
د يوحنا رسول اول خط

د ژوندُون نُور

 مون تاسو ته د ژوندُون ورکۇون کالم په باب کے ليو چه هغه له  ۱
ازل نه موجود وو اَؤ چه مون واؤريدو اَؤ مون په خپلو سترو وليدلو. مون ئے

ننداره وکه اَؤ خپل السونه مو پرے ولول اَؤ مون د دے په حقله اوس درته
 دا ژوند مون ته اره کے شوے وو اَؤ مون ليدلے دے، مون ئے وايو. 
واه کۇو. مون د هغه تل ژوندُون چه د خُدائے پالر سره وو اَؤ مون ته اره
 ۀ چه مون ليدل اَؤ آؤريدل دى، په کے شوے دے تاسو پرے خبرۇو. 
هغو تاسو خبرۇو د دے د پاره چه تاسو راسره شراکت ولرئ اَؤ مون د خُدائے
 دا مون ه ليو چه پالر اَؤ د هغۀ د زوى عيس مسيح سره شراکت لرو. 

.وره شپ خوشحال ونزم

خُدائے نُور دے

 دا هغه پيغام دے چه مون د مسيح نه واؤريدلو اَؤ تاسو پرے خبرۇو چه

 که چرے مون په خُلے دا خُدائے نُور دے اَؤ په هغۀ کے هي تيارۀ نشته. 
ووايو چه هغۀ سره شراکت لرو خو په تيارو کے رزُو نو بيا مون دروغژن يو

 خو که مون په نُور کے رزُو له نه چه هغه په اَؤ په حق عمل نۀ کۇو. 
خپله په نُور کے دے نو بيا مون په خپلو کے شراکت لرو، اَؤ د هغۀ د زوى

عيس وينه مون د هر يو ناه نه پاکوى.

 که چرے مون دا ووايو چه بے ناه يو نو مون خپل ان ته دوکه ورکۇو

 که مون د خپلو ناهونو اقرار کۇو نو هغه اَؤ په مون کے رتيا نشته. 
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وفادار اَؤ صادِق دے، اَؤ هغه به زمون ناهونه معاف کى اَؤ د هر قسم بدو نه
 اَؤ که چرے مون دا ووايو چه مون هي ناه نۀ ده کے به مو پاک کى. 

نو مون خُدائے دروغژن کۇو اَؤ د هغۀ کالم په مون کے نشته.

مسيح زمون شفاعت کۇونے

 زما بچو! د دغو خبرو د ليلو نه زما مطلب دا دے چه تاسو ناه مه  ۲
کوئ، خو که چرے وک ناه وکى نو د پالر سره زمون يو شفاعت کۇونے

 هغه په خپله زمون د ناهونو دے، يعنے عيس مسيح چه صادِق دے. 
کفاره دے، نۀ يواے زمون د ناهونو بله د ولے دنيا د ناهونو هم.

 که مون د هغۀ په حمونو عمل وکو نو مون ته معلُومه ده چه هغه پيژنو.
 که وک دا وائ چه ”زَۀ ئے پيژنم“ اَؤ بيا هم د هغۀ په حمونو عمل نۀ

 که وک د هغۀ په کوى نو هغه دروغژن دے اَؤ په هغۀ کے رتيا نشته. 
ونخُدائے مينه کامله شوے ده. اَؤ داسے م ے دکالم عمل کوى نو په هغۀ ک
وک چه وائ  هر هغه ته معلُومه ده چه مون د خُدائے سره شراکت لرو. 

چه ”زَۀ د هغۀ په شراکت کے قائم يم،“ نو په کار دى چه هغه دِ داسے ژوند تير
کى له نه چه مسيح تير کے وو.

نوے حم

 خوږو دوستانو! زَۀ تاسو ته ۀ نوے حم نۀ ليم، دا هغه زوړ حم دے چه

د شروع نه تاسو سره دے. دا زوړ حم هغه کالم دے کوم چه تاسو د مخے
 بيا هم زَۀ تاسو ته يو نوے حم ليم چه هغه د مسيح په نه آؤريدلے دے. 
ژوندُون کے وليدل شو اَؤ په تاسو کے هم، ه چه تيارۀ لرے کيى اَؤ

رتينے نُور ليى.
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 که وک ووائ چه ”زَۀ په نُور کے يم،“ اَؤ هغه د خپل ورور نه نفرت

 هر وک چه د خپل ورور کوى نو هغه هم هغه شان په تيارۀ کے دے. 
سره مينه لرى، هغه په نُور کے ژوند تيروى اَؤ هغه هيچرے د تيندک سبب نۀ

 خو هر وک چه د خپل ورور نه نفرت کوى، هغه په تيارۀ کے جوړيى. 
رزى بله په تيارو کے ژوند تيروى اَؤ هغه نۀ پوهيى چه چرته روان دے

ه چه تيارو د هغۀ سترے ړندے کے دى.

 زما بچو! زَۀ تاسو ته ليم ه چه ستاسو ناهونه د مسيح په نُوم معاف

 اَئے پالرانو! زَۀ تاسو ته ليم ه چه تاسو هغه پيژندلے کى شوى دى. 
دے چه له ازل نه دے. آے وانانو! زَۀ تاسو ته ليم ه چه تاسو په شرير،
يعنے شيطان، غالب راغل ي. اَئے بچو! ما تاسو ته ه ليل دى چه تاسو

پالر پيژندلے دے.

 اَئے پالرانو! ما تاسو ته ه ليل دى چه تاسو هغه پيژندلے دے چه هغه

له ازل نه دے. اَئے وانانو! تاسو ته مے ه ليل دى چه تاسو مظبوط ي اَؤ
.ى اَؤ تاسو په شرير غالب شوى يے پاتے کيخُدائے کالم په تاسو ک د

 د دنيا اَؤ د هغے د يزونو سره مينه مه لرئ، ه چه وک چه د دنيا سره

ے دنيا کۀ چه په د  مينه لرى، په هغۀ کے د خُدائے پالر مينه نشته. 
ارى، دا د کبر تاسو ته شوق، اَؤ يا ژوند د و دستر خواهشاتو، يا د نفسان

 اَؤ دنيا اَؤ د هغے شوق فنا پالر له لورى نۀ دى بله د دنيا يزونه دى. 
کيدُون دى، خو وک چه د خُدائے په مرض عمل کوى هغه به تل تر تله پاتے

کيى.

خردجال

 زما بچو! دا آخرى وخت دے! تاسو ته وئيل شوى ۇو چه خردجال
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راتلُونے دے، اَؤ اوس ډير خردجاالن راپورته شوى دى، اَؤ له دے نه مون ته
 هغوئ له مون نه ووتل، خو په معلُومه ده چه بے شه دا آخرى وخت دے. 
حقيقت کے ئے زمون سره تعلق نۀ وو. که دوئ زمون وئے نو مون سره به
پاتے شوى ۇو، دوئ د دے د پاره بهر ووتل چه دا اره ش چه دوئ ول له

مون نه نۀ دى.

 خو په تاسو روح القُدس نازل شوے دے اَؤ تاسو ولو ته حقيقت معلُوم

 ه ما درته ليل نۀ دى چه تاسو د رتياؤ نه ناخبره ي خو تاسو دے. 
پرے خبر ي، اَؤ له دے نه هم خبر ي چه هي دروغ د رتياؤ نه نۀ دى.

 دروغژن وک دے؟ هغه وک چه وائ چه عيس مسيح نۀ دے، نو هغه

 وک چه خردجال دے ه چه هغه د پالر اَؤ زوئے دواړو نه انار کوى. 
د زوئے نه انار کوى د هغۀ سره پالر هم نشته، اَؤ وک چه د زوئے اقرار کوى

نو د هغۀ سره پالر هم شته.

 تاسو د اول نه چه ۀ آؤريدل دى، هغه په زړونو کے وسات .ۀ چه

تاسو آؤريدل دى، که هغه تاسو ساتل وى نو تاسو به په خپله هم په زوئے اَؤ
 اَؤ هغۀ په خپله مون سره د تل ژوندُون لوظ  .ے پاتے شپالر دواړو ک

کے دے.

 زه دا خبره تاسو ته د هغه چا په باب کے ليم چه ستاسو د بے الرے

 خو روح القُدس چه په تاسو د هغۀ نه نازل شو، که هغه کولو کوشش کوى. 
په تاسو کے اوس نو تاسو ته د بل اُستاذ حاجت نشته. اَؤ د هر ۀ چه درته
حاجت وى نو روح القُدس به ئے درته ائ، اَؤ ۀ چه درته هغه ائ، رتيا

دى، نۀ چه دروغ، اَؤ نه چه هغۀ تعليم درکے دے دغسے په هغۀ کے پاتے
.ش
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خُدائے بچ د

 اَئے بچو! اوس هم په هغۀ کے شراکت ولرئ، ه چه هر کله چه هغه

اره ش نو مون به په زړه ورتيا سره د هغۀ په راتلو د هغۀ په وړاندے شرمنده
 که تاسو په دے خبر ي چه مسيح صادِق دے نو تاسو په دے پوهه نۀ يو. 

.ش خُدائے بچ وک چه صداقت کوى د چه هر ش

خُدائے بچ ته د ونے ده چه مومره زياته مينه ک سره ون پالر م  ۳
ووئيلے شُو اَؤ دغه شان مون هم يو. اَؤ دنيا مون ه نۀ پيژن چه هغه ئے هم

 خوږو دوستانو! مون اوس هم د خدائے بچ يو خو په دِے نۀ دے پيژندلے. 
و چه هر کله چه عيسپه دے پوهي ه به شُو، خو مونن و چهنۀ پوهي

رااره ش نو مون به د هغۀ په شان شُو ه چه مون به ئے هم په هغه شان
 هر وک چه په مسيح دا اُميد لرى، هغه ان ووينُو نه چه هغه دے. 

داسے پاک سات له چه مسيح پاک دے.

  هر وک چه ناه کوى، هغه نافرمان کوى، ناه خو نافرمان کول ده. 

تاسو خبر ي چه مسيح ه اره شو چه ناهونه لرے کى، اَؤ په هغۀ کے
 نو هر وک چه په مسيح کے قائم وى، هغه په ناه کولو هي ناه نشته 

آخته نۀ وى، اَؤ هر وک چه په ناه کولو آخته وى، نۀ خو هغۀ ليدلے دے اَؤ نۀ
ئے پيژندلے دے.

 زما بچو! هيوک دِ تاسو بے الرے نۀ کى ه چه وک چه صداقت

 هر وک چه ناه کوى، کوى هغه صادِق دے له چه مسيح صادِق دے. 
هغه د ابليس بچے دے ه چه ابليس له ازل نه په ناه کولو کے آخته دے.

رباد کى. اَؤ د خُدائے زوئے له ازل نه ه اره شو چه د ابليس کارونه ب
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 له خُدائے نه پيدا شوى هي کله هم په ناه کے نۀ اوسيى ه چه په

ه چه هغه د ناه کولے نۀ ش خُدائے اصل قائم وى، اَؤ هغه ے دهغۀ ک
 هم دغه د خُدائے د بچو اَؤ د ابليس د بچو فرق دے، خُدائے بچے دے. 

وک چه د خُدائے بچے نۀ دے، اَؤ نۀ هغه وک هم چه صداقت نۀ کوى دهي
ورور سره مينه نۀ لرى.

يو بل سره مينه لرل

 ه چه له شروع نه چه کوم پيغام تاسو آؤريدلے دے، هغه دا دے چه

 نۀ چه د قائين په شان جوړ شُو چه د شرير مون دِ د يو بل سره مينه ولرو. 
بچے وو اَؤ خپل ورور ئے قتل کو. اَؤ هغه ئے ولے م کو؟ ه چه د هغۀ

عمل بد وو اَؤ د هغۀ د ورور ۀ.

ون م وو! په دے حيرانيئ مه که دنيا تاسو سره دمن کوى.   زما ور

پوهيو چه له مرګ نه په ژوندُون کے شوى يو په دے ه چه مون له خپلو
وو سره مينه لرو، اَؤ وک چه مينه نۀ لرى هغه ال تر اوسه د مرګ په حالت ور
خپل ورور نه نفرت کوى، خُون وک چه د ه چه هر هغه  کے دے. 
دے، اَؤ تاسو په خپله خبر ي چه يو خُون هم په خپل ان کے د تل ژوندُون
د ونه چه مسيح زم ،ۀ ده و چه مينهپوهي ون په دے وجه م نۀ لرى. 

و دو خپلو ور انُونه د له هم په کار دى چه خپل ونو اَؤ مان ورک پاره خپل
 که وک مالدار وى اَؤ خپل ورور حاجتمند وين اَؤ بيا هم زړۀ پاره ورکو. 

سواندے پرے نۀ کوى نو هغه نه د خُدائے مينه په خپل زړۀ کے لرى؟

د خُدائے په مخ کے باور

تيا اَؤ په عمله هغه په ر زما بچو! مينه دِ تش په خبرو يا په ژبه نۀ وى بل

و، اَؤ دحقيقت ي د ونپوهه شُو چه م ون هم دغه شان به م طور په کار ده. 
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 که زمون زړۀ مون مالمتوى نو هم خُدائے خُدائے په مخے دا باور لرو. 
 خوږو دوستانو! که زمون د زړۀ نه ډير لوئے دے اَؤ له هر ۀ نه خبر دے. 

چرے زمون زړۀ مون نۀ مالمتوى نو بيا مون د خُدائے په مخے باور لرو.
 اَؤ ۀ چه ترے غواړو هغه ئے راکوى، ه چه مون د هغۀ په حمونو

م دے چه دهغۀ ح  دا د عمل کۇو اَؤ ۀ چه هغه خووى هم هغسے کۇو. 
هغۀ د زوى عيس مسيح په نُوم ايمان راؤړو اَؤ د هغۀ د حم په مطابق د يو بل

 هر وک چه د خُدائے په حمونو عمل کوى نو هغه په سره مينه ولرو. 
خُدائے کے قائم وى اَؤ خُدائے په هغۀ کے. اَؤ هم دغه شان مون پوهيو چه

هغه د روح القُدس په وسيله په مون کے اوسيى چه په مون ئے نازل کے
دے.

د خُدائے روح اؤ د خردجال روح

 اَئے عزيزانو! په هر يو روح يقين مه کوئ بله هر يو ۀ آزمي چه آيا  ۴
هغه سے د خُدائے په روح القُدس خبرے کوى که نه؟ ه چه په دنيا کے

 دغه شان به مون د خُدائے روح ډير د دروغو نبيان راپورته شوى دى. 
وپيژنُو چه که وک دا اقرار کوى چه عيس مسيح په جِسم کے راغلے دے،

 اَؤ هر هغه وک چه د عيس مسيح اقرار نۀ هغه د خُدائے له طرفه دے. 
کوى، هغه د خُدائے نه نۀ دے خو د خردجال روح دے. تاسو ته وئيل شوى ۇو

چه هغه راتلُونے دے، خو هغه اوس هم په دنيا کے موجود دے.

 خو زما بچو! تاسو د خُدائے د کورن ي اَؤ تاسو په دے دروغژنو نبيانو

غالب شوى ي ،ه چه هغه وک چه په تاسو کے دے، هغه له هغه چا نه
 هغوئ د دنيا دى اَؤ دغه شان د هغوئ ډير زورور دے چه په دنيا کے دى. 

 خو مون د خُدائے يو خبرے دى، هم دغه وجه ده چه دنيا د هغوئ آؤرى. 
اَؤ وک چه خُدائے پيژن هغه زمون آؤرى، اَؤ وک چه د خُدائے نۀ دے، هغه
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زمون خبرے نۀ آؤرى. دغه شان مون حقيق اَؤ مراهه روح پيژندلے شُو.

خُدائے مينه دے

 خوږو دوستانو! را چه د يو بل سره مينه ولرو ه چه مينه د خُدائے له

طرفه ده، اَؤ هر هغه وک چه مينه لرى هغه له خُدائے نه پيدا شوے دے اَؤ
 خو وک چه مينه نۀ لرى هغه خُدائے نۀ پيژن ،ه چه  .خُدائے پيژن

 اَؤ د هغۀ مينه مون ته په دے شان اره شوه چه هغۀ خُدائے مينه دے. 
دے دنيا ته خپل ي يو زوئے د دے د پاره راوليلو چه مون د هغۀ په وسيله

 مينه په دے کے نۀ ده چه مون له خُدائے سره مينه وکله ژوندُون ولرو. 
ونو دناه د ونله، اَؤ زمسره مينه وک ونے ده چه هغۀ مه په دے کبل

کفارے د پاره ئے خپل زوئے راوليلو.

 خوږو دوستانو! که خُدائے له مون سره داسے مينه وکله نو بيا مون له هم

 ار چه خُدائے هيچا هم ليدلے نۀ په کار دى چه د يو بل سره مينه وکو. 
دے، که چرے مون د يو بل سره مينه ولرو نو خُدائے په خپله په مون کے

.ے کامله شک ونهغۀ مينه به په م ى اَؤ داوسي

ونو اَؤ هغه په مے قائم يپه هغۀ ک ونو چه مخبر ي ون په دے سبب م

 اَؤ دا مون په خپله کے، چه هغۀ مون ته خپل روح القُدس راکے دے. 
ليدلے دے اَؤ واه کۇو چه پالر خپل زوئے د دنيا د خالصون د پاره راوليلو.

 که وک دا اقرار کوى چه عيس د خُدائے زوئے دے نو خُدائے په هغۀ

 دغه شان مون خبر يو اَؤ يقين لرو کے قائم دے اَؤ هغه په خُدائے کے. 
چه خُدائے مون سره مينه لرى.

خُدائے مينه دے اَؤ وک چه په مينه کے قائم وى، هغه په خُدائے اَؤ خُدائے
 اَؤ په دے مينه په مون کے کامله شوے ده چه په هغۀ کے پاتے کيى. 
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د عدالت په ورځ مون باور ولرو، اَؤ دا ه له چه هغه دے مون هم په دے دنيا
 په مينه کے ويره نشته، کامله مينه ويره لرے کوى ه چه کے يو. 

ويره په سزا پورے تعلق لرى. اَؤ هر هغه وک چه ويريى، په هغۀ کے مينه
کامله شوے نۀ ده.

 خو که  مون ه مينه کۇو چه اول خُدائے مون سره مينه وکله. 

وک دا ووائ چه زَۀ د خُدائے سره مينه لرم اَؤ د خپل ورور نه نفرت کوى نو
هغه دروغژن دے، ه چه کوم ورور ئے ليدلے دے، د هغۀ سره مينه نۀ لرى

 نو دا نۀ ش کيدے چه خُدائے چه دۀ ليدلے نۀ دے، د هغۀ سره مينه ولرى. 
وک چه د مسيح نه راغلے دے چه هر هغه ته د ونم مه چه دا حبے ش

خُدائے سره مينه لرى، د خپل ورور سره دِ هم مينه لرى.

ايمان په دنيا فتحمند دے

 هر هغه وک چه دا ايمان لرى چه عيس هم مسيح دے، هغه له خُدائے  ۵
نه پيدا شوے دے. نو وک چه د پالر سره مينه لرى هغه هم د هغۀ د بچ سره

 که مون د خُدائے سره مينه لرو اَؤ د هغۀ په حمونو عمل کۇو نو مينه لرى. 
 ه چه د خُدائے سره مون خبر يو چه د هغۀ د بچو سره هم مينه لرو. 

 ه چه مينه لرل د هغۀ په حمونو عمل کول دى، اَؤ هغه ۀ پيے نۀ دے. 
د خُدائے هر يو بچے په دنيا غالب دے. کومه فتح چه دنيا ته شست ورکوى،
 هغه وک په دنيا غالب دے چه په دے ايمان لرى هغه زمون ايمان دے. 

چه عيس د خُدائے زوئے دے.

واه ےزوئے په باب ک د

 عيس مسيح هغه دے چه د اوبو د بپتسمے اَؤ د وينے سره راغے، اَؤ هغه
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يواے په اوبو سره نه، بله د اوبو اَؤ وينے سره راغے. اَؤ روح القُدس د دے
  اَؤ درے واهان دى،  واه کوى ه چه روح القُدس حقيقت دے. 
د ون م يعنے روح القُدس، اوبۀ اَؤ وينه، اَؤ دا درے واړه په يو اتفاق دى. 

واه ومهډيره غوره ده اَؤ ک واه خُدائے ه دقبلۇو خو بے ش واه نسانا
 هر هغه وک چه د خُدائے په زوى چه هغۀ د خپل زوى په حقله ورکه. 

ايمان لرى نو دا واه به د هغۀ په خپل زړۀ کے وى. خو وک چه په خُدائے
د واه خُدائے خپله لو چه دايمان نۀ لرى نو هغۀ خُدائے داسے دروغژن و
 هغه واه دا ده چه خُدائے هغۀ د زوى په حقله ده، ايمان نۀ دے راوړے. 
 مون له د تل ژوندُون راکے دے اَؤ دا ژوندُون د هغۀ په زوى کے دے. 

وک چه د خُدائے زوئے لرى هغه ژوندُون هم لرى، اَؤ وک چه د خُدائے
زوئے نۀ لرى هغه ژوندُون هم نۀ لرى.

د تل ژوندُون پوهه

ه چه تاسو د تل ژوندُون لرئ  دا خط تاسو ته دا يقين درکوى چه تاسو د

 مون په دے زړه ورتيا سره خُدائے ته خُدائے د زوى په نامه ايمان راوړئ. 
ودريدے شُو چه که مون د هغۀ د مرض په مطابق سوال ترے نه کۇو نو هغه
 اَؤ مون په دے پوهه يو چه خُدائے زمون خبرے آؤرى اَؤ زمون آؤرى. 

مون په دے هم پوهيو چه مون چه ۀ غواړو هغه ئے راکوى.

 که وک خپل ورور په داسے ناه کولو ووين چه اَنجام ئے مرګ نۀ وى،

نو هغه دِ د هغۀ د پاره د خُدائے نه دعا وغواړى اَؤ هغه به ورته ژوندُون ورکى،
يعنے هغو ته چه د مرګ د پاره ناه نۀ کوى. داسے ناه هم شته چه انجام ئے

 مرګ دے اَؤ زَۀ دا نۀ وايم چه تاسو دِ د هغے په باب کے دعا وغواړئ. 
خو سره د دے چه ول بد کارونه ناه دى خو داسے ناه هم شته چه اَنجام ئے

مرګ نۀ دے.
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 مون په دے پوهه يو چه هر وک چه د خُدائے نه پيدا شوے دے په ناه

کے نۀ اوسيى، ه چه د خُدائے زوئے د هغۀ حفاظت کوى اَؤ ابليس هغۀ
خُدائے کورن د ونو چه مپه دے پوهه ي ون م  .ته ورنزدے کيدے نۀ ش

يو، اَؤ وله دنيا د شرير په قبضه کے ده.

 مون په دے خبر يو چه د خُدائے زوئے راغلے دے اَؤ مون ته ئے دا پوهه

راکے ده چه هغه وپيژنُو چه رتنے دے. مون بے شه په هغۀ کے يو چه
رتينے دے ه چه مون د هغۀ په زوى عيس مسيح کے يو. هغه رتينے

خُدائے اَؤ د تل ژوندُون دے.

.دروغو خُدايانو نه خبردار اوس  زما بچو! د
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