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Pada saat  
Yesus 
dibaptiskan 
berkatalah  
Allah “Inilah  
anak yang  
Ku kasihi 
kepadaNyalah 
Aku berkenan”. 



Turunlah  
Roh Kudus  
dalam rupa 
burung  
merpati. 



Sesaat setelah itu, Roh 
Tuhan membawa Yesus 

ke padang gurun.  
Yesus sendirian.  



Yesus berpuasa selama empat 
puluh hari.  Artinya Dia tidak 
makan apapun.  Dia menjadi  
    sangat lapar. 



Kitab Suci pun mengatakan  
bahwa Iblis pun disana.  



Iblis datang untuk 
mencobai Yesus. 



Di masa lalu Iblis juga 
mencobai Adam dan  
Hawa untuk tidak  
menurut kepada  
Tuhan di  
taman  
Firdaus.  



Sekarang Yesus  
juga di cobai.  



Iblis selalu 
 berusaha 

 untuk mencobai 
               termasuk Yesus, 
                       anak Allah. 



Kata Iblis itu “Jika Engkau 
adalah anak rubahlah batu 

ini menjadi roti”.  Iblis 
mengetahui bahwa Yesus  

         sangat lapar. 



Iblis mengetahui bahwa 
anak Alah dapat merubah 

batu menjadi roti.  
Apakah Yesus akan 

menurut kepada Iblis? 



Tidak!  Yesus tidak mau menurut 
kepada Iblis.  Sebaliknya, Dia 
menjawab dengan kalimat  
Tuhan … 



… “Manusia tidak hidup hanya dari 
roti tetapi dari tiap kalimat yang 
keluar dari mulut Alah”. 



Lalu Iblis membawa Yesus ke kota 
suci Yerusalem.  Keatas Bait Alah 
tempat orang memuji Alah.   

 
Apakah 

 yang akan 
 dilakukan 

 Iblis 
 setelah ini? 



“Jika engkau adalah anak Alah, 
jatuhkanlah dirimu ke bawah” kata 

Iblis.  “Sebab ada tertulis 
 bahwa malaikat Nya akan 

 melindungi Engkau”. 



“Tidak” jawab Yesus.  “Ada juga 
tertulis … Jangan engkau mencobai 
Tuhan Alah mu”. 



Iblis berusaha mencobai lagi.   
Dia membawa Yesus keluar kota  
ke gunung yang sangat tinggi.  



Dia membawa Yesus 
 ketempat yang tinggi 
 dan memperlihatkan 

 semua kerajaan 
                                 dunia, … 



… katanya “Akan kuberikan 
 ini semua kepadamu 

 jika Engkau menurut 
 dan menyembah ku”. 



“Pergilah dari sini, 
Setan!” perintah 
Jesus. 



“Ada tertulis……Engkau harus 
menyembah Tuhan Alahmu dan hanya 
kepada Dia saja engkau  
berbakti!” 



Iblis  
meninggalkan  
Yesus untuk 
sementara. 



Kemudian  
sesuatu yang  
menakjubkan  
terjadi.   
Tuhan  
mengirimkan  
malaikatNya  
untuk … 



… menemani Jesus  
anak Allah  
yang tidak  
mengindahkan  
kata-kata  
Setan. 



Saat yang menyedihkan bagi Yesus 
 

satu cerita dari Firman Tuhan, Alkitab,  
 

terdapat dalam 
 

Matius 4, Lukas 4 

“Jika tersingkap, firman-firmanMu  
memberi pengertian.”  Mazmur 119:130  



TAMAT  



Cerita Alkitab ini mengatakan pada kita tentang 
Allah kita yang hebat yang telah menciptakan 

kita dan ingin kita mengenal Dia. 
 

Allah tahu kita telah berbuat hal yang buruk, 
yang Ia sebut dosa.  Hukum dosa ialah maut, tapi 

Allah sangat mengasihi kita. Ia mengutus 
putraNya, Yesus, untuk mati di kayu salib dan 

dihukum karena dosa-dosa kita.  Kemudian Yesus 
hidup kembali dan pergi ke Surga!  Jika kamu 

percaya pada Yesus dan minta Dia mengampuni 
dosa-dosamu, Ia akan melakukannya!  Ia akan 
datang dan tinggal di dalammu sekarang, dan 

kamu akan hidup bersama Dia selamanya. 



Jika kamu ingin berbalik dari dosa-dosamu, 
katakan ini pada Allah:  

 
Allah yang baik, aku percaya bahwa Yesus telah 

mati untukku dan sekarang hidup kembali.  
Datanglah dalam hidupku dan ampunilah dosa-

dosaku, agar aku dapat memiliki hidup yang baru 
sekarang, dan suatu saat nanti pergi bersamaMu 

selamanya. Tolonglah aku untuk hidup bagiMu 
sebagai anakMu.  Amin. 

 
Bacalah Alkitab dan berbicaralah pada Allah 

setiap hari!  Yohanes 3:16 
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