23 Tháng 2 – 1 Tháng 3
Bài Học 9

SA-TAN VÀ ĐỒNG MINH CỦA HẮN
CÂU GỐC: “Con rồng giận người đờn bà bèn đi tranh chiến cùng
con cái khác của người, là những kẻ vẫn giữ các điều răn của Đức
Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Jêsus” (Khải huyền 12:7).
KINH THÁNH NGHIÊN CỨU: Khải huyền 3, Khải huyền 17:8,
Đa-ni-ên 7:24, 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:2–12, Khải huyền 12:14–16, 1 Các
Vua 18:38.

K

hải huyền đoạn 12 diễn tả các cuộc tấn công của Sa-tan vào các
môn đồ trung tín của Đấng Cơ Đốc – kể cả những sự đàn áp bắt bớ
bởi chính quyền La Mã tà giáo và về sau là La Mã giáo hoàng trong
thời kỳ 1260 ngày/năm (538 – 1798; Khải huyền 12:6, 13, 14, và Bài Học
7, ngày thứ ba). Chương 13 vẽ một bức họa về Sa-tan khi nó chuẩn bị trận
chiến cùng với hai kẻ đồng minh của hắn, và cả hai đều được diễn tả là
những con thú hung tợn. Dưới sự hướng dẫn của Sa-tan, con rồng và hai
con thú liên kết cùng nhau trong thời kỳ cuối cùng để chống lại công việc
cứu chuộc của Đức Chúa Trời, và nó tìm cách để nối kết nhiều kẻ về phe
hắn trong thế gian.
Một vài lời nhắc nhở sự cẩn trọng của người đọc ở đây. Từ đầu loạt bài
của chúng ta đến nay, chúng ta chỉ học về những lời tiên tri đã ứng nghiệm
trong quá khứ. Nhưng từ đây về sau, chúng ta sẽ nghiên cứu phần lớn, với
những lời tiên tri cho một thời gian của tương lai chưa xảy đến. Chúng ta
cần phải cẩn trọng, Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy điều gì sẽ xảy ra trong
thời kỳ cuối cùng hầu cho chúng ta không ngạc nhiên, nhưng Ngài không
cho chúng ta mọi chi tiết nhỏ nhặt mà chúng ta cần biết.
Chúng ta cũng phải luôn nhớ rằng, tuy các lời tiên tri nầy nói về những
điều sẽ xảy đến trong thời kỳ sau rốt, chúng không nói cho chúng ta biết
rõ ràng là “khi nào” và “bao giờ” các sự kiện cuối cùng sẽ được tỏ bày. Hãy
cẩn thận đừng suy đoán những điều gì ra ngoài những điều lời tiên tri nói
với chúng ta. Đừng quên rằng các lời tiên tri trong Khải huyền có những
mục đích rất thực tế: dạy cho chúng ta sống cách nào hôm nay để chuẩn
bị cho tương lai.
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1. CON THÚ TỪ DƯỚI BIỂN
Đọc Khải huyền 13:1-4, 8 và Khải huyền 17:8. Cho biết các đặc tính
của con thú và các giai đoạn mà nó hiện hữu?
Giăng nhìn thấy một con thú quái dị từ dưới nước nổi lên. Tuy con thú
nầy thể hiện một quyền lực chính trị, sự diễn tả về hình dạng nó cho thấy
một con thú là một quyền uy chính trị nhưng lại có các cá tính của một oai
quyền tôn giáo. Biển biểu hiệu cho vùng đông dân cư của Âu châu mà từ
đó quyền uy của con thú trổi lên. Đúng vậy đây là một chính quyền ra từ
sự sụp đổ của Đế Quốc La Mã (xem Khải huyền 17:15).
Giăng diễn tả con thú từ lúc nó trồi lên từ biển. Con thú có bảy đầu và
10 sừng, giống như con rồng trong Khải huyền 12:3, 4, cho thấy có sự liên
hệ mật thiết với chính quyền La Mã Tà giáo. Trên các đầu của con thú có
một danh hiệu của sự phạm thượng, và các sừng thì mang mão triều vua
chúa. Các đầu của con thú là các vương quốc mà Sa-tan đã dùng để đàn áp
dân Đức Chúa Trời qua toàn lịch sử (cũng xem Khải huyền 17:9-11). Danh
phạm thượng chỉ về cái tước hiệu mà con thú tự đặt cho mình. Mười cái
sừng chỉ cho chúng ta về lời tiên tri trong Đa-ni-ên 7:24, biểu tượng cho
các quốc gia nầy ra từ Đế Quốc La Mã sau khi đế quốc sụp đổ. Các đặc tính
đều chỉ về quyền lực giáo hoàng ra từ đế quốc La Mã.
Con thú nầy giống như hình một con beo với chân gấu và miệng sư tử.
Như vậy con thú bao gồm các đặc tính của cả bốn con thú (là dấu hiệu của
bốn đế quốc của thế giới) trong Đa-ni-ên 7:2-7 là: Ba-by-lôn, Mê-đô Ba-tư,
Hy Lạp, và La Mã (Đa-ni-ên 7:17). Nhưng ông Giăng ghi lại thứ tự các đế
quốc ngược lại để cho thấy con thú dưới biển lên là liên hệ với con thú thứ
tư của Đa-ni-ên 7, Đế Quốc La Mã.
Con rồng (là Đế quốc La Mã tà thần được Sa-tan thúc đẩy) ban cho con
thú quyền năng, ngai của nó, và với quyền rất lớn. Cũng như Đức Chúa
Cha đã ban ngôi và thẩm quyền Ngài cho Đấng Cơ Đốc (Khải huyền 2:27),
vậy Sa-tan bổ nhiệm con thú như là đặc vụ và đại diện cho nó trên đất.
Khải huyền 13:5-7 nói rằng con thú sẽ hoạt động trong một thời gian
tiên tri là 42 tháng, hay là 1260 ngày/năm. Chúng ta đã thấy sự bắt bớ xảy
đến với người đàn bà trong sạch kéo dài “một kỳ và các kỳ và nửa kỳ;” có
nghĩa là ba kỳ rưỡi hay “năm” (Khải huyền 12:13, 14; so sánh với Đa-ni-ên
7:25). 42 “tháng” tiên tri bằng 30 ngày nhân 42 lần, hay 1260 ngày/năm
(Khải huyền 12:6). Như vậy “một kỳ các kỳ và nửa kỳ” hay “42 tháng” hay
“1260 ngày” là đề chỉ về cùng một giai đoạn dài 1260 năm trong lịch sử.
Giai đoạn nầy chấm dứt khi một trong các đầu của con thú bị thương đến
chết, gây nên sự chết một thời gian của con thú. Khi vết thương của nó
được lành, thì con thú sống lại. Điều nầy làm cho cả thế giới khâm phục,
và người ta thờ lạy con rồng và con thú.
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2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CON THÚ TỪ BIỂN LÊN
Khải huyền 13:5 nói về một giai đoạn của sự đàn áp mà chúng ta đã bàn
tới trong bài học ngày hôm qua. Trong 42 tháng mà con thú hoạt động, hay
là 1260 năm của sự bắt bớ đàn áp người đàn bà hay hội thánh trong Khải
huyền 12:6, 14. Ngày trong các lời tiên tri có nghĩa là năm (xem lại Dân số
Ký 14:34, Ê-xơ-ra 4:6). Năm 538 SC đánh dấu khởi đầu của giai đoạn nầy,
lúc ấy hội thánh La Mã với giáo hoàng là đầu của hội thánh, đã tự nhận
họ là hội thánh và là chính quyền của Chúa trên toàn cõi thế giới Âu châu
qua suốt thời đại trung cổ. Cuộc Cách Mạng Pháp đã làm cho con thú bị
thương nặng đến chết vào năm 1798 SC, và vì vậy chấm dứt quyền cai trị
và đàn áp của giáo hội trong quyền hành của chính trị áp đặt trên các chính
quyền tạm ngưng.
So sánh Khải huyền 13:5-8 với Đa-ni-ên 7:24, 25 và 2 Tê-sa-lô-ni-ca
2:2-12. Trên phương diện nào chúng ta thấy các hoạt động của con thú
dưới biển phản ảnh sự diễn tả về cái sừng nhỏ và kẻ nghịch cùng luật pháp?
Các hoạt động của con thú trong giai đoạn tiên tri 1260 ngày/năm được
gọi bằng động từ “phạm thượng”. Trong Tân Ước, phạm thượng có nghĩa
là dám tự cho mình ngang hàng với Đức Chúa Trời (Giăng 10:33, Mathi-ơ 26:63-65) và cho mình có quyền tối hậu của Đức Chúa Trời (Mác
2:7). Những lời phạm thượng của con thú từ biển dám “mở miệng ra nói
những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài
cùng những kẻ ở trên trời” (Khải huyền 13:6). Chỗ ở trên trời của Đức
Chúa Trời là đền thánh trên thiên đàng, nơi Đấng Cơ Đốc làm mục vụ của
Ngài cho sự cứu rỗi của chúng ta. Con thú dưới biển phủ nhận công việc
cầu thay của Đấng Cơ Đốc bằng cách thay vào hệ thống cầu thay của loài
người, và cho hệ thống ấy có thể ban cho sự cứu rỗi và tha tội, các hành
động biểu lộ tinh thần phạm thượng.
Khải huyền 13 chỉ về một thời gian bội đạo trong hội thánh Chúa, phù
hợp với khi các quốc gia Âu châu qui phục dưới quyền của giáo hội, dưới
sự giám hộ của La Mã, tuyên bố vị trí và đặc quyền của Đức Chúa Trời cho
giáo hoàng làm đầu của hội thánh. Thánh chức chuộc tội của Đấng Cơ Đốc
nơi đền thánh thiên đàng đã được họ thay thế bằng chức tư tế của giáo hội.
Những người chống đối từ chối không chịu phục dưới quyền của giáo hội
La Mã phải gặp nhiều sự đàn áp và bắt bớ và bị tử vì đạo. Dầu cho ngày
nay, giáo hội La Mã đã xem những áp đặt ấy vào thời trước là quá nghiệt
ngã hay cuồng tín, nhưng hiện tại không thể nào xóa được lịch sử, cho dầu
nhiều người ao ước họ có thể bôi bỏ giai đoạn ấy được.
Làm thế nào để chúng ta có thể trung tín với các lời tiên tri về lịch sử
giáo hội, nhưng đồng thời vẫn, tử tế và cẩn trọng khi chúng ta trình bày
các lẽ thật nầy cho người khác?
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3. CON THÚ RA TỪ ĐẤT

Nửa phần đầu của Khải huyền 13 diễn tả quyền tối cao tôn giáo của
giáo hội La Mã trong thời kỳ trung cổ cho đến cuối thời kỳ tiên tri 1260
ngày/năm. Cách Mạng Pháp thành công, chế độ chính quyền dưới quyền
của giáo hội chấm dứt và con thú chịu một vết thương đển chết. Nhưng rồi
vết thương lại lành, làm sống lại chế độ nầy. Phần thứ hai của đoạn 13 diễn
tả sự bình phục của vết thương con thú và điều gì thật sự xảy đến.
Đọc Khải huyền 13:11. Cho biết các đặc tính của con thú thứ nhì?
Những lời trong Khải huyền 12:14-16, sự kiện rằng con thú đến từ trên
đất có một ý nghĩa quan trọng nào?
Ông Giăng quan sát một con thú đến từ trên đất. Khác với con thú thứ
nhất đã đến từ biển, con thú nầy đến từ đất, và là một uy quyền của thế giới
với tầm ảnh hưởng không thua gì con thú trước. Tuy nhiên, khác với con
thú thứ nhất, là một con thú có hình dạng kỳ dị và đáng sợ, con thú từ đất
nổi lên thì xem rất hiền hòa. Nó có hai sừng như sừng của chiên con (Khải
huyền 13:11). Trong Khải huyền, Chiên Con là biểu tượng chỉ về Đấng Cơ
Đốc. Như vậy trong thời kỳ cuối cùng, có một oai quyền ra vẻ giống như
Đấng Cơ Đốc nổi lên.
Quyền uy nầy, thể hiện qua con thú giống hình chiên con tức là rất thân
thiện với hội thánh, dấy lên ở trong vùng đất là nơi mà người đàn bà (hay
hội thánh thật của Chúa) được bảo vệ để tránh khỏi nước lụt của con rồng
vào lúc cuối của 1260 ngày (Khải huyền 12:14-16). Con thú nầy là một
thành viên mới trong toàn khung cảnh nầy, nổi lên sau khi con thú từ biển
đã bị vết tử thương trong thời Cách Mạng Pháp, tỏ ra nó là một con thú chỉ
hiện diện trong thời kỳ cuối cùng.
“Quốc gia nào của Tân Thế Giới đã nổi lên trong năm 1798 để dần
bày tỏ quyền lực của nó, và hứa hẹn một tương lai vĩ đại, hùng cường
và thu hút sự chú ý của toàn thế giới? Hình ảnh biểu tượng của quốc gia
ấy không chối cãi được. Một quốc gia, và chỉ một mà thôi, hội đủ các
điều diễn tả trong lời tiên tri ấy; rõ ràng các lời ấy chỉ thẳng vào Hiệp
Chủng Quốc Hoa Kỳ.” – Ellen G. White, The Great Controversy, trang 440.
Khải huyền 13:11 cho thấy rằng Hoa Kỳ là một quốc gia theo Cơ Đốc
Cải Chánh, và sẽ dần dần suy nghĩ và nói những lời giống con rồng, giống
như chính ma quỉ, với một ảnh hưởng toàn cầu chẳng khác chi Đế quốc La
Mã. Nhưng lời Kinh Thánh nói tiếp rằng, con thú giống chiên con nầy lại
cuối cùng mở miệng nói như con rồng, hay như chính ma quỉ. Và quyền
lực của thời kỳ cuối cùng nầy trở thành công cụ để bắt cả thế giới phải thờ
lạy con thú thứ nhất, là con thú đã bị tử thương. Điều nầy cho chúng ta
thấy là sau thời kỳ trung cổ, vùng đất của con thú thứ hai nầy đã là một
nơi trú ẩn cho hội thánh, nhưng rồi sẽ đến một giai đoạn chính nơi nầy lại
đóng vai trò áp bức và đàn áp trong thời kỳ cuối cùng.
Khi Hoa Kỳ được nhận diện bởi những người nghiên cứu lời tiên tri
là con thú thứ hai, quốc gia nầy chẳng có gì giống như Mỹ quốc, một
đại cường quốc của thế giới mà chúng ta thấy ngày nay. Trên 150 năm
trước, nước Mỹ không có cái uy quyền và ảnh hưởng trên thế giới như
nước Mỹ hiện thời. Còn những điều gì nữa để cho thấy nước Mỹ có
những điểm được chỉ ra trong lời tiên tri nầy, và các uy quyền nào lời
tiên tri nói nước Mỹ có thể làm được?
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4. ẢNH TƯỢNG CỦA CON THÚ
Đọc Khải huyền 13:12, 13. Làm thế nào 1 Các Vua 18:38 và Công vụ
2:3 giúp chúng ta hiểu được bản tính của con thú giống hình chiên con
về khả năng làm những điều để lừa dối người trên thế gian - và nhất là
nó có thể làm lửa từ trên trời sa xuống?
Bằng các phép lạ, con thú giống chiên con sẽ làm cho nhiều người tin
rằng lời nó nói là lẽ thật cho dầu chúng không thật sự hòa cùng một nhịp
với Thánh Kinh. “Qua phương kế của vong hồn hiện thuyết, các phép lạ
có thể được rèn luyện, người bệnh có thể được chữa lành, và nhiều điều lạ
lùng có thể được thực hiện.” – Ellen G. White, The Great Controversy, trang
588. Các phép lạ nầy giúp con thú giống hình chiên con dụ hoặc được dân
cư trên đất để họ tạc tượng con thú từ biển lên mà nay đã bị thương gần
chết.
Vết thương lành lại của con thú từ biển để chỉ về sự phục hồi ảnh hưởng
chính trị của hệ thống giáo hoàng La Mã. Con thú giống hình chiên con
cũng bắt đầu nói như con rồng và dùng quyền của con thú từ biển, cho
thấy nó cũng trở nên không khoan dung như các quốc gia đại diện bởi
những biểu tượng này.
“Hành động như vậy sẽ trực tiếp trái ngược với các nguyên tắc của
chính phủ này (chính phủ Hoa Kỳ), với ý tưởng tuyệt vời về các thể chế tự
do của nó và với các lời tuyên bố rõ ràng và trang nghiêm của Bản Tuyên
ngôn Độc lập và Hiến pháp . . . Nhưng sự mâu thuẫn của hành động đó
cũng chưa bằng biểu tượng qua hành động nầy. Nó là con thú có sừng
chiên con – hình ảnh của sự trong sạch, hiền lành, và vô hại – mà lại mở
miệng nói như một con rồng . . . Bảo cùng chúng là dân sống trên mặt đất,
rằng chúng nên dựng một ảnh tượng cho con thú. Điều ấy thể hiện rõ ràng
một hình thức của chính phủ, trong đó quyền lực lập pháp thuộc về người
dân, một bằng chứng thật rõ ràng vô cùng rằng Hoa Kỳ chính là quốc gia
được biểu thị trong lời tiên tri.
“Thế nhưng ‘ảnh tượng cho con thú’ có nghĩa là gì? Và tại sao nó phải
được dựng nên? Ảnh tượng ấy là một con thú với hai sừng, và là một ảnh
tượng cho con thú. Hay còn được gọi là ảnh tượng của con thú. Và để
nghiên cứu xem ảnh tượng ấy như thế nào và được dựng nên ra sao chúng
ta phải nghiên cứu các cá tính của chính con thú hay là của chế độ giáo
hoàng.
“Khi hội thánh đầu tiên bắt đầu có những sự nhũng loạn vì họ đã đi
xa dần cái đơn giản của sự dạy dỗ của phúc âm mà bắt chước theo những
hình thức và phong tục của ngoại giáo, hội thánh mất sự hiện diện của Đức
Thánh Linh và quyền năng của Đức Chúa Trời; và để kềm chế lương tâm
của người ta, hội thánh tìm sự hỗ trợ nơi quyền lực của nhà cầm quyền.
Kết quả là chế độ giáo hoàng ra đời, một hội thánh nằm dưới sự điều khiển
của chính quyền và dùng quyền lực đó để bảo vệ mình, nhất là để trừng
phạt những ai chống đối hội thánh và gọi họ là “phản đạo” . . .
“Khi các hội thánh hàng đầu của Hoa Kỳ, liên hiệp với nhau trong cùng
các điểm ấy của giáo thuyết của họ, sẽ ảnh hưởng được chính quyền để áp
đặt chính phủ phải thực thi các nghị định của họ và để duy trì các tổ chức
của họ, thì chính là Tin Lành Hoa Kỳ đã tạc dựng một ảnh tượng của hệ
thống phân cấp La Mã, và các sự trừng phạt dân sự với những người bất
đồng ý kiến sẽ là kết quả theo sau . . .
“Ảnh tượng cho con thú là biểu tượng cho hình thức của sự ‘Tin lành
bội đạo’ nầy sẽ nẩy sinh và phát triển khi các hội thánh Tin Lành tìm cầu
sự trợ giúp của chính quyền hay quyền lực dân sự trong việc thực thi các
giáo điều của họ.” Ellen G. White, The Great Controversy, trang 442-445.
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5. DẤU CỦA CON THÚ

Khải huyền 13 chỉ rõ ràng rằng con thú giống hình chiên con sẽ đóng
vai chính trong cuộc khủng hoảng cuối cùng. Quyền lực nầy của thế gian
sẽ thành lập một hệ thống toàn cấu trong mưu đồ kiểm soát niềm tin của
loài người.
Đọc Khải huyền 13:16, 17 cùng với Phục truyền 6:4-8. Tại sao đặt dấu
trên trán và trên tay mặt có liên hệ đến điều răn của Đức Chúa Trời?
Dân chúng thuộc mọi thành phần đều sẽ bị ép buộc phải nhận dấu của
con thú trên tay mặt của họ hoặc trên trán của họ. Nhận dấu nầy có nghĩa
là họ thuộc về con thú. Cũng như dấu ấn là để Đức Chúa Trời nhận diện
những kẻ thuộc về Ngài (Khải huyền 7:3,4; Khải huyền 14:1), thì dấu của
con thú là để nhận diện những kẻ phụng thờ con thú.
Dấu con thú không phải là một dấu vật lý thấy được. Ghi dấu ấy trên
trán hoặc tay hữu là để bắt chước giống như lời căn dặn của Môi-se cho
dân Y-sơ-ra-ên để họ giữ điều răn của Đức Chúa Trời trên trán và trên tay
họ (Phục truyền 6:8). Tay phải chỉ về cử chỉ hành vi và tính tình, còn trên
trán là về trí não, tư tưởng. Có người sẽ chọn dấu con thú vì bị dọa nạt họ
có thể bị giết, trong khi có kẻ khác thì hoàn toàn tự ý chấp nhận sự dạy dỗ
bội giáo của con thú.
Trọng tâm của sự tranh chấp cuối cùng sẽ là về sự thờ phượng và vâng
lời Đức Chúa Trời trong việc giữ điều răn của Ngài (Khải huyền 14:12).
Điều răn về Ngày Sa-bát sẽ được dùng để thử lòng trung tín và vâng lời của
người ta đối với Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngày Sa-bát là cái dấu rõ ràng nói
lên sự vâng phục của dân sự trung tín của Đức Chúa Trời (đọc Ê-xê-chi-ên
20:12, 20), nên dấu của con thú là cái dấu nói lên sự liên minh cùng con thú.
Dấu của con thú là liên hệ đến việc dùng một luật pháp của loài người
để thế chỗ luật pháp của Đức Chúa Trời. Bằng chứng rõ ràng của sự thật
nầy là thể chế của con người đã thiết lập ngày Chủ Nhật làm ngày thờ
phượng (đọc Đa-ni-ên 7:25) thay vì thờ phượng trong ngày Thứ Bảy Sabát, là ngày mà Đấng Tạo Hóa đã chỉ định trong Thánh Kinh.
Mưu đồ thay đổi dấu thẩm quyền của Đức Chúa Trời sang một ngày
khác là một hành động muốn lật đổ vai trò và uy quyền của chính Đấng
Tạo Hóa. “Dấu của con thú ấy là ngày sa-bát theo giáo hoàng . . . Khi đạo
luật được tuyên bố về ngày sa-bát giả, và tiếng rao vang của vị thiên sứ thứ
ba cảnh báo loài người về việc thờ lạy con thú và ảnh tượng nó, . . . Thì
những kẻ vẫn còn phạm tội sẽ nhận dấu của con thú.” – Ellen G. White,
Evangelism, trang 234, 235.
Khải huyền 13:18 nói, “Đây tỏ ra sự khôn ngoan: Kẻ nào thông minh,
hãy tính số con thú, vì đó là số một người; số nó là sáu trăm sáu mươi sáu.”
Ai là người nầy? Phao-lô diễn tả người ấy là “Vì phải có sự bỏ đạo đến
trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra,” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3).
Tên gọi này chỉ vào uy quyền của giáo hoàng được tượng trưng bởi con
thú từ biển, mà cái tên trên các đầu nó chỉ về một danh xưng thiên thượng
mà người tự nhận là của mình và tự cho mình đứng vào chỗ của Con Đức
Chúa Trời tại thế gian.
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NGHIÊN CỨU BỔ TÚC:

Khải huyền cho thấy Ngày Sa-bát sẽ là một dấu của sự vâng phục trong
thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Chúng ta phải nhớ, không phải
vì một người thờ phượng trong ngày Chủ Nhật là có nghĩa là người ấy đã
mang dấu của con thú. Giữ ngày Chủ Nhật làm ngày thờ phượng trở nên
“dấu của con thú” chỉ khi nào người ta, mặc kệ những điều gian dối và đã
hiểu tỏ tường các vấn đề liên can đến việc giữ ngày Chủ Nhật làm ngày thờ
phượng, mà họ vẫn chọn theo Chúa hay chống lại Ngài. Tuy nhiên, thời kỳ
ấy sẽ đến trong tương lai.
“Chưa có ai nhận dấu của con thú. Thời kỳ thử thách chưa đến. Trong
mỗi hội thánh đạo Đấng Cơ Đốc đều có những kẻ tin Chúa thành thật, kể
cả trong vòng những người tín đồ của Công giáo La Mã. Không một ai bị
lên án cho đến khi họ đã nhận được ánh sáng và thấy được nghĩa vụ của
điều răn thứ tư. Nhưng khi sắc lệnh sẽ thi hành để áp đặt Ngày Sa-bát giả,
và tiếng kèn của thiên sứ thứ ba cảnh báo người ta về sự thờ phượng con
thú và ảnh tượng nó, thì đó là lúc sự phân chia giữa thật và giả đã biểu lộ
tỏ tường. Khi ấy, những kẻ vẫn tiếp tục vi phạm sẽ nhận dấu của con thú.”
– Ellen G. White, Evangelism, trang 234, 235.
Chúng ta phải nhớ giữ ngày Chủ Nhật ngày nay không làm một người
chết mất đời đời cũng như giữ Ngày Sa-bát không có nghĩa là người ta đã
được cứu. Thời kỳ sẽ đến, nhưng, khi “dấu của con thú” sẽ trở thành vấn
đề trọng yếu và sự chọn giữ một ngày để thờ phượng sẽ là bài thử nghiệm
lòng trung tín của mình. Khải huyền kêu gọi dân của Đức Chúa Trời hãy
nghiên cứu Kinh Thánh với một tấm lòng tìm kiếm lẽ thật, học và tra cứu
các lời tiên tri và cố gắng bằng mọi cách dùng phúc âm để tiếp cận với
những người mà ngày nay vẫn chưa biết đến Đấng Cơ Đốc và phúc âm.

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:
1. Khi bạn quan sát thế giới ngày nay, bạn thấy có xu hướng tôn giáo và

chính trị đang hiệp lại với nhau ở cương vị của chính quyền khắp thế
giới không? Các sự kiện nầy có cho bạn thấy lời tiên tri trong Khải
huyền 13 đang thành hình không?
2. Khi chúng ta chờ đợi ngày cuối cùng mà Kinh Thánh đã nói sẽ đến,
chúng ta phải có thái độ nào với Cơ Đốc nhân thuộc các giáo phái
Cơ Đốc khác? Hãy suy nghĩ về lời khuyên răn nầy, “Các mục sư của
chúng ta nên tìm cách đến gần mục sư của các giáo phái khác. Hãy cầu
nguyện cho họ và với họ, vì họ là những người Đấng Cơ Đốc đang can
thiệp vào. Họ có một trách nhiệm quan trọng. Là sứ giả của Chúa Cơ
Đốc, chúng ta phải thể hiện một lòng quan tâm sâu sắc, thành khẩn
nhất đối với những người chăn bày này.” – Ellen G. White, Testimonies
for the Church, bộ 6, trang 78. Trong thái độ chúng ta có cho các Cơ
Đốc nhân thuộc các giáo phái khác, làm thế nào để chúng ta tránh làm
chứng với một tinh thần không thể hiện người theo Chúa? Làm thế
nào chúng ta phải bày tỏ sự kính trọng của mình với niềm tin của họ
mà không thỏa hiệp theo sự tin tưởng của họ hay tổn hại đến niềm tin
của chúng ta?
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