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Setelah Yesus
dibaptis, Allah
berkata, "Inilah
Anak-Ku yang 
Kukasihi, kepada-
Nyalah Aku
berkenan". 
Roh Kudus 
turun Seperti
burung merpati.



Setelah itu, Yesus
dibawa oleh Roh ke
padang gurun.



Yesus berpuasa selama empat
puluh hari. Yesus merasa lapar 
sebab tidak makan.



Alkitab juga mengatakan
bahawa Iblis juga ada di sana.



Iblis datang untuk menggoda
Yesus. Dahulu, Iblis juga 
menggoda Adam dan Hawa untuk
menderhaka kepada Allah di 
taman Eden.  Sekarang Yesus
juga dicobai.



Iblis mencoba 
menggoda Yesus, 
Anak Allah.



Iblis berkata, "Jika Engkau Anak
Allah, perintahkanlah batu-batu
ini menjadi roti."  Iblis tahu
bahawa Yesus sangat lapar. Iblis 
tahu bahwa Anak Allah boleh
memerintahkan batu menjadi roti.

Adakah Yesus akan
mematuhi Iblis?



Tidak! Yesus tidak mahu taat kepada Iblis. 
Sebaliknya, Yesus menjawab," Telah tersurat; 
Manusia hidup bukan dengan roti sahaja, tetapi
dengan setiap Firman yang keluar
daripada mulut Allah."



Selepas itu iblis membawa Yesus ke kota suci
dan meletakan Yesus di puncak bait suci.  
Apakah yang akan dilakukan Iblis selepas ini?



"Jika Engkau Anak Allah, 
Terjunlah dirimu ke bawah," 
kata iblis. "Sebab ada tertulis
bahawa malaikat-malaikat-Nya 
akan melindungi Engkau."



"Tidak" jawab Yesus. "Ada tertulis
juga... Jangan menguji Tuhan Allahmu!"



Iblis cuba menggoda lagi. 
Iblis membawa Yesus ke atas
gunung yang sangat tinggi.



Iblis membawa Yesus ke tempat
yang tinggi dan menunjukkan
kepada-Nya semua kerajaan
dunia, Iblis berkata kepada
Yesus, semua ini akan kuberikan
kepada-Mu jika Engkau sujud 
menyembahku."



"Nyahlah iblis, Telah tertulis: 'Hendaklah
engkau menyembah Tuhan, Allahmu dan
kepada-Nya sahaja engkau beribadah.'"



Iblis meninggalkan
Yesus.  Sesuatu yang 
indah terjadi, Allah 
mengutus para 
malaikat melayani
Yesus.  Yesus tidak
dapat digodai iblis.



“Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi
terang, memberi pengertian kepada

orang-orang bodoh.”  Mazmur 119:130 

Masa Sedih Untuk Yesus

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,

terdapat dalam

Matius 4, Lukas 4



TAMAT



Alkitab memberitahu kita tentang Allah kita yang hebat yang 
membentuk kita dan ingin kita mengenali Dia.

Allah tahu kita telah melakukan banyak perkara buruk yang 
dipanggil dosa.  Hukuman bagi dosa adalah maut tetapi Allah sangat
mengasihi kita.  Dia telah mengutus AnakNya yang tunggal, Yesus, 
mati di kayu Salib dan dihukum kerana dosa-dosa kita.  Kemudian
Yesus bangkit dan hidup kembali; dan pulang ke syurga!  Jika anda

percaya kepada Yesus dan meminta Dia mengampuni dosa-dosa
kamu, Dia akan melakukannya!  Dia akan datang dan tinggal di 
dalammu sekarang, dan anda akan hidup bersamaNya untuk

selama-lamanya.

Jika anda percaya ini adalah benar, katakan ini kepada Allah:
Tuhan Yesus, saya percaya bahawa Anda adalah Allah, dan menjadi

seorang manusia yang mati untuk dosa saya, dan kini Anda hidup
sekali lagi.  Sila datang ke dalam hidup saya dan mengampuni dosa
saya, supaya saya dapat memiliki satu hidup baru, dan satu hari

nanti akan ku bersama dengan Anda selama-lamanya.  Bantu saya
untuk mentaati Anda dan hidup sebagai anakMu.  Amin.

Baca Alkitab dan berbicara dengan Allah setiap hari!  Yohanes 3:16
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