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  ““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)  

 

 

 

Phận sự phải giữ thế chủ động để chiến đấu và chiến thắng trên mặt trận với Satan và 

các quỉ sứ của nó là hiển nhiên theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh Tân Ước: 

““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) 

Chúng ta phải được chuẩn bị sẵn sàng, và phải được ban quyền năng để tấn công thu 

hẹp lãnh địa của kẻ thù. Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã thắng muốn chúng ta cũng 

thắng cùng với Ngài. Bí quyết để thắng trên mặt trận đối với xác thịt là sự nhận biết và 

thực hành thành thục các phản ứng mặc định đối với sự cám dỗ của tư dục mình; bí 

quyết để thắng trên mặt trận đối với thế gian là sự đổi mới tấm lòng (thuộc linh) bằng 

việc lập trình cho nó với Lời Kinh Thánh; và bí quyết để thắng trên mặt trận với Ma Quỉ 

là sự kháng cự (theo nghĩa rộng đã được trình bày trong phần trên). Vũ khí cho trận 

chiến thuộc linh là tất cả những gì có cần cho chúng ta để chiến đấu và chiến thắng trên 

cả ba mặt trận ấy…. 

““
1144

VVậậyy,,  hhããyy  đđứứnngg  vvữữnngg,,  llấấyy  llẽẽ  tthhậậtt  llààmm  ddââyy  nnịịtt  llưưnngg,,  mmặặcc  llấấyy  ggiiáápp  bbằằnngg  ssựự  ccôônngg  bbììnnhh,,  
1155

ddùùnngg  ssựự  ssẵẵnn  ssàànngg  ccủủaa  TTiinn  llàànnhh  bbììnnhh  aann  mmàà  llààmm  ggiiààyy  ddéépp..  
1166

LLạạii  pphhảảii  llấấyy  tthhêêmm  đđứứcc  ttiinn  

llààmm  tthhuuẫẫnn,,  nnhhờờ  đđóó  aannhh  eemm  ccóó  tthhểể  ddậậpp  ttắắtt  đđưượợcc  ccáácc  ttêênn  llửửaa  ccủủaa  kkẻẻ  ddữữ..  
1177

CCũũnngg  hhããyy  llấấyy  ssựự  

ccứứuu  cchhuuộộcc  llààmm  mmããoo  ttrrụụ,,  vvàà  ccầầmm  ggưươơmm  ccủủaa  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  llàà  llờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
1188

HHããyy  nnhhờờ  ĐĐứứcc  TThháánnhh  LLiinnhh,,  tthhưườờnngg  tthhưườờnngg  llààmm  đđủủ  mmọọii  tthhứứ  ccầầuu  nngguuyyệệnn  vvàà  nnààii  xxiinn..  HHããyy  

ddùùnngg  ssựự  bbềềnn  đđỗỗ  ttrrọọnn  vvẹẹnn  mmàà  ttỉỉnnhh  tthhứứcc  vvềề  đđiiềềuu  đđóó,,  vvàà  ccầầuu  nngguuyyệệnn  cchhoo  hhếếtt  tthhảảyy  ccáácc  tthháánnhh  

đđồồ”” (Êph. 6:14-18) 

 

I.  “Lấy Lẽ Thật Làm Dây Nịt Lưng” 

Dây nịt lưng của các chiến sĩ La Mã là công cụ để họ giữ cho bộ quân phục được 

tề chỉnh, và để đeo vũ khí vào người. Satan và các quỉ sứ của nó là một bọn lừa 

đảo, tư thế và vũ khí của chúng ta phải được ổn định nhờ dây nịt lưng bằng lẽ thật 
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Kinh Thánh. Càng hiểu biết về Thân Vị và Công Nghiệp của Đức Chúa Jêsus 

Christ thì chúng ta càng giữ được cho mình thế đứng vững vàng trong thẩm quyền 

của Ngài để kháng cự mọi kẻ thù thuộc linh. Khi được nịt lưng vững vàng, chúng 

ta không còn ngại ngùng trong trận chiến thuộc linh nữa vì biết rằng “chúng ta nhờ 

Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần” (Rô. 8:37). 

“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… 

““HHỡỡii  ccoonn  ttrrẻẻ,,  ttaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ccoonn,,  vvìì  ccáácc  ccoonn  đđãã  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa..  HHỡỡii  pphhụụ  

llããoo,,  ttôôii  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  ôônngg,,  vvìì  ccáácc  ôônngg  đđãã  bbiiếếtt  ĐĐấấnngg  ccóó  ttừừ  llúúcc  bbaann  đđầầuu..  HHỡỡii  kkẻẻ  ttrrẻẻ  

ttuuổổii,,  ttaa  đđãã  vviiếếtt  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii,,  vvìì  ccáácc  nnggưươơii  llàà  mmạạnnhh  mmẽẽ,,  llờờii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ttrroonngg  

ccáácc  nnggưươơii,,  vvàà  ccáácc  nnggưươơii  đđãã  tthhắắnngg  đđưượợcc  MMaa  QQuuỉỉ” (1Gi. 2:14) 

 

II.  “Mặc Lấy Giáp Bằng Sự Công Bình” 

“Giáp” là công cụ che chắn các cơ quan trọng yếu cho cơ thể của các chiến sĩ. 

Thiếu giáp, các chiến sĩ sẽ dễ dàng bị tổn thương. Chúng ta không tự làm ra được 

sự công bình cho mình trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta được Ngài mặc 

cho sự công bình qui kết từ sự công bình của Đức Chúa Jêsus, nhờ đó chúng ta 

được đứng ở địa vị của người công bình theo sự chuẩn nhận của Đức Chúa Trời. 

Thiếu địa vị công bình ấy, các Cơ Đốc Nhân chẳng làm sao hơn hẳn được các kẻ 

thù thuộc linh của họ. 

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: 

““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”” (1Tê. 5:8) 

 

III.  “Dùng Sự Sẵn Sàng Của Tin Lành Bình An Mà Làm Giày Dép” 

“Làm giày dép” là bao bọc đôi bàn chân bằng một loại công cụ thích nghi nào đó 

để giúp bảo vệ và làm tăng sức mạnh của bước chân người chiến sĩ. Có giày dép, 

người chiến sĩ sẽ thuận lợi hơn cả trong phòng thủ lẫn tấn công. 

“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-
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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. 

 

IV.  “Lấy Thêm Đức Tin Làm Thuẫn” 

“Thuẫn” là một công cụ để đỡ của người chiến sĩ, công cụ này sẽ giúp cho họ đỡ 

những đòn đâm, chém, bắn tên,… Đức Chúa Jêsus Christ là Thuẫn Thiên Thượng 

cho Cơ Đốc Nhân chúng ta, giúp cho chúng ta có thể đỡ, gạt trong mọi hoàn cảnh 

nếu như chúng ta thực sự có đức tin đặt nơi Ngài. Nếu chúng ta thực sự tin cậy 

Đức Chúa Jêsus Christ, Ngài sẽ trở thành nguồn tin tưởng và hy vọng tối hậu cho 

chúng ta chứ không phải là bất cứ gì khác. 

“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… 

““……NNggưươơii  hhããyy  hhếếtt  llòònngg,,  hhếếtt  lliinnhh  hhồồnn,,  hhếếtt  ýý  mmàà  yyêêuu  mmếếnn  CChhúúaa,,  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  

nnggưươơii”” (Ma. 22:37) 

““NNếếuu  aaii  hhầầuu  vviiệệcc  TTaa,,  tthhìì  pphhảảii  tthheeoo  TTaa,,  vvàà  TTaa  ởở  đđââuu,,  tthhìì  kkẻẻ  hhầầuu  vviiệệcc  TTaa  ccũũnngg  ssẽẽ  ởở  

đđóó;;  nnếếuu  aaii  hhầầuu  vviiệệcc  TTaa,,  tthhìì  CChhaa  TTaa  ắắtt  ttôônn  qquuíí  nnggưườờii”” (Gi. 12:26) 

 

V.  “Lấy Sự Cứu Chuộc Làm Mão Trụ” 

“Mão trụ” là công cụ làm bằng kim loại để che phần đầu cho người chiến sĩ. Là 

Cơ Đốc Nhân, chúng ta cũng phải có “mão trụ” thuộc linh là một đời sống tâm trí 

phù hợp với vị trí mới mà chúng ta có được trong Đức Chúa Jêsus Christ. 

“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: 

““
11
VVậậyy  nnếếuu  aannhh  eemm  đđưượợcc  ssốốnngg  llạạii  vvớớii  ĐĐấấnngg  CChhrriisstt,,  hhããyy  ttììmm  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  llàà  nnơơii  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt  nnggồồii  bbêênn  hhữữuu  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii..  
22
HHããyy  hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ttrrêênn  ttrrờờii,,  đđừừnngg  

hhaamm  mmếếnn  ccáácc  ssựự  ởở  ddưướớii  đđấấtt;;  
33
vvìì  aannhh  eemm  đđãã  cchhếếtt,,  ssựự  ssốốnngg  mmììnnhh  đđãã  ggiiấấuu  vvớớii  ĐĐấấnngg  

CChhrriisstt  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Côl. 3:1-3) 

““RRốốtt  llạạii,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  pphhààmm  đđiiềềuu  cchhii  cchhâânn  tthhậậtt,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  ttôônn,,  đđiiềềuu  cchhii  ccôônngg  

bbììnnhh,,  đđiiềềuu  cchhii  tthhaannhh  ssạạcchh,,  đđiiềềuu  cchhii  đđáánngg  yyêêuu  cchhuuộộnngg,,  đđiiềềuu  cchhii  ccóó  ttiiếếnngg  ttốốtt,,  đđiiềềuu  cchhii  

ccóó  nnhhâânn  đđứứcc  đđáánngg  kkhheenn,,  tthhìì  aannhh  eemm  pphhảảii  nngghhĩĩ  đđếếnn” (Php. 4:8) 
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VI.  “Cầm Gươm Của Đức Thánh Linh” 

“Gươm” là vũ khí chính yếu của người chiến sĩ để chiến đấu và chiến thắng, trong 

đó tấn công là chính. Trong trận chiến thuộc linh, Cơ Đốc Nhân phải là những 

chiến sĩ thiện chiến, trong đó sự thành thục về Lời Đức Chúa Trời là điều tối cần 

thiết để họ có đủ sự khôn ngoan được ban cho từ Thiên Thượng cho mọi hoàn 

cảnh. 

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… 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  đđáápp::  CCóó  llờờii  cchhéépp  rrằằnngg,,  nnggưườờii  ttaa  ssốốnngg  cchhẳẳnngg  pphhảảii  cchhỉỉ  nnhhờờ  bbáánnhh  

mmàà  tthhôôii,,  ssoonngg  nnhhờờ  mmọọii  llờờii  nnóóii  rraa  ttừừ  mmiiệệnngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Ma. 4:4) 

 

VII.  “Làm Đủ Mọi Thứ Cầu Nguyện Và Nài Xin” 

Sự cầu nguyện là một loại vũ khí đặc biệt mà chỉ có các Cơ Đốc Nhân mới có 

được. Sự cầu nguyện chính là vũ khí chuyên dùng cho trận chiến thuộc linh của 

các tín hữu của Đức Chúa Jêsus Christ: 

““
44
VVảả,,  nnhhữữnngg  kkhhíí  ggiiớớii  mmàà  cchhúúnngg  ttôôii  ddùùnngg  đđểể  cchhiiếếnn  ttrraannhh  llàà  kkhhôônngg  pphhảảii  tthhuuộộcc  vvềề  xxáácc  

tthhịịtt  đđââuu,,  bbèènn  llàà  bbởởii  qquuyyềềnn  nnăănngg  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ccóó  ssứứcc  mmạạnnhh  đđểể  đđạạpp  đđổổ  ccáácc  

đđồồnn  llũũyy::  
55
NNhhờờ  kkhhíí  ggiiớớii  đđóó  cchhúúnngg  ttôôii  đđáánnhh  đđổổ  ccáácc  llýý  lluuậậnn,,  mmọọii  ssựự  ttựự  ccaaoo  nnổổii  llêênn  

nngghhịịcchh  ccùùnngg  ssựự  hhiiểểuu  bbiiếếtt  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  vvàà  bbắắtt  hhếếtt  ccáácc  ýý  ttưưởởnngg  llààmm  ttôôii  vvâânngg  pphhụụcc  

ĐĐấấnngg  CChhrriisstt”” (2Cô. 10:4-5) 

““CChhớớ  lloo  pphhiiềềnn  cchhii  hhếếtt,,  nnhhưưnngg  ttrroonngg  mmọọii  ssựự  hhããyy  ddùùnngg  llờờii  ccầầuu  nngguuyyệệnn,,  nnààii  xxiinn,,  vvàà  ssựự  

ttạạ  ơơnn  mmàà  ttrrììnnhh  ccáácc  ssựự  ccầầuu  xxiinn  ccủủaa  mmììnnhh  cchhoo  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii”” (Php. 4:6) 

““
1166

HHããyy  vvuuii  mmừừnngg  mmããii  mmããii,,  
1177

ccầầuu  nngguuyyệệnn  kkhhôônngg  tthhôôii,,  
1188

pphhààmm  vviiệệcc  ggìì  ccũũnngg  pphhảảii  ttạạ  

ơơnn  CChhúúaa;;  vvìì  ýý  mmuuốốnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ttrroonngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  CChhrriisstt  đđốốii  vvớớii  aannhh  

eemm  llàà  nnhhưư  vvậậyy”” (1Tê. 5:16-18) 

Đức Chúa Cha đã giao quyền phán xét cho Đức Chúa Con (Gi. 5:22). Một số quỉ 

đã bị phán xét và đã bị tống giam rồi (2Phi. 2:4; Giu. 6); nhưng, vẫn có một số quỉ 

sẽ còn được thả ra trong Thời Kỳ Khổ Nạn (Khải. 9:1-11; 16:13-14). Dầu vậy, bởi 

Thập Tự Giá, Đức Chúa Jêsus Christ đã đánh bại quỉ quốc của Satan (Gi. 12:31; 

Lu. 10:18), “Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá 
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chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ” (Côl. 2:15; 1Phi. 3:22). 

“Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của Ma Quỉ” (1Gi. 3:8b), 

“vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét” (Gi. 16:11) và án sẽ được đem ra thi hành 

vào Ngày Của Chúa (trong Kỳ Tái Lâm của Ngài). 

Cho đến ngày ấy, trận chiến thuộc linh sẽ vẫn cứ tiếp tục và sẽ phát triển lên đỉnh 

cao khi sự kiềm chế của Đức Thánh Linh đối với điều ác trên thế gian sẽ được cất 

bỏ và Satan sẽ ban quyền lực cho “kẻ nghịch cùng Luật Pháp” làm công việc nó 

(Sv. 2Tê. 2:6-12). Qua Kẻ Đối Địch và Tiên Tri Giả, Satan sẽ bắt bớ các tín hữu 

của Đức Chúa Jêsus Christ (Khải. 13:4-8). Michen (Micaên) sẽ cùng các thiên sứ 

của mình tiến hành cuộc chiến tranh với Satan và các quỉ sứ của nó và các thiên sứ 

của Michen sẽ trục xuất chúng khỏi Thiên Đàng (Đa. 12:1; Khải. 12:7-9). Trong 

Kỳ Tái Lâm của Đức Chúa Jêsus Christ, Satan sẽ bị xiềng (Ês. 14:15; Khải. 20:1-

3). Sau giai đoạn này sẽ diễn ra cuộc tranh chấp cuối cùng, Satan cùng với các thế 

lực vây cánh của nó sẽ bị ném vào Hồ Lửa vĩnh viễn (Ma. 25:41; Khải. 20:7-10). 

Mặt trận thuộc linh với xác thịt sẽ được kết thúc khi chúng ta được phục sinh trong 

thân thể vinh hiển giống với thân thể vinh hiển của Đức Chúa Jêsus (Rô. 8:18-25; 

1Cô. 15:50-58; 1Tê. 4:17). Sự tái lâm của Đức Chúa Jêsus Christ cũng sẽ kết thúc 

mặt trận thuộc linh của chúng ta với thế gian này vì Ngài sẽ hủy bỏ hệ thống thế 

gian hiện hành đầy dẫy sự bạo tàn, sự độc dữ, sự bất công để thiết lập sự trị vì công 

nghĩa của Ngài (Ma. 25:31-34). Cũng chính vào Kỳ Tái Lâm của Đức Chúa Jêsus 

Christ mà mặt trận thuộc linh với Satan và các quỉ sứ của nó sẽ chấm dứt, Satan 

cùng với các thế lực vây cánh của nó sẽ bị ném vào Hồ Lửa vĩnh viễn. Niềm hy 

vọng của chúng ta là niềm hy vọng ở Kỳ Mạt Thế: Chúng ta mong đợi sự tái lâm 

chắc chắn của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cùng với trời mới, đất mới mà Ngài 

sẽ thiết lập là kỳ mà Đức Chúa Trời sẽ ở giữa Dân Ngài, là kỳ mà chúng ta hết 

lòng mong đợi:  

““
33
TTôôii  nngghhee  mmộộtt  ttiiếếnngg  llớớnn  ttừừ  nnơơii  NNggaaii  mmàà  đđếếnn,,  nnóóii  rrằằnngg::  NNààyy,,  ĐĐềềnn  TTạạmm  ccủủaa  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  ởở  ggiiữữaa  llooààii  nnggưườờii!!  NNggààii  ssẽẽ  ởở  vvớớii  cchhúúnngg,,  vvàà  cchhúúnngg  ssẽẽ  llààmm  DDâânn  NNggààii;;  

cchhíínnhh  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  ssẽẽ  ởở  vvớớii  cchhúúnngg..  
44
NNggààii  ssẽẽ  llaauu  rrááoo  hhếếtt  nnưướớcc  mmắắtt  kkhhỏỏii  mmắắtt  

cchhúúnngg,,  ssẽẽ  kkhhôônngg  ccóó  ssựự  cchhếếtt,,  ccũũnngg  kkhhôônngg  ccóó  tthhaann  kkhhóócc,,  kkêêuu  ccaa,,  hhaayy  llàà  đđaauu  đđớớnn  nnữữaa;;  

vvìì  nnhhữữnngg  ssựự  tthhứứ  nnhhấấtt  đđãã  qquuaa  rrồồii”” (Khải. 21:3-4) 

Sự mong đợi của Cơ Đốc Nhân chúng ta là một sự mong đợi tích cực bằng tất cả 

các nổ lực cao nhất của chúng ta để “Nước Cha được đến;_Ý Cha được nên, ở đất 

như trời!” (Ma. 6:10) thể hiện ra bằng đời sống tin kính của chúng ta: 

““
1133

VVảả,,  tthheeoo  llờờii  hhứứaa  ccủủaa  CChhúúaa,,  cchhúúnngg  ttaa  cchhờờ  đđợợii  ttrrờờii  mmớớii  đđấấtt  mmớớii,,  llàà  nnơơii  ssựự  ccôônngg  

bbììnnhh  ăănn  ởở..  
1144

VVậậyy  nnêênn,,  hhỡỡii  kkẻẻ  rrấấtt  yyêêuu  ddấấuu,,  vvìì  aannhh  eemm  ttrrôônngg  đđợợii  nnhhữữnngg  ssựự  đđóó,,  tthhìì  pphhảảii  
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llààmm  hhếếtt  ssứứcc  mmììnnhh,,  hhầầuu  cchhoo  CChhúúaa  tthhấấyy  aannhh  eemm  ởở  bbììnnhh  aann,,  kkhhôônngg  ddấấuu  vvíítt,,  cchhẳẳnngg  cchhỗỗ  

ttrráácchh  đđưượợcc”” (2Phi. 3:13-14) 

“Phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, 

chẳng chỗ trách được” là đời sống và phận sự thuộc linh của mọi Cơ Đốc Nhân 

thật, nhất là của các nhà lãnh đạo thuộc linh: Đời sống của các nhà lãnh đạo thuộc 

linh phải là đời sống viên thục thuộc linh, phận sự của các nhà lãnh đạo thuộc linh 

phải là phận sự viên thục thuộc linh cho chính bản thân họ, và gây dựng cho sự 

viên thục thuộc linh cho những người mà Đức Chúa Trời đã ủy thác cho họ gây 

dựng. 

  

  


