
Jézus szolgálatának kezdete 

Jézus győzelme a pusztában 

 

Győztesnek lenni nagyszerű dolog. Amikor egy futóversenyben én vagyok a leggyorsabb, vagy 

egy játékban én vagyok az első, akkor igazán nagyszerűen érzem magam. 

Azonban nagyon nem mindegy, hogy egy játékban, vagy versenyben milyen módon leszek 

győztes. Csalni soha nem szabad, és a szabályokat is be kell tartani ahhoz, hogy a győzelem 

igazi legyen. 

Ma egy igazán nagy győzelemről fogunk hallani, egy olyan győzelemről, amelyet Jézus nekünk 

ajándékoz, pedig Ő volt győztese ennek a küzdelemnek.                                                            Mi 

is az Ő győztes csapatába tartozhatunk.  

 

A képen a győztes csapatot láthatod, élén Jézussal. Rajzold oda magadat és akár testvéreidet 

is. Legyél te is a győztes csapat tagja! 

 

Megkérdezheted, hogy milyen győzelmet aratott Jézus? Mi fölött aratott győzelmet?                 

Ma ezzel fogunk megismerkedni a Bibliából.  

 



Jézus megkeresztelkedése után, azonnal elment egy kietlen, lakatlan helyre, a pusztába. Nem 

az emberek elől menekült el, hanem éppen azért indult el oda, hogy az ember ellenségét, a 

Gonoszt legyőzze. Ebben a harcban Jézusnak olyanná kellett lenni, mint amilyen mi vagyunk 

emberek.  

Milyenek is vagyunk mi emberek? Időnként egyedül vagyunk, ha nem eszünk éhesek és 

gyengék leszünk. Jézus szerette volna átélni, hogy milyen az, amikor az ember gyenge és 

elesett. Ha ebben az állapotban győzni tud a 

Gonosz felett, akkor Jézussal együtt nekünk is 

győzelmünk lehet az emberi élet próbáiban. 

Jézus negyven nap, negyven éjjel nem evett 

semmit. Gondolhatod, hogy milyen kimerült 

lehetett. Amikor pedig eljött az a pillanat, hogy alig 

bírt az éhségtől megállni a lábán, akkor eljött a 

Gonosz, hogy egy párbajban legyőzze Jézust.  

Három dolgot is felkínált a Gonosz, amelyek által 

próbára akarta tenni Jézust. 

 

Legelőször a pusztában található lapos kövekre 

mutatott és ezt mondta: 

„Ha Isten Fia vagy, akkor ne szenvedj tovább az 

emberért, hanem változtasd ezeket a köveket 

kenyérré és egyél!” – mondta a Gonosz. 

Jól tudta, hogy Jézusnak lenne hatalma ezt a 

csodát megtenni, de akkor hatalmát nem arra 

használná, hogy bennünket megszabadítson. 

Ezért ezt mondta a Gonosznak: 

„Nem csak kenyérre éhezik az ember, hanem arra is vágyik, amit Isten beszéde” 

Ezzel verte vissza a Gonosz első támadását. 

Második próbaként egy szempillantás alatt 

a fővárosban, Jeruzsálemben találták 

magukat, a templom tetején. Lent a 

templom udvarán ezer és ezer ember volt.  

A Gonosz ezt mondta Jézusnak: „Ugorj le 

innen! A mennyei Atya megfog védeni,                            

és angyalokat küld, hogy össze ne törd 

magad” 

 



Gondolhatjátok, hogy milyen nagy látványosság lett volna, ha Jézus leugrik és megérkeznek 

az angyalok. Azonban Jézus nem ezért jött el hozzánk, nem egy cirkuszi mutatványt szeretett 

volna bemutatni, hanem örök életet szeretne ajándékozni minden embernek.  

Ezért így szólt: „Nem szabad az Urat, az Atyát ilyen dolgokkal próbára tenni”.                                

Ezzel megint nemet mondott a Gonosz ajánlatára. 

Végül a Gonosz felvitte Jézust egy magaslatra 

és pillanat alatt megmutatta neki a világ 

összes országát és minden hatalmát. Ezt 

mondta Jézusnak:  

„Ezt itt mind neked adom, mert ez mind az 

enyém. Azonban cserébe azt kérem, hogy 

engem kövess, az én akaratomat tetted meg 

és engem imádj.” 

Jézus határozottan nemet mondott erre is.                                                                                       

Így szólt: „Egyedül a mennyei Atya akaratát 

teljesítem. Egyedül Istent illeti az imádat”. 

Ekkor a Gonosz eltávozott, minden támadása felett Jézus győzedelmeskedett és ezt a 

győzelmet kész nekünk ajándékozni 

 

 

 

Nézd meg jól a két képet. Szerinted mi történik?                                                                                         

Mi helyes, Isten akarata szerinti cselekvés ezekben a helyzetekben? 

 

 

 

 

 



 


