
 1 

 

  
 

 

  ““CChhớớ  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  ccũũnngg  đđừừnngg  yyêêuu  ccáácc  vvậậtt  ởở  tthhếế  ggiiaann  nnữữaa;;    

nnếếuu  aaii  yyêêuu  tthhếế  ggiiaann,,  tthhìì  ssựự  kkíínnhh  mmếếnn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  CChhaa    

cchhẳẳnngg  ởở  ttrroonngg  nnggưườờii  ấấyy..””  

(1Gi. 2:15)  

 

 

 

Trận chiến thuộc linh không phải có tính chất tùy chọn đối với Cơ Đốc Nhân. Kinh 

Thánh dạy cho biết rõ rằng trận chiến thuộc linh là cuộc hợp trận giữa các mặt trận với 

thế gian, xác thịt, và Ma Quỉ mà mỗi Cơ Đốc Nhân đều phải đương đầu. Thế gian và 

Ma Quỉ (cùng các thế lực của chúng) có tính chất ngoại lai nhưng chính từ đó mà xuất 

phát mọi sự cám dỗ đối với tính xác thịt vốn vẫn còn trong con người của các tín hữu. 

Cơ Đốc Nhân phải đối đầu với các trở lực này để có thể tiến đến sự viên thục thuộc linh 

theo ý chỉ của Đức Chúa Trời đối với đời sống của họ: 

 

1.  Đối Với Thế Gian 

““TTaa  đđãã  bbảảoo  ccáácc  nnggưươơii  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó,,  hhầầuu  cchhoo  ccáácc  nnggưươơii  ccóó  llòònngg  bbììnnhh  yyêênn  ttrroonngg  

TTaa..  CCáácc  nnggưươơii  ssẽẽ  ccóó  ssựự  hhooạạnn  nnạạnn  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann,,  nnhhưưnngg  hhããyy  ccứứ  vvữữnngg  llòònngg,,  TTaa  đđãã  

tthhắắnngg  tthhếế  ggiiaann  rrồồii!!”” (Gi. 16:33) 

““[[44]]VVìì  hhễễ  ssựự  ggìì  ssaannhh  bbởởii  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  tthhìì  tthhắắnngg  hhơơnn  tthhếế  ggiiaann;;  vvàà  ssựự  tthhắắnngg  hhơơnn  

tthhếế  ggiiaann,,  ấấyy  llàà  đđứứcc  ttiinn  ccủủaa  cchhúúnngg  ttaa..  [[55]]AAii  llàà  nnggưườờii  tthhắắnngg  hhơơnn  tthhếế  ggiiaann,,  hháá  cchhẳẳnngg  

pphhảảii  kkẻẻ  ttiinn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  llàà  CCoonn  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  hhaayy  ssaaoo??”” (1Gi. 5:4-5) 

 

2. Đối Với Xác Thịt 

““[[1166]]VVậậyy  ttôôii  nnóóii  rrằằnngg::  HHããyy  bbưướớcc  đđii  tthheeoo  TThháánnhh  LLiinnhh,,  cchhớớ  hhềề  llààmm  ttrrọọnn  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  

ưưaa  mmuuốốnn  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt..  [[1177]]VVìì  xxáácc  tthhịịtt  ccóó  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ưưaa  mmuuốốnn  ttrrááii  vvớớii  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  

ccủủaa  TThháánnhh  LLiinnhh,,  TThháánnhh  LLiinnhh  ccóó  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ưưaa  mmuuốốnn  ttrrááii  vvớớii  ccủủaa  xxáácc  tthhịịtt;;  hhaaii  bbêênn  

ttrrááii  nnhhaauu  ddưườờnngg  ấấyy,,  nnêênn  aannhh  eemm  kkhhôônngg  llààmm  đđưượợcc  đđiiềềuu  mmììnnhh  mmuuốốnn  llààmm”” (Gal. 

5:16-17) 
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3.  Đối Với Ma Quỉ 

““[[1144]]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……  [[44]]HHỡỡii  ccáácc  ccoonn  ccááii  bbéé  

mmọọnn,,  pphhầầnn  ccáácc  ccoonn,,  llàà  tthhuuộộcc  vvềề  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  đđãã  tthhắắnngg  đđưượợcc  hhọọ  rrồồii,,  vvìì  ĐĐấấnngg  ởở  

ttrroonngg  ccáácc  ccoonn  llàà  llớớnn  hhơơnn  kkẻẻ  ởở  ttrroonngg  tthhếế  ggiiaann”” (1Gi. 2:14; 4:4) 

 

Vấn đề không phải có hay không có trận chiến thuộc linh, mà vấn đề ở chỗ là phải làm 

thế nào để chiến đấu hữu hiệu và chiến thắng. Vì vậy, một vấn đề khác được đặt ra cho 

tất cả mọi Cơ Đốc Nhân, đó là phải có một sự nhìn nhận cân bằng, hợp Kinh Thánh đối 

với bản chất của trận chiến thuộc linh. Những ai làm ngơ đối với các sự giảng dạy Kinh 

Thánh về sự có thật của trận chiến thuộc linh cũng như về các vũ khí thuộc linh phải 

được trang bị để chiến đấu và chiến thắng tự đặt mình vào thế dễ bị tổn thương và tiêu 

diệt. Mặt khác, những ai bị ám ảnh quá nặng về các thế lực bóng tối cũng tự đặt mình 

vào tình thế nguy hiểm. Qui gán cho Ma Quỉ và các quỉ sứ của nó trách nhiệm về mọi 

tình thế khó khăn, mọi tai ương, hay mọi tham muốn là một việc quá dễ dàng. Sự thật là 

chỉ riêng một mình tính xác thịt trong bản chất người cũng đủ để tạo ra những điều vừa 

kể, chưa cần đến các thế lực bóng tối! Sự thật là không ai cần phải được Ma Quỉ thúc ép 

mới có thể ích kỷ được, hay mới có thể kiêu ngạo, mê ăn uống, ham muốn, nóng nảy,… 

Việc “đổ thừa” khiến chúng ta không có khả năng nhận ra đúng kẻ thù thuộc linh để 

chiến đấu và chiến thắng. Chỉ với một ý thức đầy đủ, thỏa đáng, hợp Kinh Thánh về 

mọi phương diện, nhất là về mối quan hệ thánh khiết và thiêng liêng với Đức Chúa 

Jêsus Christ, Cơ Đốc Nhân mới có được một tầm nhìn hợp Kinh Thánh và thuận lợi cho 

trận chiến thuộc linh. 

  


