
 

 

 

"Hồng ân Thiên Chúa bao la,  
muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người" 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH THÁNH LỄ 

Ngày thường: 

 Thứ Ba - Thứ Sáu:  
  6:00 pm: Thánh Lễ (tiếng Việt) 
                                      

Thứ Bảy: 

     5:00 pm: Lễ tiếng Việt  

 

Chúa Nhật:  

  8:30 am: Lễ tiếng Anh 

10:30 am: Lễ tiếng Việt (trực tuyến trên 

Facebook và Youtube của GX) 

12:30 pm: Lễ tiếng Việt (TNTT) 

 Giáo xứ có Chầu Thánh Thể hàng tuần 

vào ngày thứ Sáu lúc 5:30 pm 

 

CÁC BÍ TÍCH 
 

GIẢI TỘI:   Xin gọi lấy hẹn  
XỨC DẦU:  Bất cứ lúc nào, xin liên 
           lạc với Cha Chánh Xứ 
 

NHÂN SỰ GIÁO XỨ  

206-735-7598 

Cha Chánh Xứ: bấm số 1 

Fr. Joseph Vũ Hải Đăng, S.D.D.,S.T.L  

Email: FrJoseph.Vu@ollpsea.org 

Cha Phó Xứ:  bấm số 2 

Fr. Phêrô Đoàn Khôi Anh, S.D.D  

Email: FrPeter.Doan@ollpsea.org 

Phụ Tá Mục Vụ:        bấm số 6 

Tom Ngô        Email: pa@ollpsea.org 
 

Thư Ký:          bấm số 3 

Monica Schwarz  monica.schwarz@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý:         

Cathy Ngô & Sara Hoàng bấm số 4 

Email: faithformation@ollpsea.org 
 

Phụ Trách Bảo Trì Cơ Sở:  206-355-9378        

Tăng Nguyễn (nhân viên thiện nguyện) 

Email: tangnguyen16@gmail.com 

 

Văn Phòng Giáo Xứ (Giờ Mở Cửa ) 

Thứ Hai:    Đóng cửa 

Thứ Ba - Thứ Sáu:  Xin gọi lấy hẹn 

  9:00 AM - 4:00 PM 

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay Năm C 

Ngày 06 Tháng 03 Năm 2022 

Bản tin số 557 

Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức thân ái mến chào Quý 

Ông Bà Anh Chị Em trong Chúa Kitô. Nguyện xin 

Ân sủng, Bình an và Tình yêu của Thiên Chúa ở 

cùng tất cả chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta tham 

dự việc thờ phượng một cách linh động, tích cực 

và sốt sắng. 

CỘNG ĐOÀN ĐỨC TIN THÁNH PHÊRÔ & PHAOLÔ 

10243 12th Ave S. Seattle, WA 98168  

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 

Văn phòng Giáo xứ: 206-735-7598 

  www.ducmeloducseattle.org 

“Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn 
vào hoang địa và chịu cám dỗ.” 

(Lc 4,1-13) 

mailto:tangnguyen16@gmail.com
http://www.ducmeloducseattle.org/


 

 

CỦA LỄ CON DÂNG 

 Các lễ cuối tuần:   $   3,486.00 

Ủng hộ trên mạng:  $   1,565.00  

Bảo trì đóng góp:  $        90.00  

   

Tổng cộng:  $   5,141.00 

 

CÁC BÍ TÍCH 

HÔN PHỐI: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước 6 

tháng và trước khi sắp xếp chương trình hôn lễ. 

AN TÁNG: Xin liên lạc với Cha Chánh Xứ trước để sắp 

xếp chương trình tang lễ. 

RỬA TỘI trẻ em:  Sau Thánh Lễ 5:00PM của ngày thứ 

Bảy tuần thứ Tư mỗi tháng. Xin nộp đơn cho VP giáo xứ 

trước 3 tuần. 

Sr. Anna Loan Nguyễn, SP đang làm ở Tòa Án Hôn Phối 

của Tòa Tổng Giáo Phận Seattle đang giúp cho Giáo Xứ 

Chúng ta: 

SrLoan.Nguyen@ollpsea.org  | 206-735-7598 x7 
 

Giờ làm việc:  

• Thứ Ba và Thứ Tư 

10:00am - 2:00pm 

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em gửi ý kiến đóng góp cho 

hai hội đồng qua emails dưới đây: 
 

Hội Đồng Mục Vụ:  Vũ Nguyễn 

206-735-7598 và bấm số 5 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com  
  

Hội Đồng Tài Chánh:  Tiến Lê 

OLLHDTC@googlegroups.com 

Ngày 06/03: Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay 

   Đnl 26:4-10; Tv 91:1-2,10-11,12-13,14-15; Rm 10:8-13; Lc 

4:1-13 

Ngày 07/03: Thứ Hai trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Lv 19:1-2,11-18; Tv 19:8,9,10,15; Mt 25:31-46 

Ngày 08/03: Thứ Ba trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Is 55:10-11; Tv 34:4-5,6-7,16-17,18-19; Mt 6:7-15 

Ngày 09/03: Thứ Tư trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   St 3:1-10; Tv 51:3-4,12-13,18-19; Lc 11:29-32 

Ngày 10/03: Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12 

Ngày 11/03: Thứ Sáu trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Ed 18:21-28; Tv 130:1-2,3-4,4-6,7-8; Mt 5:20-26  

Ngày 12/03: Thứ Bảy trong tuần thứ Nhất Mùa Chay 

   Đnl 26:16-19; Tv 119:1-2,4-5,7-8; Mt 5:43-48 

Ngày 13/03: Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay 

   St 15:5-12,17-18; Tv 27:1,7-8,8-9,13-14; Pl 3:174; Pl 3:204; 

Lc 9:28-36  

Quyên Tiền lần hai cho:  
 

Catholic Home Missions - March 5th & 6th 

 

Giúp Cho Ucaraina 

Giáo Xứ đã có quyên tiền lần hai để giúp cho Ucaraina 

trong thứ Thứ Tư Lễ Tro, Nếu quý vị nào muốn đóng 

góp xin vui lòng liên lạc với Cha Xứ hoặc ký check 

cho CCAS và để ghi chú phía dưới là: CEEE.  Hạn 

chót là ngày 18 tháng 3.  Xin cám ơn quý vị. 

 

BÍ TÍCH GIAO HÒA 
 

Thứ 6 ngày 1 tháng 4 lúc 7 giờ tối.  Sẽ có 

nhiều Cha khách đến giúp giải tội 
 

 

TĨNH TÂM MÙA CHAY 2022 
 

Giảng thuyết: Linh Mục 

Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR.  
 

Chủ Đề:  Niềm Vui Hoán Cải   

Từ ngày 6 - ngày 8 tháng 4, 2022 
 

 

➢ Ngày thứ nhất:  

Mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời (GV 3) 

➢ Ngày thứ hai: 

Lắng nghe linh hồn mình  

➢ Ngày thứ ba:   

Thánh giá -  sức mạnh phục sinh  

của Linh hồn 

mailto:hdmv_loduc11_2@googlegroups.com


 

 

   

 

 

 

 

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2022 
 

Chúng ta đã bước vào Mùa Chay thánh. Đây là thời gian mà thánh Phaolô gọi là “thời gian thuận tiện, thời gian cứu 

độ” (2Cr 6,2b). Mùa Chay là thời gian thuận lợi để chúng ta rà xét lại con người của mình để biết chúng ta đang thế 

nào, có đi đúng đường hướng  mà Chúa đã chỉ cho hay không ? Nếu đi lệch hướng thì phải điều chỉnh lại, phải ăn 

năn sám hối để trở về con đường lành. Sám hối tức là trở về. 
 

Mùa Chay là thời gian để chúng ta hoán cải, tức là quay trở lại với Chúa, bồi dưỡng tương quan thân tình với Chúa. 

Sau những tháng ngày mất mát, sợ hãi vì đại dịch COVID chúng ta muốn tranh thủ vội vã xây dựng lại cuộc sống, 

nhưng không phải vì thế mà lại quên Chúa. Chính trong đại dịch, chúng ta đã có cảm nghiệm sâu sắc về Thiên 

Chúa, xin đừng vội quên. Anh chị em hãy trở lại nhà thờ để tham dự thánh lễ trong cộng đoàn Hội Thánh. Việc 

tham dự Thánh Lễ trực tuyến trong thời gian dài đã làm cho đức tin dần dần phai nhạt. Hãy chuyên cần cầu nguyện 

và suy gẫm Lời Chúa sốt sắng, tích cực tham dự những buổi tĩnh tâm và cử hành phụng vụ trong Mùa Chay. Năm 

nay Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức hân hạnh mời Linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, CSsR về giúp Tĩnh Tâm Mùa 

Chay với Chủ Đề: Niềm Vui Hoán Cải từ ngày Thứ Tư 6 tháng 4 đến ngày Thứ Sáu 8 tháng 4 năm 2022, ngay sau 

mỗi Thánh Lễ 6:00pm tối. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em sắp xếp thời gian đến tham dự. Chỉ có Chúa mới đem 

lại ý nghĩa đích thực cho cuộc đời chúng ta, vì Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. 
 

Chúng ta cũng tiếp tục ăn chay, hãm mình, cầu nguyện làm việc bác ái giúp đỡ cho những người nghèo, và đặc biệt 

cầu nguyện cho hoà bình ở Ukraina. 
 

Để cho cuốn Đặc San Đức Tin của Giáo Xứ chúng ta được hoàn thành tốt đẹp ra mắt trong dịp Đại Hội Đức Mẹ La 

Vang Kỳ VII năm 2022, xin các hội đoàn, và các cá nhân tham gia viết bài nói về Niềm Tin Kitô Hữu Giữa Cơn Đại 

Dịch. Quý vị có thể viết theo nhiều thể loại văn thơ nói về những kinh nghiệm mà quý vị đã từng trải qua trong cơn 

đại dịch COVID. Bài viết và hình ảnh không quá một trang đánh máy xin gởi về Ban Biên Tập: 

hdmv_loduc11_2@googlegroups.com hoặc btc_dhlv2022@googlegroups.com. Ban Biên Tập sẽ có quyền chỉnh sửa 

cho phù hợp với nội dung của Đặc San. Hạn chót gởi bài và hình ảnh cho Ban Biên Tập vào ngày 31/3/2022. Mọi 

thắc mắc hoặc ý kiến đóng góp xin liên lạc với anh Richard Nguyễn 206-349-6664. 
 

Kể từ ngày 12 tháng 3 trở đi chúng ta sẽ không cần phải đeo khẩu trang nữa. Trong Mùa Chay, chúng ta hãy tiếp tục 

kinh nghiệm buông bỏ này. Chúng ta cầu xin Chúa cho đại dịch qua đi, không phải để trở lại với lối sống cũ, nhưng 

để bắt đầu hành trình mới theo Chúa Giêsu trên con đường tiến tới sự sống vĩnh cửu. Chúa mời gọi các môn đệ 

buông bỏ chính mình, sống tiết độ, làm chủ những ham muốn lệch lạc, để nhờ đó tiến tới cuộc sống cao cả hơn của 

một người làm con Thiên Chúa, sự sống của Đức Kitô phục sinh. 
 

Trong Tháng 3 cũng là tháng Giáo Hội Kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người 

lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giê-su, dù là Con 

Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con Bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương Thánh Giuse, các người lao 

động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em 

và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Mừng 

Lễ Bổn Mạng đến Hội Gia Trưởng và tất cả những ai chọn Ngài làm quan thầy. 
 

Kính chúc quý Ông Bà Anh Chị Em luôn được Khoẻ mạnh, Bình an, Hạnh phúc và tràn đầy ơn Chúa trong Mùa 

Chay Thánh 2022 này, qua lời cầu thay nguyện giúp của Đức Mẹ Lộ Đức và Thánh Cả Giuse. 
 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
 

 

Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD., STL 

Chánh xứ 

Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức 
Our Lady of Lourdes Parish 

10243 12th Ave S.  Seattle, WA 98168 

PO. BOX 69206 Seattle, WA 98168-9206 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1412 SW 102nd St.  

Seattle, WA 98146  

Tel. 206-334-1668  

TUAN NGUYEN (Licensed Instructor) 

    

    

    

    

Cần đăng quảng cáo 

hoặc muốn biết thêm chi 

tiết.  Xin vui lòng liên lạc 

Hội Đồng Tài Chánh của 

Giáo Xứ qua điện thư: 

 

OLLHDTC@googlegroups.com 
 

Chân thành cám ơn. 

   

ĐẤT THÁNH 

†Tổng Giáo Phận Seattle† 
 

- Holyrood            - St. Patrick  
- Calvary               - Gethsemane  
 

Quý vị muốn CHUẨN BỊ TRƯỚC  
● Mộ dưới đất, mồ nổi, tro cốt  
● Dịch vụ, Kim tĩnh, tấm bia, bình hoa  

với những tháng trả góp tại 4 Đất Thánh 
trên hay cần tham khảo, xin liên lạc:  

Vũ Hoàng Trực  

(206) 229-6181  

NGUYEN’S   
PHARMACY  

1221 - S Main St #103  
Seattle, WA 98144 

 206-323-6003 
 

2120 - Rainier Ave S.  
Seattle, WA 98144 

206-323-9525 
 

Giờ làm việc: 
Thứ hai - Thư sáu: 9:00 AM - 6:00 PM 
Thứ bảy: 9:00 AM - 3:00 PM 

Nikki Lashes Corp  

 Wholesale: Retails Eyelash Products 

Eyelash training with Certified Certif-

icate. 

VAY TIỀN MUA NHÀ  

HAY TÁI TÀI TRỢ 

(nhiều chương trình để chọn lựa) 

Anna/Nhung Nguyen 

Mortgage consultant 

NMLS ID: 79770 

Direct: 425-445-3754 

Heidi/Hoai Tran – Office assistant 

Direct: 206-519-8246 

Cascade Premier Mortgage 

3230 Rainier Ave S. #1  

Seattle WA 98144 

1036 South Jackson St 

www.tamarindtreerestaurant.com 

206-860-1404  

-  Traditional Vietnamese flavors.   -  Hương vị quê hương. 

-  Nourishing community.     -  Bổ dưỡng cộng đồng. 

-  Customer service consistenc.       -  Phục vụ chu đáo. 

DẠY LÁI XE 
Nhận dạy và chấm thi lái xe. 
Đảm bảo biết lái xe an toàn, 

 parking và lái freeway. 
Giảm giá cho học sinh  

và người mới nhập cư. 

Tel: 206-371-3936 
MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com 

MUNROS’DRIVING SCHOOL 
3772 NE 4TH ST,RENTON 98056 

mailto:MUNROSDRIVINGRENTON@gmail.com


 

 

Chúa Nhật Tuần I - Mùa Chay 

 

Bài đọc 1 Đnl 26,4-10 

Lời tuyên xưng đức tin của dân được tuyển chọn. 

Bài trích sách Đệ nhị luật. 

4 Ông Mô-sê nói với dân rằng : “Khi anh em đến dâng của đầu mùa, tư tế sẽ nhận lấy giỏ từ tay anh em và đem đặt 
trước bàn thờ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. 5 Bấy giờ, anh em sẽ lên tiếng thưa trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên 
Chúa của anh em rằng : 

‘Ông tổ tôi là người A-ram phiêu bạt, đã xuống Ai-cập và trú ngụ tại đó cùng với một số người ít ỏi ; tại đó, người đã 
trở thành một dân tộc lớn, mạnh và đông. 6 Người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạ chúng tôi và đặt ách nô lệ trên vai chúng 
tôi. 7 Bấy giờ chúng tôi đã kêu lên cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông chúng tôi ; Người đã nghe tiếng chúng tôi, đã 
thấy cảnh khổ cực, lầm than, áp bức chúng tôi phải chịu. 8 Đức Chúa đã dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền, đã gây kinh hồn 
táng đởm và thực hiện những dấu lạ điềm thiêng, để đưa chúng tôi ra khỏi Ai-cập. 9 Người đã đưa chúng tôi vào đây, ban 
cho chúng tôi đất này, đất tràn trề sữa và mật. 10 Và bây giờ, lạy Đức Chúa, này con xin dâng sản phẩm đầu mùa của đất đai 
mà Ngài đã ban cho con.’ 

“Anh em sẽ đặt lễ vật trước tôn nhan Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, rồi anh em phủ phục trước tôn nhan Đức 
Chúa, Thiên Chúa của anh em.” 

 

Đáp ca  Tv 90,1-2.10-11.12-13.14-15a (Đ. x. c.15b) 

Đ. Lạy Chúa, lúc ngặt nghèo, xin Chúa ở kề bên. 

 

Bài đọc 2 Rm 10,8-13 

Người tín hữu tuyên xưng đức tin vào Đức Ki-tô. 

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma. 

8 Thưa anh em, Kinh Thánh nói gì ? Thưa : Lời Thiên Chúa ở gần bạn, ngay trên miệng, ngay trong lòng. Lời đó chính 
là lời chúng tôi rao giảng để khơi dậy đức tin. 9 Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên 
Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. 10 Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công 
chính ; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ. 11 Kinh Thánh nói : Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất 
vọng. 12 Như vậy, không có sự khác biệt giữa người Do-thái và người Hy-lạp, vì tất cả đều có cùng một Chúa, là Đấng 
quảng đại đối với tất cả những ai kêu cầu Người. 13 Vì : Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát. 

 

Tung hô Tin Mừng Mt 4,4b 

Người ta sống, không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra. 

 

Tin Mừng Lc 4,1-13 

Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ. 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. 

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. 2 Suốt bốn mươi ngày, Người được 
Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian 
đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ, quỷ nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh 
đi !” 4 Nhưng Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” 

5 Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với 
Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho 
tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.” 8 Đức Giê-su đáp lại : “Đã có lời chép 
rằng : Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” 

9 Quỷ lại đem Đức Giê-su đến Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : “Nếu ông là Con 
Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi ! 10 Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ 
bạn. 11 Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” 12 Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại : “Đã 
có lời rằng : Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” 

13 Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.  



 

 

First Sunday of Lent  

 

Reading I  Dt 26:4-10  

Moses spoke to the people, saying: “The priest shall receive the basket from you and shall set it in front of the al-
tar of the LORD, your God. Then you shall declare before the Lord, your God,  

‘My father was a wandering Aramean who went down to Egypt with a small household and lived there as an al-

ien. But there he became a nation great, strong, and numerous. When the Egyptians maltreated and oppressed us, 
imposing hard labor upon us, we cried to the LORD, the God of our fathers, and he heard our cry and saw our af-
fliction, our toil, and our oppression. He brought us out of Egypt with his strong hand and outstretched arm, with 
terrifying power, with signs and wonders; and bringing us into this country, he gave us this land flowing with 
milk and honey. Therefore, I have now brought you the firstfruits of the products of the soil which you, O LORD, 
have given me.’  

And having set them before the LORD, your God, you shall bow down in his presence.”  

 

Responsorial Psalm   Ps 91:1-2, 10-11, 12-13, 14-15 

R. (cf. 15b) Be with me, Lord, when I am in trouble.  

 

Reading II  Rom 10:8-13  

Brothers and sisters: What does Scripture say? The word is near you, in your mouth and in your heart —that is, 
the word of faith that we preach—, for, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your 
heart that God raised him from the dead, you will be saved.  

For one believes with the heart and so is justified, and one confesses with the mouth and so is saved. For the 
Scripture says, No one who believes in him will be put to shame. For there is no distinction between Jew and 
Greek; the same Lord is Lord of all, enriching all who call upon him. For “everyone who calls on the name of the 
Lord will be saved.”  

 

Verse Before the Gospel  Mt 4:4b  

One does not live on bread alone, but on every word that comes forth from the mouth of God.  

 

Gospel  Lk 4:1-13  

Filled with the Holy Spirit, Jesus returned from the Jordan and was led by the Spirit into the desert for forty days, 
to be tempted by the devil. He ate nothing during those days, and when they were over he was hungry. The devil 
said to him, “If you are the Son of God, command this stone to become bread.” Jesus answered him, “It is written, 
One does not live on bread alone.”  

Then he took him up and showed him all the kingdoms of the world in a single instant. The devil said to him, “I 
shall give to you all this power and glory; for it has been handed over to me, and I may give it to whomever I 
wish. All this will be yours, if you worship me.” Jesus said to him in reply, “It is written You shall worship the 
Lord, your God, and him alone shall you serve.”  

Then he led him to Jerusalem, made him stand on the parapet of the temple, and said to him, “If you are the Son 
of God, throw yourself down from here, for it is written: He will command his angels concerning you, to guard 
you, and: With their hands they will support you, lest you dash your foot against a stone.” Jesus said to him in re-
ply, “It also says, You shall not put the Lord, your God, to the test.” When the devil had finished every tempta-
tion, he departed from him for a time. 


