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Phòng Chống Sự Chán Nản
Lần đầu tiên tôi nghe Billy Graham giảng là ở Luân Đôn vào năm 1954. Có
một điều ông nói vào lúc đó khiến tôi không thể nào quên được. Ông nói:
“Đức Chúa Trời không bao giờ sử dụng một Cơ-đốc nhân nản lòng.” Tôi
nghĩ đi nghĩ lại và rồi kết luận rằng như vậy là không thực sự công bằng. Sự
nản lòng chính là vấn đề mà tôi phải đối mặt trong những ngày đó, và tôi
nghĩ rằng ông giảng như vậy là không hay.
Ví dụ mà ông ấy đưa ra là hình ảnh Ghê-đê-ôn ngồi phía sau bàn ép nho, đập
lúa mì và lẩn trốn trong sự nản chí hoàn toàn. Thiên sứ đến Ghê-đê-ôn với
một lời tuyên bố khá bất ngờ: “Hỡi người dõng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng
ngươi.” (Các Quan xét 6:12). Chắc chắn là Ghê-đê-ôn đã nhìn quanh để xem
là thiên sứ đang phán với ai, bởi vì ông thì đang run rẩy vì sợ hãi người Mađi-an. Đức Chúa Trời cần phải thay đổi cái nhìn của Ghê-đê-ôn về chính
mình trước khi Ngài có thể làm bất cứ điều gì với ông.
Điều này cũng đúng với chúng ta. Nếu chúng ta không thể nhìn vào chính
mình qua con mắt của đức tin, thì chúng ta khó mà có thể hầu việc Đức Chúa
Trời được. Một cái nhìn tiêu cực sai lầm về chính chúng ta sẽ làm vô hiệu
mọi thứ Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trừ khi chúng ta nhìn xem
mọi thứ dưới một cái nhìn khác. Về cơ bản tôi muốn nói với bạn câu trả lời
của Kinh thánh về sự nản lòng và làm thế nào để đối phó với loại công kích
thuộc linh này.
Khí Giới Chúng Ta Cần
Chương sáu của sách Ê-phê-sô liệt kê ra sáu khí giới trong quân trường: thắt
lưng bằng chân lý, áo giáp của sự công bình, giày của tin lành bình an, thuẫn
đức tin, mão của sự cứu chuộc và gươm của Đức Thánh Linh. Đây không
phải chỉ là những cái tên ví von hay là tưởng tượng của thần học. Đây là
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những thứ rất thực mà mỗi người trong chúng ta cần phải nắm giữ. Tôi chỉ
muốn lấy hai trong số sáu đồ vật này và cung cấp cho bạn một số sự giảng
dạy thực tế cụ thể từ Kinh thánh về cách chống lại sự tấn công của sự chán
nản thuộc linh.
Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các
quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối nầy, và
các thần dữ ở các nơi trên trời. Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức
Chúa Trời, để trong ngày tai họa, anh em có thể chống cự lại; và khi chiến
thắng mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, đeo
thắt lưng bằng chân lý, mặc áo giáp công chính, mang giày bằng sự sẵn sàng
của Tin Lành bình an, luôn luôn dùng đức tin làm thuẫn; nhờ đó anh em có
thể dập tắt được mọi tên lửa của ma quỷ. Hãy đội mũ của sự cứu rỗi và cầm
gươm của Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô 6:12-17
Dựa trên những nghiên cứu của tôi và dựa trên nhiều bản dịch hiện đại, tôi tin
rằng câu thứ nhất có thể được hiểu chính xác theo cách này: “Vì trận đấu vật
của chúng ta không phải là với những con người cùng với những thân thể.”
Hình ảnh này thật rất sống động. Nói cách khác, chúng ta không vật lộn với
con người. Mẹ chồng của bạn không phải là vấn đề, hay là ngay cả một số
nhà độc tài như Stalin hay Hitler cũng vậy.
Vì chúng ta chiến đấu, không phải chống lại con người cùng với những thân
thể, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá
chủ thế giới mờ tối nầy, và các thần dữ ở các nơi trên trời.
Mặc Lấy Khí Giới Của Bạn
Chúng ta đang tham gia vào một cuộc chiến tổng lực với những thần linh vô
hình với đầy sức mạnh, những kẻ có tổ chức cao, và những kẻ dốc toàn lực
chống lại chúng ta và chống lại tất cả mọi thứ đứng về phía Đức Chúa Trời
và dân sự của Đức Chúa Trời. Trụ sở của chúng đóng tại các nơi trên trời, và
chúng vận dụng mọi loại áp lực thuộc linh đối với chúng ta để khiến chúng ta
nản lòng. Như một sự kết luận hợp lý cho sự thật này, Phao-lô nói trong câu
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13: “Anh em cần phải mặc lấy những khí giới của mình. Nếu không anh em
sẽ trở thành nạn nhân.” Đó là một kết luận rất hợp lý, thực tế.
Tôi sẽ luôn khuyên bạn hay bất cứ ai tham gia vào chiến trường thuộc linh
hay là trong việc xây dựng Vương quốc Đức Chúa Trời là hãy luôn mặc lấy
khí giới. Tại sao ư? Bởi vì khi bạn tấn công ma quỷ, tin tôi đi, nó sẽ chống
cự, và nó cũng không chơi theo luật đâu.
Vì vậy, hãy trang bị mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để trong ngày tai họa,
anh em có thể chống cự lại; và khi chiến thắng mọi sự rồi, anh em được đứng
vững vàng. Ê-phê-sô 6:13
Lưu ý rằng Phao-lô cho rằng những ngày tai họa sắp đến. Tôi không tin là
ông đang đề cập đến Cơn Đại Nạn. Chỗ này có nghĩa là mọi Cơ-đốc nhân đều
sẽ trải qua những ngày tai họa của riêng của mình. Khi Chúa Giê-xu kể dụ
ngôn về hai người xây nhà, một người xây trên vầng đá và một người xây
trên cát (Ma-thi-ơ 8:24-27), Ngài không nói rằng: “Nếu gió và mưa đến.”
Nhưng Ngài nói rằng: “Khi gió và mưa đến.” Mỗi ngôi nhà đều phải đối mặt
với cùng một thử nghiệm.
Khi Chúa Giê-xu kể dụ ngôn về người gieo giống, Ngài nói rằng: “Khi sự
hoạn nạn hay bắt bớ xảy đến “ (Ma-thi-ơ 13:21). Ngài không nói “nếu”. Ngài
chắc chắn rằng sự bắt bớ sẽ xảy ra. Mỗi Cơ-đốc nhân sẽ phải trải qua những
ngày tai họa khi họ phải đối mặt với hoạn nạn và bắt bớ. Như Phao-lô đã nói
trong Công-vụ 14:22, “Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi gian lao mới được
vào vương quốc Đức Chúa Trời.” Không có cách nào khác đâu.
Vì vậy, trước hết, chúng ta cần phải hoàn toàn chấp nhận điều đó trong tâm
trí của chúng ta. Hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa là có gì sai trật khi
chúng ta thấy mình đang ở trong những ngày tai họa, phải chịu những áp lực
đè nặng. Nó không có nghĩa là chúng ta đã đi ra khỏi ý muốn của Đức Chúa
Trời. Nhưng trái lại, đó có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy chúng ta đang trên
đường đến vương quốc Đức Chúa Trời.
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Trong sáu khí giới mà Phao-lô đã liệt kê, tôi chỉ muốn nói về hai thứ: áo giáp
và cái thuẫn. Bốn thứ còn lại cũng rất cần thiết, nhưng vì mục đích của bài
giảng này, tôi muốn tập trung vào hai thứ mà tôi đã đề cập. Tôi muốn khám
phá theo một cách rất thiết thực – chủ yếu là từ kinh nghiệm cá nhân – về
công dụng của áo giáp và thuẫn đỡ.
Áo Giáp
Để bắt đầu, chúng ta sẽ chú ý đến một phần kinh thánh thú vị song hành với
Ê-phê-sô chương 6 là trong I Tê-sa-lô-ni-ca chương 5:
Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày nên hãy tiết độ, mặc áo giáp bằng đức tin
và tình yêu thương, lấy hi vọng về sự cứu rỗi làm mũ trận. câu 8
Ê-phê-sô 6:14 nói: “áo giáp của sự công bình”, nhưng I Tê-sa-lô-ni-ca 5:8 lại
nói với chúng ta một cách cụ thể hơn về sự công bình đó là gì. Đó không phải
sự công bình của sự tự nỗ lực hoặc công việc lành nhưng là sự công bình của
đức tin thể hiện qua tình yêu thương. (Nhân tiện, chủ đề đức tin là trung tâm
trong các khí giới và cũng như các bộ phận quan trọng của cơ thể mà chúng
bảo vệ.)
Bộ phận quan trọng nào của cơ thể được áo giáp bảo vệ? Trái tim. Sự bảo vệ
dành cho trái tim là mục đích của áo giáp của sự công bình bởi đức tin thể
hiện qua tình yêu thương. Hãy nhớ rằng đức tin theo kinh thánh luôn ở trong
tim, chứ không phải ở trong đầu. Ví dụ, Rô-ma 10:10 chép: “Vì ai tin trong
lòng thì được xưng công chính.” Đức tin thực sự không chỉ là những khái
niệm tri thức hay thần học cũng không phải học thuyết. Đó là đức tin từ trong
lòng thể hiện qua một dòng chảy chính - tình yêu thương.
Trong sự liên kết với điều này, hãy xem Ga-la-ti 5:6:
Vì trong Đấng Christ Jêsus, điều có giá trị không phải là cắt bì hay không cắt
bì, nhưng là đức tin thể hiện qua tình yêu thương.
Đây là một lời tuyên bố đơn giản, nhưng sâu sắc. Chúng ta cần phải liên tục
nhắc nhở mình rằng điều duy nhất thực sự quan trọng trong toàn bộ đời sống
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Cơ-đốc là đức tin thể hiện qua tình yêu thương. Chúng ta có thể có sâu sắc
đến nỗi chúng ta có thể có câu trả lời cho tất cả các câu hỏi thần học nhưng
vẫn bỏ lỡ một thực tế trọng tâm - đức tin trong lòng thể hiện qua tình yêu
thương. Nếu không có điều này, bạn đã bỏ lỡ tất cả.
Áo giáp bảo vệ con tim chính là đức tin hành động thông qua tình yêu
thương. Một khi áo giáo bị loại bỏ, quan thể quan trọng bậc nhất, trái tim, sẽ
bị lộ ra.
Liên quan đến bản chất của đức tin, chúng ta cần phải thấy rằng nó luôn liên
quan đến sự vô hình, chứ không phải là sự hữu hình. Như II Cô-rinh-tô 5:7
nói một cách rất đơn giản rằng: “Vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chứ không
phải bởi mắt thấy”. Bước đi ở đây có nghĩa là “sống”. Toàn bộ đời sống Cơđốc của chúng ta không dựa trên về những gì chúng ta thấy được, nhưng dựa
trên những gì chúng ta tin. Đó là bởi đức tin, chứ không phải mắt thấy, và hai
yếu tố này là trái ngược nhau. Nếu chúng ta bước đi bởi những gì chúng ta
thấy, thì chúng ta không bước đi bởi những gì chúng ta tin.
Toàn bộ vấn đề này là sai lầm đầu tiên mà con người phạm phải. Khi con rắn
ở trong vườn Ê-đen chất vấn về lời của Đức Chúa Trời, và Ê-va thích thú với
câu hỏi đó, bà đã bị đánh bại. Sáng thế ký 3:6 nói: “Khi người nữ thấy trái
của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì làm cho mình khôn ngoan, thì
hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh; chồng cũng ăn nữa.” Từ
khóa ở đây là từ thấy. Ê-va đã ra khỏi lãnh địa đức tin trong sự vô hình để tin
tưởng vào cái nhìn của bà; ngay sau đó, bà đã bị đánh bại. Nguyên tắc này
cũng áp dụng cho chúng ta. Khi chúng ta đi theo những gì chúng ta thấy,
chúng ta là sẽ bị ma quỷ đánh bại. Chúng ta cần phải bước đi bởi đức tin,
không phải bởi mắt thấy.
Áo giáp bảo vệ trái tim là đức tin nơi Đức Chúa Trời vô hình và lời của Ngài,
và đức tin này thể hiện qua tình yêu thương. Ngay lúc chúng ta đánh mất đức
tin đó, chúng ta không còn yêu thương thật sự nữa. Một số người nói: “Tình
yêu thương quan trọng hơn đức tin.” Có thể là như vậy, nhưng cách duy nhất
để yêu thương là bởi đức tin. Vì đức tin thể hiện qua tình yêu thương, nên
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không có gì ngạc nhiên khi chúng ta trở nên cáu kỉnh, nản lòng, thiếu kiên
nhẫn, và gây gỗ với người phối ngẫu của chúng ta lúc mà chúng ta không còn
mặc áo giáp nữa. Đức tin của chúng ta, là điều duy nhất tạo nên tình yêu
thương, không còn nữa. Hậu quả là, con người cũ với tất cả những sự dơ dáy
bẩn thỉu và những tính cách của nó xuất hiện. Nhưng vấn đề chính yếu ở đây
là gì? Áo giáp đã bị hạ xuống.
Thuẫn Đỡ
Nếu áo giáp bảo vệ trái tim, thì thuẫn đỡ bảo vệ toàn bộ cơ thể. Trong thời kỳ
La Mã, nếu bạn biết làm thế nào để thao tác với một thuẫn đỡ, thì tên bắn
không thể nào chạm được tới bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của bạn. Cũng
vậy, thuẫn đức tin sẽ bảo vệ toàn bộ.
Đôi khi chúng tôi hiểu sai về đức tin, rằng đức tin giống một điều gì đó mà
chúng ta phải cố ý phải làm trong mọi thời điểm. “Tôi phải luôn khuấy động
cơ bắp thuộc linh và đức tin của tôi.” Nhưng đức tin không phải là một trạng
thái động vì nó là một thái độ tin cậy nơi Đức Chúa Trời.
Vợ tôi, Lydia, thường dùng ví dụ về một cậu bé nép mình trong vòng tay của
cha cậu. Cậu bé nắm chặt ve áo của cha mình để không bị ngã, nhưng sau
một lúc cậu bé buồn ngủ và gục đầu xuống. Tay của cậu bé thả lỏng, nhưng
cha cậu vẫn luôn ôm lấy cậu. Việc cậu bé giữ lấy ve áo là một nỗ lực không
cần thiết. Mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời cũng giống như vậy.
Chúng ta có thể giữ vững, nhưng ngay cả khi chúng ta buông bỏ, Đức Chúa
Trời vẫn tiếp tục ôm lấy chúng ta.
Trong một nghĩa nào đó, chúng ta có thể thả lỏng. Đức tin không phải là một
nỗ lực liên tục để giữ lấy Đức Chúa Trời vì sợ Ngài đi khỏi. Thay vào đó,
đức tin là một thái độ chỉ cần biết rằng Cha đang ở bên cạnh, và bên dưới là
những cánh tay đời đời của Ngài. Cùng với thái độ đó, có một sự khẳng định
về đức tin mà bạn có.
Bạn có thể đã nghe về giảng dạy 3f rất quen thuộc. Đó là: fact, faith, feeling
(lẽ thật, đức tin và cảm giác) theo thứ tự đó. Lẽ thật là ở trong Kinh thánh,
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đức tin khẳng định những lẽ thật đó, và cảm xúc của bạn tự chăm sóc chúng.
Nhưng nếu chúng ta bắt đầu với những cảm xúc của mình, chúng ta sẽ hay
thay đổi như bản chất của chúng. Lẽ thật là không bao giờ thay đổi; cảm xúc
thì thay đổi theo từng thời điểm.
Chúng ta không thể đủ khả năng để đặt đức tin vào cảm xúc của chúng ta.
Hãy đặt đức tin của bạn vào những lẽ thật trong Lời Chúa, là điều không bao
giờ thay đổi. Những lẽ thật đó vẫn luôn là như vậy qua từng giờ, từng ngày,
từng năm. Để tin vào điều đó, đòi hỏi cần phải có một quyết định thuộc về
tâm trí. Smith Wigglesworth đã từng nói: “Tôi không bao giờ chuyển động
bởi những gì tôi cảm thấy; tôi chỉ chuyển động bởi những gì tôi tin.”
Nguồn duy nhất lâu dài, không thay đổi, có giá trị của đức tin chính là Kinh
Thánh. Đức tin nói: “Kinh thánh là thật và tôi tin Kinh Thánh. Đức Chúa Trời
đang ở đây. Ngài sẽ không lìa bỏ tôi. Cảm giác của tôi có thể tự chăm sóc cho
mình.” Nếu bạn có thái độ như vậy, cảm xúc của bạn sẽ đi cùng với những lẽ
thật. Nhưng nếu bạn bắt đầu với cảm xúc của bạn, bạn sẽ không bao giờ đến
được với những lẽ thật. Đây là một ưu tiên tuyệt đối – bạn phải bắt đầu với lẽ
thật trong Lời Chúa.
Để làm được như vậy, bạn cần phải biết về lẽ thật. Bạn phải biết được những
gì Kinh Thánh nói.
Nhận Biết Lẽ Thật
Ví dụ, lẽ thật về sự cứu chuộc của chúng ta. Từ ‘cứu chuộc’ có nghĩa là ‘mua
lại’. Kinh thánh nói rằng chúng ta đã bị bán cho tội lỗi tại chợ nô lệ của Satan, nhưng Chúa Giê-xu đã cứu chuộc chúng ta, hay là đã mua lại chúng ta,
khỏi chợ nô lệ của Sa-tan bằng huyết quý báu của Ngài. Lẽ thật này được nói
ở đâu? Thi thiên 107 câu 2 nói: “Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc
khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy!” Chúa đã cứu chuộc chúng ta để chúng ta
không còn ở trong tay kẻ thù nữa mà là ở trong tay của Chúa.
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Bây giờ chúng ta sẽ xem Cô-lô-se 1:12-14:
Dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha, là Đấng đã làm cho anh em xứng
đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Ngài đã giải
thoát chúng ta khỏi quyền lực của bóng tối, và đem chúng ta vào vương
quốc của Con yêu dấu Ngài; trong Con ấy, chúng ta được sự cứu
chuộc là sự tha tội.
Đó chính là lẽ thật. Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta ra khỏi quyền lực
của bóng tối - của vương quốc Sa-tan - và đem chúng ta vào vương quốc của
Đấng Christ. Như vậy, chúng ta có được sự cứu chuộc và tội lỗi của chúng ta
đã được tha thứ.
Chúng ta không còn ở trong lãnh địa của Sa-tan cũng không ở dưới thẩm
quyền của hắn nữa. Những kẻ không tin, những kẻ chối bỏ Đấng Christ,
những kẻ nổi loạn và bất tuân đang ở dưới quyền hợp pháp của Sa-tan.
Nhưng chúng ta thì không.
Lẽ thật là khi chúng ta ăn năn và đầu phục Chúa Giê-xu Christ, và xưng nhận
Ngài là Chúa chúng ta, chúng ta đã được chuyển đổi, tâm linh, linh hồn, và
thân thể ra khỏi vương quốc của Sa-tan để vào trong Vương Quốc của Đấng
Christ.
Đây là những lẽ thật. Chúng ta tin những lẽ thật trong lĩnh vực vô hình của
Lời Ngài bởi vì chúng ta không còn sống theo cảm xúc của chúng ta nữa.
Thuẫn đức tin che phủ mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Không có
một mũi tên độc nào có thể xuyên thủng thuẫn đó được.
Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta
một sự bảo vệ có hiệu quả khi kẻ thù cố gắng làm nản lòng chúng ta. Khi
chúng ta nhớ chuẩn bị cho mình hàng ngày bằng cách trang bị bộ khí giới này
(và bốn vật dụng còn lại) để bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc tấn công chắc
chắn sẽ đến, chúng ta sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời là Đấng luôn thành tín để
củng cố đức tin và niềm hy vọng của chúng ta, để khiến chúng ta đứng vững
trong vị thế chiến thắng trong Thánh Linh của Ngài.
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Chúng tôi cho phép việc sao chép các bài giảng của DPM vì mục đích phi thương mại để phân
phối miễn phí. Chúng tôi khuyến khích các bạn thực hiện thêm các bản sao để tặng cho bạn bè
của bạn và hội thánh của bạn. Sự giảng dạy của Derek Prince được phân phối trong khu vực này
bởi: Chức vụ Derek Prince Châu Á Thái Bình Dương.
Email: admin@dpm.co.nz. Trang web: derekprince.co.nz
Để truy cập thêm những sự dạy dỗ Kinh Thánh chất lượng cao hơn của Derek Prince, vui lòng
truy cập: www.dpmvietnam.org hoặc quét mã QR
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