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““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  đđãã  

đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn,,  vvàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  

kkiiếếnn..”” (1Ti. 6:12; Sv. 6:11-16)  

 

 

 

 1. Thiếu Đức Tin Thực Hành Là Thiếu Sự Sống Đời Đời (C. 12a) 

  ““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  

đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn……”” (1Ti. 6:12a) 

 

  (1) “hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành”: Gr.                          

       [agonizomai ho kalos agon pistis]  “hãy đánh cho tốt cuộc 

chiến của đức tin” 

   Ba mặt trận của “cuộc chiến của đức tin” trong đời sống Cơ Đốc: 

 
MẶT TRẬN CHIẾN LƯỢC 

  

1. “Thế Gian” “Tách Ly” 

     (1Gi. 2:15-17) (1Ti. 6:11; 2Ti. 2:22) 

  

2. “Xác Thịt” “Khước Từ” 

    (Rô. 7:18-24) (Rô. 6:12-13; 8:13) 

  

3. “Ma Quỉ”  “Kháng Cự” 

    (1Phi. 5:8) (1Phi. 5:9) 

 

   (2) “bắt lấy sự sống đời đời”: Gr.                               

[epilambanomai ho aionios zoe]  “sự sống bất tử” 

    “bắt lấy”: Gr.               [epilambanomai]  “có được, đạt 

đến” 

    “sự sống đời đời”: Gr.              [aionios zoe]  “sự sống vô 

tận, bất diệt” 

    ““VVảả,,  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii  llàà  nnhhììnn  bbiiếếtt  CChhaa,,  ttứứcc  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ccóó  

mmộộtt  vvàà  tthhậậtt,,  ccùùnngg  JJêêssuuss  CChhrriisstt,,  llàà  ĐĐấấnngg  CChhaa  đđãã  ssaaii  đđếếnn..””  (Gi. 

17:3) 
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    (3) “được gọi đến”: Gr.       [kaleo]  “được tiếp nạp” 

    

  ““
1188

  HHỡỡii  TTiimmôôtthhêê,,  ccoonn  ttaa,,  ssựự  rrăănn  bbảảoo  mmàà  ttaa  ttrruuyyềềnn  cchhoo  ccoonn,,  tthheeoo  ccáácc  llờờii  ttiiêênn  ttrrii  

đđãã  cchhỉỉ  vvềề  ccoonn,,  ttứứcc  llàà,,  pphhảảii  nnhhờờ  nnhhữữnngg  llờờii  đđóó  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  
1199

  ccầầmm  ggiiữữ  

đđứứcc  ttiinn  vvàà  llưươơnngg  ttââmm  ttốốtt..  MMấấyy  kkẻẻ  đđãã  cchhốốii  bbỏỏ  llưươơnngg  ttââmm  đđóó,,  tthhìì  đđứứcc  ttiinn  hhọọ  bbịị  

cchhììmm  đđắắmm::  
2200

  ttrroonngg  ssốố  ấấyy  ccóó  HHyymmêênnêê  vvàà  AAllééccxxaannđđơơ,,  ttaa  đđãã  pphhóó  cchhoo  qquuỉỉ  SSaattaann  

rrồồii,,  hhầầuu  cchhoo  hhọọ  hhọọcc  bbiiếếtt  đđừừnngg  pphhạạmm  tthhưượợnngg  nnữữaa..”” (1Ti. 1:18-20) 

       

 2. Có Đức Tin Thực Hành Là Có Sự Bày Tỏ Ra Của Sự Sống Đời Đời (C. 

12b) 

  ““VVàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn..”” 

(1Ti. 6:12b) 

 

  (1) “và vì đó”: Gr.     [eis]  “bởi đó”  

  (2) “làm chứng”: Gr.          [homologeo]  “thể hiện cho thấy” 

  (3) “người chứng kiến”: Gr.        [martus]  “người làm chứng” 

   Ba phương diện phải có cho mỗi sự làm chứng: 

    Pháp lý: Đem lại sự đáng tin cho một giáo lý. 

    Lịch sử: Đem lại sự có thật trong đời sống của một người.  

    Luân lý: Đem lại sự nêu gương cho mọi người. 

   

  ““
88
  NNhhưưnngg  cchhúúnngg  ttaa  tthhuuộộcc  vvềề  bbaann  nnggààyy,,  nnêênn  hhããyy  ddèè  ggiiữữ,,  mmặặcc  ááoo  ggiiáápp  bbằằnngg  đđứứcc  

ttiinn  vvàà  llòònngg  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  llấấyy  ssựự  ttrrôônngg  ccậậyy  vvềề  ssựự  ccứứuu  rrỗỗii  llààmm  mmããoo  ttrrụụ..  
99
  VVìì  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  cchhẳẳnngg  đđịịnnhh  ssẵẵnn  cchhoo  cchhúúnngg  ttaa  bbịị  ccơơnn  tthhạạnnhh  nnộộ,,  nnhhưưnngg  cchhoo  đđưượợcc  ssựự  

ggiiảảii  ccứứuu  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa..”” (1Tê. 5:8-9) 

   

 

 

 1. Sự Nhận Thức Và Thực Hành Về Cuộc Chiến Của Đức Tin Trong Đời 

Sống Mình Ra Sao? (C. 12a)  

 

  ““HHããyy  vvìì  đđứứcc  ttiinn  mmàà  đđáánnhh  ttrrậậnn  ttốốtt  llàànnhh,,  bbắắtt  llấấyy  ssựự  ssốốnngg  đđờờii  đđờờii,,  llàà  ssựự  mmàà  ccoonn  

đđãã  đđưượợcc  ggọọii  đđếếnn……”” (1Ti. 6:12a) 

 

 2. Gặp Khó Khăn Nhiều Nhất Trên Mặt Trận Nào Và Đã Có Kế Hoạch Gì Để 

Chiến Thắng Chưa? (C. 12b)  

 

  ““VVàà  vvìì  đđóó  mmàà  ccoonn  đđãã  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  llàànnhh  ttrrưướớcc  mmặặtt  nnhhiiềềuu  nnggưườờii  cchhứứnngg  kkiiếếnn..”” 

(1Ti. 6:12b) 

 

  

 

 


