
د يوحنا رسول دوېم خط

پېژندلو

د يوحنا دوېم خط هم له د يوحنا د اول خط په شان د هغه دروغژنو تعليماتو
خالف ليلے شوے دے او د هغوئ په حقله ي خبردارے ورکے دے. په دې

خط ک په مسيح مېلمستيا تاکيد شوے دے. دروغژنو اُستاذانو به په
مسيحيانو رحم کولو چ په جماعت ک خپل ناجائزه اثر او رسوخ پېدا کى. د
يوحنا په دوېم خط ک د داس خلقو په حقله ليلے شوى دى او دا خبردارے
ورکے شوے دے چ خپل کورونه د ايمان تباه کوونو او دې دروغژنو ته مۀ
کوالووئ. د اول يوحنا خط بنيادى تاکيد د حقيقت، مين، او تابعدارۍ په حقله

دے او ورسره په دې خبره هم زور راوړے شوے دے چ مسيح مېلمستيا ۀ
ايمانداران دې په ايمان ک پولوس رسول په دې خبره تاکيد کوى چ .ته وائ

يو وى او چ په خپله عقيده ک به په ژوند ک يووالے لرى او د هم دې په
بنياد به يو مضبوط جماعت تيار کى. د حفظ کولو دپاره ۱: ۶ آيت ”او دا مينه

م دا دے کوم چو. د هغۀ حمونو په مطابق ژوند وکد هغۀ د ح مون ده چ
تاسو د اول نه اورېدلے دے، نو چ تاسو د هغ په نقش قدم تلل وکئ.“
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دعا او سالم

 دا خط د مشر د طرفه هغه منتخب شوې  او د هغ بچو ته دے، چا

سره چ زما په رتيا مينه ده، يوا زۀ نه، بل د هغه ولو وک چ د حق نه
 د هغه حق د خاطره چ په مون ک اوسيى او تل تر تله به خبر دى، 

 د خُدائ پالر او د هغۀ د زوئ عيس مسيح فضل، رحم او مون سره وى. 
سالمت به په حقيقت او مين سره په مون ک وى.

په حقيقت او مينه ک اوسېدل

 زۀ په دې ډېر خوشحاله شوم چ م واورېدل چ ستاسو ۀ بچ د حق په

ران  اے الر روان دى له نه چ د پالر نه مون ته حم شوے دے. 
محترم، زۀ اوس ستا نه تپوس کوم داس نه چ زۀ درته يو نوے حم ليم،

بل کوم چ مون ته د شروع نه راکے شوے دے چ مون دې د يو بل سره
 او دا مينه ده چ مون د هغۀ د حمونو په مطابق ژوند وکو. د مينه کۇو. 
هغۀ حم دا دے کوم چ تاسو د اول نه اورېدلے دے، نو چ تاسو د هغ په
 ه چ ډېر دوکه بازان دنيا ک خوارۀ شوى دى نقش قدم تلل وکئ. 

وک چ د عيس مسيح په جسم ک راتلل نۀ من، داس کسان لوئ ماران
هغه خوارى ضائع الړه نۀ ش زمون چ  خبردار اوس او خردجاالن دى. 

کومه چ مون په تاسو کې ده بل دا چ تاسو د هغ پوره اجر حاصل کئ.
 وک هم چ بالرې ش او د مسيح د تعليم په مطابق ژوند نۀ تېروى،

خُدائ پاک د هغۀ سره نشته. خو هر وک چ د مسيح د تعليم په مطابق ژوند
 کۀ وک درته راش او دا تېروى نو د هغۀ سره پالر او زوئ دواړه شته. 
  ،دئ او مۀ ورته هرکلے وايى نو هغه خپل کور ته مۀ پرېتعليم درنۀ ک

شري د هغۀ په بدو کارونو ک ،هغۀ ته هرکلے وائ وک چ هر ه چ
دے.
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آخرى سالم

 ار کۀ ډيرې خبرې داس دى چ زۀ ي تاسو ته ليل غواړم خو د هغ زۀ

په لي ک راوستل نۀ غواړم، خو د دې په ائ زۀ دا اُميد کوم چ در به شم
 ستا  .پوره ش خوشحال زمون م نو چاو درسره به په مخامخ خبرې وک

هغه خور چ خُدائ پاک غوره کې ده د هغ بچ تا ته سالم کوى.
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