16 Tháng 2 – 22 Tháng 2
Bài Học 8

SA-TAN, KẺ THÙ BỊ THUA TRẬN
CÂU GỐC: “Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm
chứng của mình; chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết” (Khải
huyền 12:11).
KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 12; Sáng thế Ký 3:15;
Ê-sai 14:12–15; Đa-ni-ên 7:23–25; 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8–12; Khải
huyền 13:13, 14; 19:20.

K

hải huyền đoạn 12 – 14 chuẩn bị cho chúng ta về phần nói về thời
kỳ cuối cùng của sách (Khải huyền 15:1–22:21). Nếu nửa sách phần
đầu là diễn tả các sự tranh đấu thuộc linh của hội thánh trong một
thế giới thiếu thiện cảm suốt Thời kỳ Dương lịch, thì nửa sách phần thứ
nhì chú trọng về các biến cố chính đưa dần đến Sự Tái Lâm và thiên quốc
của Đức Chúa Trời.
Mục đích của đoạn 12 là cho chúng ta thấy toàn bối cảnh của cuộc
khủng hoảng cuối cùng của lịch sử thế giới. Nó cho chúng ta thấy các biến
cố được hình thành của cuộc tranh chấp giữa Đấng Cơ Đốc và Sa-tan.
Trong sách Khải huyền, Sa-tan là kẻ thù của Đức Chúa Trời và của dân
Ngài. Sa-tan là có thật và sự hiện hữu của nó là thật. Sa-tan giựt dây cho
mọi sự hung ác và phản loạn trong vũ trụ. Sa-tan biết rất rõ là nó chỉ còn
một cơ hội duy nhất để hòng thành công trong sự phản bội Đức Chúa Trời
của nó trước khi Sự Tái Lâm xảy đến là nó phải chiến thắng cuộc đấu tranh
tại A-ma-ghê-đôn nầy. Bởi vậy, Sa-tan tận dụng mọi nỗ lực để chuẩn bị cho
biến cố cuối cùng đó.
Mục đích của Khải huyền 12 là cho dân Đức Chúa Trời một sự bảo đảm
rằng Sa-tan sẽ không thành công. Đó cũng là những lời cảnh báo rằng Satan sẽ dùng hết mọi mưu kế của nó để đánh cho tới cùng hội thánh còn
sót lại của Đức Chúa Trời, và niềm hy vọng duy nhất cho dân sự Đức Chúa
Trời trong thời kỳ sau rốt chỉ tìm thấy được nơi Đấng Cơ Đốc.
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1. NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ CON RỒNG
Đọc Khải huyền 12:1-5. Giăng quan sát trong sự hiện thấy có hai
điểm quan trọng. Thứ nhất là người đàn bà mang thai và thứ nhì là con
rồng. Ai là người đàn bà nầy, và các câu Kinh Thánh nầy dạy chúng ta
điều gì?
Người đàn bà trong Kinh Thánh được dùng để chỉ về dân sự của Đức
Chúa Trời (2 Cô-rinh-tô 11:2): Người đàn bà trinh khiết biểu tượng cho
những người tín đồ trung tín, trong khi ấy người đàn bà lăng loàn tượng
trưng cho các Cơ Đốc nhân bội đạo. Người đàn bà trong đoạn 12 trước hết
là biểu tượng cho Y-sơ-ra-ên thời Cựu Ước, qua dòng dõi đó đấng Mê-si
đã đến thế gian (Khải huyền 12:1-5); trong câu 13-17, nàng biểu hiệu cho
hội thánh thật mà từ đó những kẻ còn sót lại đã được ra đời.
Người đàn bà được trình bày là mặc áo bằng mặt trời và mặt trăng dưới
chân người. Mặt trời trong Kinh Thánh có thể là biểu tượng của sự vinh
quang của cá tính của Đấng Cơ Đốc (Ma-la-chi 4:2). Ngài là “sự sáng của
thế gian” (Giăng 8:12), và dân sự của Ngài phải phản chiếu cá tính yêu
thương của Ngài cho thế gian (Ma-thi-ơ 5:14-16). Mặt trăng, là ánh sáng
kém hơn (Sáng thế Ký 1:16) chỉ về những lời hứa trong Cựu Ước báo trước
về công việc của Đấng Cơ Đốc trong thời kỳ phúc âm.
Hình ảnh thứ hai mà Giăng thấy trong sự hiện thấy nầy là con rồng lớn
sắc đỏ. Con rồng về sau được chỉ ra là ma quỉ và Sa-tan, con rắn của thời
xa xưa (Khải huyền 12:9). Con rồng nầy dùng đuôi nó cuốn theo một phần
ba các ngôi sao trên trời xuống thế gian. Cái đuôi thường là tượng trưng
cho sự lường gạt (Ê-sai 9:14, 15; Khải huyền 9:10). Bị rơi xuống khỏi chức
vị cao trọng của nó nơi thiên đàng (Ê-sai 14:12-15), Sa-tan vẫn có khả
năng dụ hoặc một phần ba thiên sứ trên trời. Các thiên sứ phản loạn nầy
trở thành những tà ma bè đảng của Sa-tan để chống đối lại Đức Chúa Trời
và công việc cứu rỗi của Ngài (1 Ti-mô-thê 4:1). Khải huyền cũng dùng
con rồng, qua hình ảnh “có bảy đầu và 10 sừng,” làm biểu hiệu cho các sứ
của Sa-tan trong thế giới thời kỳ La Mã theo tà thần (Khải huyền 12:4) và
linh hồn hiện thuyết (Khải huyền 16:13). “Con rồng được chỉ ra là Sa-tan
theo Khải huyền 12:9; nó đã xúi Vua Hê-rốt tìm cách giết Đấng Cứu Thế.
Nhưng phương tiện chính mà Sa-tan đã gây chiến cùng Đấng Cơ Đốc và
dân Ngài trong những thế kỷ đầu tiên của thời kỳ Cơ Đốc giáo chính là Đế
Quốc La Mã, trong thời kỳ mà tà giáo là tôn giáo thống trị. Bởi thế, con
rồng, tuy là tiêu biểu chính của Sa-tan, nhưng bề trong, tiêu biểu cho La
Mã theo tà giáo.” – Ellen G. White, The Great Controversy, trang 438.
Đọc Khải huyền 12:9. Sa-tan được gọi là “con rắn xưa”. Có sự liên hệ
nào giữa Sáng thế Ký 3:15 và con rồng tìm cách tiêu diệt giòng dõi của
người đàn bà ngay từ lúc “vừa ra đời” (Khải huyền 12:4)?
Từ lúc ban đầu, Sa-tan đã chực sẵn để phá hoại không cho Đấng Mê-si
ra đời, và nó chờ em bé Mê-si sinh ra đời là tìm cách tiêu diệt Ngài. Sa-tan
dùng La Mã theo tà thần (con rồng) để cố gắng tiêu diệt Ngài (Ma-thi-ơ
2:13-16). Nhưng “Con Trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời, và nơi ngôi
Ngài.” (Khải huyền 12:5).
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2. SA-TAN BỊ ĐUỔI KHỎI THIÊN ĐÀNG
Đọc Khải huyền 12:7-9, là những lời nói về một cuộc chiến trên thiên
đàng. Cho biết cuộc chiến nầy là gì, từ đâu, bởi ai, và kết quả là Sa-tan
bị trục xuất khỏi thiên đàng?

Sa-tan bị đuổi khỏi thiên đàng ngay từ lúc ban đầu của cuộc tranh
chấp thiện và ác, khi hắn phản nghịch lại với chính quyền của Đức Chúa
Trời. Hắn muốn dành ngôi trên trời và trở nên “như Đấng Rất Cao” (Ê-sai
14:12-15). Hắn ngang nhiên cầm đầu một cuộc nổi dậy đặng lật đổ sự cai
trị của Đức Chúa Trời nhưng đã bị đánh bại. Tuy nhiên, bằng cách dụ dỗ
và lừa gạt A-đam và Ê-va, Sa-tan đã đã giựt quyền cai trị trên thế gian của
A-đam (Lu-ca 4:6). Tự xưng mình là kẻ cầm quyền của thế gian nầy (Giăng
12:31), hắn dành cái quyền đi về thiên đàng để dự hội nghị trong tư cách
là kẻ đại diện cho thế gian (Gióp 1:6-12). Tuy nhiên, từ khi bị đánh bại nơi
thập tự giá, Sa-tan và các sứ sa ngã theo hắn đã bị kềm chế chỉ ở được trong
thế gian mà thôi, cho đến ngày chúng sẽ nhận sự trừng phạt (2 Phi-e-rơ
2:4, Giu-đe 6).
Bởi sự chết của Ngài, Đức Chúa Giê-su đã chuộc những kẻ có tội và bản
chất thật của Sa-tan đã bị phơi bày ra trước toàn vũ trụ. “Sa-tan thấy cái
vỏ ngụy trang của mình đã bị xé toạc. Nội các của hắn bị bày ra trước mặt
các thiên sứ không sa ngã và trước toàn vũ trụ trên trời. Hắn phải phơi bày
mình là một kẻ sát nhân. Bằng sự làm Con Đức Chúa Trời đổ huyết, hắn
đã tự nhổ bật mình ra khỏi sự cảm thông của các nhân vật thiên thượng.
Do đó, công việc của hắn bị hạn chế.” – Ellen G. White, The Desire of Ages,
trang 761. Trước toàn vũ trụ, quyền cai trị địa cầu đã chuyển từ Sa-tan sang
cho Đức Chúa Giê-su, và Ngài được tuyên bố là đấng cai trị hợp pháp của
địa cầu (Ê-phê-sô 1:20-22; Phi-líp 2:9-11).
Đức Chúa Giê-su đã nói trước về sự kiện nầy, “Hiện bây giờ, có sự phán
xét thế gian nầy, và hiện nay vua chúa của thế gian nầy phải bị xua đuổi”
(Giăng 12:31).
Với sự đoán phạt nầy cho Sa-tan, “sự cứu rỗi, quyền năng, và nước
Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài
nữa” (Khải huyền 12:10). Cho đến ngày ấy, hắn vẫn còn quyền hạn chế để
tiếp tục khuấy phá và làm hại dân Đức Chúa Trời trên đất nhưng “ma quỉ
biết thì giờ mình còn chẳng bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các
ngươi.” (Khải huyền 12:12). Thời gian ma quỉ còn khuấy nhiễu vẫn còn nên
nó làm bất cứ điều gì để mang buồn thương, đau đớn, và rối loạn trên đất.
Khải huyền 12:11 dạy chúng ta cách duy nhất nào để phòng thủ sự
tấn công của ma quỉ? (Cũng đọc Ê-phê-sô 6:10-18).
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3. CHIẾN TRANH TRÊN THẾ GIAN
Đọc Khải huyền 12:13, 14. Bị cấm không được ở thiên đàng, Sa-tan
vẫn tiếp tục tấn công những người theo Chúa tức là hội thánh của Chúa
trong thời gian tiên tri 1260 ngày. Trong thời kỳ ấy, Đức Chúa Trời liên
quan thế nào với hội thánh Ngài?
“Sự sa thải Sa-tan như một kẻ tố cáo các anh em trên trời được hoàn
tất bởi công việc vĩ đại của Đấng Christ trong việc bỏ cả mạng sống của
Ngài. Bất chấp sự chống đối dai dẳng của Sa-tan, chương trình cứu chuộc
đã được thực hiện. . . . Sa-tan, biết rằng cái đế quốc mà hắn đã chiếm đoạt
cuối cùng sẽ bị giựt ra khỏi hắn, quyết tâm không chút tiếc thương để tiêu
diệt càng nhiều càng tốt các sinh vật mà Đức Chúa Trời đã dựng nên theo
ảnh tượng Ngài. Hắn ghét con người bởi vì Đấng Christ đã bày tỏ cho họ
một tình yêu đầy tha thứ và thương xót. Giờ đây hắn chuẩn bị thực thi với
con người mọi cách dối gạt nào để họ có thể bị lạc mất; hắn theo đuổi kế
hoạch của mình với nhiều năng lượng hơn vì tình trạng vô vọng của chính
hắn.” – Ellen G. White, Thần Linh Tiên Tri, chương 3, trang 194, 195.
Chắc chắn là Sa-tan cứ tiếp tục các hoạt động trên đất của hắn bằng
cách tuôn đổ cơn thạnh nộ của nó trên đối tượng mà Đấng Cơ Đốc yêu
thương trên đất: hội thánh Chúa. Tuy nhiên, hội thánh tìm được sự che
chở thiên thượng trong các nơi hoang vu trên đất trong thời gian tiên tri
1260 ngày/năm.
Thời kỳ Sa-tan bắt bớ được nói đến hai lần trong Khải huyền 12 với con
số 1260 ngày/năm (Khải huyền 12:6) và “một thời kỳ và những thời kỳ và
nửa thời kỳ” (Khải huyền 12:14). Cả hai cùng chỉ về giai đoạn mà các hoạt
động của cái sừng nhỏ đã được nhắc đến trong Đa-ni-ên 7:23-25. Trong
Kinh Thánh, ngày tiên tri biểu hiệu cho năm. Thời kỳ trong lịch sử phù hợp
nhất với giai đoạn tiên tri nầy là từ năm 538 – 1798 SC là cùng thời gian
hội thánh La Mã, được xem như là quyền lực giáo hội mà cũng là chính trị,
thống trị thế giới tây phương cho đến 1798, khi Tướng của Nã-phá-luân là
Berthier chấm dứt quyền áp chế của La Mã, ít nhất tạm thời.
Trong thời gian dài của sự bắt bớ hội thánh, con rồng nhả ra nước như
nước lụt hầu kéo người đàn bà theo để trừ khử bà. Nước biểu hiệu cho dân
cư và các quốc gia (Khải huyền 17:15). La Mã đã gởi ra các lực lượng quân
sự và các quốc gia để bắt bớ những kẻ trung tín với Đức Chúa Trời trong
thời gian nầy. Gần đến phần cuối của thời kỳ nầy, mặt đất nuốt hết nước và
cứu người đàn bà, cho bà một nơi trú ẩn. Đây là lời tiên tri nói về sự lánh
nạn tôn giáo của dân Chúa vào một vùng đất mới ở châu Mỹ, là nơi họ tìm
được tự do tôn giáo (Khải huyền 12:16).
Hãy xem thời kỳ bắt bớ dài bao lâu? 1260 năm. Điều nầy có cho
chúng ta thấy giới hạn của sự hiểu biết về mọi sự, chẳng hạn như sự tái
lâm của Đấng Cơ Đốc, dường như quá xa vời?
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4. CHIẾN TRANH NGHỊCH CÙNG NHỮNG KẺ
CÒN SÓT LẠI
Đọc Khải huyền 12:17. Vào thời kỳ cuối cùng, Sa-tan gây chiến cùng ai?
Từ “còn sót lại” biểu hiệu cho những kẻ vẫn còn trung tín với Đức Chúa
Trời trong khi hầu hết người ta đã bội đạo (1 Các Vua 19:18, Khải huyền
2:24). Khi phần đông dân trên thế giới sẽ về phe Sa-tan trong thời kỳ cuối
cùng, vẫn có một số người mà Đức Chúa Trời đã dấy lên sau 1798, vẫn tiếp
tục trung tín với Đấng Cơ Đốc trước sự phẫn nộ cùng cực của quỉ Sa-tan.
Có hai bản chất nào về những kẻ còn sót lại được nói đến trong Khải
huyền 12:17? Làm sao một người có thể tin rằng mình là thuộc về dân
còn sót lại của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng?

Dân còn sót lại trong thời kỳ cuối cùng là những kẻ giữ điều răn của
Đức Chúa Trời. Khải huyền đoạn 13 cho thấy bảng đá thứ nhất của Mười
Điều Răn sẽ là trọng tâm của cuộc xung đột trong thời kỳ cuối cùng. Điểm
chính của bốn điều răn đầu là về sự thờ phượng. Vấn đề chính của sự xung
khắc cuối cùng nầy là thờ phượng AI? Khi dân cư thế gian sẽ chọn để thờ
phượng ảnh tượng của con thú, những kẻ còn sót lại sẽ thờ phượng Đức
Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa (Khải huyền 14:7), và điều răn thứ tư, Ngày
Sa-bát, chỉ rõ ràng rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, và đó là lý do duy
nhất cho chúng ta tin rằng điều nầy sẽ đóng một vai trò quan trọng trong
cuộc khủng hoảng chót của thời kỳ cuối cùng.
Và nữa, bản chất thứ hai của dân còn sót lại là họ “có lời chứng của Đức
Chúa Giê-su Cơ Đốc” mà Khải huyền 19:10 giải thích “thần linh tiên tri”.
So sánh câu nầy với Khải huyền 22:9, chúng ta thấy “anh em” của Giăng
có lời chứng của Đức Chúa Giê-su là các tiên tri. Bởi thế, “lời chứng của
Đức Chúa Giê-su” nói về Đức Chúa Giê-su mang lời chứng Ngài qua các
đấng tiên tri, cũng như Ngài đã tỏ ra và dùng Giăng (Khải huyền 1:2). Khải
huyền cho thấy trong thời kỳ cuối cùng, giữa vòng dân sự của Đức Chúa
Trời sẽ có những người được ơn nói tiên tri để đưa dẫn họ qua những thời
kỳ khó khăn, vì đây là lúc mà Sa-tan sẽ dùng mọi nỗ lực để ngăn chận, dụ
hoặc hủy diệt dân Chúa. Chúng ta, tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, đã được nhận
ơn thần linh tiên tri qua mục vụ và các văn phẩm của bà Ellen G. White.
Bạn thấy gì khi một số những điều thấu hiểu đáng kinh ngạc nhất mà
chúng ta đã nhận được qua “thần linh tiên tri”? Những nghĩa vụ nào mà
món quà nầy đã đặt để trên chúng ta, trong tư cách của cá nhân hay của
hội thánh?
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5. CHIẾN LƯỢC CỦA SA-TAN TRONG THỜI KỲ
CUỐI CÙNG

Khải huyền 12:17 cho thấy một sự chuyển hướng trong chiến lược
của Sa-tan khi hắn cố gắng thâu phục dân cư trên đất, và đến cả lường
gạt những tín đồ trung tín theo Đấng Cơ Đốc. Qua toàn lịch sử Cơ Đốc
giáo, hắn đã chống nghịch công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời bằng cách
cưỡng bách hay áp bức hãm hại từ bên ngoài và cũng bằng những sự chìu
theo cách âm thầm bên trong hội thánh. Lịch sử cho thấy phương pháp nầy
tuy có thành công nhưng đã gặp sự kháng cự trong thời kỳ Cải Cách và sự
tái khám phá về Kinh Thánh dần dần bởi dân Chúa. Tuy nhiên, khi Sa-tan
ý thức rằng thời giờ của nó đang gần hết, hắn tăng cường sức lực để tranh
chiến hết sức cùng những kẻ còn sót lại của Đức Chúa Trời trong thời kỳ
cuối cùng (Khải huyền 12:17). Hắn tấn công hội thánh còn sót lại bằng một
yếu tố lớn là sự gian trá và lường gạt. Các sứ của Sa-tan làm những phép
lạ và dùng các lời chứng của linh hồn hiện thuyết (Khải huyền 16:14). Sự
thay đổi chiến lược của Sa-tan trùng hợp với một sự chuyển mình của hội
thánh mà trong quan điểm nghiên cứu về lịch sử và thời kỳ cuối cùng, cho
chúng ta thấy (Ma-thi-ơ 24:24).
Rất quan trọng là chúng ta thấy động từ “dỗ dành” hay “phỉnh gạt” được
nhắc đến nhiều lần trong phần tiên tri của sách Khải huyền đoạn 12–20 để
diễn tả các hoạt động và sự chuẩn bị của Sa-tan cho trận chiến cuối cùng.
Động từ “dỗ dành” bắt đầu trong Khải huyền 12:9 và chấm dứt tại Khải
huyền 20:7-10 để diễn tả hoạt động của Sa-tan trong thời kỳ cuối cùng ghi
lại trong sách Khải huyền.
Đọc 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:8-12 cùng với Khải huyền 13:13, 14 và 19:20.
Các đặc tính của sự dỗ dành của Sa-tan trong thời cuối cùng là gì?
Khải huyền đoạn 12–20 vẽ chân dung của Sa-tan kéo các quyền lực của
thế giới về phe mình. Hắn dùng một quyền lực của một chính quyền tôn
giáo, cũng như các quyền lực chính trị để làm việc cho mình: La Mã theo
tà giáo, qua hình ảnh con rồng (Khải huyền 12:4,5); theo sau là một quyền
lực biểu tượng bởi con thú ở biển lên (Khải huyền 12:6, 15; Khải huyền
13:1-8); và cuối cùng con thú trên đất (Khải huyền 13:11). Qua toàn lịch
sử, cái tam đầu chế nầy của Sa-tan là biểu tượng bằng con thú; Công Giáo
La Mã, qua hình con thú dưới nước; và Tin Lành giáo, qua hình con thú
giống như chiên con, từ đất ra – ba lực lượng nầy liên kết để chống lại các
hoạt động của Đức Chúa Trời trên thế gian. Chúng làm việc cùng nhau
để gạt gẫm thiên hạ, với mục đích là làm cho người ta xa Đức Chúa Trời
mà mang họ về gần với Sa-tan trong “cuộc chiến của ngày lớn ấy của Đức
Chúa Trời Toàn Năng” (Khải huyền 16:13). Các hệ thống giả dối nầy rồi sẽ
bị hủy diệt khi Sự Tái Lâm đến (Khải huyền 19:20), khi con rồng là ma quỉ
đã làm việc với các vua chúa thế gian (Khải huyền 12:9), sẽ bị hủy diệt sau
khi mãn hạn 1000 năm (Khải huyền 20:10). Khải huyền cho thấy sự phỉnh
gạt trong ngày cuối cùng rất lớn đến nỗi rất nhiều người sẽ bị dụ dỗ để đi
theo con đường bị diệt vong (Ma-thi-ơ 7:13).
Hai lần trong sách Khải huyền có một lời kêu gọi hãy dùng sự khôn
sáng và sự nhận thức thiêng liêng để có thể nhận biết và chống cự lại
đặc tính lường lọc của các hoạt động của Sa-tan trong thời kỳ cuối cùng
(Khải huyền 13:18; 17:9) Sự khôn sáng nào được nhắc đến ở đây? Theo
Gia-cơ 1:5, làm sao để chúng ta có được sự khôn ngoan ấy?
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Đọc chương “Nọc độc của Sa-tan” trang 518-530, The Great Controversy,
của Ellen G. White.
Mục đích của Khải huyền 12 là, trước hết, phải cho dân của Đức Chúa
Trời biết rằng các sự kiện của thời kỳ cuối cùng là một phần của sự tranh
chấp giữa Đấng Cơ Đốc và Sa-tan cùng lực lượng ma quỉ của hắn. Sách
cảnh báo cho dân Chúa về những điều họ phải đối diện ngày hôm nay và
sẽ còn phải đối đầu một cách nghiêm trọng hơn trong tương lai với một
kẻ thù nhiều kinh nghiệm và đầy tức tối. Phao-lô đã cảnh báo chúng ta về
hoạt động của thời kỳ cuối cùng của “Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan
mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả; dùng mọi
cách phỉnh dổ không công bình mà dổ những kẻ hư mất, vì chúng nó đã
không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi” (2 Tê-sa-lôni-ca 2:9,10).
Sách Khải huyền thúc giục chúng ta phải nghĩ đến tương lai của thế
giới một cách nghiêm trọng để chúng ta biết đặt sự trông cậy và lệ thuộc
của mình nơi Đức Chúa Trời lên hàng đầu trong đời sống mình. Ngoài ra,
Khải huyền còn bảo đảm cho chúng ta rằng cho dầu Sa-tan là một kẻ thù
mạnh mẽ và nhiều kinh nghiệm, hắn cũng không mạnh đủ để chiến thắng
Đấng Cơ Đốc, Chúa chúng ta (đọc Khải huyền 12:8). Bởi vì với dân của
Đức Chúa Trời, hy vọng và sự trông cậy chỉ có thể tìm được duy nhất trong
Đấng mà trong quá khứ, chính Ngài, đã chiến thắng Sa-tan và lực lượng
ma quỉ của hắn. Và Ngài đã hứa với các môn đồ trung tín của Ngài rằng,
“Ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến tận thế” (Ma-thi-ơ 28:20).

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta xem mình có những đặc tính

của những kẻ còn sót lại trong thời kỳ cuối cùng. Quả là một đặc ân!
Và cũng là một trách nhiệm lớn lao nữa! (Lu-ca 12:48). Tuy nhiên, tại
sao chúng ta phải cẩn thận mà đừng tưởng rằng thuộc vào những kẻ
còn sót lại là bảo đảm cho sự cứu rỗi của cá nhân mình?
2. “Chúng ta bỏ nhiều thì giờ nói về quyền năng của Sa-tan. Đúng là Satan là một kẻ oai quyền; nhưng tôi cảm tạ ơn Đức Chúa Trời vì tôi có
một Đấng Cứu Thế phi thường, là Đấng đã đuổi quỉ khỏi thiên đàng.
Chúng ta nói về đối thủ của mình, chúng ta cầu nguyện về hắn, chúng
ta nghĩ đến hắn; và hắn ngày càng vĩ đại hơn trong sự tưởng tượng
của chúng ta. Tại sao chúng ta không nói về Đức Chúa Giê-su? Tại sao
không nghĩ đến quyền năng và tình yêu thương của Ngài? Sa-tan thật
vui lòng khi thấy chúng ta càng phóng đại quyền năng của hắn. Hãy
nâng cao Đức Chúa Giê-su, suy gẫm về Ngài, và càng mục kích Chúa,
chúng ta sẽ ngày càng được giống như Ngài.” Ellen G. White, Advent
Review and Sabbath Herald, số 19 tháng 3, 1889. Bằng cách nào Cơ
Đốc nhân dễ phóng đại quyền năng của Sa-tan? Nhưng, một mặt khác,
các điều nguy hiểm nào khi chúng ta phủ nhận rằng Sa-tan và quyền
lực của hắn là có thật?
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