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Док се Исус 
крштавао, Бог је 
говорио.  Рекао је 
„Ово је син мој 
љубљени.  Њега 
слушајте, јер је 
по мојој вољи.”  
СВЕТИ ДУХ 
сишао је са тада 
са неба на Исуса у 
виду голуба. 



Убрзо послије овога, 
Свети Дух Божији  

је одвео Исуса у 
пустињу.  Исус 

 је био сам. 



Исус је постио 40 дана.  То 
значи да није ништа јео.  
Веома је огладнио. 



Библија каже да су и 
дивље звијери биле 
тамо. 



Тада дође ђаво к Исусу.  Давно 
прије, он је искушавао Адама и 
Еву да не буду послушни Богу у 
Едемском врту.  Сада је  
Исус требао бити искушан. 



Ђаво је покушао 
да куша чак и 
Сина Божијег, 
Исуса. 



„Ако си Син Божији”, ђаво рече, 
„претвори ово камење у хљеб”.  

Он је знао да је Исус био гладан.  
Знао је и да Син Божији може 

претворити камење у хљеб.  Да 
 ли ће Исус послушати ђавола? 



Не!  Исус није послушао Господа.  Умјесто тога,  
Он је одговорио ријечима Божијим: „Неће човјек 
живјети само од хљеба, него од сваке  
ријечи која излази из његових уста.” 



Онда ђаво одведе Исуса у велики град Јерусалим, 
изнад светог храма гдје су се људи молили Богу.  
Шта би ђаво могао учинити сљедеће? 



„Ако си Син Божији, баци се 
доле,” рече ђаво.  „Записано је 

да ће те анђели Божији 
спасити.” 



„Не!” одговорио је Исус.  „Такође је писано… Не 
искушавај Господа Бога свога.” 



Ђаво је покушао опет.  Одвео је Исуса 
изван града на један планински врх. 



Показујући Исусу сву славу 
овоземаљског царства, ђаво рече 
„Даћу ћу ти све ово, ако паднеш 

ничице и поклониш ми се.” 



„Иди од мене, Сатано!” нареди Исус.  
„Писано је… Поштуј Гопода Бога 
свога и Њему једино служи.” 



Ђаво напусти Исуса 
за неко вријеме.  
Онда се десило 
нешто предивно.  
Бог је послао  
анђеле да утјеше  
и брину о Исусу 
Његовом  
Сину- Који  
није хтио  
послушати  
ђавола. 



Ужасно вријеме за Исуса 
 

 Прича из Божије ријечи, Библије 
 

је пронађена у 
 

 Матеј 4, Лука 4 

„Улаз твоје ријечи даје свјетлост.”  
Псалам 119:130 



Крај 



Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy 
 који нас је створио и који жели да га упознамо. 

 
Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. 
Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога 

јединог, Исуса, дао да страда на крсту ради твојих гријехова. 
Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо!  Ако ти 

вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће 
то учинити.  Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са 

Њим заувијек. 
 

Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: 
Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је 
умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет.  Молим те дођи у 
мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови 
живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек.  Помози да 

те слушам и живим за тебе као Твоје дијете.  Амин. 
 

Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан!  Јован 3:16 
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