“Nhưng tôi cứ làm một điều:
quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước,
tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời
của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
(Php. 3:14)

Không thể có đường tắt cho sự hình thành thuộc linh. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta “nhắm mục
đích mà chạy” bằng một ý thức nương cậy (quyền năng Đức Thánh Linh) một cách thường trực và
một nền nếp kỷ luật bản thân ổn định. Kỷ luật thuộc linh bảo đảm cho việc hình thành thực tại thuộc
linh trong đời sống cá nhân:
“12Ấy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu
cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. 13Hỡi anh em, về phần tôi, tôi
không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, 14nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà
bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức
Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ” (Php. 3:12-14)
Chúng ta có thể kể ra một số trong số rất nhiều các sự ích lợi mà một đời sống biết giữ kỷ luật bản
thân có thể có được:
1.

Giúp ích cho việc bắt chước Đức Chúa Jêsus Christ (để chúng ta có thể ứng xử một cách đẹp ý
Đức Chúa Trời).

2.

Rèn tập cho ý chí kiên trì (theo đuổi những con đường dẫn đến hình thành và tăng trưởng đời
sống thuộc linh).

3.

Có tác dụng như qui tắc của hành vi (để có thể hình thành và phát triển kỷ năng sống xứng hiệp
theo các sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời).

4.

Giúp giữ được viễn cảnh và phương hướng (để có thể tiến được đến các mục đích sống theo ý
muốn của Đức Chúa Trời).

5.

Giục nhắc thường xuyên về phận sự hình thành và tăng trưởng đời sống thuộc linh.

6.

Trang bị các nguồn năng cần thiết để chống lại sức mạnh của thế gian, xác thịt, và Ma Quỉ.

7.

Giúp giải thoát khỏi sự ràng buộc của các hoàn cảnh hay thay đổi (nhờ biết hướng về các sự
thuộc Thiên Thượng).

8.

Là phương tiện cho việc thay đổi con người bề trong.

9.

Giúp đắc thắng các thói quen có tội và hình thành các thói quen đẹp ý Đức Chúa Trời.

10.

Làm tăng lòng ham thích sống đẹp ý Đức Chúa Trời.

