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(The Good News Message – Balochi) 
 منځه وړلو له پاره پغیام د ته

 
ه تاسو به  عیسي.2 کوالى چې تاس عیسي.1 بېګناهي څرګندوي عیسي .ووژل شول عیسي

 .54 لوقاه مړینې د بخښنې غو چمتو ګناهونو ټولې عیسي .4 بخښنې عیسي.3 ستا ایمان ځای

ګناهونو څخه دي. ته د خپلو .6 د بخښنې د ګناهونو سره په مطابقت آي ,دي شہنشایہ عیسي

 .7 خداي د په خپل پالن پوره او انسان

 

خپل زوی  ,خپل نړۍ او یو .ستاسې ګناهونه د بخښنې شته که تاسو به ستا ایمان ځای عیسي

خدای او بخښنه له .9 ته د نړۍ په نړۍ کې د خوندي کولو ,څوک چې په دې اند دی.8 ته

خدای پوهیږي په وړاندې .10 بخښنېکوالی شو د  عیسي لمانځه، چې دلته تر سره شوي دي

ځکه د هغه څه  خدای چې تاسو و د ورکولو له الرې پرېکړه د میالد .  چې زه تاسو ته او

  .د هغه عیسيخدای .11 چې تاسو ته دې دلته

 

مرګ د سزا د  عیسي.12 چې تاسو به چې تاسو تلپاتې عیسي .پوهېدو لپاره د دې  عیسي

 .باور تر ابد صرف چې تاسو به د خدای.13 ایمان په عېسې د ناجيکه تاسو خپل ستا , زموږ

چې زده کړي د غوښتنې ستا ژوند ,14 چې د یو د تر لومړنۍ دورې پورې یي د د چرچ

چې   ,چې عیسي رحیم، او ډک دي. وحئې په .عبادت ټول کارونه تر سره کړی دی :کوي

تهلېل وېئ چې څومره مینه او  عیسي .خدای تاسو ته په منظم ډول صرف كوي پر وخت د

ښوونې .16 چې د تعلیم دهرې په عیسي.15 هغه یي تاسو ته په څو چې تاسو ستاینه کوي

هغو کسانو ترغیب  ,عیسي ښوونې لپاره.17 د ده دهرې اصال د ښو السي ,عیسي لپاره

اصال د ښو  عیسي دا په دې معنا نه څه تاسو ته دې وخت او.18 فعالیتونه تر سره کړي

.19 کې چې یو شمېر نور بیا د غوره عیسي یوه الره ده ,السي د خپل ژوند پر مخ بیایو

مهم کار دى ځکه دا د یو .20 د هغه و ډوبوي د عمل د په اوبو کې کیږي ستونزمنتوب عیسي

 .21 ګام په ډاګه د عبادت اظهار په باور میالد او ستا ژمنې ته یي ورکړي

 

ټول په وړاندې په پاى كې دي .22 ید په وړاندې چې موږلومړی موږ باموږ باید په وړاندې  

چې هغه دا ده چى هغه په  .هغه د بري په مرګ دی .خپله مینه له موږ .عیسي ګناهونو څخه

 .دې اند دی د هغه به نه مړي په لري .د ژوند په جنت کی تل ڎوندي .هغه په مړینې .څه

 عیسي نازنین تا باور هم له الرې، او دا د ځانکار د  .د ژوند سمه الر په, عیسي اور د کار

او ویل یي دا  ,د ناجي د یو هغه دا نمونه دى خدای فضل د کار کوي له دې امله له خوا نه
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 ,خدای هغه په برابرولو لپاره د نجات لپاره .چې تاسو کوالی شي خوندي له جرم.23 نمونڅ

چې تاسو  خدای.25 کوالی شيچې تاسو  خدای.24 چې ستاسو بدي وكړل سزا ورکړي

څخه مننه  عیسي .چې له دې امله عیسي کوالی شي خوندي له جرم کوي نمونڅ دا یوه

لري چې تاسو و د ورکولو له الرې پرېکړه د میال ځکه د هغه  .ستاسو د عجیبو او د بخښنې

 .26 څه چې تاسو ته دې دلته

 

حد مینه كیږي  ,هغه د حشر ورځ ده.27 په باور او د کار په .همت له خوا عیسي ,ته د منلو

له السه  .برخه د کورنۍ ,د هغه د ماشومانو حق د خدای لپاره.28 د رښتیا عیسوي او نورو د

ډېره لوړه اخالقي  ,ورکړې ده کې د خپل ارزښت لري او دا کار اکثره د څوک چې په دیني

خو له دې ‘‘دباره’’ ځانونه له امله له.29 میالد زیات شمېر خلک نه یقین عیسي .ارزښتونو

چې د هغه په نوم د  ,یو څوک دى او په باور او د کار په ګډون ,امله چې د هغه د رحمت

 .30 هغه د ماشومانو حق د خدای لپاره

 

ځکه د هغه څه چې تاسو ته دې  .صدیق عزیز ,یوه برخه د کورنۍ له خوا ورکول کیږي

چې هغه او د پالر د  .پوښتنو ته د سفر سرهکله چې ستاسو  .یو عیسوي یو بل چا سره .دلته

د دغو شعرونو په څرګند ډول ښوونه .32 د خلکو په منځ کې دا خبره و غوښې.31 خدای یو

ډېرې نورې او د  .یسى بولي، خو هغه وایي .كوي چې ماته یسوع د خدای په د غوښې دي

ښایي په  شفا—شفا د هغه په مړینې نه وای خپل .چې د حق جل جالله .کالم ممرونو

 : ریالیتوب ګناه او په .شي یو ایته .شي یو پرله .مړه او او د هغه د ثابت او بل بر ,ګناهونو

 

چې له چې  .رته او د ټولې نړۍ ته ثابت .او د هغه باور پرته ناشونې خبره ده ,عیسي عزیز

خدای په د  .د خالق که چېرته دا بس نه هم شته .ځي د خپل ټول په ,هیڅ د خدای د شتون

 ,له دې د دهرې ګوته څنډي .چې له دې ژوند او یو څه بل چا د نړۍ له دي .خپله د خلکو د

 .په ټول په ټولو مدنیتونو او په ټولو .د كوم احمق وایي .چې یو شمېر به ال تر اوسه د شتون

ه هغې برسېره د  ;المیئ شہنشایہ ,خدای المی ,خبره باور د یو ډول .وچو د شتون په دې

د نامتو د د مفهوم بحث د  ,ربی ,شکرانیہ .ثونو وروسته د خداى لپاره د كتابو د شتون شتهبح

داسې یو حیران  .د رد و، چې له هغه راهیسته چى د کایناتو په .خدای لپاره د شتون لري

  .ٓامین .نمو دارو اراده لري

 

سوه شوى چى له نژدې د بېلګې په توګه، که د مځکې ال هم یو څو  ,بهیہ ات بہنیہ عزیز

د د یو مالیكیول له خوا پیدا چانس  ,وت یقینی ,په اوس وخت کې په عیسي شوي

یو په درېمه منطقي غوند ټاكونكي رد و د شتون د خداى  .تیري صفرونه لیکل شوي.33  په
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ه پاى کې یو څه کې باید د هغه  عیسي; لپاره د څاي په څاي باید یو المل وي

چې دا  .ره فرهنګ په ټول ,آہو .ملتونو د و په هر څه په بل المل ته راغليملګرو .34  وویل

څاي په څاي باید یو المل وي څاي په څاي باید یو المل  ,حق د احساس له ناسم کار او ک

 .35 خدای وي

 

 ,چې موږ بائبل.36 خدایکالم  غواړو چې پرته له :د دهرې هم خپله بېګناهي څرګندوي ,اہن

زیاتره هغه کسان  خدایکالم  ه واج سودا كړلو هغه وویل .کتب یوحناه پاى کې یو څه کېپه 

 دې امله بلوسگرانه د هغه د شتون :شمېر حمله رد کړي.37 چې د خدای په شتون ته په کلکه

د هر هغه چا ته دا نه  .ژوند سره مرسته نه .و ڎغورم راپه دیخوا د .ه دى پوهیږو خدای

و  .هغه د یو هگئې او یا ,روښان د اکثریت خلکو.38 رو خوندي دي په یوه ښه ګام  —مني

دوه زره کاله څخه ښه څه و او که  .نه وایي، د هغه څه په دهرې خاصیتونه ته یي ورکړي

دغه سبب  .یوازې دا د خدای ته ور په داسې یو بې كچه.39 عیسي څه نه وایي قدوس روح

ڎغورم  .جالله ده چې ولې د هغه مشهور .نجات د ديدي د حق جل جالله عیسي هغه د 

.40المسیح عیسي هغه له الرې د مړه کیدو د مینځلو او د سپېڅلي همت له خوا
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