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Amikor  
Jézus meg  
lett keresztelve, 
Isten megszólalt 
és azt mondta : 
"Ő az én hőn 
szeretett  
fiam, akiben én 
gyönyörködöm."  
ISTEN 
SZENTLELKE 
galamb 
formájában 
szállt le Jézusra. 
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"Ha Isten Fia vagy, változtasd 
ezeket a köveket kenyérré !"  – 
mondta a Sátán.  Ő tudta, hogy 
Jézus éhes.  Azt is tudta, hogy az 
Isten Fia képes lenne a köveket 
kenyérré változtatni.  De vajon  
  Jézus engedelmeskedik-e az  
    ördögnek ? 

A Sátán odament Jézushoz, hogy 
megkísértse.  Valamikor régen ő 
beszélte rá Ádámot és Évát is  
az Édenkertben, hogy ne 
engedelmeskedjenek  
Istennek.  Most  
Jézus lett  
próbának  
alávetve. 

Jézus negyven napon keresztül 
böjtölt.  Ez azt jelenti, hogy 
negyven napig semmit sem  
evett.  Nagyon megéhezett. 

A Sátán  
hiába próbálta 
megkísérteni 
Jézust, Isten 
Fiát. 

A Biblia azt meséli, hogy 
vadállatok is voltak ott.  

Nem sokkal ezután 
Jézust a Szentlélek 
a pusztába vezette.  
Jézus egyedül volt. 
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Megmutatva a föld 
királyságainak összes 
gazdagságát, az ördög azt 
mondta : "Mindezeket 
neked adom, ha térdre 
borulva imádsz  
engem." 

"Nem !" – válaszolta Jézus.  "Az is meg van írva … 
'Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet !'" 

Ezután a Sátán Jeruzsálem nagy városába,  
a szent templomhoz vitte Jézust, ahol az  
emberek Istenhez imádkoztak.  Na,  
most mit fog a Sátán csinálni ? 

Az ördög újra próbálkozott.  
Kivitte Jézust a városból és egy 
igen magas hegy tetejére tette. 

"Ha te Isten Fia vagy, vesd 
alá magadat a mélybe !" – 
mondta a Sátán.  "Az Ige 
azt mondja, hogy az Isten 
angyalai meg fognak téged 
menteni." 

Nem !  Jézus nem engedett az ördögnek.  
Ellenkezőleg, ő Isten Igéjével válaszolt  
neki vissza : "Nemcsak kenyérrel él  
az ember, hanem Isten Igéjével." 
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Vége 

Az ördög egy kis  
időre nyugton  
hagyta Jézust.   
Aztán valami  
nagyszerű  
dolog történt.   
Az Isten  
odaküldte az  
angyalait, hogy  
vigasztalják  
és segítsék a  
Fiát, Jézust,  
aki nem borult  
le az ördög  
előtt. 

Ez a biblia történet a mi csodálatos Istenünkről szól, aki 
bennünket is teremtett és aki azt akarja, hogy megismerjük. 

 
Isten tudja, hogy mi mindig követtünk el rossz cselekedeteket, 
amelyeket ő bűnnek nevez.  A bűneinkért a büntetés a halál, de 
Isten annyira szeret bennünket, hogy a Fiát, Jézust küldte a 

keresztre, hogy meghaljon és bűnhödjön a bűneinkért.  De aztán 
Jézus feltámadt és felment a Mennybe !  Ha te hiszel Jézusban 

és arra kéred, hogy bocsássa meg  a bűneidet, Ő meg fogja  
tenni !  El fog jönni, hogy benned éljen, és te örökké  

Vele fogsz élni. 
 

Ha te meg akarsz szabadulni a bűneidtől, így szólhatsz  
Istenhez : Drága Istenem, én hiszem, hogy Jézus érettem  
halt meg és hogy ma is él.  Kérlek, lépj be az életembe és  
bocsásd meg a bűneimet, hogy új életet kezdhessek, és  
hogy egy napon örökre viszontlássalak.  Segíts nekem,  

hogy érted éljek, mint a Te gyermeked.  Ámen 
 

Olvasd a Bibliát és beszélj az Istenhez  
minden nap !  János 3 : 16 
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 Isten Igéjéből, a Bibliából  
 

vett történet : 
 

Máté 4, Lukács 4 

"Megvilágít engem a te szavaidnak  
megismerése."  Zsoltárok könyve 119 : 130  

"Távozz tőlem Sátán !" – parancsolta Jézus.   
"Meg van írva … 'Neked az Úr, a te Istened  
előtt kell leborulnod és egyedül  
neki szabad szolgálnod.'" 
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