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“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời,  

là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành 

trước mặt nhiều người chứng kiến.” 
 

(1Ti. 6:12; Sv. 6:11-16) 
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1. Thiếu Đức Tin Thực Hành Là Thiếu Sự Sống Đời Đời (C. 12a) 

“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành,  
bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến…” 

(1Ti. 6:12a) 
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  (1)  “hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành”: Gr. ἀγωνίδομαι ὁ  καλός ἀγών  

    πίστις [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: 



5 

  (2)  “bắt lấy sự sống đời đời”: Gr. ἐπιλαμβάνομαι  ὁ αἰώνιος  δωή     

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

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

     “sự sống đời đời”: Gr. αἰώνιος  δωή [aionios zoe]  “sự sống vô tận, 

     bất diệt” 

    “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và  

    thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.” (Gi. 17:3) 

  (3)   “được gọi đến”: Gr. καλέω [kaleo]  “được tiếp nạp” 
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“18 Hỡi Timôthê, con ta,  
sự răn bảo mà ta truyền cho con, theo các lời tiên tri đã chỉ về con,  

tức là, phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành,  
19 cầm giữ đức tin và lương tâm tốt.  

Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó,  
thì đức tin họ bị chìm đắm:  

20 trong số ấy có Hymênê và Alécxanđơ, ta đã phó cho quỉ Satan rồi,  
hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa.” 

(1Ti. 1:18-20) 
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2. Có Đức Tin Thực Hành Là Có Sự Bày Tỏ Ra Của Sự Sống Đời Đời  

  (C. 12b) 

“Và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành  
trước mặt nhiều người chứng kiến.”  

 

(1Ti. 6:12b) 



8 

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

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

  (3)  “người chứng kiến”: Gr. μάρτσς [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. 
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“8 Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè giữ,  
mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương,  

lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ.  
9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ,  

nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” 

(1Tê. 5:8-9) 
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1. Sự Nhận Thức Và Thực Hành Về Cuộc Chiến Của Đức Tin Trong Đời 

Sống Mình Ra Sao? (C. 12a) 

“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành,  
bắt lấy sự sống đời đời, là sự mà con đã được gọi đến…”  

 

(1Ti. 6:12a) 
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2. Gặp Khó Khăn Nhiều Nhất Trên Mặt Trận Nào Và Đã Có Kế Hoạch Gì 

Để Chiến Thắng Chưa? (C. 12b) 

“Và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành  
trước mặt nhiều người chứng kiến.”  

 

(1Ti. 6:12b) 
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“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời,  
là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành  

trước mặt nhiều người chứng kiến.” 

(2Cô. 5:9) 


