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Ngay sau đó, Đức
Thánh Linh đã dẫn
đường Chúa Giê-xu
đến một nơi đồng
hoang. Chúa Giê-xu
ở một mình.

Chúa Giê-xu đã nhịn đói 40
ngày liền. Điều đó có nghĩa
rằng Ngài chẳng ăn uống gì
cả. Ngài đói lả.
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Quỹ Sa-tan đến để cám dỗ Chúa
Giê-xu. Trước đây, quỹ Sa-tan
cũng từng cám dỗ Adam và Eva
làm trái lời Chúa trong khu
vườn Ê-den. Và bây giờ Chúa
Giê-xu sẽ bị
cám dỗ.

Kinh thánh có chép rằng những
thú vật hoang cũng có ở đó.
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Quỹ Sa-tan cũng
đã cố gắng để
cám dỗ con trai
của Đức Chúa
Trời, Chúa
Giê-xu.
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Quỹ Sa-tan nói: “Nếu Ông là
con của Đức Chúa Trời, thì
hãy truyền bảo đá này thành
bánh đi”. Qũy Sa-tan biết
Chúa Giê-xu đang đói bụng. Quỹ
Sa-tan cũng biết Con của Đức
Chúa Trời có thể khiến đá thành
bánh. Liệu Chúa Giê-xu có nghe
theo lời quỷ không?
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Không! Chúa Giê-xu đã không nghe theo lời quỷ.
Thay vào đó, Ngài trả lời bằng lời của Đức Chúa
Trời. “Con người sống không chỉ nhờ vào bánh mà
còn nhờ vào mọi lời phán của
Đức Chúa Trời”.
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Và quỹ nói: “Nếu ông là
con của Đức Chúa Trời,
thì hãy lao mình xuống
đi”. “Ngài sẽ truyền cho
các thiên xứ đến bảo vệ
ông”.
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Rồi quỷ Sa-tan đem Ngài vào thành Je-ru-sa-lem
và đặt Ngài đứng trên nóc đền thờ thánh nơi
người ta thờ phượng Đức Chúa Trời. Quỹ sẽ làm
gì tiếp theo?

10
Chúa GIê-xu đáp: “Không! Kinh thánh cũng có
chép: Đừng thách thức Chúa là Đức Chúa trời của
ngươi”.
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Chỉ cho Ngài xem tất cả các
vương quốc trên thế giới và
sự huy hoàng của chúng và
nói “Nếu Ông quỳ xuống thờ
lạy ta, ta sẽ ban cho ông
tất cả”.

Quỹ thử thách Ngài một lần nữa. Quỷ lại
đem Ngài lên tận một đỉnh núi rất cao.
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Quỷ bỏ đi được một
lúc thì những điều
tuyệt vời đã xảy
ra. Các thiên sứ
đến để an ủi và
chăm sóc cho
Chúa Giê-xu
con trai Đức
Chúa Trời
vì Ngài đã
không làm
theo lời
quỹ.

Chúa Giê-xu ra lệnh: “Hỡi Sa-tan! Hãy lui ra
khỏi ta! Kinh thánh cũng chép rằng: Hãy thờ
lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ phụng
sự một mình Ngài mà thôi”.
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Một khoảng thời gian rất
khủng khiếp với Chúa Giê-xu
Một câu chuyện về lời của Chúa,
được tìm thấy trong Kinh Thánh

Kết thúc

Ma-thi-ơ chương 4, Lu-ca chương 4

“Lời Chúa là lối đi ban cho sự sáng.”
Thi Thiên 119:130
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Câu chuyện trong kinh thánh cho chúng ta biết về Đức Chúa
tuyệt vời đã tạo nên chúng ta và muốn chúng ta biết về Ngài.
Chúa biết chúng ta đã phạm phải những sai lầm mà Ngài cho đó
là tội lỗi. Sự trừng phạt cho tội lỗi là cái chết, nhưng
Chúa yêu chúng ta vô cùng. Ngài đã gửi con trai duy nhất của
mình là Giê-su, chết trên thánh giá và chịu trừng phạt vì
tội lỗi của chúng ta. Và rồi, Chúa Giê-su đã trở lại cuộc
sống và về thiên đàng. Nếu bạn tin vào Chúa Giê-su và xin
Ngài tha thứ cho tội lỗi của bạn, Ngài sẽ tha thứ!
Ngài sẽ đến và sống trong bạn bây giờ,
và bạn sẽ sống với Ngài mãi mãi.
Nếu bạn tin điều này là
có thật thì hãy nói với Đức Chúa rằng:
Kính thưa Chúa Giê-su, Tôi tin Ngài là Đức Chúa trời,
và là người đã chết vì tội lỗi của tôi, và bây giờ Ngài đã
sống trở lại. Hãy bước vào cuộc sống của tôi và hãy tha thứ
cho tội lỗi của tôi, để mà tôi có thể có một cuộc đời mới,
và một ngày nọ Tôi sẽ bên Ngài mãi mãi. Hãy giúp tôi theo
Ngài và sống vì Ngài như con của Ngài. A-men.
Đọc kinh thánh và tâm sự với Chúa mỗi ngày!
Giăng 3:16
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