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اس مواد کو  بیچنا شروع نہ کر دیں۔جب تک کہ آپ



جب یسوع نے 
ے بپتسمہ لیا،خدا ن

را یہ میرا پیا’’کہا،
بیڻا ہے،جس سے

۔‘‘ہوںمیں خوش 
کا روح یسوعخدا 

ما پر  کبُوتر کی
نند اُترا۔



اس کے فوراً بعد، خدا کا 
روح یسوع کو جنگل میں لے

گیا۔یسوع وہاناکیالتھا۔



یسوع نے چالیس دن کا روزه 
رکھا۔اس کا مطلب ہے کہ اس نے

د شدینہ کچھ کھایااور پیا۔اسے 
لگی۔بُھوک 



کہ بائبل بیان کرتی ہے
وہاں پر جنگلی 
جانوربھی تھے۔



ہت شیطان یسوع کو آزمانے آیا۔ب
پہلے اس نے باغ عدن میں آدم  
اور حّوا کوخدا کی نافرمانی 

لیےکےکرنے 
آزمایا تھا۔اب

آزمایایسوع 
گا۔جائے 



شیطان یہاں تک کہ 
ع یسوکے بیڻے ُخدا 

بھی آزمایش کرکی 

سکتا ہے۔



کہا،سے ابلیس نے یسوع 
و ان اگر تُو خدا کا بیڻا ہے ت’’

اں روڻیپتھروں سے کہہ کہ وه 
۔‘‘بن جائیں



۔تھا وه جانتا تھا کہ یُسوع بُھوکا
ھروں جانتا تھا کہ خدا کا بیڻا پتوه 

کیا کو روڻیوں میں بدل سکتا تھا۔
یسوع شیطان کی بات مانے گا؟



۔مانایسوع نے شیطان کی بات کو نہ! نہیں 
ے اُسبلکہ اس نے خدا کے کالم میں سے 
...،دیاجواب 



کہ آدمی صرف روڻی ہی سے جیتا نہ’’...
ےرہے گا بلکہ ہر اُس بات سے جو خدا ک

۔‘‘ُمنہ سے نکلتی ہے



ے پھر شیطان یسوع کو یروشلیم کے بڑ
کی جہاں لوگ خدا میں ہیکلشہرکی  مقدس 

کرتے عبادت 
۔گیا، لے تھے
شیطاناب 

کرے کیا آگے 
؟گا



تو اگر تو خدا کا بیڻا ہے’’شیطان نے کہا ۔
چے اپنے آپ کو اس ہیکل کے اوپر سے نی

ہے گرا دے۔خدا کے کالم میں لکھا 
تیری کے فرشتے کہ اس 
۔‘‘کریں گےحفاظت 



ھا ،یہ بھی لک‘‘ نہیں’’یسوع نے جواب دیا،
ہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمایش ن

کر۔



ی شیطان نے ایک بار پھر کوشش ک
ہت اور یسوع کوشہر سے باہر ایک ب

ا۔کی چوڻی پر لے گیپہاڑ اونچے 



شان شیطان نے زمین کی ساری سلطنتوں کی
یسوع ہوئے وشوکت دکھاتے 

اگر توُجھک کر’’سے کہا۔
یہ سجده کرے تومیں مجھے 

کچھ تجھےسب 
۔‘‘دے دوں گا



ہ یسوع نے کہا،اے شیطان ُدور ہو۔کیونک
سجدهلکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو 

اور صرف اُسیکر 

عبادت کر۔کی 



ے تب شیطان یسوع ک
۔چالگیاپاس سے 

شاندارکچھ پھر 
۔ہُواونما رُ 



بیڻے اپنےنے خدا 
یسوع جس نے

باتکی شیطان 
ّرد کیا،کیکو

خدمت کے
لئے فرشتے
بھیجے۔



یُسوع کی آزمایش کا وقت

ں ایک کہانی  جو خدا کے کالم، بائبل مقدس می
سے ہے

 4لوقا،4متی

‘‘تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے۔’’

130 :119زبور



ختم شد



عجیب ُخدا کےہمارےکی کہا نی ہمیںبائبل
اور وه چا ہتا ہے بارےمیں بتا تی ہے جس نے ہمیں بنایا
کہ آپ اُ سے جا نیں۔

کہتا هخد ا جانتا ہے کہ ہم نے بر ے کام کیے جنھیں وه گنا
یا دهہے۔ گناه کی سزا موت ہے۔ لیکن خدا ہم سے اتنی ز

واس نے اپنے اکلو تے بیڻے یسو ع کمحبت کرتا ہے کہ
اور ہما ر ے گنا ہو ں کی سزا بھیجا کہ صلیب پر مر ے

آسما ن پر اوراز ند ه ہوپھر یسو ع دوبا ر هاڻھا ئے۔
ہیں اور اس اگر آپ یسو ع پر ایما ن رکھتےاپنے گھر گیا۔

اف سے اپنے گنا ہو ں کی معا فی ما نگیں تو وه اسے مع
آپ میں رہے گا، اور آپکر ے گا۔ وه آئے گا اور

ہمیشہ ا س کے سا تھ رہیں گے۔



اگر آپ ا یما ن رکھتے 
:ہیں کہ یہ سچ ہے تو خدا سے کہیں

ور پیا ر ے یسو ع، میں ایمان رکھتا ہو ں کہ تو خدا ہے ا
میر ے گنا ہو ں کے لیے انسا ن بنا اور مر گیا اور اب

میں آ جا اور میر زندگیسے میریمہربانیزنده ہے۔پھر
ے گنا ه معا ف کر دےتا کہ اب مجھے نئ زند گی ملے 

وں۔ اور پھر ایک دن تیر ے سا تھ ہمیشہ کے لیے چال جا
تیر ے تابع ره سکو ں اور تیرےمیر ی مد د کر تاکہ میں

فرزند کے طور پر زندگی بسر کروں ۔ آ مین۔

با ئبل مقد س پڑ ہیں اور خدا سے روز با 
16:3یو حنا تیں کر یں۔
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