26 Tháng 12 – 1 Tháng 1
Bài Học 1

CUỘC KHỦNG HOẢNG Ở TRÊN TRỜI
CÂU GỐC: “Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự
trên ngôi và thuộc về Chiên Con!” (Khải huyền 7:10).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ê-sai 14:4, 12-15;

Ê-xê-chi-ên 28:2, 12-19; Giăng 12:31; Khải huyền 12:7-13; Lu-ca 10:1-21.

L

uật yêu thương là nền tảng của chính phủ Đức Chúa Trời. Nếu tất cả
mọi người vâng giữ nguyên tắc công bình của luật pháp này thì họ
sẽ có hạnh phúc. Đức Chúa Trời muốn dân sự hầu việc Ngài với tình
yêu thương vì họ biết giá trị của bản tính Ngài. Chúa không vui khi phải
ép buộc sự vâng lời. Ngài ban sự tự do lựa chọn cho tất cả mọi người. Bằng
cách đó, họ có thể tình nguyện hầu việc Ngài một cách vui lòng.” Phỏng
trích Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, tr. 34.
Nếu tất cả mọi người đều chấp nhận lẽ thật rằng họ nợ Đức Chúa Trời
lòng trung thành và tình yêu, thì sẽ có sự bình an trong khắp vũ trụ. Nhưng
chỉ cần một người để làm hư hỏng tất cả. Lu-xi-phe nghĩ rằng nó có thể
làm công việc giỏi hơn Đức Chúa Trời đã làm. Nó muốn địa vị của Ngài, và
sự vinh hiển cùng danh dự của địa vị đó.
Tham vọng muốn có quyền lực của Sa-tan dẫn đến một “cuộc chiến đấu
trên trời” (Khải huyền 12:7). Nó lừa gạt A-đam và Ê-va tại cây biết điều
thiện và điều ác trong vườn Ê-đen. Việc này đã đem lại cuộc chiến đấu ở
trên đất. Và từ đó chúng ta đã phải sống với những hậu quả của cuộc chiến
này. Chương trình cứu rỗi là cách Đức Chúa Trời đối phó với cuộc phản
nghịch, phục hồi trật tự và hòa bình mà Sa-tan đã chiếm đoạt.
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Thứ Nhất

27 Tháng 12

SỰ SA NGÃ Ở TRÊN TRỜI
Hãy đọc Ê-sai 14:4, 12-15. Những miêu tả nào về vua Ba-by-lôn cho
thấy Ê-sai nói về một nhân vật nào đó lớn hơn nhiều so với một nhà lãnh
đạo của con người?

Không có vua nào đã từ trời sa xuống. Như vậy, câu 12-15 nói về ai đó
lớn hơn là một vị vua, ngay cả vua Ba-by-lôn. Nhiều hơn nữa, những câu
này miêu tả một cá nhân sẽ lên trời . . . một nhân vật sẽ lên trên các thiên
sứ . . . một cá nhân ngồi trên một hội về cuối phương Bắc. Đây là những
mô tả về thần quyền ở vùng Cận Đông trong thời Kinh Thánh. Lời tiên tri
này đã bày tỏ các tham vọng của Sa-tan.
Xin đọc Ê-xê-chi-ên 28:2, 12-19. Những câu này miêu tả Sa-tan
thế nào?

Ê-xê-chi-ên miêu tả một nhân vật trọn vẹn trong Vườn Ê-đen. Nó được
trang sức với những viên ngọc quý. Về sau các viên ngọc này được thấy gắn
trên ngực áo của thầy tế lễ thượng phẩm. Và nhân vật hoàn hảo này được
miêu tả là một thiên sứ che phủ tại ngôi của Đức Chúa Trời. Nhưng nhân
vật trọn vẹn này trở nên gian ác vì nó kiêu hãnh về “sự đẹp” của mình.
Nói theo cách của con người, những thí dụ này giúp chúng ta hiểu hơn
về nhân vật trên trời. Các nhà tiên tri dùng những thí dụ cho dễ hiểu. Các
thí dụ như vậy giúp giải nghĩa những điều sâu xa khó hiểu đối với chúng ta.
Những việc xảy ra ở trên trời có thể khó hiểu đối với chúng ta ở dưới đất.
Nhưng chúng ta có thể hiểu những hậu quả của các tham vọng xấu xa và
ích kỷ của những người lãnh đạo dưới đất. Ê-sai và Ê-xê-chi-ên giúp chúng
ta hiểu biết hơn là nền trật tự hoàn hảo và đẹp đẽ của Đức Chúa Trời bị làm
hư hỏng bởi tham vọng đem lại sự hủy hoại.
Lu-xi-phe, một nhân vật hoàn hảo, được tạo nên bởi một Đức Chúa
Trời hoàn hảo, ở một nơi hoàn hảo, đã sai lầm chỉ vì kiêu ngạo. Điều này
nói gì về chúng ta, những con người tội lỗi, về sự kiêu ngạo chết người
khi chúng ta để nó điều khiển mình?
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Thứ Hai

28 Tháng 12

VUA CHÚA CỦA THẾ GIAN NÀY
Hãy đọc Giăng 12:31; Giăng 14:30; và Giăng 16:11. Tại sao Đức Chúa
Giê-su gọi Sa-tan là vua chúa của thế gian này?

Khi Đức Chúa Trời tạo nên A-đam và Ê-va, Ngài đặt họ ở trong Vườn
Ê-đen. Ngài để họ quản trị khu vườn (Sáng thế Ký 2:8, 15). Họ chăm sóc
tất cả các loài sống trong nước, trên trời, và dưới đất (Sáng thế Ký 1:26, 28).
Khi A-đam đặt tên cho thú vật, ông bày tỏ sự quản trị của mình trên chúng.
Khi A-đam mất quyền đó, Sa-tan rất mau chóng thay thế. Nhưng nhân
loại đã được giải cứu bởi sự hy sinh của Đấng Christ trên Núi Sọ. Sau đó,
những người được cứu sẽ được ban cho vinh dự của A-đam và Ê-va là cai
trị với Chúa đời đời như là “vua và thầy tế lễ” (Khải huyền 1:6; Khải huyền
5:10).
Những chương đầu của sách Gióp cho thấy sự mất mát của A-đam thật
lớn lao. Khi chúng ta đọc về ngai của vũ trụ, chúng ta cũng có thể hiểu là
con người chúng ta cũng ở dưới sự điều khiển của thiên nhiên từ khi có
sự Sa ngã.
Hãy đọc Gióp 1:6, 7 và Gióp 2:1, 2. Tại sao Sa-tan tự giới thiệu tại
buổi họp của các con trai Đức Chúa Trời là người trải qua đây đó
trên đất?

“Trải qua đây đó” hay “dạo chơi” thì không phải là hành động của một
khách viếng. Trong Kinh Thánh, đây là dấu hiệu của sự sở hữu. Khi Đức
Chúa Trời ban đất cho Áp-ra-ham, Ngài truyền cho ông đi khắp trong xứ,
bề dài và bề ngang (Sáng thế Ký 13:17). Ngài cũng phán như vậy với Môi-se
và Giô-suê (Phục truyền 11:24; Giô-suê 1:3). Sa-tan, bằng cách này, khoe
khoang rằng nó là “chúa đời nầy” (II Cô-rinh-tô 4:4).
Sự giới thiệu Sa-tan trong hai chương đầu của sách Gióp thì giống như
việc xảy ra trong Sáng thế Ký 3. Sa-tan gây ra sự rắc rối, sau đó bỏ mặc
nhân loại để chịu đau khổ khi nó đã hoàn thành công việc của mình.
Có bằng chứng nào cho chúng ta thấy công việc của Sa-tan trên thế
giới này? Làm thế nào bạn có thể nhận được niềm hy vọng từ những lời
hứa rằng một ngày nào tất cả những sự lộn xộn này sẽ kết thúc?
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Thứ Ba

29 Tháng 12

CHIẾN TRANH Ở TRÊN TRỜI
Hãy đọc Khải huyền 12:7-16. Đoạn này nói gì về cuộc thiện ác đấu
tranh xảy ra ở trên trời và sau đó ở dưới đất?

Xin chú ý sứ đồ Giăng nói một cách tích cực về cuộc chiến giữa “kẻ kiện
cáo [Sa-tan] anh em chúng ta” và những người chiến thắng. Giăng liên kết
điều này với sự cứu rỗi và sự đến của nước Đức Chúa Trời (Khải huyền
12:10, 11). Chủ đề tích cực được tiếp tục trong cả đoạn này và là một phần
quan trọng của cuộc thiện ác đấu tranh.
Điều quan trọng là chúng ta nghiên cứu ý chính trong đoạn 12. Có ba
mối đe dọa lớn được mô tả ở đây. Nhưng mỗi mối được tiếp theo là một
sự giải thoát tuyệt vời. Trong sự hiện thấy, Giăng được thấy cuộc đấu tranh
giữa Đấng Christ và Satan và thấy Sa-tan hoàn toàn bất lực.
Thí dụ, con rồng đỏ (Sa-tan; Khải huyền 12:3, 9) chuẩn bị để nuốt con
trai (Đức Chúa Giê-su) khi vừa sinh ra. Nhưng Ngài được đem ngôi của
Đức Chúa Trời.
Sau đó con rồng cố gắng tấn công người đàn bà (biểu hiệu cho dân sự
Đức Chúa Trời (Khải huyền 12:13). Nàng cũng được giải thoát bởi một
phép lạ (Khải huyền 12:14).
Con rồng cố hủy diệt tuyển dân của Đức Chúa Trời lần thứ ba. Lần
này con rồng làm nước lụt theo sau người đàn bà (Khải huyền 12:15). Một
người đàn bà chống lại nước lụt? Nhưng, một lần nữa, Đức Chúa Trời can
thiệp và giải cứu nàng (Khải huyền 12:16).
Bây giờ con rồng quay lại tấn công những con cái còn sót lại của người
đàn bà. Con rồng rất giận dữ và gây chiến chống lại con cái của bà. Lịch
sử đã dạy rõ ràng là dân sự Đức Chúa Trời bị săn bắt, giày đạp, và tấn công
trong nhiều năm. Chúng ta thường nghĩ rằng sự tranh đấu dường như
không thể được. Chúng ta cũng tự hỏi làm thế nào những người trung tín
của Chúa sẽ sống sót. Nhưng chúng ta đừng quên rằng câu chuyện không
kết thúc ở đây. Nó tiếp tục trong Khải huyền 14, nơi đây chúng ta thấy họ
đứng trước Ngai của Đức Chúa Trời. Vì vậy, họ cũng đã được giải thoát.
Vào những lúc bạn cảm thấy bị áp lực bởi những quyền thế lớn hơn
mình, làm thế nào bạn có thể tìm hiểu để có can đảm trong Chúa, là
Đấng lớn hơn tất cả mọi sự?
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Thứ Tư

30 Tháng 12

SA-TAN BỊ ĐUỔI
Như chúng ta đã học, cuộc chiến trên trời không phải chỉ giới hạn ở
trên trời. Nó cũng lan xuống đất nữa. Nhiều khi Sa-tan (“kẻ kiện cáo anh
em,” Khải huyền 12:10) dường như vẫn có thể đứng trước ngai của Đức
Chúa Trời và kiện cáo chống lại dân sự Chúa. Gióp là một người lãnh đạo
trong Kinh Thánh cũng đau khổ vì sự xúc phạm này.
Hãy đọc Lu-ca 10:1-21. Ở đây, những lời của Đấng Christ có ý nghĩa
gì về Sa-tan?

Trước khi Đức Chúa Giê-su sai 70 môn đồ đi, Ngài truyền cho họ không
đem theo hai áo hay tiền bạc (Lu-ca 10:4), và cầu sự bình an cho chủ nhà
(Lu-ca 10:5). Ngài cũng cảnh cáo rằng họ giống như chiên con ở giữa bầy
muông sói (Lu-ca 10:3). Điều này cũng thấy trong Khải huyền 12, khi con
rồng tranh chiến với dân sự Đức Chúa Trời.
Các môn đồ trở về cách vui mừng (Lu-ca 10:17), và thưa rằng các quỷ
cũng phục họ. Sự báo cáo này chắc làm Đức Chúa Giê-su rất vui (Lu-ca
10:21). Lúc đó Ngài phán Ngài thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp. Ngài
cũng cảnh cáo họ rằng chớ mừng vì quỷ phục họ nhưng hãy mừng vì tên
họ được ghi ở trên trời (Lu-ca 10:20). Điều này nhắc nhở rằng sự cứu rỗi
của nhân loại được đặt chắc chắn trong tay của Đấng Cứu Thể. Đó là Đức
Chúa Giê-su, chứ không phải chúng ta, đã đánh bại kẻ thù.
Những người theo Chúa được ban cho vinh dự là làm chứng về sự cứu
rỗi mà Ngài đã thắng. Công việc làm chứng (Lu-ca 10:17-20) khiến quyền
lực của Sa-tan bị giảm đi trên những người ở thế gian này và cho nhân loại
cơ hội để bắt đầu làm công việc của họ là nới rộng nước của Đức Chúa
Trời trên đất.
Quyền lực trên Sa-tan chỉ có thể được vì Đức Chúa Giê-su đã chiến
thắng trên thập tự giá. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, “Ngài đã truất bỏ các quyền
cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra
tỏ tường giữa thiên hạ” (Cô-lô-se 2:15). Trong Ngài, dân sự Chúa được
thành công. Cái chết của Sa-tan chắc chắn sẽ đến. “Hiện nay vua chúa của
thế gian nầy phải bị xua đuổi” (Giăng 12:31). Nó sẽ không bao giờ quấy
phá dân sự của Chúa nữa. Chúng ta chắc chắn sẽ vui mừng vì cuộc chiến
đấu là của Chúa!
“Hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng.” Hãy suy nghĩ kỹ
về câu này. Những chữ này nói gì? Tại sao đây là lý do lớn để vui mừng?
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Thứ Năm

31 Tháng 12

CUỘC ĐẤU TRANH TIẾP TỤC
Một con rắn độc mới bị giết chết vẫn có thể “phun” nọc độc của nó
nếu bạn nhặt nó lên. Cũng một cách đó, vết cắn của Sa-tan vẫn có thể
giết người. Nó có thể bị đánh bại ở Núi Sọ, nhưng sự nguy hiểm vẫn chưa
kết thúc.
Hãy đọc Giăng 16:33. Đức Chúa Giê-su cảnh cáo các môn đồ Ngài
thế nào về sự liên tục đấu tranh chống lại sự gian ác?
Đức Chúa Giê-su phán rõ ràng rằng những người theo Ngài sẽ không
được dễ dàng. Thay vào đó, Ngài nói họ nên chú ý tới những chiến thắng
mà họ sẽ có ở trong Ngài. Nghĩ về sự bảo đảm này, sứ đồ Phao-lô khuyến
khích các tín đồ tại La Mã rằng Đức Chúa Trời sẽ giày đạp quỷ Sa-tan dưới
chân họ (Rô-ma 16:20). Và sứ đồ Giăng cũng nói với các hội thánh trong
ngày cuối cùng như vậy. Chiến thắng của họ được an toàn nhờ huyết của
Chiên Con (Khải huyền 12:11).
Hãy đọc Hê-bơ-rơ 12:1, 2. Ai là “những người làm chứng”? Họ
khuyến khích chúng ta thế nào? Xin đọc Hê-bơ-rơ 11.
Hê-bơ-rơ 11 nhanh chóng liệt kê đời sống của một số anh hùng nổi
tiếng về đức tin. A-bên dâng một của lễ hoàn hảo, và ngưởi không bị lãng
quên, ngay cả khi đã chết. Hê-nóc sống rất gần gũi với Chúa đến nỗi ông
được đưa thẳng về trời để ở với Ngài.
Nô-ê cảnh báo về sự kiện vô hình và đem lại sự cứu rỗi cho một thế giới
chìm ngập trong tội lỗi. Áp-ra-ham rời bỏ một nền văn minh vĩ đại để đi
đến đất hứa. Sa-ra sinh một con trai của lời hứa mặc dù bà là quá già để
có một đứa con. Môi-se chọn để chịu đau khổ với dân sự của mình chứ
không muốn sống trong cung điện của vua. Và Ra-háp làm chứng cho sự
vĩ đại của Đức Chúa Trời (Giô-suê 2:9-11). Những người này là một phần
của đám mây rất lớn của các nhân chứng nói đến trong Hê-bơ-rơ 12:1. Họ
không phải là những người làm chứng thụ động, như khán giả xem một
trò thể thao. Thay vào đó, họ tích cực làm chứng cho chúng ta rằng Đức
Chúa Trời là thành tín và giúp đỡ họ trong bất cứ cuộc đấu tranh nào mà
họ phải đối diện. Chúng tôi không đơn độc trong cuộc chiến vĩ đại này.
Nhìn vào một số những người có tên trong Hê-bơ-rơ 11. Họ là ai?
Họ thế nào? Bạn được sự khuyến khích nào khi biết rằng họ không phải
không có lỗi lầm hoặc không yếu đuối? Thay vào đó, họ là những người
có nỗi sợ hãi và khuyết điểm, cũng giống như tất cả chúng ta.
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Chúng ta không biết tại sao tội lỗi phát sinh trong Lu-xi-phe. Bà Ellen
G. White nói rằng, “từng chút một khát vọng của Lu-xi-phe là tự tôn [được
khen ngợi, tôn vinh và thờ phượng] đã trở thành mỗi ngày một lớn hơn.” –
Phỏng trích Patriarchs and Prophets, tr. 35. Điều này xảy ra với một nhân
vật hoàn hảo (thiên sứ; người) dạy chúng ta rằng ý chí tự do và sự tự do
lựa chọn mạnh mẽ và quan trọng thế nào trong chính phủ của Đức Chúa
Trời. Tất cả các nhân vật do Chúa tạo nên đều tốt. Họ là những nhân vật có
luân lý. Không có gì trong họ hướng về tội ác. Sau đó, làm thế nào tội lỗi đã
phát sinh trong Lu-xi-phe? Câu trả lời là không có câu trả lời. Không có sự
bào chữa cho tội lỗi. Nếu người ta tìm thấy lý do cho tội lỗi, thì Đức Chúa
Trời có thể phải chịu trách nhiệm về tội lỗi. Là con người, chúng ta hiểu
được sự liên quan giữa nguyên nhân và hậu quả. Nhưng tội lỗi thì không
có nguyên nhân. Nói cách đơn giản là không có lý do cho tội lỗi. Tội lỗi là
không hợp lý và không có ý nghĩa. Lu-xi-phe không có lý do chính đáng
cho hành động của mình. Bằng cách nào đó, nó lạm dụng ý chí tự do và
tự làm cho mình thành gian ác. Từ một nhân vật “mang ánh sáng,” nó đã
trở thành Sa-tan, “kẻ chống nghịch.” Có nhiều điều chúng ta không hiểu,
nhưng chúng ta hiểu đủ để biết mình cần cẩn thận thế nào với món quà
quan trọng là ý chí tự do và sự tự do lựa chọn.

ĐẾ TÀI THẢO LUẬN:
1. Sự ganh tị góp một phần lớn trong cuộc nổi loạn của Sa-tan chống
lại Đức Chúa Trời. Theo kinh nghiệm của bạn, sự ganh tị đã gây ra những
thiệt hại nào? Làm thế nào chúng ta có thể học để chiến đấu chống lại cảm
xúc rất thông thường này?
2. Hãy suy nghĩ kỹ hơn về món quà tuyệt vời của ý chí tự do và sự tự do
lựa chọn. Mỗi ngày chúng ta sử dụng món quà này thế nào? Hãy nhìn vào
một số các hậu quả khủng khiếp của việc sử dụng sai món quà này. Làm
thế nào chúng ta học để sử dụng đúng món quà đó?
3. Hãy suy nghĩ về vai trò của pháp luật liên quan với ý chí và sự tự do
lựa chọn. Sự kiện rằng Chúa có luật pháp cho thấy chúng ta có sự tự do.
Suy cho cùng, mục đích của luật pháp là gì nếu bạn không phải là những
người biết điều phải trái để lựa chọn làm theo?
4. Nhiều người, ở một vài nơi trên thế giới, không chấp nhận tư tưởng
rằng ma quỷ là có thật. Quan điểm này rất khác với những hiểu biết căn
bản nhất của Kinh Thánh thế nào?

11

