BÀI HỌC VỀ NHỮNG YẾU CẦN

ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẾ GIỚI TÂM LINH

BÀI 1: NGUỒN GỐC CỦA SA TAN

Trong thế giới tâm linh, có một trận chiến thuộc linh liên tục xảy ra giữa các
quyền lực của Sự Sáng, và các quyền lực tối tăm. Việc thờ phượng và sự cầu
nguyện trong cuộc sống chúng ta, mỗi việc là một hành động thuộc linh phục
vụ Đức Chúa Trời, và chắc chắn có ảnh hưởng đến lĩnh vực tâm linh, và vì vậy
chúng ta phải cảnh giác về Satan là kẻ lừa dối chúng ta và làm cho chúng ta
xao lãng trong công tác phục vụ Đức Chúa Trời . Trong bài học này, chúng ta sẽ
tra xem vì sao làm thế nào chúng ta lâm vào trận chiến này, tra xem tình trạng
trước khi cuộc chiến này bắt đầu như thế nào và khám phá Đức Chúa Trời
phản ứng như thế nào sau khi loài người sa ngã. Chúng ta sẽ tra xem tại sao sự
kiện tín nhân Đấng Christ là một phần kế hoạch của Đức Chúa Trời là điều
quan trọng và có liên quan đến ngày hôm nay trong việc thu phục những gì
thuộc về Đức Chúa Trời từ kẻ thù (nghĩa là linh hồn của mọi người, nam cũng
như nữ)?

Nếu Đức Chúa Trời là tốt lành,
thì tại sao lại có sự gian ác trên
thế giani? Những câu trả lời
đều có thể được tìm thấy trong
Kinh Thánh. Xin chúng ta hãy
tra cứu bản chất thật của ma
quỷ, quá khứ của hắn và kế
hoạch cho tương lai của hắn
thực sự là như thế nào. Để
chiếm thế thượng phong trong
việc chống lại kẻ thù, chúng ta
cần phải biết rõ hắn là ai.

Đức Chúa Trời đã lên kế
hoạch cho con người
quản trị tạo vật của Ngài
trên trái đất. Đây là sự
tể trị thiêng liêng của
Đức Chúa Trời mà chính
Đức Chúa Trời sẽ là
Đấng Tể Trị Tối cao trên
tất cả các tầng trời và
trái đất, và con người sẽ
cai trị trái đất.

Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng thế gian toàn hảo như thế nào
khi Đức Chúa Trời tạo dựng A đam và Ê va cùng ban cho họ quyền
quản cai trái đất. Trái đất đang ở trạng thái nguyên sơ nhất (toàn
hảo) và tinh khiết là nơi không có tội lỗi, bệnh tật hoặc thậm chí tử
vong. Trên tất cả, điều tốt nhất là có một hằng số, liên tục thông
công và tương giao giữa Đấng Tạo Hóa (Đức Chúa Trời) và tạo vật
của Ngài (A đam và Ê va).
Tất cả những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng rất đẹp và toàn hảo là
điều không có gì lạ, sau khi hoàn tất công việc sáng tạo mỗi ngày
Đức Chúa Trời xem việc làm của Ngài và nói đó là tốt lành!
Nhưng thiên đường toàn hảo này sẽ sớm bị phá hủy. Sa tan đã có
một kế hoạch tổng thể để đánh bại Đức Chúa Trời; hắn đã đi vào
việc sử dụng tạo vật tuyệt vời của Đức Chúa Trời, A đam và Ê va để
tiêu diệt những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng.
Sa tan với sự lừa dối và xảo quyệt đã làm cho họ bất tuân mạng
lệnh duy nhất mà Đức Chúa Trời đã truyền phán cho họ. Trong
Sáng thế ký 2:16-17 rằng, "Rồi,Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy
rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn;
nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ."
Bây giờ, bạn có thể tự hỏi: Sa tan từ đâu đến? Chúng ta hãy theo
dõi nguồn gốc của Sa tan. Chúng ta thấy điều này trong Ê sai
14:12-15, "Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ
trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống
đất là thể nào! Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhắc
ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội
về cuối cùng phương bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm
ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ,
sa vào nơi vực thẳm!"
Sa tan đã trở nên tự cao và bị quăng xuống khỏi sự hiện diện của
Đức Chúa Trời. Điều này dẫn đến hai câu hỏi quan trọng:
1. Làm thế nào mà Sa tan trở thành gian ác?
2. Làm thế nào sự gian ác đã lây lan từ Sa tan đến với thế gian?
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Ê sai 13:11 & Châm ngôn 16:18 cho chúng ta câu trả lời. Cả hai
câu Kinh Thánh nói về sự tự cao. Tự cao là gốc rễ của tất cả các
điều ác. Sự kiêu ngạo là những gì Sa tan đã nghĩ một cách sai lầm
rằng mình có thể có quyền năng như Đức Chúa Trời Chí Cao. Tóm
lại, sự tự cao và ích kỷ mang lại sự hủy diệt. Sự kiêu ngạo đi trước
sự sa ngã và những người tự cao đối mặt trực tiếp với sự giận dữ
của Đức Chúa Trời. Ngày nay, hầu hết các tội lỗi của chúng ta vi
phạm bởi vì chúng ta rất kiêu ngạo, hoặc bởi vì chúng ta ích kỷ.
Những câu Kinh Thánh này tiết lộ toàn bộ câu chuyện của Sa tan,
làm thế nào Sa tan đã được tạo dựng, và điều gì khiến Sa tan rơi
vào sự gian ác. Sa tan được Đức Chúa Trời tạo dựng cho mục đích
tốt lành, nhưng tạo vật này đã chuyển thể khỏi Đức Chúa Trời và
thay thế vào đó, muốn trở thành cố vấn của Đức Chúa Trời. Đức
Chúa Trời đã cho A đam và Ê va vinh dự quản cai, thẩm quyền và
tận hưởng mọi tạo vật với một mạng lệnh rằng không được ăn
các hoa quả từ Cây Sự Sống và Cây biết điều thiện và điều ác.
Không vâng theo mạng lệnh trực tiếp của Đức Chúa Trời dẫn đến
sự sa ngã. Trong Sáng thế ký 3:6-9, chúng ta đọc hàng loạt các sự
kiện dẫn đến sự sụp đổ.
Chỉ trong một khoảnh khắc A đam và Ê va đã không vâng lời Đức
Chúa Trời và đã bị khuất phục cùng lắng nghe những lời dối trá
của Sa tan.
Sự sa ngã tạo ra một khoảng cách lớn giữa Đức Chúa Trời và con
người trong một một mức độ mà con người không thể hiểu được
những gì thuộc Đức Chúa Trời nữa. Sứ đồ Phao lô đã nói về điều
này trong 2Cô rinh tô 4:3-4, rằng mọi người đang bị mù lòa bởi
những thứ thuộc về trần gian, và không có khả năng hiểu và
tương giao với Đấng Tạo Hóa thật của họ; Chúa của Trời và Đất.
Chúng ta đã thấy Đức Chúa Trời tạo dựng tất cả mọi thứ đã được
tốt đẹp và chính là Sa tan thông qua thiết kế độc ác của mình, lừa
dối con, cả nam lẫn nữ, để họ không vâng lời Đức Chúa Trời. Qua
sự bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời của A đam và Ê va sự sa
ngã đã xảy ra và tội lỗi cùng sự gian ác bước vào thế gian này. Sa
tan tiếp tục tiến hành cuộc chiến đấu chống lại tạo vật của Đức
Chúa Trời để dành chủ quyền thống trị và quyền lực.
Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời vẫn nắm giữ
quyền kiểm soát. Mặc dù Sa tan đang cố gắng để làm chúng ta
lầm lạc, tách khỏi ý muốn của Đức Chúa Trời và kiểm soát tất cả
nhân loại, thì Đức Chúa Trời vẫn cam kết khôi phục chúng ta trở
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Trước khi sa ngã, điều tốt
nhất là có một hằng số,
liên tục thông công và
tương giao giữa Đấng Tạo
Hóa (Đức Chúa Trời) và tạo
vật của Ngài (A đam và Ê
va). Sự sa ngã tạo ra một
khoảng cách lớn giữa Đức
Chúa Trời và con người
trong một một mức độ mà
con người không thể hiểu
được những gì thuộc Đức
Chúa Trời nữa. Hậu quả
của tội lỗi nhiều hơn cái
chết thể xác ... nhưng là
cái chết của mối liên hệ
toàn hảo giữa Đức Chúa
Trời và con người.

lại mối thông công và tương giao với Ngài như cách A đam và Ê va
thừa hưởng trước sự sa ngã.
Đức Chúa Trời đã không chấm dứt công trình của Ngài đối với con
người; Ngài đã không bỏ cuộc đối với tạo vật của Ngài. Vì vậy, chính
Đức Chúa Trời đã tiến công chiến trận chống lại Sa tan. Đó là kế
hoạch của Đức Chúa Trời để giành chúng ta trở lại hoàn toàn từ
móng vuốt của Sa tan. Trong kế hoạch vĩnh cửu của Đức Chúa Trời,
Ngài đã sai Con Ngài- Chúa Jêsus Christ - chết thế cho tội lỗi của tất
cả nhân loại. Cái chết của Ngài là một của lễ hy sinh để khôi phục lại
vị trí của con người với Đức Chúa Trời.
Ngày nay, có một trận chiến thuộc linh trên chốn không trung giữa
thiện và ác. Chúng ta đã thấy trong phần đầu của loạt bài học này là
khi Sa tan đi vào thế gian, tội lỗi cũng đã theo cách đó để vào thế
gian. Tội lỗi về cơ bản là nổi loạn với Đức Chúa Trời, và kể từ đó Sa
tan đã có một chân đứng và luôn luôn có chiến trận thuộc linh.
Và Đức Chúa Trời đang dấy lên một đội quân của các tín nhân Đấng
Christ để chống lại cuộc chiến thuộc linh này và ngăn chận hành
động của đối phương. Đức Chúa Trời muốn chúng ta phải là những
chiến binh thuộc linh. Một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất trong
chiến trận thuộc linh là "Cầu Nguyện" Một người hầu việc Đức
Chúa Trời, một tín nhân Đấng Christ đều nên cầu nguyện để thoát
khỏi bẫy rập của Sa tan. Nếu chúng ta không cầu nguyện mỗi ngày
và cầu cho sức mạnh của Đức Chúa Trời, chúng ta cung cấp cho Sa
tan chỗ đứng vững hơn, vì không cầu nguyện hằng ngày giống như
chúng ta nói rằng "Tôi không cần Đức Chúa Trời hôm nay" Qua sự
cầu nguyện chúng ta có thể chiến đấu chống lại những cám dỗ, và
các quyền lực tối tăm khác và các quyền hạn ngăn cản chúng ta làm
theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và qua lời cầu nguyện chúng ta có
thể cầu thay cho cuộc sống của gia đình của những người thân yêu
chưa được cứu và bạn bè của chúng ta nữa.
Một đời sống không cầu nguyện sẽ dẫn đến một sự lặp lại những gì
đã xảy ra trong sự sa ngã của A đam và Ê va - mất mát sự thông
công, tương giao với Đức Chúa Trời, sự xâm nhập của tội lỗi, bệnh
tật và cái chết vào trong cuộc sống của họ và trên trái đất. Vì vậy,
đó là một cuộc chiến tranh thuộc linh mà chúng ta, những người
theo Đức Chúa Jêsus Christ, nên chiến đấu hàng ngày!
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TÓM LƯỢC
•

Đức Chúa Trời không có kế hoạch tạo dựng Sa tan đâu, vì Đức
Chúa Trời đã tạo dựng vũ trụ, và con người cai quản của thế
gian này.

•

Đức Chúa Trời thỏa lòng vui sướng với sự sáng tạo của Ngài,
khi Đức Chúa Trời quan sát công việc của tay Ngài, Đức Chúa
Trời đã thấy rằng đó đều là tốt lành.

•

Sa tan, thiên sứ đã bị quăng xuống khỏi từng trời đã lên kế
hoạch chống nghịch lại Đức Chúa Trời bằng cách sử dụng nhân
loại nổi loạn chống lại Đức Chúa Trời.

•

Sau khi A đam và Ê va phạm tội, họ cũng đã bị đuổi ra khỏi
vườn Ê đen, và kể từ đó, chúng ta không thể vui hưởng mối
liên hệ thân mật với Đức Chúa Trời như khi họ đã có trước khi
sa ngã nữa.

•

Cái chết và sự phục sinh của Chúa Jêsus đã chuộc tội cho
chúng ta, và bây giờ chúng ta là tín nhân Đấng Christ có thể có
mối liên hệ trở lại với Đức Chúa Trời.

•

Trận chiến thuộc linh là chủ yếu nhắm đến các linh hồn con
người, mà Sa tan nhằm mục đích dẫn dụ chúng ta tẻ tách khỏi
ý muốn Đức Chúa Trời.

•

Để có một lập trường đứng vững vàng như là những môn đệ
của Đấng Christ, chúng ta cần phải đóng một vai trò tích cực
trong chiến trận thuộc linh qua lời cầu nguyện liên tục và mối
tương giao với Đức Chúa Trời, và cẩn trọng cảnh giác các cuộc
tấn công của Sa tan.

Ý KIẾN CỦA BẠN
•

Bạn có thể xác định được lãnh vực nào trong cuộc sống của
bạn là ích kỷ hoặc thậm chí gian ác hay không? Nếu có, làm
thế nào để bạn có thể thay đổi điều đó?
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• Thẩm định xem bạn có một mối liên hệ mật thiết với Đức
Chúa Trời hay không? Sau khi đọc phần giới thiệu của loạt bài học
này, sự cầu nguyện quan trọng như thế nào?

• Làm thế nào để bạn có thể trở thành một phần tử của đội
quân Đức Chúa Trời?

• Làm thế nào quan trọng là cầu nguyện trong việc lãnh đạo
những người khác đến với Chúa Kitô?
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