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Gdy Jezus został 
ochrzczony, z 
nieba rozległ  
się głos Boga.   
„To jest Mój 
ukochany Syn.  
Źródło Mojej 
radości.”   
Święty Duch 
Boży zstąpił  
na Jezusa  
jak gołębica. 



Następnie Święty Duch 
Boży poprowadził Jezusa 
na wyżynne pustkowie.  
Jezus był sam. 



Jezus pościł przez czterdzieści 
dni.  To znaczy, że w tym czasie 
nic nie jadł.  Potem odczuł głód.  



Biblia podaje, że były tam 
też dzikie zwierzęta.  



Szatan przyszedł, aby  
kusić Jezusa.  Dawno temu  
skusił Adama i Ewę do  
nieposłuszeństwa Bogu  
w Ogrodzie Eden.   
Teraz to Jezus  
był poddawany  
próbie. 



Szatan odważył 
się kusić nawet 
Syna Bożego, 
Jezusa.  



„Jeśli jesteś Synem Bożym,” 
powiedział diabeł, „zamień te 
kamienie w chleb.”  Wiedział,  
że Jezus był głodny.  Wiedział 
też, że Syn Boży mógł zmienić 
kamienie w chleb.  Czy Jezus 
posłucha się diabła?  



Nie!  Jezus nie posłuchał się diabła, ale odpowiedział 
mu Słowem Bożym.  „Człowiekowi do życia potrzebny 
jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym 
słowem pochodzącym z ust Boga.” 



Potem szatan zaprowadził Jezusa do wielkiego 
miasta Jerozolimy i postawił na szczycie świątyni, 
gdzie ludzie oddawali Bogu cześć.  Co tym razem 
wymyśli diabeł? 



„Jeśli jesteś Synem 
Bożym, skocz stąd w dół,” 
powiedział diabeł.  „Jego 
Słowo mówi, że Jego 
aniołowie Cię uratują.” 



„Nie!” odparł Jezus.  „Napisano także… ’Nie 
będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga.’” 



Diabeł próbował dalej.  Zabrał Jezusa z 
miasta na szczyt bardzo  wysokiej góry.  



Pokazał Jezusowi chwałę 
każdego ziemskiego królestwa i 
powiedział, „Dam Ci to wszystko, 
jeśli tylko upadniesz przede  
mną i złożysz mi pokłon.” 



„Odejdź, szatanie!” rozkazał Jezus.  „Gdyż jest 
napisane … ‘Panu, swojemu Bogu, będziesz oddawał 
pokłon i służył jedynie Jemu.’” 



Wtedy diabeł zostawił  
Jezusa na jakiś  
czas.  Następnie  
wydarzyło się coś  
niesamowitego.   
Bóg przysłał  
aniołów,  
aby służyli   
Jego Synowi  
Jezusowi,  
który  
nie uległ  
kuszeniu  
diabła.  



Czas Próby Dla Jezusa  
 

 Opowieść z Bożego Słowa, Biblii  
 

na podstawie  
 

Mat. 4, Łuk. 4 

„Wykład słów Twoich oświeca.” 
Psalm 119:30 



Koniec 



Ta biblijna historia mówi o naszym cudownym Bogu.  On nas 
stworzył i pragnie, abyśmy Go poznawali. 

 
Bóg wie, że robimy złe rzeczy i nazywa je grzechem.   

Karą za grzech jest śmierć, ale Bóg ukochał nas tak bardzo, że 
posłał Swojego Syna, Jezusa, na śmierć na krzyżu, żeby został 

ukarany za nasze grzechy.  Potem Jezus powrócił do życia i 
wrócił do domu do Nieba!  Jeśli uwierzysz w Jezusa i poprosisz 
Go o przebaczenie twoich grzechów, On to zrobi!  Przyjdzie i 
zamieszka w tobie teraz, a ty będziesz żył z Nim na zawsze.  

 
Jeżeli chcesz odwrócić się od swoich grzechów,  

powiedz Bogu tak:  
Drogi Boże, wierzę, że Jezus umarł za mnie, a teraz znowu 
żyje.  Proszę, przyjdź do mojego życia, przebacz mi moje 
grzechy, tak żebym mógł mieć teraz nowe życie, i żebym 

pewnego dnia mógł iść do Ciebie i być z Tobą na zawsze.  Pomóż 
mi żyć dla Ciebie jako Twoje dziecko.  Amen. 

 
Codziennie czytaj Biblię i rozmawiaj z Bogiem!    Jan 3:16 
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