
ĐỪNG TẠO NHỮNG ÂM THANH KHIẾN MA-QUỈ ĐẾN GẦN VÀ TẤN 

CÔNG BẠN 

 
Câu gốc: 2 Cô-rinh-tô 2:11 hầu đừng để cho quỉ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải 

là không biết mưu chước của nó. 

Mục đích: 1 Phi-e-rơ 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 

1. Những âm thanh phát ra từ những nhạc cụ trong thực tế: 1 Cô rinh tô 14:7a Vậy, dẫu 

vật không linh tánh phát ra tiếng, như ống tiêu, đờn cầm, Tiếng loa... 

• Những âm thanh phát ra từ con người:  Lu-ca 6:45 Người lành bởi lòng chứa điều 

thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác; vì do sự đầy 

dẫy trong lòng mà miệng nói ra. → (Mỗi con người là một khí cụ để phát ra những âm 

thanh khác nhau: về thuộc linh cững như thuộc thể) 

❖ Tiên tri Ê-li-sê nghe tiến bước chân của kẻ sát nhân: 2 Các Vua 6:32 Ê-li-sê đang 

ngồi trong nhà mình, và các trưởng lão ngồi chung quanh người, thì vua sai một sứ 

giả đi trước mình đến cùng tiên tri. Nhưng khi sứ giả chưa đến, Ê-li-sê nói với các 

trưởng lão rằng: Kìa, hãy xem, con kẻ sát nhân kia sai người đến đặng cắt đầu ta. Khá 

coi chừng: vừa khi sứ giả đến, hãy đóng cửa lại, dùng cửa xô đuổi nó đi. Các ngươi 

há chẳng nghe tiếng bước của chủ nó sau lưng nó sao?  33 Người còn đang nói, chúng 

thấy sứ giả đến. Vua cũng đến, nói với Ê-li-sê rằng: Tai nạn này đến bởi Đức Giê-

hô-va. Vậy, ta còn trông cậy nơi Đức Giê-hô-va làm chi?  

(2 Các 3:1 Giô-ram, con trai A-háp,  lên ngôi làm vua Y-sơ-ra-ên tại Sa-ma-ri,) 

❖ Còn kẻ kiêu ngao Ngài nhận biết từ xa:  Thi-thiên 138:6   

2. Những người tạo ra những âm thanh (tín hiệu) tạo điều kiện để ma-quỉ tấn công họ: 

a. Ê-va- thêm, bớt mạng lịnh của Chúa phán cho mình: Sáng thế ký 3:1-3; 2:15-17  

 C1 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. 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 Người nữ đáp rằng: 

Chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, 3 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. → (Sáng-thế-ký 2:15 Giê-hô-va Đức Chúa Trời 

đem người ở vào cảnh vườn Ê-đen để trồng và giữ vườn. 16 Rồi, Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời phán dạy rằng: Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; 17 nhưng về 

cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.) 

• Ma quỉ xóa lời của Chúa, là lời không chắc trong tâm trí của Ê-va: và đặt tư 

tưởng của ma-quỉ vào đó: Sáng 3:4 Rắn bèn nói với người nữ rằng: Hai ngươi chẳng 

chết đâu; 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. → (Ma-thi-ơ 

13:19 Khi người nào nghe đạo nước thiên đàng, mà không hiểu, thì quỉ dữ đến cướp 

điều đã gieo trong lòng mình; ấy là kẻ chịu lấy hột giống rơi ra dọc đường.)  

• Hậu quả: Sáng-thế Ký 3:18-24 → (Ê-va đã ăn trái cây Chúa cấm và đưa cho chồng 

ăn, cả hai thấy mình bị trần truồng và chạy trốn khỏi sự hiện diện của Ngài, họ không 

ăn năn về sự không vâng lời và tự chuộc lấy sự rủa sả vào đời sống, và bị xa cách 

Đức Chúa Trời là Cha của mình) → Rô-ma 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.) 
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b. Ca-in ganh tị em và giận Chúa: vì Chúa không nhậm của lễ mình dâng: 

Sáng thế ký 4:2 Ê-va lại sanh em Ca-in, và A-bên; A-bên làm nghề chăn chiên, còn Ca-in 

thì nghề làm ruộng. 3 Vả, cách ít lâu, Ca-in dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Giê-

hô-va. 4 A-bên cũng dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó. Đức Giê-hô-va 

đoái xem A-bên và nhận lễ vật của người; 5 nhưng chẳng đoái đến Ca-in và cũng chẳng 

nhận lễ vật của người; cho nên Ca-in giận lắm mà gằm nét mặt. 

• Chúa cảnh báo cho ca-in: Ma-quỉ chờ đợi Ca-in nơi cửa khi nghe (thấy) những âm 

thanh từ Ca-in 

Sáng 4:6 Đức Giê-hô-va phán hỏi Ca-in rằng: Cớ sao ngươi giận, và cớ sao nét mặt 

ngươi gằm xuống? 7 Nếu ngươi làm lành, há chẳng ngước mặt lên sao? Còn như chẳng 

làm lành, thì tội lỗi rình đợi trước cửa, thèm ngươi lắm; nhưng ngươi phải quản trị nó. 

c. Cái lưỡi độc ác phát ra những âm thanh để làm cho lửa địa ngục hoạt động:  

Gia-cơ 3:6-11→ (C6 Cái lưỡi cũng như lửa; ấy là nơi đô hội của tội ác ở giữa các quan 

thể chúng ta, làm ô uế cả mình, đốt cháy cả đời người, chính mình nó đã bị lửa địa ngục 

đốt cháy. 7 hết thảy loài muông thú, chim chóc, sâu bọ, loài dưới biển đều trị phục được 

và đã bị loài người trị phục rồi; 8 nhưng cái lưỡi, không ai trị phục được nó; ấy là một vật 

dữ người ta không thể hãm dẹp được: đầy dẫy những chất độc giết chết. 9 Bởi cái lưỡi 

chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài 

tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. 10 Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa sả! 

Hỡi anh em, không nên như vậy. 11 Có lẽ nào một cái suối kia, đồng một mạch mà ra cả 

nước ngọt và nước đắng sao? → (Ê-phê-sô 4:29 chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh 

em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe 

đến.) 

d. Đức Chúa Jêsus khiến ma quỉ đến gần phải bỏ đi: Ma-thi-ơ 4:1-10 

Ma-thi-ơ 4:2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói. 3 Quỉ cám 

dỗ đến gần Ngài,  

• Ngài đã chiến thắng: bằng cách dùng lời đã chép để phán với kẻ cám dỗ. Ngài 

không tranh cãi/ to tiếng với ma-quỉ. → Ma-thi-ơ 4:11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên 

sứ đến gần mà hầu việc Ngài.  

• Ngài chỉ cho chúng ta cách làm cho ma-quỉ lánh xa: (Gia-cơ 4:7 Vậy hãy 

phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.) → Vì Ngài đã 

hủy phá công việc của ma-quỉ 1 Giăng 3:8; → (Ngài đã truất bỏ quyền cai trị và các 

thế lực Cô-lô-se 2:14-15) 

3. Hãy tạo ra những âm thanh quyền năng của Chúa đã ban cho để chiến thắng bội phần:  

Cô-lô-se 3:16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật 

mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và 

khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. (Phi-líp 4:4-9) 

Thi 149:1-9 → (C1 Ha-lê-lu-gia! Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới! Hãy hát 

ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài. 2 Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng 

nên mình; Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình. 3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi 

khen danh Ngài, dùng trống-cơn và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài! 4 Vì Đức Giê-hô-va đẹp 

lòng dân sự Ngài; Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường. 5 Nguyện các 

thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình! 6 Sự ngợi khen Đức 

Chúa Trời ở trong miệng họ, Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, 7 đặng báo thù các 

nước, hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, và đóng trăng các tước vị 
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chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-

lê-lu-gia!) → (Ê-phê-sô 6:10-18) 

a. Vua Giô-sa-phát đã tạo những âm thanh khiến cho thiên đàng tham gia chiến trận:  

• Giô-sa-phát kêu gọi kiêng ăn/cầu nguyện 2 Sử ký 20:3-11 

• Nhận biết tình trạng yếu kém của mình, Vua và dân sự ngửa mắt trông chờ Chúa:12-

13 → (Hê-bơ-rơ 12:2a nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin,) 

• Thần Chúa hành động: trả lời và hướng dẫn trận chiến: C14-17 

• Vua và dân chúng thờ lạy và ngợi khen vì Chúa đã trả lời: C18-19 

• Họ vâng lời Chúa hướng dẫn đi ra và đối diện với kẻ thù ngoài trận chiến: C20 

• Họ hát ca ngợi Chúa: "Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, vì sự thương xót Ngài hằng có 

đời đời"→ Thiên đàng đã tham gia chiến trận và thắng trận cho họ một cách khải 

hoàn: C21-30) → (chữ thương xót Kinh thánh đề cập khoảng 243 lần) 

• Họ trở về tiếp tục ca ngợi Chúa trong đền thờ của Ngài sau khi thắng trận C27-28 

• Được Chúa ban sự bình an bốn bên và khiến kẻ thù sợ hãi: C29 

• Lưu ý: (Từ câu 33 đến 37 Giô-sa-phát đã tạo những âm thanh để làm cho mình bị 

thất bại) 

b. Các thầy tế lễ tạo những âm thanh để sự vinh hiển của Chúa tràn vào đền thờ:  

Bằng sự hiệp một và dùng mọi nhạc khí mình có để tôn cao Chúa với bài hát: Ngài từ 

thiện, lòng thương xót Ngài hằng có đời đời." → (2 Sử-ký 5:12-14 → Thi thiên 22:3) 

c. Phao-lô và Si-la tạo những âm thanh khiến Thiên đàng can thiệp:  

Họ đem thiên đàng vào trong ngục tối bằng cách cầu nguyện và hát ngợi khen Chúa 

Công 16:25 -31→ (Thiên sứ của Chúa đã đến đem sự bức phá và giải cứu họ và gia đình 

người đề lao) → Mọi tù nhân đều chứng kiến được sự can thiệp siêu nhiên này 

• Kết quả: Cả nhà được cứu rỗi và chịu báp tem và họ được đối xử tốt: C32-34.  

e. Bạn quyết định tạo những âm thanh gì cho cuộc đời của mình? Thiên sứ của Chúa 

đang chờ bạn và ma-quỉ cũng đang chờ bạn! Tùy sự lựa chọn của bạn, 
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