
CHÚA ĐÁNH BẠI KẺ CÁM DỖ 
Kinh Thánh Ma-thi-ơ 4:5-11 

Câu gốc: Giăng 16:33  Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình 

yên nơi Ta, Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế igan, nhưng hãy cứ vững lòng, TA đã thắng thế 

gian rồi . 

Mục đích: 1 Phi-e-rơ 2:21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ 

cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi (theo) dấu chân Ngài. 

 

Ma-thi-ơ 4:5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 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.  

 BA VŨ KHÍ ma quỉ sử dụng ở đây:  

1. Ma-quỉ sử dụng quyền lực để đưa Đức Chúa Jêsus đến chỗ mà nó thích nhứt: 

a. Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh (c5a): Nơi trung tâm của sự thờ phượng 

• Ma-quỉ thích được thờ phượng: Khải-huyền 13:4 Người ta khởi thờ phượng con 

rồng, bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú; và họ cũng thờ phượng chính con thú, 

mà rằng: Ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng nó được? 

b. Đặt Ngài trên nóc đền thờ: (c5b)Chúa ở trên nơi cao nhứt, nhưng ở ngoài đền thờ 

• Ma-quỉ mong muốn vào trong đền thờ: 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:4 tức là kẻ đối địch, tôn 

mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất 

đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. 

2. Ma-quỉ dùng lời nói: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi (c6) 

= Ngài là Đấng Mê-si-a, bày tỏ chức vụ công khai bằng phép lạ để thuyết phục dân chúng. 

→Ma quỉ dùng lời nói để Thách thức Chúa dùng quyền năng của con Đức Chúa Trời để làm 

phép lạ  → (Kiêu ngạo, làm theo ý mình không vâng theo ý Cha).  

→ Ma-thi-ơ 16:1 Những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê đến cùng Đức Chúa Jêsus, có ý thử 

Ngài, thì xin làm cho xem một dấu lạ từ trên trời xuống. (Ma-thi-ơ 12:39 Ngài đáp rằng: 

Dòng dõi hung ác gian dâm này xin một dấu lạ , nhưng sẽ chẳng cho dấu lạ  khác ngoài dấu 

lạ  của đấng tiên tri Giô-na ở trong lòng đất ba ngày ba đêm) 

3. Ma-quỉ dùng lời Chúa: 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. = Để thử Chúa có 

giữ đúng lời Chúa nói không? → So sánh lời đã chép  Thi-thiên 91:11 Vì Ngài sẽ ban lịnh 

cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. 12 Thiên sứ sẽ nâng ngươi 

trên bàn tay mình, E chân ngươi vấp nhằm hòn đá chăng.  

 HAI VŨ KHÍ Chúa dùng để đánh bại kẻ cám dỗ:  Để chúng ta làm theo 

1. Đức Chúa Jêsus Chúa sử dụng uy quyền của lời nói: Ngài phán: Ma-thi-ơ 3:16 Vì Đức 

Thánh Linh đã ngự trên Ngài; (C17) Đức Chúa Cha đã phán với Ngài từ trên trời; → (Ma-

thi-ơ 7:29 Mọi người xác nhận Lời Ngài dạy như là có quyền) 

a. Chúng ta cũng có những điều Đức Chúa Jêsus có: Vì Đức Chúa Jêsus đã cầu xin Đức 

Chúa Cha 

• Ban Đức Thánh Linh ở với chúng ta:  

→ Đức Thánh Linh khiến cho chúng ta tin Chúa: 1 Cô-rinh-tô 12:3c  Nếu không 

cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Jêsus là Chúa!  

→ Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời: Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, 

Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, 
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(1Giăng 3:24 Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức 

Chúa Trời ở trong người ấy; chúng ta biết Ngài ở trong lòng chúng ta, là nhờ Đức 

Thánh Linh mà Ngài đã ban cho chúng ta.) 

→ Đức Thánh Linh là Đấng hiện diện xuyên xuống Kinh Thánh: Từ Sáng thế 

đến Khải huyền → Danh Đức Thánh Linh được đề cặp khoảng 147 lần; Thánh 

linh được đề cặp 216 lần; Thần của Đức Chúa Trời 10 lần; Thần Đức Giê-hô va 

3 lần; Thần của Chúa 2 lần → Ngài sẵn sàng giúp đỡ khi chúng ta biết nhờ cậy 

Ngài, tôn trọng Ngài, 

b. Chúa cầu thay cho chúng ta được hiệp làm một với Cha và Con:  

Giăng 17:20 Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe 

lời họ mà tin đến Con nữa, 21 để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở 

trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai 

Con đến. 

2. Đức Chúa Jêsus sử dụng lời đã được chép:  

Ma-thi-ơ 4:7 Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. → Ngài 

cầm gươm của Đức Thánh Linh. Chúa không thử, tin cậy Đức Chúa Cha hoàn toàn, không làm 

theo lời của sa-tan, dù nó dùng lời của Đức Chúa Trời. → Phục-truyền 6:16 Các ngươi 

chớ thử Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, như đã thử Ngài tại Ma-sa. 

a. Chúa cho chúng ta có Kinh thánh: 2 Ti-mô-thê 3:16 Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức 

Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, 

→ (Giăng 15:7 Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy 

cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.) 

b. Ma-sa là nơi dân Y-sơ-ra-ên bị thất bại khi ở trong đồng vắng: Họ thử Chúa mười 

lần= không nghe lời Chúa → (Xuất Ê-díp-tô 17:7 Người đặt tên nơi nầy là Ma-sa và Mê-

ri-ba, vì cớ việc cãi lộn mà dân Y-sơ-ra-ên kiếm cớ gây cùng người, và vì họ đã ướm thử 

Đức Giê-hô-va mà nói rằng: Có Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta hay chăng? 

(= Coi thử Chúa có làm không?) → Dân-số Ký 14:22 Trong mọi người đã thấy sự vinh 

quang Ta, phép lạ Ta đã làm tại xứ Ê-díp-tô và nơi đồng vắng, là các ngươi đã thử 

Ta mười lần và đã không nghe lời Ta, 

c. Chúa cảnh báo chúng ta đừng thử Chúa: Hê-bơ-rơ 3: 7 Cho nên, như Đức Thánh Linh 

phán rằng: Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài. 8 Thì chớ cứng lòng, như lúc nổi 

loạn, Là ngày thử Chúa trong đồng vắng, 9 Là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc Ta 

làm trong bốn mươi năm, Mà còn thử để dò xét Ta! 10 Nhân đó, Ta giận dòng dõi nầy, Và 

phán rằng: lòng chúng nó lầm lạc luôn, Chẳng từng biết đường lối Ta. 

Ma-thi-ơ 4:8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự 

vinh hiển các nước ấy; 9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ 

cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. 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. 11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. 

 BA VŨ KHÍ Ma quỉ sử dụng ở đây: 

1. Ma quỉ dùng quyền lực: Lại đem Ngài lên trên núi rất cao (c8):  

a. Là nơi ma-quỉ thích chiếm đóng: Ê-sai 14:13 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. 

• Nơi ma-quỉ khiến người ta lập để thờ phượng: 2 Sử-ký 21:10c Giô-ram đã lìa bỏ 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người. 11 Người cũng lập những nơi cao trong 
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các núi Giu-đa, xui cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm, và khiến cho dân 

Giu-đa lầm lạc... 

• Nơi để khai phóng quyền cai trị của bóng tối và sự chết:  Ê-sai 25:7 Tại trên núi 

nầy Ngài sẽ trừ diệt mặt của đồ đắp trên muôn dân, và cái màn che phủ mọi dân tộc. 

b. Chúa hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ: 1 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. => (Ê-sai 14: 8 Ngài đã nuốt sự chết đến đời đời. Chúa Giê-

hô-va sẽ lau nước mắt khỏi mọi mặt, và trừ bỏ sự xấu hổ của dân Ngài khỏi cả thế gian; 

vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy. 9 Trong ngày đó, người ta sẽ nói rằng: Kìa, ấy là Đức 

Chúa Trời chúng ta; chúng ta đã mong đợi Ngài, và Ngài sẽ cứu chúng ta. Ấy là Đức 

Giê-hô-va; chúng ta đã mong đợi Ngài, chúng ta sẽ nức lòng mừng rỡ và đồng vui về sự 

cứu rỗi của Ngài!) →1 Cô-rinh-tô 15:54 Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không 

hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh 

Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. 55 Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở 

đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? 56 Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là 

luật pháp. 57 Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus 

Christ chúng ta. 

• Ngài dẫn đoàn dân lên núi khai phóng luật của nước trời: Vào lòng người 

Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy doàn dân đông, bèn lên núi kia; Khi Ngài đã 

ngồi, thì các môn đồ đến gân.  

• Ngài tuyên bố: Các ngươi là sự sáng của thế gian, một cái thành ở trên núi thì không 

khi nào khuất được (Ha-lê-lu-gia. Amen). Thi- thiên 48:2  Núi Si-ôn đẹp đẽ nổi lên về 

phía bắc, là kinh đô của Vua cao cả và là sự vui vẻ của cả thế gian, (Thi 68:16  Hỡi 

các núi có nhiều chót, sao các ngươi ngó cách ganh ghét Núi mà Đức Chúa Trời đã 

chọn làm nơi ở của Ngài? Phải Đức Giê-hô-va sẽ ở tại đó;) 

2. Ma-quỉ cám dỗ mắt: Chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy; (8) 

→ (1 Giăng 5:19 Chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới 

quyền ma quỉ. (Lu-ca 4:5 Ma quỉ đem Ngài lên, cho xem mọi nước thế gian trong giây phút, 

→ 1 Giăng 2:17 Vả thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn Đức 

Chúa Trời thì còn lại đời đời. → Mê tham của mắt. 

• Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, = (Là con người ở trong thế gian) 

đến nỗi đã ban con một của Ngài hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống 

đời đời. (Giăng 3:16) 

3. Ma quỉ cám dỗ Chúa thờ lạy sa-tan: Ma-thi-ơ 4:9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình 

trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy. → Ma-quỉ muốn Chúa đi 

con đường tắt để khỏi lên thập tự giá, không chịu đau đớn/ sỉ nhục, không uống chén thạnh 

nộ, không cần gánh hết mọi tội lỗi của nhân loại lên Ngài, không cần bị Cha từ bỏ, không 

cần phải đổ máu ... Ma quỉ sẽ giao nước lại cho Chúa →Vì chính xác thịt của Chúa cũng 

không muốn lên thập tự giá: Lu-ca 22:42 rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy 

khỏi Con! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý Con! 

 HAI VŨ KHÍ Chúa đánh bại sa-tan: 

1. Chúa dùng uy quyền của lời phán để ra linh cho sa-tan lui ra:  

Ma-thi-ơ 4:10a Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! 

(Ma-thi-ơ 8:16 Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời 

nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh,) 

• Chúa ban danh Ngài cho chúng ta: Mác 16: 17a Vậy những kẻ tin sẽ được các dâu 
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lạ này: lấy danh Ta mà trừ quỉ. 

2. Chúa dùng lời Chúa đã chép để ra lịnh sa-tan phải thờ phượng Đức Chúa Trời:  

Ma-thi-ơ 4:10b  Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và 

chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. (Phục 6:13) Ma-quỉ muốn được thờ phượng như Chúa. 

• Chúa không cần lấy thế gian lại từ tay ma-quỉ:  

→ Vì Ngài sẽ hủy phá thế gian và ma-quỉ:  2 Phi-e-rơ 3:7  Nhưng trời đất bây giờ 

cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa; Lửa sẽ đốt cháy nó đi trong 

ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. 

→ Ngài sẽ làm mới lại hết thảy muôn vật:  Khải 21:1 Đoạn, tôi thấy trời mới và 

đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn 

nữa. 5 Đấng ngự trên ngôi phán rằng: Nầy, Ta làm mới lại hết thảy muôn vật, 

Đoạn, lại nói rằng: Hãy chép; vì những lời này đề trung tín và chân thật 

3. Ma quỉ bèn bỏ đi: (11a) Lu-ca 4:13 Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm 

lìa Ngài. → (1 Giăng 2:16 Vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, mê tham của 

mắt, sự kiêu ngao của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.) 

4. Liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. (11b) 

• Chúa ban thiên sứ cho chúng ta: Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên há chẳng phải đều là thần 

hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cớ 

nghiệp cứu rỗi hay sao? (2 Các Vua 6:17 Đoạn, Ê-li-sê cầu nguyện mà rằng: Đức Giê-hô-

va ôi, xin mở mắt kẻ tôi tớ tôi, để nó thấy được. Đức Giê-hô-va mở mắt người ra, thì 

người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở chung quanh Ê-li-sê.) → Thi-thiên 

34:7 Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại (đóng trại) chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, 

và giải cứu họ. 

5. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, và nhờ Chúa đắc thắng mỗi ngày bởi lời 

của Ngài vì Chúa đã để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi (theo) dấu chân 

Ngài. Tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. 

Amen. 
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