
د یوحنا رسول لومی لیک

د کتاب پېژندنه

دا لیک یوحنا چې د ایماندارانو د ولنې مشر ؤ د ۸۵ نه تر ۹۵ میالدي کلونو په شاوخوا کې
لیکلی دی، دوه اصلي مقصدونه لري. لومی دا چې ایمانداران دې ته هوي چې د عیسی
مسیح له الرې د خدای سره په تاو او دوست کې ژوند وکي. دوهم دا چې ایماندارانو ته
ي. غلط تعلیم په دې بنیاد باندې والخبرداری ورکوي چې د غلط تعلیم په هکله پام وک
یکه نیول د ناپاکپه خپل ذات کې فاسده او ناپاکه ده او د هغې سره ا ؤ چې مادي ن
سبب ري. د دې وونکو یوې لې فکر کاوه چې د خالصون دپاره باید بدن وورول

شي او بدن د قید نه ازاد شي. بلې لې دعوه کوله رنه چې خالصون یوه روحاني
موضوع ده چې د انسان د روح سره تاو لري، نو کوم ناهونه چې انسان یې د خپل بدن

سره کوي، په روحي سالمتیا او خالصون باندې هې اغیزه نه لري، نو بیا انسان کوالی شي
چې په جسماني لحاظ هر کار وکي.

لیکونکی د دې غلط تعلیم سره د مقابلې دپاره بیانوي چې عیسی مسیح په رتیا سره انسان
اندې وایي چې زمونلیکونکی د دې غلط تعلیم په و .شو او انساني جسم یې اختیار ک

غوونو د هغه تعلیم واورېد، زمون السونو هغه لمس ک او زمون سترو هغه ولید، ترو دا
ثابته شي چې د خدای زوی انسان ؤ. همدارنه لیکونکی په دې باندې ینار کوي چې
هغه ول خلک چې په عیسی باندې ایمان لري او د خدای سره مینه کوي، باید د ناه او

بد نه انونه لېرې وساتي او په انې توه خپله مینه په عمل کې نورو ته کاره کي.
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د موضوعانو لست
د ژوندون کالم: ۱: ۱ - ۴

خدای را ده: ۱: ۵ - ۲: ۲۷
د خدای اوالدونه: ۲: ۲۸ - ۳: ۲۴

د خدای د روح او د شیطان د روح پېژندل: ۴: ۱ - ۶
خدای مینه ده ۴: ۷ - ۲۱

د ایمان بریالیتوب: ۵: ۱ - ۲۱
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د ژوندون کالم

 مون تاسو ته د هغه کالم په هکله لیکو چې ژوندون ورکوي یعنې هغه کالم چې له ازله  ۱
موجود ؤ او مون هغه اورېدلی او په خپلو سترو مو لیدلی دی. هو، مون ورته وکتل او زمون السونو
 هغه ژوندون مون ته کاره شو او مون هغه ولیده. نو مون د هغه په هکله هغه لمس کي دي. 

شاهدي ورکوو او د هغه تلپاتې ژوندون نه چې د پالر سره ؤ او مون ته کاره شو، تاسو خبروو.
رتیا کې چې مونو په هغه مللیدلي او اورېدلي دي تاسو ورباندې خبروو، تر ه چې مون 

 دا مون د یې د پالر او د هغه د زوی عیسی مسیح سره لرو، تاسو هم زمون سره شریک شئ. 
دې دپاره تاسو ته لیکو چې زمون او ستاسو خوشحالي پوره شي.

خدای را ده

 دا هغه پیغام دی چې مون د عیسی نه واورېد او تاسو ته یې اعالنوو: خدای را ده او په هغه

 که چېرې مون وایو چې د خدای سره ملرتیا لرو خو بیاهم په تیارو کې کې هې تیاره نشته. 
 خو که چېرې مون اوسېو، نو مون دروغجن یو او د رتینول د الرې سره سم ژوند نه تېروو. 
په را کې ژوند کوو لکه نه چې هغه په را کې دی، نو بیا مون په خپلو کې یو د بله سره ملرتیا
 که چېرې مون ووایو لرو او د هغه د زوی عیسی وینه مون د خپلو ولو ناهونو خه پاکوي. 
 خو که مون په خپلو چې بې ناه یو، نو مون خپل انونه غولوو او په مون کې حقیقت نشته. 
ناهونو باندې اقرار وکو، نو هغه وفادار او عادل دی او هغه به زمون ناهونه وبخي او مون به د
 که مون ووایو چې مون هې ناه نه ده کې، نو خدای دروغجن ولو بدیو خه پاک کي. 

و او د هغه کالم زمون په زونو کې ای نه لري.

مسیح زمون شفاعت کوونکی دی

 ای زما رانو بچیانو، زه دا خبرې د دې دپاره تاسو ته لیکم چې تاسو ناه ونه کئ. خو که  ۲
چېرې وک ناه وکي، نو د پالر سره زمون یو وک شته چې زمون شفاعت به کوي، یعنې عیسی
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 هغه په خپله زمون د ناهونو کفاره کوونکی دی، یوازې زمون د ناهونو مسیح چې عادل دی. 
دپاره نه بلکې د ولې ن د ناهونو دپاره.

 که چېرې  که چېرې مون د هغه په حکمونو باندې عمل وکو، نو اه یو چې هغه پېژنو. 

وک وایي چې زه هغه پېژنم، خو د هغه په حکمونو باندې عمل نه کوي نو هغه دروغجن دی او
 خو که وک د هغه په کالم باندې عمل کوي، نو د هغه په زه کې هې رتیا په هغه کې نشته. 
ه شو چې مونا ول کوالی شو په دې تیا سره د خدای دپاره مینه کامله شوې ده. نو په دېپه ر

 که چېرې وک ووایي چې هغه د خدای سره په شراکت کې د خدای سره ملرتیا لرو. 
اوسیي، نو باید داسې ژوند وکي لکه نه چې عیسی کاوه.

نوی حکم

 رانو دوستانو، زه تاسو ته کوم نوی حکم نه لیکم بلکې دا زو حکم دی، یعنې هغه حکم چې

 د پیل نه تاسو ته درکل شوی دی. دا زو حکم هماغه پیغام دی چې پخوا مو اورېدلی دی. 
خو بیاهم زه تاسو ته یو نوی حکم لیکم او د هغه رتینولي هم په مسیح او هم په تاسو کې لیدل

کیي. که چې تیاره ورکیي او حقیقي را د لېدلو په حال کې ده.

 که وک دا دعوه کوي چې هغه په را کې ژوند تېروي خو د خپل ورور نه کرکه کوي نو هغه

 که وک د خپل ورور سره مینه کوي، نو هغه په را کې اوسیي ال تر اوسه په تیاره کې دی. 
 خو که وک د ورونو نه کرکه کوي، نو هغه به په تیاره کې ژوند کوي او د ناه سبب به نه شي. 

او په تیاره کې به روان وي او په دې به نه پوهیي چې چېرته روان دی، که چې تیارې د هغه
سترې ندې کي دي.

 ای رانو بچیانو، زه تاسو ته لیکم که چې ستاسو ناهونه د مسیح د نوم په خاطر بخل

شوي دي.

 ای پلرونو، زه تاسو ته لیکم که چې تاسو هغه پېژنئ چې له ازله موجود دی.
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ای وانانو، زه تاسو ته لیکم که چې تاسو په شیطان باندې بریالي شوي یئ.

 ای رانو بچیانو، تاسو ته مې ولیکل، که چې تاسو پالر پېژنئ.

ای پلرونو، تاسو ته مې ولیکل که چې تاسو هغه پېژنئ چې له ازله موجود دی.

ای وانانو، ما تاسو ته ولیکل، که چې تاسو قوي یئ او د خدای کالم په تاسو کې اوسیي او
تاسو په شیطان باندې بریالي شوي یئ.

د دنیاوي شیانو سره مینه مه کوئ

 د ن او هغو شیانو سره چې په ن کې دي مینه مه کوئ، که وک چې د ن سره مینه

 که چې هر هغه ه چې په ن کې دي یعنې کوي په هغه کې د پالر خدای دپاره مینه نشته. 
نفساني غوتنې، د سترو شوق او هغه شیان چې خلک ورباندې غرور کوي، هغه د پالر له خوا نه

 دنیاوي غوتنې تېرېدونکي دي، خو وک چې د خدای رضا پوره بلکې د دې ن شیان دي. 
کوي هغه به تل ترتله ژوندی وي.

د مسیح دمن

 رانو بچیانو، دا اخرنی وخت دی. تاسو اورېدلي وو چې د مسیح دمن راروان دی او اوس د

 دا مسیح ېر دمنان راکاره شوي دي، نو له دې امله مون پوهېو چې دا اخرنی وخت دی. 
خلک زمون سره نه وو، نو که هغوی زمون نه الل. که هغوی زمون وای، نو زمون سره به پاتې

شوي وای. خو کله چې هغوی الل، نو معلومه شوه چې هغوی په رتیا سره زمون نه وو.

 خو د خدای سپېلي یعنې مسیح تاسو د روح القدس په وسیله مسح کي یئ، نو له همدې

 نو دا مې تاسو ته له دې امله نه دي لیکلي چې د حقیقت امله تاسو ولو ته حقیقت معلوم دی. 
خه بې خبره یئ، بلکې دا چې تاسو ورباندې خبر یئ او همدارنه تاسو پوهېئ چې دروغ

هېکله هم د رتیا خه نه راپیدا کیي.
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 نو بیا هغه دروغجن وک دی؟ دا هغه وک دی چې وایي چې عیسی هماغه مسیح نه دی. دا

 وک چې زوی نه مني، نو سی د مسیح دمن دی که چې هغه پالر او زوی دواه نه مني. 
 نو ورئ، تاسو چې له پیل پالر هم نه مني او وک چې زوی ومني نو پالر یې هم منلی دی. 

نه کوم ه اورېدلي دي هغه په خپلو زونو کې وساتئ. که داسې وکئ، نو تاسو به هم د زوی او
ې ده چې مونه دي چې خپله مسیح وعده ک  او دا هغه پالر سره په شراکت کې واوسېئ. 

ته به تلپاتې ژوندون راکوي.

 خو  زه دا شیان د هغو خلکو په هکله تاسو ته لیکم چې غواي تاسو بې الرې کي. 

مسیح تاسو ته روح القدس درکی دی او هغه په تاسو کې اوسیي، نو تاسو اتیا نه لرئ چې کوم
وک درته تعلیم درکي. که چې روح القدس تاسو ته د ولو شیانو په هکله تعلیم درکوي او د

هغه تعلیم حقیقي تعلیم دی او دروغ په کې نشته. نو لکه نه چې هغه درته تعلیم درکی دی د هغه
سره په شراکت کې واوسېئ.

د خدای اوالدونه

 هو، ای رانو بچیانو! د هغه سره په شراکت کې اوسئ چې کله هغه راکاره شي نو مون به

 رنه چې تاسو په دې اه اوسو او د هغه په راتللو سره به د هغه په حضور کې ونه شرمېو. 
پوه شوي یئ چې مسیح عادل دی، نو باید اه اوسئ چې هروک چې عدالت کوي هغه د خدای

روحاني اوالد دی.

 وورئ، پالر مون ته ومره ېره مینه راکې ده. د هغه مینه دومره زیاته ده چې مون د  ۳
خدای د اوالدونو په نوم یادېو او په حقیقت کې مون همداسې یو. دا چې ن مون نه پېژني علت
 رانو دوستانو، اوس مون د خدای اوالدونه یو، او دا یې دا دی چې هغه یې نه دی پېژندلی. 

چې نه واوسو، تر اوسه معلومه نه ده. خو په دې پوهېو چې کله مسیح راکاره شي نو مون به د
 هروک چې د مسیح هغه په شان شو، که چې هغه به هماغه شان ووینو لکه نه چې دی. 

نه دا هیله لري، نو هغه خپل ان داسې پاک ساتي لکه نه چې مسیح پاک دی.
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  هروک چې ناه کوي هغه شریعت ماتوي، که چې ناه په خپله د شریعت ماتول دي. 
تاسو پوهېئ چې مسیح د دې دپاره راغی چې ناهونه لېرې کي او په هغه کې هې ناه نشته.

 نو هروک چې د مسیح سره په شراکت کې اوسیي هغه نوره ناه نه کوي او هروک چې د

ناه کولو عادت لري، هغه یې هېکله نه لیدلی او نه یې پېژندلی دی.

 ای رانو بچیانو! مه پرېدئ چې وک تاسو بې الرې کي. هروک چې نېک کارونه کوي

 هروک چې د ناه کولو عادت لري هغه د هغه نېک دی، لکه نه چې مسیح نېک دی. 
شیطان اوالد دی، که چې شیطان د ازله ناه کوله، خو د خدای زوی د همدې دپاره راغی چې د

شیطان کارونه برباد کي.

 هروک چې د خدای اوالد وي هغه د ناه کولو عادت نه لري، که چې په هغه کې د خدای

 د خدای د اوالد او د شیطان د ذات دی. هغه د خدای اوالد دی، نو که ناه نه شي کوالی. 
اوالد ترمن فرق کاره دی. وک چې نېکي نه کوي او یا د ورونو سره مینه نه کوي هغه د خدای

اوالد نه دی.

د یو بل سره مینه کوئ

 مون  کوم پیغام چې تاسو له پیل نه اورېدلی دی هغه دا دی: د یو بل سره باید مینه وکو. 

باید د قاین په شان ونه اوسو. هغه د شیطان اوالد ؤ او خپل ورور یې م ک. هغه یې ولې م ک؟
که چې د هغه خپل عملونه بد وو او د ورور کارونه یې نېک وو.

 مون  نو زما ورونو! که چېرې د ن خلک ستاسو نه کرکه کوي، نو په دې مه حیرانېئ. 

پوهېو چې د مر نه تېر شوي یو او ژوندون ته راغلي یو، که چې د خپلو ایماندارانو خویندو او
 ورونو سره مینه کوو. او په چا کې چې مینه نشته هغه ال تر اوسه د مر په حال کې دی. 
هروک چې د خپل ورور نه کرکه کوي، هغه قاتل دی او تاسو پوهېئ چې هې قاتل تلپاتې

 نو له همدې امله مون پوهېو چې مینه ه شی دی، که چې مسیح زمون په ژوندون نه لري. 
 که خاطر خپل ان قربان ک، نو مون هم باید خپل انونه د ورونو په خاطر قربان کو. 
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چېرې کوم وک دنیاوي شتمني ولري او وري چې ورور یې محتاج دی او زه ورباندې نه
 رانو بچیانو! سووي، نو هغه نه دعوه کوالی شي چې په زه کې یې د خدای مینه شته؟ 

زمون مینه دې یوازې په خبرو یا په ژبه نه بلکې عملي او رتینې وي.

ېرنه خدای ته ورتا په پوره

 نو په دې به مون پوه شو چې مون د حقیقت پیروان یو او له دې امله به زمون زونه د خدای

 که چېرې زمون وجدان مون مالمتوي، نو مون اه یو چې خدای په حضور کې اه وي. 
 رانو دوستانو! که چېرې زمون وجدان زمون د وجدان نه ېر لوی دی او د هره نه خبر دی. 

 او هره چې مون نه مالمتوي، نو کوالی شو چې په اه زه د خدای حضور ته راشو 
ورخه وغواو هغه یې راکوي، که چې مون د هغه په حکمونو باندې عمل کوو او هره چې هغه
 د هغه حکم دا دی چې مون باید د هغه د زوی عیسی مسیح په نوم خووي هماغه کار کوو. 
 هروک ایمان راوو او د یو بل سره مینه وکو لکه نه چې مسیح مون ته حکم کی دی. 

چې د خدای په حکمونو باندې عمل کوي، نو هغه په خدای کې اوسیي او خدای په هغه کې. په دې
ول مون پوهېو چې هغه د روح القدس په وسیله چې مون ته یې راکی دی، په مون کې اوسیي.

د خدای د روح او د شیطان د روح پېژندل

 رانو دوستانو، په هر روح باندې باور مه کوئ، بلکې هغه وازمایئ ترو ووینئ چې ایا  ۴
 هغه روح د خدای له خوا دی یا نه. که چې په ن کې ېر جعلي پیغمبران راپیدا شوي دي. 

په دې ول د خدای روح پېژندل کیي: که چېرې وک په دې اقرار وکي چې عیسی مسیح د
 خو هر روح چې په دې اقرار نه انسان په جسم کې راغلی دی، نو هغه د خدای له خوا دی. 

کوي چې عیسی د خدای له خوا دی، نو دا د مسیح د دمن روح دی چې د هغه په هکله مو
اورېدلي دي چې ن ته به راي او هغه همدا اوس په دې ن کې موجود دی.

 خو ای رانو بچیانو! تاسو د خدای یئ او تاسو په جعلي پیغمبرانو باندې بری موندلی دی،
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 که هغه روح چې په تاسو کې دی هغه د هغه چا نه ېر قوي دی کوم چې د دې ن دی. 
هغوی د دې ن دي او ن د هغوی خبرې اوري، که چې هغوی د دنیاوي شیانو په هکله خبرې
 خو مون د خدای یو او هروک چې خدای پېژني هغه زمون خبرو ته غو نیسي. وک کوي. 
چې د خدای سره ایکه نه لري، هغه زمون خبرو ته غو نه نیسي. په دې ول مون رتینی روح او

دروغجن روح پېژنو.

خدای مینه ده

 رانو دوستانو، رائ چې د یو بل سره مینه وکو، که چې مینه د خدای له خوا ده. هروک

 خو وک چې مینه نه کوي هغه خدای چې مینه کوي هغه د خدای اوالد دی او خدای پېژني. 
 د خدای مینه مون ته په دې ول کاره شوه چې خپل نه پېژني، که چې خدای مینه ده. 

 مینه همدا یوازېنی زوی یې ن ته راولېه، ترو د هغه په وسیله مون تلپاتې ژوندون ولرو. 
ده: دا نه ده چې مون د خدای سره وکه، بلکې په دې کې ده چې خدای زمون سره وکه او زمون د
 رانو دوستانو! ناهونو د کفارې دپاره یې خپل زوی راولېه ترو زمون ناهونه وبخل شي. 
 هېچا رنه چې خدای زمون سره داسې مینه وکه، نو مون هم باید یو د بل سره مینه وکو. 

هم هېکله خدای نه دی لیدلی، خو که چېرې مون یو د بل سره مینه ولرو، نو خدای په مون کې
اوسیي او د هغه مینه به په مون کې کامله شي.

 خدای مون ته روح القدس راکی دی، نو که مون پوهېو چې مون په هغه کې اوسېو او

 مون په خپلو سترو لیدلي او شاهدي ورکوو چې پالر خدای خپل هغه په مون کې اوسیي. 
 که وک اقرار کوي چې عیسی د خدای زوی زوی راولېه ترو د ن خالصوونکی اوسي. 
 مون پوه یو او باور لرو چې خدای دی، نو خدای به په هغه کې اوسیي او هغه په خدای کې. 
زمون سره مینه لري. خدای مینه ده او هروک چې په مینه کې خپل ژوند تېروي، نو هغه په خدای
 په دې وسیله د خدای مینه په مون کې کامله شوې کې اوسیي او خدای په هغه کې اوسیي. 
ده چې د قضاوت په ور اه اوسو، که چې په دې ن کې زمون ژوند د عیسی د ژوند په شان
 په مینه کې وېره نشته، کامله مینه وېره لېرې کوي. وک چې وېریي، نو هغه وېره د سزا دی. 
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په خاطر ده او په هغه کې مینه کامله شوې نه ده.

  مون په دې خاطر د یو بل سره مینه کوو که چې لومی خدای زمون سره مینه وکه. 

که چېرې وک ووایي چې زه د خدای سره مینه لرم، خو د خپل ورور نه کرکه کوي، نو هغه
دروغجن دی. که چېرې هغه خپل ورور سره چې لیدلی یې دی مینه نه کوي، نو دا نه شي کېدلی چې
 مسیح چې کوم حکم مون ته راکی دی، هغه دا د خدای سره چې نه یې دی لیدلی مینه وکي. 

دی: هروک چې د خدای سره مینه کوي باید د خپل ورور سره هم مینه وکي.

په ن باندې بریالیتوب

 هروک چې په دې باندې ایمان لري چې عیسی هماغه مسیح دی، نو هغه د خدای اوالد  ۵
 که چېرې دی او په هرچا باندې چې پالر ران وي، نو د هغه اوالد به هم ورباندې ران وي. 

مون د خدای سره مینه ولرو او د هغه په حکمونو باندې عمل وکو، نو بیا مون پوهېو چې د خدای
 دا د خدای سره مینه ده چې د هغه په حکمونو باندې عمل وکو. د د اوالدونو سره مینه کوو. 
 که چې د خدای هر اوالد کوالی شي چې په ن باندې بری هغه حکمونه سخت نه دي، 
 هغه وک دی چې په ن باندې ومومي او دا بری زمون د ایمان په وسیله تر السه کیي. 

بری مومي؟ یوازې هغه وک چې په دې ایمان لري چې عیسی د خدای زوی دی.

د خدای د زوی په هکله شاهدي

 عیسی مسیح هغه وک دی چې د اوبو د تعمید او د خپلې وینې په تویولو سره راغی. هغه

یوازې د اوبو سره نه بلکې د اوبو او وینو دواو سره راغی. او روح القدس د دې شاهدي ورکوي،
 یعنې روح القدس، اوبه او وینه،  نو درې شاهدان شته:  که چې روح القدس حقیقت دی. 
 رنه چې مون د انسان شاهدي منو، نو د خدای شاهدي ېره قوي او درې واه سره یو دي. 

 هروک چې د خدای په ده او دا هغه شاهدي ده چې هغه د خپل زوی په هکله ورکې ده. 
زوی باندې ایمان لري، نو دا شاهدي به د هغه په زه کې وي. خو وک چې په خدای ایمان نه لري
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نو هغه خدای دروغجن ي، که چې هغه د خدای په شاهد باندې چې د خپل زوی په هکله یې
 هغه شاهدي دا ده: خدای مون ته تلپاتې ژوندون راکی دی او دا ورکې ده، ایمان نه لري. 
 د هرچا سره چې د خدای زوی وي، نو هغه تلپاتې ژوندون ژوندون د هغه په زوی کې دی. 

لري او د چا سره چې د خدای زوی نه وي، نو هغه تلپاتې ژوندون نه لري.

تلپاتې ژوندون

 دا خبرې مې تاسو ته چې د خدای د زوی په نوم ایمان لرئ ولیکلې چې په دې پوه شئ چې د

 او دا هغه اعتماد دی چې مون یې په خدای لرو چې که د هغه نه تلپاتې ژوندون خاوندان یئ. 
 که چېرې مون په دې کوم ه چې د هغه د رضا سره برابر وي وغواو، نو هغه به یې اوري. 

پوهېو چې کله چې د هغه نه هره وغواو نو هغه یې اوري، نو په دې باندې هم باید پوه شو چې
که هره د هغه خه وغواو نو مون ته یې راکوي.

 که چېرې وک خپل ورور په داسې ناه کولو وویني چې نتیجه یې مر نه وي، نو د هغه

دپاره دې خدای ته دعا وکي او خدای به ورته ژوند ورکي، یعنې هغه چاته چې داسې ناه یې نه
ده کې چې انجام یې مر وي. خو داسې ناه هم شته چې انجام یې مر دی او زه دا نه وایم چې

ناه هم شته چې انجام یې مر ناه ده، خو داسې ول بد کارونه  تاسو د هغه دپاره دعا وکئ. 
نه وي.

 مون پوهېو چې د خدای اوالدونه د ناه کولو عادت نه لري، که چې د خدای زوی د

 مون پوهېو چې د خدای یو، او نوره هغوی ساتنه کوي او شیطان ورته زیان نه شي رسولی. 
وله ن د شیطان د الس الندې ده.

 مون پوهېو چې د خدای زوی راغلی دی او مون ته یې پوهه راکه چې رتینی خدای

وپېژنو. مون د رتیني خدای او د هغه د زوی عیسی مسیح سره ملرتیا لرو. هغه رتینی خدای او
تلپاتې ژوندون دی.
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 رانو بچیانو، خپل انونه د بتانو نه لېرې وساتئ.
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