ba của các thiên sứ là thờ phượng. Có những thiên sứ không làm gì khác 

ngoài sự thờ phượng Chúa. Khải huyền bày tỏ cho chúng ta bức tranh hàng muôn của hàng ngàn 

thiên sứ xưng nhận Chúa Jêsus: “Đáng ngợi khen Chiên Con” (Khải huyền 5:11,12).  

Mặt Trái 

Kinh Thánh không trực tiếp cho biết có một thiên sứ đứng đầu trên những thiên sứ thờ 

phượng. Tuy nhiên có một giả thuyết cho rằng Lucifer-Satan là thiên sứ trưởng (Êxêchiên 28:12, 

14). Giống như thiên sứ Gápriên và Michên thì Lucifer đứng trước mặt Đức Chúa Trời (Êphêsô 

2:2).   

Lucifer được tới gần Đức Chúa Trời và dường như có chức vụ hoặc vị trí khác trong thế giới 

thiên sứ. Lucifer đã làm gì sai? Một số người nói rằng Đức Chúa Trời cảm thấy bị đe doạ bởi viễn 

cảnh Lucifer sẽ lật đổ vương quốc của Ngài. Nhưng sự thật là Đức Chúa Trời không bị đe doạ, và 

chẳng bao giờ bị đe doạ. Thực tế là chính những thiên sứ khác đã đuổi Lucifer ra (Khải huyền 12). 

Lucifer bị đuổi ra khỏi thiên đàng vì sự lựa chọn riêng của nó. Lucifer đang công bố mình là một 

thần khác giống như Đức Chúa Trời chân thần.  

Không có sự so sánh  

Đây là quan điểm của thế gian coi Đức Chúa Trời và Satan là hai thái cực đối lập nhau 

giống như thuyết Aâm-Dương phương Đông. Chỉ có Đức Chúa Trời mới là Đấng chân thần. Lucifer 

chỉ là một thiên sứ sa ngã-được dựng nên, có giới hạn và cực kỳ bị giới hạn trong sự hiểu biết, khả 

năng và không gian. Nó không biết hết mọi thứ. Nó không thể làm tất cả mọi điều và chỉ có thể có 

mặt tại một thời điểm trong một thời gian mà thôi. Chỉ có một Thượng Đế tối cao có một không hai. 

Khái niệm có hai chủ thể đang cai trị trên hai vương quốc ngang nhau và đối lập nhau với chiến 

thắng thay đổi từ bên này sang bên được dạy từ Ấn độ giáo cũng như những tôn giáo khác của 

phương Đông. Mặc dầu Kinh Thánh gọi Satan là “thần của đời này”, điều này chỉ muốn nói lên vị 

trí uy quyền của nó trên hệ thống lừa bịp của riêng nó. Các thiên sứ quăng Lucifer ra khỏi thiên 

đàng và nó trở thành Satan, tạo ra vương quốc bóng. Đức Chúa Trời chưa bao giờ chiến đấu với ma 

quỉ và Ngài sẽ chẳng bao giờ làm điều này. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ đánh nhau với Satan đó là 

lý do tại sao chúng ta phải tiến hành trận chiến trong quyền năng của Đức Chúa Trời. 

Nếu bạn nghĩ Lucifer là ngốc nghếch… 

Nếu việc trở nên giống Đức Chúa Trời là điều không thể đối với Lucifer thì tại sao nó lại cố 

gắng? Bất cứ người nào cũng đã có lúc nói rằng, “tôi không cần Đức Chúa Trời”. Chúng ta nghĩ 

rằng mình là tâm điểm của vũ trụ.  Cố gắng sống mà không có Đức Chúa Trời là cố gắng trở thành 

Đức Chúa Trời. Đây chính xác là điều ngu xuẩn và kiêu ngạo điên cuồng đã đi vào lòng của Satan 

và thật đáng buồn tất cả chúng ta điều có điều này.  
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Chúng ta đã tin vào lời tuyên bố của Satan.  

Cái tên Satan đã trở thành một biểu tượng khổng lồ của ma quỉ. Tên Satan có nghĩa đen là 

“kẻ thù” hoặc tự do, “một người đứng lên chống lại hoặc ở trong vị trí đối lập với”. Vào lúc đó, từ 

Satan được dùng trong Kinh Thánh để nhắc tới lực lượng của nó-chứ không chỉ một cá nhân 

Lucifer. Nó đối lập với Đức Chúa Trời. Nó cũng là kẻ thù của chúng ta. Chúng ta phải coi nó là kẻ 

thù không hơn không kém. 

Khi bị đuổi ra khỏi thiên đàng thì nó dẫn theo rất nhiều thiên sứ đi với nó. Vương quốc của 

bóng tối gồm: Satan (một thiên sứ bị sa ngã) và những thiên sứ sa ngã, vô số ác linh và ma quỉ. 

Kinh Thánh không bày tỏ mối liên hệ giữa những thiên sứ sa ngã và ma quỉ. Nếu ma quỉ không phải 

là những thiên sứ sa ngã thì chúng ta không biết chúng xuất hiện từ đâu. Mỗi Cơ đốc nhân phải 

nhận thức được thực tế này và chúng ta đang tự lừa dối mình nếu như chúng ta không tin. 

Những linh này có tính cách cá nhân. Chúa Jêsus không giáp mặt với thế lực ma quỉ. Ngài 

giáp mặt với ác linh, đôi khi gọi tên chúng.  

Ma, vật thể lạ và sinh vật ngoài hành tinh 

Kinh Thánh chẳng nói gì hơn ngoài những điều đã đề cập. Kinh Thánh đã cho chúng ta đủ 

mọi thông tin cần thiết về thế giới vô hình. Nếu Kinh Thánh không nói rõ về điều này thì chúng ta 

không cần phải biết. 

Thiên sứ sa ngã suy nghĩ, lắng nghe, giao tiếp, từng trãi, hoạt động và phản ứng. Bởi vì 

chúng có nhân cách và chúng có thể tác động tới con người. Chúng nói qua tâm trí chúng ta (Giăng 

13:2). Chúng nghe điều chúng ta nói, nhìn xem phản ứng của chúng ta để lên kế hoạch và chiến 

lược. Bởi vì những cá thể này lắng nghe nên chúng ta cần phải nói với chúng khi chúng ta giao 

tranh trong chiến trường thuộc linh. Chúng ta phải chống lại quyền lực bóng tối (Giăng 4:7; 1 

Phierơ 5:9). Làm thế nào chúng ta chống lại nhân cách? Cách duy nhất để chống lại một nhân cách, 

là nói ra lời chống cự. Là Cơ đốc nhân chúng ta nói với Satan và quyền lực bóng tối một cách trực 

tiếp, quở trách chúng, và không cho chúng bước vào đời sống của chúng ta. 

Trong Mác 16:17, Chúa Jêsus uỷ thác cho chúng ta danh Ngài để chống lại kẻ thù. Ngài không nói là 
Ngài sẽ đương đầu thay cho chúng ta- Ngài nói rằng chúng ta sẽ đuổi quỉ trong danh Ngài.”. 

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 6 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Thái độ và niềm tin của tôi có liên quan gì tới thực tế của thế giới vô hình? 

- Thế giới vô hình ảnh hưởng như thế nào lên suy nghĩ, cảm xúc và hành động của 

tôi trong đời sống hàng ngày? 

- Tôi có tiếp cận những thách thức hoặc hoàn cảnh nào một cách khác biệt trong đời 

sống nếu tôi thật sự tin vào sự hiện diện của thiên sứ? 

- Những đặc tính và thuộc tính nào của Đức Chúa Trời tôi cần có sự mặc khải và 

hiểu biết nhiều hơn? Điều này tạo nên ảnh hưởng như thế nào trong đời sống tôi? 

- Có những cách suy nghĩ đặc biệt nào mà kẻ thù và những thiên sứ sa ngã của 

chúng có ý định gieo vào tâm trí chúng ta không? Làm thế nào tôi xử lý những suy 

nghĩ này một cách hiệu quả? 

- Tôi có mang tin thần trách nhiệm cá nhân để chống lại kẻ thù không? Có những 

lãnh vực nào mà vị trí “đứng” của tôi có thể hữu hiệu hơn không? 
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DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Tại sao thế giới phương tây có khuynh hướng hoài nghi hoặc thờ ơ hơn đối với thế 

giới vô hình? 

- Nhận thức về sự hiện diện của thiên sứ ảnh hưởng lên thái độ, hành động và sự cầu 

nguyện của chúng ta như thế nào? 

- Niềm tin sai lạc nào về Satan mà chúng ta thường mắc phải? những sai lầm này 

ảnh hưởng như thế nào tới suy nghĩ và hành động của chúng ta trong lĩnh vực của 

vấn đề thuộc linh? 

- Thái độ và hành động của chúng ta sẽ thay đổi như thế nào nếu chúng ta sử dụng 

uy quyền của mình để chống lại kẻ thù thay vì trong đợi Đức Chúa Trời hành động 

thay cho chúng ta? 
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CHƢƠNG 7 

 HỆ THỐNG TRẬT TỰ CỦA SATAN VÀ KẾ HOẠCH CHIẾN ĐẤU 

 

Chúng ta cần phải biết vương quốc của Satan hoạt động như thế nào, hoặc là nói theo thuật 

ngữ Kinh Thánh, không phải là “không biết mưu chước của chúng nó” (2 Côrinhtô 2:11).  

Mũi tấn công # 1: hệ thống cấp bậc của Satan.  

Hệ thống cấp bậc này để giám sát và điều khiển những sự kiện trong thế gian. Ba chức năng 

của vương quốc bóng tối được mô tả trong Kinh Thánh: kẻ cai trị, vương quyền và sức mạnh. 

Kẻ cai trị  

Kinh Thánh dùng những từ như ngôi, thống trị, uy quyền và cai trị. Trong thời kỳ của Kinh 

Thánh những người lãnh đạo của thành phố ngồi tại cổng thành để đưa ra những quyết định trong 

một thành phố. Từ ngữ hiện đại tương đương với từ “cổng” sẽ không phải là sự giới hạn của một 

thành phố nhưng nó là City Hall- hoặc Quốc hội, Nghị viện.  

Có những cấu trúc quyền lực cho tất cả mọi điều. Bên cạnh chính quyền đất nước, của khu 

vực và chính quyền địa phương. Có những cấu trúc quyền lực dành cho nhà trường, doanh nghiệp, 

nhà thờ, công đoàn, câu lạc bộ vườn, đội thể thao, và ngay cả gia đình. 

Lỗ thủng trên tƣờng 

Nếu “cửa” liên hệ tới sự lựa chọn của quyền lực thì “bức tường” là biểu tượng trong Kinh 

Thánh dành cho sự bảo vệ của quyền lực trong xã hội. Nếu bức tường bị phá vỡ thì nó có thể và sẽ 

cai trị. Nó có thể thâm nhập. Ở đâu không có quyền lực hoặc không có sự vâng phục, ở đâu có sự 

lộn xộn và nổi loạn thì Satan sẽ cai trị. Thật dễ hiểu tại sao hôn nhân, gia đình, Hội Thánh và trường 

học ở dưới sự tấn công dữ dội ngày hôm nay.  

Trong dân Ysơraên thời Cựu ước, người ta sống trong thành phố. Thành của họ được bao 

bộc bởi những bức tường cao để bảo vệ họ khỏi kẻ thù. Nếu một phần của bức tường bị phá vỡ thì 

kẻ thù có thể đến để cướp bốc và giết họ. Bức tường của thành phố là vật che chở lớn nhất trong thế 

giới thù địch và luôn là điều ưu tiên hàng đầu. Giống như những thành phố trong thời Cựu ước, cấu 

trúc chính quyền của xã hội có những bức tường. Trong thế giới vô hình, ma quỉ đang huỷ phá một 

cách tích cực và hữu hiệu những bức tường theo ba cách.  

Trao quyền cho ma quỉ  

Kẻ huỷ diệt đầu tiên của những bức tường này là những nhà lãnh đạo vô thần. Khi những 

người lãnh đạo không sống theo những nguyên tắc của Kinh Thánh và không theo ý muốn của Đức 

Chúa Trời thì những bức tường uy quyền bị sụp đổ. Và chúng sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội này" 

Đó là lý do tại sao 1 Timôthê 2:1-2 hướng dẫn chúng ta cầu nguyện cho “mọi nhà cầm 

quyền”. Mỗi nhà cầm quyền điều ở dưới sự tấn công vì kẻ thù muốn cai trị.  

Một kẻ huỷ hoại khác của những bức tường bảo vệ xã hội đó là sự thờ ơ-người lãnh đạo 

không chịu lãnh đạo. Chẳng hạn, có nhiều bậc cha mẹ quá bận rộn không dành thời gian cho con 

cái, họ quá bận rộn để nói tới những giá trị đạo đức, dạy dỗ và kỷ luật chúng. 

Điều huỷ hoại thứ ba cũng là điều phổ biến nhất là sự nổi loạn. Chúng ta có thể biện hộ cho 

sự nổi loạn của chúng ta bằng những cụm từ nghe có vẻ lạ, nhưng chúng ta đang tiến hành một sự 

phá hoại rất lớn cho bức tường uy quyền.  
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Sự nổi loạn là gì và điều gì không phải là nổi loạn 

1 Samuên 15:23 “sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật, sự cố chấp giống như tội 

trọng cúng lạy hình tượng”. Lý do sự nổi loạn cũng giống như tà thuật là vì nó cho phép Satan bước 

vào. Rôma 13:1 không nói rằng mọi quyền lực đều tốt, không phải tất cả đều tốt. Nhưng các vị trí 

uy quyền đó được Đức Chúa Trời thiết lập. Ngài muốn có cấu trúc uy quyền. Và tất cả chúng ta đều 

phải vâng phục những người nắm giữ vị trí lãnh đạo. Chính uy quyền ngăn cản hữu hiệu hoặc làm 

giảm bớt điều ác. Một đất nước có cấu trúc uy quyền mạnh mẽ sẽ hạn chế cái ác, ngay cả khi đó là 

nước phi Cơ đốc. Ma quỉ sẽ bị thối lui bởi những bức tường uy quyền xung quanh những thể chế 

này. Đó là nguyên tắc phổ thông của Đức Chúa Trời.  

Không vâng lời, nhƣng không phải là nổi loạn 

Điều này có phải là chúng ta chọn việc vâng lời những người có quyền ở thế gian hơn là 

vâng lời Đức Chúa Trời không? Trong công vụ đoạn 4 Phierơ vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng 

lời con người. Vâng phục nhà cầm quyền không có nghĩa là chúng ta trở thành “người ba phải” 

không hề có ý kiến riêng của mình. Chúng ta có thể vẫn có thể chống lại những điều bất nghĩa và 

lừa dối. Nhưng chúng ta không được giật đổ cấu trúc hoặc những người lãnh đạo đối kháng đơn 

giản vì họ có quyền.  

Êxêchiên 22:30 nói rằng: Đức Chúa Trời đang tìm người có thể xây lại bức tường qua sự 

cầu thay. Chúng ta sẽ lấp đầy khoảng trống này khi chúng ta cầu thay trước mặt Đức Chúa Trời và 

cột trói kẻ thù thay cho thành phố, gia đình, trường học và những cá nhân. 

 Êxêchiên 13:4-5 thách thức chúng ta mang lấy trách nhiệm tiên tri và cầu thay cho xã hội 

chúng ta. 

Vƣơng quyền 

Chức năng thứ hai trong hệ thống cấp bậc của ma quỉ là “vương quyền”,“thường liên quan 

tới “những linh khu vực”. Nhưng linh này đơn giản là những thực thể với những khu vực rộng lớn 

từ ảnh hưởng của vương quốc Satan. Thuật ngữ vương quyền bày tỏ khía cạnh quan trọng nhất 

trong kế hoạch của Satan đối với hành tinh của chúng ta. Satan dàn quân theo bản đồ thế giới. Satan 

có kế hoạch chiến đấu cho từng khu vực địa lý và cho từng nhóm người. Quyền lực của bóng tối 

được phân bổ cho từng khu vực cụ thể và từng người cụ thể.  

Nó xem xét thế giới theo từng phần, xem xét từng đế quốc, dân tộc, tôn giáo, thành phố, 

ngoại ô và vùng lân cận, mật độ dân số ở thành thị và nông thôn. Satan cũng là một sinh viên trong 

nhóm ngôn ngữ, thổ ngữ, di sản văn hoá và tổ tiên vô thần. Satan biết chiến trường của nó, biết kẻ 

thù của nó và nó đã chuẩn bị kỹ càng cho chiến trường.  

Hãy bỏ bản đồ của bạn 

Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sự nhạy bén đối với ảnh hưởng thuộc linh tại những 

khu vực đặc biệt, nhưng ngay cả khi không có sự nhận thức thuộc linh thì chúng ta chỉ cần quan sát 

con số thống kê. Hai thành phố có thể có tỉ lệ khác nhau về tội ác, bạo lực, ma túy, mại dâm, sách 

báo khiêu dâm, thiếu niên mang thai, phá thai, ngoại tình, ly dị và tự tử. Nếu chúng ta nghiêm túc 

trong chiến trường thuộc linh thì việc quen thuộc với địa lý và những nhóm người trên hành tinh 

này trở nên hoàn toàn cấp bách. 

Làm rúng động hang của ma quỉ 

Nhiều nổ lực của chúng ta chỉ là kết quả nhỏ nhoi đối với Satan. Tuy nhiên, khi chúng ta cầu 

nguyện theo bản đồ, và khi chúng ta bắt đầu tập trung sự cầu nguyện vào những khu vực và nhóm 

người mà Satan đã đánh dấu quyền sở hữu và huỷ diệt thì chúng ta hoàn toàn thu hút được sự chú ý 
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của nó. Sứ mạng vĩ đại “hãy đi khắp thế gian”, cầu nguyện cho cả thế giới  phải là phản ứng đầu 

tiên và kết ước đầu tiên của chúng ta chinh phục thế gian cho Đấng Christ.  

Cầu nguyện theo vùng địa lý sẽ làm cho ma quỉ rúng động và làm cản trở kế hoạch của 

chúng. Chúng ta cần phải học và dạy dỗ địa lý tại trong Hội Thánh. Quyền lực bóng tối biết những 

vùng đất đó và có kế hoạch cho từng nhóm người. Điều đầu tiên nằm trong kế hoạch của Satan là 

Hội Thánh. Trận chiến thuộc linh trên phạm vi toàn cầu có nghĩa là biết cầu nguyện theo khu vực 

địa lý.  

Đaniên đoạn 10 đề cập tới “vua Ba tư”, một vương quyền trên Batư. Sách Đaniên cũng đề 

cập tới vua Hy lạp. Satan có kế hoạch cho từng nhóm người.  

Trận cầu không tốn tiền 

Chiến trường thuộc linh không phải là một trận đấu bóng, nhưng chúng ta vẫn có thể ngăn 

chặn chúng. Chúng ta có thể giao chiến với kẻ thù và ngăn chặn chiến lược của chúng cho những 

con người cụ thể bằng cách cụ thể trong lời cầu nguyện của chúng ta. Để tấn công, Hội Thánh phải 

cầu nguyện theo phương diện địa lý và thực hiện chiến lược để chinh phục từng khu vực, và tất cả 

mọi nhóm người cho Đấng Christ. Các nước đang ở dưới sự nô lệ, hầu như đã đánh mất lời chứng 

Cơ đốc nhân, bởi vì chúng ta- Hội Thánh- đã không chiến đấu một cách cụ thể với Satan. Mặt khác, 

chúng ta đã thấy hầu như toàn khu vực đã từng chống đối lại phúc âm nay đã thay đổi đầy kịch tính 

đó là kết quả của những Cơ đốc nhân đã cầu nguyện theo khu vực địa lý và cầu nguyện một cách cụ 

thể. Ví dụ, Nepal chỉ có 29 Cơ đốc nhân vào năm 1959, và bây giờ thì đã có 100.000 Cơ đốc nhân ở 

đó. 

Quyền lực 

Chức năng thứ ba trong hệ thống của Satan là “quyền lực”  hoặc “đồn luỹ”. Điều này liên hệ 

đến tà linh hoặc ma quỉ được phân công với các tội lỗi này.  

Satan đã bị đánh bại hoàn toàn và vĩnh viễn là sự thật, nhưng thực tế là nó đang khắc phục 

tình trạng này, và kẻ thù đã bị đánh bại đang hành động trên đất ngày hôm nay cũng là một sự thật. 

Nhưng điều này xảy ra như thế nào? Chính xác là nó có một ít uy quyền mà chúng ta trao cho nó 

khi chúng ta sống đối lập với Đức Chúa Trời. Hoạt động của Satan cũng được quyết định bởi bản 

chất của tội lỗi chúng ta. Nó sử dụng “sức mạnh theo sự phân công” hoặc lực lượng ma quỉ được 

phân công tuỳ theo loại việc ác mà chúng ta làm. Tội lỗi bao nhiêu thì sức mạnh của nó càng thêm 

bấy nhiêu.  

Tuy nhiên, một thành phố hay thậm chí một đất nước có thể tự có những tham muốn riêng 

và những tội lỗi khác. Do sự tập trung của hàng ngàn người của sự lựa chọn cá nhân trong nơi đó 

mà sức mạnh của những tội lỗi cụ thể đó được tạo nên. 

Phân công quyền lực cũng đi vào từng gia đình khi họ tự phó mình cho những tội lỗi cụ thể. 

Một Hội Thánh có lịch sử chia rẽ và xung đột có thể có sự phân công quyền lực của sự chia rẽ và 

xung đột. Nhiều đất nước, thành phố, nhóm người và ngay cả những cá nhân cũng có sự phân công 

quyền lực. Trong trận chiến thuộc linh, Đức Chúa Trời có thể chỉ cho chúng ta bản chất của quyền 

lực trong bất kỳ hoàn cảnh cụ thể nào. 

Ba điều chúng ta nên thực hiện  

1. Chúng ta nên tránh sự ảnh hưởng 

Nếu tôi đang ở trong một gia đình đầy những sự cãi vã thì tôi phải thật cẩn thận để không rơi 

vào sự tranh cãi đó. Chúng ta phải chia sẽ lẽ thật dưới linh của lẽ thật. 
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2. Chúng ta phải cầu nguyện cụ thể chống lại quyền lực ác linh. 

Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ cho chúng ta linh cụ thể đang ảnh hưởng để lời cầu nguyện của 

chúng ta được cụ thể. Chẳng hạn, nếu chúng ta phát hiện trong gia đình có một khuôn mẫu của sự 

trói buộc thì bạn cần nhận biết và cầu nguyện, ra lệnh bẽ gãy quyền lực đó trong danh của Chúa 

Jêsus. 

3. Chúng ta nên sống trong tinh thần đối lập 

Khi chúng ta thấy sự tham lam xuất hiện trong một hoàn cảnh nào đó thì chúng ta phải trở 

nên khoan dung. Điều này cũng có nghĩa là khi chúng ta đối diện với sự ngã lòng, chúng ta quyết 

định ngợi khen Đức Chúa Trời và vui mừng trong mọi sự. Nếu chúng ta sống trong tinh thần đối 

lập, chúng ta bẽ gãy quyền lực tối tăm và đem lại sự thay đổi qua việc tiếp tục sống trong tinh thần 

đối lập trước quyền lực bóng tối và trước mọi người.  

Kẻ thù hoạt động ở khắp mọi nơi, nếu chúng ta cầu xin Thánh Linh thì Ngài sẽ bày tỏ cách 

Satan đang hoạt động trong bất cứ nơi nào hoặc hoàn cảnh nào. Chúa có thể dẫn dắt chúng ta cầu 

nguyện chống lại một vương quyền đang thống trị trên một đất nước, hoặc chống lại một linh đang 

tấn công những gia đình hoặc là chống lại ma quỉ đang cầm giữ con người trong thuyết vô thần của 

nó. 

Mũi thứ 2: thế lực của bóng tối 

Một cách khác Satan tấn công loài người là qua thế lực tối tăm. “Thế lực bóng tối” (Êphêsô 

6:12) là thuật ngữ Kinh Thánh bày tỏ công việc của vương quốc Satan. Lực lượng bóng tối làm hai 

việc: lừa dối và cản trở lẽ thật.  

Linh lừa dối 

Chúng ta cần phải hiểu rằng đồn luỹ của những ác linh được đưa vào trong hành tinh này cốt 

là để làm cho tâm trí con người tối tăm. Những linh này lừa dối chúng ta đủ mọi thứ từ những lời 

nói dối đơn giản cho tới những lời nói dối lớn, phức tạp giống như Aán độ giáo, Hồi giáo và Phật 

giáo. (II Côr. 4:4). Chúng đưa ra cho chúng ta một khái niệm sai về người khác. Hoặc chúng nói dối 

về chính chúng ta, khiến chúng ta ghét mình. Cả đời sống chúng ta là tiến trình để đạt được lẽ thật - 

nhìn thấy những điều sai lầm được phơi bày, đi theo lẽ thật của lời Đức Chúa Trời.  

Âm mƣu của sự lừa dối  

Những tôn giáo sai trái và những triết lý dối trá không phải là những hoạt động nhỏ trên đất. 

Chiều sâu và sự tinh vi của những niềm tin này, cùng với nhiều nhánh mà chúng hoà vào thành một 

dòng chảy là bằng chứng của âm mưu để lừa dối tâm trí con người. Trong 1 Timôthy 4:1, Phaolô 

báo trước sự nổi dạy của những “thần lừa dối và đạo lý của quỉ dữ”. 

Nó được gọi là phong trào thời đại mới nhưng chẳng có gì mới hơn là sự lừa dối trong “thời 

đại cũ” với Eva trong vườn. Điều này được cho là sự khai sáng mới thật sự là bóng tối cũ kỷ, và là 

cốt lõi của tôn giáo sai trật và sự thờ cúng xuyên suốt lịch sử. 

Không phải là chính trị, cũng không phải là khoa học. 

Nhưng thuyết tiến hoá được bọc kín bằng cái vỏ của chính trị và khoa học. Chúng ta cần 

nhìn thấy chúng qua cái nhìn của chiến trường thuộc linh. Khi bất cứ một triết lý nào hoặc hệ tư 

tưởng nào chống đối lại Đức Chúa Trời thì nó không đơn thuần là chính trị căn bản nữa nhưng 

thuộc về lĩnh vực thuộc linh. 

Thuyết tiến hoá là nơi bẩn thỉu mà chủ nghĩa nhân văn, thuyết sinh tồn và ngay cả chủ nghĩa 

phát xít Đức đã xuất phát từ đó. Nó là một triết lý chống lại Đức Chúa Trời, được biện minh với lời 
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tuyên bố lố lăng và được ngụy trang khéo léo với cái vỏ khoa học. Các tôn giáo, triết lý, và những 

hệ tư tưởng phải trở thành sự kiện chiến trường thuộc linh đối với Cơ đốc nhân. 

Ngăn cản lẽ thật 

Những lực lượng này không chỉ tham gia gieo rắc sự lừa dối những cũng ngăn chặn lẽ thật. 

có những lực lượng ma quỉ được phân công để ngăn cản sự rao giảng phúc âm. Có phải có một lực 

lượng bóng tối cản trở thái độ và nỗ lực trong sự truyền giáo của chúng ta không? Có một hệ thống 

ma quỉ cố gắng bảo chúng ta ra khỏi sự truyền giáo. 

Hai điều ma quỉ ghét 

Có hai điều mà quyền lực bóng tối rất căm ghét trong đời sống Cơ đốc nhân hơn cả việc cầu 

thay hữu hiệu đó là: sự khiêm nhường và truyền giáo có kết quả. Satan bị đánh bại bởi sự khiêm 

nhường của Đấng Christ tại thập tự giá. Quyền lực bóng tối cũng ghét sự truyền giáo vì điều này 

xâm chiếm lãnh thổ của chúng. 

Theo Luca 10:2, “mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít, bởi đó hãy cầu xin Chúa của mùa gặt 

sai con gặt vào trong cánh đồng của Ngài. Con gặt vẫn còn là số lượng rất ít so với lực lượng bóng 

tối đang cố gắng ngăn trở tin lành. Con gặt vẫn còn “ít” cho tới chừng nào mà vẫn còn có linh hồn 

cần được cứu. Chúng ta không thể phân rẽ chiến trường thuộc linh khỏi sự truyền giáo khắp thế 

giới. Nếu chúng ta muốn giải thoát thế giới khỏi chốn tối tăm thì chúng ta phải làm bất cứ điều gì 

trong khả năng của chúng ta để bật ánh sáng của Chúa Jêsus Christ. (1 Côr 15:58). 

Mũi tấn công số 3: tấn công vào cá nhân 

Mũi tấn công số ba của vương quốc bóng tối là ác linh. Các ác linh không liên quan tới lãnh 

vực địa lý, cũng không liên quan tới chế độ nào nhưng với từng cá nhân. Các linh cám dỗ làm gia 

tăng tội lỗi và nếu thành công thì kéo mọi người vào trong sự nô lệ.  

Mối quan tâm của những linh này không phải là một nhóm người nhưng là một cá nhân. 

Chúng ta được cho biết về những thiên sứ hộ mạng. Có thể ma quỉ cũng được phân công cho mỗi 

chúng ta. Aùc linh cố gắng ảnh hưởng lên cách cư xử của chúng ta. Chúng ta bị cám dỗ để làm điều 

ác liên tục do áp lực của kẻ thù trên suy nghĩ, thái độ, sự thèm muốn và ý chí của chúng ta. Nhưng 

hãy chú ý nó là một ảnh hưởng chứ không phải là một nguyên nhân. 

Sa vào sự trói buộc 

Mọi thứ sai phạm bắt đầu từ sự ảnh hưởng. Với mỗi lần tái diễn, tội lỗi trở nên dễ dàng hơn 

khi chúng ta bắt đầu làm mờ lương tâm của mình. Nếu chúng ta tiếp tục trong tội lỗi, chúng ta sẽ 

phát triển “thói quen tội lỗi”. Hai lỗi thông thường hay xảy ra tại điểm này. chúng ta được thuyết 

phục rằng nó là bản chất tự nhiên của con người và không thể sữa chữa được. Và điều thứ hai là 

chúng ta nghĩ mình bị ám ảnh. Điều này không đúng- chúng ta chưa bị ám ảnh. Nó chỉ là một thói 

quen bị ăn sâu vào con người chúng ta, giống như nhiều điều khác chúng ta làm với tâm trí của 

chúng ta.  

Tuy nhiên, nếu chúng ta tiếp tục trong thói quen tội lỗi thì chúng ta có thể phát triển thành 

sự trói buộc. Bây giờ kẻ thù của chúng ta đã nắm vững chức năng của cá tính chúng ta. Từ bị ám 

không có trong Kinh Thánh gốc, từ được sử dụng đơn giản là bị quỉ ám. Đây là điều mà tôi đang 

gọi là sự trói buộc. Dù cho sự trói buộc đó là gì và ở mức độ nào, nếu bạn bị trói buộc thì bạn cần 

phải được giải phóng trong danh Chúa Jêsus. 

Chiến trận thuộc linh xử lý hai mức độ: mức độ lớn hoặc toàn cầu, và mức độ cá thể, con 

người. Chúng ta có thể trở thành những người nam và người nữ với uy quyền của Đức Chúa Trời 

ban và có được sự đắc thắng trên từng mức độ. 
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HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 7 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Tôi phải có hành động gì để cũng cố và khích lệ những người lãnh đạo trong những 

lãnh vực khác nhau của đời sống tôi? 

- Tôi có những lĩnh vực trách nhiệm lãnh đạo nào trong đời sống cần được hoàn 

thành hữu hiệu hơn? Làm thế nào điều này được hoàn tất? 

- Tôi có thể làm gì để bắt đầu cầu nguyện hữu hiệu hơn cho những khu vực và 

những nhóm người khác nhau trên thế giới? 

- Có những lĩnh vực nào hoặc hoàn cảnh nào trong đời sống tôi ích lợi do: (1) tránh 

những ảnh hưởng tiêu cực, (2) cầu nguyện một cách cụ thể chống lại thế lực thuộc 

linh có liên quan, (3) sống trong thuộc linh đối kháng? 

- Tôi cần phải nhận thức linh nói dối đời sống của mình, và sau đó xử lý chúng một 

cách triệt để? 

- Thái độ của tôi đối với việc truyền giáo là gì? Những thái độ này có thể bị ảnh 

hưởng bởi lực lượng thuộc linh như thế nào? 

- Có xiềng xích nào trong đời sống tôi biểu lộ do khuất phục ảnh hưởng thuộc linh? 

tôi phải thực hiện điều gì để bẽ gãy quyền lực của những xiềng xích này trong đời 

sống tôi? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Khi thảo luận ý nghĩa của những bức tường, tác giả nói “thật dễ hiểu tại sao ngày 

nay hôn nhân, gia đình, Hội Thánh và trường học đang ở dưới cuộc tấn công khốc 

liệt”. Tại sao lại xảy ra điều này? 

- Công cụ nào cần thiết để giúp chúng ta là thân thể của những tín hữu cầu nguyện 

hiệu quả hơn để chống lại công việc của Satan trên khắp thế giới. 

- Tại sao việc hiểu biết địa lý và hệ thống cấp bậc của Satan rất quan trọng đối với 

chiến trận thuộc linh hiệu quả? 

- Thế lực thuộc linh nào dường như thịnh hành nhất trong cộng đồng địa phương của 

chúng ta. Chúng có ảnh hưởng nào trên mối thông công của Hội Thánh chúng ta 

trong cộng đồng này? 

- Nỗ lực truyền giáo của chúng ta ích lợi như thế nào nếu chúng ta thực hành 

uy quyền của chúng ta trong Đấng Christ hữu hiệu hơn? 

 



CHIẾN TRẬN THUỘC LINH   29                                                                

 

CHƢƠNG 8 

SỬ DỤNG UY QUYỀN ĐỨC CHÚA TRỜI BAN CHO BẠN 

 

Chúng ta không biết chắc uy quyền mà chúng ta có. Chúng ta có sự hiểu biết và là người đầu 

tiên nói rằng mình có thể thực hiện được uy quyền đó. Nhưng chúng ta không thể bước đi trong uy 

quyền thuộc linh bởi vì tận trong thâm tâm chúng ta có sự nghi ngờ.   

 Uy quyền nào không đúng 

Chúng ta nói về một người nào đó như là một “người có quyền lực”. Điều mà chúng ta thật 

sự muốn nói đó là người này có một tính cách mà chúng ta liên tưởng tới uy quyền. Nhưng cơ bản 

uy quyền của chúng ta không phải là tính cách hay là cảm xúc. Nó không phải là sản phẩm của sự 

trưởng thành hay là do chúng ta là Cơ đốc nhân bao lâu. 

Sự nghi ngờ của chúng ta chẳng làm cho Satan bị đe doạ. Có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của Satan 

là khi chúng ta bước vào sự bảo đảm của uy quyền và bước đi trong sự đảm bảo đó. Đó là một thực 

tế hợp pháp không lay động do sự vô tính của chúng ta, và nó thật tế như bất cứ một công việc nào. 

Cảm xúc, suy nghĩ, và tính cách không thay đổi được thực tế của sự xắp xếp hợp pháp này.  

Chúng ta đánh mất uy quyền nhƣ thế nào 

Tất cả mọi uy quyền điều ở trong tay Đức Chúa Trời nhưng trong vườn địa đàng một phần 

giới hạn của uy quyền đó đã thay đổi. Đức Chúa Trời đã uỷ thác một số uy quyền của Ngài cho loài 

người và Ngài không bao giờ lấy chúng lại. Ađam và Êva có điều gì đó có giá trị rất lớn với Satan. 

Satan muốn có được uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho loài người. Satan nhận thức rằng uy 

quyền là một thực tế hợp pháp vì vậy mà nó đi tới cám dỗ Êva. Khi con người không vâng lời Đức 

Chúa Trời thì Satan có thể chiếm đoạt uy quyền của họ. Khi Đức Chúa Trời chuyển giao một ít uy 

quyền cho con người thì con người lại chuyển nó sang Satan. Ngày nay nó hành động cũng giống 

như cách mà nó hành động trong vườn Eđen trước đây, tước đoạt uy quyền mà Đức Chúa Trời ban 

cho loài người. Con người trao cho Satan uy quyền của mình, nhưng Satan chỉ có thể sử quyền đó 

qua con người. Nó chỉ có thể ảnh hưởng tới thế giới ở mức độ mà con người chọn tội lỗi và sống 

không vâng lời Đức Chúa Trời. 

Đức Chúa Trời hứa sẽ giầy đạp đầu của Satan-qua dòng dõi của người nữ. Dòng dõi của 

Satan thì cắn gót chân của người. Điều này tạo nên một nguyên cớ cho trận chiến thuộc linh. 

Tấn công con cái. 

Sự thù địch có nghĩa là một hàng rào của sự tranh chấp hoặc là xung đột. Dòng dõi của 

người nữ gồm có ba điều: thứ nhất, tất cả những người được sanh ra từ Eâva-loài người. Satan ráo 

riết nhắm tới trẻ em, trói buộc và huỷ diệt chúng. Trẻ em, dòng dõi của người nữ “còn mới mẻ và 

ngay thơ”. Điều thứ hai và điều thứ ba, “dòng dõi” của người nữ liên quan tới con cái của dân 

Ysơraên và tới Chúa Jêsus Christ. 

Tại sao trong thời Cựu ƣớc lại quá nhiều bạo lực? 

Câu chuyện của Cain và Abên thật sự là câu chuyện của cả lịch sử. Thật chất, nhìn từ cuộc 

chiến thuộc linh thì Cựu ước có thể được tóm tắt trong hai giai đoạn. 

- Đó là ký thuật lịch sử về việc Đức Chúa Trời đã sản sinh dòng dõi của người nữ 

qua dân tộc Ysơraên để đem Chúa Jêsus vào trong thế giới.  

- Đó là lịch sử sự nổ lực của Satan nhằm làm hư hoại và huỷ diệt dòng dõi sẽ đạp 

đầu nó.  
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Nhiều Cơ đốc nhân lúng túng khi thấy bạo lực và sự tàn bạo trong thời Cựu ước. Nhưng 

chúng ta cần phải thấy rằng chiến trường trong Cựu ước chính là nơi bảo vệ dòng dõi của người nữ 

mà kết quả là Chúa Jêsus Christ. 

Chiến trƣờng cho loài ngƣời  

Satan đã liều lĩnh huỷ diệt và làm hư hỏng dòng dõi của người nữ. Dường như tất cả mọi 

người đang chống lại Ysơraên. Chiến trường này thuộc về vật lý vì dòng dõi của người nữ là một 

dòng dõi vật lý sẽ mang tới sự bày tỏ vật lý của Đức Chúa Trời vào trong thế gian để chết một cách 

vật lý trên thật tự giá. Satan muốn tiêu diệt dòng dõi này thì nó phải dành được chiến thắng vật lý. 

Tại sao những trẻ sơ sinh phải bị giết? 

Vì Đức Chúa Trời là công bình trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài 

(Thi thiên 145:17). Chúng ta biết rằng ngay cả khi Đức Chúa Trời đem sự xét đoán thì Ngài cũng có 

mục đích tốt lành-mục đích cho cuộc sống.  

Satan biết sự yếu đuối của loài người, nó cám dỗ họ thờ thần tượng- sự thờ phượng đó gắn 

liền hành động tình dục. Những hoạt động tình dục đó cũng mang tới vô số những bệnh hoa liễu 

làm cho biến dạng, thân thể chậm phát triển và thậm chí chết người. Liệu đây có phải là lý do mà 

đôi khi Đức Chúa Trời ra lệnh tiêu diệt toàn bộ kẻ thù của Ysơraên?  

Nền tảng của lòng thƣơng xót 

Đức Chúa Trời luôn công bình và nhân từ. Dân Ysơraên bị đối chất bởi những chi phái bị 

sàn lọc với bệnh tật. Những chi phái này hoàn toàn phản nghịch lại Đức Chúa Trời, thờ phượng 

những thần kinh tởm nhất và bị ma quỉ sử dụng để tiêu diệt dân Ysơraên. Cách duy nhất để giải 

thoát nhân loại ra khỏi mối đe doạ và bảo vệ dòng dõi là Đức Chúa Trời loại bỏ những chi phái đó 

khỏi mặt đất. Đó chính là hành động của lòng thương xót và yêu thương dành cho cả nhân loại.  

Ysơraên thường phạm tội, đi theo những tà thần, nhưng vẫn có những người ngay thẳng, bảo 

vệ dòng dõi. Cuối cùng, khi đúng thời điểm thì Đức Chúa Trời làm thành lời hứa của Ngài (Galati 

4:4). Khi Satan không tiêu diệt được dòng dõi của người nữ trước khi Đấng Mêsia ra đời thì nó tăng 

cường nổ lực để huỷ diệt con cái của Đấng Christ. Nó xúi giục vua Hêrốt giết tất cả mọi bé trai dưới 

hai tuổi tại Bếtlêhem (xem Mathiơ 2). Tất cả những điều này là nỗ lực huỷ diệt dòng dõi người nữ. 

Hêbơrơ 4:15 rằng Chúa Jêsus bị “cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta nhưng Ngài không hề 

phạm tội” Ngài phải đối diện với mọi điều thông thường xảy tới cho con người. Nhưng Chúa Jêsus 

đã chiến thắng mà không hề phạm tội. Sau hàng ngàn năm chiến trận, Đức Chúa Trời đã công bố 

với thế giới rằng đây là con của Ngài, dòng dõi của người nữ. 

Cố gắng của Ma quỉ  

Chúa Jêsus đầu phục để chịu cám dỗ. Sau khi kiêng ăn 40 ngày, Ngài bị cám dỗ để biến đá 

trở thành bánh. Đó là cám dỗ để sử dụng sức mạnh thuộc linh nhằm đáp ứng nhu cầu của Ngài.  

Cám dỗ thứ hai là Chúa Jêsus nhảy xuống khỏi nóc đền thờ vì biết rằng Đức Chúa Trời sẽ 

nâng đỡ và bảo vệ Ngài. Nhưng Chúa Jêsus nói không với điều này. Ngài có thể phục vụ nhân loại 

bằng cách phó mạng sống Ngài chứ không phải bởi lôi kéo sự chú ý của loài người.  

Cám dỗ thứ ba là quyền lực. Lời đề nghị của Satan là cám dỗ về quyền lực, sự nổi tiếng, 

kiểm soát và quyền cai trị-mà không cần phải chịu khổ nạn và nhục nhã trên thập tự giá. Hội Thánh 

chỉ sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự khiêm nhường của Đấng Christ.  
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Tại sao Chúa Jêsus cũng phải chịu thƣơng khó? 

Chúng ta chẳng có ý kiến gì về sự khổ nạn mà Ngài chịu. Tại sao Đức Chúa Trời lại cho 

phép Chúa Jêsus nếm trãi hết những nỗi đau không thể tả hết trước khi Ngài chết (Êsai 53:5 NIV).  

Chúng ta nhận được sự tha thứ và sạch khỏi tội lỗi bởi đức tin thì chúng ta cần phải tin rằng Đức 

Chúa Trời ban cho chúng ta sự bình an trong lúc đau khổ, chịu sĩ nhục và bị phản bội. 

Qua sự chết của Chúa Jêsus, Ngài đã xuống âm phủ. Một phần gọi là thiên đàng, là nơi mà 

Chúa Jêsus nhắc đến trong Luca 23:43.  Một phần khác của âm phủ là nơi mà những linh của sự 

gian ác đang chờ đợi. Trong khi ở âm phủ, Chúa Jêsus trả giá cho cả hai bên. Êphêsô 4:8. 

Nền tảng hợp pháp cho uy quyền của chúng ta  

Tại âm phủ Ngài thiết lập nền tảng hợp pháp cho uy quyền của chúng ta. Ngài tước lấy uy 

quyền mà Satan đã cướp lấy của loài người. Côlôse 2:15. Bây giờ Chúa Jêsus đã có chìa khóa của 

sự chết và âm phủ, Satan không còn kiểm soát hợp pháp nữa (Khải huyền 1:18). Uy quyền được 

ban cho con người và qua ý chí tự do của họ. Con người đã dùng ý chí tự do để đánh mất uy quyền 

của mình. Bởi đó, Đức Chúa Trời phải hoặc là huỷ bỏ con người, hoặc là huỷ bỏ ý chí tự do hoặc là 

trở thành loài người. Ngài sẵn lòng hạ mình cho đến chết như một con người. Ngài có đủ tư cách để 

đem trở lại những gì con người đầu tiên đánh mất. 1 Giăng 3:8. Chúa Jêsus huỷ phá những công 

việc mà Satan có thể lấy được qua con người (Luca 4:18-19).  

Qua việc huỷ phá công việc của ma quỉ trên thập tự giá, Ngài cũng ban quyền cho chúng ta 

làm điều tương tự. Ngài ban cho chúng ta sự uỷ thác để làm đảo lộn công việc của ma quỉ. (Mác 

16:17-18). Đây là cương vị quản lý uy quyền mà Chúa Jêsus đã dành lại được thay cho chúng ta. 

Chúng ta phải thay đổi 

Uy quyền của chúng ta không chỉ dựa vào những gì Chúa Jêsus làm với ma quỉ, nhưng còn 

vào những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Côlôse 1:13-14. Chúng ta cần phải nhận ra rằng không một 

ai từng đến với Chúa Jêsus mà trước đây không phải là con cái của ma quỉ, sống trong vương quốc 

bóng tối. Chúng ta đã được giải phóng ra khỏi tội lỗi, ích kỷ, sự chết, sự tối tăm, sự huỷ diệt và bản 

ngã của chúng ta.  Chúng ta đã được giải phóng khỏi sự thống trị của bóng tối và được chuyển sang 

vương quốc của Chúa Jêsus. Chúng ta hoặc là ở vương quốc bóng tối, hoặc là ở trong vương quốc 

của con Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải xác định được chỗ ở mới của chúng ta là vương quốc 

ánh sáng, và không bao giờ nghi ngờ về điều đó nữa. 

Chúa Jêsus không chỉ giải cứu chúng ta mà Ngài còn ban cho chúng ta sức mạnh để sống 

cuộc sống mà Ngài kêu gọi chúng ta sống. Nhiều Cơ đốc nhân đơn giản là họ không biết rằng cũng 

quyền năng đã đem họ ra khỏi tội lỗi có thể gìn giữ họ mỗi ngày. Họ tin rằng họ là nạn nhân của 

quyền lãnh đạo, nạn nhân của những đạo luật không công bằng, nạn nhân của Hội Thánh mà họ 

đang sinh hoạt, nạn nhân của chồng hoặc nạn nhân của con cái họ. Điều này chứng tỏ là họ đang 

nói rằng, “Những kẻ ở trong thế gian và trong nan đề của họ thì lớn hơn Đấng ở trong họ!”. Tại sao 

chúng ta bị bắt phục bởi những sự áp bức khi mà có điều gì đó lớn hơn trong chúng ta? 

Chúa Jêsus trong chúng ta sẽ không chùn bƣớc trƣớc Satan. 

Chúng ta có thật sự tin rằng Chúa Jêsus và bất cứ một Cơ đốc nhân nào đều mạnh hơn bất 

cứ thế lực nào trong vũ trụ không? Không có nơi nào, không có hoàn cảnh nào, và không có áp lực 

nào mà trong đó Cơ đốc nhân không vượt hơn. Trần gian này, con người và ngay cả xã hội đồi bại 

này đều không thể mạnh hơn điều có ở trong mỗi Cơ đốc nhân. Đấng ở trong chúng ta là lớn hơn. 

Điều này hoặc đúng hoặc sai. Chúng ta phải tin. Chúng ta phải nói với kẻ thù của chúng ta. Chúng 

ta phải đồng ý với Đức Chúa Trời và với lẽ thật. (Rôma 8:35-39) 
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Chúa Jêsus trao lại những gì chúng ta đã đánh mất 

Chúa Jêsus cũng ban cho chúng ta uy quyền để thực hành (Luca 10:19). Là những cá nhân 

chúng ta có uy quyền trên tất cả mọi quyền lực của kẻ thù. Khi Chúa Jêsus sống lại từ cõi chết Ngài 

dừng lại để nhìn mười một môn đồ còn lại. Ngài xác nhận với họ và làm điều gì đó hoàn toàn lạ 

lùng. Ngài hà hơi trên họ và nói rằng, “hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh-Giăng 20:22-23; Êphêsô 

1:18-23. 

Bây giờ uy quyền tuỳ thuộc vào chúng ta 

Nhưng sự cân bằng quyền lực trên đất tuỳ thuộc vào con người trong danh Chúa Jêsus. Uy 

quyền trọn vẹn trong con người khi nào con người còn ở trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời qua 

Đức Chúa Jêsus Christ. Nếu chúng ta không quở trách ma quỉ, thì nó sẽ không bị quở trách. Nếu 

chúng ta không đuổi nó thì nó sẽ không bị đuổi. Chúng ta nói về uy quyền của mình, chúng ta hát 

về nó, thậm chí còn công bố lớn tiếng. Nhưng chúng ta lại không thực hành nó. Chúng ta phải nhận 

ra rằng có sự khác biệt giữa việc có uy quyền và thực hành uy quyền. 

Năm phƣơng pháp thực hành uy quyền của chúng ta.  

1. Danh Chúa Jêsus là một vũ khí 

Danh của Chúa Jêsus đã được ban cho chúng ta bởi sự sống lại của chính con Ngài: “trong danh ta 

họ sẽ trừ quỉ” (Mác 16:17). Danh của Chúa Jêsus mang theo mọi chiến thắng trên thập tự giá và ở 

sự phục sinh.  

2. Lời của Đức Chúa Trời trong trận chiến 

Lời của Đức Chúa Trời giống như một thanh gươm. Nó có hai lưỡi sắt bén và thật sự hữu 

hiệu để chống lại kẻ thù. (Eâphêsô 6:17). 

3. Quyền năng của Đức Thánh Linh  

Khi Chúa Jêsus hà hơi trên các môn đồ trong Giăng 20:22, Ngài phán rằng “hãy nhận lãnh 

Đức Thánh Linh ”, đây chính là uy quyền hợp pháp của Đức Thánh Linh. Sau đó Ngài bảo họ phải 

đợi trong thành Giêrusalem cho tới khi họ nhận lãnh được “quyền năng”. Công vụ 1:8; Mathiơ 

12:28; Eâphêsô 6:18.  

4. Huyết của Chúa Jêsus  

Sự công bố huyết Chúa Jêsus dường như có hiệu lực mạnh mẽ trên kẻ thù. Thật sự có quyền 

năng trong huyết. (Khải huyền 12:11).  

5. Nói lẽ thật 

Phương pháp cuối cùng mà chúng ta có thể thực hành uy quyền của chúng ta là lời làm 

chứng của chúng ta 

Trước tiên, đó là lời công bố về hành động và đặc tính vĩ đại của Đức Chúa Trời. Một ý 

nghĩa khác của từ làm chứng là công bố lẽ thật về chính chúng ta-tích cực lẫn tiêu cực. Chúng ta có 

thể công bố với kẻ thù mọi sự thật về chúng ta trong Đấng Christ. Lời chứng sự thật này là một vũ 

khí mạnh mẽ, nó sẽ đập vỡ sự hăm doạ và buộc tội của kẻ thù vốn mất dần niềm tin và khiến chúng 

ta không thể thực hành uy quyền của mình. 

Chúng ta phải xử lý kẻ thù. Nó là một kẻ thù đã bị thất bại, nhưng nó vẫn giữ chặt đất của 

mình cho tới khi chúng ta thực hành uy quyền được Đức Chúa Trời ban cho để chống lại nó.   
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HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 8 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Đời sống tôi phản ánh, “Đấng ở trong tôi lớn hơn kẻ ở trong thế gian” như thế nào? 

- Có lĩnh vực nào trong đời sống mà tôi không bước đi trong sự đắc thắng? Tôi phải 

thực hiện hai hoặc ba bước quan trọng nào để bắt đầu thay đổi điều này? 

- Tôi tin gì về uy quyền của Kinh Thánh mà tôi và những Cơ đốc nhân khác sở hữu? 

- Niềm tin của tôi về uy quyền của Đấng Christ là gì? Điều này ảnh hưởng như thế 

nào trên đời sống hàng ngày của tôi? 

- Tôi biết điều gì là cản trở lớn nhất đối với tôi trong sự thực hành uy quyền trong 

Đấng Christ?  Tôi phải làm gì để loại bỏ sự cản trở này? 

- Có những vấn đề hoặc lĩnh vực nào trong đời sống mà tôi có thể thay đổi khi công 

bố sự thật về chính tôi trong Đấng Christ? Những lĩnh  vực này chịu sự ảnh hưởng 

như thế nào? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Điều gì ngăn trở chúng ta sống theo lẽ thật của thẩm quyền Đấng Christ trong 

chúng ta? làm thế nào để chúng ta loại bỏ những cản trở này? 

- Là một Thân thể chúng ta nên thực hành uy quyền của chúng ta trong Đấng Christ 

ở vấn đề nào?  

- Bức tranh của uy quyền theo Kinh Thánh và con người có uy quyền là gì? 

- Làm thế nào đời sống và mối thông công trong Hội Thánh chúng ta được thay đổi 

nếu chúng ta bắt đầu sử dụng thường xuyên năm phương pháp thực hành uy 

quyền? 
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CHƢƠNG 9 

 TẠI SAO MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI YÊU THƢƠNG  

LẠI CHO PHÉP ĐIỀU ÁC XẢY RA? 

 

Đây là một câu hỏi quyết định đối với Cơ đốc nhân.  Một số Cơ đốc nhân bị đè nén bởi ý 

nghĩ một Đức Chúa Trời tốt lành lại để cho cái ác huỷ diệt con người. Điều ác cũng là một trong 

những trở ngại lớn đối với người phi Cơ đốc khi họ nghĩ về Đức Chúa Trời. Những tai ương không 

lý giải được đều bị gán cho là “hành động của Đức Chúa Trời”. Thực chất câu hỏi đó là: “tại sao 

Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra?”. 

Chúng ta có câu trả lời cho câu hỏi này  

Chúng ta không thể chống lại ma quỉ và cầu nguyện đuổi chúng một cách xác quyết nếu 

chúng ta không biết tại sao chúng ở đây. Nhiều người tin rằng mọi thứ xảy ra là ý muốn của Đức 

Chúa Trời. Nhưng đây không phải là quan niệm của Cơ đốc nhân-nó là thuyết định mệnh. Những 

tôn giáo khác có quan điểm thuyết định mệnh và ý trời. Họ nói, “ý trời sẽ thành”, dù cho điều gì xảy 

đi chăng nữa thì đó là ý trời. Cơ đốc giáo biết rằng Đức Chúa Trời có ý muốn mà Ngài bày tỏ trong 

lời Ngài. Người ta có thể chọn vâng theo hay không mà thôi (Giôsuê 24:15; Giăng 3:19-21; Khải 

huyền 3:20). Cơ đốc giáo có câu trả lời cho câu hỏi cái ác trên đất mà không rơi vào buộc tội Đức 

Chúa Trời trong mọi việc. 

Chúng ta đã gặp kẻ thù và nó là chúng ta.  

Lý do đầu tiên cái ác có mặt trên đất là do sự chọn lựa của con người. Cái ác, về ý nghĩa đạo 

đức không phải là lỗi của Đức Chúa Trời. Trãi qua hàng ngàn năm, hàng triệu người đã đưa ra hàng 

triệu sự chọn lựa thúc đẩy cái ác vào thế gian cho tới tình trạng hiện tại của nó. Tất cả chúng ta điều 

chịu ảnh hưởng bởi tội lỗi của người khác và bởi cái ác như nó đang hiện hữu trong thế gian. Tất cả 

chúng ta điều chết bất chấp tội lỗi riêng của mình hay là sự vô tội. Tất cả mọi sự ác điều có nguyên 

nhân của nó. Đôi khi trách nhiệm là do cá nhân. Có khi là kết quả của sự chọn lựa của nhiều người. 

Đôi khi sự chọn lựa là do vô đạo đức, có lúc đơn giản là do sự lạc lối. 

Điều gì ngăn Ngài không kết thúc chiến tranh, giữ cho người ta khỏi bi kịch, và khiến cho 

trái đất thành một nơi xinh đẹp để sống? Cái ác được phép tồn tại trên đất vì ý chí tự do có giá trị 

hơn là không có sự hiện diện của cái ác. Đức Chúa Trời tạo ra chúng ta với ý chí tự do. Thiếu đi 

điều này thì chúng ta sẽ không phải là con người. Ý chí tự do hoàn toàn cần thiết cho chất lượng của 

mối quan hệ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải có với Ngài và với loài người. 

Con rối có thể hƣởng thụ tình yêu không? 

Đức Chúa Trời mong muốn có mối liên hệ với con người. Chúng ta sẽ chẳng biết đến mối 

quan hệ thân thiết với cha thiên thượng hoặc với những người khác nếu chúng ta như những búp bê, 

chỉ đáp ứng lại tác động bởi sợi dây kéo. Tự do chọn lựa để yêu hay không yêu là cơ bản của mối 

quan hệ. 

Đức Chúa Trời đã thực hiện sự chọn lựa đó rồi. Ngài nói rằng ý chí tự do còn xứng đáng lâu 

dài hơn tất cả những điều ác mà chúng ta tích tụ lại. Ngài còn độc ác hơn nếu loại bỏ “nhân 

tính”…tự do của chúng ta…tự do của ý chí chúng ta. Điều này thật sự là sự tranh luận về triết học: 

hoặc là Đức Chúa Trời của sự yêu thương nhưng không có mọi quyền năng hoặc là Ngài có mọi 

quyền năng nhưng không yêu thương. 
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Có phải Đức Chúa Trời phạm tội không? 

Có nhiều điều chúng ta không hiểu về sự đau khổ của con người và chắc chắc là có nhiều 

điều chúng ta không biết về Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan vô tận của Ngài, Đức Chúa Trời là 

Đấng công bình. Sự công bình của Ngài không có sự thoả hiệp. Do đó, Đức Chúa Trời không dừng 

một trận chiến mà không dừng tất cả mọi trận chiến. Ngài không thể chặn một điều ác mà không 

chặn tất cả mọi điều ác. Ngài sẽ làm tê liệt ý chí tự do của mỗi con người sống, bởi đó sẽ loại trừ ý 

chí tự do và bất cứ cơ hội nào cho chúng ta để có mối quan hệ thật với Ngài.  

Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương quan tâm tới tình trạng của thế gian và công việc của 

loài người. Từng điều ác, từng điều không công bình, từng nổi đau và những giọt nước mắt điều 

làm cho tấm lòng của Ngài tan vỡ (Êsai 63:10; thi thiên 78:40), quyền năng của Đức Chúa Trời, sự 

yêu thương, công bình và giải pháp khôn ngoan là Chúa Jêsus và thập tự giá (Giăng 3:16). 

Sự đau khổ không kéo dài mãi mãi. 

Nổi khổ của con người cũng không quan trọng trong ánh sáng của mối quan hệ đời đời với 

Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã mở một con đường cho loài người để thoát khỏi hậu quả của sự 

ích kỷ của riêng họ-để thoát khỏi điều ác mà họ mang đến cho chính mình.  Không ai phải chịu đau 

khổ muôn đời trừ khi họ muốn sống như vậy.  

Là ngƣời chiến thắng chứ không phải là nạn nhân. 

Có một lý do khác tại sao cái ác còn trên đất, nó cũng là do sự phát triển của loài người. Nếu 

chúng ta chiến thắng thì trước hết chúng ta phải nhận thức đầy đủ về cái ác, thế giới ích kỷ mà 

chúng ta đang sống. Chúng ta tiếp tục bị phơi trần, và chịu đựng những hậu quả của cuộc sống trong 

thế giới sa ngã (Hêbơrơ 11:24-26). 

Đức Chúa Trời sử dụng cái ác trong thế gian để phát triển chúng ta. Ngài muốn chúng ta 

thừa nhận điều đang xảy ra trên đất để phát triển đời sống chúng ta mà không để nó bắt lấy chúng 

ta. Đức Chúa Trời dùng thế giới sa ngã để tăng trưởng chúng ta qua những hoạn nạn, thử thách và 

khổ nạn. Nhưng cũng không nên để những hoàn cảnh đó cướp đi sự đắc thắng của chúng ta. Không 

phải chúng ta luôn có chiến thắng từ những điều gì đó, nhưng chúng ta có thể có chiến thắng trong 

mọi sự. Chiến thắng là trong tấm lòng. Chiến thắng là trở thành người vượt lên trong mọi hoàn 

cảnh.  

Chiến thắng không ẩn bên dƣới kính chống đạn. 

Họ nghĩ rằng chiến thắng là không có những thử thách, đau khổ và cám dỗ. Họ hoàn toàn 

không chuẩn bị khi thực tế xâm chiếm đời sống họ 1 Phierơ 4:12-13.  Phierơ viết thư này cho 

những Cơ đốc nhân hàng ngày đang bị nộp cho sự bắt bớ và cái chết. Phierơ bảo họ rằng không có 

điều gì chúng ta trãi qua có thể sánh với mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Và ông bảo họ hãy vui 

mừng ở giữa những hoàn cảnh tồi tệ nhất.  

Chúng ta điên rồ hoặc là chúng ta biết điều gì đó 

Cách duy nhất chúng ta có thể vui mừng ở giữa cơn khổ nạn là chúng ta bị điên rồ hoặc là 

chúng ta biết đủ về Đức Chúa Trời, về lời của Đức Chúa Trời và về tình trạng của loài người và địa 

cầu của chúng ta. 

Qua mọi hành động và phản ứng của chúng ta, qua từng giờ và trong từng hoàn cảnh, chúng 

ta đang bày tỏ vinh hiển của Đức Chúa Trời-đặc tính của Ngài - đối với mọi người xung quanh. Ở 

giữa những thất vọng, chúng ta có thể vui mừng vì Đức Chúa Trời trong chúng ta là đắc thắng. Và 

đặc tính của Đức Chúa Trời sẽ được bày tỏ cho người khác khi chúng ta đối diện với thử thách. 

Giacơ 1:2-4. Vì sự thử thách kinh khủng đang sản sinh ra điều gì đó có giá trị vô song trong đời 

sống chúng ta: đó là sự chịu đựng.  
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Phần lớn nhiều người không có cơ hội để thay đổi hoàn cảnh trong đời sống. Họ chỉ biết đơn 

giản là chịu đựng. Sự chịu đựng là đi qua những gì mà cuộc sống mang tới cho chúng ta với niềm 

vui trong tấm lòng. Chúa Jêsus không chết trên thập tự giá để chúng ta có thể trốn tránh cuộc sống 

nhưng chúng ta phải là người chiến thắng. 

Làm thế nào chúng ta có thể hoàn thiện, trọn vẹn và chẳng thiếu thốn gì? Đơn giản là chịu 

đựng. Nó chỉ là việc nhận thức rằng mỗi hoàn cảnh đang làm cho chúng ta tăng trưởng-rằng chúng 

ta thật sự đang trở nên giống Chúa Jêsus trong sự vui mừng, Đấng đã chịu đựng nhiều hơn bất cứ ai 

trong chúng ta từng chịu đựng. Rôma 5:1-5 

Hết lòng bao gồm cả sự thất vọng 

“Khoe mình trong hoạn nạn” có nghĩa gì? Nó có nghĩa là không tránh né, hoặc giả vờ sự 

hoạn nạn không tồn tại. Khoe mình trong hoạn nạn gồm cả sự chấp nhận những tình huống không 

mong muốn, sự lộn xộn không chịu được cùng sự thất vọng. Không có lời chứng nào trong thế gian 

lớn hơn điều mà Cơ đốc nhân đã chịu đựng, họ thật sự vui mừng trong điều đó và vượt qua mọi 

điều mà thế gian và ma quỉ ném vào họ, làm cho những điều này hành động cho chúng ta và không 

chống lại chúng ta là trận chiến thuộc linh thật sự.  

Rôma 5:4-5 cho thấy rằng sự hoạn nạn sanh sự rèn tập. Đây là mục tiêu của Đức Chúa Trời dành 

cho mỗi chúng ta. Đức Chúa Trời đang xây dựng chúng ta-làm cho chúng ta mạnh mẽ, trưởng thành 

và giống với Chúa Jêsus nhiều hơn. Phục truyền 8:2. Đối với dân Ysơraên đồng vắng không phải là 

một nơi tốt đẹp, nó không phải là nơi để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. 

Đồng vắng sinh sôi 

 Đồng vắng là nơi chết chóc, cũng là nơi cả một thế hệ lớn lên yếu ớt và diệt vong. Đồng 

vắng cũng là một nơi của sự sống, nơi đó cả một thế hệ được sanh ra và nuôi dưỡng. Thế hệ mới 

này trở thành những chiến sĩ chinh chiến của Ysơraên.  

Đồng vắng của chúng ta là một phần của cuộc sống trong thế giới sa ngã, tất cả chúng ta điều phải 

trãi qua, không ai được miễn trừ.  

 Có nhiều đồng vắng trong cuộc sống. Nếu chúng ta không hiểu tại sao Đức Chúa Trời đang 

cho phép chúng ta trãi qua thì chúng ta sẽ trở nên thất vọng và cay đắng Ngài. Chúng ta cũng phải 

đối diện với đồng vắng của mình, vượt qua chúng và bày tỏ sự chiến thắng của Đức Chúa Trời 

trong đời sống thực tế của chúng ta.  

Đồng vắng luôn làm cho người ta khiêm nhường, nó khiến cho chúng ta độc lập hơn. Khiêm 

nhường là điều tốt, chúng ta nên sợ sự kiêu ngạo  

Trở thành con đƣờng đƣợc thử nghiệm 

Lý do thứ hai Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào đồng vắng là để được thử nghiệm. Đức Chúa 

Trời thử thách chúng ta cũng một cách như vậy. Ngài cho phép chúng ta ở trong hoàn cảnh để bày 

tỏ thực chất trong tính cách của chúng ta. Dưới những áp lực thì những gì trong chúng ta sẽ được 

bộc lộ ra. Chỉ có trong đồng vắng thì bạn mới biết thực chất của lòng mình. Khi chúng ta đối diện 

những tình huống không như ý muốn, thì chúng ta sẽ có thái độ ngay lúc đó là chúng ta trở nên giận 

dữ, và phàn nàn. Chúng ta có thể buộc tội người khác, trong sự khiêm nhường chúng ta có thể chấp 

nhận điều mà chúng ta thấy và xử lý chúng có trách nhiệm. 

Điều phải làm trong đồng vắng.  

- Thật sự cảm tạ Chúa vì đã bày tỏ cho bạn những điều trong lòng. 

- Ăn năn, cầu xin Đức Chúa Trời tha thứ cho mọi tội lỗi và động cơ sai, bạn cũng có thể xin 

người khác tha thứ cho bạn. 
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- Tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để vượt qua và tạo nên những thói quen và thái độ 

mới. 

- Chống trả kẻ thù  

- Không bao giờ phủ nhận rằng bạn đang trãi qua kinh nghiệm đồng vắng. 

- Không cảm thấy bị buộc tội vì những điều xuất hiện trong thời kỳ từng trãi đồng vắng.  

- Đơn giản nói rằng: “cảm ơn Đức Chúa Trời, vì đã bày tỏ cho con những điều ở trong lòng. 

Bây giờ con sẽ làm điều gì đó với nó”. 

Tại sao có quá nhiều ngƣời lãnh đạo sa ngã? 

Nếu thân thể của Đấng Christ thiếu bất cứ điều gì, thì nó thiếu người lãnh đạo tin cậy, trưởng thành 

và kiên định. Chúng ta cần người lãnh đạo dẫn dắt trong sự khiêm nhường và mạnh mẽ. Khi người 

lãnh đạo sa ngã thì hậu quả thật là kinh khủng. Có lẽ họ chưa được thử nghiệm đúng đắn trong đồng 

vắng. 

Hàng ngàn người đã không còn tiếp tục nữa vì họ tin rằng họ có Đức Chúa Trời ban cho họ 

sự giải thoát ngay khỏi đồng vắng. Đức Chúa Trời muốn những người lãnh đạo sẵn lòng đứng lên 

và được thử thách qua đồng vắng. Tiềm năng lãnh đạo của một người càng lớn thì thử thách mà 

người đó phải đối mặt càng cao.  

Hội Thánh cần những người cho phép Đức Chúa Trời phát triển họ để họ đứng trong nơi 

nóng bổng của chiến trường và không phản bội hoặc làm thất vọng những ai nhìn xem họ để có sức 

mạnh và sự vững vàng. Đồng vắng là nơi chúng ta có khuynh hướng về tội lỗi, nơi đó dễ dẫn lạc 

đường. Đức Chúa Trời đưa chúng ta qua thời gian này không phải để thất bại nhưng để chỗi dậy. 

Nếu chúng ta tiếp tục vâng lời Ngài trong những hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta thật sự kết ước. 

Đồng vắng là một trong những nơi tốt nhất để chúng ta lớn lên. Khi chúng ta trãi qua đồng 

vắng, chống lại tội lỗi, vâng lời Đức Chúa Trời và trụ vững mỗi cám dỗ thì chúng ta thật sự có đặc 

tính và đang lớn lên trong tâm linh 

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 9  

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Có những lúc khó khăn nào trong cuộc đời  mà tôi đã nghi ngờ tình yêu, sự khôn 

ngoan và quyền năng của Đức Chúa Trời không? Bây giờ tôi có thể hiểu biết hơn 

về lý do thật của những hoàn cảnh khó khăn đó chưa? 

- Tôi đã từng có quan niệm sai về sự hiện hữu của ma quỉ trong thế giới này không? 

Quan điểm của tôi thay đổi như thế nào qua bài học này? 

- Tôi thường phản ứng như thế nào đối với sự ảnh hưởng của ma quỉ trên đời sống 

tôi? sự phản ứng này ảnh hưởng tới mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời như 

thế nào? 

- Làm thế nào tôi “xem mọi sự như là điều vui mừng” ở giữa hoàn cảnh khó khăn. 

Điều này ảnh hưởng tới hành vi và suy nghĩ của tôi trong cuộc sống như thế nào.  

- Tôi phải làm gì để khôi phục lại tính nhẫn nại trong thời gian khó khăn? 

- Có những hoạn nạn hoặc khó khăn nào trong đời sống mà tôi có thể vui mừng ngày 

hôm nay không? 

- Tôi có được những ích lợi gì qua những kinh nghiệm “trong đồng vắng”? 
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DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Tại sao Cơ đốc nhân và Hội Thánh có khuynh hướng chung là tránh sự nghi ngờ lý 

do ma quỉ hiện diện trên đất. 

- Tại sao ý chí tự do lại quá quan trọng với công tác của Đức Chúa Trời trên đất? 

- Khi đối diện với cái ác, chúng ta phải có hành động gì để phát triển đặc tính của 

chúng ta và khiến chúng ta trở thành Cơ đốc nhân mạnh mẽ? 

- Nếu hoạn nạn, thử thách và cám dỗ là điều chắc chắn xảy ra thì chúng ta nên có 

thái độ nào đối với chúng? Tại sao thời gian thử thách trong đồng vắng và sự hạ 

mình lại quá trái ngược với suy nghĩ của chúng ta? Hội Thánh sẽ ra sao nếu không 

có thời gian thử thách và hạ mình? 
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CHƢƠNG 10  

GIẢI THOÁT CHÚNG TA RA KHỎI ĐIỀU ÁC 

 

Gia cơ 1:13-15; I Côrinhtô 10:13 

Kinh Thánh bày tỏ rằng cám dỗ không phải là tội lỗi. Nếu cám dỗ đem theo tội lỗi thì Chúa 

Jêsus phạm tội. Theo 1 Côrinhtô, cám dỗ có thể “áp đảo” chúng ta. Trở nên tạo vật mới có nghĩa là 

gì? 2 Côrinhtô 5:17. Nó có nghĩa tội lỗi không còn là một phần của con người chúng ta nữa. Ma quỉ 

sẽ khêu khích chúng ta phạm tội vì chúng ta tin rằng tội lỗi là một phần của con người chúng ta. 

Thay vì tin vào lời nói dối của hắn, chúng ta phải tin vào Kinh Thánh khi Kinh Thánh nói chúng ta 

được trở nên mới.  

Bạn không phải là ngƣời duy nhất 

Theo 1 Côrinhtô cám dỗ cũng là điều thông thường đối với con người. Nhiều người tin rằng 

chỉ có mình họ mới có suy nghĩ tội lỗi. Những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời trưởng 

thành thật sự sẽ xưng nhận sự tranh chiến cùng sự cám dỗ một cách dễ dàng. Cám dỗ mà chúng ta 

trãi qua là điều thông thường đối với Cơ đốc nhân trên khắp thế giới và sức mạnh của chúng trên 

chúng ta bị giảm đi. Ngay cả khi chúng ta nói “không”, thì cũng không đuổi được quyền lực đó. 

Chúng ta xử lý quyền lực khó chịu đằng sau sự cám dỗ bằng sự hạ mình và mở lòng ra trước Đức 

Chúa Trời và con người. Chúng ta nghĩ rằng sự cám dỗ cản trở chúng ta trở thành điều Đức Chúa 

Trời muốn chúng ta trở thành. Nhưng không có cám dỗ sẽ không khiến chúng ta trở thành Cơ đốc 

nhân tốt hơn.  

Tội lỗi không phải là điều chắn chắn 

Nếu chúng ta tin rằng mình không có cơ hội chống lại nó thì chúng ta bị kết tội. Nhưng 1 

Côrinhtô 10:13 chỉ cho chúng ta thấy rằng cám dỗ không vượt quá sức chịu đựng của chúng ta.  

Hàng ngàn Cơ đốc nhân vẫn tiếp tục sa vào tội lỗi vì họ không có khải tượng của một tạo 

vật mới mà họ ở trong Đấng Christ (Rôma 6:14). 

 Chúng ta hãy tập trung vào sự công nghĩa của Đức Chúa Trời trong chúng ta hơn là tập 

trung vào khả năng của tội lỗi. Nhưng với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh thì chúng ta sẽ càng trở 

nên giống như Chúa Jêsus mỗi ngày (Giuđa 24). 

Luôn có một lối thoát 

1 Côrinhtô 10:13 hứa rằng Đức Chúa Trời sẽ luôn mở lối thoát khỏi sự cám dỗ. Đời sống 

của Giôsép là một bài học tuyệt vời về cách thoát khỏi sự cám dỗ.  

Giôsép nói với bà Phôtipha, “làm sao tôi có thể phạm tội với Đức Chúa Trời và làm điều ác 

này?” Giôsép sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ông thoát khỏi cám dỗ vì ông biết sự phản ứng 

của Đức Chúa Trời đối với hoàn cảnh. Cầu xin sự kính sợ Đức Chúa Trời, theo châm ngôn đó là 

“ghét điều ác” (Châm ngôn 8:13). 

Sự tấn công trực diện 

 Đôi khi Đức Chúa Trời cho phép chúng ta bị kẻ thù tấn công.  

Đây là Phaolô, một người đầy dẫy Đức Thánh Linh, bị dằm xóc bởi quỉ sứ của Satan. Mỗi 

Cơ đốc nhân đều có và sẽ trãi qua cuộc tấn công của kẻ thù. Hầu như Đức Chúa Trời cho phép điều 

này vì Ngài muốn chúng ta biết cách chống trả. Đức Chúa Trời cho phép cuộc tấn công tiếp tục, vì 
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ân điển của Ngài đủ cho mọi người. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta thụ động chấp 

nhận tất cả những điều ma quỉ ném trên đường của chúng ta. 

Năm cách chống lại cuộc tấn công của Satan. 

2 Côrinhtô 12:10 liệt kê ra năm cách thông thường: yếu đuối, sỉ nhục, túng ngặt, bắt bớ và 

khốn khó. 

1. Yếu đuối 

Điều này đơn giản có nghĩa rằng ma quỉ có thể tấn công vào cơ thể vật lý của chúng ta. Ở đây 

không hàm ý rằng mọi bệnh tật điều đến từ ma quỉ. Thông thường, chúng ta bị bệnh không phải do 

ma quỉ, do vi khuẩn, vi rút, hoặc sự khác thường. Bệnh tật cũng có thể là kết quả của sự lạm dụng 

thân thể.  

Tuy nhiên, đôi khi bệnh tật xuất phát từ nguồn gốc siêu nhiên. Nó có thể là hành động của Đức 

Chúa Trời. Đôi khi Đức Chúa Trời dùng bệnh tật như là sự phán xét vật lý. Khi Ngài thực hiện điều 

này, đó là hành động thương xót để đem lại sự ăn năn và sự phục hồi. Một nguồn gốc siêu nhiên 

khác của bệnh tật có thể là ma quỉ. Chúng ta cần phải chống cự sự tấn công của nó. Nếu chúng ta 

không rõ đó có phải là sự tấn công từ Satan không thì chúng ta cần cầu hỏi Chúa. Ngài sẽ thành tín 

để chỉ cho chúng ta biết nguồn gốc của vấn đề.  

2. Chỉ trích  

Satan tấn công qua sự chỉ trích, nó cố gắng khiến chúng ta cảm thấy mình tồi tệ.  Thế gian 

nhắm mắt lại với Hội Thánh của Chúa Jêsus. Thế giới cố gắng gáng cho Cơ đốc nhân bằng những 

giáo phái kỳ dị, hoặc là người lãnh đạo tôn giáo giả hình. Một cách để chặn nó lại là chống lại sự 

cám dỗ. Cũng vậy, chúng ta có thể khóa cuộc tấn công của Satan trên người khác bằng cách từ chối 

chuyền đi những chuyện vu khống và tin đồn nhảm.  

3. Sự đau khổ  

Khi những hoàn cảnh và các mối quan hệ vây hãm thì chúng ta luôn bị cám dỗ để ngã lòng 

thay vì vẫn vững vàng trong đức tin. Có một áp lực lạ thường để từ bỏ, biến mất, đốt cháy hoặc là 

cảm thấy chúng ta không thể đương đầu với cuộc sống hoặc chức vụ.  

4. Bắt bớ  

Satan cũng tấn công qua sự bắt bớ. Nó sẽ ngăn trở sự rao giảng phúc âm bằng việc bắt bớ 

người rao giảng. Satan cũng dùng sự bắt bớ để ngăn chặn người ta không còn tiếp tục là Cơ đốc 

nhân tận hiến nữa.  

5. Khó khăn 

Cuối cùng, Satan có thể tấn công vào những nhu cầu của chúng ta hoặc đem tới những khó 

khăn trên đời sống chúng ta-theo 2 Côrinhtô 12:10. Đây là chiến lược lớn nhất của kẻ thù để làm 

mất uy tín của Đức Chúa Trời và sự thành tín của Ngài, khiến cho công việc của Ngài không tiến 

triển. Chúng ta cần phải chống lại kẻ thù và thấy sự giải phóng về tài chính, xây dựng, công nhân và 

tất cả những điều cung ứng mà chúng ta cần cho chức vụ.  

Đến lúc phải chặn nó lại 

Nó biết bản chất con người và đang dựa vào sự thiếu kiên nhẫn của chúng ta, hy vọng là 

chúng ta sẽ đầu hàng trước, Nếu chúng ta tiếp tục chống cự nó thì cuối cùng nó sẽ đầu hàng. Nếu 

chúng ta chắc chắn rằng chúng ta có uy quyền, thì nó sẽ nhận ra điều này và cuối cùng sẽ ngưng tấn 

công. Chiến thắng thuộc về chúng ta nhưng cái giá của nó là đức tin và sự vững lòng. Không có con 

đường tắt để làm cho mạnh mẽ hoặc thêm chí khí. Chúng ta bị thử nghiệm để có thể phát triển tính 



CHIẾN TRẬN THUỘC LINH   41                                                                

 

cách. Đức Chúa Trời đang kêu gọi chúng ta ngưng trở thành nạn nhân và trở nên những chiến sĩ 

dũng mãnh trong mọi khía cạnh thực tại của cuộc sống.  

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 10 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Tôi có nhận thức được lãnh vực mới nào trong đời sống tôi dễ  mắc phải cám dỗ 

không? Tôi phải thực hiện hai hoặc ba bước quan trọng nào để bẽ gãy sự thất bại 

trong lãnh vực này? 

- Tôi phải làm gì để vượt qua cảm giác đơn độc mà tôi có thể cảm nhận khi bị cám 

dỗ? 

- Tôi cần có thái độ đúng nào để đánh bại sự cám dỗ khi chúng xuất hiện? 

- Tôi phải làm gì để huỷ bỏ sự chỉ trích của Satan chống lại tôi? 

- Tôi có sẵn lòng chịu đựng khó khăn trong trận chiến thuộc linh để chống lại kẻ thù 

mà không đầu hàng không? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Nguồn gốc của sự cám dỗ là gì? Tại sao những hoàn cảnh và môi trường không 

phải là nhân tố chính trong sự cám dỗ? 

- Sự khác nhau giữa cám dỗ và tội lỗi là gì? Tại sao hiểu được sự khác nhau này là 

điều quan trọng?  

- Tại sao sự xưng nhận công khai và sự giải trình rất có hiệu  quả trong sự đấu tranh 

chống lại tội lỗi và điều ác? 

- Chúng ta phải làm gì trong mối thông công của Hội Thánh để chống lại sự cám dỗ 

hiệu quả hơn? 
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CHƢƠNG 11 

CẦU NGUYỆN CÓ THẬT SỰ ĐEM TỚI SỰ THAY ĐỔI KHÔNG? 

 

Những lực lượng to lớn đang xung đột, bắt đầu càng quét linh hồn chúng ta. Chúng ta cũng 

được lớn lên như những người lính. Chúng ta chiến đấu không chỉ cho chính chúng ta, nhưng cho 

những nạn nhân khác của cuộc tấn công của Satan. Chúng ta phải là những chiến sĩ thuộc linh cho 

vương quốc tự do.  

Rút lui trong sự hoảng sợ hoặc chống trả cách giận dữ 

Nhiều người có thiện chí đã cho đi tiền bạc, thời gian và cả nỗ lực của mình mong cải thiện 

được tình trạng của con người, nhưng lại phớt lờ con đường thuộc linh để chống lại cái ác. Họ quan 

tâm quá nhiều tới tình trạng của con người hơn là tới tấm lòng của Đức Chúa Trời, không dành thời 

gian hoặc có quá ít thời gian để cầu nguyện, đánh trận thuộc linh hoặc truyền giáo. 

Cơ đốc giáo toàn vẹn bắt đầu bằng việc nhận biết Đức Chúa Trời làm cho bạn và bạn là ai 

trong Đấng Christ. Chúng ta chẳng bao giờ trưởng thành cho tới khi chúng ta chấp nhận trách 

nhiệm mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta ở đây để chiến đấu, chúng ta càng hiểu 

điều này sớm chừng nào thì càng tiến dần tới Cơ đốc giáo toàn vẹn chừng nấy.  

Phòng thủ và tấn công  

Là một người lính, chúng ta đảm nhiệm cả hai vị trí tấn công và phòng thủ. Êphêsô 6:10-11 

Đứng vững là sự phòng thủ bằng công bình và lẽ thật. Chúng ta muốn lọt vào hàng phòng ngự của 

Satan. Thật không may nhiều người chỉ tiến hành phòng thủ thuộc linh mà thôi. 

Cửa địa ngục đang thắng thế 

Kinh Thánh không nói rằng các cửa địa ngục sẽ tự động ngã xuống. Cửa là một vũ khí 

phòng thủ. Nếu không tấn công thì chúng cứ đứng đó. Các cửa địa ngục sẽ không tự ngã xuống. Khi 

chúng ta tiến lên chống lại các cửa địa ngục thì chúng sẽ không thắng được (Mathiơ 16:18). 

Chúng ta có thể biết cách tấn công như thế nào cho Đức Chúa Trời từ kinh nghiệm chiến 

đấu vì vùng đất hứa của họ (Các quan xét 3:1-2).  Đức Chúa Trời giải phóng dân Ysơraên khỏi cảnh 

nô lệ ở Êdíptô. Khi chúng ta được cứu, chúng ta được mang ra khỏi cảnh nô lệ. Điều này tương 

quan tới đời sống Cơ đốc nhân của chúng ta. Cuối cùng sau 40 năm, một dân xuất hiện đủ trưởng 

thành, đủ cam kết, đủ mạnh mẽ để được tin cậy bước vào vùng đất hứa.  

Những kẻ thù trong đồng vắng  

Đức Chúa Trời dẫn họ qua sông Giôđanh bằng hành động siêu nhiên khác và họ bước vào 

vùng đất hứa. Chắc hẳn họ mong mỏi sự bình an, thịnh vượng và thoải mái. Nhưng đất hứa đầy dẫy 

những người ngoại ban, những bộ tộc hiếu chiến thờ phượng những vị thần xa lạ. Đức Chúa Trời 

không thất hứa và đất hứa đúng là dành cho họ (Các quan xét 3:1). Nhưng Đức Chúa Trời không 

phán xét họ một cách siêu nhiên, Ngài để họ cho dân Ysơraên xử lý. Họ cần phải học cách chiến 

đấu. 

Chúng ta phải chiến đấu 

Kinh Thánh dạy cho chúng ta biết rằng trừ khi chúng ta đuổi những kẻ thù đi nếu không thì 

chúng sẽ chẳng bị đuổi. Giống như những con cái của Ysơraên, vùng đất hứa của chúng ta cũng 

hoàn thành. Đức Chúa Trời đã làm cho ma quỉ những điều mà Ngài sẽ làm trên đất này. Sự yên 
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nghĩ tuỳ thuộc vào chúng ta. Nếu chúng ta vâng theo Đức Chúa Trời một cách trung thành thì 

chúng ta chẳng bao giờ bị thua trận, 

Chúng ta đã tạo ra một mớ hỗn độn trên đất qua tội lỗi của chúng ta. Cha trên trời của chúng 

ta đã nói một cách khôn ngoan rằng: mặc dầu Ngài sẽ giúp chúng ta nhưng chúng ta phải làm sạch 

mớ hỗn độn đó. Chúng ta phải truyền giáo, chúng ta phải cầu nguyện. Chúng ta phải chống cự ma 

quỉ. Nếu chúng ta đang chờ đợi Đức Chúa Trời làm tất cả mọi đều thì chúng ta đang chờ đợi vô ích. 

Vũ khí Ngài ban cho chúng ta   

Làm thế nào để bắt đầu trận chiến thuộc linh? Phương pháp quan trọng hàng đầu là qua sự 

cầu thay (1 Timôthê 2:1). Mỗi sự kiện và phong trào quan trọng trong lịch sử Hội Thánh được khai 

sanh trong sự cầu nguyện.  

Cầu xin 

Một loại cầu nguyện mà Phaolô đề cập là “sự cầu thay”.  Cầu thay đơn giản là sự thỉnh cầu 

với Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải biết cầu xin với động cơ đúng, nhưng chúng ta phải luôn 

cảm thấy tự do khi cầu xin Ngài. 

Cảm tạ  

Phaolô cũng nói đến lời cảm tạ “cảm tạ”. Chúng ta nên dạn dĩ công bố rằng Ngài sẽ làm 

những điều mà chúng ta cầu xin Ngài làm. Mỗi lời cầu nguyện cảm tạ là phóng một mũi tên vào 

trong trại của Satan.  

Khẩn nài 

Khi Phaolô nói tới sự “khẩn nài” hay sự “cầu thay” như là một loại cầu nguyện thì nó có hai 

ý nghĩa. Trước nhất, đó là chức vụ và cầu nguyện “thay mặt cho”. Ngài đang cầu thay cho chúng ta 

trước Cha từng giây phút (Hêbơrơ 7:25). 

Điều thứ hai, khẩn nài hoặc cầu thay có nghĩa là “đứng giữa”. Chúng ta không thể cầu thay 

cho chính chúng ta. Chúng ta đứng giữa đối tượng mà chúng ta cầu thay và Đức Chúa Trời; hoặc 

giữa đối tượng đó và ma quỉ. 

Sự cầu nguyện của chúng ta dâng lên Ngài làm chậm lại sự phán xét và mở rộng cơ hội cho 

cá nhân ăn năn (Xuất 32:32; 2 Phierơ 2:9; Sáng 18:16-33).  

Chúng ta là mối đe doạ cho ma quỉ 

Đó là lý do mà ma quỉ dùng hết sức để ngăn trở chúng ta. Quyền lực của bóng tối sẽ trói 

buộc chúng ta vào nan đề của chính chúng ta để không còn cầu thay cho người khác. Nhưng bằng 

mọi giá, nó muốn ngăn trở chúng ta khỏi sự cầu thay và gây trở ngại cho công việc của nó trên đất. 

Chúng ta phải chống lại quyền lực bóng tối một cách mạnh mẽ.  

Cột và mở  

Chúa Jêsus nói, “hễ điều gì mà các ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ buộc ở trên trời, điều gì 

các ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. (Mathiơ 16:19). Chúng ta đuổi kẻ thù khỏi 

đối tượng mà chúng ta cầu nguyện (cột), và chúng ta cầu nguyện cho vương quốc được đến trên 

những đối tượng đó (mở). Chúng ta trói cột quyền lực của ma quỉ khỏi hành động và ảnh hưởng và 

chúng ta mở cho những thiên sứ và Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động và ảnh hưởng. 
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Bạn có phải là ngƣời bị bỏ quên không? 

Êsai nói rằng Chúa nhìn thấy cái ác trong thế gian và Ngài không thích điều Ngài nhìn thấy 

đó. Đức Chúa Trời cũng có những phản ứng xúc động đối với điều Ngài nhìn thấy. Ngài đau buồn 

và không vui với những điều Ngài nhìn thấy. Ngài không thích những điều đó cũng không bỏ qua 

điều đó.  

Làm thế nào chúng ta có thể cầu thay để thay đổi thế giới nếu chúng ta nghĩ rằng những điều 

tồi tệ là ý muốn của Đức Chúa Trời? Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Đức Chúa Trời ghét điều ác và 

những hành động ích kỷ của con người. Chúng ta cầu thay vì chúng ta biết Đức Chúa Trời không 

vui với những điều đang xảy ra và Ngài sẵn lòng đem tới sự thay đổi. Tại sao Đức Chúa Trời chí 

cao lại cần đến một con người? (Êsai 59:16). 

Đức Chúa Trời cũng đặt câu hỏi nữa? 

Tại sao Đức Chúa Trời tìm kiếm con người. Tại sao Ngài ngạc nhiên khi không có ai cầu 

thay? Vì Ngài biết được tầm quan trọng của sự cầu thay và vai trò của con người trên đất. Ngài sẽ 

hành động trong công việc của loài người theo mức độ và điều cụ thể mà chúng ta cầu nguyện. 

Nhưng Ngài ngạc nhiên thậm chí bị sốc khi chúng ta không cầu nguyện. Đức Chúa Trời đang khóc 

với dân sự Ngài: “ta muốn hành động, ta muốn chúc phước, ta muốn cứu, ta muốn bảo vệ, cung ứng 

và chặn sự bất công lại. Tại sao các ngươi không kêu cầu ta?”. 

Đức Chúa Trời bày tỏ ý muốn của Ngài cho chúng ta và bày tỏ cụ thể khi Ngài làm điều đó. 

Ngài muốn chúng ta cầu nguyện theo ý muốn của Ngài. Thậm chí Ngài bảo cho chúng ta điều phải 

cầu nguyện. Chúng ta chờ đợi Ngài và Ngài phán với chúng ta, chúng ta cầu nguyện theo ý muốn 

của Ngài và khi đó Ngài hành động.  

Dường như Đức Chúa Trời chọn con người để có trách nhiệm và uy quyền trên hành tinh 

này. Đức Chúa Trời đã chọn cách hành động trong công việc của con người tuỳ theo mức độ mà 

chúng ta cầu nguyện. Chắc chắn có những lãnh vực mà Đức Chúa Trời sẽ không hành động trừ khi 

chúng ta cầu nguyện. Chúng ta cần phải cầu nguyện với lòng tin xác quyết rằng sự cầu nguyện của 

chúng ta sẽ tạo ra sự khác biệt.  

Cầu nguyện theo sự hƣớng dẫn chứ không theo lễ nghi 

Khi các môn đồ của Chúa Jêsus hỏi Ngài phải cầu nguyện như thế nào. Ngài dạy họ bài cầu 

nguyện được gọi là bài cầu nguyện của Chúa. Bài cầu nguyện của Chúa là sự hướng dẫn cho lời cầu 

nguyện sốt sắng (Mathiơ 6: 9-13). Ngài muốn chúng ta cầu nguyện cho ý muốn của Đức Chúa Trời 

được thực hiện và cho vương quốc của Ngài được mở rộng.  

Nƣớc Cha đƣợc đến 

Chúng ta có thể cầu nguyện cho nước thiên đàng được thiết lập trên đất không? Sách Khải 

huyền nói rằng ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ lập nước thiên đàng trên đất. Có một khía cạnh khác 

của nước thiên đàng- đó là thiên đàng trong lòng mỗi Cơ đốc nhân (Luca 17:21). Đây là vương 

quốc mà Chúa Jêsus nói sẽ trở thành hiện thực. Và chúng ta không cầu nguyện đủ nên nước thiên 

đàng không có nhiều hơn hai tỉ người trên đất. 

Ý Cha đƣợc nên 

Liệu ý muốn của Đức Chúa Trời có được thực hiện trên đất không? Câu trả lời là “có và 

không”. Ngài không muốn điều ác, tội lỗi, sự chết hoặc sự huỷ diệt xảy ra trên đất. Đức Chúa Trời 

hành động trong công việc của con người, qua con người, và trong sự đáp ứng với lời cầu nguyện 

của họ. Ngài muốn tất cả mọi người được cứu (2 Phierơ 3:9; 1 Timôthê 2:4). Chúng ta biết rằng 

không phải tất cả đều được cứu nhưng chúng ta có thể vẫn hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. 

Ngài ban cho chúng ta công việc của người canh giữ.Êsai 62:6-7 
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Êsai bày tỏ một nguyên tắc có thể được áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta phải 

cầu xin và tiếp tục kêu xin cho tới khi Ngài trả lời hoặc cho tới khi Ngài bảo chúng ta là đã cầu 

nguyện đủ. Trong Êsai, Đức Chúa Trời lập nên “người canh gác” hoặc là người cầu thay để cầu 

nguyện cả ngày và đêm, kêu xin cùng Ngài không ngừng.  

Cầu nguyện theo Kinh Thánh là sự dạn dĩ  

Nhiều người sợ làm phiền Chúa với lời cầu xin. Những người nam người nữ trong Kinh 

Thánh biết Đức Chúa Trời và biết họ là ai trong Đức Chúa Trời. Họ cầu nguyện một cách dạn dĩ và 

mạnh mẽ.  

Ngài sẽ không khó chịu bởi sự dạn dĩ của chúng ta. Tiên tri Nêhêmi, David và những người 

khác kêu cầu Đức Chúa Trời. Họ phản ứng với Đức Chúa Trời, đây không phải là sự kêu ngạo. 

Một thách thức cho đức tin  

Câu chuyện của người đàn bà Canaan trong Mathiơ 15 là một thí dụ…Tại sao Chúa Jêsus lại 

hành động như vậy? Tại sao Ngài không đáp ứng? Có một phụ nữ đang kêu khóc trong tuyệt vọng 

nhưng Đức Chúa Trời không trả lời.  

Chúa Jêsus không trả lời người đàn bà. Nhưng hãy chú ý điều này: bà lại kêu lên. Bà không 

bỏ cuộc, bà ghi nhớ và lại kêu cầu. Cuối cùng Chúa Jêsus đã trả lời bà nhưng Ngài lại ngụ ý bà là 

chó?. Chúa Jêsus chỉ nhắc lại cho bà vị trí được chấp nhận của bà trong xã hội của người Ysơraên. 

Ngài biết đức tin trong lòng bà và đang thử thách nó. Đây là một lời trêu chọc đòi hỏi một phản 

ứng.  

Lời cầu nguyện của đức tin không phải là cầu nguyện chỉ một lần, nhưng cầu nguyện liên 

tục. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tìm kiếm Ngài sốt sắng hơn dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, và sự 

trì hoãn nào.  

Bẽ gãy sự trói buộc; không hổ thẹn 

Trong Luca 11:5-9, Chúa Jêsus kể một câu chuyện ngụ ngôn. 

Người đàn ông không biết xấu hổ này đã phá bỏ những điều cấm kỵ trong xã hội. Và chính 

sự bền bĩ đó đã đem lại điều anh ta cần. 

Hầu như chẳng ai trong chúng ta ứng xử theo cách này bao giờ. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời 

bỏ qua điều này, thậm chí Ngài còn khích lệ điều này khi đến để cầu nguyện. 

Chúng ta đừng xấu hổ và không để bất cứ một tục lệ nào ngăn trở sự cầu nguyện của chúng 

ta.  

Trƣờng hợp của vị quan án 

Trong Luca 18:1-8, Chúa Jêsus kể cho chúng ta nghe câu chuyện khác. Chúa Jêsus kể cho 

chúng ta câu chuyện này để chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của sự cầu nguyện bền bĩ. 

Chúng ta hãy cầu nguyện và cứ giữ sự cầu nguyện, hãy làm rúng động thiên đàng cho tới khi chúng 

ta thấy sự đáp lời. 

Hãy cầu xin chính xác điều bạn muốn 

Trong Mác 10:46-52, chúng ta có câu chuyện của người mù Batimê. Chúa Jêsus yêu thích sự kiên 

trì của chúng ta và Ngài không bỏ qua, ngay cả khi chúng ta không nhận được câu trả lời ngay lập 

tức. Ngày hôm nay Ngài vẫn đang hỏi chúng ta, “con muốn ta làm chi cho con?”. Chúng ta cần cầu 

nguyện cụ thể, chi tiết – chứ không phải là lời cầu nguyện mơ hồ, chỉ theo tôn giáo mà không thật 

sự nói cho Đức Chúa Trời biết điều chúng ta muốn.  
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Chúng ta không để cho Ngài an nghĩ cho tới khi nhận được sự trả lời. Chúng ta sẽ bắt đầu 

làm rúng động thế giới. Xã hội sẽ cảm nhận được sự tác động. Mọi người xung quanh chúng ta sẽ 

thay đổi. Chúng ta sẽ trở nên những chiến sĩ cầu nguyện hiệu quả.  

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 11 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Tôi có ở trong vị trí tấn công hay phòng thủ chống lại ma quỉ không? Tôi có thể 

làm gì để tấn công  nhiều hơn? 

- Vùng “đất hứa” của tôi với những kẻ thù để chinh phục là gì? Tôi chống lại những 

kẻ thù này như thế nào? 

- Đức Chúa Trời cho phép để lại những kẻ thù nào trong đời sống tôi để tôi có thể 

đuổi chúng đi bởi quyền năng của Ngài? 

- Nếu sự cảm tạ là một vũ khí cầu nguyện quan trọng thì tôi cần phải cảm tạ Đức 

Chúa Trời luôn luôn về điều cụ thể gì? 

-  Lời cầu nguyện của tôi tập trung cho  người khác hay chủ yếu là cho chính tôi? 

làm thế nào tôi tiếp tục phát triển một đời sống cầu nguyện cân bằng bao gồm cả sự 

cầu nguyện cho  người khác? 

- Có trường hợp đặc biệt nào hoặc người nào mà tôi cảm nhận Đức Chúa Trời đang 

thôi thúc tôi cầu thay cho? 

- Tôi có bị ngã lòng trong một số lời cầu nguyện cho những hoàn cảnh hoặc con 

người đặc biệt không? Làm thế nào tôi phục hồi lại thái độ và cố gắng để bền bĩ 

trong sự cầu nguyện ở những lãnh vực này? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO LUẬN 

- Hai thái cực đối với điều ác là gì? Tại sao mỗi một thái cực này không theo Kinh 

Thánh? 

- Phản ứng với đìêu ác đúng theo Kinh Thánh là gì? Làm thế nào mối thông công 

của Hội Thánh chúng ta đáp ứng theo tính chất thánh kinh đối với điều ác xung 

quanh chúng ta? 

- Tại sao chúng ta không sợ khi tiếp tục dạn dĩ cầu xin Đức Chúa Trời cho sự ao ước 

công chính của chúng ta? 

- Tại sao sự cầu thay lại quan trọng đối với công tác của Đức Chúa Trời trong thế 

gian? 
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CHƢƠNG 12 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾN HÀNH CUỘC CHIẾN 

 

Đức Chúa Trời liên kết sự cầu nguyện với đời sống thánh khiết-cách chúng ta sống. Mọi 

điều chúng ta làm hoặc là giúp cho quyền lực của bóng tối hoặc là khước từ chúng. Tội lỗi là điều 

gì đó mở cửa cho ma quỉ ( Êphêsô 4:27). 

Trong Giêrêmi 5:1, Đức Chúa Trời bày tỏ hai điều, lòng thương xót của Ngài và sức mạnh 

của một con người công chính. Đức Chúa Trời chuẩn bị sự phán xét của Ngài trên toàn thành phố 

chỉ dựa vào một người công bình. 

Thành Sôđôm và Gômôrơ trong Sáng thế ký 18:20-23 là một trường hợp tương tự. 

Đức Chúa Trời không thương lượng với Ápraham vì Ngài biết chính xác có bao nhiêu 

người ở đó. Sự kiện này khiến Ápraham khám phá Đức Chúa Trời có lòng thương xót tuyệt 

vời như thế nào. 

Ảnh hƣởng trên xã hội  

Có phải sự phấn hưng xảy ra vì Đức Chúa Trời ngẫu nhiên thích một làng đặc biệt hơn làng 

khác không? (Công vụ 10:34). Ngài không thích người này hơn người kia, làng này, hay thành phố 

này hơn chỗ khác (Công vụ 10:34). 

Có một khuôn mẫu cho sự phấn hưng: bằng sự khôn ngoan và uy quyền, Đức Chúa Trời đã 

bắt đầu đem sự cáo trách tới; một số người đáp ứng với sự vận hành của Ngài, có thể chỉ là một ít 

người. Khi tỉ lệ phần trăm của dân sự Đức Chúa Trời đủ lớn trong địa phương đó đáp ứng với Đức 

Chúa Trời và với nhau. Khi đó phước hạnh sẽ truyền ra ngoài Hội Thánh đến với người hư mất. 

Điều này xảy ra biết bao lần trong lịch sử, đây là sự phấn hưng được mang tới bởi quyền năng của 

đời sống thánh khiết.  

Ăn năn là chiến trận 

Chúa Jêsus nói rằng chúng ta là “muối của đất, là ánh sáng của thế gian”. Là muối, đời sống thánh 

khiết của chúng ta có thể thay đổi hương vị của thế gian. Nếu chúng ta cầu nguyện cho người nào 

đó mà tội lỗi trong đời sống chúng ta không được xử lý thì lời cầu nguyện của chúng ta cũng không 

có sức mạnh. 

Nhưng khi chúng ta ăn năn và cầu nguyện, chúng ta đập vỡ đồn luỹ của kẻ thù trên người 

đó, mở đường cho sự phấn hưng và thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời.  

Ăn năn là một vũ khí trọng yếu để chống lại Satan. Nó thật đơn giản. Nếu tôi ăn năn, tôi bẽ 

gãy quyền lực của sự tối tăm. Nếu tôi vâng lời Đức Chúa Trời, tôi cản trở ma quỉ. Nếu tôi đang 

hành động trong sự vô tín là tôi đang dọn chỗ cho nó. Nhưng nếu tôi thực hành đức tin, tôi sẽ kết 

liễu nó. 

Công bố lãnh thổ vật lý 

Điều gì đó sẽ xảy ra khi chúng ta đi ra và chiếm lấy một khu vực địa lý cho Đức Chúa Trời. 

Nhưng khi chúng ta đi ra trong sự vâng lời, được  đầy dãy Đức Thánh Linh và bước đi trong sự 

công bình, chúng ta có kết quả.  

Trong Giôsuê 6:1-20, Giôsuê và con cái Ysơraên đi xung quanh thành Giêricô bảy ngày, 

trong sáu ngày mỗi ngày một lần, ngày thứ bảy thì đi bảy lần. Sau bảy ngày vâng lời Chúa, thì bức 

tường đổ xuống. Đức Chúa Trời có thể hạ thành này xuống bất cứ lúc nào nhưng trong trí Ngài có 
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điều gì đó còn lớn hơn nữa. Qua sự vâng lời và chính sự có mặt của dân sự Đức Chúa Trời, dân 

Ysơraên đã đuổi quyền lực bóng tối ở thế giới vô hình. Đức Chúa Trời đã hạ thành Giêricô nhưng 

chỉ sau khi dân sự Ngài hành quân.  

Satan triển khai lực lượng về mặt địa lý. Đây là lý do tại sao sự truyền giáo lại rất quan trọng 

và chính là lý do Đức Chúa Trời kêu gọi dân sự Ngài đi ra, khi người ta đến với những tín hữu ở 

cách xa quê nhà của họ thì điều gì đó xảy ra trong thế giới vô hình. Nó không còn là sự đi lại thông 

thường nữa nhưng vâng lời Đức Chúa Trời có ảnh hưởng lớn tới quyền lực bóng tối.  

Cầu nguyện tại vị trí xác định 

Đức Chúa Trời đang dẫn dắt Hội Thánh của Ngài cầu nguyện ngày càng nhiều trên những 

khu vực có trận chiến thuộc linh. Những người khác thì nhận được sự hiểu biết liên quan tới thuộc 

linh “những nơi cao”. Chúng ta phải cẩn thận nhận chiến lược từ Đức Chúa Trời trong từng hoàn 

cảnh và nơi chốn hơn là rơi vào truyền thống. Trong thời Cựu ước, Đức Chúa Trời dẫn dân sự khai 

chiến với kẻ thù giống như trên núi Cátmên trong 1 Các vua 18, Xuất 23:29-30. 

Nơi nào tội lỗi trong quá khứ để lại vết tích của điều ác thì việc thanh tẩy thuộc linh trong 

một khu vực hoặc một toà nhà là cần thiết. Ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều vùng đất được người ta 

thờ phượng, sự rủa sả ở trên nó và tà linh được cầu khẩn ở đó trong quá khứ. Điều này tạo nên đồn 

luỹ của kẻ thù. Chúng ta phải nhớ tầm quan trọng của việc tìm kiếm Đức Chúa Trời và được sự dẫn 

dắt của Ngài trong nhiều hoạt động giống như vậy. Chúng ta bẽ gẫy những xiềng xích trên lãnh thổ 

chỉ vì những xiềng xích này có liên quan tới con người, ngăn chặn sự ảnh hưởng tiêu cực trên 

những con người ở khu vực đó (Thi thiên 101:8). 

Rao giảng là chiến trận  

Sự rao giảng không thể tách rời khỏi chiến trường thuộc linh. Rao giảng Phúc âm là đặt ánh 

sáng giữa vùng tối tăm. Ma quỉ sẽ làm mọi cách để chúng ta không rao giảng phúc âm vì nó biết 

rằng rao giảng Phúc âm đẩy lui quyền lực bóng tối. 

Phản ứng đúng cũng là chiến trận 

Một cách khác để chúng ta bắt đầu trận chiến thuộc linh là qua sự phản ứng đúng. Nhiều 

điều kinh khủng xảy tới cho những Cơ đốc nhân tin kính (Thi thiên 34:19). Nhưng câu chuyện của 

Gióp chỉ cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể chiến thắng trên ma quỉ nếu chúng ta có phản ứng 

đúng đắn. Gióp đã mất tất cả và chịu đựng từng cuộc tấn công, cả về thuộc linh lẫn thuộc thể. 

Nhưng Gióp đã đánh bại kẻ thù. 

Chúng ta phải nhận biết rằng chúng ta không biết điều gì cả, không biết tại sao điều này xảy 

ra cho chúng ta. Nhưng dù cho điều gì xảy ra chăng nữa thì chúng ta cũng có thể nói rằng: “Đức 

Chúa Trời là tốt lành” (1 Têsa 5:18; Châm ngôn 3:5-6). Chúng ta có thể phản ứng trong sự tổn 

thương và cay đắng đối với Đức Chúa Trời, hoặc chúng ta có thể phản ứng hoàn toàn tin cậy vào 

đặc tính của Đức Chúa Trời. 

Mỗi một tai hoạ là cơ hội để Cơ đốc nhân có phản ứng đúng với Đức Chúa Trời, để dâng sự 

vinh hiển cho Ngài, tôn cao đặc tính của Ngài và đánh bại kẻ thù. 

Giải phóng kẻ bị cầm tù  

Trận chiến thuộc linh chắc chắn bao gồm cả việc đương đầu trực tiếp với những người bị 

quỉ ám. Chúng ta cũng không nên cho rằng tất cả mọi nan đề điều là ma quỉ. Đôi khi có sự kết hợp 

của nhiều yếu tố cả tự nhiên và siêu nhiên. Một người có thể có vết thương sâu kín mà điều đó mở 

đường cho quyền lực ma quỉ. 
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Sự giải cứu luôn gắn liền với sự ăn năn và chữa lành. Một số người nghĩ rằng chiến trận 

thuộc linh chỉ là sự giải cứu. Người khác thì nhấn mạnh đến việc phá đổ những đồn luỹ trên trời. 

Người thì nói rằng chiến trận thuộc linh là làm những công việc của Chúa Jêsus-rao giảng, dạy dỗ 

và sống theo lẽ thật. Nhưng người khác thì cho rằng tất cả những điều này không thực tế. Họ đòi hỏi 

chúng ta nên tập trung vào việc nuôi người đói khát, chống lại sự phân biệt chủng tộc và chống lại 

sự bất công trong xã hội. Tôi tin rằng chúng ta phải làm hết mọi sự này.  

Đức Chúa Trời có những chiến lược khác nhau cho từng trận chiến đấu ở Cựu ước. Chúa 

Jêsus chẳng bao giờ dùng chung một phương pháp hai lần để chữa lành người ta. 

Chiến trận qua sự kiêng ăn 

Kiêng ăn là một vũ khí lợi hại chống lại kẻ thù. Êsai 58:6, những đồn luỹ chắc chắn bị bẽ 

gãy sau một thời gian kiêng ăn và cầu nguyện.  

Dâng hiến là chiến trận thuộc linh 

 Bạn có thể ngạc nhiên dâng hiến thì có liên quan gì tới trận chiến thuộc linh. Đọc Malachi 

3:10-11. Trong sách Khải Huyền, chúng ta biết rằng khi hiện thân của ma quỉ đến, nó sẽ hoàn toàn 

điều khiển về kinh tế. (Khải huyền 13:17) lòng yêu tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác (1 Timôthê 

6:10). Sự tham lam chính là nền tảng cho chiến lược kinh tế của Satan. 

Khi người ta ban cho, thì điều này hoàn toàn làm thất bại nỗ lực của Satan ảnh hưởng con 

người hướng tới sự ích kỷ. Ban cho là sự lây lan, nó phá huỷ công việc của ma quỉ nhiều hơn việc 

nó chỉ là hành động của sự ban cho đơn lẽ. Đức Chúa Trời không quan tâm tới việc bạn có bao 

nhiêu, nhưng Ngài quan tâm đến việc bạn có tấm lòng hay không? Ngài muốn họ giữ điều họ có 

trong bàn tay rộng mở, sẵn sàng ban cho hơn là nhận lãnh. Ban cho trong sự vâng lời Đức Chúa 

Trời là chiến trận thuộc linh theo Kinh Thánh để đánh bại quyền lực tối tăm.  

Sự hiệp một là chiến trận 

Hiệp một là biện pháp đầy quyền năng của chiến trận và là một trong những nhân tố lớn 

nhất trong thế giới vô hình Mathiơ 18:19. Ma quỉ ghét sự hiệp một. Khi chúng ta chiến đấu và có 

bất cứ điều gì bị gãy đổ trong mối quan hệ-dù cho đó là trong hôn nhân, Hội Thánh, hoặc ở giữa 

những phần khác nhau của thân thể Đấng Christ- thì chúng ta đang cho ma quỉ một cơ hội lớn. 

Chúng ta phải hạ mình xuống, làm điều đúng, tha thứ cho người khác, đi thêm một dặm đường và 

trở nên khoan dung. 

Trong Giăng 17, Chúa Jêsus cầu nguyện cho chúng ta trở nên một. Khi chúng ta đoàn kết 

với nhau, tôn trọng và coi trọng nhau thì chúng ta không thể bị đánh bại,  Phục truyền 32:30. 

Vũ khí của dấu kỳ và phép lạ  

Chúng ta nên tìm kiếm sự bày tỏ siêu nhiên của Đức Thánh Linh qua đời sống chúng ta-đặc 

biệt là ân tứ Đức Thánh Linh bày tỏ trong 1 Côrinhtô 12. 

Trong Giăng 7, Chúa Jêsus nói đến Đức Thánh Linh như là một sức mạnh chảy ra giống như 

dòng sông từ tận bên trong chúng ta. 

Êphêsô 6:18 khích lệ chúng ta phải cầu nguyện trong Thánh Linh, vì có sự ảnh hưởng trên 

quyền lực bóng tối. Mỗi lời cầu nguyện có một nhân tố chiến trận thuộc linh, khi Đức Thánh Linh 

tràn đầy chúng ta, đẩy lui quyền lực tối tăm. 

Chúng ta không nên do dự để tìm kiếm sự bày tỏ đầy quyền năng và kỳ diệu của Đức Thánh 

Linh. Điều đó giúp chúng ta trong trận chiến và đẩy lui quyền lực bóng tối.  
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Phục vụ là chiến trận 

Một phương tiện đáng kinh ngạc của chiến trận thuộc linh là qua sự phục vụ yêu thương. Bản chất 

của ma quỉ là cướp, phá và huỷ diệt ( Giăng 10:10). Phục vụ người khác về mặt vật lý không chỉ là 

phúc âm mang tính xã hội. Nó là mạng lệnh từ Đức Chúa Trời và nó là chiến trận thuộc linh trực 

tiếp. Hội Thánh là đại diện của Đức Chúa Trời trên đất có thể làm giảm đi công việc của ma quỉ đầy 

kịch tính bằng cách đáp ứng nhu cầu căn bản của con người. Đây là trận chiến hữu hiệu chống lại 

kẻ thù luôn cố lợi dụng nghịch cảnh.  

 Hành động đức tin dựa trên lời Rhema 

Một phương pháp khác của chiến trận thuộc linh là qua từng bước của đức tin. Đức tin là 

dựa vào lời Rhêma, hoặc là lời cụ thể, sống động của Đức Chúa Trời cho chúng ta tại một thời điểm 

đặc biệt, và trên đặc tính của Đức Chúa Trời như được bày tỏ trong lời logos, hoặc lời văn tự của 

Đức Chúa Trời.  

Khi Đức Chúa Trời nói rằng điều gì đó xảy ra, nó sẽ xảy ra. Tuy nhiên chúng ta cần phải 

thực hiện bước đi của đức tin- hành động của sự vâng theo những gì Ngài bảo chúng ta-là đuổi đi 

quyền lực của sự tối tăm. Hêbơrơ 12:2. 

Trong 1 Giăng 5:4 chúng ta biết sức mạnh của đức tin. Chúng ta cần phải trở thành người lệ 

thuộc vào Đức Chúa Trời, người tìm kiếm lời của Ngài và chờ đợi Ngài mang tới sự mặc khải-lời 

hằng sống. Chúng ta cần phải nghe Đức Chúa Trời và bước đi trong đức tin. Khi làm như vậy, 

chúng ta sẽ đánh bại quyền lực của bóng tối phát triển  trên sự vô tín và ngu dốt.  

Không có đức tin và bước đi trong đức tin, thế gian sẽ thắng chúng ta thay vì chúng ta thắng 

thế gian. Bất cứ điều gì chúng ta làm phải dựa vào lời (Rhêma) của Đức Chúa Trời cho chúng ta. 

Sống bằng đức tin là lệ thuộc vào Đức Chúa Trời-chờ đợi, lắng nghe, thấu hiểu và hành động.  

Chiến trận qua sự ngợi khen  

Kinh Thánh nói nhiều về sự ngợi khen đánh bại và đẩy lùi quyền lực của bóng tối. 2 Sử ký 

20 kể câu chuyện của vua Giôsaphát, người đang đối diện với kẻ thù. Khi họ bắt đầu hát ngợi khen 

thì Chúa đặt mai phục chống lại các con trai của Ammôn, Môáp người đã chống lại Giuđa, vì vậy 

chúng bị đánh tan tác” (2 Sử ký 20:21-22). khi những chiến sĩ ngợi khen của Giôsaphát cất tiếng 

ngợi khen Đức Chúa Trời thì các thiên sứ được sai xuống để đánh bại kẻ thù vật lý. Nhưng theo 

Kinh Thánh ngợi khen đẩy lùi quyền lực của sự tối tăm, làm cho thiên sứ của Đức Chúa Trời tự do 

chiến trận thay cho chúng ta, và đem sự hiện diện đáng kinh sợ của Đức Chúa Trời vào trong mỗi 

hoàn cảnh.  

Thi thiên 149:5-6, Câu Kinh Thánh này mô tả chính xác phong trào của Đức Thánh Linh 

trong Hội Thánh và qua Hội Thánh trong những năm gần đây. Lý do chúng ta kết ước để thờ 

phượng được bày tỏ trong thi thiên câu 7-8  

Qua sự thờ phượng và công bố lời của Đức Chúa Trời, chúng ta đang thi hành sự phán xét 

của Đức Chúa Trời trên quyền lực bóng tối, cột chúng bằng xiềng xích 

Chống lại ma quỉ bằng lời nói 

Một cách khác để chiến trận thuộc linh là trực tiếp quở trách kẻ thù, Giacơ 4:7. Chúng ta 

nên xử lý ma quỉ một cách tổng hợp như Chúa Jêsus đã làm trong đồng vắng-chống lại ma quỉ bằng 

lời nói và dùng lời của Đức Chúa Trời để chống lại sự tấn công của nó. Mathiơ 12:29 “Người mạnh 

sức” ở đây đơn giản là sự ảnh hưởng mạnh hơn của ma quỉ trên bất kỳ hoàn cảnh nào; và chúng ta 

phải loại trừ sự ảnh hưởng đó. 
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Vũ khí cuối cùng 

Chúng ta là thế hệ của những người bỏ cuộc. Chúng ta bỏ chỗ lãnh đạo của mình. Chúng ta 

bỏ hôn nhân của mình. Chúng ta biến mất khỏi Hội Thánh. Chúng ta bị tổn thương, ngã lòng và từ 

bỏ. Chúng ta có nhận ra đó là một phần của chiến trận không? Hêbơrơ 10:36. Satan vẫn nuôi hy 

vọng là dân sự của Chúa sẽ đầu hàng 

Nếu chúng ta kiên trì thì ma quỉ sẽ không kiên trì. Nếu nó biết rằng chúng ta sẽ chịu đựng 

thì nó sẽ sớm bỏ cuộc. (Khải huyền 12:11). Vũ khí chịu đựng này cuối cùng đã khiến cho ma quỉ 

biết nó phải đầu hàng. Rất nhiều Cơ đốc nhân bỏ cuộc trước chiến thắng vài phút.  

Bằng cách xem xét nhiều phương cách chiến trận thuộc linh, chúng ta có thể thấy rằng nó 

chứa đựng hoàn toàn sứ điệp của Kinh Thánh và cả đời sống Cơ đốc nhân. Thật là tuyệt vời nếu Cơ 

đốc giáo đơn giản chỉ có Đức Chúa Trời và chúng ta trong một vũ trụ hoàn hảo? Nó sẽ trở thành 

hiện thực khi chúng ta đến thiên đàng. Chúng ta sống trong một thế giới sa ngã, và chúng ta đối 

diện với cái ác không thể tin được và kẻ thù dối trá. Thế giới xung quanh chúng ta bị hư mất, chết 

dần dưới sự bạo ngược. Chúng ta không thể trốn khỏi hoặc phủ nhận những điều này.  

Cuộc sống trên đất chỉ là tạm bợ trong sự vĩnh cữu-một phần phút của thời gian. Nhưng ánh 

sáng của thời gian này là tiêu điểm cho Đức Chúa Trời và mọi tạo vật của Ngài.  

Ngài chọn chúng ta làm người cộng tác trong việc thiết lập vương quốc của Ngài và sự huỷ 

diệt quyền lực bóng tối. Đức Chúa Trời đang chờ đợi con dâng Ngài chỗi dạy và nắm lấy chiến 

thắng Ngài đã giành được trên thập tự giá. 

Chiến trận thuộc linh là cuộc sống, Đức Chúa Trời đã để điều đó phụ thuộc vào chúng ta. 

Nếu chúng ta không đuổi quyền lực bóng tối thì chúng sẽ không bị đuổi. Chiến trận thuộc linh 

không phải là mảnh vỡ của Cơ đốc giáo. Nó là toàn bộ kinh nghiệm của Cơ đốc nhân. Nó chứa 

đựng mọi điều chúng ta làm. Trở thành Cơ đốc nhân là trở thành chiến sĩ thuộc linh. Trở thành 

chiến sĩ thuộc linh là bước đi một cách vững vàng và đắc thắng qua cuộc sống với Đấng Christ bên 

cạnh chúng ta.  

HƢỚNG DẪN HỌC TẬP: CHƢƠNG 12 

DÀNH CHO CÁ NHÂN 

- Có sự khác nhau nào giữa sự vâng lời hoặc không vâng lời mà tôi chọn trong đời 

sống, Hội Thánh và cộng đồng của tôi? 

- Trong chuyến đi lần tới, làm thế nào tôi sử dụng những nguyên tắc của chiến 

trường thuộc linh trong khi đang trãi qua một nơi mới? 

- Có những hoàn cảnh nào trong quá khứ mà tôi đã buộc tội Đức Chúa Trời vì nan 

đề hoặc sự khó khăn không? Nếu tôi gặp phải một tình huống tương tự như vậy thì 

phản ứng của tôi là gì? 

- Làm thế nào để sử dụng sự  kiêng ăn như là một vũ khí tốt nhất trong chiến trường 

thuộc linh? 

- Tôi nên có thay đổi nào về sự ban cho để tăng lên sự hiệu quả của chiến trường 

thuộc linh? 

- Tôi phải thực hiện điều gì để hàn gắn những mối quan hệ bị gãy đổ trong quá khứ? 

- Đức Chúa Trời đang dẫn dắt tôi thực hiện những ân tứ thuộc linh gì? Sử dụng ân tứ 

theo cách nào là đúng đắn? 
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- Có sự xung đột hoặc chiến trường nào  mà Đức Chúa Trời đang bảo tôi chịu đựng 

không? Tôi phải làm gì để giải quyết nan đề hiệu quả hơn? 

DÀNH CHO NHÓM THẢO  LUẬN 

- Tầm  quan trọng của mỗi tín đồ sống một đời sống thánh khiết là gì?  

- Phương cách nào để cân bằng chiến trận thuộc linh?  

- Sự hiệp một của Cơ đốc nhân có ảnh hưởng gì trong lãnh vực thuộc linh? chúng ta 

phải thực hiện những bước quan trọng nào để tiếp tục xây dựng sự hiệp một trong 

mối thông công của Hội Thánh và trong Hội Thánh nói chung? 

- Tại sao đáp ứng nhu cầu thuộc thể của một người là một hình thức của chiến trận 

thuộc linh? 

- Sự thờ phượng cá nhân và thờ phượng chung thay đổi như thế nào nếu chúng ta 

xem sự thờ phượng như là một hành động chiến trận thuộc linh? 

- “Vũ khí cuối cùng” trong chiến trường thuộc linh là gì? Tại sao vũ khí này vô cùng 

quan trọng đối với một đời sống đắc thắng? 

                                                                                                                 


