CÁM DỖ ĐẾN
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Mathiơ 4:1-11. Câu gốc. 2,3
Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.
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Quỉ cám d đn gần Ngài,

Trong Kinh thánh cũng như trong đời người có 3 vấn đề lớn:
1. Về Đức Chúa Trời. 2. Về sự Cứu rỗi. 3. Về sự Cám dỗ.

Đức Chúa Trời ban cho nhiều nhất, sự Cứu rỗi nhận nhiều nhất, sự
cám dỗ làm mất nhiều nhất, cũng là vấn đề ít đề cập đến nhất.
Sự cám dỗ bắt đầu xuất hiện ngay những trang đầu tiên của KT, và
kéo dài suốt cả lịch sử loài người, nói theo cách của loài người:
“Đây là vấn nạn Đức Chúa Trời tổn phí nhiều nhất”. Nếu đã là
quan trọng như vậy, chúng ta sẽ để bao nhiêu thì giờ để học.
Có quá nhiều điều Chúa Giêxu đã trả giá trong khi Ngài chịu cám
dỗ, chỉ với một mục đích là để lại bài học cho chúng ta.
“Cám dỗ đến”. Có hai câu hỏi: - Trong lúc nào? và, - Phải làm gì?
I. CÁM DỖ ĐẾN: TRONG LÚC NÀO?
Đành rằng cám dỗ có thể đến trong mọi lúc mọi nơi. Nhưng cám
dỗ đến trong những thời điểm nào là nhiều hơn. Đây chính là điều
sảy ra trong trường hợp của Chúa Giêxu, cũng như mọi người
thuộc mọi thời đại.
1. Tình trạng thuộc linh cao điểm.

Chúng ta nói về phương diện nhân tính của Chúa Giêxu, lúc Ngài
chịu cám dỗ là lúc nhân tính Ngài đang ở trong tình trạng tốt nhất.
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Mat 3:16- 4:1
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
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Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng
từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng.
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By gi, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng,
đặng chịu ma quỉ cám dỗ.
2. Nỗi bật giữa người đương thời.

Có bao nhiêu người đến với Giăng Báp tít để chịu báp têm? Nhưng
Kinh thánh ghi lại, trong tất cả những người đến với Giăng không
có một trường hợp nào Kinh thánh ghi lại như Chúa Giêxu.
Đơn cử những trường họp khác được Kinh thánh ghi.

Thiên sứ phản nghịch. Đức Chúa Trời có 3 nhóm thiên sứ:
- 1.Thiên sứ ở quanh ngai vinh hiển của Đức Chúa Trời, để hầu
việc, Thờ phượng. Đứng đầu là thiên sứ trưởng Luxiphe.
- 2.Thiên sứ đem tin lành. Đứng đầu là thiên sứ Gápriên.
- 3. Thiên sứ sai đi đoán phạt. Đứng đầu là thiên sứ Michen.
Thiên sứ nào cao trọng ? Thiên sứ ở quanh ngai Đức Chúa Trời.
Es 14:12
xuống!
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Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa

Những người chịu cám dỗ và thất bại, thường là những người
muốn nhìn thấy họ chúng ta phải ngước mắt lên mới thấy họ được.
Như Ápraham, về Môise, về Đavít, về Phierơ, về Anania
Saphira….Họ là những vì sao sáng trên bầu trời cho vương quốc
Đức Chúa Trời.
Cain và Abên. Ai nỗi bật hơn?
Nói về chiều sâu yêu mến kính sợ Chúa, thì đương nhiên là Abên
đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng xét về những ưu thế, Cain là
người nỗi bật hơn. 1. Ca-in là con trưởng nam, người đầu tiên
được sinh ra từ loài người. 2. Ca-in thực thi trách nhiệm. Chúa
giao Ađam trồng và giữ vườn, Ca-in là người trồng trọt. 3. Ca-in
người có mưu trí thuật lại cùng Abên việc Chúa không nhậm lễ vật
của ông và thình lình xông vào giết Abên. 4. Ca-in là người nhìn
thấy xa. Khi ông nói với Chúa: xảy có ai gặp tôi, họ sẽ giết đi.. Ai
giết ông? Đâu có ai trên mặt đất ? vợ Ca-in chính là em gái của Cain, và Abên, rồi con của ông nữa. Ca-in muốn bảo toàn tính mạng
của mình.
3. Đức Chúa Trời có một chương trình.

Thời điểm Chúa chịu cám dỗ là trước khi Ngài thi hành chức vụ.
Chúng ta không biết ý định của Đức Chúa Trời dành cho mình
trước satan đâu.
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Xu 31:18; 32:1
Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Môi-se tại núi
Si-na-i, bèn cho người hai bảng chứng bằng đá, bởi ngón tay Đức Chúa
Trời viết ra.
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Dân sự thấy Môi-se ở trên núi chậm xuống, bèn nhóm lại chung quanh
A-rôn.

- Khi Môise ở trên núi nhận Luật pháp của Đức Chúa Trời, trong
đó có hai luật: Luật Lễ nghi và luạt đạo đức. Trong luât lễ nghi
Đức Chúa Trời dạy phải biệt riêng Arôn làm thầy tế lễ cho Đức
Chúa Trời, và dựng một đền tạm cho Chúa. Môise chưa xuống núi,
thì bên dưới satan tấn công 2 điều đó. Cám dỗ Arôn chìu lòng dân
sự dựng nên con bò bằng vàng để thờ lạy. Đức Chúa Trời cần 2
điều con người Arôn và vật liệu quí để dựng Đền tạm. Satan đánh
ngay vào những gì Đức Chúa Trời cần.
II. CÁM DỖ ĐẾN: PHẢI LÀM GÌ?
Hãy xem Chúa Giêxu đã là gì?
+ Chúa Giêxu cầu nguyện trước khi chịu cám dỗ.
Kinh thánh chép: Mat 4:1 “đặng chịu ma quỉ cám dỗ. 2 Ngài đã kiêng
ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi,” .

+ Cầu nguyện đang khi bị cám dỗ: Cả 3 nơi Chúa chịu cám dỗ là
đồng vắng, núi cao, nóc đền thờ là những nơi cầu nguyện. Vì:
1. Cầu nguyện là: Liên kết.
Chúa Giêxu phán: Mat 12:25 25 Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng họ, thì
phán rằng: Một nước mà chia xé nhau thì bị phá hoang; một thành hay là
một nhà mà chia xé nhau thì không còn được.
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Mac 3:24
Nếu một nước tự chia nhau, thì nước ấy không thể còn
được;

Về nhân tính Chúa Giêxu trong thời điểm nầy đã có sự hiện diện
của Đức Thánh Linh, Ngài là Chúa Con Ngôi thứ hai. Chúa Giêxu
cầu nguyện là liên kết đầy đủ Ba Ngôi.
Chúng ta thường bị khuynh hướng chia nhau ra trước khi bị cám
dỗ. Miễn vợ chồng chia ra, thì cám dỗ đến, Hội thánh chia ra thì
cám dỗ đến, một nước chia ra thì ngoại bang đến..v..v..
Vì sao giờ Thương khó của Chúa đến, các môn đồ cũng bị cám dỗ
bỏ chạy? chia ra! Phierơ có thể bị cám dỗ chia ra với Chúa sau khi
Chúa báo trước về sự ông chối Chúa.

- “Quỉ cám dỗ”. quỉ nầy mang tên - hoặc là chuyên về việc cám dỗ.
Maquỉ có thứ bậc, có chuyên môn: - Quỉ có quân đội. Mac 5:9 - Quỉ
tham lam và dối trá. Gi 13:27; Cong 5:3. - Quỉ bói khoa.. Cong 16:16
- Quỉ ức hiếp Cong 10:38 ma quỉ ức hiếp. - Quỉ gian trá hung ác.
Cong 13:10 mọi thứ gian trá và hung ác, con của ma quỉ . - Quỉ ngăn
trở. ITe 2:18 quỉ Sa-tan đã ngăn trở . - Quỉ làm đủ mọi thứ phép lạ.
dấu dị, và việc kỳ. IITe 2:9 9 Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà
hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối giả. - Quỉ có đạo
lý của quỉ dữ. ITi 4:1 đạo lý của quỉ dữ, - Quỉ bắt lấy đặng làm theo
ý muốn nó. IITi 2:26 bị ma quỉ bắt lấy đặng làm theo ý nó.
3. Cầu nguyện là: Sức mạnh.
Eph 6:11. “ Hãy mang mọi khí giới của Đức Chúa Trời mà địch….”

Nhưng quan trọng hơn là gì? Nhờ sức toàn năng của Ngài.
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Eph 6:10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn
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năng của Ngài. Eph 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,
“điều đó” là điều gì? là cầu nguyện. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của
Đức Chúa Trời,

Chúng ta để ý đến cách Chúa thắng cám dỗ là Lời Chúa, nhưng để
có sức cầm gươm phải có sự cầu nguyện. Bạn tưởng những người
thất bại trước cám dỗ không có Lời Đức Chúa Trời sao?
Ai có lời Chúa hơn Môise? Môise ở trên núi xuống trên tay cầm
hai bảng luật pháp. Khi nhìn thấy dân sự thờ bò vàng đã nổi giận
quăng bể nát hai bảng luật pháp. Khi dân sự kêu khóc đòi nước
uống, Chúa bảo Môise đập hòn đá một lần, thay vì nói với Chúa
tức là cầu nguyện, ông đã nói với dân sự và đập hòn đá hai lần.

2. Cầu nguyện là: Ý thức.

Câu chuyện: các quỉ nhóm lại tìm cách tiêu diệt Hội thánh. - Giết các nhà
truyền giáo? Không, chết người nầy còn người khác. - Viết nhiều sách?
Họ không đọc. - Một quỉ khác: Bắt bớ, thật dữ tợn. Càng không nên, bắt
nơi nầy, họ chạy nơi khác, càng đi lòng tin càng lớn, đạo Chúa càng gia
tăng. - Một quỉ yên lặng suy nghĩ, bây giờ lên tiếng: Hãy để họ đi nhà
thờ, nghe giảng, biết KT, điều gì cũng đúng cũng hay, nhưng ra khỏi nhà
thờ quên hết. Quỉ chúa, đúng hãy làm cách đó đi. Nghe rồi quên, không
có khả năng thực hành một điều nào cả.

+ Xem thường cám dỗ vì biết quá ít về maquỉ.

Bạn có nhiều lời Chúa nhưng không có năng lực từ sự cầu nguyện.
Đây có phải là thực trạng của chúng ta?

