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השטן יכול להעמיד  
בנסיון אפילו את בן  

.ישוע, האלוהים

.דבר אלוהים אומר שגם חיות בר היו שם

זמן קצר לאחר מכן רוח  
הקודש הובילה את ישוע אל  

.ישוע היה לבד.  המדבר

,  אמר השטן" ,אם אתה הוא בן האלוהים"
הוא ידע  ."  הפוך את האבנים הללו ללחם"

הוא ידע שבן אלוהים  .  שישוע היה רעב
האם ישוע  .  יכול להפוך אבנים ללחם

?ישמע לדבר השטן

זמן רב  .  השטן בא בכדי לנסות את ישוע
לפני כן פתה השטן את אדם וחוה בגן עדן  

עכשו  .  וגרם להם להפר את דבר אלוהים
.ישוע עמד בניסיון

כלומר הוא  .  ישוע צם במשך ארבעים יום
.הוא נהיה מאוד רעב.  לא אכל שום דבר

4 3

6 5

8 7



הוא לקח את ישוע  .  השטן ניסה שוב
.מחוץ לעיר אל הר גבוה

אם אתה בן אלוהים השלך עצמך  "
שהרי כתוב .  "אמר השטן" ,למטה

."כי מלאכיו יצוה לך לשמרך

במקום זאת הוא ענה וציתת מדבר .  ישוע לא ציית לשטן!  לא
כי על כל מוצא פי  , לא על הלחם לבדו יחיה האדם.  "אלוהים

."אדוני

בזמן שהראה לישוע את כל כבודן של  
את כל אלה  ", ממלכות תבל אמר השטן

."אתן לך אם תיפול על פניך ותשתחוה לי

."לא תנסה את אדוני אלוהיך, עוד כתוב.  "ענה ישוע!"  לא"

אז לקח השטן את ישוע אל העיר ירושלים אל המקום בו נמצא  
מה .  המקום בו התפללו והללו האנשים את אלוהים, בית המקדש

?יעשה השטן עכשו
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ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא אותנו ואשר חפץ שנכיר  "התנ
. אותו

העונש על .  אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם הוא קורא חטא
, ישוע, חטא הוא מוות אבל אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו

ואז ישוע קם לתחיה מן המתים ועלה .  למות על הצלב ולהענש במקומנו
אם אתה או את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על !  לשמים

הוא יבוא ויחיה עכשו בתוככם ואתם תחיו  !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
.  עמו לעולמים

 :אמרו זאת לאלוהים, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
שאתה הוא אלוהים שהפך להיות אדם  ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על החטאים  .  ושמת עבור חטאי ושקמת מן המתים
שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים עכשו ושיום אחד אהיה אתך  

. אמן).  או בתך(עזור לי לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך .  לעולמים

16' יוחנן ג! קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום

הזמנים הקשים של ישוע  

ך  ''התנ, סיפור מדבר אלוהים

 :מצוי ב

'לוקס ד', מתי ד

 "פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט

הן כתוב לאדוני אלוהיך  .  "ציוה ישוע!"  הסתלק השטן"
."תשתחוה ואותו לבדו תעבוד
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 הסוף

השטן עזב את 
.  ישוע לזמן מה

ואז קרה משהו 
אלוהים  .  נהדר

שלח מלאכים  
לנחם ולשרת את 

אשר  –ישוע בנו 
לא נפל קורבן 

.לניסיונות השטן
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