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Jumala puhui
Jeesukselle
kasteen jälkeen.
Hän sanoi, “Tämä
on minun rakas
poikani. Minä
olen häneen
mieltynyt.”
Jumalan PYHÄ
HENKI laskeutui
Jeesuksen ylle
kyyhkysen tavoin.

Pian sen jälkeen
Jumalan Pyhä Henki
johdatti Jeesuksen
autiomaahan.
Jeesus oli yksin.
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Raamatussa sanotaan, että
siellä oli myös villipetoja.

Jeesus paastosi 40 päivää. Se
tarkoittaa, että Hän ei syönyt
mitään. Hänelle tuli kova nälkä.
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Nyt Jeesus joutui
koetukselle.

Saatana tuli kiusaamaan
Jeesusta. Kauan sitten hän
oli vietellyt Adamin ja Eevan
olemaan tottelematta
Jumalaa Edenin
puutarhassa.
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Saatana yritti
kiusata jopa
Jeesusta,
Jumalan
Poikaa.
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“Jos sinä olet Jumalan
Poika,” paholainen
sanoi, “muuta nämä
kivet leiviksi.”
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Hän tiesi, että Jeesuksella oli
nälkä. Hän tiesi, että Jumalan
Poika voisi muuttaa kivet leiviksi.
Tottelisiko Jeesus paholaista?

Ei! Jeesus ei totellut paholaista. Sen sijaan Hän
vastasi Jumalan Sanalla. “Ihminen ei elä ainoastaan
leivästä, vaan joka sanasta, joka
Jumalan suusta
lähtee.”
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“Jos olet Jumalan Poika,
heittäydy täältä alas,”
paholainen sanoi. “Jumalan
Sanassa sanotaan, että
Hänen enkelinsä pelastavat
sinut.”

Sitten Saatana vei Jeesuksen suureen
Jerusalemin kaupunkiin, pyhään temppeliin,
missä ihmiset ylistivät Jumalaa. Mitähän
paholainen tekee seuraavaksi?
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“Ei!” Jeesus vastasi. “On myös kirjoitettu… ‘Älä
kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi.’”
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Paholainen yritti vielä kerran. Hän vei
Jeesuksen kaupungin ulkopuolelle
korkealle vuoren huipulle.
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Hän näytti Jeesukselle
kaikkien maan valtakuntien
loiston, ja sanoi, “Minä annan
sinulle kaiken tämän, jos
kumarrat minua.”

“Mene pois, Saatana!” Jeesus käski. “Kirjoitettu
on…’Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kunnioittaa ja
ainoastaan häntä palvella.’”
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Jumala
lähetti enkeleitä
palvelemaan
Poikaansa,
joka ei ollut
totellut
paholaista.

Paholainen
jätti Jeesuksen
joksikin aikaa
rauhaan.
Silloin
tapahtui
ihme.
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Jeesusta kiusataan
Tämä kertomus löytyy Raamatusta,
Mt 4; Lk 4

“Kun sinun sanasi avautuu, se valaisee.”
Ps.119:130

Jumala tietää, että olemme tehneet pahaa, mitä Hän
kutsuu synniksi. Synnin rangaistus on kuolema.
Jumala rakastaa meitä niin paljon että Hän
lähetti poikansa kuolemaan ristillä ja kärsimään
rangaistuksemme. Jeesus nousi kuolleista ja
nousi taivaaseen! Nyt Jumala voi antaa
sinulle synnit anteeksi.
Jos haluat kääntyä pois synneistäsi, sano Jumalalle:
Rakas Jumala, uskon, että Jeesus kuoli puolestani
ja elää nyt. Tule elämääni ja anna minulle synnit
anteeksi, jotta saisin uuden elämän nyt ja saisin
olla kanssasi iankaikkisesti. Auta minua elämään
Sinun lapsenasi. Aamen. Joh.3:16
Lue Raamattua ja puhu Jumalalle joka päivä!

