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کلھ چې عیسى 
، نو بپتسمھ واخستلھ

خدائ پاک ووئیل، 
چې دا زما خوږ 

زوئ دے، د چا نھ 
چې زۀ خوشحالھ یم،
د خدائ پاک روح 

پھ عیسى مسیح 
رې باندې لکھ د کونت
.  پھ شان نازل شو



د دې نھ پس، د خدائ 
پاک روح عیسى مسیح

یسى یو ځنګل تھ بوتلو ع
.  مسیح ھلتھ یواځې وو



ه عیسى مسیح څلویښت ورځې روژ
د دې مطلب دے چې ھغۀ نۀ . ونیولھ

ھغۀ . څۀ خوړلى او نۀ څۀ څښلى
.  ډٻر زیات اوږے شوے وو



چې پھ کتاب مقدس کښې وئیلى شوى دى
.ھلتھ کښې څۀ ځنګلى ځناور ھم وو



دشیطان د عیسى مسیح د آزمائیلو 
پاره راغے، ډٻره موده مخکښې ھغۀ 
ې آدم او بى بى حوا ھم پھ باغ عدن کښ

.  ووپھ نافرمانئ کښې آزمائیلىد خدائ 
عیسى مسیحبھ اوس 

. آزمائیلے کیږى



تر دې پورې چې شٻطان
ک عیسى مسیح د خدائ پا

زوئ ھم پھ آزمیښت 
.کښې اچوى



تۀ د شیطان عیسى مسیح تھ ووئیل، کۀ چرې
ھ خدائ پاک زوئ یې نو تۀ دې کاڼو تھ ووای

ھغۀ تھ پتھ وه چې عیسى . چې ډوډئ شى
او ھغۀ تھ دا ھم پتھ وه . اوږے دےمسیح 

د خدائ پاک زوئ عیسى مسیح دا چې 
آیا . پھ ډوډئ باندې بدلولے شىکاڼى 

مسیح د عیسى 

شیطان 
ومنلھ؟ خبره 



دائ بلکې ھغۀ د خ. عیسى مسیح د شیطان خبره ونۀ منلھ! نھ
پاک د کالم نھ ھغۀ لھ جواب ورکړو، چې انسان صرف پھ

بره بلکې پھ ھره ھغھ خ. ډوډئ باندې ژوندے نۀ پاتې کیږى
دد خدائ پاک چې 

. نھ راوځىخولى 



کور بیا شیطان عیسى مسیح یروشلم کښې د خدائ پاک د
اک اوچتې منارې تھ وخٻژولو، چرتھ چې بھ خلقو د خدائ پ

اوس بھ شیطان مخکښې څۀ کوى؟. عبادت کولو



ھ شیطان ووئیل، کۀ چرې تۀ پ
و رښتیا د خدائ پاک زوئ یې، ن
تۀ خپل ځان د دې ُمنارې د سر

د خدائ پاک. نھ ښکتھ وغوزوه
ى پھ کالم کښې لیکلے شوى د

چې د ھغۀ فرښتې بھ ستا 
. حفاظت کوى



لى عیسى مسیح جواب ورکړ، نھ، پھ کالم کښې دا ھم لیک
. دى چې تاسو پھ خپل مالک خدائ باندې آزمیښت مۀ کوئ



سیح او عیسى م. شیطان یو ځل بیا کوشش وکړو
.  یې د ھغھ ښار د ټولو اوچت غر تھ وخٻژولو



شیطان ھغۀ د زمکې ھغھ ټول 
و بادشاھتونھ او شان او شوکت وښودل

کۀ. او عیسى مسیح تھ یې ووئیل
چرې تۀ ما تھ سجده وکړې نو زۀ بھ 

.  ھر څۀ تا لھ درکړمدا 



وى شلیکلےعیسى ووئیل، اے شیطانھ لرې شھ، ځکھ چې 
دى تاسو صرف خپل مالک خدائ تھ سجده کوئ او د ھغۀ 

.کوئعبادت 



ى بیا شیطان د عیس
.  مسیح خوانھ الړو
او بیا ډٻر ښکلے
کار وشو، خدائ 

پاک خپل زوئ چا 
چې د شیطان خبره 

کړه، د ھغۀ د رد 
د پاره خدمت 
. ېراولٻږلفرښتې 



وختد عیسى مسیح د پاره د آزمیښت 

َد خدائ پھ کالم پھ مقدس کتاب کښې دا قیصئ 

شتھ دے

٤، لوقا ٤متى 

"۔ستا َد خبرو تشریح نُور بخښى"
130:119زبور 



ختم شو



ې چا دا قیصئ مونږ تھ زمونږ د حیرانونکى خدائ پھ باره کښې ښودنھ کوې چ
.مونږ پیدا کړو او چې څوک غواړى چې ھغھ مونږ وپیژنو

.  خدائ پوھیږى چې مونږ ډیر علط کارونھ کړى دى، چې ھغې تھ ھغھ ګنا وایې
د ګنا مزدوى مرګ دے خو خدائ مونږ سره ډیره مینھ کوې نو ځکھ ھغۀ خپل 
یک یو زوئ راولیږلو چې ھغھ زمونږ د ګناھونو د خاطره سزه وزغمې او پھ 

ھ او بیا عیسى د مړو نھ ژوندے شو او آسمان ت.سولۍ خپل ځان قربان کړې
نھ کۀ تۀ پھ عیسى باندې ایمان راوړې او د ھغۀ نھ د خپلو ګناھونو بخښ. الړو

ھ ھغھ تا خواتھ راځى او ستاسو دننھ ب. غواړې نو ھغھ بھ تا تھ بخښنھ وکړې
.استوګنھ کوى او تۀ بھ ھغھ سره د ھمیشھ د پاره ژوندے اوسیږى

خوږه عیسى زۀ.کۀ تۀ پھ دې ایمان لرې چې دا رښتیا دى نو خدائ تھ ووایھ
تا زما د خاطره پیدا شوې او زما د خاطره مړ . ایمان لرم چې ھم تۀ خدائ یې

زما پھ ژوند کښې راشھ او زما . شوې او اوس تۀ د تل د پاره ژوندے یې
.  مګناھونھ وبخښھ، چې زۀ ھم د نن نھ ژوندون ومومم او د ھمیشھ د پاره تاسره ی

آمین. زما مدد وکړه چې زۀ ستا تابعدارى وکړم او ستا زوئ یا لور جوړه شم
۱۲:۳یوحنامقدس کتاب ولولئ او خدائ سره روزانھ خبرې وکړئ، 
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