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Când Iisus a
fost botezat,
Dumnezeu a
spus: „Acesta
este Fiul Meu
üi sunt mândru
de El”.
Sfântul Duh
s-a coborât
asupra lui
Iisus sub
forma unui
porumbel.

Curând dupĉ aceea,
Sfântul Duh L-a
condus pe Iisus
într-un loc pustiu.
Acesta era singur.
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Biblia spune cĉ erau üi fiare
sĉlbatice în locul acela.

Iisus a ɉinut post 40 de zile.
I s-a fĉcut foame.
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Cu mult timp în urmĉ i-a ispitit
pe Adam üi Eva sĉ nu asculte
porunca Domnului üi
sĉ mĉnânce din
fructul oprit.

Satana a venit sĉ Îl
ispiteascĉ pe Iisus.
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Satan a încercat
sĉ Îl ispiteascĉ
üi pe Fiul lui
Dumnezeu.

„Dacĉ Tu eüti Fiul lui
Dumnezeu, transformĉ
în pâine aceste pietre”
i-a spus Satan lui Iisus.
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ûtia cĉ lui Iisus îi era
foame üi ütia cĉ Fiul lui
Dumnezeu avea puterea de
a transforma pietrele în
pâine. Avea oare Iisus sa îi
asculte porunca lui Satan?

Nu! Iisus nu a ascultat porunca lui Satan. În loc,
El i-a rĉspuns: „Oamenii nu vor trĉii numai
cu pâine, ci din fiecare vorbĉ care
vine din gura lui
Dumnezeu.”
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Apoi Satan L-a condus pe Iisus în Ierusalim un oraü
foarte mare unde oamenii aveau fricĉ de Dumnezeu.
Oare ce planuia Diavolul acum?

„Dacĉ Tu eüti Fiul lui
Dumnezeu, aruncĉ-te în
prĉpastie” a spus diavolul.
„Cuvântul lui Dumnezeu
spune cĉ îngerii Lui te
vor salva.”
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„Nu voi face asa ceva” a spus Iisus. „Cuvântul lui
Dumnezeu spune cĉ nu trebuie sĉ ispiteüti niciodata
pe Domnul Dumnezeu”.
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Diavolul a încercat din nou. L-a
dus pe Iisus pe vârful unui munte.
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I-a arĉtat mĉreɉiile
pĉmântului üi I-a spus: „Dacĉ
te arunci de pe acest munte
üi mĉ slĉveüti pe mine îɉi voi
da ɉie tot ceea ce vezi.”

„Pieri din faɉa Mea Satano” a spus Iisus. „Este
scris… Nu vei slĉvii pe nimeni altcineva decât pe
Domnul üi numai lui Îi vei servii”.
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Dumnezeu üi-a
trimis îngerii
sĉ îi ofere
dragoste üi
comfort Fiului
Sĉu Iisus care
nu a ascultat
porunca lui
Satana.

Satana a dispĉrut
pentru o vreme.
Apoi ceva minunat
s-a întâmplat.
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Vreme grea pentru Iisus
O povestire din Cuvântul lui Dumnezeu,
Biblia,
se gĉseüte în
Matei 4, Luca 4

„Descoperirea cuvintelor Tale dã luminã.”
Psalmi 119:130
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