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د يوحنا رسول درېم خط

پېژندلو

د يوحنا دريم خط هم د يوحنا دوېم خط پوره کوى او د مېلمستيا په حقله نصيحت هم
هغه کې ده چ په دې خط ک يو کس ته شابسے ورکے شوے دے چ ايوس

ي ے دے او په خپل کور کد رسوالنو د تعليم په مطابق ژوند تېر ک ى چا چنومي
د دعوت تبليغ کسانو ته هرکلے وئيلے وو. او هم په دې کتاب ک د ديوتروفيس د

دا چ د جماعت خودغرضه مشر وو او نۀ يوا وک چ اصالح ذکر شوے دے
هغۀ د ايماندارانو خدمت نۀ کولو بل د خُدائ د خلقو او اُستاذانو مخالفت ي هم کولو

او د هغه کسانو غېبت ي کولو او په هغوئ ي زور راوړلو وک چ د هغۀ د خياالتو
سره متفق نۀ وو. په دې کتاب ک د دې وضاحت هم کيى چ غرور به ايمانداران په

خپلو ک تقسيم کى، کۀ چرې ايمانداران د کتابِ مقدس په مطابق نۀ اوسيى. نو
چ د دروغو د تعليم د دوه چندې خطرې او په جماعت ک د خپل مين د باتفاق نه
ان وساتو نو ضرور ده چ ايمانداران دې د ني، مين او عقل نه کار واخل. د حفظ

کولو دپاره ۱: ۱۱ آيت ”زما خوږه ملريه، د بدۍ پيروى مۀ کوه بل ۀ کوه، ۀ کار
کوون د خُدائ پاک بچ دى او وک چ بد کارونه کوى هغوئ خُدائ ليدلے نۀ

دے.“

دعا او سالم

 زما  د مشر د طرف نه، خوږ ايوس ته، د چا سره چ زۀ د زړۀ نه مينه کوم. 

په روحان ه چن هل روغ جوړ اوس تۀ دې داس عا غواړم چايوسه، زۀ د خوږه
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 کله چ وروه راغلل او ما ته ي دا واه راکه چ تۀ ومره  .ه روغ جوړ يتو
رتينے ژوند تېروې نو په دې ډېر خوشحاله شوم او چ تۀ ومره په رتين الر روان
 د دې نه زياته خوشحال ما ته په بل هي يز ک نشته چ کله زۀ دا واورم  .ي

چ زما بچ په حقه الر روان دى.

مدد او مخالفت کول

 اے رانه وروره، تۀ د وروو په خدمت ک ډېر وفادار ي، ار کۀ تا ته هغوئ

 هغوئ دلته د جماعت په وړاندې ستا د ۀ ورورول واه ورکه. نو دا پردى دى. 
د کوم هم هغه شان مدد جارى وسات د دوئ په سفر ک وى چ به ستا مهربان

 هغوئ د عيس د نوم د خدمت کولو دپاره په ورورول نه چ خُدائ پاک رضا وى. 
 نو په دې وجه په مون سفر ووتل او د بدينو نه ي هي قسمه مدد حاصل نۀ کو. 
الزم دى چ د داس خلقو مدد وکو نو چ مون د حقيقت په خورولو ک د هغوئ
 ما جماعت ته ۀ وليل خو ديوترفيس چ د مشرۍ شوق لرونے ملرى شُو. 

 نو کۀ زۀ درغلم نو هغه کارونه به درته په وته کم  .اختيار نۀ من دے هغه زمون
کوم چ هغه کوى او زمون خالف فضول او بدې خبرې کوى، او ال په دې هم نۀ

داس وک چ ار کوى اونوئيلو نه هم ا و ته د هر کلورو زمون ى بلصبري
 زما خوږه ملريه، کوى هغوئ هم منع کوى تر دې چ د جماعت نه ي هم شى. 

د بدۍ پيروى مۀ کوه بل ۀ کوه، ۀ کار کوون د خُدائ پاک بچ دى او وک
 د ديميتريوس دپاره هر وک ۀ چ بد کارونه کوى هغوئ خُدائ ليدلے نۀ دے. 
ورکوو او تۀ خبر ي واه پخپله هم د هغۀ ورکوى او دا حقيقت هم دے، مون واه

چ زمون واه رتين ده.
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آخرى سالم

په قلم او سياه لو دپاره ډيرې خبرې دى خو دا نۀ غواړم چ ما سره تاسو ته د لي

 زما اُميد دے چ ډېر زر به تاسو ووينم او مخامخ به د يو بل سره خبرې ي وليم. 
 په تا دې سالمت وى. ستاسو ملرى تاسو ته سالم وائ، هلته هر يو ملرى وکو. 

ته په نامه سالم ووايه.
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