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NGUỒ N GỒ C CU A KẺ  PHA N LỒA N 

Câu ghi nhớ: Giăng10: 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. 

Mục đích: Để cho chúng ta biết: Hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng 

phải là không biết mưu chước của nó.  (2 Cô-rinh-tô 2:11) 

 

I. Nguồn gốc của kẻ phản loạn: 

      1. Tốt đẹp trọn vẹn: 

Ê-xê-chi-ên 28: 11 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: 12 Hỡi con người, 

hãy làm một bài ca thương về vua Ty-rơ và nói cùng người rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: 

Ngươi gồm đủ tất cả, đầy sự khôn ngoan, tốt đẹp trọn vẹn. 13 Ngươi vốn ở trong Ê-đen, là vườn 

của Đức Chúa Trời. 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. Nghề làm ra trống cơm ống sáo thuộc về ngươi; từ ngày ngươi 

mới được dựng nên đã sắm sẵn rồi.  

      2. Một chê-ru-bim được xức dầu: tên Lucifer 
  Ê-xê-chi-ên 28: 14 Ngươi là một chê-ru-bim được xức dầu đang 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.  

15 Đường lối ngươi trọn vẹn từ ngày ngươi được dựng nên, cho đến lúc thấy sự gian ác trong 

ngươi.  (Thiên sứ sa ngã, Thiên sứ sáng láng) 

      4. Bị xô xuống khỏi núi thánh: 
Ê-xê-chi-ên 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!  

2 Phi-e-rơ 2:4 Vả, nếu Đức Chúa Trời chẳng tiếc các thiên sứ đã phạm tội, nhưng quăng 

vào trong vực sâu, tại đó họ bị trói buộc bằng xiềng nơi tối tăm để chờ sự phán xét.  

Giu-đe 1:6 còn các thiên sứ không giữ thứ bậc và bỏ chỗ riêng mình thì Ngài đã dùng dây 

xích họ trong nơi tối tăm đời đời, cầm giữ lại để chờ sự phán xét ngày lớn. 

 

II. Bản chất: 

      1. Muốn bằng Đức Chúa Trời: kiêu ngạo, tự cao: 
Ê-sai 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! 13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta 

sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối 

cùng phương bắc. 14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất 

Cao. 15 Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, sa vào nơi vực thẳm! (Babylôn) 

Ê-xê-chi ên  28:2 Hỡi con người, hãy nói cùng vua của Ty-rơ rằng: Chúa Giê-hô-va 

phán như vầy: Vì lòng ngươi đã tự cao, và ngươi nói rằng: Ta là một vị thần, ta ngồi trên ngai 

Đức Chúa Trời, ở giữa các biển; dầu lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức Chúa Trời, ngươi 

còn là loài người, không phải là Đức Chúa Trời.  

 28:6 Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Vì lòng ngươi tự cao lên bằng lòng Đức 

Chúa Trời. 

 Ê-xê-chi-ên  28: 17 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 
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vua, cho họ xem thấy. 18 Ngươi đã làm ô uế nơi thánh ngươi bởi tội ác ngươi nhiều quá và bởi 

sự buôn bán ngươi không công bình; ta đã khiến lửa ra từ giữa ngươi; nó đã thiêu nuốt ngươi, 

và ta đã làm cho ngươi trở nên tro trên đất, trước mặt mọi kẻ xem thấy. 19 Hết thảy những kẻ 

biết ngươi trong các dân sẽ sững sờ về ngươi. Kìa, ngươi đã trở nên một cớ kinh khiếp, đời đời 

ngươi sẽ không còn nữa.  

      2. Cướp, giết, và hủy diệt: 

Giăng 10: 10a Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt. 

 

III. Danh xưng: 

      1. Con rắn:  

 Sáng 1: 1 Vả, trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con 

rắn là giống quỷ quyệt hơn hết.  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?  (2 Cô-rinh-tô 11:3 Nhưng 

tôi ngại rằng như xưa Ê-va bị cám dỗ bởi mưu chước con rắn kia, thì ý tưởng anh em cũng hư đi, 

mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ chăng.) 

      2. Con rồng:  

 Khải 12:9 Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỷ và Sa-tan, 

dỗ dành cả thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.  

 Khải 12:7 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.  (Thiên sứ đánh trận cho chúng ta) 

      3. Chúa đời này:  
 2 Cô 4: 3 Nếu Tin Lành của chúng tôi còn che khuất, là chỉ che khuất cho những kẻ hư 

mất, 4 cho những kẻ chẳng tin mà chúa đời nầy đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông 

thấy sự vinh hiển chói lói của Tin Lành Đấng Christ, là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. 

Ê-phê-sô 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 

      4. Kẻ giành giựt:  

 Giu-đe 1:9 Vả, khi chính mình thiên sứ trưởng Mi-ca-ên chống với ma quỷ giành xác 

Môi-se. 

      5. Kẻ ngăn trở: 

 Đa-ni-ên 10:13 Song vua nước Phe-rơ-sơ đã ngăn trở ta trong hai mươi mốt ngày; 

nhưng, nầy Mi-ca-ên là một trong các quan trưởng đầu nhất, đã đến mà giúp đỡ ta, và ta ở lại đó 

với các vua Phe-rơ-sơ.  

      6. Kẻ giết người & cha của sự nói dối:  

 Giăng 8:44 Các ngươi bởi cha mình, là ma quỷ, mà sanh ra; và các ngươi muốn làm nên 

sự ưa muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu nó đã là kẻ giết , chẳng bền giữ được lẽ thật, vì người

không có lẽ thật trong nó đâu.  Khi nó nói dối, thì nói theo tánh riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói 

dối và là cha sự nói dối.  
      7. Kẻ kiện cáo:  

 Khải 12:10 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.  (Kiện Gióp: đoạn 1) 

 Lu-ca 22: 31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỷ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa 

mì. 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi 

ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.  
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      8. Kẻ địch lại Đấng Christ:  
 Antichrist (Christ giả, Ma-thi-ơ 24). 

 1 Giăng 2:18 Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ 

địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng 

ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng.  

 1 Giăng 2:22 Ai là kẻ nói dối, há chẳng phải kẻ chối Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ sao?  

Ấy đó là Kẻ địch lại Đấng Christ, tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con!  

 1 Giăng 4:3 còn thần nào không xưng Đức Chúa Jêsus, chẳng phải bởi Đức Chúa Trời. 

Đó là thần của Kẻ địch lại Đấng Christ, mà các con đã nghe rằng hầu đến, và hiện nay đã ở 

trong thế gian rồi.  

 Khải 16: 13 Tôi thấy từ miệng rồng, miệng thú, miệng tiên tri giả có ba tà thần ra, giống 

như ếch nhái. 14 Đó là những thần của ma quỷ, làm phép lạ và đi đến các vua trên khắp thế 

gian, để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. 

  

IV. Đấng đắc thắng: 

 Khải 1: 17b  Đừng sợ chi, ta là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, 18  là Đấng Sống, ta 

đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. 

Ê-phê-sô 1: 20  mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng Christ từ kẻ chết sống lại và 

làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, 21  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. 22  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. 

2 Cô-rinh-tô 2:11 hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là không 

biết mưu chước của nó.  

Cảm ơn Chúa, con tung hô Danh Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Thần trên 

các thần.  Ngài là Đấng cai trị đời đời, và vương quốc của Ngài là vương quốc của sự bình an, 

chánh trực và đầy sự sáng vinh hiển.  Nước Ngài tồn tại cho đến đời đời; mọi đầu gối phải quỳ 

xuống; mọi lưỡi xưng Jesus là Chúa, Amen.   
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