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Ngay sau đó, Ĉӫc
Thánh Linh đã dҭn
đѬӟng Chúa Giê-xu
đӁn mӛt nѪi đӕng
hoang. Chúa Giê-xu
ӡ mӛt mình.

Vӭa khi Chúa
Giê-xu đѬӥc
báp-tem xong,
Ĉӫc Chúa trӟi
phán rҳng: “Này
con yêu dҧu,
đһp lòng ta mӏi
đàng”. Ĉӫc
Thánh Linh cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi
đã ngӳ trên
Ngài nhѬ chim
bӕ câu.
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Kinh thánh có chép rҳng nhӱng
thú vүt hoang cǊng có ӡ đó.

Chúa Giê-xu đã nhӍn đói 40
ngày liӃn. ĈiӃu đó có nghƭa
rҳng Ngài chҵng ăn uӓng gì
cҥ. Ngài đói lҥ.
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Quӹ Sa-tan cǊng
đã cӓ gұng đӅ
cám dә con trai
cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi, Chúa
Giê-xu.

Quӹ Sa-tan đӁn đӅ cám dә Chúa
Giê-xu. TrѬӝc đây, quӹ Sa-tan
cǊng tӭng cám dә Adam và Eva
làm trái lӟi Chúa trong khu
vѬӟn Ê-den. Và bây giӟ Chúa
Giê-xu sҿ bӍ
cám dә.
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Quӹ Sa-tan nói:
“NӁu Ông là con cөa
Ĉӫc Chúa Trӟi, thì
hãy truyӃn bҥo đá
này thành bánh đi”.

QǊy Sa-tan biӁt Chúa Giê-xu
đang đói bӧng. Quӹ Sa-tan
cǊng biӁt Con cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi có thӅ khiӁn đá thành
bánh. LiӉu Chúa Giê-xu có
nghe theo lӟi quӷ không?
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Không! Chúa Giê-xu đã không nghe theo lӟi quӷ.
Thay vào đó, Ngài trҥ lӟi bҳng lӟi cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi.

“Con ngѬӟi sӓng không chӋ nhӟ vào bánh mà còn
nhӟ vào mӏi lӟi phán cөa Ĉӫc Chúa Trӟi”.
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Rӕi quӷ Sa-tan đem Ngài vào thành Je-ru-sa-lem
và đҹt Ngài đӫng trên nóc đӃn thӟ thánh nѪi
ngѬӟi ta thӟ phѬӥng Ĉӫc Chúa Trӟi. Quӹ sҿ làm
gì tiӁp theo?

Và quӹ nói: “NӁu ông
là con cөa Ĉӫc Chúa
Trӟi, thì hãy lao mình
xuӓng đi”. “Ngài sҿ
truyӃn cho các thiên
xӫ đӁn bҥo vӉ ông”.
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Chúa GIê-xu đáp: “Không! Kinh thánh cǊng có
chép: Ĉӭng thách thӫc Chúa là Ĉӫc Chúa trӟi
cөa ngѬѪi”.
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Quӹ thӯ thách Ngài mӛt lҩn nӱa. Quӷ lңi
đem Ngài lên tүn mӛt đӋnh núi rҧt cao.
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ChӋ cho Ngài xem tҧt cҥ
các vѬѪng quӓc trên thӁ
giӝi và sӳ huy hoàng cөa
chúng và nói “NӁu Ông quǤ
xuӓng thӟ lңy ta, ta sҿ
ban cho ông tҧt cҥ”.

Chúa Giê-xu ra lӉnh: “Hӣi Sa-tan! Hãy lui ra
khӑi ta! Kinh thánh cǊng chép rҳng: Hãy thӟ
lңy Chúa là Ĉӫc Chúa Trӟi ngѬѪi và chӋ phӧng
sӳ mӛt mình Ngài mà thôi”.
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Các thiên sӫ đӁn
đӅ an өi và chăm
sóc cho Chúa
Giê-xu con
trai Ĉӫc Chúa
Trӟi vì Ngài
đã không làm
theo lӟi
quӹ.

Quӷ bӑ đi đѬӥc
mӛt lúc thì
nhӱng điӃu
tuyӉt vӟi
đã xҥy ra.
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Mӛt khoҥng thӟi gian rҧt
khөng khiӁp vӝi Chúa Giê-xu
Mӛt câu chuyӉn vӃ lӟi cөa Chúa,
đѬӥc tìm thҧy trong Kinh Thánh
Ma-thi-Ѫ chѬѪng 4, Lu-ca chѬѪng 4

“Lӟi Chúa là lӓi đi ban cho sӳ sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Chúa biӁt rҳng chúng ta đã làm nhӱng điӃu sai trái
mà Ngài cho là tӛi lәi. Và cái giá phҥi trҥ cho
tӛi lәi ҧy là cái chӁt.
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gӯi con trai
duy nhҧt cөa mình là đӫc chúa Gie-su xuӓng trҩn
gian, chӁt trên thүp tӳ giá và cӫu vӝt tӛi lәi cөa
chúng ta. Chúa Giê-su đã sӓng lңi và đã vӃ nѬӝc
thiên đàng. Bây giӟ Chúa sҿ tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa chúng ta.
NӁu bңn muӓn rǊ bõ tӛi lәi cөa mình, bңn hãy nói
vӝi Chúa: ThѬa Chúa, Con tin rҳng Chúa
Giê-su đã chӁt vì con và bây giӟ Ngài đã sӓng lңi.
Hãy đӁn vӝi cuӛc đӟi con và tha thӫ cho nhӱng tӛi
lәi cөa con, vì vүy con có thӅ có mӛt cuӛc sӓng
mӝi, và rӕi con sҿ ӡ bên Ngài mãi mãi. Hãy cho con
sӓng vì Ngài nhѬ con cái cөa Ngài. Giăng 3:16
Hãy đӏc kinh thánh và nói chuyӉn vӝi Chúa mәi ngày.

