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Jakmile byl Ježíš 
pokřtěn, Bůh 
promluvil: „Toto 
je můj milovaný 
Syn.  Tebe jsem 
si vyvolil.”  A 
Duch Svatý na 
něj sestoupil 
v tělesné podobě 
jako holubice. 



Brzy poté byl Ježíš 
Duchem vyveden na 
poušť.  Ježíš tam 
byl o samotě.  



Ježíš se postil čtyřicet dní.  To 
znamená, že nejedl žádné jídlo, 
až nakonec vyhladověl. 



V Bibli je psáno, že byl mezi dravou zvěří.  



Satan ho pokoušel.  Dlouho 
předtím ďábel pokoušel 
Adama a Evu v zahradě 
v Edenu.  



Nyní byl ďáblem 
pokoušen Ježíš, 
aby zhřešil i On. 



Ďábel mu řekl: „Jsi-li Syn Boží, 
řekni tomuto kamení, ať je z něho 
chléb.”  Satan věděl, že byl Ježíš 
hladový.  Také věděl, že Syn Boží 
by kamení mohl přeměnit na 
chléb, aby se nasytil.  Ale 
uposlechne Ježíš ďábla? 



Ježíš ďábla neuposlechl.  Místo toho mu odpověděl 
slovy z Bible.  „Je psáno: Člověk nebude živ jenom 
chlebem, ale každým slovem, které  
vychází z Božích úst.” 



Tu ho ďábel vzal do svatého města Jeruzaléma a 
postavil ho na vrcholek chrámu.  Co udělá ďábel 
teď? 



„Jsi-li Syn Boží, vrhni 
se dolů”, řekl mu ďábel, 
„vždyť je psáno, že tě 
andělé ponesou, abys 
nenarazil na kámen.” 



Ježíš mu odporoval: „Je také psáno: Nebudeš 
pokoušet Hospodina, Boha svého.” 



Ďábel to zkusil znovu.  Vzal 
Ježíše na velmi vysokou horu.  



Ukázal mu všechna království 
světa i jejich slávu.  Pak mu 
řekl: „Toto všechno ti dám, 
padneš-li přede mnou a 
budeš se mi klanět.” 



Tu mu Ježíš odpověděl: „Jdi mi z cesty, satane, 
neboť je psáno: Hospodinu, Bohu svému, se budeš 
klanět a jeho jediného uctívat.” 



V té chvíli ho ďábel 
opustil.  A stalo se 
něco krásného.  Bůh 
seslal anděly, aby  
o něj pečovali a 
obsluhovali ho.   
To proto, že 
neuposlechl  
ďábla.  



Ježíšovo Pokušení  
 

 Příběh z Božího slova, Bible, 
 

je nalezen v 
 

Matouš 4, Lukáš 4  

„Kam tvá slova proniknou, tam vchází  
světlo.”  Žalm 119:130 



Konec 

60 38 



Tento příběh z Bible nám vypráví o našem obdivuhodném Bohu, 
který nás stvořil, a který chce, abychom ho znali. 

 
Bůh ví, že jsme udělali špatné věci, které On nazývá hříchem.  
Trestem hříchu je smrt, ale Bůh Tě miluje tak moc, že poslal 
svého jediného syna, Ježíše, aby za nás zemřel na kříži a byl 
potrestán za naše hříchy.  Potom Ježíš ožil a odešel domů do 

Nebe!  Jestliže uvěříš v Ježíše a poprosíš Jej, aby Ti odpustil 
Tvé hříchy, On to učiní!  On příjde a bude nyní žít v Tobě a Ty 

s Ním budeš žít navěky. 
 

Pokud věříš tomu, že toto je pravda, řekni to Bohu: 
Drahý Ježíši, věřím, že Ty jsi Bůh a že jsi se stal člověkem, 

aby jsi zemřel za mé hříchy a nyní opět žiješ.  Prosím vstup do 
mého života a odpusť mi mé hříchy, abych i já mohl mít nyní 
nový život a jednoho dne být s Tebou navždy.  Pomoz mi Tě 

poslouchat a žít pro Tebe jako Tvé dítě.  Amen. 
 

Čti Bibli a mluv s Bohem každý den!  Jan 3:16 
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