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رد شیطان حتّی تالش ک
دا تا عیسی یعنی پسر خ

.را نیز وسوسھ کند

گوید کھ شیطانمقدّس میکتاب
.نیز در آنجا بود

سپس روح قدّوس خدا 
رد عیسی را بھ بیابان ب
و او در آنجا برای 

.مدّتی تنھا بود

ن اگر تو پسر خدا ھستی،ای: "شیطان گفت
دانستاو می." ھا را بھ نان تبدیل کنسنگ

ھ دانست ککھ عیسی گرسنھ است و نیز می
ھا را بھ نان تبدیلتواند سنگپسر خدا می

کند؟آیا عیسی از شیطان اطاعت می. کند

.  دشیطان آمد تا عیسی را وسوسھ کن
ھا پیش او آدم و حوا را در خیلی سال

باغ  عدن وسوسھ کرد کھ از خدا 
.اطاعتی کنندنا

چ عیسی مدّت چھل روز روزه گرفت و ھی
.سرانجام گرسنھ  شد. چیزی نخورد
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ی شیطان بار دیگر برای فریب دادن عیس
ز عیسی را بھ خارج ااین بار او . تالش کرد

.ند بردشھر اورشلیم بھ باالی کوھی بسیار بل

ستی اگر تو پسر خدا ھ: "شیطان بھ عیسی گفت
الم خودت را از اینجا بھ پایین بینداز زیرا در ک

خدا نوشتھ شده کھ فرشتگان او تو 
."را محافظت خواھند کرد

م خدا عیسی نھ تنھا از شیطان اطاعت نکرد، بلکھ از کال! نھ
ستگی زندگی انسان فقط بھ نان ب: "بھ او این چنین جواب داد

ندارد، بلکھ انسان با کالم و ارادۀ
."خدا زنده است

ا ھای چشمگیر این دنیو تمام زیبایی
:  را بھ او نشان داد و بھ عیسی گفت

اگر مرا سجده کنی، تمام اینھا "
."را بھ تو خواھم داد

نوشتھ ھمچنین در کالم خدا! نھ: "عیسی گفت
خداوند خدای خود را'شده است کھ 

"'.آزمایش نکن

بھ سپس شیطان عیسی را بھ شھر بزرگ اورشلیم بُرد،
.  دکردنباالی معبد مقدس جایی کھ مردم خدا را پرستش می
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کھ ما را کنندصحبت مییمقدّس با ما در بارۀ خدایداستانھای کتاب
.  آفرید و ارادۀ او این است کھ شما نیز او را بشناسید

.  خواندایم کارھایی کھ او آنھا را گناه میداند کھ ما کارھای بدی انجام دادهخدا می
ود قدر محبت نمود کھ پسر یگانۀ خمجازات گناه مرگ است، اّما خدا جھانیان را آن

ح پس از عیسی مسی. را فرستاد تا بر روی صلیب بھ خاطر بخشش گناھان ما بمیرد
از او اگر تو بھ عیسی ایمان بیاوری و. دوباره زنده شد و بھ آسمان باال رفتمرگ

بخواھی کھ گناھان تو را بیامرزد، او تو را خواھد بخشید و وارد قلب تو 
.خواھد شد و تو برای ھمیشھ با او زندگی خواھی کرد

عیسای عزیز من :اگر بھ این حقیقت ایمان داری، از صمیم قلب این دعا را بکن
ن ایمان دارم کھ تو خدا ھستی، و بھ صورت انسان بھ زمین آمدی تا برای گناھان م

ان کنم کھ وارد زندگی من بشوی و گناھخواھش می. بمیری، و اکنون زنده ھستی
. ی کنمای داشتھ باشم و برای ھمیشھ با تو زندگمرا ببخشی تا بتوانم زندگی تازه

.آمین. ی کنمکمکم کن تا بھ عنوان فرزند تو بتوانم تو را اطاعت کنم و برای تو زندگ

۱۶:۳انجیل یوحنا ! مقدّس را ھر روز بخوان و ھمیشھ دعا کنکتاب

زمانی بسیار سخت برای عیسی

مقدّسداستانی از کالم خدا، یعنی کتاب

بر اساس 

۴و انجیل لوقا ۴انجیل متی 

."بخشدکشف کالم تو نور می "
۱۳۰: ۱۱۹مزمور

!  دور شو از من، ای شیطان: "عیسی بھ شیطان دستور داد
مقدّس نوشتھ شده است کھ تو باید خداوند،در کتاب

خدای خود را سجده کنی، و فقط او
."را خدمت نمایی

6038

پایان

پس از آن شیطان برای مدّتی
سپس. عیسی را ترک کرد

.اتّفاق بسیار جالبی افتاد
خدا فرشتگان خود را
فرستاد تا عیسی را
خدمت کنند و از
پسرش کھ
شیطان را
اطاعت نکرده
بود، مراقبت
. کنند
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