
 

““KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN  TTRROONNGG  TTRRẬẬNN  

CCHHIIẾẾNN  TTHHUUỘỘCC  LLIINNHH””  
(Êph. 6:10-20) 

““„„Trận Chiến Thuộc Linh‟ là phận sự Cơ Đốc „phải làm mạnh dạn trong Chúa‟  

„nhờ sức toàn năng của Ngài‟ (Sv. Êph. 6:10); đây là một cuộc chiến đấu  
với một sự tập trung cao độ của mỗi Cơ Đốc Nhân mà chiến thắng là tất yếu  

trong quyền năng bất bại của Đức Chúa Trời;  

„khôn ngoan trong trận chiến thuộc linh‟  
chính là sự nhận thức và hành động theo ý chỉ này của Ngài!””  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
  ““VVảả  llạạii,,    

aannhh  eemm  pphhảảii  llààmm  mmạạnnhh  ddạạnn  ttrroonngg  CChhúúaa,,    

nnhhờờ  ssứứcc  ttooàànn  nnăănngg  ccủủaa  NNggààii””   

(Êph. 6:10) 



 

 

““KKHHÔÔNN  NNGGOOAANN    

TTRROONNGG  TTRRẬẬNN  CCHHIIẾẾNN  TTHHUUỘỘCC  LLIINNHH””  
  

  

DDẪẪNN  NNHHẬẬPP  

Cuộc theo Chúa của Cơ Đốc Nhân là vừa đi vừa đánh: “Đánh” với chính xác thịt mình để sống 

trong sự nên thánh, “đánh” với thế gian để vừa tách ly khỏi thế gian vừa tận hiến cho Đức Chúa 

Trời, “đánh” với Ma Quỉ để giành chiến thắng cho Vương Quốc Đức Chúa Trời… (Sv. 1Cô. 6:12; 

10:23, 31). 

II..    ““PPHHẢẢII  LLÀÀMM  MMẠẠNNHH  DDẠẠNN  TTRROONNGG  CCHHÚÚAA”” (Êph. 6:10-

13)     

 ““aannhh  eemm  pphhảảii  llààmm  mmạạnnhh  ddạạnn  ttrroonngg  CChhúúaa”” (Êph. 6:10a) 
  “Trận Chiến Thuộc Linh” là phận sự Cơ Đốc “phải làm mạnh dạn trong Chúa” “nhờ sức 

toàn năng của Ngài” (Sv. Êph. 6:10)… 
 

 1. Phận Sự Là Phải Chiến Đấu Và Chiến Thắng (C. 10a) 

  ““VVảả  llạạii,,  aannhh  eemm  pphhảảii  llààmm  mmạạnnhh  ddạạnn  ttrroonngg  CChhúúaa,,……”” (Êph. 

6:10)  
 Để cho Đức Chúa Trời làm cho mạnh mẽ và được mạnh mẽ trong Đức Chúa 

Trời (Sv. 1Sa. 30:6). 

 

 2. Năng Lực Chiến Đấu Là Quyền Năng Của Đức Chúa Trời 

(C. 11) 

  ““HHããyy  mmaanngg  llấấyy  mmọọii  kkhhíí  ggiiớớii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  đđểể  đđưượợcc  

đđứứnngg  vvữữnngg  mmàà  đđịịcchh  ccùùnngg  mmưưuu  kkếế  ccủủaa  mmaa  qquuỉỉ”” (Êph. 6:11)  
 Chủ động và tích cực, Cơ Đốc Nhân phải tự trang bị cho đầy đủ (Sv. 1Tê. 5:8; Ês. 

11:5; 59:17). 
 

 3. Kẻ Thù Là Ma Quỉ Lợi Hại (C. 12) 

  ““VVìì  cchhúúnngg  ttaa  đđáánnhh  ttrrậậnn,,  cchhẳẳnngg  pphhảảii  ccùùnngg  tthhịịtt  vvàà  hhuuyyếếtt,,  bbèènn  

llàà  ccùùnngg  cchhủủ  qquuyyềềnn,,  ccùùnngg  tthhếế  llựựcc,,  ccùùnngg  vvuuaa  cchhúúaa  ccủủaa  tthhếế  



 

ggiiaann  mmờờ  ttốốii  nnầầyy,,  ccùùnngg  ccáácc  tthhầầnn  ddữữ  ởở  ccáácc  mmiiềềnn  ttrrêênn  ttrrờờii  vvậậyy”” 

(Êph. 6:12)  
 Để thuận thiên thì phải nghịch ma, không hề có Cơ Đốc Nhân tự động viên 

thụcmà chỉ có Cơ Đốc Nhân trưởng thành trong chiến đấu  (Sv. Gióp 1-2). 

  

 4. Chiến Thắng Là Cơ Nghiệp Đời Đời (C. 13) 

  ““VVậậyy  nnêênn,,  hhããyy  llấấyy  mmọọii  kkhhíí  ggiiớớii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  hhầầuu  

cchhoo  ttrroonngg  nnggààyy  kkhhốốnn  nnạạnn,,  aannhh  eemm  ccóó  tthhểể  ccựự  đđịịcchh  llạạii,,  vvàà  kkhhii  

tthhắắnngg  hhơơnn  mmọọii  ssựự  rrồồii,,  aannhh  eemm  đđưượợcc  đđứứnngg  vvữữnngg  vvàànngg”” (Êph. 

6:13)  
 Tất yếu khách quan đối với sự nghiệp chiến đấu của Cơ Đốc Nhân là phải được 

vũ trang thỏa đáng (Sv. Êph. 6:14-20).  

 

IIII..    ““NNHHỜỜ  SSỨỨCC  TTOOÀÀNN  NNĂĂNNGG  CCỦỦAA  NNGGÀÀII”” (Êph. 6:14-20) 

 ““nnhhờờ  ssứứcc  ttooàànn  nnăănngg  ccủủaa  NNggààii”” (Êph. 6:10b)     
 Đây là một cuộc chiến đấu với một sự tập trung cao độ của mỗi Cơ Đốc Nhân mà chiến 

thắng là tất yếu trong quyền năng bất bại của Đức Chúa Trời; “khôn ngoan trong trận chiến 
thuộc linh” chính là sự nhận thức và hành động theo ý chỉ này của Ngài!  

 

 1. “Lấy Lẽ Thật Làm Dây Nịt Lưng” (C. 14) 
“Lấy lẽ thật làm dây nịt lưng” là đứng vững nhờ các lẽ thật Kinh Thánh và đứng vững 

cho các lẽ thật Kinh Thánh thể hiện bằng thực tế của nếp nghĩ và hành vi thường ngày 
của chúng ta (Sv. 1Gi. 2:14).  

 

 2. “Mặc Lấy Giáp Bằng Sự Công Bình” (C. 14) 
Đức Chúa Jêsus Christ đã ban cho Cơ Đốc Nhân địa vị công bình và Ngài muốn họ 

“mặc lấy giáp của sự công bình”, tức thực hành đời sống công bình, xứng đáng theo 

địa vị đã được qui kết (Sv. 1Tê. 5:8).  

 

 3. “Dùng Sự Sẵn Sàng Của Tin Lành Bình An Mà Làm Giày 

Dép” (C. 15) 
“Dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an” nói về tình trạng sẵn sàng xung trận, chia sẻ 
sứ điệp bình an với Đức Chúa Trời trong và qua Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. Rô. 5:1). 

Sự bình an này là sự phục hòa với Đức Chúa Trời (Sv. 2Cô. 5:20-21) để được ở trong 

mối thông công với Ngài, có được sự bình an của Ngài (Sv. Php. 4:7) là điều mà các Cơ 

Đốc Nhân sẽ kinh nghiệm.  



 

 

 4. “Lấy Thêm Đức Tin Làm Thuẫn” (C. 16) 
“Lấy thêm đức tin làm thuẫn” là sự kêu gọi của Đức Chúa Jêsus Christ dành cho chúng 

ta. Đức Chúa Jêsus Christ muốn chúng ta ngưỡng vọng nơi Ngài, chú mục nơi Ngài, 

đừng để bị kẻ thù thuộc linh của chúng ta chi phối mà trở thành phân tâm, mất tập trung 
(Sv. Ma. 22:37; Gi. 12:26)  

 

 5. “Lấy Sự Cứu Chuộc Làm Mão Trụ” (C. 17) 
“Lấy sự cứu chuộc làm mão trụ” là bảo vệ đời sống tâm trí của chúng ta bằng những 

suy nghĩ hợp Kinh Thánh dành cho con người mới trong Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. 

Côl. 3:1-3; Php. 4:8) 

 

 6. “Cầm Gươm Của Đức Thánh Linh” (C. 17) 
Việc “cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” đòi hỏi Cơ Đốc Nhân 

chúng ta một nền nếp kỷ luật hàng ngày trong việc dành công sức và thời gian cho việc 

đọc, học, suy gẫm lời Kinh Thánh trong tinh thần cầu nguyện, mong đợi nhận được sự 
dạy dỗ từ Thiên Thượng. “Cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời” là 

thường xuyên sống trong Lời Đức Chúa Trời  

 

 7. “Làm Đủ Mọi Thứ Cầu Nguyện Và Nài Xin” (C. 18-20) 
“Làm Đủ Mọi Thứ Cầu Nguyện Và Nài Xin” nói về đời sống cầu nguyện của mỗi Cơ 
Đốc Nhân. Đời sống cầu nguyện là một loại vũ khí đặc biệt mà chỉ có các Cơ Đốc 

Nhân mới có được. Đời sống cầu nguyện chính là vũ khí chuyên dùng cho trận chiến 

thuộc linh của các tín hữu của Đức Chúa Jêsus Christ (Sv. 2Cô. 10:4-5; Php. 4:6; 1Tê. 
5:16-18).  

 

KKẾẾTT  LLUUẬẬNN 
 

Tiến trình thiết lập Vương Quốc của Đức Chúa Trời là một xu thế tất yếu (Sv. Ma. 6:10) mà phận 

sự xây dựng Vương Quốc Đức Chúa Trời của mỗi Cơ Đốc Nhân là hiển nhiên (Sv. Êph. 4:12, 16). 

Họ phải chiến đấu và chiến thắng cho Vương Quốc của Ngài! 

 

 


