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جڈاں تک تساں ایں کُوں ویچ دے نئیں۔



جیہڑے ویلے یسوع
دا نے بپتسمہ گھن گ

تے خدا نے فرمایا 
اے میڈا پیارا پوتر"

ھئے جیہندے توں 
۔ َول "میں خوش ھاء 

خدا دا روح روح 
ی یسوع تے کبوتر د

کار لہہ آیا۔ 



دا ایں عمل توں بعد فوراً خدا
ن روح اوں ُکوں جنگل ول گھ

۔ گیا ۔ اتھاں یسوع کّال ھاء



یتے اتھاں ونج کے یسوع نے بغیر کجھ کھادے پ
چالیس ڈھیں دا روزه رکھا۔ ایں دا مطلب اے ہئے 

ُوں کہ اوس نے کجھ نہ کھادا نہ پیتا۔ پر ہن اوں ک
بہوں بھک لگی ھاء۔



بائبل مقدس اچ لکھا کھڑا اے کہ 
اتھاں جنگلی جانور وی ہن۔ 



بہوں توںشیطان یسوع کوں آزماون آیا۔ اج 
صدیاں پہلے اوس نے باغ عدن اچ آدم تے

ا ھاء حوا ُکوں خدا دی نافرمانی کیتے آزمای
ا۔تے ہن اوه یسوع ُکوں ازماون کیتے آی



اتھوں تک کہ شیطان هللا
ی سائیں دے بیڻے دی و
ازمائش کر سکدے۔ 



دا دا جے توں خ”ابلیس نے یسوع ُکوں آکھا ، 
ہ اوه روڻیاں بیڻا ہیئں تے انہاں پتھراں ُکوں آکھ ک

اوه جاندا ھاء کہ یسوع ُکوں بھک"بن ونجن۔ 
لگی کھڑی اے، اوه ای وی جاندا ھاء کہ یسوع 

اء، مسیح انہاں پتھراں ُکوں روڻی بنا سکدا ھ
یسوع نے شیطان دی گال منن توں انکارپر 

ڈتّا۔کر 



نے یسوع نے شیطان دی گال منن توں انکار کر ڈتّٓا۔ اوس!  نہ
ی انسان صرف روڻ"خدا دے کالم اچوں اوں کُووں جواب ڈڻّا کہ

یں دے نال ای زنده نہ راہسی بلکہ ہر اُوں گال توں جیہڑی هللا سائ
وچوں نکلدی اے۔منہہ 



ڈے َول شیطان اُوں ُکوں گھن کے یروشیلم دے و
شہر دی مقدس ہیکل اچ جتھاں لوک خدا دی عبادت 

؟کریندے ہن گھن گیِا۔ ہن شیطان کیا کریسی



ا ہیں جے کر توں خدا دا بیڻ"شیطان نےآکھا کہ
تلے تے اپنڑے آپ ُکوں ایں ہیکل دے اُتوں

ا سٹ ڈے، کیوں کہ خدا دے کالم اچ لکھا کھڑ
۔"سنھئے کہ اوندے فرشتے تیڈی حفاظت کری



ا یسوع نےشیطان ُکوں جواب ڈتّ 
اے وی لکھاھئے کہ توں" نئیں"

ر۔اپنے خداوند خدا دی آزمائش نہ ک



وں شیطان نےہک وار ول کوشش چاء کیتی اتے یسوع کُ 
یا۔شہر دے باہرہک بہوں اُچے پہاڑ دی چوڻی تے گھن گ



اُتھاں ونج کے شیطان نے زمین دی 
ساری بادشاہی دی شان وشوکت اوں 

تُوں جے کر" ُکوں ڈکھائی تے آکھا کہ
ل جھک کے میکوں سجده کریں تے وَ 

۔"میں سے سارا کجھ تیکوں ڈیساں



طان یسوع نے شیطان ُکوں آکھا، اے شی
ھا میڈے کولوں ُدور چال ونج کیوں جو لک

وں کھڑا ھئے تُوں اپنڑے خداوند خدا کُ 
سجده کر تے صرف اوندی عبادت کر۔ 



ے َول شیطان اتھوں چال گیا ت
ھیاء۔ کجھ ڈھیں بعد بہوں چنگا ت

نے اپنے بیڻے خدا 
مسیح خداوندیسوع 

ان جیس نے شیطکیتے 
گالہیں منن توں دی 

کیتا تے هللانکار 
نے اوندی سائیں 
کیتے خدمت 
یجیا۔ ُکوں بھفرشتیاں 



ویالدی آزمائش دا یسوع 

خدا دے کالم دی کہانی بائبل مقدس ہَے

جیہڑی ملدی اے

4، لوقا 4متی

“۔او کالم جہیڑا انسانی جسم اچ نور پیدا کردیندے اے”
(119:130)زبور



اختتام

37 60



،بائبل مقدس دی کہانی اساکوں حیرت انگیزخدا دے بارے ڈسیندے
۔اساکوں پیدا کیتا اتے او ایہہ وی چاہنده ہے کہ اساں اوں کوں جانوںجیئں 

دا خدا اے وی جاندا اے کہ اساں بہوں برے کم کیتے ہن۔گناه دی سزا موت ہیے، پرخ
یح کُوں ایں ساکوں بہوں پیار کریندے اتے اوس نے اساڈے کیتے اپنے پوتر یسوع مس

ول ۔وےدنیا دے وچ گھلیا تاکہ او ساڈے کیتے اپنی جان دے کے اساڈے گناه بخش ڈی
دے او یسوع زندگی ول مڑا اتے اسمان تے چال گیا۔اگر تساں یسوع تے ایمان رکھین

ول او ۔سیاتے ایہہ چاہندے اوکہ او تہاکوں گناہواں توں رہائی بخشے تے او یقیناً کری
۔آئے گا اتے تہاڈے دل اچ قیام کریسی اتے تساں اوندے نال سدا راہسو

۔جئے تساں ایں سچائی تے کامل یقین رکھیندے او تے ول خدا کُوں اے آکھو

یڈھے پیارے یسوع، میڈھا اے یقین پکا ہے کہ تو ای خدا ایناتے تو انسان بن کے م
ڈی گناہاں دی خاطراپنی جان ڈتی اتے ہن تو میڈے اندر زنده ایں۔مہربان تھی تے می

اتےزندگی اچ آ اتے میڈے گناه بخش تاں جو میں نویں زندگی حاصل کرسکاں 
ہک ڈھیں میں سدا لئی تیدے کیتے جیواں۔ میڈھی مدد فرما کہ ہک 

آمین۔وانگوں میں تیڈے کیتے زنده راہواں۔بال 

)16:3یوحنا(! بائبل مقدس دا مطالعہ کرواتے خدا نال روزانہ گفتگو کرو
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