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ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẾ GIỚI TÂM LINH
BÀI 1: NGUỒN GỐC CỦA SA TAN

GIỚI THIỆU

Bài học này là một phần trong đơn vị giáo trình Yếu Cần Môn Đệ Hoá dưới chủ đề Đức Chúa Trời và Thế
Giới Tâm Linh. Đây là loạt các bài học được khảo sát thực tế của thế giới tâm linh - một trong đó có
những lực lượng của cả thiện và ác. Loạt bài học này giao dịch với nguồn gốc của Sa tan, hình phạt cuối
cùng của Satan, thực tế của chiến trận thuộc linh và đồn lũy trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, các
khí giới mà Đức Chúa Trời đã cung cấp cho chúng ta, kế hoạch chiến đấu tuyệt vời của Đức Chúa Trời
chống lại Sa tan, Quyền kiểm soát tối thượng của Đức Chúa Trời trên hết mọi sự và những phương cách
siêu nhiên mà Đức Chúa Trời đôi khi giao tiếp với con dân của Ngài thông qua những giấc chiêm bao,
khải tượng và các thiên sứ.

Tài liệu học viên nhằm mục đích giúp cho một cá nhân tự mình nhìn sâu hơn vào một bài học cụ thể.
Những bài học nầy có thể được sử dụng trong việc kết hợp với các tài liệu Yếu Cần Môn Đệ Hoá khác,
như các băng video hay các sản phẩm nghe được tìm thấy trực tuyến tại www.yeucanmondehoa.org
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ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẾ GIỚI TÂM LINH
BÀI 1: NGUỒN GỐC CỦA SA TAN
JUST SO YOU KNOW…

TÀI LIỆU NẦY LÀ GÌ?
Chúng ta nhìn thấy bằng chứng
của sự gian ác chng quanh chúng
ta mỗi ngày. Mục đích của bài
này là tìm xem Sa tan đến từ đâu,
và làm thế nào Sa tan ảnh hưởng
đến chúng ta.

Một vấn đề thông dụng mà người dùng vật lộn với là vấn đề
của sự gian ác. Nó từ đâu đến? Tại sao nó ở khắp mọi nơi?
Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi sự gian ác chung quanh tôi?
Làm thế nào Đức Chúa Trời có thể được toàn hảo và cho phép
điều ác? Có lẽ bạn đã đặt câu hỏi như thế này trước đây.
Trọng tâm của bài học này là nguồn gốc của Sa tan trong thế
giới của chúng ta, đặc biệt là các sự kiện của Vườn Địa Đàng.
Điều quan trọng để biết rằng Đức Chúa Trời là quyền năng
hơn so với Sa tan trong thế giới này, rằng Đức Chúa Trời đã
ban hành một kế hoạch để chống lại Sa tan và nếu chúng ta
thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta không cần phải sợ hãi. Mỗi
người và mọi người đầu phục Đức Chúa Trời sẽ không còn
thuộc về Sa tan, và đây là một chiến thắng. Đọc để tìm hiểu
thêm khi nào Sa tan bắt đầu trong thế giới này.

ĐỂ KHỞI ĐỘNG
1.

Một số nan đề trong thế giới chung quanh bạn do sự gian ác và tội lỗi gây nên là những gì?

2.

Đã có ai từng hỏi Bạn, "Nếu Đức Chúa Trời là tốt lành, tại sao lại có sự gian ác"? Bạn sẽ đáp lại
câu hỏi đó như thế nào?
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HỌC TẬP
 MỘT NƠI SỐNG TOÀN HẢO: Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng rằng khi Đức Chúa Trời tạo dựng thế giới
và tất cả mọi thứ trong nó, và tất cả đã được toàn hảo. Hãy tưởng tượng Ê đen, khu vườn nơi A
đam và Ê va sống. Khu vườn nầy phải rất đẹp! Và tuyệt vời hơn nữa, A đam và Ê va đã có một
mối liên hệ mật thiết, gần gũi với Đức Chúa Trời mà không bị hoen ố bởi tội lỗi!
Tạo vật của Đức Chúa Trời bao gồm các thần linh - thiên thần, là những tạo vật tốt khi Ngài tạo
ra họ. Đức Chúa Trời tạo dựng trái đất trong năm ngày, và vào ngày thứ sáu Đức Chúa Trời dựng
nên người nam và người nữ. Đức Chúa Trời có kế hoạch cho con người là quản trị mọi tạo vật
của Ngài (Sáng thế ký 1:26) giống như Ngài (Đức Chúa Trời) đã cai trị toàn bộ vũ trụ (Thi thiên
103:19).
 VIỆC GÌ ĐÃ XẢY RA? Một thời gian sau khi công trình sáng tạo toàn hảo này được bắt đầu, Kinh
Thánh cho chúng ta biết một số các thiên thần của Đức Chúa Trời là những tạo vật của Ngài đã
nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Sa tan, là tên mà chúng ta gọi người lãnh đạo của họ.
 Xin hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây và mô tả những gì các thiên thần đã nổi loạn
chống lại Đức Chúa Trời đã làm, và những gì đã xảy ra cho họ là kết quả của việc họ làm.
2Phi e rơ 2:4

Giu đe 1:6

Khải huyền 12:7-9

Tại một số điểm, một số các thiên thần đã được tạo dựng để trở nên những công cụ tốt, nhưng
có ý chí tự do, đã chọn không để thờ phượng Đức Chúa Trời. Họ đã bị quăng xuống từ trên trời
và bị cầm giữ với năng lực hạn chế. Đức Chúa Trời đã không dựng nên các thiên sứ nổi loạn
chống nghịch lại Ngài, đây là một hành động của ý chí tự do của họ.
 Thể theo những câu Kinh Thánh sau đây, ai là người phạm tội trước trong Vườn Ê đen;
người nam hay người nữ?
Giăng 8:44

1Giăng 3:8
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 KẾ HOẠCH CỦA SA TAN: Chúng ta không được nghe nói về động cơ hoặc lý do sự chống nghịch
của Sa tan, nhưng rõ ràng rằng Sa tan đã chống lại nhân loại từ đầu. Sa tan là nguồn gốc của tội
ác và mang tội lỗi lại cho A đam và Ê va. Ước muốn của Sa tan la hủy diệt những gì mà Đức Chúa
Trời thương yêu và phá vỡ mối liên hệ mà Đức Chúa Trời có với dân sự Ngài. sau đó phát triển
một kế hoạch để tiêu diệt thế giới của bằng cách dùng tạo vật của Đức Chúa Trời để chống lại
Ngài His desire was to destroy what God loved and destroy the relationship between Him and
His people.
 Xin hãy đọc Sáng thế ký 1:26-31, Sáng thế ký 2:15 và Sáng thế ký 2:19-23, Mối liên hệ mà
Đức Chúa Trời có với người nam và người nữ mà Ngài đã dựng nên như thế nào?

Đức Chúa Trời đã ban cho A đam và Ê va chỉ có một mạng lệnh. Họ có thể ăn hoa quả của các
cây trong vườn, nhưng không được ăn trái của Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác. Nếu họ ăn, họ sẽ
chết. Sa tan hiện ra với họ trong hình thức của một con rắn và đề nghị với họ rằng mạng lệnh
của Đức Chúa Trời là một lời nói dối, rằng họ chắc chắn sẽ không chết, mà ngược lại, đôi mắt của
họ sẽ được mở ra với sự thật.
 Việc gì đã xảy ra sau khi họ ăn trái cây mà họ bị cấm không được dụng đến trong Vườn Ê
đen? (Xin hãy đọc Sáng thế ký 2:16-17, Sáng thế ký 3:6-7).

Nhưng khi họ đã hái và ăn trái của cây đó, họ đã nhận thức được giữa thiện và ác, và hổ thẹn về
những gì mà họ đã làm.
Tất nhiên Đức Chúa Trời biết tội lỗi của họ ngay lập tức. Khi Đức Chúa Trời đối chất cùng họ, A
đam đổ lỗi cho Ê va và Ê va đổ lỗi cho con rắn. A đam và Ê va bị đuổi ra khỏi vườn Ê đen là hình
phạt cho sự bất tuân của họ và để giữ họ không được ăn trái của cây sự sống. Đây là những kết
quả của lời dối gạt mà Sa tan đã nói:
o
o
o
o
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Con rắn sẽ bị nguyền rủa, và sẽ có sự thù hằn giữa nó và người nữ.
Phụ nữ sẽ bị đau đớn trong sinh đẻ.
Người nam sẽ phải đối đầu với sự lao động nhọc nhằn và sẽ phải làm việc mới
có ăn.
Cả hai người nam và nữ sẽ có một kết thúc cho cuộc đời họ, và sẽ chết.

Nguồn Gốc của Sa tan

Trang 4

Những Yếu Cần cho Đời Sống Cơ Đốc: Tài Liệu Học Viên

Đức Chúa Trời và Thế Giới Tâm Linh

 BỊ PHÂN CÁCH KHỎI ĐỨC CHÚA TRỜI: Sự chết mà Đức Chúa Trời tuyên bố là hình phạt cho những
tội lỗi của A đam và Ê va là chỉ là một phần của sự rủa sả. Rô-ma 5:12 cho biết rằng sự chết lan rộng
đến tất cả mọi người. 'Chết' đây không chỉ là cuối ngày của chúng ta, mà đúng hơn là nó liên quan
đến ba sự phân cách khác nhau.
 Xin hãy đọc những câu Kinh Thánh sau đây và viết xuống về những sự phân cách khác
nhau mà chúng ta trải nghiệm bởi vì tội lỗi:
Chúng ta bị phân cách
khỏi Đức Chúa Trời
Ê sai 59:2

Chúng ta bị phân cách
với những người khác

Sáng thế ký 3:15; Ê xê chi ên 35:5-6

Chúng ta bị phân cách
khỏi mục đích của chúng ta
Công vụ. 26:18

 KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TIẾP TỤC CHO NHÂN LOẠI– Đức Chúa Trời đã không muốn
sống cách biệt mãi với những người Ngài yêu. Hãy tưởng tượng sống vĩnh cửu trong tình trạng
tội lỗi ngăn cách với Đức Chúa Trời! Vì vậy, trong ý nghĩa này, lời nguyền rủa cũng là một phước
lành. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là đem dân sự trở về với Ngài qua cái chết Con Một của Ngài,
Chúa Jêsus.
 Đức Chúa Trời không bỏ cuộc! Đức Chúa Trời đã không quay lưng lại với tạo vật của
Ngài. Chúng ta là nô lệ cho tội lỗi và ở dưới quyền lực cùng ảnh hưởng của Sa tan. Xin
hãy đọc Rô ma 6:17-18, Rô ma 5:8, 1Phi e rơ 2:24 và viết xuống – Đức Chúa Trời đã làm
gì để chữa lành mối liên hệ bị gãy đỗ bởi tội lỗi?

 MỤC ĐÍCH CỦA SỰ CẦU NGUYỆN: Đức Chúa Trời đang kêu gọi một đội quân để chống lại sự
gian ác và ngưng Sa tan không cho đạt được nhiều quyền lực hơn trên thế giới. Chúng ta có thể
gia nhập đội quân thuộc linh của Đức Chúa Trời! Vũ khí mạnh nhất mà chúng ta có là sự cầu
nguyện
www.yeucanmondehoa.org
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 Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào, biết rằng có ma quỷ trên thế giới nầy và Đức
Chúa Trời đang dùng chúng ta chiến với nó? Xin hãy đọc Ma thi ơ 6:13, Ê phê sô 6:11-18.

Chúng ta nên cầu nguyện cho chính mình rằng chúng ta sẽ không rơi vào sự cám dỗ, nhưng
chúng ta sẽ khôn ngoan đối cùng mưu kế Sa tan và cầu xin nhận được sức mạnh của Đức Chúa
Trời. Chúng ta có thể cầu thay cho những người đang bị vướng mắc trong tội lỗi, để họ sẽ được
giải thoát. Chúng ta nên cầu nguyện rằng tấm lòng của họ sẽ quay về cùng Chúa. Một ngày
chúng ta không cầu nguyện là một ngày mà chúng ta tuyên bố rằng, "Tôi không cần Đức Chúa
Trời." Đó là những gì A đam và Ê va đã nói qua hành động của họ trong Vườn Ê đen. Sự từ chối
Đức Chúa Trời này đã gây nên cái chết, sự hủy diệt, sự phân cách, và cung cấp cho Sa tan một
chỗ đứng. Hãy thận trọng tỉnh thức và làm đủ mọi sự cầu nguyện bởi vì chúng ta đang ở trong
trận chiến thuộc linh!
TÓM LƯỢC
 Đức Chúa Trời đã tạo dựng thế giới vật chất và cả các thần linh (thiên thần) nữa, nhưng
có một số nổi loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và đã bị quăng ra khỏi sự hiện diện của
Ngài.
 Đức Chúa Trời dựng nên Vườn Ê đen là ngôi nhà toàn hảo cho A đam và Ê va.
 Đức Chúa Trời đã có một mối liên hệ toàn hảo với tạo vật của mình.
 Satan - một thiên thần sa ngã - dối gạt A đam và Ê va và khiến cho họ phạm tội bởi vì bất
tuân mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
 Tội lỗi không phải đã có ở trong thế gian trước khi Sa-tan đã mang nó vào. Sa-tan là cha
của sự dối trá và sống trong sự chống đối với Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.
 Các lời nguyền rủa trên A đam và Ê va là cho tất cả mọi người - bao gồm cả sự chết. Sự
chết liên quan đến việc phân cách đời sống của chúng ta xa rời Chúa, phân cách khỏi
nhau và phân cách khỏi mục đích mà chúng ta đã được dựng nên để thực hiện.
 Đức Chúa Trời đang thực hiện kế hoạch đánh bại sự gian ác của Ngài. Đức Chúa Trời đã
ban Chúa Jêsus để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, và để mua chuộc chúng ta trở lại từ Sa
tan.
 Chúng ta nên trung kiên trong lời cầu nguyện để chúng ta không rơi vào sự cám dỗ hay
tội lỗi, và cầu nguyện cho những người khác đang bị ở dưới quyền lực của nó.
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CÂU HỎI PHẢN HỒI
1.

2.

Tội lỗi làm tổn hại mối liên hệ của chúng ta với những người khác như thế nào? Có tội lỗi nào mà
không gây tử vong, tàn phá, và chia ly hay không?

Chúng ta đóng vai trò nào trong trận chiến của Đức Chúa Trời đang chiến đấu chống cự lại Sa
tan? Tại sao sự cầu nguyện quan trọng?
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