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Коли Ісус хрестився, 
Бог промовив: “Це 
Син Мій 
Улюблений, що 
Його Я вподобав!” 
Божий ДУХ 
СВЯТИЙ зійшов на 
Ісуса у вигляді 
голуба.  



Невдовзі після того Божий Святий 
Дух повів Ісуса до пустині.  Ісус був 
сам.  



Ісус постив сорок днів.  Це означає, що 
Він не їв ніякої їжі.  Він дуже зголоднів.  



Біблія каже, що там також були дикі звірі.  



Сатана прийшов спокушувати 
Ісуса.  Давним-давно він спокусив 
Адама і Єву не послухатися Бога в 
Едемському Саді.  Тепер 
випробовувався Ісус.  



Сатана міг 
намагатися спокусити 
навіть Ісуса, Божого 
Сина.  



“Коли Ти Син Божий, скажи, щоб 
каміння це стало хлібами!”  Він знав, 
що Ісус був голодний.  Він знав, що 
Божий Син міг перетворити каміння 
на хліб.  Чи послухається Ісус 
диявола?  



Ні!  Ісус не послухався диявола.  Замість того Він 
відповів Словом Божим.  “Не хлібом самим буде 
жити людина, але кожним словом, що походить із уст 
Божих.”  



Тоді Сатана повів Ісуса у велике місто Єрусалим, до 
святого храму, де люди вклонялися Богу.  Що диявол 
робитиме далі?  



“Коли Ти Син Божий, то кинься додолу,” 
бож написано: “Він накаже про Тебе 
Своїм Анголам, і вони на руках понесуть 
Тебе, щоб об камінь коли не спіткнув Ти 
Своєї ноги.”  



“Ісус відказав йому: “Ще написано: Не спокушуй 
Господа Бога свого!”  



Диявол спробував ще.  Він узяв Ісуса з міста 
на дуже високу гору.  



Показавши Ісусу всю славу кожного 
земного царства, диявол сказав: “Це 
все Тобі дам, якщо впадеш і мені Ти 
поклонишся!”  



“Відійди, сатано!  – наказав Ісув.  - Бож написано: 
Господеві Богові своєму вклоняйся, і служи Одному 
Йому!”  



Диявол залишив 
Ісуса на деякий 
час.  Тоді сталося 
щось дивовижне. 
Бог послав 
анголів потішити 
Ісуса і подбати за 
Свого Сина,  
Який не 
підкорився 
дияволу.  



“Вхід у слова Твої світло дає.”  
Псалом 119:130 
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Оповідання з Божого Слова, Біблії, 
 

знаходиться у  
 

Матвія, голова 4;  
Луки, голова 4 



Кінець!  



Біблійне оповідання розказує нам про чудового Бога, Який 
створив нас і бажає, щоб ми Його знали.  

Бог знає, що ми робили недобрі речі, які Він зве гріхом.  
Покаранням за гріх є смерть, але Бог любить тебе так 

сильно, що Він послав Свого Єдиного Сина, Ісуса, померти 
на хресті  

й бути покараному за твої гріхи.  Потім Ісус повернувся до 
життя й пішов додому у Небеса!  Якщо ти віриш у Ісуса і 
попросиш Його простити твої гріхи, Він це зробить!  Він 

прийде й тепер житиме у тобі, і ти завжди житимеш разом з 
Ним.  

Якщо ти віриш, що це правда, скажи Богу: “Дорогий Ісусе,  
я вірю, що Ти Бог і зробився людиною, щоб померти за мої 
гріхи, щоб я тепер міг мати нове життя і одного дня пішов 
бути з Тобою назавжди.  Допоможи мені слухатися Тебе і 

жити для Тебе як Твоя дитина.  Амінь.”  
Читай Біблію і щодня говори з Богом!   

Євангелія від Івана, 3:16 


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

