BÀI HỌC CỦA NHỮNG YẾU CẦN

ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẾ GIỚI TÂM LINH
BÀI 2: CHIẾN LƯỢC CỦA SA TAN

Trong bài học này, chúng ta sẽ nói về chiến lược của Đức Chúa Trời trong
chiến trận thuộc linh khi chúng ta là tín nhân Đấng Christ tham gia và làm thế
nào để vượt qua những chiến lược của Sa tan với các loại vũ khí sau: Lời của
Đức Chúa Trời và Cầu Nguyện. Tại sao đây là điều quan trọng để biết kế hoạch
của Đức Chúa Trời? Chúng ta là những người lính trong quân đội của Đức
Chúa Trời và đó là điều bắt buộc chúng ta phải biết chiến lược của Đức Chúa
Trời là những gì, nếu chúng ta muốn phục vụ Ngài cách kết quả. Để thành
công, chúng ta phải nhận thức được những chiến lược của kẻ thù và đứng
vững chống lại chúng. Đọc để tìm hiểu thêm.

Cho dù chúng ta biết về điều đó
hay không, tất cả mọi người
trên hành tinh này đều ở trong
một cuộc chiến tranh. Cuộc
chiến tranh này là trong sở hữu
hợp pháp của các linh hồn
chúng ta, và chúng ta có thể
tham gia với Đức Chúa Trời
trong cuộc chiến này để đánh
bại Sa tan.

Chìa khóa để chiến
thắng một cuộc chiến
tranh là hiểu biết các
chiến lược của kẻ thù và
liên trọng nhất, hiểu biết
và thực thi các chiến
lược của người lãnh đạo.
Là những chiến sĩ trong
quân đội của Đức Chúa
Trời, Bạn có biết những
kế hoạch trận chiến của
Ngài hay không?
Bạn có biết đó là một sự
ràng buộc chặt chẽ vào
trong tình yêu thương
của Đức Chúa Trời cho
chúng ta và thể hiện
thông qua sự hy sinh của
Chúa Jêsus cho chúng ta
trên thập tự giá hay
không?

Bạn đã thấy những hình ảnh của chiến tranh qua các phương tiện
truyền thông hay không? Bạn có nghe về cuộc chiến tranh vừa qua
tại trường học, hoặc bạn đã có kinh nghiệm cá nhân trong việc
chứng kiến chiến tranh? Đổ máu, nỗi sợ hãi và sự bất an cùng mất
mát mạng sống của những chiến sĩ và các thường dân đều là những
kinh nghiệm thực tế khắc nghiệt của chiến tranh. Kinh nghiệm chiến
tranh là một trải nghiệm không dễ dàng bị lãng quên, và ảnh hưởng
đến mọi người trong phần còn lại của cuộc đời họ.
Là những tín nhân Đấng Christ, Kinh Thánh gọi những người yêu
thương và vâng lời Đức Chúa Trời với các danh xưng như: con cái
Đức Chúa Trời, người của Đức Chúa Trời, những người được chọn,
thầy tế lễ nhà vua, v.v... Cùng với tất cả các chức danh này là một
danh xưng hay vai trò liên trọng nhất - người lính của Chúa Jêsus
Christ. Chìa khóa để chiến thắng một cuộc chiến tranh là hiểu biết
các chiến lược của kẻ thù và liên trọng nhất, hiểu biết và thực thi
các chiến lược của người lãnh đạo.
Là tín hữu chúng ta phải nhận thức được rằng Sa tan sử dụng sự
lừa dối để làm cho chúng ta nhầm lẫn và dẫn chúng ta lạc lối lầm
đường. Mặt khác, Đức Chúa Trời chiến thắng mọi người bằng tình
yêu của Ngài. Do đó, tại đây cầu nguyện và sự cầu thay là liên trọng
nhất. Chúng ta nên bám víu vào tình yêu thương của Đức Chúa
Trời. Ngay cả khi các phương án của Sa tan dẫn đến sự rạn nứt
trong mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, thì Lời Chúa và sự
cầu nguyện có thể giúp chúng ta vượt thắng hơn và trở thành
người chiến thắng.
Chúng ta hãy tra cứu Thánh Kinh cách cặn kẽ để hiểu được âm mưu
của Sa tan ngăn cản chúng ta bước đi cách gần gũi với Chúa càng
hơn. Thời gian trước đây, chúng ta đã đọc và nghiên cứu rằng từ
liệu ‘Sa tan’ có nghĩa là kẻ nói hành hoặc kẻ lừa dối. Nói cách khác,
Sa tan sẽ sử dụng những lời nói dối để dẫn chúng ta vào tội lỗi, và
xa lìa Đức Chúa Trời; hắn bẻ cong, vặn vẹo Lời Chúa để lừa dối
người của Đức Chúa Trời. Sáng thế ký 3:3-5 mô tả cách Sa tan lừa Ê
va qua những lời nói dối. Thậm chí ngày nay, Sa tan liên tục dối gạt
chúng ta, chắc chắn muốn làm cho chúng ta mất đi mối liên hệ với
Đức Chúa Trời.
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Nhu cầu cơ bản của một con người mà Sa tan sử dụng để
ngăn chặn mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời là gì? Sa
tan có thể sử dụng tình dục vô luân và bạo lực để phá hủy mối
liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã biết,
sự đòi hỏi tình dục tự nhiên của chúng ta là món quà của Đức
Chúa Trời, và có nghĩa là Ngài ban cho một cái gì đó thật đẹp,
nhưng Sa tan có thể sử dụng sự đòi hỏi tương tự này để làm
cho mọi người có những suy nghĩ bất khiết, hoặc làm các
quyết định của họ bị băng hoại, hư hỏng khiến họ rơi vào tội
lỗi.
Sứ đồ Phao lô đã viết về điều này trong thư gửi cho các tín
hữu tại Ê phê sô, yêu cầu họ phải chạy trốn khỏi sự dâm dục,
bởi vì tội lỗi như thế là một tội lỗi phạm vào thân thể của
chính mình, và thân thể mình là đền thờ của Đức Chúa Thánh
Linh ngự.
Sa tan là một chiến lược gia tổng thể là kẻ sử dụng các chiến
lược khác nhau để cắt đứt mối liên hệ của chúng ta với Đức
Chúa Trời. Ngoài việc sử dụng sự lừa dối và sự cám dỗ, Sa tan
là một cá thể thuộc linh với quyền lực tâm linh đáng kể, có thể
sai các quỷ đến sở hữu hoặc kiểm soát tâm trí hoặc thân xác
con người. Mác 5:5 mô tả một quân đoàn quỷ ám một người
đàn ông và khiến anh ta tự tra tấn và quấy rối, làm khổ chính
mình. Vâng, ngay cả hôm nay, Sa tan có quyền năng để khiến
con người tự hành hạ, tra tấn hoặc thậm chí bị giết. Sự việc bị
quỉ ám này thường làm cho mọi người trở nên sợ hãi, và cuối
cùng, sự sợ hãi này làm cho mọi người đóng cửa lòng họ
trước sự mời gọi của Đức Chúa Trời.
Một cách khác để Sa tan truyền quyền lực tâm linh là thông
qua hình tượng, phù thủy và các thực hành quyền lực tối tăm
khác, nơi mà sức mạnh siêu nhiên được trao cho các thầy
pháp và phù thủy v.v... để làm hại người khác. Điều này dẫn
đến những gì mà tác giả Thánh Vịnh nói trong Thi Thiên
106:36-37, nơi Sa tan có thể làm cho mọi người thờ phượng
hắn từ nỗi sợ hãi.
Kinh Thánh nói rằng Sa tan sẽ sử dụng sự xuất hiện kỳ lạ và
phép lạ lừa dối để làm cho các nhà lãnh đạo thế giới theo và
thờ phượng Sa tan (Khải Huyền 16:14). Vào những lúc khác,
Sa tan điều khiển các chính phủ, ảnh hưởng chính trị của các
quốc gia để nắm giữ các quyền lực trên thế giới một cách tốt
hơn (Đa ni ên 10:13 đàm phán về điều này).
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Làm thế nào chúng ta có
thể tránh được việc bị
lừa dối bởi Sa tan? Câu
trả lời nằm ở việc đọc
Kinh Thánh, để chúng ta
biết Lẽ Thật và Lẽ Thật sẽ
giải phóng chúng ta. Sâu
nhiệm hơn trong mối
thông công của chúng ta
với Chúa Thánh Linh và
đâm rễ vững nền trong
Lời của Đức Chúa Trời có
thể đánh bại Sa tan.

Làm thế nào Sa tan kiểm soát các quyền lực trên thế giới để chống
lại mối liên hệ của tín nhân Đấng Christ với Đức Chúa Trời? Qua
quyền lực chính quyền ở một số quốc gia, Sa tan có thể kiềm chế
sự phổ biến Lời Chúa trong các lãnh thổ khác nhau trênthế giới,
thông qua sự đàn áp chính trị và thông qua các đạo luật chống Cơ
Đốc giáo. Lời Chúa cũng nói rằng chiến lược của Sa tan bao gồm
việc quấy rối các tín nhân Đấng Christ, để họ có thể từ bỏ đức tin.

Là tín hữu chúng ta phải
nhận thức được rằng Sa
tan sử dụng sự lừa dối để
làm cho chúng ta nhầm lẫn
và dẫn chúng ta lạc lối lầm
đường. Mặt khác, Đức
Chúa Trời chiến thắng mọi
người bằng tình yêu của
Ngài. Do đó, tại đây cầu
nguyện và sự cầu thay là
liên trọng nhất. Chúng ta
nên bám víu vào tình yêu
thương của Đức Chúa Trời.
Ngay cả khi các phương án
của Sa tan dẫn đến sự rạn
nứt trong mối liên hệ của
chúng ta với Đức Chúa
Trời, thì Lời Chúa và sự cầu
nguyện có thể giúp chúng
ta vượt thắng hơn và trở
thành người chiến thắng

Sa tan có thể làm một cuộc tấn công thuộc linh nào khác nữa
không? Sa tan có thể tấn công trọng điểm bước đường theo Chúa
của tín nhân Đấng Christ. Trong Đa ni ên 10:13, chúng ta thấy rằng
Sa tan đã có thể ngăn chặn việc cầu nguyện của Đa ni ên trong
vòng 21 ngày. Trong cùng một cách, Sa tan có thể gây trở ngại
trong việc truyền bá phúc âm và việc nhận được sự trả lời cầu
nguyện của bạn.
Làm thế nào chúng ta có thể tránh được việc bị lừa dối bởi Sa tan?
Câu trả lời nằm ở việc đọc Kinh Thánh, để chúng ta biết Lẽ Thật và
Lẽ Thật sẽ giải phóng chúng ta. Sâu nhiệm hơn trong mối thông
công của chúng ta với Chúa Thánh Linh và đâm rễ vững nền trong
Lời của Đức Chúa Trời có thể đánh bại Sa tan. Nhưng để được
đứng vững trong đức tin và đẩy lùi các chiến lược như thế, điều hệ
trọng cho những người tin theo Chúa Jêsus Christ không chỉ bắt
nguồn từ Lời Đức Chúa Trời mà thôi, nhưng còn nhận được sức lực
từ Chúa qua lời cầu nguyện nữa. Sự cầu nguyện liên tục và thường
xuyên là chìa khóa để mở sức mạnh và quyền năng của Đức Chúa
Trời để chịu đựng được các mưu kế và chiến lược của Sa tan.
Một số lãnh vực nào có thể giải quyết trong lời cầu nguyện của
chúng ta?
Trước hết, chúng ta cần phải tra xét đời sống của chúng ta, ăn năn
và tìm kiếm sự tha thứ cho những tội lỗi chưa xưng nhận của
chúng ta. Thứ hai, cầu xin Chúa giúp chúng ta bước đi trong Thánh
Linh. Thứ ba, mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để chúng ta
có thể chuẩn bị sẵn sàng đi vào trận chiến với sức mạnh và quyền
lực của Chúa chúng ta.
Cuối cùng, chúng ta cần phản ứng như thế nào trước những chiến
thắng mà Chúa sẽ ban cho? Chúng ta cần phải tạ ơn Chúa vì Ngài
đã vạch trần kế hoạch phòng thủ của đối phương và nâng cao tiêu
chuẩn của sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời. Tóm
lược, sau khi đánh đổ các đồn lũy của kẻ thù, bạn cần phải xây
dựng các đồn lũy của Đức Chúa Trời.
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Bạn có thể tự hỏi rằng một khi chúng ta đã giành được chiến
thắng trong trận chiến chống lại xác thịt, chúng ta được rửa sạch
bằng huyết Chiên Con và đang sống cuộc sống tự do khỏi tội lỗithế thì làm thế nào chúng ta có thể phân hủy thành lũy được. Câu
trả lời nằm trong thập tự giá. Khi Đức Chúa Jêsus đã chết cho
chúng ta trên thập tự, Ngài đã phá vỡ tất cả các đồn lũy cho
chúng ta. Vì vậy, chúng ta không cần phải chiến đấu thêm nữa,
chúng ta chỉ cần tuyên bố chiến thắng của chúng ta!
Trong sự thành thật thẩm định bước đường theo Chúa trong
niềm tin Cơ Đốc giáo của chúng ta, chúng ta nhận thấy rằng mình
có xu hướng vấp ngã - đó là trận chiến liên tục giữa xác thịt và đời
sống thuộc linh chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể dừng lại?
Chúng ta cần phải dựa vào Đức Chúa Trời và Lời Ngài để được
bảo vệ. Đức Chúa Trời trang bị cho chúng ta trong ba cách để chịu
được các cuộc tấn công như vậy từ Sa tan.
Thứ nhất, thông qua Danh Chúa (Thi thiên 9:10)
Thứ hai, chúng ta có thể sử dụng Lời Đức Chúa Trời (Hê bơ rơ4:
12).
Thứ ba, huyết của Chúa Jêsus Christ; chúng ta đọc trong Khải
Huyền 1:5, huyết của Chúa Jêsus Christ đã giải thoát chúng ta
khỏi tội lỗi chúng ta và vì điều này, Sa tan không có người giữ
chúng ta.

TÓM LƯỢC
•

Mục tiêu chính của Sa tan là tiêu diệt mối liên hệ giữa Đức
Chúa Trời và con người và hắn đã sử dụng các chiến lược
khác nhau để làm như vậy.

•

Sa tan là một kẻ nói hành và một kẻ lừa dối; những lời dối
gạt của Sa tan sẽ lừa chúng ta quay lưng lại khỏi Đức Chúa
Trời.

•

Đức Chúa Trời đã đến trần gian trong con người của Chúa
Jêsus và tước vũ khí của Sa tan.

•

Đồn lũy của Sa tan là những quyền hành và thế lực của
thế giới này.
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• Để khắc phục được Sa tan, chúng ta phải vượt thắng
bản tánh xác thịt, và loại bỏ bất kỳ dấu vết của bản chất tội
lỗi nào trong chúng ta.
• Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy ba cách để đẩy
lùi các cuộc tấn công của Sa tan
o Danh Chúa Jêsus
o Lời Đức Chúa Trời
o Huyết báu Chiên Con
• Phương cách chiến đấu với bất kỳ chiến lược nào của
Sa tan là không ngừng cầu nguyện, sự tận hiến và đầu phục
Đức Chúa Trời.

Ý KIẾN CỦA BẠN
• Trong những trường hợp nào bạn đã trải nghiệm tình
yêu thương của Đức Chúa Trời bên cạnh sự cứu rỗi?
•
Một số phương cách nào mà các tín nhân Đấng Christ
thường bị lừa dối bởi Sa tan? Bạn đã bị lừa dối như thế nào
trong quá khứ? Làm sao bạn có thể ngăn chặn sự lừa dối
trong tương lai?

Những Yếu Cần cho Đời Sống Cơ Đốc: Lesson
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Câu Kinh Thánh trưng dẫn từ Thánh Kinh Toàn
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•
Thẩm định đời sống của bạn và liệu có bất kỳ đồn lũy
nào chưa phá vỡ (những nơi mà Sa-tan có cách nắm giữ đời
sống bạn thay vì Đức Chúa Trời - đây có thể là bất cứ điều gì
lôi kéo bạn đi xa Thần Chúa). Những gì bạn có thể làm trong
tuần này để chống lại những đồn lũy ấy? Làm thế nào bạn có
thể dựa vào sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời trong công việc
này?
• Làm thế nào để bạn khích lệ một tân tín hữu tiếp tục
đánh trận tốt lành của đức tin khi họ vấp ngã trên bước
đường theo Chúa của họ?
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