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توھان کي ھن ڪھاڻي ڪاپي یا پرنٽ ڪرڻ جو حق آھي، : الئسنس

.ڪریوجیسیتائین تون ان کي وڪرو نٿا جیئن 



جڏھین یسوع 
دا ورتو،خُ بپتسمو 

ُمنھنجو ھي "،چیو
آھي جھن. پٽپیارو 

کان آئون ُخوش 
جو روح ُخدا آھیان،

ر یسوع تي ڪبوت
".جي وانگر لٿو



ا ُخدجلدي انھي کان پوء، 
جو روح یسوع کي جھنگ

یسوع ُھتي. ۾ کڻي ویو
.اڪیلو ھو



.  یسوع چالھین ڏھین جو روزو رکیو
انھي جو مطلب ھي آھي تھ نڪو ھن 

ون ُڪجھ کاڌو ۽ نڪو ُڪجھھ پیت
.  انھي کي ڏاڊي ٻک لگي



.ور بھ ھئابائبل ٻُڌاي ٿي تھ ُھتي جھنگلي جان



گھڻو. شیطان یسوع کي آزمائڻ آیو
پھرین ُھن باغ عدن ۾ آدم ۽ حواء کي 

. جي نافرماني ڪرڻ الء آزمایوھوُخدا 
.ھاڻ یسوع آزمایو ویندو



جي ُخداجیتوڻیڪ شیطان 
ش پُٽ یسوع جي بھ آزمائ

.ڪري سگھي ٿو



ان شیط"،جو پٽ آھینُخدا تون جیڪڏھن "
".ڪرپٿرن کي مانيَء ۾ تبدیلانھن "چیو، 

ھن. ھن کي خبر ھئي تھ یسوع بکیو ھو
ماني جو پٽ پٿر کيُخدا کي خبر ھئي تھ 

ڇا یسوع  . ۾ تبدیل ڪري سگھي ٿو
شیطان جي فرمانبرداري ڪندو؟



ان جي . یسوع شیطان جي فرمانبرداري نھ ڪئي! نھ
ماني رڳو انسان . "جي ڪالم مان جواب ڏنوُخدا ، ھن بدران
جي واتُخدا جیئرو نھ رھندو، پر ھر لفظ سان جیڪو سان 

."مان نڪرندو آھي



، پوِء شیطان یسوع کي یروشلم جي وڏي شھر ۾ وٺي ویو
.  جي عبادت ڪندا ھئاُخدا مقدس ھیڪل ڏانھن جتي ماڻھو 

شیطان اڳتي ڇا ڪندو؟



جو پٽ ُخدا تون جیڪڏھن "
ي آھین، تھ پاڻ کي ھیٺ اڇالئ

ھن جو . "شیطان چیو"،ڇڏ
تا چوي ٿو تھ ھن جا فرشلکیل 

."توھان کي بچائیندا



توھان '... اھو پڻ لکیو ویو آھي . "یسوع جواب ڏنو!" نھ"
"'.کي امتحان ۾ نھ ڏیوُخدا پنھنجي ُخداوند  



ھر ھو یسوع کي ش. شیطان وري ٻیھر ڪوشش ڪئي
.یوکان ٻاھر ھڪڙي وڏي جبل جي چوٽيَء تي وٺي و



یسوع کي ھر زمیني بادشاھت جو سڀ 
مان "جالل ڏیکاریندي، شیطان چیو تھ، 

اھو سڀ ڪجھھ توکي ڏیندس، جیڪڏھن 
تون ھیٺ ڪرین مون کي سجدو ۽ 

."منھنجي عبادت ڪندین



ل آھي لکی. "یسوع حڪم ڏنو!" منھنجي پٺیان کان وڃ، شیطان"
رڳو ڪریو ۽ ُخدا کي سجدو پنھنجي ُخداوند  توھان '... 

"'.جي عبادت ڪریوھن 



کي شیطان ٿوري دیر الِء یسوع
پوِء ڪجھھ عجیب . ڇڏي ڏنو

تسليفرشتن کي ُخدا . ٿیو
الءِ ۽ سنڀال ڪرڻ 

ڏاھنپٽ یسوع سندس 
جیھن-موڪلیو 

جيشیطان 
فرمانبرداري
.نھ ڪئي



وقتیسوع جي آزمائش جو 

کان ھڪ ڪھاڻي ۾ لفظ، بائبل، ملیو آھيُخدا 

4لوقا ، 4متی

".ٿوڏئيتنھنجي ڪالم جو مطالعوسوجھرو "
130: 119زبور 



ختم



جي باري ۾ اسان کي ُخدا ھيء ڪھاڻي اسان جي عجیب 
.ڄاڻوناسان آھي جھین اسانڪي پیدا ڪیو اھو چاھي ٿوتھ کیس سیکاریندي 

۽ ڄاڻي ٿو تھ اسان  تمام خراب ڪم ڪیا آھن جھین ڪي اھو گناھھ چئي رھیو آھيُخدا 
اسان سان تمام گھڻو پیار ڪندو آھي تنھن ڪري ھنُخدا گناھھ جو اجر موت آھي،پر 

نھجي کي موڪلیو تھ اسان جي گناھن جي سزا سھي ۽ پ) مسیحیسوع (پنھنجي واحد پٽ 
۽ آسمان مسیح مئلن مان جیئرو ٿیویسوع پوء کان جان کي صلیب تي قربان ڪري ان 

ناھن کان پھنجن گ۽ انھي تي ایمان آڻیوٿا یسوع مسیح ڏانھن ھلیو ویو جیڪڏھن توھان 
تھ ھو توھان کي معاف ڪندو اوھي توھان وٽ ایندا ۽ توھان . جي معافي طلب ڪریو

.رھنداجي اندر گڏ رھندا ۽ توھان ھمیشھ الء ساڻس زنده 

.کي ٻڌایوتھ ُخدا جیڪڏھن توھان ایمان آندو تھ اھا سچائ آھي 
ڻیو ۽ منھنجي ڪري انسان ب۽ آھیوُخدا مان ایمان آڻیان ٿو تھ توھان مسیح پیارا یسوع 

منھنجي زندگي ۾ اچو ۽ منھنجا . منھنجي گناھن الء مري ویو۽ ھاڻي تون جیئرو آھین
مان اڄ کان ئي نئین زندگي حاصل ڪري ھمیشھ ڪري گناھھ معاف فرمایو تنھن 

مون کي مدد ڏي تھ مان توھان جي فرمانبرداري رھان سان گڏ توھان 
.آمین. توھان جو پٽ، ڌيء ٿي سگھانڪري سگھان ٿو 

.ساڻ  ڳالھایوُخدا بائبل پڙھو ۽ ھر روز 
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