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““
1122

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..  
1133

TTrrưướớcc  

mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ĐĐấấnngg  bbaann  ssựự  ssốốnngg  cchhoo  mmọọii  vvậậtt,,  vvàà  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  

CChhrriisstt  llàà  ĐĐấấnngg  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  nnơơii  BBôônnxxơơ  PPhhiilláátt,,  ttaa  kkhhuuyyêênn  ccoonn  
1144

pphhảảii  ggiiữữ  đđiiềềuu  rrăănn,,  ởở  cchhoo  

kkhhôônngg  vvếếtt  ttíícchh  vvàà  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  ssựự  hhiiệệnn  rraa  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  

cchhúúnngg  ttaa”” (1Ti. 6:12-14)  

 

 

 

 1. Đừng quên các địch thủ thuộc linh và các chiến pháp đối địch các địch thủ ấy! 

   

ĐỊCH THỦ THUỘC LINH & CHIẾN PHÁP ĐỐI ĐỊCH 

Địch Thủ Chiến Pháp 

(1) Thế Gian (1Gi. 2:15-17) (1) Xa Lánh (1Ti. 6:11; 2Ti. 2:22) 

(2) Xác Thịt  (Rô. 7:18-24) (2) Kiềm Chế (Rô. 6:12-13; 8:13) 

(3) Ma Quỉ (1Phi. 5:8) (3) Chống Cự (1Phi. 5:9) 

 

  ““HHããyy  ccùùnngg  ttaa  cchhịịuu  kkhhổổ  nnhhưư  mmộộtt  nnggưườờii  llíínnhh  ggiiỏỏii  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt..”” (2Ti. 

2:3) 

   

 2. Đời sống thánh khiết là đời sống luôn giữ vững ý chí sống chiến thắng các kẻ thù 

thuộc linh để tỏ rõ đức tin (C. 12).  

 

  (1) “hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành…”  “hãy đánh một trận đánh xứng 

đáng của đức tin…” 

     “đánh trận”: Gr.            [agonizomai]  “chiến đấu” 

     “tốt lành”: Gr.             [kalos agon]  “trận đánh xứng đáng” 

  (2) “bắt lấy sự sống đời đời…”  “giữ được sự sống đời đời…” 

    “bắt lấy”: Gr.               [epilambanomai]  “lấy được” 

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

trong Đức Chúa Trời” (Sv. Gi. 17:3) 

  (3) “đã làm chứng tốt lành…”  “đã hằng bày tỏ một sự bày tỏ xứng đáng…” 

    “làm chứng”: Gr.          [homologeo ]   “bày tỏ ra” 

    “tốt lành”: Gr.                [kalos homologia]  “sự bày tỏ xứng 

đáng” 
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  ““
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..”” (1Ti. 1:18-19a) 

 

 3. Đời sống thánh khiết là đời sống luôn bền lòng giữ để không có cớ chi để có thể chê 

trách được (C. 13-14)  

 

  (1) “phải giữ điều răn…”  “phải giữ điều răn này…” 

    “phải giữ”: Gr.       [tereo]  “phải tuân theo” 

    “điều răn”: Gr.        [entole]  “điều răn này” 

  (2) “không vết tích và không chỗ trách được…” 

    “không vết tích”: Gr.         [aspilos]  “không thể tìm ra cớ để chê 

trách được”    

     “không chỗ trách được”: Gr.             [anepileptos]  “không thể 

chê trách được” (Sv. 1Ti. 3:2) 

  (3) “cho đến kỳ sự hiện ra…” Gr.           [epiphaneia]  “kỳ trở lại của Đức 

Chúa Jêsus Christ” 

 

  ““
1111

KKììaa  llàà  đđiiềềuu  ccoonn  pphhảảii  rraaoo  ttrruuyyềềnn  vvàà  ddạạyy  ddỗỗ..  
1122

CChhớớ  đđểể  nnggưườờii  ttaa  kkhhiinnhh  ccoonn  vvìì  ttrrẻẻ  

ttuuổổii;;  nnhhưưnngg  pphhảảii  llấấyy  llờờii  nnóóii,,  nnếếtt  llààmm,,  ssựự  yyêêuu  tthhưươơnngg,,  đđứứcc  ttiinn  vvàà  ssựự  ttiinnhh  ssạạcchh  mmàà  llààmm  

ggưươơnngg  cchhoo  ccáácc  ttíínn  đđồồ..  
1133

HHããyy  cchhăămm  cchhỉỉ  đđọọcc  ssáácchh,,  kkhhuuyyêênn  bbảảoo,,  ddạạyy  ddỗỗ,,  cchhoo  đđếếnn  cchhừừnngg  

ttaa  đđếếnn..  
1144
ĐĐừừnngg  bbỏỏ  qquuêênn  ơơnn  bbaann  ttrroonngg  llòònngg  ccoonn,,  llàà  ơơnn  bbởởii  llờờii  ttiiêênn  ttrrii,,  nnhhâânn  hhộộii  ttrrưưởởnngg  

llããoo  đđặặtt  ttaayy  mmàà  đđãã  bbaann  cchhoo  ccoonn  vvậậyy..  
1155

HHããyy  ssăănn  ssóócc  cchhuuyyêênn  lloo  nnhhữữnngg  vviiệệcc  đđóó,,  hhầầuu  cchhoo  

tthhiiêênn  hhạạ  tthhấấyy  ssựự  ttấấnn  ttớớii  ccủủaa  ccoonn..  
1166

HHããyy  ggiiữữ  cchhíínnhh  mmììnnhh  ccoonn  vvàà  ssựự  ddạạyy  ddỗỗ  ccủủaa  ccoonn;;  

pphhảảii  bbềềnn  đđỗỗ  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  đđóó,,  vvìì  llààmm  nnhhưư  vvậậyy  tthhìì  ccoonn  vvàà  kkẻẻ  nngghhee  ccoonn  ssẽẽ  đđưượợcc  ccứứuu..”” 

(1Ti. 4:11-16) 

 

 

 

 1. Vững chí trong trận chiến thuộc linh (1Ti. 6:12) 

 

  ““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) 

 

 2. Bền lòng trong đời sống đạo (1Ti. 6:13-14) 

 

  ““
1133

TTrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  ĐĐấấnngg  bbaann  ssựự  ssốốnngg  cchhoo  mmọọii  vvậậtt,,  vvàà  ttrrưướớcc  mmặặtt  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  llàà  ĐĐấấnngg  llààmm  cchhứứnngg  ttốốtt  nnơơii  BBôônnxxơơ  PPhhiilláátt,,  ttaa  kkhhuuyyêênn  ccoonn  
1144

pphhảảii  

ggiiữữ  đđiiềềuu  rrăănn,,  ởở  cchhoo  kkhhôônngg  vvếếtt  ttíícchh  vvàà  kkhhôônngg  cchhỗỗ  ttrráácchh  đđưượợcc,,  cchhoo  đđếếnn  kkỳỳ  ssựự  hhiiệệnn  rraa  

ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  cchhúúnngg  ttaa”” (1Ti. 6:13-14) 


