
 HÃY VÌ ĐỨC TIN MÀ ĐÁNH TRẬN 
Kinh Thánh: 1 Ti-mô-thê 6:12 

Câu gốc: 1 Ti-mô-thê 6:12 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. 

Mục đích: Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ 

quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên 

trời vậy. 

1. Thời điểm đánh trận: 

a. Đầu năm: 2 Sa-mu-ên 11:1 Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai 

Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân 

Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.  

 Hậu quả khi đầu năm Đa-vít không ra trận:  

• Đa-vít đã phạm tội tà dâm và giết người/cướp vợ của U-ri: Xem 2 Sa-mu-ên 

11:2-27 

• Đa-vít bị Chúa xử phạt vì ông khinh bỉ lời Đức Chúa Trời: 2 Sa-mu-ên 12: 

10 Nên bây giờ, gươm chẳng hề thôi hủy hoại nhà ngươi, bởi vì ngươi đã khinh 

ta, cướp vợ U-ri, người Hê-tít, đặng nàng làm vợ ngươi. 11 Đức Giê-hô-va phán 

như vầy: Ta sẽ khiến từ nhà ngươi nổi lên những tai họa giáng trên ngươi; ta sẽ 

bắt các vợ ngươi tại trước mắt ngươi trao cho một người lân cận ngươi, nó sẽ làm 

nhục chúng nó tại nơi bạch nhựt. 12 Vì ngươi đã làm sự kia cách kín nhiệm, nhưng 

Ta sẽ làm việc nầy trước mặt cả Y-sơ-ra-ên và tại nơi bạch nhựt. 

Ma-thi-ơ 26:41 Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám 

dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. 

b. Đầu chức vụ: Đức Chúa Jêsus kiêng ăn bốn mươi ngày. Lu-ca 4:1 Đức Chúa Jêsus đầy 

dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong 

đồng vắng, 2 tại đó, Ngài bị ma quỉ cám dỗ trong bốn mươi ngày. Trong những ngày ấy, 

Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. (Ngài bị quỉ cám dỗ nhưng Ngài đã đắc 

thắng ma-quỉ) 

• Ngài đã đắc thắng ma-quỉ -> Ma-thi-ơ 4:11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến 

gần mà hầu việc Ngài. Lu-ca 4:14 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh 

Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh. 15 Ngài 

dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.  

c. Đầu ngày:  Mác 1:35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi 

vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó. 

• Xong một ngày: Ma-thi-ơ 14:23 Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến  

chiều tối, Ngài ở đó một mình.  (Giăng 6:15) 

2. Chuẩn bị trước khi ra trận: Lu-ca 14:31 Hay là có vua nào đi đánh trận cùng vua khác, mà 

trước không ngồi bàn luận xem mình đem đi một muôn lính có thể địch nổi vua kia đem hai 

muôn cùng chăng sao?  

a. Nhận biết Đấng ở với mình trước khi ra trận: 

• Đấng lớn hơn kẻ thù: 1 Giăng 4:4 Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về 

Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn  kẻ ở trong 

thế gian. (1 Giăng 3:8 Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma 

quỉ.;  Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng 

bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững 
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lòng, Ta đã thắng thế gian rồi! 

• Lực lượng ở với chúng ta đông hơn chúng nó: 2 Các Vua 6:16 Ê-li-sê đáp rằng: 

Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. 17 Đoạn, 

Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy 

được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng 

lửa ở chung quanh Ê-li-sê.  

b. Cầu nguyện kiêng ăn: Ma-thi-ơ 17:21 [Nhưng thứ quỉ nầy nếu không cầu nguyện và 

không kiêng ăn thì chẳng trừ nó được.]  Đọc Ê-sai 58  

c. Nắm giữ những lời tiên tri đã nói về mình: 1 Ti-mô-thê 1:18 Hỡi Ti-mô-thê, 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, (2 Phi-e-rơ 1:19 Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng 

tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, 

cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em.)  

d. Để sự trông cậy trong Đức Chúa Trời hằng sống: 1 Ti-mô-thê 4:10 Vả, nếu chúng ta 

khó nhọc và đánh trận ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài 

là Cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ.  (Đa-vít đối diện với Gô-li-át) 

3. Nhận biết kẻ thù để đánh trận:  Ê-phê-sô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt 

và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các 

thần dữ ở các miền trên trời vậy. 

a. Chủ quyền: Kẻ mạnh sức: Lu-ca 11:21 Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa 

nhà mình, thì của cải nó vững vàng. 22 Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, 

thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy, và phân phát sạch của cải.  

(Ma-thi-ơ 12:29 Hay là, có lẽ nào, ai vào nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà 

trước không trói người mạnh sức ấy được sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà 

người được.) 

b. Thế lực: Khải-huyền 17:12 Vả, mười cái sừng mà ngươi đã thấy, là mười vì vua chưa 

nhận được nước mình; nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong một giờ. 13 Chúng 

cũng một lòng một ý trao Thế lực quyền phép mình cho con thú. 

• Ngài truất bỏ quyền/thế lực: Cô-lô-se 2:15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng 

các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ. 

c. Vua chúa của thế gian mờ tối: 2 Cô-rinh-tô 4:4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời 

nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành 

Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời.  

• Không có phần: Giăng 14:30 Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế 

gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi Ta.   

• Bị đoán xét: Giăng 16:8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự 

công bình và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; 10 về sự công bình, vì Ta 

đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy Ta nữa; 11 về sự phán xét, vì vua chúa thế 

gian nầy đã bị đoán xét. (Công việc của Đức Thánh Linh) 

d. Các thần dữ ở các miền trên trời: Ê-phê-sô 2:2 đều là những sự anh em xưa đã học đòi, 

theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung tức là thần hiện 

đang hành động trong các con bội nghịch. (Đa-ni-ên 10:1-13)  

e. Ma quỉ: 

• Con rồng/con rắn/ma quỉ/sa-tan: Khải-huyền 12:7 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu 

trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ 

mình tranh chiến lại; 8 song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở 
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trên trời nữa. 9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và 

Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống 

với nó. (Đa-ni-ên 10:1-13)  

• Kẻ cám dỗ: Ma-thi-ơ 4:3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là 

Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. 

• Cha của sự nói dối: Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỉ, mà sanh ra; và 

các ngươi muốn làm nên sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết 

người, chẳng bền giữ được lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, 

thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. 

• Kẻ kiện cáo:  Khải- 12:10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, 

quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng 

Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo  anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta 

trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.  

i. Sa-tan kiện cáo Gióp vì sự ban phước của Chúa: Đã giết mười đứa con và làm 

mất hết tài sản của Gióp trong một ngày: Gióp 1:6-19 

ii. Đem bịnh ung độc tấn công thân thể của Gióp và dùng vợ tấn công tinh thần của 

Gióp. Gióp 2:1-10; (Gióp bắt đầu rủa mình: Gióp 3)  

iii. Sa-tan dùng bạn hữu tấn công đức tin và buộc tội Gióp: Gióp Đ 5-36 

iv. Chúa phục hồi Gióp: Gióp 42:10 Vậy, khi Gióp đã cầu nguyện cho bạn hữu 

mình rồi, Đức Giê-hô-va bèn đem người ra khỏi cảnh khốn người, và ban lại cho 

Gióp bằng gấp bằng hai các tài sản mà người đã có trước.  

• Kẻ đối địch: Xa-cha-ri 3:1 Đoạn, Đức Giê-hô-va cho ta xem thấy thầy tế lễ cả Giê-

hô-sua  đương đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan đứng bên hữu người 

đặng đối địch người. 3 Vả, Giê-hô-sua mặc áo bẩn, đứng trước mặt thiên sứ. 4 Thiên sứ cất 

tiếng nói cùng những kẻ đứng ở trước mặt mình rằng: Hãy lột bỏ những áo bẩn khỏi nó. Lại 

nói cùng Giê-hô-sua rằng: Hãy nhìn xem, ta đã bỏ sự gian ác khỏi ngươi, và ta sẽ mặc áo đẹp 

cho ngươi. 

• Rình mò: 1 Phi-e-rơ 5:8b kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò 

chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Thi-thiên 

17:11 Chúng nó vây phủ chúng tôi mỗi bước, Mắt chúng nó dòm hành đặng làm cho 

chúng tôi sa ngã. 

4. Nhận biết có sự ủng hộ của Thiên đàng để đánh trận: 

a. Chính mình Chúa:  Ê-sai 28:5 Trong ngày đó, Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ trở nên mão 

triều thiên chói sáng và mão miện rực rỡ của dân sót Ngài; 6 sẽ trở nên thần công chánh 

cho kẻ ngồi trên tòa xét đoán, và sức mạnh cho những kẻ đuổi giặc nơi cửa thành. 

• Tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va: Giô-suê 5:13 Xảy khi Giô-suê ở gần Giê-ri-cô, 

ngước mắt lên mà nhìn, bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình. 

Giô-suê đi lại người và nói rằng: Ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù 

nghịch chúng ta? 14 Người đáp: không, bây giờ Ta đến làm tướng đạo binh của Đức 

Giê-hô-va. Giô-suê bèn sấp mặt xuống đất, lạy, và hỏi rằng: Chúa truyền cho tôi tớ 

Chúa điều gì?) 

• Thần mạnh sức: Ê-sai 11:2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần 

khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ 

Đức Giê-hô-va. 

b. Mặt trời/ mặt trăng: Giô-suê 10:12 Ngày mà Đức Giê-hô-va phó dân A-mô-rít cho dân 

Y-sơ-ra-ên, thì Giô-suê thưa cùng Đức Giê-hô-va tại trước mặt Y-sơ-ra-ên, mà rằng: Hỡi 

mặt trời, hãy dừng lại trên Ga-ba-ôn; Hỡi mặt trăng, hãy ngừng lại trên trũng A-gia-lôn! 
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 13 Mặt trời bèn dừng, mặt trăng liền ngừng, Cho đến chừng dân sự đã báo thù quân 

nghịch mình. Điều đó há không có chép trong sách Gia-sa sao? Mặt trời dừng lại giữa 

trời, và không vội lặn, ước một ngày trọn. 

c. Đá lớn từ trời rớt xuống: Giô-suê 10:11 Khi chúng nó chạy trốn trước mặt Y-sơ-ra-ên 

và xuống dốc Bết-Hô-rôn, thì Đức Giê-hô-va khiến đá lớn từ trời rớt xuống cản đường 

cho đến A-xê-ca, và chúng nó đều bị chết. Số những người bị chết về mưa đá nhiều hơn 

số những người bị dân Y-sơ-ra-ên giết bằng gươm. 

d. Ong lỗ: Giô-suê 24:12 Ta sai ong lỗ đuổi chúng nó khỏi trước mặt các ngươi, y như hai 

vua dân A-mô-rít. Ấy chẳng phải nhờ gươm ngươi, cũng chẳng phải nhờ cung ngươi. 

e. Các từng trời/ Ngôi sao: Các Quan Xét 5:20 Các từng trời có dự vào chiến trận; Những 

ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh Si-sê-ra. 

f. Sấm sét: 1 Sa-mu-ên 7:10 Trong lúc Sa-mu-ên dâng của lễ thiêu, dân Phi-li-tin đến gần 

đặng giao chiến cùng Y-sơ-ra-ên. Nhưng trong ngày đó Đức Giê-hô-va khiến sấm sét nổ 

vang trên dân Phi-li-tin, làm cho thua vỡ chạy, và chúng nó bị đánh bại trước mặt Y-sơ-

ra-ên. 

g. Ngựa và xe bằng lửa: 2 Các Vua 6:14 Vì vậy, vua sai ngựa, xe, và một đạo binh rất 

đông đến Đô-than; họ tới nơi lúc ban đêm, và vây thành. 15 Tôi tớ của người Đức Chúa 

Trời chổi dậy sáng sớm đi ra, thấy một đạo binh cùng ngựa và xe đang vây thành. Người 

nói với Ê-li-sê rằng: Hỡi ôi! chúa, chúng ta sẽ làm sao? 16 Ê-li-sê đáp rằng: Chớ sợ, 

những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó. 17 Đoạn, Ê-li-sê cầu 

nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-

hô-va mở mắt người ra, thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh 

Ê-li-sê. (Xa-cha-ri 2:5 Đức Giê-hô-va phán: Ta sẽ làm tường bằng lửa chung quanh nó.) 

5. Chúa ban sự xức dầu để đánh trận: Ê-sai 45:1 Đức Giê-hô-va phán thể nầy cùng Si-ru, là 

người xức dầu của Ngài, Ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng phục các nước trước mặt 

người, và Ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mỡ các cửa thành  trước mặt người, cấm không 

được đóng lại.  

6. Chúa ban uy quyền để đánh và thắng trận:  Lu-ca 10:17 Bảy mươi môn đồ trở về cách 

vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa, vì danh Chúa, các quỉ cũng phục chúng tôi. 18 Đức Chúa Jêsus bèn 

phán rằng: Ta đã thấy quỉ Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. 19 Nầy, Ta đã ban quyền cho các 

ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi 

được. 20 Dầu vậy, chớ mừng vì các quỉ phục các ngươi; nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi 

trên thiên đàng. Mác 16:17 Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh Ta mà trừ quỉ;  

7. Chúa cho những vũ khí để đánh trận:  Ê-phê-sô 6:10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn 

trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để 

được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức 

Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, 

anh em được đứng vững vàng. 14 Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp 

bằng sự công bình 15 dùng sự sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy 

thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy 

lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 18 Hãy 

nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền 

đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. 

• Phao lô đã đánh trận tốt lành: 2 Ti-mô-thê 4:7 Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự 

chạy, đã giữ được đức tin. 

8. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Ngài để ứng dụng vào đời sống 
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