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NGÀY 15: 19-01-2021 

BA YẾU TỐ CÁM DỖ CON NGƯỜI 

Câu gốc: Gia-cơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh 

mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. 

1. Chúa cảnh báo 3 yếu tố con người thường bị cám dỗ: 

• Thế gian: 1 Giăng 1:15 Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai 

yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.  

•  Xác thịt: 1 Giăng 1:16 Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham 

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

Ê-phê-sô 2:3 Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác 

thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của 

sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác.  

• Ma quỉ: Ê-phê-sô 2:1 Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, 2 đều là những sự 

anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời nầy, vâng phục vua cầm quyền chốn không 

trung tức là thần hiện đang hành động trong các con bội nghịch.  

2. Tại sao chúng ta bị cám dỗ:   

• Khi tư dục xui giục mình: Gia-cơ 1:13 Chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng: Ấy là 

Đức Chúa Trời cám dỗ tôi; vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính 

Ngài cũng không cám dỗ ai. 14 Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục 

mình. 

• Tưởng mình tự đứng vững: 1 Cô-rinh-tô 10:12 Vậy thì, ai tưởng mình đứng, hãy giữ 

kẻo ngã. → (Lu-ca 22:31 Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như 

lúa mì.) 

3. Làm thế nào để khỏi sa vào chước cám dỗ? 

• Hãy nối kết với Chúa bằng sự thức canh và cầu nguyện: Ma-thi-ơ 26:41 Hãy thức 

canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác 

thịt thì yếu đuối. 

• Nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh: Ê-phê-sô 6:18  Hãy nhờ Đức Thánh Linh, 

thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà 

tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. → (Cô-lô-se 1:29 Ấy cũng 

là vì đó mà con làm việc, nhờ Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có 

quyền trong tôi.) 

• Đồng ý đóng đinh con người cũ của chúng ta với Chúa: Rô-ma 6:6 vì biết rõ rằng 

người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội 

lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. → (Ga-la-ti 2:20  Tôi đã bị 

đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, 

nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong 

đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.) 

• Hãy mang mọi khí giới Chúa đã ban cho để đánh trận:  Ê-phê-sô 6:11 Hãy mang lấy 

mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 
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. 
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.14 Vậy, 
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hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, 15 dùng sự 

sẵn sàng của Tin Lành bình an mà làm giày dép. 16 Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, 

nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. 17 Cũng hãy lấy sự cứu chuộc 

làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. 

4. Biết chắc Đức Chúa Jêsus cầu thay khi chúng ta bị cám dỗ: Rô-ma 8:34b Đức Chúa Jêsus 

Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu 

nguyện thế cho chúng ta. → (Lu-ca 22:32 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.)  

• Chúa mở đường cho chúng ta ra khỏi sự cám dỗ:  1 Cô-rinh-tô 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. → (Hê-bơ-rơ 2:18 Vả, vì chính mình Ngài 

chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy.) 

5. Được phước sau khi chịu nổi sự cám dỗ: Gia-cơ 1:12 Phước cho người bị cám dỗ; vì lúc 

đã chịu nổi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã 

hứa cho kẻ kính mến Ngài. → (Lu-ca 4:13 Ma quỉ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm 

lìa Ngài. 14 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.) 

6. Cầu nguyện theo: 1 Giăng 4:17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong 

chúng con, hầu cho chúng con được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể 

nào thì chúng con cũng thể ấy trong thế gian nầy.  Ha-lê-lu-gia, Amen! 
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