23 Tháng 4 – 29 Tháng 4
Bài Học 5

TRẬN CHIẾN HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH
CÂU GỐC: “Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng
bị hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy” (Ma-thi-ơ 11:12).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Ma-thi-ơ 11:11,
12; Khải huyền 5:5; Ma-thi-ơ 12:25–29; Ê-sai 27:1; Ma-thi-ơ 11:1-12;
Hê-bơ-rơ 2:14.

M

ỗi ngày chúng ta làm những sự lựa chọn quan trọng về lối sống,
mối quan hệ, nghề nghiệp, điều quan trọng đối với chúng ta, làm
thế nào để vui chơi, và có bạn bè. Để hiểu đầy đủ tầm quan trọng
của những sự lựa chọn này, chúng ta cần phải biết chắc chắn rằng mình
hiểu rõ về chúng. Kinh Thánh dạy rằng có những lực lượng vô hình ảnh
hưởng lớn đến những gì chúng ta nhìn thấy. Vì vậy, chúng ta cần phải kéo
“bức màn” từ thế giới chúng ta có thể thấy, để nhìn những thứ vô hình.
Sống trong thời đại khoa học, chúng ta dễ tin vào những thứ vô hình.
Chúng ta đã biết về quang tuyến, làn sóng phát thanh, và thông tin liên lạc
không dây nên dễ dàng tin vào những gì chúng ta không nhìn thấy. Với mỗi
lần dùng điện thoại di động hoặc thấy những tin tức qua vệ tinh, chúng ta
cũng sử dụng những lực lượng vô hình làm cho những kinh nghiệm thấy
được (và nghe được) trở thành thực tế.
Thật ra, cuộc thiện ác đấu tranh (cuộc chiến đấu giữa Đấng Christ và
Sa-tan) đang xảy ra xung quanh chúng ta. Cuộc chiến này đang diễn ra
cách vô hình trong hậu trường của thế giới mà chúng ta kinh nghiệm mỗi
ngày. Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu các đoạn trong sách Ma-thi-ơ (và
các sách khác) giúp bày tỏ các lực lượng vô hình và cách chúng ảnh hưởng
đến đời sống và sự lựa chọn của chúng ta.
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Thứ Nhất

24 Tháng 4

MA-THI-Ơ 11:11, 12
Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Trong đó chương trình cứu rỗi
được bày tỏ rõ ràng. Đúng, có một số câu có thể khó hiểu. Nhưng điều
này không có gì ngạc nhiên. Suy cho cùng, trong mỗi phần của cuộc sống
tự nhiên, chúng ta cũng thấy những điều khó hiểu. Vậy thì có phải Lời
của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thấy những lẽ thật thiêng liêng
và thuộc về thiên đàng, thì càng khó hiểu nhiều hơn biết bao nhiêu?
Ellen G. White giải thích ý tưởng này rất rõ ràng, “Các sinh vật có hình
thức giản dị nhất bày tỏ một nan đề mà các triết gia thông thái nhất không
thể giải thích được. Ở khắp mọi nơi có những điều kỳ diệu ngoài sự hiểu
biết của chúng ta. Vậy, chúng ta có nên ngạc nhiên khi thấy trong thế giới
thiêng liêng cũng có những điều bí ẩn mà chúng ta không thể hiểu được?
Vấn đề là tại sự yếu đuối và giới hạn của trí óc con người. Đức Chúa Trời
đã ban cho chúng ta rất nhiều bằng chứng trong Kinh Thánh về bản tính
của Ngài [suy nghĩ; cảm xúc; hành động]. Chúng ta không nên nghi ngờ
lời của Ngài chỉ vì chúng ta không thể hiểu được tất cả các sự mầu nhiệm
trong sự hướng dẫn của Ngài.” – Phỏng trích Steps to Christ, tr. 106, 107.
Thí dụ, một trong những câu thách thức nhất trong tất cả Kinh Thánh
là Ma-thi-ơ 11:11, 12, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi,trong những người
bởi đàn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp-tít, nhưng
mà kẻ rất nhỏ hèn trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.
Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị hãm ép, và là kẻ
hãm ép đó choán lấy.”
Hãy đọc lại những câu này. Bạn hiểu gì về các câu đó? Bạn không
hiểu những gì?
Một số bản dịch câu 12 rằng, “Từ những ngày của Giăng Báp-tít đến
nay, nước trời đã bị ép tiến tới, và những người bạo lực đã tấn công nó”. “Và
kể từ thời Giăng Báp-tít bắt đầu rao giảng cho đến bây giờ, Nước Trời đã
mạnh mẽ thúc đẩy, và người bạo lực đang tấn công nó.”
Đức Chúa Giê-su muốn nói gì với chúng ta ở đây?
Có những điều gì, ngay cả trong cuộc sống hằng ngày, vẫn còn bí ẩn
đối với chúng ta? Thí dụ, chúng ta có ngừng tin rằng không có ánh nắng
mặt trời vì có rất nhiều điều bí ẩn về mặt trời mà chúng ta không hiểu?
Vậy, còn nhiều điều bí ẩn hơn thế nữa với những câu hỏi về đức tin và
Lời của Đức Chúa Trời thì sao?
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Thứ Hai

25 Tháng 4

CÁC BIÊN GIỚI CỦA SỰ TỐI TĂM
Các học viên Kinh Thánh qua các thời đại đã phải vật lộn với Ma-thi-ơ
11:12 vì những chữ miêu tả nước trời và người ta ở đây có thể dùng cả hai
một cách tích cực hay tiêu cực. Chữ Hy Lạp basmati có nghĩa là “một cách
mạnh mẽ tiến tới [đẩy về phía trước]” hoặc “bị ép buộc.” Và chữ Hy Lạp
biastes có nghĩa là “người mạnh mẽ [mạnh mẽ; tham vọng] hoặc mong
muốn” hay “bạo lực [hại].”
Vì vậy, câu này có phải nghĩa là nước trời nhu mì và hiền lành đang
bị hãm ép (gây hại), và những người bạo lực đang tấn công nó? Hoặc là
nước thiên đàng đang tiến tới mạnh mẽ một cách tích cực, và những người
mạnh mẽ nắm bắt nó thật sự là những người theo Đấng Christ?
Những người theo Đấng Christ có thể mạnh mẽ thúc đẩy nước Trời
tiến tới?
Hãy đọc Ma-thi-ơ 10:34; Khải huyền 5:5; và Mi-chê 2:13. Những câu
này nói gì có thể làm sáng tỏ câu hỏi cuối cùng trên đây?

Một số người cho rằng cách tốt nhất để giải thích Ma-thi-ơ 11:12 là
dùng những ý nghĩa thông thường nhất của biazomai (có nghĩa tích cực)
và biastes (có nghĩa tiêu cực). Làm vậy cho chúng ta câu giải thích sau
đây: Nước Trời đang tích cực tiến tới với “quyền lực thánh và năng lượng
tuyệt vời. Nước trời đã đẩy lùi biên giới của sự tối tăm. [Trong khi điều này
xảy ra], và những người bạo động đã cố gắng để cướp nó.” – Phỏng trích
DA Carson, The Expositor’s Bible Commentary With the New International
Version: Matthew (Grand Rapids: Zondervan, 1995), tr. 266, 267 .
Sự giải thích này miêu tả bức tranh lớn hơn của chủ đề Phúc Âm trong
sách Ma-thi-ơ, cho thấy cuộc đấu tranh giữa sự sáng và sự tối tăm, giữa
Đấng Christ và Sa-tan. Chủ đề này được thấy ở khắp mọi nơi trong Kinh
Thánh. Nhưng điều này được thấy rõ ràng nhất trong Tân Ước. Thật sự là
có một cuộc đấu tranh, hữu hình và vô hình. Tất cả chúng ta đều tham gia
và tất cả chúng ta đều lựa chọn một phe trong cuộc chiến này. Và ngay cả
khi chúng ta không hiểu hết những gì đang xảy ra trong trận chiến, tất cả
chúng ta đều kinh nghiệm nó mỗi ngày.

35

Thứ Ba

26 Tháng 4

CUỘC CHIẾN ĐẤU TOÀN CẦU
GIỮA ĐẤNG CHRIST VÀ SA-TAN
Chúng ta thấy bài học hôm qua thật khó để hiểu những gì Ma-thi-ơ
11:12 muốn nói. Nhưng câu khó khăn đó giúp để bày tỏ cuộc đấu tranh lớn
giữa Đấng Christ và Sa-tan là có thật.
Những đoạn Kinh Thánh sau cho chúng ta biết cuộc đấu tranh lớn
giữa Đấng Christ và Sa-tan có thật thế nào?

Ma-thi-ơ 12:25-29
Ê-sai 27:1
I Giăng 5:19
Rô-ma 16:20
Sáng thế Ký 3:14-19
Ê-phê-sô 2:2
Ê-phê-sô 6:10-13
Đây chỉ là một số trong nhiều câu, cả trong Cựu Ước và Tân Ước, đề
cập đến những gì mà một tư tưởng gia Kinh Thánh hiện thời (ngoài Cơ
Đốc Phục Lâm) gọi là “Chiến tranh Thế giới quan.” Tại trung tâm của quan
điểm này là ý tưởng rằng có một cuộc chiến đang xảy ra giữa các quyền
lực siêu nhiên trong vũ trụ. Đó là một cuộc chiến mà trong đó tất cả chúng
ta, bằng cách này hay cách khác, đều tham gia. Lẽ dĩ nhiên, khái niệm này
không phải là mới đối với tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm. Đó là một phần của
thần đạo chúng ta (niềm tin và giáo lý về Đức Chúa Trời) từ những ngày
đầu tiên của giáo hội chúng ta. Thật vậy, các nhà tiền phong của chúng ta
đã tin tưởng điều này ngay cả trước khi hội thánh chúng ta được thành lập.
Bằng những cách thực tế nào bạn thấy cuộc đấu tranh giữa Đấng
Christ và Sa-tan trong cuộc đời của mình? Cuộc chiến này đang diễn
ra thế nào trong các lựa chọn bạn phải làm và trong những cám dỗ bạn
phải đối phó? Cuộc đấu tranh này có thật, và đang xảy ra xung quanh
chúng ta. Hiểu được điều này giúp bạn thế nào để có những lựa chọn
đúng và tránh xa sự cám dỗ?
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Thứ Tư

27 Tháng 4

KHI CHIẾN CUỘC DỮ DỘI HƠN
Như chúng ta đã thấy, những lời của Đức Chúa Giê-su trong Ma-thi-ơ
11:12 cho thấy một sự kiện là nước Đức Chúa Trời không thể thành lập mà
không có một cuộc đấu tranh hay chiến đấu. Đó là cuộc thiện ác đấu tranh
lớn. Cuộc chiến đã và vẫn còn xảy ra, và sẽ tiếp tục cho đến khi tội lỗi, Satan và những kẻ hư mất cuối cùng bị tiêu diệt. Và có những lúc cuộc chiến
có thể và đang diễn ra rất dữ dội.
Chúng ta có thể thấy cuộc thiện ác đấu tranh lớn thật sự thế nào và nó
có thể trở thành dữ dội thế nào theo lời Đức Chúa Giê-su đã nói trong
Ma-thi-ơ 11:12.
Xin đọc Ma-thi-ơ 11:1-12. Bằng những cách thực tế nào bạn thấy
cuộc thiện ác đấu tranh đang xảy ra xung quanh bạn? Cuộc đấu tranh
này giúp chúng ta thế nào để hiểu những gì đang xảy ra ở đây?
Để bắt đầu, ai là người đã khiến các nhà lãnh đạo bắt Giăng bỏ tù?
Chúng ta có thể thấy ở đây Sa-tan cố gắng ngăn cản Giăng rao giảng và làm
người ta không tin vào Đức Chúa Giê-su. Suy cho cùng, nếu Giăng Báp-tít
bị tù, người ta có hy vọng gì nơi Đức Chúa Giê-su?
Sau đó, chắc chắn Sa-tan có thể hướng dẫn các môn đồ của Chúa và
Giăng tự hỏi: Nếu Đức Chúa Giê-su Na-xa-rét có thể làm rất nhiều điều
tuyệt vời và có rất nhiều quyền lực, tại sao Ngài cho phép một người trung
thành và tốt như Giăng, anh em họ của Ngài, bỏ phí cuộc đời trong ngục tù?
Ngoài ra, chúng ta nghĩ ai đã đặt những nghi ngờ trong đầu của Giăng?
Tại sao tôi lại ở đây? Tại sao Đức Chúa Giê-su không giải cứu tôi? Vì vậy,
không ngạc nhiên khi Giăng hỏi, “Thầy có phải là Đấng phải đến, hay là
chúng tôi còn phải đợi đấng khác chăng?” (Ma-thi-ơ 11:3). Hãy nhớ rằng,
Giăng đã làm phép báp-têm cho Đức Chúa Giê-su và đã thấy “Thánh Linh
của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài” (Ma-thi-ơ
3:16). Và đó là Giăng đã nghe tiếng từ trên trời phán, “Nầy là Con yêu dấu
của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:17). Nhưng bây giờ, với tất cả
những gì đã xảy ra, Giăng bắt đầu nghi ngờ. Lẽ dĩ nhiên, nan đề của Giăng
thật là đau đớn, nhưng thảm trạng sẽ trở nên tồi tệ hơn. Điều này tiếp tục
với nhiều nghi ngờ hơn nữa (Mác 6:25-28).
Bây giờ có điều gì khiến bạn nghi ngờ? Nếu có, bạn nghĩ đến điều gì
và cầu nguyện để cất đi sự nghi ngờ đó? Những tư tưởng này và những
lời cầu nguyện có thể cho bạn các lý do tuyệt vời nào để giúp bạn tin
tưởng vào sự nhân từ của Đức Chúa Trời?
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Thứ Năm

28 Tháng 4

MỤC TIÊU ĐÃ MẤT
Tất cả thông qua lịch sử, con người đã tham gia vào các cuộc chiến
tranh. Một cái gì đó trong bản chất con người khiến người của nhóm này
muốn ăn cắp và giết những người của nhóm khác. Trong cuốn sách của
Katherine Tait nói về cha cô, nhà triết học người Anh Bertrand Russell, cô
đã viết về cảm xúc của cha cô lo lắng khi Thế Chiến I bắt đầu. Người Anh
đã vui mừng trên các đường phố của nước Anh khi chiến tranh với Đức
bắt đầu. “Cha tôi đã lớn lên với niềm tin của nữ hoàng Victoria rằng cả thế
giới sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Sau đó, đột nhiên, ông thấy những đồng
hương yêu dấu của mình nhảy múa trên đường phố khi nghĩ về sự giết chết
rất nhiều đồng loại của họ là những người nói tiếng Đức.” – Phỏng trích My
Father Bertrand Russell. (England: Thoemmes Press, 1997), tr. 45. Đây là
cách con người với bản tính sa ngã của họ đã hành động thông qua lịch sử.
Trong hầu hết các cuộc chiến tranh mà con người đã chiến đấu chống
lại nhau, không ai biết được kết quả cuối cùng. Mọi người đi ra trận không
biết họ sẽ ở bên chiến thắng hoặc chiến bại.
Trong “Chiến tranh Thế giới Quan” của vũ trụ chúng ta, chúng ta có
một lợi thế rất lớn. Chúng ta biết bên nào đã thắng. Ðấng Christ đã giành
chiến thắng lớn nhất cho chúng ta. Sau Thập tự giá, không có câu hỏi ai là
Người Chiến thắng và ai có thể chia sẻ những thành quả của cuộc chiến
thắng đó. Mục tiêu của Sa-tan thực sự đã mất rồi.
Hê-bơ-rơ 2:14; I Cô-rinh-tô 15:20-27; Khải huyền 12:12; Khải huyền
20:10 nói gì về kết quả cuối cùng của cuộc thiện ác đấu tranh?

Sa-tan đã thua cuộc chiến trên thiên đàng, và nó cũng thua cuộc chiến
trên trái đất nữa. Nhưng với lòng căm thù nó vẫn tìm kiếm tất cả những
người mà nó có thể tiêu diệt (I Phi-e-rơ 5:8). Chiến thắng của Đấng Christ
có thể đã hoàn tất, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp tục. Sự bảo vệ duy nhất của
chúng ta là đặt mình, tâm trí và thân thể, ở bên phe chiến thắng, và chúng
ta làm điều đó bởi những sự lựa chọn chúng ta làm mỗi ngày. Có phải
chúng ta làm những sự lựa chọn đặt chúng ta vào phe chiến thắng, nơi sự
chiến thắng là chắc chắn cho chúng ta không? Hay chúng ta đang ở phía
bên chiến bại, mà thua là chắc chắn? Tương lai vĩnh cửu của chúng ta đặt
vào câu trả lời cho câu hỏi này.
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Thứ Sáu

29 Tháng 4

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
Ai trong chúng ta không biết cuộc thiện ác đấu tranh là có thật? Chúng
ta biết về cuộc chiến này vì chúng ta cảm thấy cuộc chiến ở bên trong
chúng ta mỗi ngày. Chúng ta đang sống trong một thế giới bị tan vỡ, một
thế giới đầy lo lắng và đau khổ. Đó là một thế giới mà con rắn không bị
giới hạn trong một cây ở giữa vườn. Nhưng đây là một thế giới mà cả khu
vườn bị rắn tràn ngập. Đó là một thế giới đầy những lời thì thầm của sự
cám dỗ đến bằng mọi cách để dễ dàng gài bẫy những người không thận
trọng trong đức tin và trong sự cầu nguyện. Không lạ gì Đức Chúa Giê-su
phán, “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện” để chúng ta không sa vào bẫy của tội
lỗi. Và trong tất cả những cái bẫy, có lẽ cái bẫy nguy hiểm nhất đối với Cơ
Đốc nhân là tin vào lời nói dối, “Khi bạn sa vào sự cám dỗ, bạn đã đi quá
xa. Không có Đức Chúa Trời của ân điển [lòng thương xót và tha thứ] nào
sẽ chào đón bạn trở lại vào vòng tay của Ngài.” Ai đã không có lúc nghe
giọng nói đó thì thầm vào tai của mình? Khi bạn rơi vào sự cám dỗ, dù chỉ
một lần, bạn đã đi quá xa để tự mình trở lại. Đó là lý do tại sao Đức Chúa
Giê-su đã đến và chiến thắng cho chúng ta ở điểm mà tất cả chúng ta đã
thất bại. Ngài ban cho chúng ta sự chiến thắng của Ngài. Đây là những
gì các sách Phúc Âm đã nói: Đức Chúa Giê-su chiến thắng cho chúng ta
trong cuộc thiện ác đấu tranh mà chúng ta không bao giờ có thể thắng cho
mình. Nhưng đồng thời, chúng ta phải chọn – hằng ngày, hằng giờ, từng
giây phút – để đặt mình về phía Ngài. Và chúng ta làm điều đó bằng cách
vâng Lời Ngài và bằng cách chấp nhận những lời hứa của sự chiến thắng.
Và trong suốt thời gian đó, chúng ta chỉ lệ thuộc vào những gì Ngài đã làm
để cho sự cứu rỗi của chúng ta chắc chắn.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Một số trong những điều thực tế khác mà chúng ta không thể nhìn

thấy là gì? Một lần nữa, làm thế nào điều này giúp mở tâm trí chúng ta để
thấy các quyền lực vô hình khác? Kiến thức của chúng ta về những điều
vô hình có thể giúp chúng ta hiểu cuộc thiện ác đấu tranh có thật thế nào?
2. Nhiều Cơ Đốc nhân không tin hoặc không có ý tưởng về cuộc thiện
ác đấu tranh. Có những lý do gì khiến họ không nhìn thấy cuộc chiến này?
Có những lý luận nào họ có để chống đối lại? Và bạn sẽ trả lời họ thế nào?
Nếu bạn nghiên cứu về cuộc thiện ác đấu tranh với một người nào, bạn sẽ
dùng những câu Kinh Thánh nào?
3. Bạn trả lời thế nào với những câu hỏi về lý do tại sao chúng ta vẫn còn
ở đây quá lâu sau khi Đức Chúa Giê-su đã chiến thắng tại thập tự giá? Sau
sự chết, phục sinh và lên trời của Ngài, tại sao Chúa Giê-su không trở lại và
tiêu diệt ma quỷ để kết thúc tất cả?
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