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عند معمودية يسوع، 
هذا : "تكلم هللا قائال

هو ابني الحبيب، 
 ،."الذي به ُسِرْرت

وهبط الروح القدس 
على يسوع في شكل 

.حمامة



 بعد ذلك بقليل قاد الروح القدس
يسوع إلى مكان صحراوي، 

.وكان يسوع بمفرده



وصام يسوع لمدة أربعين يوما، ويعني ذلك أنه لم 
.يأكل أي طعام، فكان البد وأنه شعر بالجوع جدا



.يقول الكتاب المقدس أن حيوانات البرية كانت هناك أيضا



جاء الشيطان لتجربة يسوع، ومنذ 
وقت طويل، كان قد جّرب آدم وحواء 

ليعصيا هللا في جنة عدن، واآلن 
.سيُْختبَر يسوع



الشيطان يحاول أن 
يجرب حتى ابن هللا، 

.يسوع



إذا كنت أنت ابن هللا، : "قال الشيطان
، فهو ."فحّول هذه الحجارة إلى خبز

عرف أن يسوع كان جائعا، وعرف أن 
ابن هللا يمكن أن يحول الحجارة إلى 

خبز، فهل يطيع يسوع الشيطان؟



لم يطع يسوع الشيطان، وبدال من ذلك، رد عليه من كلمة ! ال
ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان، بل بكل كلمة : "هللا قائال

."تخرج من فم هللا



 ثم ذهب الشيطان بيسوع إلى المدينة الكبيرة أورشليم، إلى
 المعبد المقدس حيث يعبد الناس هللا، فماذا سيعمل الشيطان

بعد ذلك؟



إن كنت ابن هللا فاطرح نفسك إلى : "قال له الشيطان
."أسفل، ألنه مكتوب أنه يوصي مالئكته بك، فينقذونك



."مكتوب أيضا، ال تُجرب الرب إلهك: "أجاب يسوع قائال



مرة أخرى، فأخذ يسوع خارج المدينة حاول الشيطان 
.إلى قمة جبلية عالية جدا



وأراه جميع ممالك العالم ومجدها، 
أعطيك هذه جميعها إن : "وقال له

."خررت وسجدت لي



ألنه مكتوب، للرب ! اذهب عني يا شيطان: "فقال له يسوع
."إلهك تسجد وإياه وحده تعبد



ثم أن الشيطان 
فارق يسوع إلى 

حين، ثم حدث 
شيء رائع، فقد 

أرسل هللا 
المالئكة لخدمة 

 يسوع ابنه، الذي
.لم يطع الشيطان



"فتح كالمك ينير العقل"
130: 119مزمور 

وقت عصيب ليسوع

قصة من كلمة هللا، الكتاب المقدس

يمكنك الرجوع إليها في الكتاب المقدس

4، وإنجيل لوقا 4إنجيل متّى 
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ذي قصة الكتاب المقدس هذه تخبرنا عن هللا العجيب، الذي خلقنا، وال
.يريدك أن تعرفه

هذه الخطية  عقوبة. هللا يعلم أننا عملنا أشياء سيئة، والتي يسميها هو خطية
 هو الموت، ولكن هللا يحبك جدا، لذلك أرسل لك ابنه الوحيد، يسوع

بعد ذلك أتى  .المسيح، ليموت على الصليب ويُعاقب من أجل خطاياك
عندما تؤمن بيسوع المسيح،  .يسوع إلى عالمنا هذا ثم مضى إلى السماء
سوف يأتي ويسكن بك اآلن،  !وتسأله أن يغفر خطاياك، فسوف يفعل ذلك

.وسوف تحيا معه إلى األبد
:لو آمنت أن هذا حق، فقط قل ذلك 
إنسانا لتموت من أجل سيدي يسوع، أنا أؤمن أنك هللا، وأنك أتيت وصرت

، خطاياي، واآلن أنت حي، رجاء تعال وادخل حياتي، واغفر لي خطاياي
لكي أحصل على حياة جديدة اآلن، ويوما ما سوف آتي إليك،

. ساعدني أن أطيعك، وأن أعيش لك كابن لك. لكي أحيا معك إلى األبد
.آمين

.  16: 3إنجيل يوحنا  !اقرأ الكتاب المقدس وتحدث مع هللا كل يوم


