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د یوحنا رسول دوهم لیک

د کتاب پېژندنه

د یوحنا رسول دوهم لیک یوې غوره مېرمنې او اوالدونو ته یې د ۸۵
نه تر ۹۵ میالدي کلونو په شاوخوا کې لیکل شوی دی. د غوره شوې
مېرمنې معنی په هغه ای کې سیمه ایزه کلیسا ده او د هغې اوالدونه

د هغې کلیسا د غو په معنی ده. کومو خلکو چې دا لیک تر السه
کی دی، یوحنا هغوی هولي دي چې د عیسی سره مینه ولري او
همدارنه یو د بل سره مینه وکي او په خپل ایمان کې ین پاتې

شي. یوحنا د دروغجنو استاذانو په هکله خبرداری ورکوي او هغوی
ته وایې چې که چېرې کوم وک درشي او هغه تعلیم درنه کي چې
مسیح درکی ؤ، هغه په خپل کور کې د مېلمه په توه قبول نه کئ.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۳

د مینې غوره والی: ۱: ۴ - ۶
د غلطو عقیدو په هکله خبرداری: ۱: ۷ - ۱۱

وروستن خبرې: ۱: ۱۲ - ۱۳

سالمونه

 د ایماندارانو د مشر له خوا د خدای غوره شوې میرمنې او د
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هغې اوالدونو ته چې په رتیا راباندې رانه ده، یوازې په ما باندې
 د نه بلکې په هغو ولو باندې چې د حقیقت خه خبر دي، 

هغه حقیقت په خاطر چې په مون کې دی او تل ترتله به زمون سره
وي.

 د پالر خدای او د هغه زوی عیسی مسیح فضل، رحم او

سالمتي دې وي په مون باندې، ترو دا ول په مون کې چې په
حقیقت کې اوسېو او یو د بل سره مینه کوو پاتې وي.

په رتینول او مینه کې ژوند کول

 کله چې ما واورېدل چې ستا ینې اوالدونه لکه نه چې

پالر مون ته حکم کی دی په رتینې الر روان دي، نو ېر
 اوس ای رانې میرمنې! زه ستاسو نه یوه خوشحاله شوم. 

غوتنه کوم چې د خدای خلک باید د یو د بل سره مینه وکي.
داسې فکر مه کوه چې زه تاته کوم نوی حکم لیکم بلکې دا هماغه

 دا مینه داسې حکم دی چې له پیل نه مون ته راکل شوی ؤ. 
ده چې مون باید د خدای په حکمونو باندې عمل وکو. دا هماغه

حکم دی چې تاسو له پیل نه اورېدلی دی او هغه حکم دا دی چې
تاسو باید په مینه کې ژوند وکئ.

د غلطو عقیدو په هکله خبرداری

 ېر غولوونکي په ن کې خواره شوي دي چې دا نه مني چې

عیسی د انسان په جسم ن ته راغلی دی. داسې خلک غولوونکې
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 خبردار اوسئ چې مون د کوم ه دي او د مسیح دمنان دي. 
دپاره خواري کې ده چې هغه السته راوو، هغه برباد نه شي بلکې

خپل پوره اجر تر السه کو.

 هروک چې د مسیح په تعلیم باندې ین پاتې نه شي او د

هغه نه وري، نو خدای د هغه سره مل نه دی. خو که چېرې وک
د هغه په تعلیم باندې ین وال وي، نو د هغه سره به پالر او زوی

 که چېرې کوم وک تاسو ته راشي او هغه تعلیم دواه مل وي. 
درنه کي چې مسیح درته درکی ؤ، هغه په خپل کور کې د مېلمه په

 توه قبول نه کئ او تر دې چې سالم هم ورته ونه وایئ. 
که هروک چې هغه ته سالم ووایي، نو هغه د هغه په بدو کارونو

کې شریک دی.

وروستن خبرې

 زما سره ېرې خبرې شته چې غوام تاسو ته یې وکم، خو زه

نه غوام چې هغه تاسو ته په قلم او کاغذ باندې ولیکم. زه په دې
هیله یم چې راشم او تاسو ووینم او مخامخ درسره خبرې وکم،

 ستا خور چې د خدای له ترو زمون خوشحالي پوره شي. 
خوا غوره شوې ده، د هغې بچیان درته سالم وایي.
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