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Евангелието за идването на нашия Спасител Иисус Христос в този свят. Самият Бог
става Човек, за да ни даде възможност да Го разберем.
Идва тук, за да ни спаси, като вземе върху Себе Си нашите грехове.
Но може ли Иисус Христос да греши, когато става
Човек? В Библията е казано, че е безгрешен. А има ли
изкушения в земния Му живот? Да, има, и то големи.
Затова може да ни съчувства.
След като се кръщава в реката Йордан, Той отива в
пустинята, за да се моли, и пости там. Постът Му е
дълъг - четиридесет дни и нощи. Накрая огладнява
много. Тогава при Него идва Сатана и започва да Го

изкушава: "Ако си Божи Син, заповядай тези камъни да станат хлябове." А Иисус отговаря:
"Писано е: "Не само с хляб ще живее човек, а с
всяко слово, което излиза от Божиите уста." След
това Сатана води Христос на най-високото място
в храма и казва: "Ако си Божи Син, хвърли се долу;
защото е писано: "Ще заповяда на ангелите Си за
Теб; и на ръце ще Те вдигнат, да не би да удариш в
камък крака Си." Иисус отвръща: "Писано е още:
"Да не изпитваш Господа, Твоя Бог." Сатана прави пореден опит. Показва на Иисус в един миг всичките царства на земята и тяхната слава и Му ги
предлага - стига само да се поклони на дявола.
Христос отговаря: "Махни се, Сатана, защото е
писано: "На Господа, твоя Бог, да се покланяш и
само на Него да служиш." Сатана отстъпва.
На всички изкушения Христос отговаря с
Божието Слово, Той го познава много добре. Ако
искаме да се противопоставим на изкушенията от
Сатана, имаме едно сигурно средство - да постъпваме така, както ни учи Божието Слово. А за
да знаем на какво ни учи то, добре е да го четем
всеки ден.

