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THIỆN ÁC ĐẤU TRANH
CÂU GỐC: “ Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-tan rằng: Hỡi Sa-tan,
nguyền Đức Giê-hô-va quở trách ngươi; nguyền Đức Giê-hô-va là
Đấng đã kén chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi” (Xa-cha-ri 3:2).
ĐỌC KINH THÁNH NGHIÊN CỨU TUẦN NÀY: Gióp 1:1–5;
Gióp 1:6–12; Xa-cha-ri 3:2; Ma-thi-ơ 4:1; Ê-xê-chi-ên 28:12–16; Rôma 3:26; Hê-bơ-rơ 2:14.2

C

ác trang sách của Kinh Thánh, Cựu Ước lẫn Tân Ước, nói về một
cuộc chiến tranh vũ trụ giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan (ma quỷ),
giữa thiện và ác tại thiên đàng và ở nơi trần thế. Khi chúng ta nghiên
cứu và so sánh các đoạn Kinh Thánh, chúng ta sẽ thu thập được từng phần
của sứ điệp Thánh Kinh giúp chúng ta hiểu được toàn phần tỏ tường hơn.”
– Phỏng trích The Handbook of Seventh-day Adventist Theology, trang 969.
Chủ đề về cuộc thiện ác đấu tranh giúp chúng ta hiểu tường tận toàn
diện hơn sứ điệp của Kinh Thánh, nhất là chương trình cứu rỗi, được giải
thích rõ ràng hơn trong Tân Ước, nhưng cũng được giới thiệu trong Cựu
Ước, mà không đâu thể hiện rõ ràng bằng ngay trong sách Gióp.
Tuần này, chúng ta sẽ nghiên cứu chủ đề cuộc thiện ác đấu tranh ghi
trong sách Gióp, và sẽ thấy ấy là trọng tâm của sách này. Chúng ta cũng
sẽ học thấy rằng cuộc chiến đó có thật. Cuộc sống hiện đại và những kinh
nghiệm của chúng ta có thể khác với cuộc đời và kinh nghiệm của ông
Gióp, nhưng có một điều rất giống nhau, ấy là: như ông Gióp, chúng ta
cũng tham gia trong cuộc thiện ác đấu tranh.
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Thứ Nhất

2 Tháng 10

MỘT CHÚT THIÊN ĐƯỜNG NƠI THẾ TRẦN
Xin đọc Gióp 1:1-4. Các câu này cho chúng ta thấy thế nào cuộc đời
của ông Gióp? Và điểm quan trọng gì về cuộc sống của ông đã được
nhắc đến?

Ông Gióp là một người có tất cả. Hơn thế nữa, ông là một con người
trung chính. Chữ dùng trong Gióp 1:1 có nghĩa là “không chỗ trách được”
đến từ chữ gốc là “hoàn hảo” hay “tín nghĩa”. Chữ “ngay thẳng” vẽ lên hình
ảnh của một con người bước thẳng trên một con đường không cong vẹo.
Tóm lại, sách Gióp mở đầu cho thấy một con người giàu có, tín trung, và là
một con người ngay thẳng và “có tất cả”.
Nhưng ông ta có tất cả ở giữa một thế giới tội lỗi.
Xin đọc Gióp 1:5, 6. Các câu này cho chúng ta thấy gì một thế giới bất
toàn mà ông Gióp đang sống ấy?

Rõ ràng là ông Gióp có tất cả. Kinh Thánh còn cho thấy ông là một
người giàu có và của cải rất nhiều. Nhưng thế nào đi nữa, ông vẫn đang
sống giữa một thế giới đầy tội ác, một hành tinh đã bị tội ác hủy hoại. Rồi
qua bài học chúng ta sẽ thấy ông Gióp nhận biết sự thật phủ phàng ấy như
thế nào, và sống giữa một thế gian tội lỗi là thế nào.
Đời sống bạn trong hiện tại đang có những điều tốt đẹp nào? Bằng
cách nào bạn có thể giữ mình để luôn có một thái độ biết ơn cho những
điều tốt đẹp mình đang an hưởng?
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3 Tháng 10

TRANH CHẤP TRÊN THIÊN QUỐC
Sách Gióp bắt đầu tại thế gian ở một nơi yên tĩnh và bình an. Nhưng
qua đến câu thứ 6 của đoạn 1, cảnh trạng đột ngột thay đổi thành một cảnh
tượng mà mắt loài người không nhìn thấy được trừ khi được Đức Chúa
Trời khải thị cho.
Xin đọc Gióp 1:6-12. Chúng ta sẽ nghiên cứu các câu này kỹ càng
hơn trong một tuần lễ khác của ba tháng này. Nhưng điều gì đang xảy
ra đây? Điều này khác với những gì chúng ta đã thấy về ông Gióp và về
thế gian?

Các câu này cho thấy có một cuộc chiến đang diễn ra trong vũ trụ, và
chúng ta không còn thấy bức tranh yên bình nữa. Đức Chúa Trời nhắc đến
Gióp như một người cha hãnh diện nói về đứa con ngoan của mình. Sa-tan
cười nhạo Chúa về niềm hãnh diện ấy, và nói rằng, đương nhiên bất cứ ai
được phước thì trách sao họ chẳng phụng sự Ngài (Gióp 1:9).
Câu này không nói rằng có chiến tranh trên thiên đàng. Nhưng nó thật
sự nói lên thái độ bất phục tùng và chống đối của Sa-tan. Trước mặt các
“con trai của Đức Chúa Trời”, Sa-tan đã dám nói những lời thách thức
Chúa. Làm sao ở thiên đàng lại có thể có tình trạng như vậy?
Câu trả lời nằm trong một ý chính, mà khi đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ
thấy ý ấy khắp nơi. Ý chính ấy, hay chủ đề ấy là cuộc đấu tranh giữa thiện
và ác, được diễn tả qua một bức tranh đầy sống động, để giúp chúng ta hiểu
được toàn bộ câu chuyện kinh hoàng của tội lỗi và sự thống khổ. Nhưng
quan trọng hơn hết, qua chủ đề ấy, chúng ta thấu hiểu những gì Đức Chúa
Giê-su đã làm cho chúng ta qua thập tự giá: Ngài đã vĩnh viễn giải quyết
nan đề về tội lỗi và thống khổ trên địa cầu bằng cái chết nhục nhã đầy đau
đớn của Ngài.
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4 Tháng 10

CUỘC CHIẾN NƠI TRẦN THẾ
Sách Gióp kéo tấm màn ngăn đôi giữa thế gian và thiên đàng để hé lộ
cho chúng ta thấy một cảnh trí huyền bí của thiên đàng, để qua đó chúng ta
biết được các chân lý cũng như những sự thật về vũ trụ, mà mắt và tai của
người phàm không thấy và nghe được. Cho dù có trang bị với bao nhiêu
triết lý, tư tưởng và kinh nghiệm sống của thế gian, nhân loại cũng không
thấy được những huyền nhiệm này. Nhưng chỉ qua vài câu Kinh Thánh,
chúng ta đã biết được sự tranh chấp giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, đã khởi
sự ở thiên đàng, nhưng nhanh chóng lan xuống địa cầu, và là lý do cho sự
tham gia của chúng ta ngày hôm nay.
Xin đọc Sáng thế Ký 3:1–4; Xa-cha-ri 3:2; Ma-thi-ơ 4:1; I Phi-e-rơ
5:8; I Giăng 3:8; và Khải huyền 12:9. Các câu này chỉ chúng ta biết về
một cuộc chiến tranh đang xảy ra để đánh lại quyền lực của ma quỷ nơi
thế gian như thế nào?

Các câu này chỉ là một vài thí dụ điển hình cho chúng ta thấy thật sự
có một kẻ ác là ma quỷ (Sa-tan) trong vũ trụ. Đó là một thiên sứ có nhiều
quyền hành nhưng đã sa ngã và nay chỉ muốn hãm hại nhân loại. Nhiều
người chế nhạo cái tư tưởng về Sa-tan. Người ta không tin là có sự hiện
hữu của Ma quỷ; nhưng qua những lời chứng rõ ràng của Kinh Thánh,
chúng ta không để mình bị lôi cuốn vào sự không tin này.
Có những cách nào để chúng ta hiểu được sự làm việc của Sa-tan
trong thế giới của chúng ta đây? Và sự bảo vệ duy nhất của chúng ta
chống lại Sa-tan là gì?
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5 Tháng 10

SÁCH GIÓP LÀ CUỘC THIỆN ÁC ĐẤU TRANH
THU NHỎ
Sách Gióp cho thấy Sa-tan có phần trong cuộc chiến tranh nghịch cùng
Đức Chúa Trời, nhưng không cho biết cuộc chiến ấy khởi sự như thế nào.
Xin đọc Ê-sai 14:12-14; Ê-xê-chi-ên 28:12-16; và I Ti-mô-thê 3:6. Các
câu Kinh Thánh ở đây giúp chúng ta hiểu gì về cuộc chiến?

Bà Ellen G. White bình luận rằng “luật pháp của yêu thương” là nền
móng của chính quyền Đức Chúa Trời. Bà ghi rõ Đức Chúa Trời không
muốn “lòng vâng phục vì bị bắt buộc”, và vì thế Ngài “ban quyền tự do
chọn lựa” cho toàn thể nhân loại. Nhưng “có một kẻ đã lợi dụng sự tự do
mà Đức Chúa Trời ban cho loài thọ tạo của Ngài đặng làm điều sai quấy.
Tội lỗi khởi đầu với kẻ ấy. Sau Đức Chúa Giê-su, Sa-tan được xem là nhân
vật được tôn trọng hơn hết và có quyền hành cũng như vinh dự hơn hết tất
cả mọi sự sống nơi thiên đàng.” – Phỏng trích từ trang 34, sách Patriarchs
and Prophets của tác giả Ellen G. White.
Khi sách Gióp giới thiệu Sa-tan, sự sa ngã của Sa-tan đã xảy ra rồi trong
quá khứ, nhưng cuộc tranh chiến giữa thiện và ác vẫn còn đang tiếp diễn.
Cho biết những chọn lựa nào mà bạn đang đối diện ngày hôm nay?
Và những lời hứa nào của Kinh Thánh mà bạn có thể nắm giữ để đoan
chắc rằng bạn có những sự chọn lựa đúng?
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6 Tháng 10

CÁC CÂU TRẢ LỜI NƠI THẬP GIÁ
Xin đọc Giăng 12:31, 32; Khải huyền 12:10-12; Rô-ma 3:26; và Hêbơ-rơ 2:14. Các câu trên giúp giải thích thế nào những hành động của
Đức Chúa Giê-su nhằm chấm dứt cuộc thiện ác đấu tranh?

Nơi thập giá, Sa-tan đã lộ rõ bộ mặt thật của nó cho toàn vũ trụ thấy:
một kẻ mưu sát. Những ai đã biết Đức Chúa Giê-su nơi thiên đàng phải
bàng hoàng khi thấy Ngài bị đối xử tàn nhẫn và tồi tệ bởi những tay sai
của Sa-tan. Đó là sự “đoán xét” Sa-tan phải nhận chịu, là tiên đoán của
Đức Chúa Giê-su trong Giăng 12. Nơi thập tự, Đấng Cứu Thế chết cho
“tội lỗi của toàn thế gian” (I Giăng 2:2). Chỉ giờ phút ấy thiên đàng mới
có thể tuyên bố rằng “sự cứu rỗi nay đã đến”. Giờ phút ấy, lời hứa mà Đức
Chúa Trời đã hứa từ trước khi trời đất chưa dựng nên (II Ti-mô-thê 1:9),
trở thành sự “xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-su.” (Rô-ma
3:26). Tại thập tự giá, Đức Chúa Giê-su hủy diệt lời buộc tội dối trá nhắm
vào Đức Chúa Trời của Sa-tan. Sa-tan đã tuyên truyền rằng luật pháp Đức
Chúa Trời rất khắc nghiệt không ai giữ nổi; và hắn cũng nói Đức Chúa Trời
bất công khi Ngài cứu những kẻ vi phạm luật pháp Ngài. Nhưng Đấng Cơ
Đốc, trong thể dạng con người, đã giữ mình trọn vẹn không phạm tội; và
Ngài đã chết để cứu những kẻ vi phạm. Nơi đồi Gô-gô-tha, sự cuối cùng
của Sa-tan đã bắt đầu.
Làm thế nào để chúng ta học được sự vui mừng qua hành động của
Đấng Cơ Đốc dành cho chúng ta nơi thập tự giá, cho dầu chúng ta vẫn
còn đang sống trong cuộc thiện ác đấu tranh?
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7 Tháng 10

TƯ TƯỞNG BỔ TÚC:
Ngày hôm nay, nhiều Cơ Đốc nhân chối bỏ lẽ thật về sự hiện hữu của
Ma quỷ và các sứ của nó, vì lý luận rằng khái niệm ma quỷ chỉ là biểu tượng
phản ảnh những điều xấu xa và hư hỏng của con người và thiên nhiên.
Nhưng không phải mọi Cơ Đốc nhân đều bị mê hoặc bởi ý tưởng lầm
lạc rằng cuộc thiện ác đấu tranh là chuyện “phong thần”. Chẳng hạn, nhà
nghiên cứu Kinh Thánh Gregory Boyd đã viết, “Kinh Thánh từ đầu đến
cuối cho thấy có những thần linh (thiên sứ và quỉ sứ) làm việc giữa loài
người và Đức Chúa Trời, và họ có thể ảnh hưởng đời sống con người dầu
tốt hoặc xấu. Tôi cả quyết Kinh Thánh đưa ra các dẫn chứng cho sự thật
của tư tưởng này.” – Phỏng trích God at War của Gregory A. Boyd (xuất
bản 1997), trang 11. Lời ông Boyd thật chí lý.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Tìm những câu Kinh Thánh nào nói về quyền lực của Sa-tan và của các

sứ của nó? Điều gì sẽ mất nếu chúng ta xem các quyền lực này không
có thật mà chỉ là biểu tượng phản ảnh sự gian ác của loài người?
2. Bà Ellen G. White viết: “Đức Chúa Trời quyết định rằng Sa-tan không
còn được phép ở tại thiên đàng nữa. Nhưng Ngài không hủy diệt nó...
Bởi vì nếu Đức Chúa Trời hủy diệt Sa-tan ngay tại chỗ, nhân dân của
thiên đàng và của mọi thế giới khác sẽ phụng sự Chúa bằng sự sợ
hãi thay vì do bởi lòng họ yêu thương Ngài.” – Phỏng trích The Great
Controversy, trang 498, 499. Tại sao Đức Chúa Trời muốn chúng ta hầu
việc Ngài bởi lòng yêu thương Ngài và không vì lòng khiếp đảm?
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