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Когато Исус  
беше кръстен, 
Бог проговори.  
Той каза, "Това  
е Моят възлюбен 
Син.  В Него  
е Моето 
благоволение."  
Божият СВЯТ 
ДУХ слезе върху 
Исус като гълъб.  



Скоро след това, 
Божият Свят Дух 

поведе Исус към 
пустинята.  Исус 

беше сам. 



Исус пости четиридесет дни.  Това 
означава, че не яде никаква храна.  
Накрая Той огладня. 



Библията казва, че дивите 
зверове също бяха там.  



Сатана дойде да изкушава Исус.  
Много отдавна, той беше 
изкушил Адам и Ева, като  
ги накара да не се покорят  
на Бог в Едемската  
градина.  Сега  
Исус щеше да  
бъде изпитан. 



Сатана можеше да се 
опита да изкуши дори 

и Божия Син, Исус.  



"Ако Си Божия Син," каза 
дяволът, "превърни тези камъни в 

хляб."  Той знаеше, че Исус беше 
гладен.  Щеше ли Исус да се 

покори на дявола? 



Не!  Исус не го послуша.  Вместо това, Той му 
отговори от Божието Слово.  "Човек няма да живее 
само с хляб, но най-вече, с всяко Слово,  
което излиза от Божията уста." 



След това сатана заведе Исус във великия град 
Ерусалим, до святия храм, където хората се 
покланяха на Бог.  Какво щеше да измисли сега 
дяволът?  



"Ако Си Божия Син, хвърли 
се долу," каза дяволът.  

"Неговото Слово казва, че 
ангелите ще Те спасят."  



"Не!" отговори му Исус.  "Писано е също... 
`Не изкушавай Господ твоя Бог.'" 



Дяволът реши да опита отново.  Той закара 
Исус на една много висока планина.  



Показвайки на Исус цялата слава 
на всяко земно царство, дяволът 

каза, "Всичко това ще ти дам, ако 
паднеш и ми се поклониш."  



"Махни се, сатана!" заповяда Исус.  "Писано е...`На 
Господ твоя Бог да се покланяш и само на Него да 
служиш.'” 



Дяволът остави Исус  
за известно време.   
Тогава, нещо чудесно  
се случи.  Бог  
изпрати ангели  
да утешават и  
да се грижат за  
Неговия Син  
Исус – Който  
не се беше  
покорил  
на дявола.  



Ужасно време за Исус 
 

е история от Божието Слово – Библията,  
 

намираща се в  
 

Матей 4, Лука 4 

“Твоето Слово носи светлина”  
Псалм 119:130  



Край!  



Тази Библейска история разказва за нашия чудесен Бог, 
който ни сътвори и който иска вие да Го познаете.  

Бог знае, че ние сме правили лоши неща, които той нарича 
грях.  Наказанието за греховете е смърт, но Бог ви обича 

толкова много, че изпрати Своя единствен Син, Исус, за да 
умре на Кръста и за да бъде наказан за вашите грехове.  
След това Исус възкръсна и отиде на Небето!  Ако вие 

вярвате в Исус и го помолите да прости греховете ви, Той 
ще го направи!  Той ще дойде и ще заживее във вас сега, и 

вие ще живеете с Него завинаги.  
Ако вярвате, че това е истина, кажете на Бог:  

Скъпи Исусе, аз вярвам, че Ти Си Бог, че стана човек, за да 
умреш за моите грехове, и че сега Си жив отново.  Моля Те, 

влез в моя живот и ми прости греховете, така че и аз да 
мога да имам нов живот сега, и един ден да бъда с теб 

завинаги.  Помогни ми да Ти се покорявам и да живея за 
Теб като Твое дете.  

Четете Библията и говорете с Бог ежедневно!  Йоан 3:16 
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