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Ai Là Kẻ Thù Của Bạn Trong 
Cuộc Chiến Đổi Mới Tâm Linh?

(Phần 2)
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Bức ảnh nầy là một mô hình phô bày 
tác động của Đức Thánh Linh và 
Khải Thị từ Thiên Đàng trên các 
phần tử con người tâm linh bao gồm: 
Tâm Linh, Phần Hồn và Cơ Thể

Thể Xác -

- Phần Hồn

Đức Thánh Linh -
- Lương Tâm

Tâm Linh -
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Chính quyền Nước Đức Chúa Trời là một cấu 
trúc quyền lực tể trị các miền trên trời!

Trên tột đỉnh là một NGÔI!
ĐẤNG ngồi trên NGÔI

là VUA của vũ trụ!

CÁC THỂ CHẾ CHÍNH QUYỀN 
TRONG CUỘC XUNG ĐỘT!
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Nhiều người trong chúng ta đang tranh đấu để bước đi 
theo ý chỉ của Đức Chúa Trời nhưng bị Thế Gian, Xác Thịt 
và Kẻ Thù Tâm Linh cản trở vì chính những điều nầy vẫn 

còn là một thực tra ̣ng quá lớn lao trong đời họ. 5 5



SA-TAN

CƠ NGHIỆP 
THỪA KẾ CỦA BẠN

“Nhưng anh em tha thứ cho ai thì tôi cũng tha thứ. 
Còn nếu tôi tha thứ điều gì thì cũng vì anh em mà
tha thứ ở trước mặt Đấng Christ, để Sa-tan không
lợi dụng chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì

các mưu đồ của nó.”-II Co-rinh-to 2:10-11

Sa-tan luôn luôn muốn 
chiếm đọat một phần 

lớn hơn trong cơ 
nghiệp bạn!
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 Sự gian ác (iniquity) có nghĩa là uốn 
cong, lầm lỗi, đi lạc lối, đi lệch đường, 
bị xoắn lại:
 Quanh co
 Sai lầm
 Đạo đức bị bóp méo
 Phóng túng, phi luật pháp
 Sự bất công
 Hư đốn, lời nó tục tĩu (naughtiness)
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SỰ ĂN NĂN
SỰ ĂN NĂN là một món quà từ Chúa khiến

bạn thay đổi tư duy mình.
SỰ ĂN NĂN có một hành động của đức tin 

để thay đổi hướng đi của bạn.
SỰ ĂN NĂN đòi hỏi con người đó theo đuổi 

và tìm kiếm Chúa...
...một sự thay đổi trong tư duy
...một sự thay đổi trong cảm xúc
...một sự thay đổi tự nguyện
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Một Tâm Linh Được Đổi Mới!

Ê-xê-chi-ên 36

Châm Ngôn 18:14

11



TRÀN ĐẦY 
ĐỨC THÁNH 
LINH (ĐTL)

THẾ GIAN

GIÊ-SU
CHRIST

ĐỨC CHÚA CHA

NGÔI ĐỨC CHÚA TRỜI
Ê-PHÊ-SÔ 2:6 LÃNH VỰC THIÊNG LIÊNG

- THỂ XÁC

- PHẦN HỒN

- TÂM LINH

(ĐTL) - Ý Chí
- Tâm Trí

- Cảm Xúc
- Tấm Lòng
- Lương Tâm
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Hầu cho Dòng Sông Sự Sống Của Ngài có thể 
tuông tràn trong bạn và thông qua bạn!
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Tâm Linh
“Con Người Mới 
trong Đấng Christ”

Tương giao với 
Đức Thánh Linh.

Phần Hồn
Mở cửa cho sự cám dỗ 
của xác thịt. Tất cả
những gì phản lại Lời
Chúa … thì thuộc về
Linh Hồn & Xác Thịt!

Hê-bơ-rơ 4:12  “Vì lời của 
Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn 

gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, 
tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” 

Lời Chúa phân rẽ tâm linh 
& hồn linh!
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 Tội Lỗi sẽ không còn cai trị chúng ta 
(Rô-ma 6)

 Hãy gìn giữ thân thể và linh hồn mình
(I Tê-sa-lô-ni-ca 4:4, Lu-ca 21:19)

 Thẩm quyền để giày đạp rắn, bò cạp và mọi 
quyền lực của kẻ thù dưới chân. 
(Lu-ca 10:19, Mác 6, Rô-ma 16)

 Bạn có thể vượt qua để đắc thắng
(Khải Huyền 12)
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Chúa Giê-su quở trách môn đồ: 
“Các ngươi không biết linh

nào xui giục mình!” (Lu-ca 9:55)

BA CHỨC NĂNG CỦA TÂM LINH!
Giao Tiếp
Trực Giác 
Xác Chứng

Kẻ thù có mục tiêu làm bấn loạn tâm linh bạn.
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TƯ THẾ CỦA SA-TAN

“Vua Cầm Quyền Chốn Không Trung” (Ê-phê-sô 2:2)

“Chúa Của Thế Gian” (2 Cô-rinh-tô 4:4)

SA-TAN TRẤN GIỮ bầu khi ́ quyễn,
nhưng hắn tìm cách LÀM Ô UẾ THẾ GIAN,

va ̀ khiến CON NGƯỜI PHẠM TỘI
Để làm điều nầy nó thiết kế một MÀNG CHE 

PHỦ và sản xuất một MẠNG LƯỚI TỐI TĂM

để CHE ĐẬY hầu Giấu Kín Cơ Nghiệp Bạn!
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MẠNG LƯỚI GIAN ÁC CỦA SA-TAN

THÈM KHÁT
THAM VỌNG

HAM MUỐN
THÙ GHÉT

TỰ CAO
VẾT CHẤN THƯƠNG

MẤT MÁC – TRỘM CƯỚP
SỰ NỔI LOẠN

Che giấu, “Gian tà” 19



 Ê-xê-chi-ên 28 – Hắn làm lu mờ hoặc 
che đậy một cách huyền bí

 Huyền bí hoặc gian tà có nghĩa là:
 che giấu hoặc khiến cho sự việc biến mất 

khỏi tầm nhìn;
 làm cho bí ẩn và trao cho quyền phép 

siêu nhiên.  
 Điều nầy phản nghịch với sự tiếp 

nhận mặc khải trực tiếp từ Chúa.
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 BẠN CẦN PHẢI BIẾT RỎ MÌNH LÀ AI VÀ KHÁNG CỰ 
MA-QUỶ (1 PHI-E-RƠ 2; GIA-CƠ 4)

 Vì thiếu hiểu biết nên bạn tham gia & cộng tác với kẻ thù!
(2 CÔ-RINH-TÔ 2)

 Ma-quỷ phát hiện những tì vết chấn thương tiềm ẩn trong 
bạn.  Bạn phải loại bỏ ảnh hưỡng của những chấn thương 
đó trong bạn! (GIĂNG  8:44)

 Kẻ thù có kế hoạch và chiến thuật để thay đổi thời gian và 
pháp luật khiến đức tin của bạn trở nên trống rỗng!
(ĐA-NI-ÊN 7)
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 THIẾU ÁNH SÁNG: Cửa Trời dường như bị đóng chặt. 
Tâm Linh bị bế tắc.  “Chúng ta tìm kiếm xa gần, nhưng...
Ngài đến gần tôi, tôi cũng không thấy, Ngài lướt qua; tôi 
cũng chẵng nhận ra Ngài.” ( Gióp 9:10-11)

 Hãy thận trọng về những chiến lược phá vỡ giao ước hoặc 
phá vỡ cam kết.

 Bạn bị thất bại trong việc: chống lại những thế lực phá hũy 
đức tin, thoát khỏi chế độ nô lệ và chiếm đoạt lại những gì 
kẻ thù đã cướp đoạt!
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 Con Rồng/Con Rắn Cổ (Khải Huyền 12:9; 20:2)
 Kẻ Lừa Đảo (Sáng-thế Ký 3)
 Kẻ Thù của chúng ta (Dân-số Ký 22:22)
 Kẻ Chiếm Đoạt Thân Vị (Sáng-thế Ký 3)
 Kẻ Kiện Cáo (Sáng-thế Ký 3:13)
 Kẻ Cám Dỗ  ( 1 Cô-rinh-tô 7:5)
 Kẻ Lạm Dụng pháp lý để trói buộc chúng ta 
 Kẻ Đại Gian Ác, “Quỷ vương Bê-ên-xê-bun”

(Ma-thi-ơ 12:24, 27) 
 Vua cầm quyền chốn không trung (Ê-phê-sô 2:2) 
 Chúa của thế gian nầy (Giăng 12:31; 14:30)
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 Sa-tan có một sự hiện diện rõ rệt 
 Sa-tan sẽ dùng giáo lý để ràng buộc chúng ta
 Sa-tan liên tục phản đối Phúc Âm của Chúa 
 Sa-tan tìm kiếm những con người “nó có thể bắt 

giữ để giam cầm” (2 Ti-mô-thê 2:26)
 Hắn là “sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, 

tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được.”
(1 Phi-e-rơ 5:8)

 Hắn tìm kiếm cơ hội và chờ đợi thời điểm thuận tiện
 Hắn thay đổi luật pháp 
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 Phải thuyết phục bạn rằng Chúa đang ngăn chận 
ơn phước của bạn

 Phải lôi kéo hoặc dụ dỗ bạn để hắn có thể thao 
tác lòng mong muốn của bạn

 Phải thay đổi bầu không khí của sự tương giao 
giữa bạn với Chúa 

 Phải chận đứng và làm náo loạn thính giác của 
bạn để bạn không thể hoạt động trong đức tin

 Phải thay đổi thì và giờ của bạn
 Phải thay đổi luật pháp
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 Chiến lược để phá vỡ giao ước hoặc phá vỡ cam kết.
 Khiến bạn bị thất bại trong việc:  chống lại những thế 

lực phá hũy đức tin, thoát khỏi chế độ nô lệ và chiếm 
đoạt lại những gì kẻ thù đã cướp đoạt!

 Sự thờ ơ và thụ động: ngu si và đần độn, vô cảm, cằn cỗi 
hoặc không linh hoạt (không hoạt động)

 Sự Lười Biếng: Kết quả của điều nầy là sự biếng nhác, 
thung dung, giả định và nghèo đói

 Niềm Tự Hào & Lòng Tự Cao:  Điều nầy dẫn đến sự 
kiêu ngạo và tự mãn; “ta đã hiểu biết mọi điều.”
(Gióp 32:13)

 Quy củ, giáo điều của tôn giáo nhưng không phù hợp với 
Lời của Đức ChúaTrời!
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	Slide Number 17
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