)(The Good News Message - Kashmiri
د ښه خبر پیغام
عیسی ژوندی دی .عیسي مړ شو او بیا پیل شو .1عیسی بیرته راغی .2عیسي د جنت لپاره
یوازینی الره ده .3عیسي ژغورل کیږي .4عیسي کولی شي هر څه وکړي لکه څنګه چې په
لوقا  4کې ذکر شوي .5عیسی پاچا دی ،او هغه بریتانیا لري .6د دې بریتانیا یوازینۍ الره
باید زیږیدلی وي .7
عیسي صلیب ته مړ شو او په هر بدن یې هر ګناه وکړه .د هغه په واسطه ،مونږ روغیږو .8
هغه ټول زموږ لپاره ډیر زیان ورساوه ،نو موږ د تل لپاره د تل لپاره تللی و .9خدای له نړۍ
څخه ډیره مینه وکړه چې هغه خپل زوی حضرت عیسی ته زموږ په ځای کې مړ کړ .10

خدای پوهیده چې موږ نشو کولی قیمت ولرو .بیه ډیره وه ،او موږ هیڅکله د خدای معیارونه
پوره نه شو کولی .11له همدې کبله یسوع راغی .
عیسي د کالم غوښه جوړه کړې ده .عیسي یو انسان شو .12عیسی په دې ځمکه الړ ،او په
خپل ځان یې د درد او انکار هر ډول ډول تجربه وکړه .13هغه رد او رد شو .هیڅ څوک هم
نه غواړي چې د هغه په نظر کې ونیسي 14،خو هغه زموږ لپاره لوی کار کړی دی :هغه
موږ ته د پالر سره پخال کړه .د هغه څه په وجه چې عیسی څه وکړل ،موږ نور د خدای
څخه جال نه یو .عیسی مړ شو نو یو ځل بیا کولی شو د پالر سره ملګرتیا وکړو .15عیسي
مړ شو چې موږ کولی شو ژوند وکړو .16د عیسی په وسیله ،موږ ابدی ژوند لرو .17د عیسى
له الرې ،موږ د ګناه معافۍ لرو .18هغھ څوک چې پھ عیسي باور لري ،بھ پھ رښتیا نھ مړ
شي ،ځکھ چې عیسي هغھ څوک دى چې ژوند کوي .19عیسی ټولو ته د هغه چا ژوند کوي
چې په هغه ایمان لري .20او دا تل پاتې ژوند هغه شی شروع کوي چې تاسو یې په زړه کې
ترالسه کوئ .21
تاسو د ښی کارونو یا کارونو ترسره کولو ته اړتیا نلرئ جنت ته الړ شئ .22ټول هغه څه
چې تاسو یې کوئ باید په عیسي باور ولري .د هغه په نوم غږ وکړئ .له هغه څخه وغوښتل
چې تاسو وساتي .له هغه څخه وغواړئ چې تاسو ته درکړي .هغه دلته دی .د هغه روح دلته
ستاسو د مرستې لپاره دی .د رب په نامه غږ وکړئ .عیسي ته ووایه ،او تاسو به خوندي
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شئ .د دې لپاره چې تاسو د خپل خوله سره اقرار وکړو چې عیسي د خدای دی او ستاسو په
زړه باور لري چې خدای هغه د مړو څخه راووړ ،تاسو به خوندي شئ .23تاسو به ابدی
ژوند ولرئ .تاسو به د خدای ماشوم ،د خدای په برتانیه کې یوسیدونکی شئ .24د خدای
سلطنت ابدی دی .25د خدای سلطنت اوس دلته دی او د ټولو لپاره چې د عیسی په توګه د
خدای او نجات په توګه ترالسه کیږي شتون لري .عیسي د جنت لپاره یوازینی الره ده .دلته
د جنت الندې کوم بل نوم شتون نلري چې موږ یې وژغورو .26
یو ورځ ،عیسی بیرته راستون شي .هغه بېرته راځي .27او یو ورځ ،هغه به د دې ځمکې
واکمن او واک ولري .28دا پیغام تاسو ته درناوی نلري ،یو ښه .دا پیغام تاسو ته اجازه
درکوي چې پوه شئ چې وخت لنډ دی ،او د مسیح بیرته ستنیدل ډیر ژر دی .عیسي مسیح به
بیرته راستانه شي .29زه بیا "بیا" وایم ځکه چې هغه یو ځل د ماشوم په توګه راغی ،مګر
کله چې هغه دوهم ځل راځي ،هغه به د بریالۍ پاچا په توګه راشي .30
اوس وخت دی چې چمتو شئ ،عزیز دوست .اوس د اوریدلو وخت دی .اوس وخت دی .ستا
زړه سخت مه کوئ د خدای په وړاندې بغاوت مه کوئ .31نن ورځ د نجات ورځ ده .32اوس
مھال یو ساعت واخلئ او خپل ځان ته رب ته ورکړئ .خپل ژوند ورکړئ .خپل ځان ته یې
تسلیم کړئ .هغه نن ستاسو لپاره دلته دی .د هغه اجازه ورکړئ چې د شفا ورکولو ژور کار
وکړي  -ستاسو زړه درملنه وکړئ او تاسو د ټولو ګناه پاکولو لپاره .هغه توان لري .هغه
دلته دی .راځئ چې یوځای دعا وکړو :
ګرانه عیسي ،زه له تا څخه وغوښتل چې زما د ټولو ګناهونو بخښنه وکړه .زه غواړم چې
تاسو ما وژغورئ .ما ستا پر شا را واړوله ،مګر اوس زه تاسو ته راغلم .لطفا ما د ټولو
نیکمرغه پاکه کړه .مھربانی وکړئ ما ته شفا ورکړه مھرباني وکړئ زه د خپل ژوند په هره
برخه کې مینځل شوم .تر ټولو مھمه ،مھرباني وکړئ زما په مینځ کې ژوند وکړئ .زه
غواړم تاسو پوه شوم .زه غواړم ستاسو سره اړیکه ونیسم .زه ستا یم .زه ستاسو د خدای
پاچا ،ستا بادشاه یم .او زه غواړم د نورو پاتې ورځو لپاره تاسو ته خدمت وکړم .مننه ،رب،
زما د مړینې او ما ژغورلو لپاره .زه ټول هغه څه ترالسه کوم چې تاسو یې زما لپاره لري.
زه ستاسو د تل لپاره تل پاتې یم .آمین .
ګرانه وروڼو او خویندو ،اوس چې تاسو دا دعا لمونځ کړې او عیسي مو په زړه کې ،د
ایمان په واسطه ،تاسو اوس په مسیح کې یو نوی مخلوق یاست .33تاسو نور نه یاست .تاسو
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نور اوس نه یاست چې تاسو څو دقیقې مخکې وم؛ عیسي اوس ستاسو په زړه کې دی .34هغه
څه دي چې د هغه روح د تاسو سره دی .هو ،روح القدس ستاسو سره دی .هغه به تاسو ته
الرښوونه وکړي او تاسو ته الرښوونه وکړي ،تاسو د خدای له طرفه د هغه د حق په الره
کې الرښوونه کوي .35
اوس ،دلته یو څه شیان شته چې تاسو یې باید وکړئ :په منظمه توګه د خدای کلمه ولولئ .36

بائبل ترالسه کړئ ،او د کتاب په جان کې پیل کړئ .د خدای کلمه ولولئ او مطالعه کړئ
ځکه چې دا به ستاسو ذهن بدل کړي .37بله شی :هره ورځ خدای ته دعا کوي .د اوریدلو
لپاره هم زده کړه .دا ملګرتیا ده .دا د هغه د غږ اوریدلو زده کړه  -د هغه سره د مصرف
وخت له الرې .38هغه غواړي له تاسو سره خبرې وکړي ،نو تاسو باید هم اوریدلی شئ .له
هغو شیانو څخه لیرې شه چې بې رحمه مسیح .د روح القدس څخه غوښتنه وکړئ چې تاسو
سره د هغه ځای پیدا کولو کې مرسته وکړي چې تاسو یې د یسوع په اړه ډیر څه زده کولی
شئ .39زه ډیر خوښ یم چې موږ دا یوځای سره یوځای کړی وو .زه ډیر خوښ یم چې تاسو
رب ته خپل ژوند ورکړ .تاسو به هیڅ کله هم نه وي .زموږ د رب او نجات ورکوونکی
عیسي مسیح په فضل او پوهې کې وده وکړئ.40
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