26 Tháng 5 – 1 Tháng 6
Bài Học 9

CÁC LỜI DỐI TRÁ VÀ MƯU KẾ CỦA SA-TAN
TRONG NGÀY CUỐI CÙNG
CÂU GỐC: “Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa,
gọi là ma quỉ và Sa-tan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống
đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.” (Khải huyền 12:19).
ĐỌC KINH THÁNH TUẦN NÀY: Khải huyền 2:13, 24; 2 Côrinh-tô 11:13–15; Thi thiên 146:4; Khải huyền 13:1–17.

T

rên thiên đàng, Sa-tan đã dùng mưu kế quỷ quyệt và những lời dối
trá để dối gạt và dụ dỗ các thiên sứ trước khi nó bị đuổi và quăng ra
khỏi thiên đàng.
Nơi Vườn Ê-đen, Sa-tan dưới lốt một con rắn nhiều màu sắc đẹp mắt để
lừa gạt Ê-va. Lịch sử cho thấy, từ Vườn Ê-đen cho đến nay, Sa-tan chuyên
dùng những mưu kế lừa đảo và những lời nói dối (Khải huyền 20:8) để đạt
những điều nó muốn. Sa-tan khôn ngoan hơn, nhiều quyền năng hơn, và
xảo quyệt hơn bất cứ một con người nào trên mặt địa cầu. Vì lẽ ấy, chúng
ta phải nương tựa và ở thật gần Đức Chúa Giê-su luôn luôn và giữ chặt lẽ
thật của Ngài. Lời khuyên dặn của Môi-se cùng dân Y-sơ-ra-ên thật đúng
để chúng ta ghi tạc, “trong khi những ai trung thành với Chúa, Ðức Chúa
Trời của anh chị em, thì vẫn còn được sống đến ngày nay.” (Phục truyền
Luật lệ Ký 4:4).
Tuần nầy chúng ta sẽ nghiên cứu để xem những lời nói dối hùng hồn và
mưu kế xảo quyệt nhất của ma quỉ. Chúng ta sẽ học để biết mình phải làm
gì để bảo vệ chính mình khi đối đầu với các sự nguy hiểm nầy.
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Thứ Nhất

27 Tháng 5

CHƯƠNG TRÌNH VĨ ĐẠI CỦA SA-TAN
Cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan đã xảy ra suốt toàn lịch sử của
nhân loại. Nhưng không mấy người tin rằng có một cuộc thư hùng đang
diễn ra. Tại sao? Vì họ không tin rằng có Sa-tan. Kể cả nhiều người, dầu tin
Đức Chúa Giê-su và nhận mình là Cơ Đốc nhân nhưng họ cũng không tin
là Sa-tan có thật. Đối với họ, ma qủi và tội lỗi chỉ mang ý nghĩa trừu tượng,
chỉ về một trạng huống, và cuộc thiện ác đấu tranh cũng chỉ là một truyện
phong thần như “Stars Wars” chẳng hạn.
Đọc các câu Kinh Thánh trong Khải huyền: Khải huyền 2:23, 24;
Khải huyền 12:3, 7-9, 12, 17; Khải huyền 13:2; và Khải huyền 20:2, 7, 10.
Các câu Kinh Thánh nầy cho chúng ta thấy Sa-tan rất là có thật và vai trò
của nó trong thời kỳ cuối cùng cũng là có thật.

Sách Khải huyền cho thấy Sa-tan có quyền lực mạnh mẽ hơn bất cứ ai
trên thế gian, nhất là trong ngày cuối cùng. Mục đích của Sa-tan là quấy
phá mọi điều thuộc về Đức Chúa Trời và kéo mọi vật thọ tạo của Chúa đi
theo nó.
2 Cô-rinh-tô 2:11 nói rằng Sa-tan có nhiều mưu kế và tìm đủ mọi cơ
hội để lừa gạt và dụ hoặc người ta. Có thể mưu kế lớn nhất của Sa-tan là
làm cho người ta tưởng rằng nó không có thật. Bạn nghĩ bạn có muốn bỏ
thì giờ và năng lực để chống trả một kẻ thù mà bạn nghĩ là không có thật
không? Dĩ nhiên là không. Vậy mà không biết bao nhiêu Cơ Đốc nhân đã
nghĩ Sa-tan không có thật. Chỉ có một cách duy nhất với các Cơ Đốc nhân
nầy là mang những câu Kinh Thánh nói về ma quỉ và chỉ ra cho họ thấy.
Bởi vậy chúng ta phải thận trọng vì bao nhiêu Cơ Đốc nhân đã cho rằng
ma quỉ không có thật, thì chúng ta cần phải học hỏi Kinh Thánh và học Lời
Chúa càng kỹ lưỡng hơn.
Khải huyền nói về chương trình gian ác mà Sa-tan đang chuẩn bị cho
ngày cuối cùng. Nhưng niềm hy vọng diệu kỳ nào chúng ta thấy trong
Khải huyền 12:11. Quyền năng mà chúng ta có để chống trả lại ma quỉ
đến từ đâu?
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Thứ Hai

28 Tháng 5

BIẾT CHÂN LÝ CŨNG CHƯA ĐỦ
Đọc các câu Kinh Thánh dưới đây và cho biết chúng nói cho ta thấy
gì về quyền lực Sa-tan dùng để lường gạt chúng ta.
2 Cô-rinh-tô 11:13-15

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:9, 10

Khải huyền 12:9

Khải huyền 20:10

Dùng các lãnh đạo tôn giáo hoặc tiên tri giả mạo không phải là cách lừa
bịp duy nhất của Sa-tan trong thời kỳ cuối cùng. Sa-tan có nhiều thủ đoạn
khác nữa để lừa gạt càng nhiều người càng tốt. Là Cơ Đốc nhân chúng ta
phải ý thức và nhận diện các cách lừa bịp quỷ quyệt của Sa-tan.
Bà Ellen G. White giải thích rằng trong các lời dối trá của Ma quỉ, hai
điều nguy hiểm nhất là: “Trong ngày cuối cùng, Sa-tan sẽ dùng hai lời nói
dối lớn nhất để lường gạt nhiều người. Các lời dối gạt ấy là gì? Đó là sự
dạy dỗ dối trá rằng: (1) linh hồn không chết và (2) ngày Chủ nhật là ngày
thánh. Những người tin rằng linh hồn không chết thường bị đưa đến một
sự dối gạt khác còn nguy hiểm hơn. Sự dối gạt nầy là sự tin tưởng rằng linh
hồn người chết có thể nói chuyện và liên lạc được với người sống. Sự dối
gạt thứ hai về ngày Chủ nhật là ngày thánh, đưa người ta đến sự tôn vinh
thế lực của Giáo hội La Mã, (là thế lực đã đổi ngày thánh của Đức Chúa
Trời từ ngày Thứ Bảy của tuần lễ sang ngày Chủ nhật). Các tín đồ Cơ Đốc
Cải Cách tại nước Mỹ sẽ là những người đầu tiên dang tay ra tìm cách kết
nối với hội thánh La Mã bằng cách chấp nhận sự dạy dỗ sai lạc về linh hồn
người chết.” – Phỏng trích Thiện Ác Đấu Tranh – The Great Controversy,
trang 588.
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Thứ Ba

29 Tháng 5

LỜI GẠT GẪM THỨ NHẤT: LINH HỒN BẤT TỬ
Đọc Truyền đạo 9:5, 6, 10; Thi thiên 115:17; Thi thiên 146:4; 1 Côrinh-tô 15:16–18; và Đa-ni-ên 12:2. Các câu Kinh Thánh nầy dạy chúng
ta điều gì xảy ra khi con người qua đời. Các câu nầy có giúp chúng ta
chống chọi lại với lời dối trá của Ma quỉ rằng linh hồn tiếp tục sống sau
khi thể xác đã chết.

Trong vòng 30 hoặc 40 năm nay, sách báo, radio, phim ảnh đã sản xuất
rất nhiều chuyện phim hấp dẫn nói về trường hợp người chết trở về. Điều
gì xảy ra khi người ta chết? Tim họ ngừng đập, máu ngưng chảy, họ ngừng
thở. Nhưng rồi một chặp, họ sống dậy. Phần lớn các câu chuyện nầy là về
những người đã “chết” nói về những kinh nghiệm lạ lùng mà họ đã trải
nghiệm khi họ đã “chết”. Có người nói là họ thấy như bay bổng trên không
trung hoặc đứng bên ngoài nhìn vào cái xác của chính họ. Có người thì
nói họ cảm thấy như nhìn thấy ánh sáng hào quang. Có người còn nói họ
“chết” và gặp lại những thân nhân quá cố nói với họ những lời nhắn nhủ
và dạy dỗ họ làm điều khôn ngoan.
Nhiều người bắt đầu cho biết họ có những kinh nghiệm ấy. Bởi vì số
người có kinh nghiệm ấy khá đáng kể, sự trải nghiệm của họ được cho một
cái tên khoa học là “Kinh nghiệm sự kiện như đã chết” (NDE: Near Death
Experience). Nhiều Cơ Đốc nhân xem NDE là bằng chứng rằng linh hồn
tiếp tục sống sau khi cơ thể đã chết, và họ cho là linh hồn bất tử và sống ở
một nơi khác và linh hồn người chết vẫn cứ sống và biết suy tưởng, cảm xúc.
NDE là một trong những sự lừa bịp của Sa-tan trong thời kỳ sau rốt.
Những người tin rằng linh hồn tiếp tục sống sau khi cơ thể chết là những
người đang để mình đứng gần sự nguy hiểm để đưa đến việc tin rằng
mình có thể trò chuyện với linh hồn người chết. Một điều nguy hiểm khác
là lời dối gạt rằng họ không cần có Đức Chúa Giê-su nữa vì nhiều người
tin NDE cho rằng linh hồn của các người thân yêu đã chết mà họ gặp đã
khuyên dạy, an ủi họ và mang cho lòng họ sự bình yên. Nhưng linh hồn
của các người thân yêu đã chết không bao giờ nói rằng họ đã được cứu bởi
Đức Chúa Giê-su, hay nói về những điều Kinh Thánh dạy.
Là Cơ Đốc nhân, vì sao chúng ta phải tin vào các lẽ thật của Kinh
Thánh, cho dầu có thể chúng ta dường như trải nghiệm những điều
ngược lại với các lẽ thật nầy?
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Thứ Tư

30 Tháng 5

NGÀY SA-BÁT VÀ LỜI DỐI GẠT CỦA SA-TAN VỀ
KHỞI THỦY CỦA SỰ SỐNG
Đọc Sáng thế Ký đoạn 1 và 2:1-3. Các câu nầy cho chúng ta thấy thế
gian đã được tạo dựng như thế nào bởi Đức Chúa Trời? Sự tạo thế của
địa cầu chúng ta đang ở mất bao lâu với Chúa?

Hai điều quan trọng Sáng thế Ký cho thấy địa cầu đã được tạo dựng như
thế nào. Thứ nhất, Đức Chúa Trời dự định chương trình tạo thế trước khi
Ngài khởi sự công việc sáng tạo. Không có điều gì là xảy ra cách ngẫu nhiên
không dự tính trước được. Kinh Thánh không nói đến một sự ngẫu nhiên
nào về sự sống bắt đầu trên địa cầu.
Thứ hai, Kinh thánh nói rất rõ ràng là Đức Chúa Trời đã dựng các con
thú riêng rẽ tùy theo loại của chúng. Kinh Thánh không dạy gì về cái tư
tưởng sai lạc rằng mọi sinh vật trên đất đều xuất xứ từ một tế bào nhỏ xíu.
Kinh Thánh nhấn mạnh hai sự thật nầy: (1) sự sống không khởi thủy
cách ngẫu nhiên, và (2) sự sống không bắt đầu từ một tế bào đơn giản.
Nhưng hai điều này là hai điều mà chính thuyết tiến hóa dạy. Thuyết tiến
hóa cho rằng một tế bào đơn giản qua nhiều thời gian dài và bởi sự ngẫu
nhiên đã tăng tiến thành nhiều tế bào phức tạp và cấu tạo nên những bộ
phận phức tạp để trở thành cá, chim, thú và sau cùng là con người mà
chúng ta thấy ngày nay.
Thuyết tiến hóa chống lại ngày Sa-bát vì ngày Sa-bát là một dấu kỷ niệm
về sự tạo thế của Đức Chúa Trời. Trong sáu ngày Chúa đã tạo dựng thế
gian và sang ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ các công việc của Ngài vì Ngài đã
hoàn tất. Thuyết tiến hóa phủ nhận Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên
trời đất biển và muôn vật, nên những người tin vào thuyết nầy chống lại
ngày Sa-bát trong thời kỳ cuối cùng.
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Thứ Năm

31 Tháng 5

BA NGÔI GIẢ MẠO
Cả Kinh Thánh dạy về Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Nhưng trong sách Khải
huyền, khi diễn tả về các sự khó khăn của thời kỳ cuối cùng, chúng ta thấy
có một ba ngôi giả mạo cũng tạo bởi ba quyền lực tung hoành trên mặt
địa cầu.
Đọc Khải huyền 12:17; 13:1, 2. Cho biết những điều được diễn tả?

Con rồng ở đây được xem là một kẻ giả mạo quyền của Đức Chúa Cha,
và tự cho là hắn có quyền cai quản mọi sự. Con rồng ấy ban quyền cho một
con thú từ dưới nước lên, là kẻ giả mạo để ngụy xưng mình là Đấng Christ.
Tại sao con thú thứ hai giống như một Đấng Christ giả?
Đọc Khải huyền 13:2-5. Cho biết bản chất của con thú dưới nước lên?

Ngoài việc nhận quyền hành xử từ con rồng, giống như Đức Chúa Giêsu nhận được quyền ban cho từ Cha Ngài (xem Ma-thi-ơ 28:18), con thú
nầy cũng giống như Đức Chúa Giê-su, nó chết và được hồi phục. Con thú
nầy xưng quyền của nó trong 42 tháng, hay là ba năm rưỡi, một sự giả mạo
để được giống như Đấng Christ đã làm việc trong ba năm rưỡi.
Đọc Khải huyền 13:11-17. Con thú từ đất ra được diễn tả như thế nào?

Con thú từ đất hỗ trợ cho con thú từ nước lên, tương tự như Đức Thánh
Linh không vì sự vinh hiển của mình mà là vì Đấng Christ (Giăng 16:13,
14). Và nữa, giống như Đức Thánh Linh đã giáng lửa từ trời cho các tín đồ
trong ngày lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:3), con thú từ đất ra cũng làm những
điều tương tự.
“Trong ngày cuối cùng, con thú từ đất ra cũng làm nhiều điều giả mạo
giống của ngày lễ Ngũ Tuần! Để làm gì? Để chứng minh cho thế giới tưởng
rằng bộ ba giả mạo nầy là Ba Ngôi Đức Chúa Trời.” – John Paulien, Kinh
Thánh Nói Gì Về Thời Kỳ Cuối Cùng (in bởi nhà xuất bản Review and
Herald, 1998), trang 111.
Còn những sự giả mạo nào của ngày cuối cùng mà chúng ta cần phải
thận trọng mỗi ngày, và cách nào chúng ta có thể giúp người khác cũng
ý thức được các sự giả dối ấy nữa?
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Thứ Sáu

1 Tháng 6

NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:
“Thật vậy địa cầu đã bị rủa sả, và hơn thế nữa, thiên nhiên là một cuốn
bài học cho nhân loại. Thiên nhiên tỏ bày cho chúng ta sự hoàn hảo và lòng
yêu thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời. Loài người cần ý thức điều ấy vì
tội ác ở khắp mọi nơi. Tội lỗi làm hư vẻ đẹp vẹn toàn của địa cầu, của biển
cả, và của bầu không khí. Trước khi loài người phạm tội, thiên nhiên chỉ
bày tỏ sự hoàn mỹ và toàn thiện của Đức Chúa Trời, vì mọi sự đều là tốt
lành. Giờ đây thiên nhiên biểu lộ sự căm ghét của Sa-tan đối với Đức Chúa
Trời. Thiên nhiên ngày nay chứa đầy những sự cảnh báo cho con người
điều gì có thể xảy đến khi con người phạm tội.” – Phỏng trích Education –
Giáo Dục của Ellen G. White, trang 26.
Thuyết tiến hóa do ông Darwin khởi xướng. Thuyết nầy đến trong đầu
ông khi ông hiểu lầm Đức Chúa Trời qua những điều hư hại, kinh khủng
mà tội lỗi đã mang lại cho địa cầu. Thuyết tiến hóa rất nguy hiểm vì nó làm
cho người ta sa vào lời gian dối của Sa-tan về Đức Chúa Trời, nhất là trong
những thời kỳ gian nan.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Tại sao nhiều Cơ Đốc nhân bác bỏ tư tưởng rằng có một Sa-tan thật?

Lối suy nghĩ nầy khiến cho chúng ta thấy sự nguy hiểm của việc bài
bác những sự dạy dỗ thật của Kinh Thánh như thế nào?
2. Bạn nói gì với một người đã trải nghiệm một hiện tượng như là đã chết
và trở lại (NDE) nói rằng, vì kinh nghiệm đó nên người ấy tin rằng linh
hồn cứ còn sống hoài sau khi người ta đã chết?
3. Còn lý do nào khác mà bạn nghĩ những người tin vào thuyết tiến hóa
dễ bị lừa dối trong thời kỳ cuối cùng?
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