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ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẾ GIỚI TÂM LINH
BÀI 2: NHỮNG CHIẾN LƯỢC 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.

ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU

Các đối tượng dự định cho những bài học nầy là các tân tín hữu, cùng cho những người muốn ôn lại căn
bản của Cơ Đốc giáo cách tươi mới hơn, cũng như cho những người chuẩn bị để hướng dẫn các áp dụng
thực hành và tín lý Cơ Đốc giáo. Ngoài ra, những người có quan tâm đến tư tưởng Cơ Đốc giáo sẽ tìm
thấy giá trị trong những bài học này khi họ liên quan đến đời sống thực tế và các chọn lựa hàng ngày.
Tài liệu hướng dẫn nhằm mục đích giúp bạn là một hướng dẫn viên trong việc chuẩn bị bài học của bạn.
Những bài học đã được soạn thảo nầy có thể được sử dụng trong việc kết hợp với các tài liệu Yếu Cần
Môn Đệ Hoá khác được tìm thấy trực tuyến tại www.yeucanmondehoa.org
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ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẾ GIỚI TÂM LINH
BÀI 2: NHỮNG CHIẾN LƯỢC CỦA SA TAN
LƯU Ý HƯỚNG DẪN VIÊN
MỤC ĐÍCH
Mục đích của bài học này là
hiểu được chiến lược của kẻ
thù được sử dụng để chống
đối con dân của Đức Chúa
Trời, và những hạn chế của
kẻ thù địch.

Chúng ta hiểu từ Kinh Thánh rằng mục tiêu chính của Sa tan là để tiêu diệt
các mối liên hệ giữa Đức Chúa Trời và nhân loại. Đó là mục tiêu của Sa tan
trong Vườn Ê đen và đó cũng là mục tiêu của hắn ngày hôm nay. Trong khi
điều này sẽ là một bài học không vui để nói đến, và thậm chí có thể là khó
cho một số tham dự viên đang trải qua các thử nghiệm khác nhau hoặc các
cuộc tấn công từ Sa tan, điều quan trọng là hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời
đang tuyên chiến cuộc chiến tranh này, và Ngài sẽ là người chiến thắng. Có
thể là điều hữu ích để nhắc nhở các tham dự viên điều nầy trước buổi học.
Điểm quan trọng nhất là nhận ra rằng Đức Chúa Trời đang hoạt động trên
thế giới, và trong khi Sa tan là vua câm quyền chốn không trung trong
khoảng thời gian này, nhưng sẽ không phải như vậy luôn luôn.

LỜI GIỚI THIỆU

Hãy chọn hai hoặc ba câu hỏi sau đây để thảo luận trong Nhóm.
 Bạn nghĩ gì khi nghe từ "gian ác"? Những điều gì là xấu xa, gian ác?
 Một số phương cách mà mọi người xung quanh bạn đang bị cám dỗ phạm tội là gì? một số
những cám dỗ nào mà những người cùng trong độ tuổi hoặc hoàn cảnh sống của bạn đang vật
vã với?
 Bạn nghĩ mục tiêu chính của Sa tan là gì?
 Bạn có tin rằng thế giới đang ở trong một cuộc chiến thuộc linh hôm nay hay không? một số các
bằng chứng của nó là gì?

HỌC TẬP
GIÁO HUẤN

 Kế hoạch của Sa tan: Uớc muốn của Sa tan là để lừa gạt và tiêu diệt con dân của Đức Chúa Trời.
Sa tan là kẻ thù của tất cả những gì là thánh khiết và tốt lành. Đức Chúa Trời tạo dựng con người
theo hình ảnh và giống của Ngài, để giao thông với Ngài. Con người là đỉnh cao của sự sáng tạo
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của Đức Chúa Trời và do đó trở nên đối tượng cơn thịnh nộ của Sa tan. Sa tan muốn làm tổn
thương Đức Chúa Trời bằng cách dẫn dụ con người không vâng lời Đức Chúa Trời cũng như hắn
đã làm. Hãy biết cách chắc chắn rằng Sa tan sẽ phá hủy mối liên hệ gần gũi mà con người đã có
với Đức Chúa Trời.

CÔNG TÁC

 Hãy đọc qua danh sách sau đây về các phương cách mà Sa tan hoạt động. Đọc qua danh sách
này và tra xem bạn có thể nhận ra công việc của Sa tan trong đời sống mình hoặc trong cộng
đồng của bạn. Tài liệu tham khảo được cung cấp nếu bạn muốn đi vào chi tiết về một hoặc hai
trong số các chủ đề này với các tham dự viên của bạn.

 Các công việc của Sa tan và các ma quỷ của hắn:
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Vu khống và cáo buộc các tín nhân Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời (Sáng
thế ký 3:3-5; 2Sa mu ên 15:3-6).
Giết người và tra tấn (Mác 5: 5, 9:22; Ma thi ơ 12:22; Lu-ca 13: 11-17; Công vụ.
10:38; Lu-ca 8: 27-29).
Ô uế tình dục và bạo lực (Hê bơ rơ 00:16; 1Cô rinh tô 6:12-20).
Ảnh hưởng trong chính quyền loài người (Khải huyền 16:14; Đa ni ên 10:12-21;
2Cô rinh tô 4: 4).
Cản trở công việc truyền bá Phúc Âm (1Tê sa lô ni ca 2:18; Ê phê sô 6:12).
Làm trở ngại sự cầu nguyện (Đa ni ên 10:12-13; Ma thi ơ 26:38-43).
Quấy rối con dân Đức Chúa Trời (Lu ca 22:3).
Khuyến khích việc thờ hình tượng, phù thủy, và thực hành các việc huyền bí
khác (Thi Thiên 106:35-37; Phục truyền 18: 9-12, 32:16-17; 1Sa mu ên 15:23;
Khải huyền 18:12).
Làm những dấu kỳ phéplạ và các phép lạ lừa dối khác (2 Tê sa lô ni ca 2:9; Khải
Huyền 16:13-14).
Vu khống và cáo buộc tín nhân Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời, (Khải
huyền 12:10; Rô ma 8:33, 38-39).

GIÁO HUẤN:

 Sa tan không làm việc một mình: Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy đề cập đến Sa-tan
cũng như ma quỷ. Ma quỉ là những thiên thần đã được tạo dựng bởi Đức Chúa Trời, nhưng
đã chọn sự gian ác - chúng ta cũng gọi họ là những thiên sứ sa ngã. Họ phục vụ Sa tan, và cố
gắng đạt được mộng ước của mình trên thế giới. Một số học giả Kinh Thánh cho thấy rằng
một phần ba của các thiên thần Chúa đã tạo ra nổi loạn và sau Sa tan (Khải Huyền 12:3-4).
Những thiên thần sa ngã có sức mạnh như những thiên sứ đang phục vụ Chúa. Sẽ có một sự
phán xét các thiên sứ sa ngã. (Ma thi ơ 25:41; 2Phi e rơ 2:4; Giu đe 1:6; Khải huyền 12:9).



Những gì Sa tan có thể làm: Điều quan trọng cho một tín nhân Đấng Christ là phải nhận
thức được các quyền lực Sa tan có, mà còn hiểu giới hạn của hắn nữa. Sa tan có thể:
o
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Ban quyền năng siêu nhiên cho con người để có thể làm hại chính họ hoặc
những người khác.
Mang đến bệnh tật, dịch lệ hoặc những bất hạnh về thể chất.
Ma quỷ của Sa tan có thể ám người và động vật (Ma thi ơ 8:28-34; Mác 5:1-4).
Thống trị vương quốc thế gian, và hiện đang là chúa của thế gian này (Ma thi ơ
4:8; Giăng 12:31; Ê phê sô 2:2).

Những Gì Sa tan không thể làm:
o
o

o
o

o

o
o
o

Sa tan không thể cướp lấy những người được chuộc khỏi Đức Chúa Trời (Hê bơ
rơ 6:17-20, 8:6, 9:15).
Sa tan không thể làm cho một người phạm tội - chúng ta chỉ có thể bị cám dỗ
bởi Sa tan, nhưng sự lựa chọn vi phạm tội lỗi vẫn thuộc quyền riêng của chúng
ta (1Cô rinh tô 10:13; Gia cơ 1:14-15).
Sa tan không thể khuất phục ý chí tự do của chúng ta (Giô suê 24:15).
Quyền lực của Sa tan bị giới hạn và ở trong khuôn khổ của Đức Chúa Trời. Sa tan
bị giới hạn trong phương cách hắn tấn công con người - đặc biệt là những người
thuộc về Đức Chúa Trời. Đôi khi dường như Đức Chúa Trời nhậm những lời yêu
cầu từ Sa-tan, và Đức Chúa Trời có thể làm như vậy, nếu Ngài nhìn thấy một
điều gì tốt hơn có thể xảy ra là kết quả của biến cố thử thách (Gióp 1:6-12; 2:36; Lu ca 22:31-32).
Sa tan không thể sáng tạo - Đức Chúa Trời là tác giả và Đấng Tạo Hóa của tất cả
mọi thứ. Sa tan không thể tạo ra quỷ để theo hắn (Giăng 1:3; Rô ma 11:36; 1Cô
rinh tô 8:6).
Sa tan không thể cung cấp phần thưởng đời đời cho những kẻ theo hắn (Giăng
10:9-10, 16:33; Rô ma 15:13).
Sa tan không thể cai trị tín nhân Đấng Christ, nhưng chỉ đối với người không tin
(Cô lô se 1:13).
Sa tan không thể ở khắp mọi nơi, không phải là hiểu biết tất cả, hoặc có tất cả
quyền lực siêu nhiên. Sa tan không thể biết mọi suy nghĩ của chúng ta, hắn
không thể ép buộc ý chí của chúng ta; Sa tan không ở với chúng ta luôn luôn.

 Kế hoạch Cứu rỗi của Đức Chúa Trời: Sau Vườn Ê đen, Đức Chúa Trời biết nếu tiêu diệt sự gian
ác cùng một lúc, con người tội lỗi cũng sẽ bị tuyệt diệt. Thay vào đó, Ngài đã hoạch định một
chương trình cứu rỗi duy nhất có thể tiêu diệt ma quỉ (1Giăng 3:8), nhưng bảo quản trạng thái
thánh khiết tinh tuyền của nhân loại như trước đây.
 Chúng ta là những chiến sĩ trong đội quân của Đức Chúa Trời, nhận mạng lệnh và thực
hiện các chiến dịch của Ngài chống lại kẻ thù. Kế hoạch của Đức Chúa Trời là để cứu rỗi
con người từ bẫy rập của Sa tan, và thiết lập vương quốc của Ngài với những người sẽ
tin theo Ngài.
 Kế hoạch của Đức Chúa Trời được cứu chuộc từng cá nhân, con người giải cứu họ khỏi
bóng tối và đưa họ vào vương quốc vinh hiển của Ngài. Vào thời cuối cùng, Sa tan và ma
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quỷ của hắn sẽ bị đánh bại một lần và cho tất cả, và nhận lấy hình phạt cho sự nổi loạn
chống đối của họ.
 Những Đồn lũy là gì? Từ liệu ‘đồn lũy' được sử dụng một lần trong Tân Ước để chỉ một chỗ
đứng, pháo đài, hoặc nơi cắm trại của Sa-tan.
 2Cô rinh tô 10:3-4 Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết một vài điều về cuộc chiến
thuộc linh mà chúng ta đang đối diện:
o
o
o
o

Cuộc chiến của chúng ta không chiến đấu như những chiến trận trên thế giới.
Những vũ khí của chúng ta không là vũ khí thể chất nhưng là vũ khí thuộc linh vì
trận chiến của chúng ta là chiến trận thuộc linh.
Năng lực của chúng ta chỉ đến từ một mình Đức Chúa Trời.
Kế hoạch của Đức Chúa Trời là phá hủy thành lũy thuộc linh của kẻ thù.

 Tập chú của trận chiến: Những đồn lũy nầy, hoặc các pháo đài của Sa tan và ma quỉ, trong bản
chất tự nhiên là thuộc lãnh vực tâm linh, và chúng chống lại những tín nhân Đấng Christ đang
tham dự trận chiến. Qua sự cầu nguyện chúng ta có thể thay thế các đồn lũy của Sa tan bằng
những đồn lũy của Đức Chúa Trời.
 Các ví dụ của các đồn lũy của Sa tan (Bất cứ điều gì lôi kéo một người xa cách Đức Chúa
Trời đều có thể là một đồn lũy.)
o
o
o
o
o
o

Các hình thức của sự tin kính nhưng không có năng lực (tà giáo) (2Ti mô thê
3:5).
Tinh thần của sự bất tuân (Cô lô se 3:6; 1Tê sa lô ni ca 1:8).
Các hệ thống trần gian từ chối lẽ thật của Đức Chúa Trời (Rô-ma 1:18-23).
Thờ lạy hình tượng dưới bất cứ hình thức nào (đều là sự thờ phượng ma quỷ)
(Thi thiên 106:33-37; Xa cha ri 10:2; 1Cô rinh tô 10:19-20).
Một nhận thức sai lầm về Đức Chúa Trời – Ngài là ai, hoặc một nhận thức không
chính xác về chính chúng ta là ai.
Sợ hãi, ghen tị, thù hận, ghen ghét, ham muốn, than phiền, giận dữ, v. v. . . đều
là những hành vi trong cuộc sống của chúng ta cho phép Sa tan gài bẫy chúng ta
(1Giăng 4:18, Châm ngôn 6:16-19, Rô ma 16:17-18).

 Những đồn lũy thuộc linh
o
o
o

Danh của Chúa (Thi thiên 9:10; 1Sa mu ên 17:45; Thi thiên 20:6-7).
Lời của Đức Chúa Trời (Thi thiên 18:30; Hê bơ rơ 4:12).
Huyết của Chiên Con (Ê phê sô 1:7; Khải huyền 1:5).

THẢO LUẬN

 Bạn đã học được một điều gì mới trong bài học này? Tại sao việc có niềm tin chính xác vào Kinh
Thánh về những gì Sa tan có thể và không thể làm là điều quan trọng?
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 Sa tan sử dụng các cuộc tấn công để phá hủy mối liên hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời như
thế nào (suy nghĩ đến sự dâm dục, những sự kiểm soát của chính quyền, hay các hoạt động tâm
linh huyền bí)?
 Tại sao những cố gắng để tự chiến đấu với Sa tan và ma quỷ của chúng ta thông qua các nghi lễ,
tập quán, và những câu thần chú bị phản tác dụng? một khí cụ tấn công được ban cho chúng ta
để tiêu diệt các cuộc tấn công của Sa tan là gì?
 Thẩm định xem liệu có chiến lược nào của Sa tan nhắc đến bên trên đã được sử dụng để phá
hủy mối liên hệ của bạn với Đức Chúa Trời?
 Những điều căn bản nào mà chúng ta có thể làm hàng ngày để chống lại các cuộc tấn công của
Sa tan? Làm thế nào chúng ta có thể ngăn chặn chúng hoặc tránh bị lừa dối bởi Sa tan?

CẦU NGUYỆN

Xin cầu nguyện cho những tham dự viên sẽ nhận thức được các công việc của Sa tan trên thế gian,
nhưng không phải sợ hãi nó. Hãy cầu nguyện rằng họ sẽ mang khí giới của Đức Chúa Trời hàng ngày (Ê
phê sô 6:10-20). Cảm tạ Chúa vì Ngài đã vạch trần sự dối trá của kẻ thù và cầu nguyện cho mọi đồn lũy
kẻ ác sẽ bị phá hủy. Xin cầu nguyện cho những tham dự viên sẽ nhận ra bất kỳ hoạt động xấu xa mà họ
đã tham gia thì bây giờ họ có thể ăn năn, xây bỏ khỏi đó. Hãy cầu nguyện cho sự bảo vệ các tham dự
viên, và họ sẽ được đầy dẫy Thánh Linh của Đức Chúa Trời cách tươi mới trở lại.
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Những Chiến Lược của Sa tan
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