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ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ
A.L. và Joyce Gill là những diễn giả, tác giả và giáo viên Thần học nổi tiếng thế giới. A.L. đã đi
truyền giáo tại hơn 50 nước trên thế giới, giảng tin lành trực tiếp cho hơn một trăm nghìn khán giả
và hàng triệu khán thính giả truyền thanh và truyền hình.
Họ đã bán hơn hai triệu bản ở Hoa Kỳ. Tác phẩm của họ đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, được
dùng cho các trường Kinh Thánh và các hội nghị trên toàn thế giới.
Qua lời giảng, dạy dỗ, biên soạn trên những cuốn sách cũng như trên những cuốn băng truyền thanh
và truyền hình về chân lý cải biến cuộc sống của Chúa đã đốt cháy tấm lòng của biết bao nhiêu
người trên thế giới.
Sự vinh quang kỳ diệu của Chúa đã được thể hiện qua những buổi thờ phượng và ca ngợi đã giúp
cho các tín hữu khám phá ra làm thế nào để trở thành những tín hữu chân thật và tương giao mật
thiết với Đấng Christ. Nhiều người đã khám phá tính rõ ràng và sự chiến thắng kỳ diệu của lời Chúa
qua lời dạy về thẩm quyền của người tin.
Gia đình Gill đã đào tạo rất nhiều tín hữu trở thành những vị mục sư được Đức Chúa Trời ban cho
năng lực siêu nhiên để thể hiện sự sống siêu nhiên của Chúa qua đời sống của họ. Nhiều người
trong số họ đã kinh nghiệm được sức sống siêu nhiên trong chín ân tứ mà Đức Thánh Linh đã hứa
ban trên đời sống và chức vụ của họ.
Cả A.L. và Joyce đều đã hoàn thành văn bằng cao học thần học. Riêng A.L đã bảo vệ thành công
học vị tiến sĩ thần học tại viện Đại học khải tượng Cơ Đốc Nhân. Chức vụ của họ cơ bản dựa trên
Lời của Đức Chúa Trời, lấy Chúa Giêxu làm trung tâm, mạnh mẽ trong đức tin và nhận sự dạy dỗ
từ Đức Thánh Linh.
Tình yêu của Cha Thiên Thượng đã thể hiện trên chức vụ của họ. Công việc giảng dạy và truyền
giáo của họ được Đức Chúa Trời xức dầu, thánh hóa, kỳ diệu hóa trong quyền năng của Ngài.
Qua các bài giảng của A.L và Joyce, đức tin của nhiều người đã được phục hồi trước sự vinh quang
và năng lực kỳ diệu của Đức Chúa Trời.

ĐÔI LỜI CÙNG GIÁO VIÊN VÀ HỌC VIÊN
Học hỏi từ quyển sách Thẩm Quyền Người Tin giúp nhìn thấy thẩm quyền được phục hồi trên mỗi
đời sống của mỗi học viên. Họ sẽ học cách loại bỏ sự thất bại và bắt đầu chiến thắng trong mọi trận
chiến trong cuộc đời. Những người tin sẽ năng động bởi tầm nhìn tươi mới về họ là ai trong Chúa
Giêxu Christ. Bài học này sẽ khai phóng sự dạn dĩ và tự tin về chiến thắng trong đời sống của học
viên.
Chúng tôi đề nghị trước khi giảng dạy tài liệu này thì giáo viên nên xem hay nghe những băng hình
của bài học này và cũng đọc những cuốn sách được liệt kê trong phần Đọc tham khảo. Các bạn
càng thấm đẫm chính mình bằng lẽ thật của Đức Chúa Trời liên quan đến thẩm quyền của người tin
và trận chiến thuộc linh thì những lẽ thật này càng sống động từ tâm trí đến tâm linh của bạn. Tài
liệu này sẽ cung cấp cho bạn dàn ý để bạn sử dụng khi bạn truyền đạt lẽ thật này cho những người
khác.
Minh họa bằng chính đời sống cá nhân góp phần quan trọng trong giảng dạy. Tác giả đã bỏ qua
phần này để mỗi giáo viên sẽ đưa ra những minh hoạ từ chính kinh nghiệm sống phong phú của
mình hay của những người khác để dạy dỗ cho học viên có thể hiểu.
Phải luôn nhớ rằng chính Đức Thánh Linh là Đấng đến dạy cho chúng ta tất cả mọi điều, chính
Ngài ở đó khi chúng ta học, hay khi chúng ta dạy, chúng ta phải luôn luôn để Thánh Linh hành
động và dẫn dắt.
Tài liệu này rất tốt cho tự học, học theo nhóm, trường Kinh Thánh, trường Chúa nhật và các nhóm
tư gia. Vì thế rất quan trọng cho mỗi giáo viên và học viên có sách bên cạnh trong suốt khóa học.
Những cuốn sách tốt nhất được ghi chép, gạch dưới, suy gẫm và lĩnh hội. Chúng tôi chừa chỗ để
các bạn có thể ghi chép và nhận xét. Khổ sách được thiết kế với hệ thống tham khảo nhanh để ôn
tập và giúp bạn xem lại những phần đã đọc. Khổ sách đặc biệt tiện lợi cho mỗi người, một khi bạn
đã học qua tài liệu này thì có thể truyền đạt nội dung của nó cho những người khác.
Phao lô đã viết cho Hội thánh Timôthê:
Những điều con đã nghe nơi Ta ở trước mặt nhiều người chứng, hãy giao phó cho mấy người
trung thành, cũng có tài dạy dỗ kẻ khác. II Timôthê 2:2.
Khóa học này được tổ chức như một khóa học Kinh Thánh trong Hệ Thống Phát Triển Mục Sư
Đoàn, gọi tắt là MINDS và là bước khởi đầu cho chương trình học. Khóa học này sẽ giúp ích rất
nhiều cho đời sống, chức vụ, cũng như việc giảng dạy sau này của các học viên. Những sinh viên đã
học qua có thể dạy cuốn sách này cách dễ dàng.
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Bài 1
BIẾT KẺ THÙ CỦA BẠN

CHÚNG TA ĐANG TRONG CUỘC CHIẾN!
Cuộc chiến

Với tư cách là những Cơ đốc nhân, chúng ta phải nhận biết về sự thật là chúng
ta có liên quan đến cuộc chiến. Một trong những chiến lược chính của Satan là
che mắt chúng ta với cuộc chiến mà chúng ta đang ở trong đó và vì vậy chúng
ta không phòng thủ chống lại sự tấn công của hắn. Nhưng Đức Chúa Trời đã
ban cho chúng ta mọi vũ khí mà chúng ta cần để đắc thắng kẻ thù của chúng ta!
II Côrinhtô 10:3,4 Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh
chiến theo xác thịt. Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là
không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa
Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy.
I Timôthê 6:12 Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời
đời, là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành
trước mặt nhiều người chứng kiến.
Thật quan trọng để nhớ rằng những vũ khí này không thuộc về thế gian. Chúng
thuộc về linh.
Nhiều tác giả trong Kinh Thánh Tân Ước đã sử dụng thuật ngữ về cuộc chiến.
Đây không phải là những thuật ngữ dùng làm biểu tượng, nhưng đúng hơn là sự
mô tả thật sự về trận chiến mà chúng ta đang tham gia. Những trận chiến phải
được hướng dẫn trong lãnh vực thuộc linh.

Kẻ thù của
chúng ta
Chúng ta đang dưới sự tấn công của kẻ thù trong mọi lãnh vực trong đời sống
hàng ngày và trong các mối quan hệ của chúng ta – trong chúng ta:
 Gia đình
 Tài chánh
 Công việc
 Tâm trí (Tâm thần)
 Thân thể (sức khỏe)
 Nhà cửa
 Hàng xóm
 Thành phố
 Các quốc gia
 Thế giới
Một trong những điều quan trọng nhất để học biết đó là trận chiến của chúng ta
không với con người. Cuộc chiến chống lại Satan và những linh xấu xa độc ác.
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Thẩm Quyền Của Người Tin
Đó là trong lĩnh vực linh. Bước vào cuộc xung đột với con người chỉ dẫn đến
sự thất vọng và thất bại.
AI LÀ KẺ THÙ CỦA CHÚNG TA?
Nếu chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong cuộc chiến, thì thật là quan trọng
xác minh kẻ thù của chúng ta là ai.
Có phải kẻ thù của chúng ta là –
 gia đình của chúng ta?
 người cùng làm việc với chúng ta?
 bậc cầm quyền của chúng ta?
 tài chánh của chúng ta?
Không!
Người thống trị
- Người có thẩm
quyền
Quyền lực- Lực
lượng thuộc linh
Sứ đồ Phaolô mô tả kẻ thù của chúng ta khá sinh động. Ông bảo chúng ta cuộc
chiến của chúng ta không phải với những người xung quanh chúng ta. Ông nói
chúng ta đang đánh trận không phải bằng thịt và huyết.
Êphêsô 6:12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là
cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng
các thần dữ ở các miền trên trời vậy.
Ma quỷ
Phierơ khẳng định rõ kẻ thù của chúng ta là ma quỷ.
I Phierơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như
sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể
nuốt được.
Mưu đồ
Mưu đồ của ma quỷ là những chiến lược và kế hoạch lừa dối mà hắn sử dụng
chống lại chúng ta. Hắn sử dụng một đội quân đánh trận trong việc cố gắng
đánh bại chúng ta. Tuy nhiên, khi chúng ta nhận biết kế hoạch của hắn, thì
chúng ta càng phải nhận biết áo giáp và vũ khí mà Đức Chúa Trời đã trang bị
cho trận chiến của chúng ta. Áo giáp là vũ khí phòng thủ của chúng ta. Vũ khí
là sự đắc thắng của chúng ta tấn công chống lại kẻ thù của chúng ta.
Êphêsô 6:11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng
vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.

Trang 8

Biết Kẻ Thù Của Bạn
Lời Khuyên
 Hãy bận rộn
với Chúa Giêxu
 Biết Thẩm
Quyền

 Đừng bao giờ
sợ hãi ma quỷ

Chúng ta không cần phải lo lắng hay quá sợ hãi với ma quỷ, những thuộc hạ của
hắn hay những mưu chước của hắn. Thay vào đó chúng ta phải bận rộn với
Chúa Giêxu. Khi chúng ta giữ mắt mình chăm xem nơi Ngài, chúng ta sẽ nhận
biết chúng ta là ai trong Ngài. Khi chúng ta nhận biết thẩm quyền của chúng ta
được phục hồi qua Chúa Giêxu, một sự dạn dĩ sẽ trỗi dậy trong linh của chúng
ta. Chúng ta sẽ không sợ hãi ma quỷ hay mưu chước của hắn.

ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TẠO DỰNG CÁC THIÊN SỨ
Đức Chúa Trời
là Thượng Đế

Đức Chúa Trời là Thượng Đế. Ngài luôn luôn tồn tại và Ngài là Đấng Sáng Tạo
nên mọi vật.
Giăng 1:1-3 Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi
Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi
Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.
Giăng 1:14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật;
chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con
một đến từ nơi Cha.
“Ngôi Lời” là Chúa Giêxu

Chúa Trời đã
tạo dựng các
Thiên sứ

Với tư cách là Con của Đức Chúa Trời, Chúa Giêxu đã tạo dựng nên mọi vật kể
cả các thiên sứ. Họ không chỉ được tạo dựng bởi Ngài mà còn được tạo dựng
cho mục đích thánh của Ngài.
Côlôse 1:16,17 Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên
trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc
quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài
mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững
trong Ngài.

Các thiên sứ
được thiết lập
Khi Phaolô liệt kê các ngôi, các quyền thế, các chức vương và quyền lực, đó là
đề cập đến các thiên sứ. Ông sử dụng các thuật ngữ liên quan đến chức năng
của họ
Các thiên sứ có các tên khác nhau
 Thiên sứ trưởng
 Các Chêrubim
 Các Sêraphim
Trang 9

Thẩm Quyền Của Người Tin
 Các sinh vật sống
Các thiên sứ có các chức năng khác nhau:
 Các ngôi
 Các quyền thế
 Các chức vương
 Các quyền lực
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ TẠO DỰNG LUCIFER

Vị trí trước đây
của Lucifer

Chúng ta biết Chúa Giêxu đã tạo muôn loài vạn vật, chúng ta biết rằng Ngài đã
tạo dựng Lucifer.

Vị trí chính của Lucifer là một vị trí được tôn trọng cao quý nhất. Một trong
những tên gọi của hắn là Sao Mai
Êsai 14:12 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa
xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!

Mô tả về
Lucifer

Gióp 38:7 Trong khi ấy các sao mai đồng hát hòa nhau, Và các con trai
Đức Chúa Trời cất tiếng reo mừng.
Cả tiên tri Êxêchiên và tiên tri Êsai giúp cho chúng ta hiểu biết sâu sắc qua sự
mô tả về Lucifer.

 Mô hình hoàn

hảo
 Đầy sự khôn
ngoan
 Tốt đẹp trọn
vẹn

Êxêchiên 28: 12b …. Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi gồm đủ tất cả,
đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn.

 Trang sức
bằng châu báu

 Tiếng nói
tuyệt vời

Êxêchiên 28:13a …..Ngươi đã có đầy mình mọi thứ ngọc báu, là ngọc mã
não, ngọc vàng lợt, ngọc kim cương, ngọc thủy thương, ngọc sắc biếc, ngọc
bích, ngọc sắc chàm, ngọc sắc xanh, ngọc thông hành, cùng vàng nữa.
Êxêchiên 28:13b …..Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ
ngày ngươi mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.
Trống là những nhạc cụ âm nhạc. Ống nhạc hơi là nhạc khí hơi như là ống sáo.
Êsai 14:11a Sự sang trọng với tiếng đàn cầm của ngươi đều xuống nơi Âm
phủ.
Tiếng của hắn nghe như một dàn nhạc lớn.

Trang 10
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 Vô tội
Êxêchiên 28:15 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên,
cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.
Chức năng của
Lucifer
Người Canh
Gác Ngai

Tiên tri Êxêchiên viết về chức năng của Lucifer lúc ban đầu là
Êxêchiên 28:14 Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; ta
đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo
giữa các hòn ngọc sáng như lửa.
Ngay trong lúc các chêrubim ở hai bên của ngôi thi ân che Hòm Giao Ước
(Xuất Êdíptô 25:18-22), Lucifer ở bên cạnh Đức Chúa Trời là nơi được tôn
trọng nhất. Với tư cách là Sao Mai hay là Con trai của sáng sớm, hắn bao phủ
và bảo vệ ngai của Đức Chúa Trời và phản chiếu hào quang và vinh hiển của
Đức Chúa Trời. Hắn được xức dầu với tư cách là một chêrubim bảo vệ. Hắn
được Đức Chúa Trời tin cậy giao cho trách nhiệm cao nhất.

Người Lãnh đạo
sự ngợi khen
Từ sự mô tả về khả năng âm nhạc của hắn, điều đó cho chúng ta biết rằng hắn
hướng dẫn các thiên sứ trong sự ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời của
họ và hắn bảo vệ ngai của Đức Chúa Trời đang được bao phủ bắng sự ngợi
khen và thờ phượng.

CUỘC CHIẾN TRÊN THIÊN ĐÀNG – SỰ SA NGÃ CỦA LUCIFER
Nguyên nhân
bởi sự kiêu ngạo
/ Sự nổi loạn
Hiểu sự nổi loạn của Lucifer, sự sa ngã và hậu quả của cuộc chiến trên thiên
đàng giúp cho chúng ta hiểu tầm quan trọng của cuộc chiến mà chúng ta đang
tham dự nơi thế gian
Êxêchiên 28: 15, 17 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng
nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong ngươi.
Lòng ngươi đã kiêu ngạo vì sự đẹp ngươi, và sự vinh hiển của ngươi làm
cho ngươi làm hư khôn ngoan mình. Ta đã xô ngươi xuống đất, đặt ngươi
trước mặt các vua, cho họ xem thấy.
Lucifer là hoàn hảo cho đến khi hắn tập trung sự chú ý của hắn vào vẻ đẹp của
chính mình thay vì vẻ đẹp của Đấng đã tạo nên hắn. Sự kiêu ngạo xuất hiện.
Hắn nghĩ về sự rực rỡ của chính mình thay vì giữ sự chú ý của hắn nơi sự sáng
chói rực rỡ của chính Đức Chúa Trời.
Trang 11
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Ta Sẽ

Có một ý muốn, ý muốn của Đức Chúa Trời đã cai trị cả vũ trụ cho đến khi sự
kiêu ngạo bước vào Lucifer.
Êsai 14:12-17 Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa
xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào!
Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng:
Ta sẽ lên trời,
Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời.
Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.
Ta sẽ lên trên cao những đám mây,
Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.
Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!
Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi; và nhìn ngươi cách ý tứ, mà
rằng: Có phải người nầy là kẻ đã làm rung rinh đất, day động các nước,
làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha
kẻ bị tù về nhà mình đó chăng?
Cho đến lúc đó chỉ có một ý muốn trong cả vũ trụ - ý muốn của Đức Chúa Trời.
Trong sự nổi loạn, Lucifer đã thực hiện ý muốn của hắn đối nghịch với ý muốn
của Đức Chúa Trời. Như được mô tả trong năm từ “Ta sẽ” của Lucifer thì sự
lừa dối và sự mô tả sự nổi loạn của hắn là một tiến trình dẫn đến lúc mà nỗ lực
thay thế Đức Chúa Trời bước lên ngai ở thiên đàng.

Trận chiến
Khải Huyền 12:7-10 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-ca-ên và
các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh
chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở
trên trời nữa.

 Satan và các
thiên sứ bị đuổi
ra

Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị
quăng xuống với nó.
Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và
nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ
Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta
trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.
Êxêchiên 28:16 Nhân ngươi buôn bán thạnh lợi, lòng ngươi đầy sự hung
dữ, và ngươi đã phạm tội; vậy ta đã xô ngươi như là vật ô uế xuống khỏi
núi Đức Chúa Trời; hỡi chê-ru-bim che phủ kia, ta diệt ngươi giữa các hòn
ngọc sáng như lửa!
Lucifer và các thiên sứ theo hắn bị đuổi ra khỏi thiên đàng.

Trang 12
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Kết quả của
trận chiến
Một phần ba các thiên sứ dưới sự điều khiển của Lucifer và họ sa ngã cùng với
hắn. Những thiên sứ khác dưới sự chỉ huy của thiên sứ Mi-ca-ên và Gáp-ri-ên
vẫn trung thành với Đức Chúa Trời.

Một phần ba
thiên sứ sa ngã
Khải huyền 12:4a Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem quăng
xuống đất.
Lucifer và “các thiên sứ của hắn” đã bị ném xuống hành tinh trái đất.

Đổi tên

Khải huyền 12:9 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.
Tên của Lucifer đã bị đổi. Nơi mà hắn được ban cho danh hiệu cao quý như
Con trai của sáng sớm và Cherubim được xức dầu, tên của hắn trở thành:
 con rồng
 con rắn
 ma quỷ
 Satan
Các thiên sứ dưới quyền của Lucifer, là những kẻ nổi loạn đi theo hắn, vẫn ở
những vị trí của chúng về các ngôi, các quyền thế, các chức vương và các quyền
lực nhưng tên của chúng bị thay đổi theo bản chất sa ngã của chúng. Bây giờ
chúng bị gọi là ma quỷ, quỷ sứ, tà linh.

 Sự thay đổi về
bản chất

Toàn bộ bản chất của Satan đã thay đổi. Hắn là:
 Sao mai
 Con trai sáng sớm
 Người hướng dẫn ngợi khen và thờ phượng
 Người canh giữ và bảo vệ ngai Đức Chúa Trời
Hắn trở nên:
 thối nát
 bẻ mặt
 đuổi ra khỏi Thiên đàng
Hắn mất:
 vẻ đẹp tuyệt vời của hắn
 vị trí cao nhất trong vương quốc Đức Chúa Trời
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Bản chất hắn trở nên:
 tối tăm
 xấu xa
 độc ác
 đầy sự căm ghét
Đây là hậu quả về tội kiêu ngạo và nổi loạn của hắn
CÂU HỎI ÔN TẬP:
1. Bạn hãy mô tả chức năng và vị trí của Lucifer trước đây

2. Mô tả sự nổi loạn, sự sa ngã của hắn và kết quả trận chiến

3.

Ngày hôm nay, ai thật sự là kẻ thù của các tín hữu
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Bài 2
THẨM QUYỀN TRÊN ĐẤT
TRÁI ĐẤT ĐƯỢC SÁNG TẠO
Bởi Đức Chúa
Trời

Trong Sáng thế ký chúng ta được kể rằng Đức Chúa Trời đã dựng nên trái đất.
Sáng thế ký 1:1 Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.

Để có người ở
Theo Êsai, trái đất không được tạo ra để trở nên trống không. Nó được hình
thành để có người ở.
Êsai 45:18 Vì Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên các từng trời, tức là
Đức Chúa Trời đã tạo thành đất và làm ra nó, đã lập nó cho bền vững,
chẳng phải dựng nên là trống không, bèn đã làm nên để dân ở, phán như
vầy: Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác!

Vô hình
Tuy nhiên, Sáng thế ký 1:2 mô tả đất vô hình, trống không và mờ tối. Sự mô tả
này cho thấy đó là một nơi chưa sẵn sàng làm nơi cư trú. Trong tiếng Hêbơrơ,
từ được dịch sang tiếng Anh “là” có thể được dịch chính xác là “vừa”.
Sáng thế ký 1:2 Vả, đất là (vừa) vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên
mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Trong Giêrêmi chúng ta tìm thấy từ Hêbơrơ được sử dụng và được dịch.
Giêrêmi 4:23-25 Tôi xem đất: Nầy, là (vừa) vô hình và trống không; xem
các từng trời: thì không có sự sáng. Tôi xem các núi, thấy đều rúng động;
mọi gò đều lung lay. Tôi xem: Chẳng còn một người, hết thảy chim trời
đều trốn tránh.
 Mờ tối và
trống không
Giêrêmi giải thích sự trừng phạt của Đức Chúa Trời khiến một nơi tốt đẹp trở
nên một nơi bị hủy phá (mờ tối).
Giêrêmi 4:23 Tôi xem đất: Nầy, là vô hình và trống không; xem các từng
trời: thì không có sự sáng.
Giêrêmi tiếp tục mô tả sự trừng phạt của Đức Chúa Trời trên trái đất.
Giêrêmi 4:26, 27 Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy
các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va, bởi cơn nóng giận của
Ngài.
Vì Đức Giê-hô-va phán như vầy: Cả đất sẽ hoang vu, nhưng ta không diệt
hết.
Trang 15
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Khả năng Satan bị đuổi xuống trái đất ở khoãng giữa Sáng thế ký 1:1 và Sáng
thế ký 1:2. (Xem ghi chú ở cuối phần này)
 Satan đến trái
đất

Thử hình dung Satan khi hắn bị đuổi xuống trái đất. Hắn đã từng giữ vị trí cao
nhất trên thiên đàng. Hắn có vẻ đẹp vượt quá sự mô tả. Hắn là sự phản chiếu về
sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên trong sự nổi loạn của hắn, hắn ao
ước hơn thế nữa. Hắn ao ước cai trị thiên đàng.
Có một trận chiến. Hắn và các thiên sứ đi theo hắn đã bị đuổi xuống trái đất.
Mọi nơi hắn nhìn thấy thì hắn được nhắc nhớ về Đức Chúa Trời Đấng Sáng
Tạo là người mà bây giờ hắn căm ghét vô cùng. Hắn được nhắc nhở là hắn đã
mất mọi điều vì sự nổi loạn của hắn.
Có lẽ Satan, với tính cách là kẻ đến để cướp, giết, hủy diệt, trong sự ganh ghét
và giận dữ cách mù quáng của hắn thật sự đã tàn phá trái đất này. Điều duy
nhất mà Satan đã bỏ đi để cai trị đã trở nên trông không, không có người ở và
tồn tại trong sự mờ tối.
Satan đã ao ước cai trị toàn vũ trụ. Bây giờ tất cả những gì hắn có là một hành
tinh nhỏ, tối tăm và trống không.

Trái đất được
phục hồi bởi
Đức Chúa Trời.

Trong Sáng thế ký 1:2 chúng ta đọc rằng Thần của Đức Chúa Trời vận hành
trên mặt nước. Sáng thế ký 1:3 chỉ rõ rằng Đức Chúa Trời phán “Phải có sự
sáng; thì có sự sáng.” Satan biết tiếng nói đó!
Hắn đã nghe trong thời gian trước đây. Hãy hình dung hắn ắt đã hoảng sợ khi
nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Ngay cả khi hắn ở trên trái đất này thì hắn cũng
không thể trốn khỏi Đức Chúa Trời. Ngay cả khi ở đây Đức Chúa Trời cũng
không để hắn một mình.
Satan ắt hẳn là run sợ biết bao nhiêu khi hắn nhìn xem Đức Chúa Trời phục hồi
trái đất trở lại vẻ đẹp nguyên thủy của nó trong năm ngày tới.

“Đức Chúa Trời
phán”

Trái đất được tạo dựng lại qua những lời phán. Thật là quan trọng để hiểu rằng
Đức Chúa Trời phán đưa những gì đã từng bị phá hủy trở lại.
Sáng thế ký 1:3 Đức Chúa Trời phán rằng: Phải có sự sáng; thì có sự sáng.

Câu 6 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có một khoảng không ở giữa
nước đặng phân rẽ nước cách với nước.
Câu 9 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Những nước ở dưới trời phải tụ lại
một nơi, và phải có chỗ khô cạn bày ra; thì có như vậy.
Trang 16

Thẩm Quyền Trên Đất
Câu 11 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh cây cỏ; cỏ kết hột
giống, cây trái kết quả, tùy theo loại mà có hột giống trong mình trên đất;
thì có như vậy.
Câu 14 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Phải có các vì sáng trong khoảng
không trên trời, đặng phân ra ngày với đêm, và dùng làm dấu để định thì
tiết, ngày và năm
Câu 20 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nước phải sanh các vật sống cho
nhiều, và các loài chim phải bay trên mặt đất trong khoảng không trên
trời.
Câu 24 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Đất phải sanh các vật sống tùy theo
loại, tức súc vật, côn trùng, và thú rừng, đều tùy theo loại; thì có như vậy.
Câu 26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như
hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc
vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Câu 29 Đức Chúa Trời lại phán rằng: Nầy, ta sẽ ban cho các ngươi mọi
thứ cỏ kết hột mọc khắp mặt đất, và các loài cây sanh quả có hột giống; ấy
sẽ là đồ ăn cho các ngươi.

Tất cả những điều tốt đẹp đã từng bị hủy phá trên trái đất này một lần nữa đã
được Đức Chúa Trời làm cho trở nên tốt đẹp trở lại. Kế hoạch của Đức Chúa
Trời là gì? Tại sao Đức Chúa Trời lại quan tâm đến hành tinh này?
Phản ứng của
Satan

Hãy tưởng tượng Satan kêu lên cùng ma quỷ đồng bọn của hắn, “Tại sao Đức
Chúa Trời không để yên cho chúng ta ở đây? Ông ấy đã có cả vũ trụ của Ông
ấy để cai trị và tất cả những gì chúng ta có chỉ là hành tinh nhỏ bé này.”
Hoảng sợ và căm ghét ắt hẳn là đã nắm chặt lấy Satan khi từng ngày trong năm
ngày mà hắn nghe tiếng của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời phán, trái đất
được phục hồi lại vẻ đẹp trước đây của nó. Sự căm ghét của Satan đối với Đức
Chúa Trời ắt hẳn đã gia tăng mỗi ngày.
Ghi chú: Các học giả Kinh Thánh không đồng ý với các chuỗi sự kiện liên quan đến sự sa ngã
của Satan và sự tạo dựng con người. Tài liệu trong bài học này dựa trên “thuyết khoãng trông”
dạy rằng có một “khoãng trống” thời gian giữa câu một và câu hai trong chương đầu tiên của
sách Sáng thế ký. Thuyết này dạy rằng Satan bị đuổi xuống trái đất sau sự nổi loạn của hắn và
hậu quả là trái đất trở nên vô hình, trống không và mờ tối như được mô tả trong câu hai.

Sự dạy dổ khác cho rằng sự nổi loạn và sa ngã của Satan xảy ra sau khi con người được dựng
nên. Cũng vậy các học giả không đồng ý về thời gian Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng xuống
trái đất.
Việc đồng ý các chuỗi sự kiện được mô tả trong bài này không quan trọng bằng việc hiểu rằng
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con người được tạo nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời, được ban cho thẩm quyền và
quyền chi phối tuyệt đối trên trái đất này. Thật quan trọng để hiểu rằng đây là lý do mà Satan
căm ghét con người vô cùng.

THẨM QUYỀN ĐƯỢC BAN CHO NHÂN LOẠI
Được dựng nên
theo ảnh tượng
của Đức Chúa
Trời.
Sau khi Đức Chúa Trời đã tạo nên trái đất, Ngài đã dựng nên người nam và
người nữ theo ảnh tượng của Ngài. Sau đó Ngài ban cho họ thẩm quyền trên tất
cả các vật đang sống trên mặt đất.
Cho họ có
thẩm quyền

Được ban cho
sự sống của Đức
Chúa Trời

Trong Sáng thế ký 1, chúng ta được dạy rằng loài người được dựng nên theo
ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Trong Sáng thế ký 9 một lần nữa chúng ta được
dạy cùng một điều như vậy
Sáng thế ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài
người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim
trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Sáng thế ký 9:6 Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ
máu lại; vì Đức Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài.
Biết rằng những người nam và người nữ được dựng nên theo ảnh tượng của
Đức Chúa Trời thật là quan trọng để hiểu vấn đề này vì ảnh tượng của Đức
Chúa Trời là một thẩm quyền.
Sáng thế ký 1:27 Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài
dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người
nam cùng người nữ.

Đức Chúa Trời nắn người nam từ bụi đất bằng đôi tay của Ngài, và sau đó Ngài
đã truyền vào người nam bằng chính sinh khí của Ngài. Đức Chúa Trời truyền
vào con người bằng chính bản chất của Ngài.
Ngài ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Sự sống của Đức Chúa Trời ở trong
chúng ta!

Thẩm quyền
trên Satan

Sáng thế ký 2: 7 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắn nên hình
người, hà sanh khí vào lỗ mũi; thì người trở nên một loài sanh linh.
Sau cuộc chiến trên thiên đàng, Satan đã bị đuổi xuống trái đất. Các bạn có thể
tưởng tượng nỗi căm ghét của hắn khi hắn nhìn thấy Đức Chúa Trời dựng nên
con người, truyền vào con người chính sự sống của Đức Chúa Trời, và sau đó
ban cho tạo vật mới này cai trị và quyền quản trị trên mọi sinh vật sống trên mặt
đất?
Satan đang sống trên trái đất! Quyền quản trị được ban cho con người kể cả
thẩm quyền trên Satan và những kẻ đi theo hắn.

Thẩm quyền
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Thẩm Quyền Trên Đất
được ban cho cả
hai

Đức Chúa Trời dựng nên Êva cùng Ađam, họ có thẩm quyền và quyền quản trị
trên mọi loài trong trái đất.
Trong Sáng thế ký 2 chúng ta có câu chuyện về sự dựng nên Êva.
Sáng thế ký 2:21-24 Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho A-đam ngủ mê, bèn
lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên
một người nữ, đưa đến cùng A-đam.
A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra.
Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.
Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả
hai sẽ nên một thịt.

Không chỉ
dành cho Ađam
Từ sự đề cập đầu tiên về con người, Đức Chúa Trời phán, “Hãy để họ cai
quản”. Ngài không nói “Hãy để người nam cai quản.”
Sáng thế ký 1:26-28a Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên
loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài
chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài
người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng
người nữ.

 Không trên
những người
khác

Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng: Hãy sanh sản,
thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị
loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt
đất.
Người nam không cai quản người nữ, người nữ cũng không cai quản người
nam, nhưng trở nên một thịt họ phải cùng nhau bước đi trong sự cai quản và có
thẩm quyền trên trái đất này.
Cùng nhau họ được ban thẩm quyền trên:
 loài cá biển
 loài chim trời
 loài súc vật
 khắp cả đất
 mọi vật sống

Con người không có quyền trên những đồng loại của mình. Ngài đã ban cho họ
thẩm quyền trên tất cả vật thọ tạo của Đức Chúa Trời trên trái đất này, trên
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Satan và trên ma quỷ là đồng bọn của hắn.

Con người được
ban cho ý chí tự
do
 Ý chí

Bây giờ Đức Chúa Trời có thẩm quyền và cai quản tuyệt đối trên toàn cõi vũ trụ
ngoại trừ hành tinh Trái đất. Ở đây Ngài đã ban thẩm quyền của Ngài cho
những tạo vật mới giống Đức Chúa Trời này được gọi là người nam và người
nữ.

Đức Chúa Trời ban cho Ađam một ý chí tự do. Ông có thẩm quyền để chọn
giữa vâng lời và không vâng lời Đức Chúa Trời. Con người được ban cho ý chí,
một sự chọn lựa, một ý chí tự do.
Ý chí của con người đã được thử nghiệm trong Vườn Êđen giữa vâng lời và
không vâng lơi, giữa ăn trái cây sự sống biết điều thiện và điều ác hay không
ăn.
Con người vẫn có ý chí tự do.
Sáng thế ký 2:16-17 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: Ngươi
được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều
thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.
SATAN GHÉT CON NGƯỜI
Satan ghét Ađam và Êva vì họ được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa
Trời. Ngay trong lúc họ được tạo ra, họ đã được ban mọi thứ mà hắn đã cố gắng
đoạt được bằng vũ lực.
 Họ trông giống như Đức Chúa Trời
 Họ nói giống như Đức Chúa Trời
 Họ bước đi giống Đức Chúa Trời
Họ được ban cho quyền quản trị trên mọi loài trên trái đất kể cả Satan. Đó là kể
cả mọi thứ hắn đã cai trị trên chúng. Đó là kể cả tất cả mọi thứ thuộc vương
quốc “của hắn.”
Nỗi sợ hãi lớn
của Satan
Satan biết thẩm quyền của chúng ta. Hắn biết điều Đức Chúa Trời đã phán và
đã làm.
Điều cực kỳ quan trọng đối với hắn là chúng ta không biết thẩm quyền của
chúng ta – rằng chúng ta không nhận biết và bắt đầu bước đi trong thẩm quyền
và quyền cai quản mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta. Satan có lý do để sợ
những người nam và những người nữ bước đi trong thẩm quyền mà Đức Chúa
Trời đã ban cho họ.

“ Ta sẽ” của
Satan
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Hãy nhớ những “Ta sẽ” của Satan được đưa ra trong Êsai.
Êsai 14:13-15 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng:

Thẩm Quyền Trên Đất
Ta sẽ lên trời,
Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời.
Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.
Ta sẽ lên trên cao những đám mây,
Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.
Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!
Mọi Thứ Đã
Được Ban Cho
Con Người
Mọi thứ Satan muốn có được trong sự nổi loạn của hắn thì Đức Chúa Trời đã
dựng nên con người được những điều đó!
 Satan nói, “Ta sẽ lên trời.”
Con người được dựng nên để có mối thông công với Đức Chúa Trời. Chúng ta
được dựng nên để bước đi và nói chuyện với Đức Chúa Trời của vũ trụ này!
Chúng ta được dựng nên để đồng cai trị với Ngài.
Khải huyền 20:6 Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống
lại thứ nhất! Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy; song
những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ,
cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
 Satan nói, “Ta sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời.”
Các ngôi sao của Đức Chúa Trời là đề cập đến các thiên sứ. Satan ước muốn có
vị trí quan trọng ở trên tất cả các thiên sứ.
Sứ đồ Phaolô viết rằmg một ngày nào đó chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ.
I Côrinhtô 6:2,3 Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian
sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét
đoán việc nhỏ mọn hơn sao?
Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao? Huống chi việc
đời nầy!
 Satan nói, “Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.”
Chúng ta được ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.
Êphêsô 2:6 ….và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong
các nơi trên trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.

 Satan nói, “Ta sẽ lên trên cao những đám mây”
Chúng ta sẽ gặp Chúa Giêxu trên không trung – trên những đám mây.
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I Têsalônica 4:16,17 Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng
tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng
xuống; bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước hết.
Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với
những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa, như vậy
chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.
 Satan nói, “Ta sẽ làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.”
Con người được dựng nên theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Bạn có còn tự
hỏi vì sao Satan căm ghét con người không?
Chúng ta được dựng nên để:
 Giống như Đức Chúa Trời
 Nói như Đức Chúa Trời
 Bước đi giống Đức Chúa Trời và
 Cai trị cùng Đức Chúa Trời!
Satan ắt hẳn là bị bẽ mặt biết bao nhiêu khi con người được ban cho mọi thứ mà
hắn cố có được trong sự nổi loạn của hắn.
CÂU HỎI ÔN TẬP:
1. Bằng chính lời của bạn hãy giải thích nguồn gốc của trái đất, sự sa ngã của Satan và
kết quả đoán xét trái đất.

2. Hãy mô tả cách Đức Chúa Trời thực hiện trong thẩm quyền và quyền cai trị khi Ngài
tái dựng lại trái đất.

3. Hãy giải thích tại sao Satan căm ghét bạn. Bạn đã làm gì để gây ra sự căm ghét đó?
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Kế Hoạch Lừa Dối Của Satan

Bài 3
KẾ HOẠCH LỪA DỐI CỦA SATAN
Satan thấy Ađam và Êva, và cả nhân loại cũng được ban cho cùng sự sống và
bản chất mà Đức Chúa Trời có. Satan ắt hẳn là khiếp sợ vì bây giờ con người có
thẩm quyền trên mọi vật ở trái đất.
Con người giống như Đức Chúa Trời. Con người hành động giống Đức Chúa
Trời. Mọi sự căm ghét mà Satan dành cho Đức Chúa Trời thì bây giờ hắn
chuyển hướng chống lại con người. Hắn không thể để con người thành công. Vì
vậy, Satan lập ra kế hoạch cho chính hắn!
KẾ HOẠCH CỦA SATAN
Sự lừa dối
Satan đã lừa dối các thiên sứ trên thiên đàng, và một phần ba các thiên sứ đã
theo hắn nổi loạn. Hắn có kinh nghiệm trong việc sử dụng trò lừa dối.
Đức Chúa Trời đã ban cho con người một ý chí tự do – họ có thể chọn vâng lời
hay không vâng lời. Cùng với sự tự do chọn lựa đó, Ngài cũng ban cho một
hình phạt đối với việc không vâng lời.

 Chính hắn đã
cải trang gây ra
sự Nghi ngờ
Đức Chúa Trời

Sáng thế ký 2:17 nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến;
vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết.

Satan đã chọn cách để chính hắn trá hình như một con rắn vì vậy hắn có thể vào
vườn mà không bị phát hiện ra. Hắn không có quyền để vào vườn và chắc hẳn
là Ađam sẽ đuổi hắn ra nếu Satan liều lĩnh bước vào vườn mà không cải trang.
Sáng thế ký 3:1a Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời
đã làm nên, có con rắn là giống quỉ quyệt hơn hết.
“Quỷ quyệt” có nghĩa là ranh mãnh hay xảo trá.
Satan đã ở trong thân thể của con rắn khi hắn nói chuyện với Êva. Ngày hôm
nay ma quỷ vẫn chiếm hữu cơ thể của con người hay động vật. Đó là sự cải
trang và sự che đậy của chúng đối với điều xấu xa mà chúng muốn thực hiện.
Sáng thế ký 3:1b Rắn nói cùng người nữ rằng: Mà chi! Đức Chúa Trời há
có phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn sao?
Satan đã gây nghi ngờ về điều mà Đức Chúa Trời đã phán và cùng lúc ấy bỏ
qua hình phạt đối với tội lỗi.
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 Trích dẫn lời
Đức Chúa Trời
Hãy nhận biết Satan trích dẫn lời Đức Chúa Trời với mục đích bóp méo lời đó
cho mục đích lừa dối của hắn.
Sáng thế ký 3:2,3 Người nữ đáp rằng: Chúng ta được ăn trái các cây trong
vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán
rằng: Hai ngươi chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, e khi
hai ngươi phải chết chăng.
Êva đã thêm từ “đá động đến” vào điều Đức Chúa Trời thật sự nói, nhưng bà
vẫn nhớ đến hình phạt.

 Sự dối trá của
Satan
Câu 4b “Hai ngươi chẳng chết đâu.”
Satan đã phủ nhận lời Đức Chúa Trời đã nói nhưng Êva vẫn tiếp tục lắng nghe.
Khi đó Satan hứa một phần thưởng cho tội lỗi.

 Các ngươi sẽ
như Đức Chúa
Trời
Câu 5. nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây
đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.
Satan nói với Êva và Ađam “mắt các ngươi sẽ mở ra và các ngươi sẽ giống như
Đức Chúa Trời!” Thật sự họ đã giống như Đức Chúa Trời rồi nhưng Satan đã
đánh lừa để họ muốn có nhiều hơn.
AĐAM VÀ ÊVA PHẠM TỘI
Cả hai đều
phạm tội
Đã nhiều lần chúng ta hình dung Êva ở một mình khi Satan, dưới hình dáng của
con rắn đến bên bà. Đó không phải là điều mà Kinh Thánh nói. Trong câu sáu
chúng ta đọc, “rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.”
Cả hai cùng không còn làm theo Lời Đức Chúa Trời mà làm theo ý thức tự
nhiên, nghe theo Satan và ăn trái của cây.
Câu 6 Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để
mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn
nữa.
Khi Ađam và Êva không vâng lời Đức Chúa Trời và ăn trái cấm thì bản chất
của Đức Chúa Trời lìa khỏi họ. Họ đã được mặc lấy sự sáng vinh hiển – bản
chất của Đức Chúa Trời – thì ngay lúc bấy giờ họ bị lõa lồ.
Sử dụng cây biết điều thiện và điều ác, Satan đã lừa dối được Ađam và Êva,
đánh lừa và đánh bại họ.
Satan không thay đổi. Ngày hôm nay thủ đoạn của hắn cũng giống như vậy!
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Họ bị bỏ lại
 Bị đánh bại
 Lõa lồ

Satan đã lừa được họ và nhân loại bị tước đi sự bao phủ, quyền cai quản và
thẩm quyền của họ.
Sáng thế ký 3:7 Đoạn, mắt hai người đều mở ra, biết rằng mình lõa lồ, bèn
lấy lá cây vả đóng khố che thân.

 Sợ hãi
 Trốn tránh

 Vẫn ở trong
ảnh tượng của
Đức Chúa Trời

Satan đã đánh bại Ađam và Êva. Bấy giờ, những con người đã từng cai trị trái
đất này đang sợ hãi và chạy trốn sau một bụi cây!
Sáng thế ký 3:10 A-đam thưa rằng: Tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn,
bèn sợ, bởi vì tôi lõa lồ, nên đi ẩn mình.

Thật là quan trọng để hiểu rằng ngay sau khi Ađam và Êva phạm tội họ vẫn còn
trong ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên sự sống của Đức Chúa Trời
không còn trong họ nữa. Họ đã chết về mặt thuộc linh.
Sáng thế ký 9:1, 2, 6 Đức Chúa Trời ban phước cho Nô-ê cùng các con trai
người, mà phán rằng: Hãy sanh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy trên mặt
đất. Các loài vật ở trên đất, các loài chim trời, và các vật hành động trên
đất, cùng các cá biển, đều sẽ kinh khủng ngươi và bị phú vào tay ngươi.
Hễ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Đức
Chúa Trời làm nên người như hình của Ngài.
Con người vẫn:
 sanh sản
 gia tăng
 làm đầy dẫy trên đất
 chinh phục
 có quyền cai quản và cai trị
Bây giờ điều này sẽ được thực hiện trong sự đau đớn qua việc phải làm đổ mồ
hôi trán và mọi sinh vật sống sẽ là điều làm con người kinh hãi.

Ôn lại
Đức Chúa Trời đã dựng nên Ađam và Êva để cai trị trái đất này. Tuy nhiên khi
con người không vâng lời Đức Chúa Trời và thực hiện ý muốn của mình trái với
ý muốn của Đức Chúa Trời thì con người chết về mặt thuộc linh. Con người đã
bị tước đoạt đi thẩm quyền và quyền cai quản mà Đức Chúa Trời đã ban cho.
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Ý mu n c a

c Chúa Tr i dành cho ng i nam và ng i n

là có th m quy n và quy n cai qu n.
Ý mu n c a Satan

i v i con ng i là n i lo n ch ng l i
c Chúa Tr i.

A am và Êva có s ch n l a
H có ý chí
H

th c hi n –

th c hi n –

ã h ng ý mu n c a h theo Satan
Satan o t t A am các t c v :
Ng i cai tr th gi i này,
Hoàng t c a th gian này.

SAU KHI CON NGƯỜI PHẠM TỘI
Những sự rủa sả
đến
 Trên con rắn
Vì con rắn đã cho phép Satan sử dụng thân thể của nó, vì vậy có một lời rủa đã
giáng trên mọi loài rắn.
Sáng thế ký 3:14 Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn phán cùng rắn rằng: Vì
mầy đã làm điều như vậy, mầy sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các
loài thú đồng, mầy sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời.
 Trên người nữ
Có hai phần trong lời rủa sả giáng trên người nữ. Người nữ sẽ chịu đau đớn khi
sanh con và chồng cai trị người.
Sáng thế ký 3:16 Ngài phán cùng người nữ rằng: Ta sẽ thêm điều cực khổ
bội phần trong cơn thai nghén; ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con;
sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi.
Khi một người nữ tiếp nhận Đức Chúa Giêxu Christ là Đấng cứu rỗi cho chính
đời sống mình thì người nữ đó tái nhận lại vị trí của mình đã được tạo dựng
trước đây. Chúa Giêxu đã nên sự rủa sả vì người nữ.
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Galati 3:13 Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp,
bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, - vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ
bị treo trên cây gỗ.
 Trên người
nam

Sự rủa sả giáng trên người nam là phải làm việc cực nhọc để bảo đảm có thức
ăn.
Sáng thế ký 3:17 Ngài lại phán cùng A-đam rằng: Vì ngươi nghe theo lời
vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn, vậy, đất sẽ bị rủa sả vì ngươi;
trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn.

 Trên đất
Mặt đất cũng bị rủa sả.
Câu 18, 19 Đất sẽ sanh chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng
ruộng; ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi
trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.
 Trên Satan
Ngay lúc Satan có được sự chiến thắng lớn trên con người thì Đức Chúa Trời
phán một lời rủa sả trên hắn.
Sáng thế ký 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng
dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy
sẽ cắn gót chân người.
Đức Chúa Trời nói với Satan là kẻ ở bên trong con rắn và phán với hắn rằng
dòng dõi của người nữ sẽ giày đạp đầu nó.
Lời hứa về sự
cứu chuộc

Lời rủa sả giáng trên Satan cũng là lời hứa đầu tiên về sự đến của Đấng Mêsi.
“Dòng dõi” là một sự tiên tri về Chúa Giêxu là người phải được sanh ra từ một
người nữ.
Satan sẽ ở dưới chân của Chúa Giêxu. Đầu của hắn sẽ bị giày đạp và chà nát.

Các biểu tượng
về tương lai
Trong câu chuyện về sự sa ngã của con người thì có một vài loại hay một vài
biểu tượng về tương lai.
 Lá cây vả
Lá cây vả mà Ađam và Êva sử dụng để che thân họ tượng trưng cho sự cố gắng
của con người để che đậy tội lỗi của chính mình. Chúng tượng trưng cho các
tôn giáo được lập nên bởi con người.

Trang 27

Thẩm Quyền Của Người Tin

 Các con thú bị
giết

Sự đổ huyết đầu tiên được thực hiện bởi Đức Chúa Trời để che phủ cho Ađam
và Êva. Đây là một dấu hiệu hay là một cách nói về Chúa Giêxu sẽ bị giết như
một sự đền tội cho tội lỗi của cả thế gian.

Kế hoạch của
Đức Chúa Trời
Ngay thời điểm đen tối nhất trong lịch sử loài người thì Đức Chúa Trời đã có
kế hoạch về sự cứu rỗi cho cả nhân loại.
Chúa Giêxu Christ, Con của Đức Chúa Trời, với ý chí tự do của Ngài sẽ ban sự
sống của Ngài cho chúng ta.
Qua sự chết của Ngài, Ngài sẽ đưa Satan đến chỗ thất bại. Satan sẽ cắn gót
chân của Chúa Giêxu, nhưng Chúa Giêxu sẽ giày đạp đầu của Satan. Thẩm
quyền của Satan sẽ bị giày đạp và thẩm quyền đó sẽ được phục hồi cho con
người theo như kế hoạch từ lúc ban đầu của Đức Chúa Trời.
KẾ HOẠCH CỦA SATAN
Sự lừa dối của
Satan
Satan không bao giờ ngừng nghỉ căm ghét và sợ hãi những người nam và người
nữ là những người được tạo ra giống Đức Chúa Trời và hành động như Đức
Chúa Trời. Kế hoạch lừa dối của hắn chưa bao giờ ngừng lại cả. Qua sự lừa
dối, các vị lãnh đạo thuộc linh xuyên suốt các thời đại đã bị cướp mất quyền
lực. Họ trở nên những người lãnh đạo mù của những người mù.
Các nhiệm vụ
của Satan
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Satan đã tổ chức đội quân của hắn lập ra kế hoạch cho cuộc chiến. Những kẻ
cai trị bóng tối được phân công ở mỗi quốc gia, mỗi người nam, người nữ và
trẻ con để đặt họ dưới cảnh nô lệ. Sự hướng dẫn cho chúng là phải cướp, giết
và hủy diệt.
Đức Chúa Trời đưa luật pháp đến cho nhân loại, qua đó họ có thể có được sự
tha thứ về tội lỗi và bước đi đồng công với Ngài. Nhưng trong bốn ngàn năm
qua Satan sống thống trị trên thế gian bởi vì sự không vâng phục của con
người.
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Con ng i
c d ng nên cai tr hành tinh này :
b ui mù và n xin bên
ng
b trói bu c v i linh c a s y u u i,
b chi m h u b i i quân c a ma qu .
G ng m t và thân th
c d ng nên gi ng c Chúa Tr i,
b phá h y b i b nh phong áng s .
Nh ng ng i nam và ng i n
c d ng nên th ng tr và
cai tr ang s ng trong th t b i!

CÂU HỎI ÔN TẬP:
1. Giải thích vì sao Satan cực kỳ căm ghét các tạo vật được gọi là người nam và người nữ.

2. Mô tả hậu quả về tội lỗi và sa ngã của con người.

3. Lời hứa về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được bày tỏ trong Sáng thế ký 3: 15 là gì?
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Chúa Giêxu Thi Hành Chức Vụ Với Thẩm Quyền

Bài 4
SỰ ĐẾN CỦA CHÚA GIÊXU
KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
AĐAM ĐẦU TIÊN – AĐAM CUỐI CÙNG
Đức Chúa Trời
sai Con Ngài đến
Khi Ađam và Êva đầu tiên phạm tội, Đức Chúa Trời đã hứa sai Con Ngài,
dòng dõi của người nữ giày đạp đầu của Satan. (Sáng thế ký 3:15) Phaolô nói
về sự kiện này và liên hệ điều này với lời hứa đầu tiên về một Đấng cứu
chuộc.
Galati 4:4, 5 Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con
Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những
kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài.
Mối thông công của con người với Đức Chúa Trời và thẩm quyền của con
người được phục hồi bởi sự hy sinh thay thế mà Chúa Giêxu sẽ thực hiện khi
Ngài chết trên thập tự giá.

Ađam mang đến
tội lỗi

Được cứu chuộc khỏi tội lỗi, hình phạt của tội lỗi và hậu quả rủa sả từ luật
pháp, con người được sanh lại trong gia đình của Đức Chúa Trời. Con người
có thể trở nên một tạo vật mới. Một lần nữa con người có thể tiếp nhận Thánh
linh của Đức Chúa Trời vào đời sống của mình.

Tội lỗi bước vào thế gian qua sự không vâng lời của Ađam.

Chúa Giêxu
mang đến
 Sự công bình

Rôma 5:12 Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại
bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người
như vậy, vì mọi người đều phạm tội

Qua sự đầu phục hoàn toàn của một người, Chúa Giêxu, mà nhiều người có
thể trở nên công bình

 Tin lành

Câu 19. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người
khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một
người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.

Sau khi Ađam và Êva phạm tội, khi họ biết Đức Chúa Trời đang đến, họ ẩn
mình trong những bụi cây. Bấy giờ Chúa Giêxu Con Đức Chúa Trời đến và
các thiên sứ nói, “Đừng sợ! Đây là tin lành cho các ngươi.”

Trang 30
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Luca 2:10 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người
khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một
người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.

 Bình an cho

loài người

Một thiên sứ bắt đầu sứ điệp cho những người chăn chiên tại sườn đồi
Bếtlêhem trong đêm đó, nhưng sự vui mừng trên thiên đàng quá lớn, thế giới
thánh linh bỗng bùng lên và tuôn tràn vào thế giới tự nhiên.
Câu 13 – 14. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen
Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an
dưới đất, ân trạch cho loài người!
Một lời hứa tuyệt vời đã được ban ra, ngay khi Đấng Christ được sanh ra.
“Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người.”
Không chi có th t bày
Ni m vui c a c thiên hà hôm nay
Thiên th n ca hát chúc tôn
Hi n ra tr c m t nh ng ng i ch n chiên
Các vì tinh tú kh p mi n
Cùng
Cùng nhau loan báo tin Ngài giáng sanh

CHÚA GIÊXU SỐNG Ở THẾ GIAN NHƯ MỘT CON NGƯỚI!
Chúa Giêxu đã thi hành công tác trong thẩm quyền và quyền năng khi ở thế gian này
như Đức Chúa Trời hay như một con người – được Đức Thánh Linh ban cho quyền
năng?
Chúa Giêxu ,
Ađam cuối cùng
Phaolô sánh Chúa Giêxu như Ađam Cuối Cùng.
I Côrinhtô 15:45 Ấy vậy, có lời chép rằng: Người thứ nhứt là A-đam đã nên linh
hồn sống. A-đam sau hết là thần ban sự sống.
Chúa Giêxu với tư cách là Ađam Sau Cùng, bước đi và dạy dỗ trong thẩm quyền trên
đất ngay cả khi Ngài đã dựng nên Ađam Đầu Tiên để làm điều đó.
Hiểu rõ điều này rất quan trọng vì luật pháp chỉ được trọn với Ađam Sau Cùng, là
người có thể giải phóng chúng ta khỏi luật pháp.

Trang 31
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Chỉ khi trở nên con người Ngài mới có thể trở thành Đấng Cứu Chuộc của chúng ta.
Thật cần thiết khi Ngài đánh bại Satan, với tư cách là một con người, để đoạt lại thẩm
quyền mà Satan đã cướp từ Ađam đầu tiên.

Sự Báp tem của
Chúa Giêxu
 Đức Thánh
Linh ngự trên
Ngài

Vi Chúa Giêxu là người hoàn hảo đầu tiên kể từ Ađam đến nay, Ngài có thẩm quyền
đã ban cho Ađam. Khi Đức Thánh Linh ngự trên Ngài, Ngài cũng có quyền năng của
Đức Chúa Trời trong Ngài.

Giăng Báptít đã nhìn thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống trên Chúa Giêxu
và sự kiện này quan trọng đến nỗi tất cả bốn sách Phúc âm đều có ghi lại (Mác 1:10;
Luca 3:22; Giăng 1:32).

 Các phép lạ
được thực hiện

Mathiơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng
chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống
như chim bồ câu, đậu trên Ngài.

Chúa Giêxu không thực hiện phép lạ nào trong suốt ba mươi năm đầu tiên trong cuộc
đời của Ngài, nhưng khi Ngài bắt đầu công khai chức vụ thì Đức Thánh Linh giáng
trên Ngài. Khi đó trong quyền năng của Đức Thánh Linh thì chức vụ về phép lạ của
Chúa Giêxu bắt đầu.
Thẩm quyền của Đức Chúa Trời vận hành cùng Thánh Linh của Đức Chúa Trời là cặp
đôi quyền năng của sự đắc thắng!
Chúa Giêxu đã
từ bỏ những đặc
quyền với tư
cách Đức Chúa
Trời
 Ngài tự bỏ
chính mình
Sứ đồ Phaolô ban cho chúng ta một cái nhìn thấu vào tâm trí của Đấng Christ khi Ngài
đến thế gian này. Phaolô viết rằng Chúa Giêxu đã không nghĩ đến những thuộc tính
của Ngài như là Đức Chúa Trời.
Philíp 2:5-8 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn có hình
Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên
nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài
người; Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến
chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Chúa Giêxu sẵn lòng:
Tự bỏ mình đi
 Lấy hình tôi tớ
 Trở nên giống như con người
 Tự hạ mình xuống
 Vâng phục cho đến chết
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Chúa Giêxu có bản chất của Đức Chúa Trời và ngang bằng với Đức Chúa Trời và tuy
nhiên Ngài đã từ bỏ chính Ngài về tất cả các quyền như Đức Chúa Trời, thi hành công
tác trên thế gian này như một con người. Ngài mặc cho chính mình Ngài hình của một
tôi tớ với hình dạng bên ngoài như một con người. Ngài hạ mình và vâng phục đến
chết. Ngài đến thế gian này như một con người và quyền năng của Ngài trên thế gian
này đến qua Đức Thánh Linh.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Ađam, con người đầu tiên đã không vâng phục Đức Chúa Trời và dâng thẩm quyền
của mình cho Satan. Chúa Giêxu, là Ađam Sau Cùng, sẽ thực hiện mọi việc trên thế
gian này với tư cách là một con người được ban quyền năng bởi Thánh Linh Đức
Chúa Trời. Ngài là một con người hoàn hảo để thi hành những công vụ mà Ađam đã
được dựng nên để làm.
Như con của
loài người
Trong khi Chúa Giêxu ở tại thế gian, thẩm quyền Ngài sống với tư cách là Con của
Con người. Trong phân đoạn sau, Giăng đã sử dụng từ chọn lựa rất chính xác: “Con
Đức Chúa Trời” – “Con loài người”.
Giăng 5:25-27 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, giờ đến, và đã đến rồi,
khi những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ
được sống. Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Con có
sự sống trong mình vậy. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho Con, vì là
Con người.
Sự chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời. Bên ngoài thế gian này, Chúa Giêxu
hành động như phần của Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một – Đầu.
Tại thế gian, Chúa Giêxu bước đi trong thẩm quyền bởi vì Ngài là con loài người. Con
người được tạo dựng để bước đi với thẩm quyền và quản trị. Đó là con người Giêxu
có thẩm quyền. Đó là vì Ngài là Con loài người, Ađam Sau Cùng chứ không phải vì
Ngài là Con Đức Chúa Trời.
Nếu Chúa
Giêxu làm được,
thì chúng ta
cũng có thể làm
được
Chúa Giêxu chỉ làm những điều mà thuở ban đầu con người được dựng nên để thực
hiện trên đất. Ngài bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh, chứ không phải là
trong quyền năng của Con Đức Chúa Trời!
Điều này rất quan trọng với chúng ta! Nếu Chúa Giêxu đã sống như một con người
trên thế gian, thì chúng ta có thể thực hiện những việc giống như Ngài đã làm. Chúng
ta có cùng một quyền năng, cùng thẩm quyền và quyền để thực hiện mọi việc mà
Chúa Giêxu đã làm khi Ngài có mặt ở thế gian với tư cách là một Con người.

Trang 33

Thẩm Quyền Của Người Tin
ĐỐI DIỆN VỚI SỰ CÁM DỖ GIỐNG NHƯ MỘT CON NGƯỜI
Bị cám dỗ như
chúng ta

Đức Chúa Trời đã ban cho Ađam và Êva một ý chí tự do, một sự chọn lựa, một
ý muốn. Chúa Giêxu có cùng ý muốn này. Để hoàn tất vai trò của Ađam Sau
cùng, Chúa Giêxu cũng phải chịu cám dỗ.
Ađam và Êva bị cám dỗ trong ba lĩnh vực:
 Xác - Êva nhìn thấy trái rất ngon để làm thức ăn.
 Hồn - Satan đã hứa cho bà sự khôn ngoan, biết điều thiện và điều ác
 Linh – Cuối cùng hắn hứa với bà rằng bà sẽ giống Đức Chúa Trời
Chúa Giêxu cũng bị cám dỗ trong ba lĩnh vực này.

Cám dỗ thứ
nhất – Xác
Chúa Giêxu đã ở trong đồng vắng trong bốn mươi ngày. Trong thời điểm của sự
yếu ớt về thân thể, Satan thử cám dỗ Chúa Giêxu sử dụng quyền năng của Ngài
như là Con Đức Chúa Trời để thỏa mãn các nhu cầu về thân thể vật lý của Ngài.
Nhưng Chúa Giêxu đã từ bỏ đặc tính của Đức Chúa Trời khi Ngài đến thế gian
để sống như Con loài người.

Thỏa mãn
những nhu cầu
thể chất
Mathiơ 4:1-3 Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng
vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi
đêm rồi, sau thì đói. Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi
phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
Khi kẻ cám dỗ đến với Ngài, hắn nói, “Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy
tự chứng minh đi, hãy lấy lại các quyền của ngươi như là Đức Chúa Trời. Nếu
ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy ra lệnh cho những hòn đá nầy trở nên bánh
đi.”
Nếu Chúa Giêxu hóa đá thành bánh thì Ngài đã không hành động giống như
một con người. Ngài đã sử dụng thuộc tính của Ngài như Đức Chúa Trời. Nếu
Ngài làm điều đó, thì Satan ắt hẳn là đã đánh bại Ađam đầu tiên và Ađam Sau
Cùng.

Chúa Giêxu
đáp
Chúa Giêxu đáp lại Satan bằng cách trích dẫn Lời Đức Chúa Trời.
Mathiơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng
phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa
Trời.
Hãy lưu ý là Chúa Giêxu đã nhận biết Chính Ngài là một con người.
Câu 5. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền
thờ.
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Cám dỗ thứ hai
– Hồn

 Hãy tỏ chính
mình đi

Cám dỗ thứ hai là trong lĩnh vực linh hồn. Satan đã cám dỗ Chúa Giêxu lý luận
trái với ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của Ngài và hành động theo
cảm xúc của Ngài.

Câu 6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo
mình xuống đi; vì có lời chép rằng:
Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì:
Các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay,
Kẻo chân ngươi vấp nhằm đá chăng.
Đây là phần tiếp thêm của cùng một sự cám dỗ cơ bản, “Nếu ngươi là Con Đức
Chúa Trời …” Satan biết Ngài là Con Đức Chúa Trời. Đời sống của Chúa
Giêxu trên thế gian này là phải sống như Con của loài người, Ađam Sau Cùng.

 Chúa Giêxu
đáp

Chúa Giêxu đã đánh bại Satan qua việc trưng dẫn chính xác Lời Đức Chúa
Trời. Ngài là Đức Chúa Trời và Satan biết rõ điều đó
Câu 7 Đức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa
là Đức Chúa Trời ngươi.

Cám dổ thứ ba
– Linh

 Làm Chúa thế
gian

Trong sự cám dỗ thứ ba, Satan tặng cho Chúa Giêxu toàn bộ vương quốc của
thế gian này. Đó không phải là lý do mà Chúa Giêxu đến thế gian này sao?
Không phải Ngài có mặt ở đây để giành lại thế gian từ Satan sao?

Mathiơ 4:8, 9 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các
nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; mà nói rằng: Ví bằng ngươi
sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.
Satan có quyền ban những vương quốc này cho Chúa Giêxu. Satan đã lừa dối
và cướp đi thẩm quyền của Ađam, là người cai trị thế gian này.
Nhưng Chúa Giêxu không quan tâm đến việc lấy lại thế gian từ tay Satan dưới
bất kỳ hình thức nào nếu điều đó đi ngược lại ý Cha.

 Chúa Giêxu
đáp

Chúa Giêxu không vào trận chiến với Satan. Ngài không tranh luận với hắn về
việc ai là người cai trị thế gian. Chúa Giêxu bảo hắn lui ra. Một lần nữa Ngài
phán Lời của Đức Chúa Trời.

Trang 35
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Mathiơ 4:10 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan,
ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức
Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.
Ôn lại

Nếu Chúa Giêxu đã hành động như Con Đức Chúa Trời khi Satan cám dỗ Ngài
làm, thì Ngài ắt hẳn là từ bỏ các quyền của Ngài như Con của loài người. Ngài
sẽ không còn đủ tiẹu chuẩn để trở thành Người thay thế hoàn hảo để ban sự cứu
chuộc cho nhân loại.
Satan đề nghị cho Chúa Giêxu thứ mà Ngài đến để lấy lại – quyền cai trị thế
gian này. Ắt hẳn là thật “dễ dàng” để làm theo cách của Satan – không có sự
chết trên thập tự giá. Chúa Giêxu biết rằng không có sự đổ huyết của Ngài thì sẽ
không có sự tha tội.
Ngay cả khi Chúa Giêxu sắp chết trên thập tự giá, Satan, thông qua con người,
đã chế nhạo Chúa Giêxu với cùng những lời tương tự.
Mathiơ 27:40 …Ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy
cứu lấy mình đi! Nếu ngươi là Con Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây
thập tự!
Thường thì Satan sẽ đề nghị cho chúng ta những điều mà Đức Chúa Trời đã hứa
cho chúng ta. Những gì chúng ta phải làm là thỏa hiệp trong một số lĩnh vực.
Cách để chúng ta thắng hơn các âm mưu của Satan là phải biết và công bố Lời
Đức Chúa Trời.

CHÚA GIÊXU, TẤM GƯƠNG CỦA CHÚNG TA TRONG VIỆC CHỐNG LẠI SỰ CÁM DỖ
Chúa Giêxu
hiểu sự cám dỗ

Trong câu chuyện Chúa Giêxu chịu cám dỗ được chép trong Mathiơ, chúng ta
có cơ hội học biết cách đánh bại Satan trong lĩnh vực này. Chúng ta cũng có
quyền tự do chọn lựa. Chúng ta cũng sẽ bị cám dỗ nhưng giống như Chúa
Giêxu đã bước đi trong sự đắc thắng – chúng ta cũng có thể như vậy!
Phaolô nhấn mạnh rằng vì Chúa Giêxu đã chịu sự cám dỗ, Ngài có thể giúp
những ai đang bị cám dỗ.
Hêbơrơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có
thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.

Chúa Giêxu bị
cám dỗ như
chúng ta
Chúng ta có thể kinh nghiệm một sự tin chắc vững vàng vì biết rằng Chúa
Giêxu đã chịu cám dỗ trong mọi lĩnh vực như chúng ta. Chúa Giêxu đã không
đầu hàng sự cám dỗ đó thì chúng ta cũng có thể bước đến với Đức Chúa Trời và
nhận được sự giúp đỡ siêu nhiên của Ngài để chống lại sự cám dỗ.
Hêbơrơ 4:14-16 Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải
qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền
giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm
chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử
thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng
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Mọi sự cám dỗ
đều như nhau

ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm
được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

Một trong những chiến lược của Satan là làm chúng ta cảm thấy rằng chúng ta
khác biệt, rằng sự cám dỗ của chúng ta là duy nhất hoặc khó hơn điều những
người khác chịu đựng. Nhưng tất cả mọi cám dỗ đều như nhau và Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng ta một lối thoát để hầu cho chúng ta có thể đứng trên nó.
I Côrinhtô 10:13 Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá
sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị
cám dỗ quá sức mình đâu; nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho
ra khỏi, để anh em có thể chịu được.
Theo gương
Chúa Giêxu
Chúa Giêxu là tấm gương cho chúng ta. Giống như Chúa Giêxu đã trả lời Satan
bằng Lời Đức Chúa Trời, thì chúng ta cũng làm y như vậy.
Khi Satan đến bên Chúa Giêxu, Chúa Giêxu không:
 Tranh cãi với Satan
 Lý luận với Satan
 Cân nhắc việc làm theo cách của Satan
Chúa Giêxu trích Lời Đức Chúa Trời đã được chép.
Mathiơ 4:4 Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng
phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa
Trời.
Đây là cách mà Satan bị đánh bại. Lời Đức Chúa Trời phải tuôn chảy ra từ
miệng chúng ta.
Khi bệnh tật đến trên cơ thể chúng ta, chúng ta có thể nói, “Như có lời chép
rằng, ‘Bởi lằn roi Ngài chịu mà ta được chữa lành.”
Khi nghèo đói đến để nghịch lại cùng tài chánh của chúng ta, chúng ta có thể
nói, “Như có lời chép rằng, ‘Đức Chúa Trời tôi sẽ chu cấp mọi nhu cầu của
tôi…”
Khi Satan cố dẫn con cái chúng ta chệch hướng chúng ta có thể nói, ‘Như có lời
chép rằng, ‘tất cả con cái ta được dạy dỗ bởi Đức Chúa Trời….”
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Hãy nói lên gi i pháp - ng nói khó kh n.
Hãy nói l i gi i áp – ng nói nhu c u.
Hãy công b và tin vào L i c Chúa Tr i.
và Satan s :
hoàn toàn
toàn di n
tuy t i,
b ánh b i!
Và b n s là ng i chi n th ng!

CÂU HỎI ÔN TẬP:
1. Tại sao để biết rằng Chúa Giêxu đã bỏ hết mọi quyền của Ngài như là Đức Chúa Trời,
sống và thi hành chức vụ như một con người khi Ngài ở thế gian là điều quan trọng đối
với bạn?
2. Chúa Giêxu đã làm gương cho bạn điều gì khi Ngài sống trên thế gian này trong thẩm
quyền của một con người?
3. Theo gương Chúa Giêxu, cách tốt nhất để bạn đánh bại Satan hay các thế lực của hắn
khi chúng đến để cám dỗ bạn không vâng lời Đức Chúa Trời là gì?
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Bài 5
CHÚA GIÊXU THI HÀNH CHỨC VỤ VỚI THẨM QUYỀN
KẾ HOẠCH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI CHO MỌI NGƯỜI TIN
Chúa Giêxu, với
tư cách Con
Người
Chúa Giêxu sống ở thế gian này như một con người. Với tư cách là Đức Chúa
Trời, Ngài từ bỏ chính mình Ngài. Ngài đã chịu cám dỗ như một con người.
Ngài đắc thắng trên Satan với tư cách là một con người.
Đó là con người Chúa Giêxu có thẩm quyền trên đất này. Thẩm quyền Ngài có
là vì Ngài là Con của Con người, là Ađam sau cùng chứ không phải vì Ngài là
Con của Đức Chúa Trời.
Chúa Giêxu đến với tư cách là Ađam sau cùng để thực hiện tất cả những gì mà
Đức Chúa Trời đã tạo dựng Ađam đầu tiên trở nên. Thực hiện kế hoạch của
Đức Chúa Trời cho Ađam đầu tiên, Chúa Giêxu bước đi trong thẩm quyền và
quyền cai quản tuyệt đối trên đất này.
Thật quan trọng hiểu được thẩm quyền mà Chúa Giêxu bước đi. Nếu thẩm
quyền này là thẩm quiyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho con người lúc sáng thế
thì chúng ta cũng có thể bước đi trong cùng thẩm quyền với tư cách là những
người nam và người nữ đã được cứu chuộc ngày hôm nay.
Luca 10:19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và
mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.
Chỉ với tư cách là những tạo vật mới trong Chúa Giêxu chúng ta trở nên những
người nam và người nữ được tạo dựng để thực hiện kế hoạch của Đức Chúa
Trời. Chỉ khi chúng ta đọc Kinh Thánh và thấy Chúa Giêxu bước đi như một
người trọn vẹn thì chúng ta có thể hiểu được mô hình của Đức Chúa Trời đối
với đời sống của chúng ta và bước đi trong thẩm quyền và quyền cai quản tuyệt
đối trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
LUCA KỂ VỀ THẨM QUYỀN CỦA CHÚA GIÊXU
Thông điệp đầu
tiên
 “Trong quyền
năng của Đức
Thánh Linh”
Khi Chúa Giêxu được báp tem tại sông Giôđanh, Đức Thánh Linh đã ngự trên
Ngài để thêm sức cho Ngài thi hành chức vụ trên đất. Sau sự xức dầu này thì
ngay lập tức Ngài được dẫn vào đồng vắng là nơi Ngài đã đắc thắng Satan và sự
cám dỗ của hắn qua việc nói ra Lời của Đức Chúa Trời. Bày tỏ thẩm quyền của
Ngài trên đất với tư cách là môt người được thêm sức bởi Đức Thánh Linh,
Ngài đã sẵn sàng để chức vụ trên đất được bắt đầu.
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Ngài bắt đầu chức vụ tại Galilê, Ngài được xức dầu bởi Đức Thánh Linh và nói
trong thẩm quyền.
Luca 4:14, 16, 18-21 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh,
trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.
Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói
quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.
“Thần của Chúa ngự trên ta; Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin
lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù
được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.”
Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người
trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã
được ứng nghiệm lời Kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó
( Chúa Giêxu đang đọc sách Êsai 61:1,2)
Thông điệp thứ
hai

Sau khi Chúa Giêxu giảng ở Naxarét, Ngài giảng ở Ca-bê-na-um. Tại đó mọi
người ngạc nhiên bởi thẩm quyền của Ngài.

 Có thẩm

quyền

Luca 4:31 – 32 Ngài xuống thành Ca-bê-na-um, thuộc xứ Ga-li-lê, dạy dỗ
trong ngày Sa-bát. Mọi người đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài; vì Ngài
dùng quyền phép mà phán.

 Đuổi Quỷ
33 – 35 Vả, trong nhà hội có một người bị tà ma ám, cất tiếng kêu lớn lên
rằng: Hỡi Jêsus Na-xa-rét Chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để
diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!
Song Đức Chúa Jêsus quở nặng nó, mà rằng: Hãy nín đi, và ra khỏi người
nầy. Quỉ bèn vật ngã người giữa đám đông, rồi ra khỏi, không làm hại chi
đến người.
Chúa Giêxu truyền lệnh ma quỷ phải ra và bởi vì hắn biết thẩm quyền của Chúa
Giêxu nên hắn ra.

 “Thẩm quyền
và Quyền năng”
Câu 36 Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó?
Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!
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THẨM QUYỀN CỦA CHÚA GIÊXU TRÊN MA QUỶ - BỆNH TẬT – CÂY CỐI – BÃO
Mác cũng viết về chức vụ của Chúa Giêxu tại Ca-bê-na-um và sự kinh ngạc của
mọi người về thẩm quyền mà Ngài thực hiện. Mác tiếp tục kể về những người
bị ma quỷ chiếm hữu và người bệnh được chữa lành.
Thẩm quyền
trên ma quỷ
Chúa Giêxu có thẩm quyền trên ma quỷ
Câu 40, 41 Khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bịnh gì, đều
đem đến cùng Ngài; Ngài đặt tay lên từng người mà chữa cho họ. Cũng có
các quỉ ra khỏi nhiều kẻ, mà kêu lên rằng: Ngài là Đấng Christ, Con Đức
Chúa Trời! Nhưng Ngài quở nặng chúng nó, cấm không cho nói mình biết
Ngài là Đấng Christ.
Thẩm quyền
trên bệnh tật
Chúa Giêxu có thẩm quyền trên bệnh tật
Mác 1:40-41 Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng:
Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được.
Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta
khứng, hãy sạch đi
Thẩm quyền
trên thân thể
con người

Chúa Giêxu nói với người bị teo tay. “Duỗi tay ngươi ra!”
Mác 3:1-3 Lần khác, Đức Chúa Jêsus vào nhà hội, ở đó có một người nam
teo bàn tay. Chúng rình xem thử Ngài có chữa người đó trong ngày Sa-bát
chăng, đặng cáo Ngài. Ngài phán cùng người teo tay rằng: “Hãy dậy, đứng
chính giữa đây”.
Chúa Giêxu biết người này sẽ được chữa lành. Ngài phán, “Hãy bước ra đây.”
Rồi Ngài hỏi họ rằng: Trong ngày Sa-bát, nên làm việc lành hay việc dữ,
cứu người hay giết người? Nhưng họ đều nín lặng. Bấy giờ, Ngài lấy mắt
liếc họ, vừa giận vừa buồn vì lòng họ cứng cỏi.
Ngài phán cùng người đàn ông rằng: “Hãy giơ tay ra.” Người giơ ra, thì
tay được lành.
Với thẩm quyền Chúa Giêxu phán một lời và người đàn ông giơ tay ra và được
chữa lành.
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Thẩm quyền
trên vật thọ tạo
 rủa cây vả
Chúa Giêxu có thẩm quyền trên cây vả

Thẩm quyền
trên khí tượng
 Làm dịu cơn
bão

Mathiơ 21:19 Thấy một cây vả ở bên đường, Ngài bèn lại gần, song chỉ
thấy những lá mà thôi, thì Ngài phán cùng cây vả rằng: Mầy chẳng khi nào
sanh ra trái nữa! Cây vả tức thì khô đi

Trong thẩm quyền Chúa Giêxu phán với gió biển và gió biển vâng lời Ngài.
Mác 4:35-38 Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta
hãy qua bờ bên kia.
Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn
đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn
nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đương ở
đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy
ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?
Chúa Giêxu quở cơn gió và phán cùng biển.
Câu 39,40: Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi,
lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.
Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin
sao?
Lời của Ngài ngụ ý là, “Tại sao các ngươi sợ hãi? Các ngươi có thể làm dịu cơn
bão. Đức tin của các ngươi ở đâu?”
Câu 41: Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai,
mà gió và biển cũng đều vâng lịnh người?
CHÚA GIÊXU, TẤM GƯƠNG CỦA CHÚNG TA
Chúa Giêxu tấm gương của chúng ta về cách chúng ta nên bước đi và thi hành
chức vụ trong thẩm quyền. Những công việc trên đất của Ngài với tư cách là
Ađam Sau cùng là một tấm gương cho chúng ta về việc chúng ta phải phải làm
công việc của Chúa Giêxu trên thế gian ngày hôm nay với tư cách là con người
được cứu chuộc và được phục hồi. Chúng ta phải sống và thi hành chức vụ
trong cùng thẩm quyền dạn dĩ mà Chúa Giêxu đã làm khi chúng ta thực hành
công việc của Ngài.
Giăng 14:12 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta, cũng
sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng Cha.
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Chúa Giêxu
Quở Cơn Sốt
Chúa Giêxu phán trong thẩm quyền khi Ngài quở cơn sốt trong cơ thể mẹ vợ
của Phierơ
Luca 4:38-39 Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà hội, vào nhà Si-môn. Bà gia Simôn đang đau rét nặng lắm. Người ta xin Ngài chữa cho, Ngài bèn nghiêng
mình trên người, truyền cho cơn rét, rét liền lìa khỏi. Tức thì người chờ
dậy hầu việc.
Gọi Laxarơ
sống lại
Chúa Giêxu phán lớn tiếng tự tin và mạnh mẽ tại mộ của Laxarơ.
Giăng 11:43 Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xarơ, hãy ra!
Làm công việc
của Chúa Giêxu
Mọi nơi Chúa Giêxu đến, Ngài thi hành chức vụ với sự tự tin xuất phát từ kết
qủa của sự biết thẩm quyền của Ngài với tư cách là Con của Con Người. khi
Ngài phóng htích thẩm quyền trong quyền năng của Đức Thánh Linh thì Ngài
đã chữa lành người bệnh, duổi quỷ và gọi người chết sống lại. Ngài thưc hiện
những điều đó như là tấm gương cho những người tin trong thời đó và trong
thời đại của chúng ta ngày hôm nay.
Chúa Giêxu bảo các môn đồ thực hiện trong cùng thẩm quyền và chính xác là
làm cùng những việc Ngài đã từng làm
Mathiơ 10:8 Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung,
và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không
Các môn đồ có thể làm những công việc của Chúa Giêxu bởi vì Ngài đã ban
cho họ cùng thẩm quyền mà Ngài đã sống và thi hành chức vụ.
Luca 10:19 Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và
mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.
Dạn Dĩ Trong
Thẩm Quyền
Chức vụ của Chúa Giêxu cho chúng ta một tấm gương về sự dạn dĩ và quyền
năng thay vì sợ hãi và nhút nhát.
II Timôthê 1:7 họ muốn làm thầy dạy luật, mà không hiểu điều mình nói
hoặc điều mình tự quyết.
Chúa Giêxu dạn dĩ giảng phúc âm, đuổi quỷ và đặt tay trên người bệnh và thấy
họ được chữa lành khi Ngài thực hiện trong thẩm quyền. Chúa Giêxu tấm
gương cho chúng ta để lại cho chúng ta những phần công việc này.
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Mác 16: 15-18 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng
Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai
chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng
tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng
hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.
Khi chúng ta làm theo gương của Chúa Giêxu với tư cách là Ađam Sau cùng
chúng ta sẽ thấy chính mình đang vâng theo lời của Chúa Giêxu như người tạo
nên đối với Ađam Đầu tiên. Chúng ta sẽ thấy chính mình đang cai trị và có
quyền trên đất này và mọi điều trên đất này bao gồm cả bệnh tật, gánh nặng,
nghèo đói và sự chết. Một lần nữa chúng ta sẽ làm điều mà như chúng ta được
tạo dựng nên để làm.
Sự khiếp sợ của
Satan

Khi Chúa Giêxu thi hành chức vụ trên đất này, Satan ắt hẳn nhìn xem trong sự
kinh khiếp. Tại đây Chúa Giêxu hành động như một con người đang nắm lấy
quyền thống trị, nói và thi hành chức vụ trong thẩm quyền và qua việc làm đó
đã phá hủy công việc của Satan.
I Giăng 3:8b Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của
ma quỉ.
Ngày hôm nay khi chúng ta theo gương của Chúa Giêxu thì chúng ta cũng sẽ
sống và thi hành trong thẩm quyền được Đức Chúa Trời ban cho chúng ta.
Chúng ta cũng sẽ phá hủy công việc của ma quỷ.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Theo Giăng 5:25-27, có phải Chúa Giêxu đã hành động trong thẩm quyền của Con của
Đức Chúa Trời hay là Con của Con Người?
2. Hãy cho ví dụ về bước đi của Chúa Giêxu trong thẩm quyền trên thời tiết, bệnh tật và
tệ nạn, và trên ma quỷ.
3. Phản ứng của con người đối với hành động của Chúa Giêxu trong thẩm quyền trên đất
này?
4. Ngày hôm nay khi bạn bước đi trong thẩm quyền trên đất này thì phản ứng của con
người có thể là gì?

Trang 44

Từ Thập Tự Giá Đến Ngai Vinh Hiển

Bài 6
TỪ THẬP TỰ GIÁ ĐẾN NGAI VINH HIỂN
SỰ CHẾT CỦA CHÚA GIÊXU
Vương quốc của Satan đang bị phá hủy và Satan biết rằng Chúa Giêxu phải bị
giết. Sự lừa dối đã có hiệu quả đối với các thiên sứ. Nó cũng có hiệu lực chống
lại Ađam và Êva. Nhưng nó không thành công khi chống lại Chúa Giêxu!
Tuy nhiên, một lần nữa Satan đã sử dụng sự lừa dối. Hắn lừa dối những người
lãnh đạo tôn giáo trong ngày đưa ra quyết định về sự chết của Chúa Giêxu. Hắn
đã chiếm hữu thân thể của Giu-đa để hoàn tất sự phản bội giống như khi hắn ẩn
mình trong thân xác con rắn để hoàn tất sự lừa dối đối với Ađam và Êva.
Satan ghét cay ghét đắng Chúa Giêxu đến nỗi hắn không chỉ muốn Ngài chết
mà còn muốn Ngài bị đau đớn khổ sở. Các chức vương của Satan, ma quỷ
những kẻ cai trị bóng tối và những ác linh đều cảm thấy hả hê. Ắt hẳn rằng
chúng đã chuẩn bị cho thời điểm chiến thắng lớn nhất của chúng và ăn mừng
khi chính sự hủy diệt của chúng đến.
Chúa Giêxu bị phản bội, bị đánh đập, bị đóng đinh.
Bậc thầy về sự
lừa dối, bị lừa
dối
Satan là bậc thầy về sự lừa dối nhưng chính hắn đã bị lừa. Trong sự ganh ghét
mù quáng của mình, hắn đã không nhận biết rằng hắn chỉ là nguyên nhân gây ra
sự chết của Đấng sẽ phải chết và sự phục sinh xảy đến sau đó, hoàn toàn đánh
bại hắn và cứu chuộc cả nhân loại khỏi hậu quả tội lỗi của họ.
Chúa Giêxu đã trả giá cho tội lỗi chúng ta qua sự chết trên thập tự giá.
Ngài đã giải thoát tất cả tội lỗi, bệnh tật và sự yếu đuối của chúng ta tại chỗ đau
đớn về thể xác. Khi tất cả tội lỗi của thế gian này được cất khỏi Chúa Giêxu thì
quyền năng của Đức Chúa Trời đến ngự trên Ngài. Cả thế gian bị rúng động
trong thời gian cuộc chiến thuộc linh vĩ đại xảy ra. Chúa Giêxu đã đánh bại
Satan cùng ma quỷ đồng bọn của hắn. Từ thời của Ađam, Satan đã cầm giữ con
người ở dưới thẩm quyền của hắn. Chúa Giêxu đã đoạt lại các chìa khóa thẩm
quyền từ tay của hắn
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ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA Ở THẾ GIAN?
Có ba ngày cho trận chiến, Chúa Giêxu đã nói về việc Giôna ba ngày ba đêm ở
trong bụng cá như Ngài trong lòng đất ba ngày ba đêm.
Mathiơ 12:40 Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng
một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

 màn bị xé đôi
 đất rúng động
 đá lớn bể ra
 mồ mả mở ra
Con người không còn bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời nữa. Bức màn trong
đền thờ tại nơi Chí thánh đã bị xé ra làm hai. Mặt đất bị rúng dộng dữ dội khi
Chúa Giêxu phá vỡ đai sự chết trong lòng đất.
Mathiơ 27:50 Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh
hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới, đất
thì rúng động, đá lớn bể ra, mồ mả mở ra, và nhiều thây của các thánh qua
đời được sống lại. Sau khi Đức Chúa Jêsus đã sống lại, các thánh đó ra
khỏi mồ mả, đi vào thành thánh, và hiện ra cho nhiều người thấy.
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG THẾ GIỚI LINH?
Cuộc chiến với sự tham gia của Chúa Giêxu, Đấng thay thế chúng ta và Satan
cùng ma quỷ đồng bọn của hắn.
Trong khi Chúa Giêxu bị đóng đinh trên thập tự giá, Satan ắt hẳn là đã triệu tập
hết ma quỷ đồng bọn của hắn để chứng kiến sự kiện quan trọng này. Điều này
quá quan trọng nên không một ai trong chúng bỏ lỡ! Khi Chúa Giêxu chết trên
thập tự giá, Satan và ma quỷ đồng bọn của hắn chắc hẳn đã chuẩn bị trong niềm
hân hoan tàn bạo về điều chúng nghĩ rằng sẽ là thời điểm vĩ đại nhất của sự
chiến thắng.
Đối với Satan nhìn thấy thân thể không còn sự sống của Chúa Giêxu đang treo
trên thập tự giá là chưa đủ. Trong cơn căm ghét mù quáng, Satan ắt hẳn đã la to
lên, “Hắn phải bị ném xuống tận cùng âm phủ!” Satan cùng đồng bọn ma quỷ
của hắn trong hành động điên rồ ngu ngốc chắc hẳn đã bắt đầu vui vẻ hồ hởi, sự
vui mừng ngắn ngủi khi các cánh cổng của Âm phủ đóng sầm lại phía sau Chúa
Giêxu.
Chúa Giêxu đã gánh lấy những tội lỗi khủng khiếp của toàn thể nhân loại, chịu
đựng tất cả nỗi đau khổ ở Âm phủ khi Ngài hạ xuống nơi tận cùng của địa ngục.
Tại đó Ngài rủ bỏ mọi tội lỗi đã phạm và chưa bao giờ phạm phải. Ngài chôn tất
cả tội lỗi của chúng ta để nó không còn được nhớ đến nữa.
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Thi Thiên 103:12 Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, Thì Ngài đã
Được Đavít báo đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu.
trước
 Gánh hình
phạt của tội lỗi
 Gánh sự phán
xét vì tội lỗi

Đavít đã mô tả điều đã xảy ra đối với Chúa Giêxu sau sự chết của Ngài. Mang
lấy tội lỗi của chúng ta, Ngài dường như trở nên vô dụng khi Satan lập kế hoạch
quyết định tiêu diệt Ngài. Ngài đã xuống nơi tận cùng của Âm phủ. Tại đây,
những ai đã chết trong sự không tin bị giam giữ trong sự đau khổ và phán xét.
Chúa Giêxu xuống âm phủ, mang lấy hình phạt và phán xét về tội lỗi của chúng
ta.
Thi Thiên 88:3-7 Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, Mạng sống tôi hầu
gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; Tôi khác nào một
người chẳng có ai giúp đỡ, Bị bỏ giữa kẻ chết, Giống như những kẻ bị giết
nằm trong mồ mả, Mà Chúa không còn nhớ đến, Là kẻ bị truất khỏi tay
Chúa.
Chúa đã để tôi nằm nơi hầm vực sâu, Tại chốn tối tăm trong vực thẳm.
Đavít cũng nói trước về sự phục sinh của Chúa Giêxu.
Được tiên đoán
trước bởi Êsai

Thi Thiên 16:10 Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong Âm phủ, Cũng
không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát.

Tiên tri Êsai báo trước về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêxu.
Êsai 53:8-12 Bởi sự ức hiếp và xử đoán, nên người đã bị cất lấy; trong
những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất
người sống, là vì cớ tội lỗi dân ta đáng chịu đánh phạt? Người ta đã đặt mồ
người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu; dầu
người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng.
Đức Giê-hô-va lấy làm vừa ý mà làm tổn thương người, và khiến gặp sự
đau ốm. Sau khi đã dâng mạng sống người làm tế chuộc tội, người sẽ thấy
dòng dõi mình; những ngày người sẽ thêm dài ra, và ý chỉ Đức Giê-hô-va
nhờ tay người được thạnh vượng.
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Chiên con của
Đức Chúa Trời
 Mang Lấy Tội
Lỗi Của Nhiều
Người
 Cầu Thay
Cho Những Kẻ
Phạm Tội

Người sẽ thấy kết quả của sự khốn khổ linh hồn mình, và lấy làm thỏa
mãn. Tôi tớ công bình của ta sẽ lấy sự thông biết về mình làm cho nhiều
người được xưng công bình; và người sẽ gánh lấy tội lỗi họ.

Vậy nên ta sẽ chia phần cho người đồng với người lớn. Người sẽ chia của
bắt với những kẻ mạnh, vì người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị
kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người, và cầu thay cho những
kẻ phạm tội.
Trên thập tự giá Chúa Giêxu hoàn thành chức năng của những con chiên hy
sinh trong thời Cựu Ước.
Chịu báng bổ

Giăng 1:29 Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì
nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi.

Khi Chúa Giêxu mang tội lỗi của chúng ta xuống địa ngục, Ngài thực hiện chức
năng được mô tả qua hành động là người đứng ra gánh hết tội lỗi của con
người.
Lêvi ký 16: 10, 21, 22 Còn con bắt thăm về phần A-xa-sên, sẽ để sống trước
mặt Đức Giê-hô-va, để làm lễ chuộc tội trên nó, rồi thả nó ra nơi đồng vắng
đặng nó về A-xa-sên.
A-rôn sẽ nhận hai tay mình trên đầu con dê đực còn sống, xưng trên nó các
gian ác và sự vi phạm, tức những tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên, và chất trên
đầu nó, rồi nhờ một người chực sẵn việc nầy mà sai đuổi nó ra, thả vào
đồng vắng. Vậy, con dê đực đó sẽ gánh trên mình các tội ác của dân Y-sơra-ên ra nơi hoang địa.
CHÚA GIÊXU KHÔNG BỊ GIAM GIỮ!
Khi Chúa Giêxu phóng thích tội lỗi của chúng ta nơi tận cùng của địa ngục thì
quyền năng của Đức Chúa Trời tuôn đổ trên Ngài.
Công vụ 2:27 …Vì Chúa sẽ chẳng để linh hồn tôi nơi Âm phủ, Và chẳng
cho Đấng Thánh của Ngài hư nát đâu.
Những cánh cửa của địa ngục (Âm phủ) không thể chống lại Chúa Giêxu. Phá
hủy những cánh cửa của địa ngục, Ngài lấy chìa khóa của sự chết, địa ngục và
âm ty khỏi tay của Satan.
Ma quỷ và bọn
yêu ma đã thất
bại
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Côlôse 2:15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập
tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.
Các thế lực cùng những thẩm quyền mà chúng ta đã học trước đây là đề cập
đến bọn ma quỷ trong tổ chức của Satan.
Trong thời kỳ cổ đại, khi một đội quân đánh bại kẻ thù của mình thì họ sẽ tước
vũ khí của kẻ thù, lột quần áo của kẻ thù, trói chúng lại với nhau bằng một sợi
dây xích, và lôi kẻ thù đi ở phía sau như những kẻ nô lệ đối với quốc gia chiến
thắng.
Đích thân Chúa Giêxu tước vũ khí của Satan và từng tên ma quỷ. Ngài tước lấy
vũ khí của chúng. Ngài lột trần bọn chúng. Ngài cho mọi người nhìn thấy
chúng thất bại.
Những kẻ trong những ngày trước đây đã ăn mừng khi Chúa Giêxu bị treo lên
bị đánh, trần truồng và bị làm nhục trên thập tự giá bây giờ bị nhục nhã trong
cùng cách như vậy.
Satan đánh bại Ađam và Êva
 bỏ họ trần truồng
 tước lấy thẩm quyền của họ
Satan nghĩ rằng hắn đã đánh bại Chúa Giêxu
 và bỏ Ngài bị cởi quần áo và trần truồng
 treo trên thập tự giá
Tuy nhiên Chúa Giêxu đã đánh bại Satan và ma quỷ đồng bọn của hắn
 bỏ chúng trần truồng
 tước đi thẩm quyền của chúng mãi mãi!
Sự phục sinh

Trả giá cho hình phạt tội lỗi bằng sự chết của Ngài trên thập tự giá và bỏ tội lỗi
của chúng ta ở nơi tận cùng của địa ngục, Chúa Giêxu đoạt lại chìa khóa của sự
chết, địa ngục và âm ty từ nơi tay của Satan.
Đánh bại Satan và bẻ gãy quyền lực của hắn trên sự chết, hầm mộ không còn
giữ thân xác của Chúa Giêxu nữa. Trong quyền năng của sự chiến thắng Chúa
Giêxu đã sống lại từ cõi chết. Satan và đồng bọn ma quỷ của hắn đã bị đánh
bại!
Êphêsô 1:19-21 … và biết quyền vô hạn của Ngài, đối với chúng ta có lòng
tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài
đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và
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làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền,
mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không
những trong đời nầy, mà cũng trong đời hầu đến nữa.
CHÚA GIÊXU THĂNG THIÊN
Trong sự đắc
thắng

Trong niềm đắc thắng hân hoan Chúa Giêxu thăng thiên trở về thiên đàng và
Ngài dẫn dắt kẻ phu tù trong sự huấn luyện của Ngài.
Êphêsô 4: 8-10 Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàn
kẻ phu tù, Và ban các ơn cho loài người.
(Vả, những chữ “Ngài đã lên” có nghĩa gì, há chẳng phải là Ngài cũng đã
xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã
lên trên hết các từng trời, để làm cho đầy dẫy mọi sự.)
Khi Chúa Giêxu dẫn dắt những kẻ phu tù thì chúng ta có hình ảnh về Chúa
Giêxu như Tổng tư lệnh chiến thắng đang dẫn kẻ thù bị đánh bại đi diễu hành
– bị tước mất vũ khí, bị trần truồng, trong xiềng xích, hoàn toàn nhục nhã đi
trước mặt tất cả các thiên sứ trên trời. Satan và ma quỷ đồng bọn của hắn hoàn
toàn bị đánh bại và nhục nhã vô cùng bị phơi bày trước mặt mọi người.
Khi Chúa Giêxu tước lấy chìa khóa thẩm quyền khỏi tay của Satan, Ngài đã
lấy lại chiếc chìa khóa thẩm quyền mà Ađam giao nộp cho Satan trong sự
không vâng lời của ông. Khi Chúa Giêxu lấy những chiếc chìa khóa thẩm
quyền này khỏi tay của Satan thì Ngài đã tước vũ khí của Satan về thẩm quyền
của hắn trên cả nhân loại và trên thế gian này. Đích thân Chúa Giêxu đã đánh
bại Satan và từng tên ma quỷ đồng bọn của hắn.

Nhận Lấy Trong
Sự Vui Mừng
Chắc chắn là không có từ nào có thể mô tả được sự vui mừng của chủ thiên
đàng về sự trở lại đúng vị trí trên thiên đàng của Con Trai Đức Chúa Trời.
Làm sao mà con người có thể mô tả được sự trở về trong sự đắc thắng đó?
Đavít đã được truyền cảm hứng để cho chúng ta một sự mô tả về thời điểm
này.
Thi Thiên 24:7-10 Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy
mở cao lên, Thì Vua vinh hiển sẽ vào.
Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng,
Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận.
Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên! Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên, Thì
vua vinh hiển sẽ vào.
Vua vinh hiển nầy là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân, Chính Ngài là
Vua vinh hiển. Sêla
Công Bố Sự Đắc
Thắng!
Sứ đồ Giăng cho chúng ta lời của Chúa Giêxu khi Ngài công bố sự đắc thắng
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của Ngài!
Khải huyền 1:18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm
chìa khóa của sự chết và Âm phủ.
CHÚA GIÊXU CÓ CHÌA KHÓA!
Chúa Giêxu bước vào thiên đàng la to lên, “Cha ơi, con có chìa khóa rồi! Satan
đã bị đánh bại và con có chìa khóa!”
Chúa Giêxu có chìa khóa thẩm quyền trong tay của Ngài mà Ngài đã lấy từ tay
của Satan là kẻ đã ăn cắp lấy chúng trong vườn địa đàng khi mà hắn lừa dối
Ađam và Êva.
Tầm Quan
Trọng của Chìa
Khóa
Chúa Giêxu đã lấy chìa khóa về từ tay của Satan nhưng Ngài không giữ chúng.
Ngài giao chúng cho con người.
Trong sự bày tỏ đầu tiên về hội thánh, Chúa Giêxu nói với các môn đồ rằng
Ngài sẽ ban cho họ chìa khóa của vương quốc thiên đàng.
Mathiơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì
mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà
ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Trong sách Êsai có một địa chỉ khác đề cập đến chìa khóa.
Êsai 22:22 Ta sẽ đem chìa khóa nhà Đa-vít để trên vai nó; hễ nó mở, không
ai đóng được; nó đóng không ai mở được
Trong quá khứ chìa khóa rất lớn, nặng và trang trí công phu. Những người giàu
có thường mang chúng trên vai vì sức nặng của chúng, nhưng hơn hết là vì vẻ
đẹp của chúng. Thường thì hai hoặc ba người nô lệ đi theo người giàu có để
mang các chìa khóa trên vai của họ. Điều này bày tỏ sự giàu có.
Khi Êsai tiên đoán về sự đến của Đấng Mêsia, ông luôn đề cập đến tầm quan
trọng của những chiếc chìa khóa được mang trên vai.
Êsai 9:5 a Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho
chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài.
Chìa khóa, quyền cai trị và thẩm quyền trong tay của Chúa Giêxu! Chúa Giêxu
Ngài cầm lấy những chiếc chìa khóa đó và trao chúng lại cho hội thánh của
Ngài.

Th m quy n trên t này
ã
c ph c h i
cho nhân lo i!
Trang 51

Thẩm Quyền Của Người Tin

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Sau khi sự chết của Ngài trên thập tự giá, Chúa Giêxu đã mang tất cả tội lỗi và sự độc
ác của chúng ta đi đâu?

2. Câu Kinh Thánh muốn nói gì khi nói rằng Chúa Giêxu Ngài đã truất bỏ các quyền cai
trị cùng các thế lực, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ?

3.

Điều gì đại diện cho những chiếc chìa khóa mà Chúa Giêxu đề cập trong Khải huyền
1:18?
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Bài 7
THẨM QUYỀN PHỤC HỒI NHÂN LOẠI
CÔNG VIỆC CỦA CHÚA GIÊXU ĐÃ HOÀN TẤT!
Công việc của Chúa Giêxu đã và sẽ hoàn tất!
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng Ađam và Êva thì Ngài đã ban cho họ thẩm quyền
để cai trị trái đất này. Vì tội lỗi họ đã để thẩm quyền này rơi vào tay của Satan.
Sau đó Chúa Giêxu, một con người hoàn hảo, Ađam sau cùng đã sống trên đất
này như một con người mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng. Chúa Giêxu, chính
Ngài đã gánh lấy tội lỗi của cả nhân loại và chết trên thập tự giá trả giá cho
hình phạt vì tội lỗi đó.
Ngài đã chết đau đớn cho cả nhân loại. Ngài đã để tội lỗi đó ở tận cùng của địa
ngục và sau đó chính quyền năng của Đức Chúa Trời đã tuôn đổ trên Chúa
Giêxu. Ngài đã đánh bại Satan và tất cả bè lũ của hắn nơi cửa địa ngục. Chúa
Giêxu đã lấy lại các chìa khóa của thẩm quyền.
Chúa Giêxu đã lấy lại tất cả những gì mà Satan đã chiếm đoạt từ con người.
Tất cả những điều mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng cho Ađam và Êva và Chúa
Giêxu đã giành lại và trao lại cho con người.
Lần đầu tiên khi Chúa Giêxu nói về hội thánh mà Ngài sẽ xây dựng , Ngài nói
Mathiơ 16:18b, 19 Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ
chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi;
hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và
điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Chúa Giêxu trên
thiên đàng
Tác giả thư tín Hêbơrơ cho chúng ta thấy vị trí của Chúa Giêxu ngày hôm nay.
Hêbơrơ 10:12,13 Còn như Đấng nầy, đã vì tội lỗi dâng chỉ một của lễ, rồi
ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời, 13 từ rày về sau đương đợi những kẻ
thù nghịch Ngài bị để làm bệ dưới chân Ngài vậy.
Chúa Giêxu được ngồi bên hữu của Đức Chúa Cha.
Đavít cũng báo trước về vị trí của Chúa Giêxu ngày nay.
Thi Thiên 110:1 Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng: Hãy ngồi bên
hữu ta, cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi.
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Đavít tiên đoán rằng Chúa Giêxu sẽ được ngồi bên hữu của Cha.
Chúa Giêxu
đang chờ
Cả Đavít và tác giả sách Hêbơrơ nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêxu làm
nhiều hơn là việc ngồi bên hữu của Cha. Chúa Giêxu đang chờ đợi kẻ thù
nghịch Ngài sẽ làm bệ chân Ngài.
Ai sẽ khiến cho kẻ thù nghịch Ngài làm bệ chân Ngài?
Chúa Giêxu chờ đợi vì những người được Đức Chúa Trời cứu chuộc nhận ra
thẩm quyền của họ được phục hồi và đã chứng tỏ rằng Satan là một kẻ thù đã
bị đánh bại. Công việc của Chúa Giêxu đã hoàn tất! Ngài đang chờ kẻ thù
nghịch Ngài bị đặt dưới chân Ngài. Đó là công việc của những người tin đặt
Satan vào chỗ của hắn. Những người tin phải đặt Satan và ma quỷ đồng bọn
của hắn dưới chân của Chúa Giêxu.
Chúa Giêxu đã làm hết mọi việc mà Ngài phải làm. Bây giờ trách nhiệm còn
lại là của chúng ta. Chúng ta là thân thể của Ngài ở thế gian này, chúng ta là
tay, là chân và là bàn chân của Ngài. Chúng ta là những người cai quản thế giới
của chúng ta ngày hôm nay.
LỜI CẦU NGUYỆN CỦA PHAOLÔ
Sứ đồ Phaolô đã cầu nguyện một lời cầu nguyện quan trọng và đầy quyền năng
cho mọi thánh đồ. Lời cầu nguyện của ông bao gồm vị trí của Chúa Giêxu ở
bên hữu của Đức Chúa Cha, vị trí của chúng ta, quyền năng và trách nhiệm của
chúng ta.
Êphêsô 1:18-23 …lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều
trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh
hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài, đối
với chúng ta có lòng tin, là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng
lực mình, mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ
chết sống lại và cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân
chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời nầy, mà cũng trong
đời hầu đến nữa.
Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng
Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là
sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Vị trí của Chúa
Giêxu
Theo sứ đồ Phaolô,
 Chúa Giêxu từ kẻ chết sống lại
 ngồi bên tay hữu trên vương quốc thiên đàng
 trên hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ
 trên mọi danh vang ra
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 muôn vật phục dưới chân Ngài
 được chỉ định đứng đầu
Chúa Giêxu trên hết mọi quyền lực của ma quỷ. Chúa Giêxu trên mọi danh
vang ra, hay sẽ được vang ra. Mọi vật phục dưới chân Ngài.
Tiêu chuẩn của
quyền năng
Có hai tiêu chuẩn về quyền năng. Một ở trong Kinh Thánh Cựu Ước và một ở
trong Kinh Thánh Tân Ước.
Trong Kinh Thánh Cựu Ước là quyền năng rẻ Biển Đỏ.
Trong Kinh Thánh Tân Ước là quyền năng đã xảy ra và vẫn còn đó là quyền
năng phục sinh của Chúa Giêxu Christ.
Phaolô viết,
Êphêsô 1:19b, 20 Y theo phép tối thượng của năng lực mình, mà Ngài đã tỏ
ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại…
Vị trí của người
tin
Sứ đồ Phaolô cầu nguyện những người tin sẽ được khai sáng để họ sẽ biết:
 hy vọng trong sự kêu gọi của Ngài
 giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài
 quyền vô hạn của Ngài
 chúng ta là thân thể của Ngài
 chúng ta là sự đầy đủ của Ngài
Chúng ta có sự hiểu biết về sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài và quyền
vô hạn của Ngài cho chúng ta là những kẻ tin Ngài. Chúng ta phải hành động
trong cùng quyền năng đã khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại!
SỰ TRỌN VẸN CỦA NGÀI
Phaolô cầu nguyện cho “Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là sự đầy
đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.”
Nếu chúng ta, hội thánh của Ngài đang đáp ứng một khoảng trống hay sự trống
rỗng trong Con Đức Chúa Trời, khi nào sự trồng rỗng này xảy ra? Có lẽ sự
trống rỗng này là lúc Lucifer, một chêrubim được đầy dẫy sự xức dầu bị đuổi ra
khỏi thiên đàng cùng những thiên sứ đi theo hắn khi hắn nổi loạn.
Êxêchiên 28:14 Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đương che phủ; ta
đã lập ngươi lên trên hòn núi thánh của Đức Chúa Trời; ngươi đã đi dạo
giữa các hòn ngọc sáng như lửa.
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Sự lãnh đạo các
thiên sứ
Vì có ba ngôi một thể trong Đức Chúa Trời nên cũng có ba ngôi trong sự lãnh
đạo các thiên sứ. Có Mi chen, Lucifer và Gápriên.

 Một phần ba
Khi Lucifer nổi loạn, có lời chép rằng “các sứ của hắn” bị đuổi đi cùng hắn.
Khải Huyền 12:7-9 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và
các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh
chiến lại; song chúng nó không thắng, và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở
trên trời nữa.
Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị
quăng xuống với nó.
Các thiên sứ được mô tả như các sứ của Satan và bị quăng xuống đất cùng với
hắn, bao gồm một phần ba thiên sứ trên thiên đàng.
Khải Huyền 12:4a Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao trên trời, đem
quăng xuống đất.

 Michen
Michen thiên sứ duy nhất được đề cập đến như một thiên sứ trưởng.
Giuđe 1:9a Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-chen…
Đó là Michen và “các thiên sứ của ông” là những thiên sứ chiến trận chống lại
Satan, “con rồng cùng các sứ hắn”.
Khải Huyền 12:7 Bấy giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các
sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh
chiến lại…
Có lẽ với tư cách thiên sứ trưởng, Michen cùng phần ba các thiên sứ dưới
quyền của ông chăm sóc cho Cha.

 Gápriên
Có lẽ Gápriên là thiên sứ luôn xuất hiện với tư cách là thiên sứ đưa tin, một
phần ba thiên sứ dưới sự lãnh đạo của ông phục vụ cho Đức Thánh Linh.
Thiên sứ đã hiện ra cùng Xachari, báo cho ông biết rằng vợ ông Êlisabét sẽ
sanh một con trai là người sẽ “được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ khi còn trong
lòng mẹ.”
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Luca 1:19 Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước mặt Đức
Chúa Trời; Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng nầy.
Gápriên cũng hiện đến cùng nữ đồng trinh Mary.
Luca 1:30, 31, 35 Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã
được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một
con trai mà đặt tên là Jêsus.
Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có
được sự đó?
Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép
Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh
ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời.
Thiên sứ Gápriên bày tỏ công việc của Đức Thánh Linh.

 Lucifer
Có phải lúc Lucifer và các thiên sứ của hắn phục vụ cho Con Đức Chúa Trời?
Lucifer lúc đó phục vụ như thiên sứ che phủ, và hắn được mô tả qua những
thiên sứ che mỗi bên của Ngai Thi Ân. Hắn ở bên hữu ngai của Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta nhìn thấy, sự che phủ là chức vụ về ngợi khen và thờ phượng.
Khi Lucifer bất ngờ nổi loạn thì hắn cùng các sứ hắn bị ném ra khỏi thiên đàng
thì các chỗ trống này được che lấp bằng cách nào?
Có phải Đức Chúa Cha sai Michen và Gápriên phân công một số thiên sứ dưới
sự chỉ huy của họ phục vụ cho Con? Chúng ta không có bảng ghi chép nào nói
về điều đó.
Có thể Đức Chúa Trời có một kế hoạch tốt hơn khi Ngài tạo dựng con người
theo ảnh tượng của Ngài, trở thành những con người thờ phượng Ngài, cùng
ngồi với Ngài nơi thiên đàng, ở bên cạnh Ngài và đồng cai quản và cai trị cùng
Ngài mãi mãi?
Chỗ khuyết
được lấp đầy

Những người nam và người nữ, được tạo dựng theo ảnh tượng Đức Chúa Trời,
duy nhất được thực hiện hoàn tất khi một lần nữa Đấng sáng tạo hà sinh khí của
chính Ngài vào họ tại thời điểm của sự cứu chuộc. Ngài làm đầy sự trống vắng
trong cuộc sống bằng chính mình Ngài. Bấy giờ thân thể của Ngài đáp ứng sự
khuyết trong Ngài bằng cách dâng chính họ lên cho Ngài trong chức vụ ngợi
khen và thờ phượng.
Lúc sáng thế chỉ có một chức vụ, chức vụ ngợi khen và thờ phượng. Khi
ngừng lại thì nhiều chức vụ khác trở nên cần thiết – chức vụ chữa lành, giải
cứu, phục hòa, phục hồi và các chức vụ khác.
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Có phải khi chức vụ ngợi khen và thờ phượng được phục hồi trong hội thánh
thì các chức vụ khác sẽ không còn cần thiết nữa trong thân thể Đấng Christ như
họ ngày nay không?
Khi chúng ta dành nhiều thời gian và nhiều thời gian hơn nữa trong việc ngợi
khen và thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng có một sự
giảm đi về nu cầu chữa lành, giải cứu hay chức vụ khác trong đời sống của
chúng ta.
Chúng ta thật là quan trọng đối với Đức Chúa Trời! Chúng ta phải đáp ứng cho
Ngài. Chúng ta phải phục vụ Ngài trong sự ngợi khen và thờ phượng. Qua việc
làm đó chúng ta với tư cách là thân thể của Ngài trở nên “là sự đầy đủ của
Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.”
Êphêsô 1:22, 23 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban
cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể của Đấng
Christ, tức là sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.
Khi chúng ta ngợi khen và thờ phượng Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ đáp
ứng chức năng trước đây của Lucifer và các sứ của hắn mà chúng ta còn bày tỏ
rằng chúng đã bị đánh bại và trên thiên đàng không còn chỗ cho hắn. Chúng ta
đang làm bẽ mặt chúng và đặt chúng dưới chân của chúng ta. Khi chúng ta
nhảy múa trước mặt Đức Chúa Trời là lúc chúng ta đang giày đạp Satan qua
từng hành động của chúng ta.
Ghi chú: để nghiên cứu sâu về ngợi khen và thờ phượng, hãy đọc Tài Liệu Ngợi Khen và Thờ
Phượng của A.L. và Joyce Gill.

ĐIỀU NÀY CÓ NGHĨA GÌ ĐỐI VỚI CHÚNG TA
Bởi công việc của Chúa Giêxu trên thập tự giá và những sự kiện tiếp theo,
Satan đã bị đánh bại! Từng tên ma quỷ đã bị đánh bại! Chúa Giêxu đánh bại
chúng và đưa chúng đến chỗ không có gì! Ngài làm cho chúng một con số “0”
khổng lồ.
 Bây giờ tại sao chúng ta để Satan đánh bại chúng ta?
 Tại sao chúng ta để hắn chiếm lấy nhà cửa của chúng ta, thành phố
của chúng ta, quốc gia của chúng ta?
 Tại sao chúng ta để hắn đặt bệnh tật trên chúng ta?
 Tại sao chúng ta chấp nhận nghèo khổ?
Câu trả lời là chúng ta phải nghiên cứu và biết điều mà Chúa Giêxu đã ban cho
chúng ta. Chúng ta phải khám phá ra rằng thẩm quyền của chúng ta đã được
phục hồi.
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Chúng ta được
giải thoát!

Khi sứ đồ Phaolô viết cho người Côlôse ông đã nói chúng ta đã được
 Giải thoát
 Biến đổi
 được cứu chuộc
 Được tha thứ

Vương quốc là
đây

Côlôse 1:13,14 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm
cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó chúng
ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Vương quốc của Con là gì?
Khi Chúa Giêxu dạy các môn đồ cầu nguyện, Ngài đã cầu nguyện những lời
này:
Mathiơ 6:10 Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như trời!
Vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là điều gì đó trong tương lai. Nó ở
đây ngay bây giờ. Chúng ta được giải thoát khỏi quyền thống trị của bóng tối
và được mang vào vương quốc của Con qua sự cứu chuộc và sự tha thứ mọi tội
lỗi của chúng ta.
Với sự hiểu biết về thẩm quyền của chúng ta đã được phục hồi, chúng ta có thể
trở nên những người nam và những người nữ mạnh mẽ sẽ góp phần quan trọng
mạnh mẽ tiến tới vương quốc của thiên đàng trên đất này.
Mathiơ 11:12 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị
hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.
Phaolô tiếp tục với sự mô tả tuyệt vời về Chúa Giêxu.
Côlôse 1:15-18 Ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy
được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã
được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật
không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc
cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước
muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ấy cũng chính Ngài là đầu
của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu, sanh trước nhứt từ
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Chúa Giêxu Là
Đầu của Chúng
Ta

trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.

Chúa Giêxu:
 Là hình ảnh của Đức Chúa Trời
 Đấng sáng tạo mọi vật
 Có trước mọi vật
 Giữ mọi vật vững vàng
 Là đầu của thân thể, là đầu của hội thánh
 Là ban đầu, sanh trước nhất trong những kẻ chết
Chúa Giêxu là đầu của chúng ta. Chúng ta là thân thể của Ngài. Thân thể của
Ngài được hình thành cho mọi kẻ tin. Là thân thể của Ngài, chúng ta được mô
tả là đã được giải cứu từ sự thống trị của Satan và được đưa sang một vương
quốc mới nơi mà chúng ta sẽ đồng cai trị với Chúa Giêxu, Con Đức Chúa Trời.
Chúng ta được mô tả đã được cứu chuộc và được tha thứ hoàn toàn mọi tội lỗi
của chúng ta.
Chúa Giêxu đầu của thân thể đang ở trên thiên đàng. Phần còn lại của thân thể
Ngài kể cả chân của Ngài vẫn còn ở đất. Tại trên đất con người phải thực hiện
chức năng thống trị tuyệt đối của mình. Tại đây chúng ta phải mạnh mẽ mở
rộng vương quốc của Đức Chúa Trời bằng mọi nỗ lực trong trận chiến thuộc
linh.
VỊ TRÍ CỦA SATAN
Dưới Chân
Chúa Giêxu

Dưới Chân
Chúng Ta

Đức Chúa Trời đặt Satan dưới chân Chúa Giêxu và chỉ định Chúa Giêxu là đầu
trên mọi vật có liên quan đến hội thánh
Êphêsô 1:22 Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban
cho Đấng Christ làm đầu Hội thánh
Rôma 16:20a Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân
anh em.
Bị đặt dưới chân của một người là hình ảnh về sự đắc thắng hoàn toàn. Đó là
bức tranh về thẩm quyền và quyền cai trị tuyệt đối.

Dưới Thẩm
Quyền của
Chúng Ta
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Sáng thế ký 3:15 Ta sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng
dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy
sẽ cắn gót chân người.
Satan bị đặt dưới chân Chúa Giêxu vì Chúa Giêxu đánh bại hắn hoàn toàn và
được đưa lên cao ở trên hắn và ma quỷ đồng bọn của hắn. Satan và ma quỷ
đồng bọn của hắn bây giờ bị đặt dưới chân chúng ta khi chúng ta khám phá ra
thẩm quyền của chúng ta đã được phục hồi và bắt đầu sử dụng thẩm quyền đó
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trên đất.
Bị Giày Đạp
Luca cho chúng ta một hình ảnh rất rõ về vị trí của Satan. Hắn bị giày đạp dưới
chân của chúng ta. Chúng ta cũng được hứa rằng không gì có thể làm hại chúng
ta được.
Luca 10:19 (Bảng Amplifier) Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp
rắn, bò cạp, và (sức mạnh và khả năng về thân thể vật lý và tâm trí) mọi
quyền của kẻ nghịch (ma quỷ) dưới chân; không gì làm hại các ngươi
được.
Nhân loại đã được giải cứu, đưa vào, được cứu chuộc, được tha thứ và được
hoàn toàn phục hồi theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời trên đất, và bây giờ giày
đạp Satan dưới chân của mình và bày tỏ Satan là kẻ thù đã bị đánh bại.
Êsai 14:18-20 Hết thảy vua các nước đều ngủ nơi lăng tẩm mình cách vinh
hiển. Nhưng ngươi thì bị ném xa khỏi mồ mả, như nhánh cây thúi, như áo
người bị giết, bị gươm đâm, bị xô xuống trong những đá nơi hố, khác nào
thây chết bị giày đạp dưới chân!
Ngươi sẽ không được hội hiệp cùng các vua trong lăng; vì ngươi đã diệt
nước mình và giết dân mình! Dòng dõi kẻ hung ác sẽ không được xưng đến
danh nó nữa.
QUYỀN ĐIỀU KHIỂN
Khi Chúa Giêxu thăng thiên về cùng Cha Ngài, Ngài đã đặt những quyền với
tư cách là Con trai của Con người và trở lại chính Ngài với tất cả quyền hạn với
tư cách là Con Đức Chúa Trời.
Quyền của Con
Người Trên Đất
Với tư cách là Đức Chúa Trời, Ngài không còn thực hiện quyền cai trị trên đất
bởi vì tại đây Ngài đã trao hết quyền cai trị cho con người.
Chính con người phải đặt Satan dưới chân mình trên đất như là con người ngay
từ ban đầu được tạo dựng để thực hiện điều này.
Tiên tri Êsai cho chúng ta lời tiên tri tuyệt vời và đầy khích lệ.
 Trong sự công bình ngươi sẽ đứng vững
 Sự hiếp đáp tránh xa các ngươi
 Ngươi chẳng sợ gì hết
 Sự kinh hãi không đến gần ngươi
 Kẻ nào tấn công ngươi chúng sẽ thất bại
 Không có binh khí nào được làm ra chống ngươi sẽ thạnh lợi
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 Ngươi sẽ định tội mọi lưỡi nào dấy lên chống lại ngươi.
Êsai 54:14-17 “Ngươi sẽ được đứng vững trong sự công bình, tránh khỏi
sự hiếp đáp, vì chẳng sợ chi hết. Ngươi sẽ xa sự kinh hãi, vì nó chẳng hề
đến gần ngươi.
Nầy, nếu người ta lập mưu hại ngươi, ấy chẳng phải bởi ta. Kẻ nào lập
mưu hại ngươi sẽ vì cớ ngươi mà sa ngã.
Nầy, chính ta đã tạo thành người thợ rèn thổi lửa than, chế ra khí dụng để
dùng; và cũng chính ta đã tạo thành kẻ phá diệt đặng làm sự phá diệt.
Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi, và ngươi sẽ
định tội mọi lưỡi dấy lên để xét đoán ngươi. Đức Giê-hô-va phán: Ấy là
phần cơ nghiệp của các tôi tớ Đức Giê-hô-va, và sự công bình bởi ta ban
cho họ.
Di sản cho chúng ta là điều thuộc về chúng ta ngay lúc chúng ta được sanh ra.
Êsai đã báo trước,
Đây là sản nghiệp của người hầu việc Đức Chúa Trời!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Nếu mọi vật đặt dưới chân Chúa Giêxu thì tại sao quyền lực của ma quỷ vẫn có thể tiếp
tục công việc của chúng ở trên đất này?

2. Tại sao Đức Chúa Trời để cho Satan tiếp tục công việc độc ác của hắn trên đất sau khi
Chúa Giêxu đã đánh bại hắn qua sự chết của Ngài trên thập tự giá và qua sự phục sinh
của Ngài?

3.

Những thay đổi cần thiết nào trong đời sống của bạn nếu bạn phải bước đi trong thẩm
quyền đã được phục hồi của bạn – để chứng tỏ rằng Satan là một kẻ thù đã bị đánh bại
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Bài 8
CHIẾN LƯỢC CỦA SATAN NGÀY HÔM NAY
ĐIỀU GÌ ĐÃ XẢY RA?
2.000 NĂM SAU – SATAN NẮM LẤY THẨM QUYỀN ĐÓ

2.000 năm sau chúng ta thấy:
Con người đang sống nhưng không biết danh của Chúa Giêxu.
Con người sống trong nghèo đói
Con người sống trong tội lỗi
Con người sống trong thất bại
Con người ly dị
Con người cùng con cái của họ đắm chìm trong ma túy
Con người đang thờ thế lực huyền bí
Tại sao Satan vẫn đang hành động giống như
hắn là chúa của thế gian này?
Hắn đã bị đánh bại bởi Chúa Giêxu
và không còn quyền lực.
Chúa Giêxu đã làm phần của Ngài để giải thoát chúng ta!
Chúng ta đã thực hiện phần của chúng ta
bằng quyền lực – quyền thống trị - thẩm quyền của chúng ta chưa?

Trang 66

Chiền Lược Của Satan Ngày Hôm Nay

CHIẾN LƯỢC CỦA SATAN
Cướp, Giết và
Hủy Diệt
Qua các thời đại ý định của Satan không thay đổi.
Giăng 10:10a Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt.
Ma quỷ rất ghét chúng ta đến nỗi hắn đã ra lệnh cho tất cả các cấp bậc trong đội
quân ma quỷ của hắn phải cướp, giết và hủy diệt! Mệnh lệnh đưa ra là phải
cướp những điều cần thiết trong đời sống và chức vụ của chúng ta. Những mệnh
lệnh đã đưa ra là phải giết chúng ta qua những linh nhu nhược, giết người và tự
sát. Những tai nạn bi thảm phải được cố gắng thực hiện trên đời sống chúng ta.
Ma quỷ đưa ra chỉ thị của hắn, “Bất kỳ điều gì lấy được thì chúng phải bị tiêu
hủy!”
Nếu ma quỷ không thể giết chúng ta có lẽ chúng có thể báo cáo rằng chúng đã
làm chúng ta chậm lại hoặc ngăn chúng ta trong việc thực hiện công việc mà
Đức Chúa Trời đã giao cho chúng ta.
Linh yếu đuối
bệnh tật
Satan cố cướp lấy sức khỏe bằng cách sử dụng linh quỉ ám bệnh tật .
Luca 13:11-13 tại đó, có người đàn bà mắc quỉ ám, phải đau liệt đã mười
tám năm; cong lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Jêsus vừa thấy, gọi
mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bịnh; Ngài bèn đặt
tay trên mình người. Tức thì, người đứng thẳng lên được, và ngợi khen
Đức Chúa Trời.
Giăng 5:5 Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.
Thúc ép, túng
thế, bắt bớ

Sứ đồ Phao lô mô tả sự tấn công của Satan trên đời sống và chức vụ của ông.
Thât là khích lệ khi nhìn thấy tất cả có gắng của Satan đều thất bại trong việc
ngăn chặn chức vụ của ông teong Đức Chúa Trời.
II Côrinhtô 4:8,9 Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng
thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập,
nhưng không đến chết mất
Satan tấn tất cả những gì tốt đẹp và tích cực trong đời sống của chúng ta:
 Hôn nhân
 Con cái
 Gia đình
 Bạn bè
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 Chức vụ
 Sức khỏe
 Sự vui mừng
 Bình an
SỰ PHÒNG THỦ CỦA CHÚNG TA
Biết Chiến
Thuật của Kẻ
Thù
Những người nam và những người nữ hư mất vì thiếu hiểu biết. Nếu họ muốn
ngăn chặn mục đích của Satan khỏi mục tiêu cướp giết và hủy diệt thì họ phải
biết kẻ thù và chiến lược của hắn.
 Satan mang đến sự chết - Đức Chúa Trời mang đến sự sống
 Satan mang đến sự căm ghét – Đức Chúa Trời mang đến tình yêu thương
Chúa Giêxu
Hủy Phá Sự
Chết
Chúa Giêxu đã hủy phá sự chết và mang đến sự sống đời đời.
II Timôthê 1:10 mà bây giờ mới bày ra bởi sự hiện ra của Đức Chúa Jêsus
Christ, Cứu Chúa chúng ta, Ngài đã hủy phá sự chết, dùng Tin lành phô
 Phá Hủy bày sự sống và sự không hề chết ra cho rõ ràng.
Quyền Lực của
Ma Quỷ
Chúa Giêxu đã tiêu diệt ma quỷ và giải phóng chúng ta khỏi sự chết.
Hêbơrơ 2:14,15 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức
Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá
diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sợ sự
chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.

 Giải Thoát
Khỏi Ách Nô Lệ
Satan không có quyền giữ chúng ta dưới ách nô lệ. Chúng ta, qua đức tin trong
Chúa Giêxu, đã được cứu chuộc khỏi ách nô lệ đối với Satan và vương quốc của
hắn.
Khi Satan hay ma quỷ của hắn đến cướp giết và hủy diệt thì chúng nhận thấy
rằng không thể công kích chúng ta được, chúng ta được bảo vệ và có phòng thủ.
Với sự hiểu bết về Lời Đức Chúa Trời, chúng ta chúng ta được nhận biết đã
được bao phủ bởi huyết Chúa Giêxu. Chúng ta phải đứng vững vàng với thuẫn
đức ti của chúng ta. Chúng ta phải dạn dĩ không sợ hãi cùng với tiên tri Êsai
công bố Lời Đức Chúa Trời.
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Êsai 54:17a Phàm binh khí chế ra nghịch cùng ngươi sẽ chẳng thạnh lợi…
ĐIỀU ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA SATAN – CƯỚP LẤY LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI KHỎI
CHÚNG TA
Mài bén gươm
của bạn

Nếu chúng ta không có Lời trong tâm trí và tâm linh của chúng ta thì chúng ta
không thể nào đánh bại Satan và đồng bọn của hắn bằng Lời của Đức Chúa
Trời. Chúa Giêxu muốn chúng ta có sự dư dật trong mọi lãnh vực của đời sống
chúng ta. Nếu chúng ta không có điều này thì chúng ta bị Satan cướp lấy.
Chúng ta phải biết rằng chúng ta là ai trong Đấng Christ để nhận biết rằng
chúng ta đã thắng rồi trong trận chiến!

Chuyện ngụ ngôn về người nông dân – Một Khải tượng về sự đắc thắng

Chuyện ngụ ngôn
Mác 4:3-8
Hãy nghe. Có người gieo giống đi ra
đặng gieo.
Khi đương gieo, một phần giống rơi dọc
đường, chim đến ăn hết.
Một phần khác rơi nhằm nơi đất đá sỏi,
chỉ có ít đất thịt, tức thì mọc lên, vì bị
lấp không sâu; nhưng khi mặt trời đã
mọc, thì bị đốt, và bởi không có rễ, nên
phải héo.
Một phần khác rơi nhằm bụi gai; gai
mọc rậm lên làm cho nghẹt ngòi, và
không kết quả.
Một phần khác nữa rơi nhằm nơi đất tốt,
thì kết quả, lớn lên và nẩy nở ra; một hột
ra ba chục, hột khác sáu chục, hột khác
một trăm.

Chúa Giêxu giải thích chuyện ngụ
ngôn
Mác 4:14-20
Người gieo giống ấy là gieo đạo.
Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi
mình; nhưng vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan
đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng họ đi.
Cũng vậy, những người chịu giống gieo nơi đất đá
sỏi, là những kẻ nghe đạo, liền vui mừng chịu lấy;
song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà
thôi, nên nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực
khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm.
Còn những kẻ chịu giống gieo nơi bụi gai, là kẻ đã
nghe đạo; song sự lo lắng về đời nầy, sự mê đắm
về giàu sang, và các sự tham muốn khác thấu vào
lòng họ, làm cho nghẹt ngòi đạo, và trở nên không
trái.
Nhưng, những người chịu giống gieo vào nơi đất
tốt, là kẻ nghe đạo, chịu lấy và kết quả, một hột ra
ba chục, hột khác sáu chục, hột khác một trăm.

Nhiều người hiểu rằng câu chuyện ngụ ngôn này đề cập đến hạt giống của sự
cứu rỗi đang được gieo ra và những kết quả khác nhau về sự truyền giáo và điều
này là thật.
Tuy nhiên Chúa Giêxu nói rằng Ngài đang nói về lời Đức Chúa Trời. Chúa
Giêxu dạy rằng khi chúng ta nhận một sự hiểu biết mới về Lời Đức Chúa Trời
thì ngay lập tức Satan sẽ đến cướp Lời đi khỏi chúng ta. Điều này có thể là Lời
Đức Chúa Trời khi áp dụng trên bất cứ lãnh vực nào trong đời sống của chúng
ta.
Đã bao nhiêu lần bạn đã nghe người ta nói rằng sau một thời gian gần gũi Đức
Chúa Trời thì những thử thách luôn luôn đến có phải không? Sau một hội thảo
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hoặc một hội nghị chuyên đề tuyệt vời thì mọi thứ dường như “rời rạc”. Chúa
Giêxu nói đây là lúc Satan đến cướp Lời Đức Chúa Trời.
Một Trong Ba
Điều

Khi Lời được gieo ra thì có ba điều có thể xảy ra:
 Ngay lập tức Satan có thể cướp lấy Lời nếu chúng ta trở nên bực bội khi
Satan đem đau khổ và bắt bớ đến.
 Lời có thể bị bóp nghẹt vì những lo lắng của đời này, sự dối trá về sự giàu
cóhay bởi những khát khao tội lỗi.
 Lời có thể được châm rễ và vươn lên.

Đau Khổ/ Bắt
Bớ

Chúa Giêxu cảnh báo cho họ biết đau khổ và bắt bớ sẽ gia tăng vì lợi ích của
Lời Đức Chúa Trời.
Mác 4:17 … song vì trong lòng họ không có rễ, chỉ tạm thời mà thôi, nên
nỗi gặp khi vì cớ đạo mà xảy ra sự cực khổ, bắt bớ, thì liền vấp phạm

Satan Đến Ngay
Lập Tức
Satan biết nếu sự khải thị về Lời Đức Chúa Trời được lắng đọng trong lòng của
chúng ta, cũng bởi Lời đó mà hắn có thể bị đánh bại. Trong khi hắn có nhiều kế
hoạch và chiến lược để đem sự thất bại vào đời sống của chúng ta, điều ưu tiên
hàng đầu của hắn luôn luôn là phải cướp của chúng ta sự khải thị về Lời của
Đức Chúa Trời. Chúa Giêxu nói Satan luôn xuất hiện khi họ nghe.
Mác 4:15 Những kẻ ở dọc đường là kẻ đã chịu đạo gieo nơi mình; nhưng
vừa mới nghe đạo, tức thì quỉ Sa-tan đến, cướp lấy đạo đã gieo trong lòng
họ đi.
CHÚA GIÊXU LÀM BIỂN LẶNG
Khi Chúa Giêxu giảng dạy xong, Ngài và các môn đồ xuống thuyền. Chẳng bao
lâu sau Chúa Giêxu ngủ ở sau lái. Khi đó Satan đến cùng với những lo lắng
trong cuộc sống này.
Mác 4:35-41 Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta
hãy qua bờ bên kia.
Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Jêsus cứ ở trong thuyền, và môn
đồ đưa Ngài đi; cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả, có cơn bão lớn
nổi lên, sóng tạt vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước; nhưng Ngài đương ở
đằng sau lái, dựa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy
ôi, thầy không lo chúng ta chết sao?
Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi!
Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng:
Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?

Trang 70

Chiền Lược Của Satan Ngày Hôm Nay

Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: Vậy thì người nầy là ai, mà gió và
biển cũng đều vâng lịnh người?
Cơn bão đến là một trong những nỗi đau khổ và bắt bớ mà Chúa Giêxu đã nói
rằng Satan sẽ đem đến sau khi nghe Lời của Đức Chúa Trời được gieo ra.
Chú ý phản ứng của các môn đồ. Họ sợ hãi: “Thầy ôi, thầy không lo chúng ta
chết sao?” Họ sợ hãi vì Chúa Giêxu đang ngủ sau lái và không sợ hãi khi họ sợ
hãi và họ đã buộc tội Ngài không quan tâm.
Chúng Ta Có
Một Chọn Lựa

Khi Satan đem đau khổ và bắt bớ đến chóng lại chúng ta hòng cướp Lời Đức
Chúa Trời khỏi chúng ta, chúng ta có một chọn lựa. Chúng ta có thể cảm ơn
Đức Chúa Trời đã cảnh báo cho chúng ta vì vậy chúng ta không làm ngơ với
mưu kế của Satan và khi đó quở trách hắn. Chúng ta có thể sợ hãi, đánh mất đi
niềm vui của chúng ta và bằng cách ấy Satan cướp của chúng ta sự khải thị về
Lời Đức Chúa Trời đã được gieo vào lòng chúng ta.
Đã bao nhiêu lần khi đau khổ và bắt bớ đến, chúng ta có bắt đầu than khóc và
đỗ lỗi cho Đức Chúa Trời không?
 “Thầy ơi, thầy không lo ràng chúng ta sẽ chết chìm sao?”
 “Đức Chúa Trời ơi, Ngài không quan tâm đến con của con sẽ lạc lối
sao?”
 “Đức Chúa Trời ơi Ngài không quan tâm bệnh tật đến trong đời sống
con sao?
 “Đức Chúa Trời ơi, Ngài không quan tâm đến việc con không thể trả
nổi những hóa đơn thanh toán của con sao?”
Khi chúng ta cho phép chính mình sợ hãi và đỗ lỗi cho Đức Chúa Trời vì những
cơn bão trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta đang cho phép Satan cướp đi hạt
giống quý giá trong lời của Đức Chúa Trời.

Nói bởi đức tin

Một hành động tích cực của đức tin là cần thiết nếu chúng ta sẽ giữ hạt giống
của Lời trong lòng của chúng ta và mong đợi một vụ thu hoạch lớn của 30, sáu
mươi hay thậm chí là một trăm lần điều đã được gieo.
Mác 4:40 Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Sao các ngươi sợ? Chưa có
đức tin sao?

Nói trong thẩm
quyền

Thay vì trở nên sợ hãi khi những cơn bão cuộc đời đến trên con thuyền của
chúng ta thì chúng ta phải đứng lên chống lại ma quỷ và dạn dĩ công bố lời Đức
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Chúa Trời trong đức tin.
Mác 4: 39 Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi,
lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.

Hãy tỉnh thức

Mặc dầu Satan là kẻ thù bị đánh bại, hắn sẽ làm mọi cách để ngăn chúng ta
không đi trong thẩm quyền mà Đức Chúa Trời của chúng ta đã ban cho. Chúng
ta phải tỉnh thức, canh giữ và sẵn sàng vượt qua mọi sự tấn công chống lại đời
sống của chúng ta.
I Phierơ 5:8 Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như
sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể
nuốt được.

Áo giáp của
Đức Chúa Trời

Bởi đức tin, chúng ta phải mặc áo giáp của Đức Chúa Trời vào nhờ đó chúng ta
có thể đứng vững vàng chống lại những mưu kế của ma quỷ.
Êphêsô 6:10-11 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức
toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để
được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ.
Khi chúng ta làm điều này, chúng ta sẽ thấy chính chúng ta đứng lên đối đầu
với ma quỷ trong cơn bão.
Êphêsô 6:13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho
trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự
rồi, anh em được đứng vững vàng.

Thẩm quyền
của chúng ta

Công việc của Chúa Giêxu đã làm trọn! Ngài đã đánh bại ma quỷ và đồng bọn
của hắn rồi.
Trên đất, Ngài đã tạo nên những người nam và những người nũ để bước đi
trong thẩm quyền. Ngài đã phục hồi lại thẩm quyền của chúng ta, và bây giờ
chúng ta phải đứng lên và bày tỏ rằng ma quỷ là một kẻ thù đã bị đánh bại.
Chúng ta hãy mạnh mẽ bước tới vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất này.
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CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Theo Giăng 10:10, Satan đến tấn công đời sống chúng ta với ba mục tiêu chính. Hãy liệt
kê ba mục tiêu này.

2. Theo câu chuyện ngụ ngôn về người nông dân, với tư cách là môt kẻ trộm thì điều gì là
điều ưu tiên hàng đầu của Satan?

3. Tại sao thật là quan trọng nếu chúng ta hành động trong thẩm quyền và không cho
phép chính chúng ta trở nên giận dữ khi chúng ta đối diện với đau khổ và bắt bớ?
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Bài 9
HỘI THÁNH VÀ THẨM QUYỀN
HỘI THÁNH LÀ GÌ?
Sự Lưu Ý Đầu
Tiên
Xuyên Suốt Kinh Thánh Cựu Ước, sự thờ phượng luôn là trọng tâm quanh hòm
giao ước, đền thờ hay một nhà hội. Không có hội thánh như chúng ta biết ngày
hôm nay.
Lần đầu tiên khi Chúa Giêxu đề cập đến hội thánh, Chúa Giêxu cũng khải thị ba
diều được mô tả trên những chức năng khác của nó. Hội thánh được dựng bởi
Chúa Giêxu. Hội thánh phải là một đội quân đắc thắng là đội quân đánh bại
những cánh cửa địa ngục. Hội thánh có quyền để trói và mở.
Mathiơ 16:13-18 Khi Đức Chúa Jêsus đã vào địa phận thành Sê-sa-rê Philíp, bèn hỏi môn đồ, mà rằng: Theo lời người ta nói thì Con người là ai?
Môn đồ thưa rằng: Người nói là Giăng Báp-tít; kẻ nói là Ê-li; kẻ khác lại
nói là Giê-rê-mi, hay là một đấng tiên tri nào đó.
Ngài phán rằng: Còn các ngươi thì xưng ta là ai?
Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời
hằng sống.
Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus phán cùng người rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na,
ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy
đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy.
Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá
nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó
Nền Tảng của
Lẽ Thật
Bởi sự khải thị từ nơi Đức Chúa Trời mà Phierơ biết rằng Chúa Giêxu là Đấng
Christ, là Con Đức Chúa Trời. Đây là lẽ thật mà hội thánh phải được dựng nên.
Được Xây Dựng
bởi Chúa Giêxu
Nét đặc trưng đầu tiên của hội thánh là Chúa Giêxu sẽ xây dựng hội thánh. Hội
thánh sẽ không được xây dựng nên bởi con người, bởi những truyền thống hay
chương trình của con người.
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Thắng hơn
những cửa âm
phủ
Nét đặc trưng thứ hai là cửa âm phủ không thắng nổi hội thánh.
Trong Kinh Thánh Amplifier chúng ta đọc,
Ta sẽ lập Hội thánh ta, và các cửa âm phủ (những quyền lực thuộc về ma
quỷ) chẳng thắng được hội đó – hay là không đủ mạnh để làm tổn hại nó,
hay chống lại nó.
Chìa Khóa để
Trói hoặc Mở

Hội thánh có quyền năng để trói và mở.
Mathiơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì
mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà
ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Có ba điều mà chúng ta cần học về hội thánh từ thời điểm đầu tiên mà Chúa
Giêxu đề cập đến nó.
 Hội thánh sẽ được lập bởi Chúa Giêxu qua sự khải thị từ Cha rằng
Chúa Giêxu là Christ, Con của Đức Chúa Trời hằng sống.
 Các cánh cửa địa ngục sẽ không thể nào thắng được hội thánh.
 Hội thánh sẽ được ban cho những chiếc chìa khóa của thiên đàng và
quyền để trói và mở.

NHỮNG CHIẾC CHÌA KHÓA ĐƯỢC PHỤC HỒI
Chúng ta biết rằng những chiếc chìa khóa đề cập đến thẩm quyền trên đất này.
Những chiếc chìa khóa có thể mở cũng như có thể khóa những cánh cửa mà
chúng ta nhìn thấy là những quyền lực trên bất cứ thực thể cho dù đó là một con
người, một gia đình, một tổ chức, một thành phố, một tiểu bang hay là một quốc
gia.
Chìa Khóa để
Cai Trị
Những chiếc chìa khóa về thẩm quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại
khi Ngài sáng tạo ra người nam và người nữ theo chính ảnh tượng của Ngài.

Bị Satan Ăn
Cắp

Sáng thế ký 1:26 Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài
người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim
trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.
Những chiếc chìa khóa này được dự định bởi Đức Chúa Trời để sử dụng cho
những điều tốt lành trên trái đất. Tuy nhiên khi Ađam và Êva phạm tội, họ đã
giao những chiếc chìa khóa này cho Satan là kẻ đến để cướp giết và hủy diệt.
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Những chiếc chìa khóa của thẩm quyền, dưới sự điều khiển của satan biến thành
những chiếc chìa khóa của sự chết và địa ngục.

Được Chúa
Giêxu Thu Hồi
Lại

Phục Hồi cho
Con Người

Những Chiếc
Chìa Khóa của
Vương Quốc

Khải huyền 1:18 là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa
khóa của sự chết và Âm phủ.

Đây là những chiếc chìa khóa về thẩm quyền mà Chúa Giêxu đã đoạt lấy từ ma
quỷ sau khi Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta xuống tận cùng của Âm phủ. Khi
Chúa Giêxu đến với sự đắc thắng tuyệt vời qua những cánh cửa Âm phủ, Ngài
đã lấy những chiếc chìa khóa của thẩm quyền khỏi tay của Satan. Satan không
còn bất cứ thẩm quyền hợp pháp nào trên đất nữa.
Những chiếc chìa khóa này là thẩm quyền mà Chúa Giêxu đã phục hồi cho nhân
loại với tư cách là một tạo vật mới sau khi sự phục sinh và thăng thiên của Ngài
về với Cha. Vì những chiếc chìa khóa này được phục hồi lại cho những chủ
nhân ban đầu của chúng trên đất này, chúng không còn bị sử dụng sai mục đích
là những chiếc chìa khóa của sự chết và Âm phủ nữa. Thay vào đó chúng được
biết đến như những chiếc chìa của vương quốc thiên đàng.

Mathiơ 16:19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì
mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà
ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời.
Với những chiếc chìa khóa này chúng ta có thể làm vững chắc ý muốn của Đức
Chúa Trời và vương quốc của Ngài trên đất.
Đây là sự đắc thắng mà Chúa Giêxu dạy các môn đồ của Ngài phải cầu nguyện.
Mathiơ 6:9,10 các ngươi hãy cầu như vầy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;
Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; Ý Cha được nên, ở đất như
trời!
Khi chúng ta, thân thể của Đấng Christ, sử dụng những chiếc chìa khóa thẩm
quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho theo ý muốn của Ngài, chúng ta đang làm
vững chắc Vương Quốc Thiên Đàng trên đất này.
NHỮNG CÁNH CỬA CỦA ĐỊA NGỤC
Hội Thánh ở Vị
Trí Tấn Công

Khi lần đầu tiên Chúa Giêxu đề cập đến từ hội thánh thì ngay lập tức Ngài
khẳng định rằng những cánh cửa âm phủ sẽ không thắng được hội thánh.
Mathiơ 16:18b … các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.
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Thật là quan trọng để hiểu điều mà Chúa Giêxu muốn nói khi Ngài nói những
cánh cửa âm phủ sẽ không thắng hội thánh.
Trong thời đại của chúng ta, chúng ta nghĩ về một cánh cửa một lối vào ở một
hàng rào hay một bức tường. Với hình ảnh đó trong tâm trí chúng ta thì thật là
khó mà nhận được bất kỳ sự hiểu biết thật trong câu Kinh Thánh này. Hầu hết
chúng ta chưa bao giờ bị tấn công bởi một cánh cửa.
Các Cánh Cửa
Là Gì?
Trong thời đại của Kinh Thánh, chính quyền và việc buôn bán của một thành
phố bị kiểm soát tại các cửa của nó. Vì vậy các cánh cửa trong khi cung cấp sự
an toàn đối với một bức tường thành phố cũng có nghĩa là đề cập đến chính
quyền của một thành phố hay một quốc gia. Vua Salomôn đã đề cập điều này ở
một trong những câu châm ngôn của ông.
Châm ngôn 31:23 Tại nơi cửa thành chồng nàng được chúng biết, Khi ngồi
chung với các trưởng lão của xứ.
Chiếm Lấy Các
Các Cửa Thành
Khi Đức Chúa Trời ban phước cho Ápraham, Ngài đã đề cập đến việc chiếm
lấy các cánh cửa của kẻ thù. Đó là một phước hạnh.
Sáng thế ký 22: 17 sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như
sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa
thành quân nghịch.
Lời chúc phước cho Rê-bê-ca cũng đề cập đến việc chiếm lấy cửa thành của kẻ
thù
Sáng thế ký 24:60 Họ chúc phước cho Rê-bê-ca mà rằng: Hỡi em gái chúng
ta! Chúc cho em được trở nên mẹ của ức triệu người, và cho dòng dõi em
được chiếm lấy cửa thành của quân nghịch.
Chiếm lấy các cửa thành của kẻ thù có nghĩa là chiếm lấy và cai trị chính quyền
của thành đó. Ngày hôm nay chúng ta chiếm lấy các cửa thành của kẻ thù chúng
ta trong lĩnh vực thuộc linh. Bằng thẩm quyền, quyền thống trị và sự công
chính cuộc chiến bạo lực thuộc linh ở các cửa bị chiếm lấy bởi sức mạnh.
Vua Salômôn đã nói về điều này.
Châm ngôn 14:19 Người ác phục trước mặt người thiện; Và kẻ dữ cúi lạy ở
ngoài cửa người công bình.
Nhiều người đã tưởng tượng ra chính họ đang bị ma quỷ tấn công trong khi họ
co rúm lại bên trong các cánh cửa trong sự lo lắng sợ hãi. Tuy nhiên, chính hội
thánh chứ không phải Satan là người đang tấn công.
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Chúng ta, hội thánh, phải tấn công mãnh liệt cánh cửa âm phủ và mạnh mẽ mở
mang vương quốc Đức Chúa Trời khắp thế gian.
CHÌA KHÓA CỦA VƯƠNG QUỐC
Lần đầu tiên khi Chúa Giêxu đề cập đến hội thánh, Ngài nói, “Ta sẽ ban cho các
ngươi những chiếc chìa khóa.” Điều phải xảy ra trong tương lai. Sau đó, sau sự
chết và sự phục sinh của Ngài, Ngài nói với Cha, “Con có các chìa khóa!”
Những chiếc chìa khóa tượng trưng cho thẩm quyền của con nguời đã được
phục hồi. Đó là những chiếc chìa khóa mà Chúa Giêxu đã lấy khỏi tay của
Satan khi Ngài tước hết quyền lực và thẩm quyền.
Vương quốc của thiên đàng này là gì mà chúng ta giữ lấy các chìa khóa?
Chúa Giêxu, Vua trên muôn Vua, đồng cai trị với Cha khắp cả vũ trụ. Tại hành
tinh trái đất vương quốc của Ngài phải vững chắc.
Vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ mạnh mẽ lan ra khắp thế gian với tư cách là
những người nam và những người nữ đã được cứu chuộc sử dụng những chiếc
chìa khóa đã được phục hồi của họ trong thẩm 1uyền thuộc linh.
Đây là những chiếc chìa khóa mà Chúa Giêxu nói chúng ta sẽ sử dụng để trói và
mở. Chúng ta có thẩm quyền để trói Satan cùng đồng bọn của hắn và chúng ta
có những chiếc chìa khóa của thẩm quyền để mở trói cho những kẻ phu tù! Khi
chúng ta thắng trận chiến trong lãnh vực thuộc linh thì nó sẽ rõ ràng hơn trong
tự nhiên hay lãnh vực thuộc về xác thịt.

NHỮNG NGUYÊN TẮC TRÓI VÀ MỞ
Chúa Giêxu nói Ngài sẽ trao cho chúng ta những chiếc chìa khóa của vương
quốc thiên đàng và bất cứ điều gì chúng ta buộc dưới đất thì sẽ bị buộc trên trời
và bất cứ điều gì chúng ta mở dưới đất sẽ được mở ở trên trời.
Điều đó có nghĩa gì?
Chúa Giêxu
Trói Kẻ Mạnh
Sức
Chúa Giêxu nói về trói người mạnh sức
Mathiơ 12:28, 29 Mà nếu ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ
quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi. Hay là, có lẽ nào, ai vào
nhà một người mạnh sức để cướp lấy của, mà trước không trói người
mạnh sức ấy sao? Phải trói người rồi mới cướp của nhà người được.
Ai Là Kẻ Mạnh
Sức?
Kẻ mạnh sức là Satan hay là ma quỷ đang cai trị mà hắn đã chỉ định trên một
chính quyền, một tổ chức hay trên đời sống của một người
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Chúa Giêxu bước vào nhà kẻ mạnh sức và trói kẻ mạnh sức (Satan và những ma
quỷ đang cai trị của hắn)
Chúng ta trói Satan và sau đó là những ma quỷ cầm quyền của hắn bằng cách
nói trong thẩm quyền,
 “Satan, trong danh Chúa Giêxu ta trói ngươi!”
Sau đó chúng ta phải trói kẻ mạnh sức bằng cách dạn dĩ nói với ma quỷ cầm
quyền rằng,
 “Ngươi là kẻ xấu xa, trong danh Chúa Giêxu ta trói ngươi lại!”
Trói Buộc Là
Gì?
Trói buộc có nghĩa là giới hạn Satan hay ma quỷ cầm quyền trên một tình
huống đặc biệt nào đó khi mà Đức Chúa Trời dẫn chúng ta vào trận chiến thuộc
linh.

Phá Hỏng Nhà
Của Hắn

Như một thí dụ, khi chúng ta buộc một con chó bằng một sợi dây xích mà nó
được cột chặt vào một cái cọc thì con chó chỉ có thể di chuyển trong một phạm
vi nhất định. Nó đã bị giới hạn, không vượt quá được chiều dài của sợi dây xích
chỉ ở trong phạm vi mà chúng ta đã buộc nó. Chúng ta đã giới hạn lãnh vực của
nó về sự ảnh hưởng. Đây là ý nghĩa của từ buộc.

Tiếp theo là chúng ta phá hủy nhà của hắn. Chúng ta làm điều này qua sự ra
lệnh ma quỷ dưới thẩm quyền của người mạnh sức,
 “Hãy ra khỏi đây trong danh của Chúa Giêxu!”
Chúng ta có thể biết nhân dạng của những linh này qua sự vận hành của các ân
tứ thánh linh về phân biệt các linh và lời tri thức. Chúng ta cũng có thể biết
nhân dạng của chúng qua những chức năng rõ ràng của chúng.
Một trong những số đó là:

Đuổi Linh!

 linh huyền bí
 những linh gây trở ngại
 những linh ô uế - dâm dục, trụy lạc
 linh bệnh tật
 linh dằn vặt, dày vò
 linh tự tử

Đuổi các linh này là việc mà chúng ta đang phá hủy nhà của kẻ mạnh sức. Khi
nhà của hắn đã bị phá hủy, hắn trở nên vô dụng và chúng ta có thể ra lệnh hắn
ra khỏi nhà trong danh của Chúa Giêxu.
Luca 11:21, 22 Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì
của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì
cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy, và phân phát sạch của cải.
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Thẩm Quyền
của Người Tin

Chúa Giêxu đã tước hết quyền lực và các thẩm quyền và làm tỏ tường trong
thiên hạ. Ngài đã thăng thiên và ngồi bên hữu của Cha. Đây là một sự kiện hoàn
tất trên thiên đàng.

Là những người tin chúng ta phải thực hiện thẩm quyền và quyền thống trị của
chúng ta trên đất. Chúng ta bây giờ phải hoàn tất và làm cho có hiệu lực trên đất
những điều đã được hoàn tất trên vũ trụ - điều đã được vững chắc trên thiên
đàng. Trên đất chúng ta phải trói Satan và ma quỷ cai trị của hắn và mở cho
những kẻ phu tù. Chúng ta phải giới hạn lĩnh vực ảnh hưởng của hắn.
Mathiơ 16:19b: … hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải
buộc ở trên trời và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở
trên trời.
Khi chúng ta làm điều này thì cũng đang tước các quyền lực cùng thẩm quyền
và tỏ tường ra trong thiên hạ sự chiến thắng được chúng qua thập tự giá.

VỊ TRÍ CỦA SATAN
Không Còn ảnh
Hưởng
Qua sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêxu, Ngài đã khiến cho Satan không
còn ảnh hưởng nữa.
Hêbơrơ 2:14 (Amplified Bible) Vậy thì, vì con cái [những con cái của Ngài)
có phần về huyết và thịt – đó là bản chất vật lý của con người - nên Đức
Chúa Jêsus [chính Ngài] cũng có phần vào đó [bản chất], hầu cho [đi qua]
sự chết Ngài có thể khiến cho ma quỷ là kẻ cầm quyền sự chết trở nên kẻ
vô tích sự và không còn ảnh hưởng.
Không Còn Là
Người Cầm Tù
Chúng Ta Nữa
Chúng ta được tự do khỏi sự sợ hãi về sự chết và gánh nặng.
Hêbơrơ 2:15 …và giải thoát những người sợ sự chết trọn đời, bị cầm trong
vòng tôi mọi
Qua công việc đã được hoàn tất của Chúa Giêxu qua sự chết của Ngài và sự
phục sinh đắc thắng, những người nam và người nữ không còn bị cầm tù trong
sự sợ hãi về sự chết. Khi chúng ta khám phá ra lẽ thật thì chúng ta được tự do
và được giải thoát hoàn toàn khỏi gánh nặng và sợ hãi ma quỷ.
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Những công
việc bị phá hủy
Tại sao Con Đức Chúa Trời phải hiện ra?
 Để hủy phá công việc của Satan!
 Nộp chúng ra cho tỏ tường giữa thên hạ!
I Giăng 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc
ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma
quỉ.
Côlôse 2:15 Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập
tự giá chiến thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.
HỘI THÁNH SAY NGỦ ĐANG THỨC DẬY
Khi Chúa Giêxu đến thế gian để hủy phá công việc của ma quỷ. Ngài đặt thẩm
quyền với tư cách như Đức Chúa Trời qua một bên. Tại thế gian với tư cách
Ađam Sau cùng Ngài đã bước đi và thi hành chức vụ trong thẩm quyền thống
trị.
Satan đã bị Chúa Giêxu đánh bại hoàn toàn. Hắn trở nên vô dụng và không còn
ảnh hưởng nữa. Chúa Giêxu đả làm cho ma quỷ trở nên con số 0 khổng lồ.
Bấy giờ thẩm quyền và quyền cai trị này là những chiếc chìa khóa đã được phục
hồi để cứu chuộc nhân loại là những con người qua đức tin trở nên hội thánh
của Ngài và thân thể của Ngài trên đất.
Là một kẻ địch thất bại, điều duy nhất Satan có thể làm trên đất này chúng ta
trong sự thiếu hiểu biết của mình đã để cho hắn thực hiện. Với sự khải thị từ
Lời của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể đứng dậy và trói buộc Satan cùng đồng
bọn đang cai trị của hắn. Chúng ta có thể phá vỡ đồn lũy của Satan khi chúng ta
trói kẻ mạnh sức và phá hủy nhà của hắn, khi chúng ta trong danh Chúa Giêxu
ra lệnh đuổi ma quỷ.
II Côrinhtô 10:4 Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ
chẳng phục, khi anh em đã chịu lụy trọn rồi.
Hội thánh mà Chúa Giêxu nói Ngài sẽ xây dựng đã là một gã khổng lồ đang say
ngủ. Bây giờ được đánh thức dậy để hành động trong thẩm quyền được Đức
Chúa Trời ban cho và nó sẽ đánh dỗ mọi đồn lũy của Satan!
CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Chúa Giêxu muốn nói điều gì khi Ngài nói rằng “các cửa Âm phủ sẽ không thắng nổi”
Hội thánh?
2. Chúa Giêxu nói rằng chúng ta phải trói và chúng ta phải mở. Hãy trình bày cách bạn
dự định thực hiện những sự hướng dẫn quan trọng này từ Chúa Giêxu.
3. Trói buộc kẻ mạnh sức là một trong những đồn lũy của Satan, Chúa Giêxu nói rằng đó
là kẻ phá hủy sự tốt lành của Ngài. Ai được mô tả là kẻ mạnh sức? Tiến trình phá hủy
sức lực của hắn là gì?
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Bài 10
CHÌA KHÓA VƯƠNG QUỐC
CHÚA GIÊXU CÓ NHỮNG CHIẾC CHÌA KHÓA
Bạn có nhớ những lời nói đắc thắng mà Chúa Giêxu nói khi Ngài trở về
trời không?
Khải huyền 1:18 Ta là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời.
Amen. Và cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.
Chúa Giêxu lấy chìa khóa âm phủ và sự chết từ tay của Satan. Một khi
Chúa Giêxu giải thoát tội lỗi của chúng ta tại vực sâu của Âm phủ, nó
không thể giữ Ngài ở đó lâu hơn nữa.
Công vụ 2:24 Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Người sống lại, bứt đứt dây
trói của sự chết, vì nó không thể giữ Người lại dưới quyền nó.
Chúa Giêxu đã đánh bại sự chết!
Chúa Giêxu phục hồi thẩm quyền, quyền thống trị, vương quyền cho con
người. Ngài đã phục hồi cho chúng ta mọi thứ mà chúng ta bị Satan ăn cắp đi.
Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống trong quyền thống trị
và có thẩm quyền hoàn toàn trên Satan bởi vì Ngài đã hy sinh Con một của
Ngài để phục hồi tất cả những điều mà nio tạo dựng nên cho chúng ta và thực
hiện điều này trên đất.
Tất cả những điều Chúa Giêxu đã làm trên đất này, sự sống Ngài, sự chết
Ngài, và sự phục sinh của Ngài mà nhờ đó một lần nữa chúng ta được phục
hồi. Ngài đã làm tất cả qua đó mà chúng ta có thể bước đi trong thẩm quyền
và sự đắc thắng trên Satan, trên đồng bọn của hắn và mọi thứ trên đất này.
HUYẾT CHÚA GIÊXU - MỘT CHÌA KHÓA CHIẾN THẮNG ĐỐI VỚI SỰ ĐẮC THẮNG
Khi Đức Chúa Trời tạo dựng Ađam, Ngài đã hà sinh khí của chính Ngài cho
Ađam. Sự sống này không giới hạn ở một phần riêng biệt nào trên thân thể của
Ađam. Đức Chúa Trời ban sự sống Ngài vào máu của Ađam. Nó được bơm
liên tục vào mọi phần trên thân thể của Ađam.
Môise chép rằng sự sống của vật thọ tạo là ở trong máu.
Lêvi ký 17:11a vì sanh mạng của xác thịt ở trong huyết.
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Tội Lỗi của
Ađam - Sự Chết
Qua tội lỗi Ađam đánh mất sự sống của Đức Chúa Trời ở trong máu huyết của
ông. Sự sống này chỉ có thể được phục hồi cho con người qua kế hoạch cứu
chuộc của Đức Chúa Trời. Đối với con người để được phục hồi ảnh tượng của
Đức Chúa Trời thì một lần nữa thì con người phải có sự sống của Đức Chúa
Trời trong máu huyết của mình.
Theo kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời thì Con Độc Sanh của Ngài sẽ
đỗ huyết của chính mình Ngài.
Hê bơ rơ 9:22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được
sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Hình phạt dành cho tội lỗi là sự chết, phải được trả bởi một Vật thế thân hoàn
hảo không bị mất sự sống của Đức Chúa Trời trong máu của mình bởi tội lỗi.

Qua Huyết của
Chúa Giêxu
Chúng Ta Có
Sự Tha Thứ Về
Tội Lỗi

Được thai dựng bởi Đức Thánh Linh và sanh ra bởi nữ đồng trnh, Chúa Giêxu
không thừa hưởng dòng huyết của Ađam. Ngài trở thành một Vật thế thân
hoàn hảo sẵn sàng từ bỏ sự sống của Ngài bởi sự đỗ huyết vô tội của chính
Ngài.

Sự cứu chuộc cho chúng ta ở trong huyết của Chúa Giêxu.
Ê phê sô 1:7 Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết
Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài

Lý Lẽ Bào
Chữa
 Sự Cứu Chuộc

I Phierơ 1:18, 19 …vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc
hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên
truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báu Đấng Christ, dường như huyết
của chiên con không lỗi không vít.

Chúng ta được xưng công bình và sự công bình của Đức Chúa Trời đã phục
hồi sự sống chúng ta bởi dòng huyết của Chúa Giêxu.
Rôma 5:8,9 Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng
ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.
Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ
nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!
Sự công bình trọn vẹn của Đức Chúa Trời đã được thoả mãn và chúng ta được
cứu khỏi cơn giận dữ của Đức Chúa Trời khi Chúa Giêxu trở thành Vật thế
thân cho chúng ta và mang lấy hình phạt về sự chết của chúng ta qua sự đổ
huyết của Ngài trên thập tự giá.

Trang 83

Thẩm Quyền Của Người Tin
Chỉ qua sự dự phần trong sự đổ huyết của Chúa Giêxu là huyết có sự sống của
Đức Chúa Trời ở trong đó thì chúng ta lại có thể có sự sống của Đức Chúa
Trời trong đời sống của chúng ta.
Giăng 6:53 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật,
ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt của Con người, cùng
không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu.
 Sự Thông
Công

Huyết của Chúa Giêxu sẽ tẩy sạch hết mọi ảnh hưởng của tội lỗi trên đời sống
của chúng ta vì thế một lần nữa sự sống của Đức Chúa Trời có thể được phục
hồi.
I Giăng 1:7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình
Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và huyết của
Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.

 Sự Cứu Chuộc
Sự cứu chuộc và sự tha thứ hoàn toàn cho chúng ta qua huyết của Ngài.
Cô lô se 1:13, 14 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm,
làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, trong Con đó
chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.
Không tiếp nhận sự hy sinh cho sự cứu chuộc và món quà cứu rỗi qua dòng
huyết đã đỗ của Chúa Giêxu thì không có cách nào khác để con người được
tha thứ và được phục hồi.
Hêbơrơ 9:22 Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được
sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Hêbơrơ 9:12 Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết, không dùng
huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình, mà được
sự chuộc tội đời đời.
 Không Tì Vít
 Có Thể Phục
Vụ

Qua dòng huyết Chúa Giêxu chúng ta được tẩy sạch để chúng ta có thể phục
vụ Ngài.
Hêbơrơ 9:14 Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh
Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ
làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa
Trời hằng sống, là dường nào!

 Có Sự Tự Tin
Khi Ađam bước đi trong sự thông công hằng ngày trong sự hiện diện của Đức
Chúa Trời trước khi ông phạm tội, tuy nhiên bởi dòng huyết của Chúa Giêxu
trong cương vị con người đã giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi và sự đoán
phạt, một lần nữa hãy dạn dĩ bước đi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
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Hêbơrơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được
dạn dĩ vào nơi rất thánh …
 Có Bình An
Sự bình an và sự phục hoà được thực hiện qua dòng huyết của Ngài.

 Được Phục
Hồi Lại Vị Trí
Ban Đầu

Côlôse 1:19, 20 Vì chưng Đức Chúa Trời đã vui lòng khiến mọi sự đầy
dẫy của mình chứa trong Ngài, và bởi huyết Ngài trên thập tự giá, thì đã
làm nên hòa bình, khiến muôn vật dưới đất trên trời đều nhờ Ngài mà
hòa thuận cùng chính mình Đức Chúa Trời.

Đó là huyết của Chúa Giêxu đã chiến thắng Satan vì dòng huyết đó cứu chuộc
và phục hồi nhân loại có sự sống của Đức Chúa Trời qua sự tái sanh.
Satan đến cướp giết và hủy diệt con người là tạo vật mà Đức Chúa Trời đã tạo
dựng chính xác theo ảnh tượng của Ngài trên đất này. Vì tội lỗi con người mất
đi sự sống của Đức Chúa Trời. Con người không tự vệ được trước sự tấn công
của Satan trên đời sống của họ. Nhờ kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời
qua sự đổ huyết của Con độc sanh của Ngài mà con người được phục hồi hoàn
toàn vị trí được dựng nên ngay từ lúc ban đầu và mối thông công với Đức
Chúa Trời. Bởi dòng huyết của Chúa Giêxu, một lần nữa con người bị cầm giữ
trong sự thất bại vô vọng có hy vọng trở thành một người hơn cả người đắc
thắng lại.
 Sự Che Chở
Bảo Vệ
Ngay lúc thầy tế lễ trong Kinh Thánh Cựu Ước lấy huyết của lễ hy sinh chiên
con và vẫy nó trên ngai thi ân của Đức Chúa Trời để bao phủ hay là chuộc tội
cho con người, cho đến ngày nay bởi đức tin huyết Chiên con trở thành vật
bao phủ che chở cứu chuộc nhân loại.
 Sự Đắc Thắng
Qua dòng huyết Chúa Giêxu chúng ta có sự đắc thắng!
Khi chúng ta bước đi trong sự tha thứ, sự vâng phục Đức Chúa Trời và bởi đức
tin chúng ta có thể dạn dỉ nói rằng:
 “Này Satan, ta được bao phủ bởi huyết Chúa Giêxu!”
 “Gia đình ta cùng những gì thuộc về ta được bao phủ bởi dòng huyết
Chúa Giêxu!”
 “Này Satan, ta đắc thắng bởi dòng huyết của Chúa Giêxu!”
 “Vì dòng huyết Chúa Giêxu mà ngươi không chạm đến ta được!”
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Khi Chúa Giêxu thăng Satan bởi dòng huyết của Ngài thì chúng ta cũng có thể
thắng trong huyết của Chúa Giêxu! Nhờ sự bảo vệ của dòng huyết Chúa Giêxu
mà không có vũ khí nào nghịch cùng chúng ta mà thạnh vượng.
Khải huyền 12:11a Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời
làm chứng của mình.
Satan bị đánh bại bởi dòng huyết của Chúa Giêxu.
Chìa khóa thẩm quyền trong dòng huyết của Chúa Giêxu đã ban cho mỗi
người trong chúng ta là những người đã được chuộc bởi dòng huyết này. Với
chiếc chìa khóa đầy quyền năng trong dòng huyết Chúa Giêxu mà chúng ta
đắc thắng và Satan sẽ tiếp tục bị đánh bại trong đời sống của chúng ta.
LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI - MỘT CHÌA KHÓA CHIẾN THẮNG TRONG SỰ ĐẮC THẮNG
Gươm của Đức
Thánh Linh
Trong Êphêsô vũ khí của chúng ta cho sự đắc thắng trong cuộc chiến được mô
tả “gươm Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời” (6:17). Lời Đức Chúa Trời
khi được phát ra từ miệng chúng ta trở thành một vũ khí đầy quyền năng mà
Satan không thế nào địch lại. Khi chúng ta nói Lời Đức Chúa Trời trong thẩm
quyền thì chúng ta sẽ đắc thắng Satan trong đời sống chúng ta.
Khải huyền 12:11a Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm
chứng của mình.
Lời Làm Chứng
Lời “làm chứng của họ” chính xác được dịch là “Lời trong sự làm chứng của
họ”. Sự làm chứng của chúng ta là điều chúng ta nói. Khi chúng ta ngưng
không nói về nan đề, về suy nghĩ, hay về sự sợ hãi của chúng ta và bắt đầu dạn
dĩ nói điều được nói trong Lời của Đức Chúa Trời về tình huống của chúng ta
thì khi đó chúng ta cũng sẽ trở thành người đắc thắng.
Lời Mang Đến
Sự Đắc Thắng
Để có Lời của Đức Chúa Trời liên tục phát ra từ miệng chúng ta thì điều cần
thiết là chúng ta phải đọc, học và suy gẫm Lời Đức Chúa Trời. Khi đó Lời sẽ
trở thành rễ đức tin châm sâu vào đời sống chúng ta.
I Giăng 2:13, 14 Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết
Đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi
đã thắng được ma quỉ.
Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi
phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban đầu.
Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức
Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.
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Những người trẻ tuổi này được gọi là người đắc thắng mạnh mẽ bởi vì họ có
Lời Đức Chúa Trời ở trong họ. Khi họ dạn dĩ nói Lời Đức Chúa Trời nơi miệng
họ với thẩm quyền và quyền cai trị mà Đức Chúa Trời họ để họ thắng ma quỷ.
Êphêsô 6:17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của
Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.
Gươm Đức Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời.
Khải huyền 19:13 – 16 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là
Lời Đức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng
và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài.
Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân,
và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ
của Đức Chúa Trời toàn năng.
Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là: VUA CỦA CÁC VUA VÀ
CHÚA CỦA CÁC CHÚA.
Nói Lời Đức
Chúa Trời
Chúa Giêxu nói ví dụ lớn nhất về đức tin là một người hiểu thẩm quyền và biết
cách thực hành thẩm quyền trong lời nói.
Mathiơ 8:8-10 Thầy đội thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng đáng rước Chúa
vào nhà; xin Chúa chỉ phán một lời, thì đầy tớ tôi sẽ được lành.Vì tôi ở
dưới quyền người khác, tôi cũng có quân lính dưới quyền tôi nữa; tôi biểu
tên nầy rằng: Hãy đi! Thì nó đi; biểu tên kia rằng: Hãy đến! Thì nó đến;
và dạy đầy tớ tôi rằng: Hãy làm việc nầy! Thì nó làm.
Đức Chúa Jêsus nghe lời đó rồi, lấy làm lạ, mà phán cùng những kẻ đi
theo rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta chưa hề thấy ai trong dân
Y-sơ-ra-ên có đức tin lớn dường ấy.
Lời Được Chứng
Thực
Lời Đức Chúa Trời được chứng thực bởi dấu kỳ và phép lạ.
Mác 16: 19-20 Đức Chúa Jêsus phán như vậy rồi, thì được đem lên trời,
ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.
Về phần các môn đồ, thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm với
môn đồ, và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Amen.

Trang 87

Thẩm Quyền Của Người Tin
Chúa Giêxu là
Lời
Tên riêng của Chúa Giêxu là Lời Đức Chúa Trời.
Khải huyền 19:13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời
Đức Chúa Trời.

Lời Không Trở
Về Luống
Nhưng

Giăng 1:1 Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng
tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về Lời sự sống.

Đức Chúa Trời nói về quyền năng trong Lời của Ngài qua sách Êsai.
Êsai 55:11 Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta, thì chẳng trở về
luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã
sai khiến nó.
Đức Chúa Trời nói về quyền năng chữa lành trong Lời của Ngài qua Đa vít
Thi thiên 107:20 Ngài ra lệnh chữa họ lành, Rút họ khỏi cái huyệt.
Lời chúng ta nói trong thẩm quyền tác động việc hoàn tất những điều làm đẹp
lòng Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta sẽ thạnh vượng!
Lời Sáng Tạo
Lời Đức Chúa Trời có quyền năng sáng tạo.
Hêbơrơ 11:3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời
của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật
thấy được mà đến.
Lời có Thẩm
Quyền

Chúa Giêxu nói Lời trong thẩm quyền.
Luca 4:36 Mọi người đều sững sờ, nói cùng nhau rằng: Ấy là đạo gì đó?
Người lấy phép và quyền đuổi tà ma, và chúng nó liền ra!

Lời vào - Lời ra!
Thật là tốt để biết Lời Đức Chúa Trời nhưng chúng ta sẽ không có sự đắc thắng
cho đến khi chúng ta giải quyết những tình huống của chúng ta bằng cách nói
Lời Đức Chúa Trời ra!
Chúa Giêxu nói Lời trong thẩm quyền và quyền năng.
Đức Chúa Trời - bản tính của đức tin:
 Tin vào Lời
 Nói Lời Đức Chúa Trời ra
 Nhìn thấy Lời Đức Chúa Trời làm phép lạ
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Chìa khóa về Lời Đức Chúa Trời không thất bại khi chúng ta tiếp tục nói trong
thẩm quyền và quyền thống trị.
Để chúng ta bắt đầu quyền thống trị trên đất mà chúng ta được tạo dựng nên
Chúa Giêxu đã ban cho chúng ta Hội thánh của Ngài, chìa khóa thẩm quyền để
chiến thắng trong trận chiến thuộc linh. Khi chúng ta khám phá những chìa
khóa này và cách sử dụng chúng cách hiệu quả thì chúng ta sẽ thấy được mình
đang sống trong sự đắc thắng đối với những tranh chiến trong cuộc đời. Chúng
ta sẽ thấy được chính chúng ta có được điều mà Chúa Giêxu đã công bố về
chúng ta.

Chúng ta hơn cả những người đắc thắng
Chúng ta đắc thắng trong danh của Ngài.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Hãy giải thích tại sao huyết Chúa Giêxu rất hiệu quả trong việc đắc thắng sự tấn công
của ma quỷ hay tà linh.

2. Cho một ví dụ về việc nói ra Lời Đức Chúa Trời ban cho bạn sự đắc thắng trong chính
đời sống của bạn.

3. Bạn sẽ học thuộc những câu Kinh Thánh nào để sử dụng như là vũ khí trong trận chiến
thuộc linh của bạn?

Trang 89

Thẩm Quyền Của Người Tin

Bài 11
DANH CHÚA GIÊXU
DANH CHÚA GIÊXU - MỘT CHÌA KHÓA CỦA SỰ ĐẮC THẮNG
Khi chúng ta sử dụng danh Chúa Giêxu là lúc chúng ta nói trong thẩm quyền
của Chúa Giêxu. Khi chúng ta sử dụng danh của Ngài thì có hiệu quả cũng như
Chúa Giêxu đang đứng đó phán với nan đề. Ngài ban cho chúng ta quyền sử
dụng danh của Ngài.
Phép Lạ Kèm
Theo Niềm Tin
Nơi Danh của
Ngài
Phép lạ kèm theo cho những ai tin vào danh của Chúa Giêxu.
Mác 16:15-18 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: “Hãy đi khắp thế gian,
giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi;
nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt.
“

Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: Lấy danh ta mà trừ quỉ; dùng
tiếng mới mà nói; bắt rắn trong tay; nếu uống giống chi độc, cũng chẳng
hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ đau sẽ lành.”
Trong tiếng Hy lạp là ngôn ngữ nguyên bản được dùng để viết Kinh Thánh Tân
Ước thì không có hệ thống chấm câu. Dấu chấm câu trong Kinh Thánh chúng
ta được thêm vào trong bản dịch theo sự đánh giá của họ.
Mác 16: 17 viết rằng
Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy…
Đoạn này chính xác được dịch
Và các dấu lạ nầy sẽ kèm theo cho những ai tin danh ta…
Chúa Giêxu nói, thật quan trọng cho chúng ta tin vào danh của Ngài. Chúng ta
phải hiểu rằng thẩm quyền đó là chính chúng ta phải ở trong danh của Chúa
Giêxu. Chúng ta phải dạn dĩ phóng thích thẩm quyền trong đức tin khi chúng ta
sử dụng danh Chúa Giêxu.
Khi chúng ta dạn dĩ nói và hành động trong niềm tin của chúng ta trong danh
Chúa Giêxu chúng ta sẽ đuổi quỷ. Chúng ta đặt tay cầu nguyện cho người bệnh
thì người bệnh được chữa lành.
Một Quyền
Đáng Kinh
Trước khi công việc của Chúa Giêxu hoàn tất trên thập tự giá thì không ai dám
nói đến danh của Đức Chúa Trời. Danh của Chúa quá Thánh khiết nên được
cho rằng không thể nói ra. Danh đó được viết trong nơi Chí Thánh và chỉ Thầy
tế lễ thượng phẩm biết.
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Khi Chúa Giêxu ban cho người tin quyền sử dụng danh của Ngài thì đó là sự
ưu tiên đặc biệt và đừng bao giờ xem nhẹ danh đó.
Khai Phóng
Thẩm Quyền
của Chúa Giêxu
Bởi vì Chúa Giêxu là Con Đức Chúa Trời,
 Ngài có thẩm quyền trên thiên đàng
Bởi vì Chúa Giêxu là Con của Con người
 Ngài có thẩm quyền trên đất
Mathiơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết
cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.

Quyền Ủy
Nhiệm

Khi chúng ta sử dụng danh Ngài thì một thẩm quyền và quyền năng mạnh mẽ
được khai phóng. Như thể là chúng ta đứng trong vị trí của Ngài và sử dụng
thẩm quyền của Ngài.
Khi Chúa Giêxu ban cho chúng ta quyền sử dụng danh của Ngài thì Ngài đã đặt
sự tin cậy tuyệt đối của Ngài trong sự quản lý của chúng ta. Theo thuật ngữ
pháp lý, Ngài ban cho chúng ta Quyền ủy nhiệm để sử dụng danh Ngài.
Theo hệ thống toà án của chúng ta Quyền ủy nhiệm là một văn kiện pháp lý
cho phép một người có đặc quyền sử dụng tên của người khác. Khi một người
được giao phó đại diện ký hợp đồng và có kèm theo một bản sao Quyền ủy
nhiệm ký hợp đồng đó thì hợp đồng đó cũng có hiệu lực ràng buộc hợp pháp
như là chính người đó trực tiếp ký hợp đồng.

Lắng Nghe Từ
Đức Chúa Trời
Khi Chúa Giêxu thi hành chức vụ trên đất khi đó Ngài đại diện cho Cha của
Ngài.
Giăng 5:19 Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ
làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y
như vậy.
Bây giờ khi chúng ta thi hành chức vụ trên đất thì chúng ta phải đại diện cho
Con. Chúng ta không được sử dụng danh của Chúa Giêxu để thực hiện ý riêng
của mình mà trước hết không dành thời gian lắng nghe Đức Chúa Trời.
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Sử Dụng Danh
Để Làm Chơi
Cố sử dụng danh Chúa Giêxu để đạt được tư dục của mình mà không quan tâm
đến ý muốn của Đức Chúa Trời là sử dụng danh Ngài để làm chơi.
Phục truyền 5:11Ngươi chớ lấy danh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi
mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va không cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh
Ngài mà làm chơi.
Danh trên hết
mọi danh.
Danh Chúa Giêxu trên hết mọi danh.
Philíp 2:5-11 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, Ngài vốn
có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa
Trời là sự nên nắm giữ; chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở
nên giống như loài người;
Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến
chết, thậm chí chết trên cây thập tự.
Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài
danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu
gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy
đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa
Cha.
 Mỗi thế lực đen tối có một tên
 Mỗi người có một tên
 Mỗi căn bệnh hay bệnh tật có một tên
 Mỗi âm mưu của ma quỷ có một tên
 Khi danh Chúa Giêxu được xưng ra, thế lực đen tối phải bỏ chạy
 Khi danh Chúa Giêxu được xưng ra thì bệnh ung thư và tất cả bệnh
tật phải cúi đầu
 Khi danh Chúa Giêxu được xưng ra thì mọi âm mưu của Satan đều
thất bại.

Ma Quỷ Đầu
Phục Trước
Danh Chúa
Giêxu

Danh Chúa Giêxu trên hết mọi danh khác. Mọi đầu gối phải quỳ xuống vâng
phục Uy quyền của Chúa Giêxu khi danh Ngài được sưng ra trong đức tin.

Ma quỷ biết quyền năng trong danh của Chúa Giêxu và chúng sẽ vâng phục
danh đó.
Luca 10:17, 19 Bảy mươi môn đồ trở về cách vui vẻ, thưa rằng: Lạy Chúa,
vì danh Chúa các quỉ cũng phục chúng tôi.
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Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền
của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.
Mathiơ 28:18 Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết
cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
Mọi thẩm quyền được ban cho Chúa Giêxu. Vì sử dụng danh Chúa Giêxu nên
chúng ta có cùng thẩm quyền trên đất.
Tin vào Danh
Chúa Giêxu
Chúng ta được lệnh phải tin vào danh Chúa Giêxu.
I Giăng 3:23 Vả, nầy là điều răn của Ngài: là chúng ta phải tin đến danh
Con Ngài, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, và chúng ta phải yêu mến lẫn
nhau như Ngài đã truyền dạy ta.
Chúng ta phải tin danh Chúa Giêxu về sự sống đời đời.
Giăng 3:18 Ai tin Ngài thì chẳng bị đoán xét đâu; ai không tin thì đã bị
đoán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Đức Chúa Trời.
Giăng 20:31 Nhưng các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức
Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi
tin, thì nhờ danh Ngài mà được sự sống.
Chúng ta có sự bảo đảm chắc chắn trọn vẹn về sự cứu rỗi cho chúng ta bởi vì
chúng ta tin vào danh của Ngài.
I Giăng 5:13 Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết
mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Đức Chúa Trời.
Cầu Xin trong
Danh Ngài
Chúng ta được dạy phải cầu xin trong danh Chúa Giêxu.
Giăng 14:12 – 14 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta,
cũng sẽ làm việc ta làm; lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng
Cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho,
để Cha được sáng danh nơi Con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi,
ta sẽ làm cho.
Khi Chúa Giêxu sắp trở về cùng Cha, Ngài hướng dẫn những người theo Ngài
sử dụng danh của Ngài. Ngài bảo họ rằng điều họ cầu xin Ngài sẽ làm cho để
Cha được sáng danh nơi Con.
Giăng 15:16 Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập
các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu
luôn: Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì
Ngài ban cho các ngươi.

Trang 93

Thẩm Quyền Của Người Tin
Giăng 16:23-24 Trong ngày đó, các ngươi không còn hỏi ta về điều chi
nữa. Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, điều chi các ngươi sẽ cầu
xin nơi Cha, thì Ngài sẽ nhân danh ta mà ban cho các ngươi. Đến bây giờ,
các ngươi chưa từng nhân danh ta mà cầu xin điều chi hết. Hãy cầu xin đi,
các ngươi sẽ được, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.
Chúng ta được dạy phải cầu xin trong danh Chúa Giêxu.
Làm Mọi Việc
Trong Danh
Ngài
Chúng ta phải làm mọi sự trong danh Chúa Giêxu. Thật là một đặc ân tuyệt
diệu!
Côlôse 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa
Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa
Cha.
Chúng ta cũng nên suy xét mọi việc chúng ta làm nên làm trong danh Chúa
Giêxu. Để làm điều này có thể là cuộc cách mạng cách sống của chúng ta.
CÁC MÔN ĐỒ ĐÃ SỬ DỤNG DANH CỦA CHÚA GIÊXU THẮNG
Các môn đồ và các tín đồ đầu tiên trong sách Công vụ đã dạn dĩ sử dụng danh
của Chúa Giêxu với kết quả kỳ diệu.
Quyền năng
trong Danh
Ngài
Công vụ 3:1-10 Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên
đền thờ.
Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại
cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. Người thấy
Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí.
Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta.
Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì.
Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song
điều ta có thì ta cho ngươi: Nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét,
hãy bước đi!
Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở
nên cứng vững;
Người liền nhảy, đứng lên và bước đi cùng hai người vào đền thờ, vừa đi,
vừa nhảy, vừa ngợi khen Đức Chúa Trời. Cả dân chúng đều thấy người
bước đi và ngợi khen Đức Chúa Trời. Người ta nhận là chính người đó đã
ngồi tại Cửa Đẹp đền thờ đặng xin bố thí nên đều bỡ ngỡ và sững sờ về việc
đã xảy đến cho người.
Đức Tin Nơi
Danh của Ngài
Phierơ giải thích rằng chìa khóa để sử dụng danh Chúa Giêxu là phải phóng
thích quyền năng trong danh đó bởi đức tin.
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Công vụ 3:12 Phi-e-rơ thấy vậy, bèn nói với dân chúng rằng: Hỡi người Ysơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về việc vừa xảy đến? Sao các ngươi ngó
sửng chúng ta, dường như chúng ta đã nhờ quyền phép hay là nhân đức
riêng của mình mà khiến người nầy đi được vậy?
Công vụ 3 :16 Ấy là bởi đức tin trong danh Ngài, nên danh Ngài làm cho
vững người nầy là người các ngươi thấy và biết; nghĩa là đức tin bởi Ngài
mà ra, đã ban cho người nầy sự mạnh khoẻ trọn vẹn, tại trước mặt hết
thảy các ngươi.
Sự Chữa Lành
trong Danh của
Ngài

Sự Cứu Chuộc
Trong Danh của
Ngài

Khi kết quả của sự chữa lành này là Phierơ và Giăng bị bắt, bị cầm tù một đêm
và bị đe dọa bởi những người lãnh đạo tôn giáo cấm không cho nói thêm bất cứ
điều gì về danh Chúa Giêxu. Phierơ dạn dĩ trả lời những câu hỏi về sự chữa
lành này bằng câu nói:
Công vụ 4:10 Thì hết thảy các ông, và cả dân Y-sơ-ra-ên đều khá biết, ấy là
nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà các ông đã đóng
đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại, ấy là
nhờ Ngài mà người nầy được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông.

Kết quả của việc Phierơ và Giăng dùng danh của Chúa Giêxu trong khi chữa
lành người què đã khiến cho số lượng người tin tăng lên con số năm ngàn.
Công vụ 4:4 Dầu vậy, có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến
độ năm ngàn.
Sự cứu chuộc quý giá cho chúng ta là danh đầy quyền năng của Chúa Giêxu.
Công vụ 4:12 Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời,
chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà
được cứu.
Sự Sợ Hãi Của
Con Người
Trước Danh của
Ngài
Phierơ và Giăng bị các nhà lãnh đạo tôn giáo đe dọa không được phép nói về
danh đó lần nữa.

Dạn Dĩ trong
Danh của Ngài

Công vụ 4:17,18 Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng
ta nên lấy lời ngăm dọa, cấm họ, từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ
không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân
danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy.
Ngay lúc đó linh của sự dạn dĩ đầy dẫy trên Phierơ và Giăng.
Công vụ 4: 29-30 Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các
đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ
danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa
lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ.
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Philíp Rao
Giảng trong
Danh Ngài

Bị bắt vì Danh
của Ngài

Công vụ 8:12 Nhưng khi chúng đã tin Phi-líp, là người rao giảng Tin lành
của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Jêsus Christ cho mình, thì cả
đàn ông đàn bà đều chịu phép báp-têm.
Phao lô được cử đi bắt những ai kêu cầu danh Chúa Giêxu.
Công vụ 9:14 Bây giờ người ở đây, có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó
cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh Ngài.

Được chọn để
mang Danh của
Ngài

Phao lô được Đức Chúa Trời chọn để mang danh Chúa Giêxu đến mọi nơi trên
thế giới.
Công vụ 9:15 Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người nầy làm
một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua,
và con cái Y-sơ-ra-ên

Được Rao
Giảng Không
Sợ Hãi trong
Danh của Ngài
Công vụ 9:27 Ba-na-ba bèn đem người đi, đưa đến các sứ đồ và thuật lại
cho biết thể nào dọc đường Chúa đã hiện ra và phán cùng người, lại thể
nào người đã giảng dạy cách bạo dạn về danh Đức Chúa Jêsus tại thành
Đa-mách.
Giải Thoát
trong Danh
Ngài

Công vụ 16:18 Trong nhiều ngày nó cứ làm vậy, nhưng Phao-lô lấy làm
cực lòng, xây lại nói cùng quỉ rằng: Ta nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ
mà truyền mầy ra khỏi người đàn bà nầy. Chính giờ đó, quỉ liền ra khỏi.

Tôn cao Danh
của Ngài
Công vụ 19:17-18 Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Êphê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Jêsus được tôn trọng.
Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm
DẤU KỲ VÀ PHÉP LẠ TRONG DANH CHÚA GIÊXU
Khi chúng ta lắng nghe Đức Chúa Trời và vâng theo tiếng của Ngài, chúng ta
phải dạn dĩ bước ra và bởi đức tin hãy sử dụng thẩm quyền đáng kinh của Chúa
Giêxu. Khi chúng ta làm, chúng ta sẽ kinh nghiệm dấu kỳ phép lạ trong đời
sống hàng ngày và trong chức vụ.
Công vụ 4:29-31 Nầy, xin Chúa xem xét sự họ ngăm dọa, và ban cho các
đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách dạn dĩ, giơ tay Ngài ra, để nhờ
danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Jêsus, mà làm những phép chữa
lành bịnh, phép lạ và dấu kỳ.
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Khi đã cầu nguyện, thì nơi nhóm lại rúng động; ai nấy đều được đầy dẫy
Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạn dĩ.
Khi chúng ta tiếp tục sử dụng thẩm quyền và quyền năng Chúa Giêxu chúng ta
cũng sẽ làm chấn động thế giới của chúng ta bằng sự hiện diện và quyền năng
đáng kinh của Đức Chúa Trời.
Chìa khóa cho một đời sống Cơ đốc nhân đắc thắng được tìm thấy trong danh
đầy quyền năng của Chúa Giêxu.
Chúng ta có thể bước đi với cùng quyền năng được mô tả trong sách Công vụ
khi chúng ta cùng tham gia với những người tin đầu tiên trong việc sử dụng
thẩm quyền trong danh Chúa Giêxu.

CÂU HỎI ÔN TẬP
1. Đưa ra hai thí dụ trong sách Công vụ nơi chép về các môn đồ sử dụng danh Chúa
Giêxu.

2. Khi chúng ta nói trong danh Chúa Giêxu giống như có Quyền ủy nhiệm, điều đó có
nghĩa gì?

3. Sự thách thức nào bạn đang đối diện ngay bây giờ, bạn có kinh nghiệm sự đắc thắng
trong việc sử dụng danh Chúa Giêxu?
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BÀI 12
ĐẮC THẮNG TRONG TRẬN CHIẾN THUỘC LINH
ĐƯỢC TRANG BỊ CHO TRẬN CHIẾN!
Quyền Năng
Thiêng Liêng
Bây giờ chúng ta hiểu trận chiến trường kỳ và biết thẩm quyền cùng những vũ
khí đầy quyền năng của chúng ta, chúng ta được trang bị có uy quyền, có sự
đắc thắng, chiến thắng trong trận chiến.
Phao lô viết rằng,
II Côrinhtô 10:4 Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là
không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa
Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy.
Nhiều người đã thử bước vào trận chiến mà không biết điều này. Họ không
hiểu thẩm quyền họ có vì họ là ai trong Chúa Giêxu.
Đối với họ trận chiến thuộc linh là một cuộc chiến khắc nghiệt không ngừng
với một kẻ thù đầy quyền lực. Họ bị xâm chiếm bởi ma quỷ và đồng bọn của
hắn. Họ càng chú ý đến ma quỷ và đồng bọn của hắn thì họ thấy chúng dường
như là to lớn hơn, độc ác hơn và có uy quyền hơn.
Một Kẻ Thù Đã
Bị Đánh Bại
Tiên tri Êsai viết về tương lai của Satan. Ông cho chúng ta thấy một hình ảnh rõ
ràng về số phận của hắn.
Êsai 14:15-17 Nhưng ngươi phải xuống nơi Âm phủ, sa vào nơi vực thẳm!
Những kẻ thấy ngươi sẽ ngó chăm ngươi; và nhìn ngươi cách ý tứ, mà
rằng: Có phải người nầy là kẻ đã làm rung rinh đất, day động các nước,
làm cho thế gian thành đồng vắng, lật đổ các thành, và chẳng hề buông tha
kẻ bị tù về nhà mình đó chăng?
Mọi người nhìn chăm chăm vào kẻ được gọi là Satan là kẻ thất bại nhục nhã
không lối thoát. Họ sẽ nhìn kẻ này cách ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng hắn rất to
lớn và mạnh mẽ. Họ thấy hắn ngồi co rúm trong sự hổ thẹn. Họ sẽ nói, “Có
phải kẻ này….?” “Đây có phải là kẻ mà mọi người xem là ghê gớm ư?”
Họ sẽ nhìn chằm vào hắn kẻ kết cuộc không ra gì. Họ nhìn hắn với sự khinh
miệt. Họ sẽ hắn là kẻ thất bại hoàn toàn.
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Khi chúng ta được sự mặc khải về chúng ta là ai trong Chúa Giêxu, chúng ta
không còn bận tâm về ma quỷ nữa. Chúng ta tiếp tục bận rộn với Chúa Giêxu!
Ma quỷ là kẻ thù đã bị đánh bại. Quyền lực của hắn đã bị triệt phá. Chúa Giêxu
khiến trở thành con “số không”. Hắn đã bị tước vũ khí, bất lực và bị xấu hổ.
Bị Thất Bại
Hêbơrơ 2:14b (Amplified version) Chúa Jêsus [chính Ngài] cùng mang
huyết nhục [tự nhiên] đó, bởi [qua] sự chết, Ngài có thể hủy diệt kẻ có
quyền trên sự chết đó là ma quỉ.
Chúng ta không thất thế khi đối diện với ma quỷ và đồng bọn của hắn. Chúng
ta được ban cho quyền năng trên mọi quyền lực của kẻ thù.
Khi chúng ta bước vào trận chiến ở tư thế đức tin vững vàng rằng chúng ta sẽ
thắng. Chúng ta phải bước vào trận chiến ở tư thế hiểu biết chúng ta là ai trong
Chúa Giêxu. Chúng ta không phải lên kế hoạch một cuộc chiến mãnh liệt với
kẻ thù mạnh mẽ. Thay vào đó chúng ta mong đợi chiến thắng hân hoan khi
chúng ta biểu lộ rằng ma quỷ đã bị đánh bại rồi.
 Ma quỷ không là điều gì “ghê gớm” lắm!
 Chúa Giêxu mới là “Đáng kinh!”
 Chúng ta có thể làm mọi sự qua Ngài!
Philíp 4:13 Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi.
BƯỚC ĐẾN SỰ ĐẮC THẮNG
Uy quyền và thẩm quyền của người tin không phải là “đồ chơi” để đạt được tư
dục riêng của chính mình. Chúng ta phải hoàn toàn hoà hợp với ý muốn của
Đức Chúa Trời.
Xưng nhận tội
lỗi
Để chúng ta trở nên đắc thắng trong trận chiến thuộc linh thì trước hết chúng ta
phải ăn năn xưng tội của mình trước mặt Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự tha thứ
của Ngài. Sứ đồ Giăng chỉ cho chúng ta cách làm như thế nào.
I Giăng 1:9 Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công
bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Phó thác
Chúng ta phải phó thác 100% cuộc đời của chúng ta cho Chúa Giêxu với tư
cách Ngài là Chúa của cuộc đời chúng ta.
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Rôma 12:1,2 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời
khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức
Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời
nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết
ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.
Biệt Riêng Khỏi
Thế Gian
Chúng ta phải biệt riêng chính mình khỏi công việc thế gian.
II Timôthê 2:4 Khi một người đi ra trận, thì chẳng còn lấy việc đời lụy
mình, làm vậy đặng đẹp lòng kẻ chiêu mộ mình.
Đặt Tư Dục
Sang Một Bên
Chúng ta phải đặt tư dục riêng của mình sang một bên và hãy để Thánh Linh
của Đức Chúa Trời dẫn dắt. Giống như Chúa Giêxu, chúng ta phải nói, “Tôi chỉ
làm những việc chi mà tôi thấy Cha tôi làm.”
Giăng 5:19 Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật,
quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ
làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y
như vậy.
Đức Chúa Trời đã ban cho mọi người tin thẩm quyền trong những lãnh vực nào
đó trên:
 Hôn nhân, con cái và gia đình của họ
 Nơi họ sống - những vùng lân cận, các thành phố, các quốc gia
 Nơi mà họ được Đức Chúa Trời sai đi thi hành chức vụ
Thông thường Chúa sẽ không để linh của chúng ta tham gia trận chiến đánh đồn
lũy của ma quỷ trong một khu vực ngoài lĩnh vực thẩm quyền mà Đức Chúa
Trời đã ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời muốn trong những lãnh vực đó những
người tin phải học biết thẩm quyền của họ và phá huỷ các đồn lũy.
Có Thái Độ Yêu
Thương
Với tư cách là những người lính, những người nam và những người của đức tin
trong đội quân của Đức Chúa Trời, chúng ta không nên kiêu ngạo và cay nghiệt
trong thái độ của chúng ta đối với người khác.
Philêmôn 1:4,5 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời
cầu nguyện, vì nghe nói anh có lòng yêu thương và đức tin trong Đức Chúa
Jêsus và cùng các thánh đồ.
Chúng ta phải nghiêm khắc đối với ma quỷ và đồng bọn hắn, nhưng chúng ta
phải bước đi trong tình yêu thương với người khác. Chúng ta ghét ma quỷ
nhưng chúng ta yêu thương con người.
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Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng với tư cách là những người tin thẩm quyền
của chúng ta không dùng để thống trị người khác nhưng phải có quyền thống trị
trên ma quỷ cùng đồng bọn của hắn.
Khi chúng ta bước đi trong tình yêu thương với Đức Chúa Trời và những người
khác, chúng ta không cần lúc nào cũng nghĩ về trận chiến với ma quỷ.
Không Thỏa
Hiệp
Khi chúng ta trong mối thông công gần gũi với Đức Chúa Trời – không trộn lẫn
sự đồng loã, tội lỗi hay tinh thần thế gian trong cuộc đời của chúng ta – qua sự
vận hành của ân tứ thánh linh về phân biệt các linh, Đức Chúa Trời cảnh báo
chúng ta các chiến lược của Satan dùng để đánh bại chúng ta.
Chúng ta càng đến gần Đức Chúa Trời thì chúng ta càng biết được sự hiện diện
của ma quỷ, sự lừa dối, sự đồng loã hay thỏa hiệp khi nó đến.
Chúng ta phải giữ mắt chúng ta nơi Chúa Giêxu. Nếu Satan hay đồng bọn của
chúng xuất hiện – hãy đối phó với chúng, chống trả chúng, đuổi chúng đi - đuổi
đi những suy nghĩ và sự tưởng tượng không thuộc về Đức Chúa Trời. Sau đó
chúng ta hướng mắt mình trở lại nơi Chúa Giêxu khi chúng ta ngợi khen Ngài
vì sự đắc thắng.
II Côrinhtô 2:14 Song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được
thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi, Ngài rải mùi thơm về
sự nhận biết Ngài khắp chốn!
Không Có
Chuyên Gia
Thuộc Linh
Trong vương quốc Đức Chúa Trời, không phải là kế hoạch của Ngài để trận
chiến thuộc linh và sự giải cứu được thực hiện bởi những người được gọi,
những người đi ra, chuyên gia hay “một người có quyền năng tối cao đuổi quỷ”.
Thay vào đó, như sứ đồ Giacơ viết, mọi người tin phải chống trả ma quỷ
Gia cơ 4:7 Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ
lánh xa anh em.
ÁO GIÁP CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta áo giáp cho cuộc chiến mà chúng ta tham
dự. Sứ đồ Phao lô không viết rằng chúng ta đã mặc áo giáp; ông viết rằng
chúng ta phải mặc áo giáp của Đức Chúa Trời.
Khi các hiệp sĩ trong thời trung cổ mặc áo giáp họ vào, đội mũ sắt và hạ mặt nạ
che mặt xuống thì tất cả các hiệp sĩ trông có vẽ là những chiến binh mạnh mẽ,
vạm vỡ, nguy hiểm đối với kẻ thù. Bất kể những khiếm khuyết trên thân thể
bên trong áo giáp đó, họ có vẻ là những chiến binh hùng mạnh.
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Khi chúng ta mặc áo giáp của Đức Chúa Trời vào, đối với ma quỷ chúng ta
trông giống như Đức Chúa Trời. Khi đó tất cả những điều chúng ta phải làm để
chiến thắng là phải nói giống như Đức Chúa Trời, bước đi giống Đức Chúa
Trời và hành động giống như Đức Chúa Trời!
Quyền Năng
Của Chúng Ta

Chúng ta phải hành động trong quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Trời.
Chúng ta không phải bước vào trận chiến bằng chính sức lực của chúng ta.
Êphêsô 6:10,11 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức
toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để
được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ

Trận Chiến Của
Chúng Ta
Câu 12. Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng
chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các
thần dữ ở các miền trên trời vậy.
Phao lô nhắc nhở chúng ta rằng cuộc chiến của chúng ta không phải bằng thịt
và huyết, nhưng với các chủ quyền, các thế lực, cùng các lực lượng của ma
quỷ. Cuộc chiến của chúng ta không thuộc về thế giới tự nhiên nhưng thuộc về
lĩnh vực thuộc linh.
Áo Giáp của
Chúng Ta

 Dây Nịt Lưng

Lẽ Thật

 Giáp Bằng Sự

Công Bình

 Chân Mang
Giày của Tin
Lành

Câu 13-15 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho
trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự
rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy, hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm
dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của Tin
lành bình an mà làm giày dép.
Phao lô nhắc từ “đứng” ba lần. Lần đầu tiên ông nói rằng trong ngày ma quỷ
đến chúng ta sẵn sàng đứng trên đất của mình. Sau đó ông nói sau khi chúng ta
đã làm hết mọi sự chúng ta phải đứng vững vàng. Cuối cùng ông nói sau khi
đứng vững vàng trong áo giáp về sự công bình thì chân chúng ta mang giày sẵn
sàng của tin lành bình an.
Lẽ thật là Lời Đức Chúa Trời. Vì nó là thuẫn che chở cho chúng ta nên chúng
ta phải biết nó nói gì.
Giáp công bình của chúng ta là sự công bình của Đức Chúa Trời. Ngài không
đòi hỏi trở nên hoàn hảo, nhưng chúng ta phải không để tội lỗi ở trong đời sống
của mình để mặc chiếc áo này vào.
Chân chúng ta mang giày sẵn sàng của tin lành bình an. Sự sẵn sàng là phần
của chúng ta và được thực hiện bằng việc nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời.
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Đắc Thắng Trong Trận Chiến Thuộc Linh
Phao lô viết cho Timôthê,
II Timôthê 2:15 Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như
người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời
của lẽ thật.

 Thuẫn Đức
Tin
 Mão Trụ Về
Sự Cứu Chuộc
Gươm của Đức
Thánh Linh
Êphêsô 6:16,17 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể
dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão
trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời.
Chúng ta phải sử dụng thuẫn đức tin để dập tắt những mũi tên lửa của ma quỷ.
Nhữngmũi tên lửa là những ý nghĩ, những sự cám dỗ, bệnh tật và những chiến
lược khác mà Satan bắn vào chúng ta. Chúng ta phải dập tắt chúng qua đức tin
nơi Đức Chúa Trời và đức tin nơi Lời của Ngài.
Mão trụ về sự cứu chuộc được đội vào khi chúng ta tiếp nhận sự cứu rỗi. Đây
la2 sự cứu rỗi không chỉ sắp đặt cho đích đến đời của chúng ta mà còn phục hồi
cho chúng ta tất cả mọi điều mà chúng ta được tạo dựng trở nên như vậy khi
chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Mão trụ về sự cứu
chuộc cho phép chúng ta làm tươi mới tâm trí chúng ta bằng sự mặc khải về sự
cứu chuộc của chúng ta.
Rôma 12:2a Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới
của tâm thần mình.
Sự đổi mới tâm trí này diễn ra qua sự rửa sạch tâm trí chúng ta bằng “nước”
hằng sống trong Lời Đức Chúa Trời khi chúng ta đọc, nghiên cứu và suy gẫm
Lời đó.
Êphêsô 5:26 …Ngài có thể thánh hóa và rửa sạch hội thánh bằng cách
dùng nước, tức là lời Ngài …
Chúng ta được ban cho một vũ khí tấn công đó là gươm của Thánh Linh là Lời
Đức Chúa Trời. Phao lô nói cho chúng ta biết thêm về gươm Thánh Linh trong
sách Hêbơrơ.
Hêbơrơ 4:12 Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn
gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng
và ý định trong lòng.
Lời Đức Chúa Trời là dây nịt lưng lẽ thật của chúng ta, là sự che chở cho chân
chúng ta và là gươm của chúng ta. Có bất kỳ điều nào gây nghi ngờ về tầm
quan trọng trong việc nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời?
Lời Cầu Nguyện
Đắc Thắng
Một khi chúng ta có đức tin, mặc vào tất cả áo giáp của Đức Chúa Trời thì
chúng ta phải cầu nguyện trong Thánh Linh vào mọi lúc.
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Thẩm Quyền Của Người Tin
Êphêsô 6:18 Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ
cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều
đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.
Khi chúng ta tiếp tục cầu nguyện trong đức tin cho mọi thánh đồ, sử dụng thẩm
quyềm đã được phục hồi của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy các đồn lũy của
Satan bị sụp đỗ. Chúng ta sẽ là những dũng sĩ trong trận chiến và sẽ đánh tan
tác các đội quân của Satan.
Hêbơrơ 11:33,34 … Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước,
làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng,
lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến
đạo binh nước thù chạy trốn.

ĐƯỢC TRANG BỊ CHO CÔNG VIỆC TRUYỀN GIÁO
Chúa Giêxu bảo chúng ta phải đi khắp thế gian và giảng tin lành.
Mác 16:15 Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin
lành cho mọi người.
Êsai nói về những người rao truyền tin lành.
Êsai 52:7 Những kẻ đem tin tốt, rao sự bình an, đem tin tốt về phước lành,
rao sự cứu chuộc, bảo Si-ôn rằng: Đức Chúa Trời ngươi trị vì, chân của
những kẻ ấy trên các núi xinh đẹp là dường nào!
Phaolô nói chúng ta hơn cả người chiến thắng và không điều chi có thể chia
cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời.
Rôma 8:37-39 Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương
mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các
thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao,
hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu
thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus
Christ, là Chúa chúng ta.
Chúa Giêxu bảo chúng ta rằng kể từ ngày Giăng Báp-tít cho đến nay, nhiều
người kéo vào vương quốc Đức Chúa Trời.
Mathiơ 11:12 Song, từ ngày Giăng Báp-tít đến nay, nước thiên đàng bị
hãm ép, và là kẻ hãm ép đó choán lấy.
Phaolô cho biết những người đó là những người có đức tin!
Hêbơrơ 11:33 là những người bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự
công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử.
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Kết Luận

Công việc của Chúa Giêxu đã hoàn tất!
Ngài đã đánh bại Satan
và chiếm lại mọi thứ
mà Satan đã lấy từ Ađam và Êva.
Ngài đã phục hồi thẩm quyền trên đất này
để cứu chuộc cả nhân loại,
những người này là
Hội thánh của Ngài - đội quân hùng mạnh của Ngài!
Bây giờ điều đó tuỳ thuộc vào chúng ta!
Chúng ta là những người đem thông điệp
về sự cứu rỗi lớn lao này đến khắp thế gian.
Chúng ta phải mạnh mẽ tiến vào
vương quốc của Đức Chúa Trời.
chúng ta phải biến kẻ thù
của Chúa Giêxu làm bệ chân của Ngài.
Chúng ta phải bước đi trong thẩm quyền
trên đất này,
ngày hôm nay!
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NHỮNG CÂU KINH THÁNH CẦN GHI NHỚ
Êphêsô 6:12

Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ
quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần
dữ ở các miền trên trời vậy.

I Phierơ 5:8,9

Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống,
đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. 9
Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở
rải khắp thế gian, cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.

Giăng 10:10

Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên
được sự sống, và được sự sống dư dật.

Sáng thế ký
1:26

Đức Chúa Trời phán rằng: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta
và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài
côn trùng bò trên mặt đất, và khắp cả đất.

Sáng thế ký
3:15

sẽ làm cho mầy cùng người nữ, dòng dõi mầy cùng dòng dõi người nữ
nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân
người.

Hêbơrơ 2:14

Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus
cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm
quyền sự chết, là ma quỉ

I Giăng 3:8

Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu.
Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.

Côlôse 2:15

Ngài đã truất bỏ các quyền cai trị cùng các thế lực, dùng thập tự giá chiến
thắng chúng nó, và nộp ra tỏ tường giữa thiên hạ.

Khải huyền
1:18

là Đấng Sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự
chết và Âm phủ.

Êphêsô 1:22, 23

Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ, và ban cho Đấng
Christ làm đầu Hội thánh, 23 Hội thánh là thân thể của Đấng Christ, tức là
sự đầy đủ của Đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài.

Côlôse 1:13

Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta
dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài

Rôma 16:20

Đức Chúa Trời bình an sẽ kíp giày đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh em.
Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus chúng ta ở cùng anh em!
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Luca 10:19

Nầy, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bò cạp, và mọi quyền
của kẻ nghịch dưới chân; không gì làm hại các ngươi được.

Mathiơ 16:18,19 Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá
nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước
thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải
buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở
trên trời.
Khải huyền
12:11

Chúng đã thắng nó bởi huyết Chiên Con và bởi lời làm chứng của mình;
chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết.

I Giăng 2:13,14

Hỡi các phụ lão, tôi viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban
đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta viết cho các ngươi, vì các ngươi đã thắng được ma
quỉ. 14 Hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con, vì các con đã biết Đức Chúa Cha.
Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông, vì các ông đã biết Đấng có từ lúc ban
đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi, vì các ngươi là mạnh mẽ, lời
Đức Chúa Trời ở trong các ngươi, và các ngươi đã thắng được ma quỉ.

Philíp 2:9,10

Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài
danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi
đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống
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