
د يوحنا رسول اول خط

پېژندلو

د آسيه په صوبه ک جماعتونو ته درې خطونه وليلے شُو يعن په هغه ائ
لے شوى ۇو چدا خطونه د دې دپاره لي .بللے ش نن سبا تُرک چ ک

ايماندارانو له حوصله ورکى او په خپل ايمان ک مضبوط پات ش. نن سبا
مون ته دا کارونه ډېر ۀ رند دى او هم په دې خبره تاکيد کوى چ کامله

عقيده، عمل او مينه په کار ده. نو کله چ دا ول بنيادى کارونه په مون ک د
رتين ايمان سره موجود وى نو بيا به مون مقدس ژوند حاصل کو او دا به
زمون د خالصون ضمانت وى. نو زمون يقين او باور به په هغه وخت ک په

مسيح ک اللچه په حضرت عيسب کله مون نو چ .دې خبرو پوره پوخ ش
و او خوېندو يو بل سره مينه کۇو نو د خپل قوم او مال دولت او ذاته د ورول

 پس نۀ رو. د حفظ کولو دپاره ۱: ۹ آيت ”خو کۀ مون د خپلو ناهونو
اقرار وکو نو هغه چ وفادار او صادق دے، هغه به زمون ناهونه معاف کى

او مون به د هر قسمه بدو نه پاک کى.“
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د ژوندون کالم

 مون تاسو ته د هغه کالم په حقله بيان وکو کوم چ د ازل نه موجود  ۱
وو، کوم چ مون واورېدو او په خپلو سترو مو وليدلو. مون ي ننداره وکه او
 دا ژوندون مون ته خپل السونه مو ورسره ولول. هغه د ژوندون کالم دے. 
اره کے شوے وو او مون هغه ليدلے دے، او مون ي واه کۇو او تاسو
ته وايو چ هغه هغه وک دے چ خپله د تل ژوندون دے. هغه پالر سره وو او
 ۀ چ مون ليدل او اورېدل دى، مون هغه تاسو ته بيا مون ته ظاهر شو. 

بيانوو د دې دپاره چ تاسو مون سره په ک شري ش او په رتيا مون د
 مون دا يزونه ه پالر او د هغۀ د زوئ عيس مسيح سره شراکت وساتو. 

.پوره ش خوشحال زمون و چلي

په نُور ک ژوند تېرول

 دا هغه پېغام دے چ مون د مسيح نه واورېدلو او تاسو ته ي معلومات

 کۀ مون دا درکوو چ خُدائ پاک نُور دے او په هغۀ ک هي تيارۀ نشته. 
وايو چ هغۀ سره شراکت ساتو او په تيارو ک رو نو مون دروغژن يو او په
 خو کۀ مون په نُور ک ژوند کۇو له هغ عمل نۀ کۇو ۀ چ رتيا دى. 
نه چ هغه په خپله په نُور ک دے نو بيا مون په خپلو ک شراکت ساتو،
 کۀ چرې مون دا او د هغۀ د زوئ عيس وينه مون د هر يو ناه نه پاکوى. 

ک ان له دوکه ورکوو او په مون خپل و نو په دې مونناه يب وايو چ
 خو کۀ مون د خپلو ناهونو اقرار وکو نو هغه چ وفادار او رتيا نشته. 

صادق دے، هغه به زمون ناهونه معاف کى او مون به د هر قسمه بدو نه پاک
 کۀ چرې مون دا وايو چ مون هي ناه نۀ ده کې نو مون خُدائ کى. 

پاک دروغژن کۇو او د هغۀ کالم په مون ک نشته.
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حضرت عيس مسيح زمون شفاعت کوونے دے

 زما رانو بچو، د دغو خبرو د ليلو نه زما مطلب دا دے چ تاسو ناه  ۲
ونۀ کئ، خو کۀ وک ناه وکى نو د پالر سره زمون يو شفاعت کوونے
 او هغه زمون د ناهونو کفاره دے، يعن عيس مسيح چ صادق دے. 
دے، او هغه نۀ يوا زمون د ناهونو بل د ول دنيا د ناهونو کفاره هم

مونو عمل کۇو نو دا د دې خبرې ثبوت دے چد هغۀ په ح  کۀ مون دے. 
 کۀ وک وائ چ، ”زۀ ي پېژنم،“ خو بيا هم د هغۀ په مون هغه پېژنو. 

حمونو عمل نۀ کوى نو هغه دروغژن دے او په داس کس ک رتيا نۀ وى.
 خو وک چ د هغۀ په کالم عمل کوى نو په دغه کس ک د خُدائ پاک

مينه کامله شوې ده. نو مون بيا په دې پوهيو چ په رتيا په هغۀ ک اوسيو.
 هر وک چ وائ چ، ”زۀ په هغۀ ک اوسېم،“ نو په کار دى چ هغه

دې داس ژوند تېروى له نه چ مسيح تېر کے وو.

يو نوے حم

 رانو دوستانو، زۀ تاسو ته ۀ نوے حم نۀ ليم، بل دا هغه زوړ حم

دے چ د شروع نه تاسو سره دے. دا زوړ حم هغه کالم دے کوم چ تاسو د
 نو بيا هم زۀ تاسو ته يو نوے حم ليم چ هغه مخ نه اورېدلے دے. 
په رتيا د مسيح او ستاسو په ژوندون ليدلے کيى ه چ تيارۀ ختميى او

 کۀ وک دا دعوٰى کوى چ، ”زۀ په نُور رتينے نُور اوس هم ليى. 
ک يم،“ او هغه د خپل ورور يا خور نه نفرت کوى نو هغه اوس هم هغه شان په
 هر وک چ د خپل ورور يا خور سره مينه کوى، هغه په تيارۀ ک دے. 

 خو نُور ک ژوند تېروى او داس کس هيچرې د تيندک سبب نۀ جوړيى. 
بل ر د خپل ورور يا خور نه نفرت کوى، هغه په تيارۀ ک وک چ هر
په تيارۀ ک ژوند تېروى او هغه نۀ پوهيى چ چرته روان دے ه چ تيارې
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ه چ مرانو بچو، زۀ تاسو ته لي  زما د هغۀ ستر ړندې کې دى. 
 اے مشرانو، زۀ تاسو ستاسو ناهونه د مسيح په نوم معاف کے شوى دى. 

ته ليم ه چ تاسو هغه پېژن وک چ ازل دے. اے وانانو، زۀ تاسو ته
 ه ليم چ تاسو هغه چا ته وک چ شرير دے شست ورکے دے. 

اے بچو، زۀ تاسو ته ه ليم چ تاسو پالر پېژن. اے مشرانو، زۀ تاسو ته
ه ليم چ تاسو هغه پېژن وک چ د ازل نه دے. اے وانانو، زۀ تاسو ته
ه ليم چ تاسو مضبوط ي او د خُدائ پاک کالم په تاسو ک پات کيى

 د دنيا او د هغ د  .شرير دے غالب شوى ي وک چ او تاسو په هغۀ
يزونو سره مينه مۀ کوئ، ه چ وک چ د دنيا سره مينه کوى، په هغوئ
 ه چ په دنيا ک د نفس خواهش، يا د سترو ک د پالر مينه نشته. 

 شوق، او يا د دولت غرور، دا د پالر د طرفه نۀ دى بل دنياوى يزونه دى. 
دنيا او د هغ شوق تېرېدون دى، خو وک چ د خُدائ پاک په مرض عمل

کوى هغه به تل تر تله ژوندے وى.

خردجال

دى چ تاسو اورېدل ه چن .رانو بچو، دا آخرى وخت دے  زما

خردجال راتلونے دے، نو اوس ډېر خردجاالن راپورته شوى دى، او د دې نه
 هغوئ زمون د قبيل نه ووتل مون په دې پوهيو چ دا آخرى وخت دے. 
ه چ د هغوئ مون سره په رتيا تعلق نۀ وو، نو کۀ چرې هغوئ زمون وے
نو هغوئ به مون سره تعلق ساتلو. کله چ هغوئ الړل نو د دې نه دا ثابته شوه
 خو تاسو په روح القُدس مسح کے شوى ي او چ هغوئ زمون نۀ ۇو. 

 ما درته دا نۀ دى ليل چ ن تاسو د تاسو ولو ته د حقيقت پته ده. 
رتياو نه ناخبره ي بل تاسو پرې خبر ي، او د دروغو د رتياو سره ۀ تعلق
 دروغژن وک دے؟ هغه وک چ وائ چ عيس مسيح نۀ دے، نو نشته. 

 هر وک دا خردجال دے وک چ د پالر او زوئ دواړو نه انار کوى. 
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چ د زوئ نه انار کوى هغۀ سره پالر هم نشته، او هر وک چ د زوئ اقرار
 تاسو چ اول نه ۀ اورېدل دى، هغه په کوى نو هغۀ سره پالر هم شته. 

خپلو زړونو ک وسات. او ۀ چ تاسو د اول نه اورېدل دى، کۀ هغه تاسو
 او  .ش پات وى نو تاسو به په خپله هم په زوئ او پالر دواړو ک ک

 زۀ دا خبرې کومه وعده چ هغۀ مون سره کې ده هغه د تل ژوندون دے. 
تاسو ته د هغه چا په باب ک ليم وک چ ستاسو د دوکه کولو کوشش

،اوس هم هغه په تاسو ک ى يتاسو مسح ک القُدس چ  کوم روح کوى. 
نو بيا تاسو ته د بل اُستاذ ضرورت نشته. نو چ روح القُدس تاسو ته د هر ۀ په
حقله تعليم درکوى، او ۀ چ درته هغه ائ، رتيا دى، نه چ دروغ، او نه

 اوس اے رانو بچو،  .ش پات ے دے په هغۀ کهغۀ درک تعليم چ
اوس په هغۀ ک شراکت وسات، نو کله چ هغه اره ش نو مون به مطمئن

 کۀ تاسو ته پته وى يو او د هغۀ په راتلو به د هغۀ په وړاندې شرمنده نۀ يو. 
چ مسيح صادق دے نو تاسو به په دې مطمئن ش چ وک صداقت کوى

هغه د خُدائ پاک روحان بچ دى.

 تاسو وورئ چ پالر مون ته ومره زياته مينه راکه چ مون به د  ۳
خُدائ پاک روحان بچ بللے شُو، نو مون په رتيا سره هم دغه شان يو. او

 رانو دنيا چ مون نۀ پېژن هغه ه چ هغه ي هم نۀ دے پېژندلے. 
دوستانو، مون اوس د خُدائ پاک روحان بچ يو خو چ نه به يو هغه ال تر
نو مون اره شرا کله عيس و چپه دې پوهي اوسه راته پته نشته، خو مون

به د هغۀ په شان يو، ه چ مون به ي هم په هغه شان ووينو نه چ هغه
 او هغه ول چ په مسيح دا اُميد سات، نو هغوئ انونه داس پاک دے. 
 هر وک چ ناه کوى، هغه بشرع کارونه سات له چ مسيح دے. 
 تاسو ته پته ده چ مسيح ه کوى، ناه خو بشرع کارونه کول دى. 

وک هم چ  راغلو چ ناهونه اخوا کى، او په هغۀ ک هي ناه نشته. 
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په مسيح ک اوس، هغه به ناه نۀ کوى، خو وک چ په ناه ک ليا وى،
 زما بچو، وک دې هم تاسو دوکه نۀ  .پېژن نۀ هغۀ مسيح ليدلے او نۀ ي
کى ه چ وک هم صداقت کوى هغه صادق دے له چ مسيح صادق

ه چ بليس بچے دےناه کوى، هغه د ا هر وخت وک چ  خو دے. 
ابليس د ازل نه په ناه کولو ک آخته دے. او د خُدائ پاک زوئ د دې مقصد

 خو وک چ د خُدائ رباد کى.  دپاره ظاهر شو چ د ابليس کارونه ب
پاک روحان بچ دى هغوئ قصداً ناه نۀ کوى ه چ په هغۀ ک د خُدائ
پاک ذات قائم وى، نو هغه ناه نۀ کوى ه چ هغه د خُدائ پاک بچے دے.

 هم دغه د خُدائ پاک د بچو او د ابليس په بچو ک فرق دے، وک چ په

صداقت عمل نۀ کوى هغه د خُدائ پاک نه نۀ دے، او نۀ هغه وک چ د خپل
ورور سره مينه نۀ کوى.

يو بل سره مينه کوئ

مون د شروع نه تاسو اورېدلے دے، هغه دا چ  نو دا هغه پېغام دے چ

 مون دې د قائن په شان جوړ نۀ شو وک چ د دې د يو بل سره مينه کۇو. 
شرير نه وو او خپل ورور ي قتل کو. او هغۀ هغه ول قتل کو؟ ه چ د هغۀ

 زما وروو او خپل عمل بد ۇو او د هغۀ د ورور عمل د صداقت ۇو. 
 کۀ چرې مون خوېندو، په دې حېرانېئ مه چ دنيا تاسو نه نفرت کوى. 

ى چيو او خوېندو سره مينه کۇو، نو د دې نه دا پته لخپلو ايماندارانو ورو
مون د مرګ نه ژوند ک داخل شوى يو. خو هغه وک چ مينه په ک نۀ

 هر وک چ د خپل ورور وى هغه ال تر اوسه د مرګ په حالت ک دے. 
يا خور نه نفرت کوى، قاتل دے، او تاسو ته پته ده چ قاتالنو ک د تل ژوندون

مسيح زمون ه چ ،ۀ ده مينه و چپوهي  په دې وجه مون نۀ وى. 
دپاره خپل ان ورکو. او مون ته هم په کار دى چ خپل انونه د خپلو وروو
 کۀ د چا سره د دنيا هر يز وى او خپل ايماندار ورور يا خور دپاره ورکو. 
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ضرورتمند وورى او د خپل زړۀ دروازه هغۀ ته بنده کى نو بيا په هغۀ ک د
خُدائ پاک مينه نه اوسيى؟

د خُدائ پاک په مخ ډاډ

تيا او په عملپه ر دې صرف په خوله مينه نۀ کۇو، بل رانو بچو، مون 

 نو په هم دې به مون پوهه شُو چ مون رتين يو او خپل طور دې کۇو. 
 کله چ زمون زړۀ مون مالمتوى زړونه به د هغۀ په وړاندې مطمئن ساتو. 

 نو خُدائ پاک زمون د زړۀ نه ډېر لوئ دے او هغه په هر ۀ خبر دے. 
رانو دوستانو، کۀ زمون زړۀ مون نۀ مالمتوى نو بيا مون د خُدائ پاک په

 او مون چ ۀ هم د هغۀ نه وغواړو هغه ي راکوى، مخ پوره ډاډه يو. 
ه چ مون د هغۀ په حمونو عمل کۇو او په ۀ چ هغه خوشحاليى هم

 او دا د هغۀ حم دے چ مون د هغۀ د زوئ عيس مسيح په نوم هغه کۇو. 
 هغوئ وک ايمان راوړو او د هغۀ د حم په مطابق د يو بل سره مينه کۇو. 

چ د خُدائ پاک په حمونو عمل کوى نو هغوئ په خُدائ پاک ک اوسيى او
هغه په مون ۀ پوهه شُو چ ى. نو بيا به موناوسي خُدائ پاک په هغوئ ک

ک اوسيى؟ مون د هغه روح په وسيله پرې پوهيو کوم چ هغۀ مون له
راکے دے.

دروغژن نبيان پېژندل

دا دعوٰى کوى چ وک چ رانو دوستانو، په هر چا يقين مۀ کوئ   ۴
هغه د خُدائ د روح نه خبرې کوى بل تاسو هر يو کس آزماي چ هغه روح د

خُدائ پاک د طرفه دے او کۀ نه، ه چ ډېر دروغژن نبيان په دنيا ک راپېدا
 نو دغه شان به مون په دې پوهه شُو چ کۀ چرې هغوئ سره د شوى دى. 

خُدائ پاک روح وى نو چ هغوئ دا اقرار کوى چ عيس مسيح په انسان شل
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 او هر هغه وک ک راغلے دے، نو هغه روح د خُدائ پاک د طرفه دے. 
چ د عيس اقرار نۀ کوى، نو هغه د خُدائ پاک د طرفه نۀ دے. نو په داس کس

ک خردجال روح دے، د کوم په حقله چ تاسو ته وئيلے شوى دى چ هغه
 خو زما بچو، تاسو د راتلونے دے، خو هغه اوس دنيا ته راغلے هم دے. 

خُدائ پاک د خاندان نه ي او تاسو په دې دروغژنو نبيانو کامياب شوى ي ،ه
چ هغه روح چ په تاسو ک دے، هغه د هغه روح نه ډېر زورور دے چ په
 هغوئ د دنيا دى نو ه دنياوى خبرې کوى، نو ه دنيا دنيا ک دے. 
 خو مون د خُدائ پاک يو او وک چ خُدائ هم هغوئ ته توجو ورکوى. 

د خُدائ پاک نۀ دى، هغه زمون وک چ خبرې اورى، او هغه زمون پاک پېژن
خبرې نۀ اورى. دغه شان مون د حقيق او دروغژن روح تر مينه فرق کولے

شُو.

خُدائ پاک مينه دے

 رانو دوستانو، را چ د يو بل سره مينه وکو ه چ مينه د خُدائ

پاک د طرفه ده، او هر وک چ مينه کوى هغه د خُدائ پاک روحان بچ دى
،مينه نۀ کوى هغه خُدائ پاک نۀ پېژن وک چ  خو  .او خُدائ پاک پېژن
ک په مين  او د خُدائ پاک مينه زمون ه چ خُدائ پاک مينه دے. 

لو چيو زوئ راولې نيا ته خپل يخُدائ پاک دې د اره شوه چ داس
مون نۀ ده چ مينه په دې ک تين ر مون د هغۀ په وسيله ژوندون ولرو. 
د خُدائ پاک سره مينه وکه بل په دې ک ده چ هغۀ مون سره مينه وکه،
 رانو دوستانو، او زمون د ناهونو د کفارې دپاره هغۀ خپل زوئ راولېلو. 
نو چ خُدائ پاک مون سره دومره ډېره مينه وکه نو بيا مون ته هم په کار دى
 خُدائ پاک هيچا هم ليدلے نۀ دے، کۀ مون د چ د يو بل سره مينه وکو. 
ى او د هغۀ مينه په موناوسي ک يو بل سره مينه کۇو نو خُدائ پاک په مون

په هغۀ ک مون ته پته ده چ  په دې وجه مون ک کامله شوې ده. 
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اوسيو او هغه په مون ک اوسيى ه چ هغۀ مون له خپل روح القُدس
 او مون دا په خپلو سترو وليدل او دا واه ورکوو چ پالر راکے دے. 

 وک چ دا اقرار کوى خپل زوئ د دنيا د خالصون په طور راولېلو. 
چ عيس د خُدائ پاک زوئ دے نو خُدائ پاک په هغۀ ک او هغه په خُدائ

 نو دغه شان مون ته پته ده او په دې يقين کۇو چ خُدائ  .اوس پاک ک
په مينه ک وک چ سره مينه کوى. خُدائ پاک مينه دے او پاک مون

 او په اوس، هغه په خُدائ پاک ک او خُدائ پاک په هغۀ ک اوسيى. 
دې طريقه مينه په مون ک کامله شوې ده د دې دپاره چ د عدالت په ورځ
مون زړۀور يو، نو دا ه چ مون په دنيا ک د عيس په شان ژوند تېروو.
 په مينه ک هي يره نشته، خو کامله مينه يره اخوا کوى ه چ يره د

سزا سره تعلق سات. او هر وک چ يريى، په هغۀ ک مينه کامله شوې نۀ
 خو  مون ه مينه کۇو چ خُدائ پاک اول مون سره مينه وکه.  ده. 
هغه وک چ دا دعوٰى کوى چ، ”زۀ د خُدائ پاک سره مينه کوم،“ او د خپل
ورور او يا خور نه نفرت کوى نو هغه دروغژن دے، نو ه کوم خلق چ وينو
او د هغوئ سره مينه نۀ کۇو نو دا نۀ ش کېدے چ د ناليدل خُدائ پاک سره

وک چ ،ے شوے دےته د خُدائ پاک نه راک م مون دا ح مينه وکو. 
د خُدائ پاک سره مينه کوى، نو د خپلو وروو او خوېندو سره دې هم مينه

کوى.

په دنيا غالب کېدل

 د چا چ دا ايمان وى چ عيس هم مسيح دے، هغه د خُدائ پاک  ۵
روحان بچے دے. او هر وک چ د پالر سره مينه کوى هغه د هغۀ د بچ سره

د خُدائ پاک روحان مون چ ته پته ل  هم د دې نه مون هم مينه کوى. 
بچو سره مينه کۇو، کله چ مون خُدائ پاک سره مينه کۇو او د هغۀ په حمونو
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 ه چ د خُدائ پاک مينه دا ده چ مون د هغۀ په حمونو عمل کۇو. 
 ه چ د خُدائ پاک هر عمل وکو. او د هغۀ حمونه ۀ پيے نۀ دے. 

يو روحان بچے په دنيا غالب شوے دے. او دا هغه کامياب ده کومه چ د
 هغه وک دى چ په دنيا فتح ايمان په وسيله مون حاصله کې ده. 

حاصلوى بغېر د هغوئ نه د چا چ په دې ايمان دے چ عيس د خُدائ پاک
زوئ دے.

واه د خُدائ پاک د زوئ په حقله

 عيس مسيح هغه وک دے چ د اوبو د بپتسم او د وين توېدلو سره

راغے، او عيس مسيح يوا د اوبو سره نه، بل د اوبو او د وين سره راغے.
 او روح القُدس د دې خبرې واه کوى ه چ روح القُدس حقيقت دے. 

 يعن روح القُدس، اوبۀ او وينه، او د درېو واړو يوه نو درې واهان دى، 
 مون د انسان واه قبلۇو خو د خُدائ پاک واه د انسان په خبره ده. 

نسبت ډېره ۀ ده او د خُدائ واه دا ده چ هغۀ د خپل زوئ تصديق وکو.
 هر وک چ د خُدائ پاک په زوئ ايمان سات نو په خپلو زړونو ک دا

واه ورکوى. خو هغوئ وک چ په دې خبره ايمان نۀ سات هغوئ خُدائ
واه کومه نۀ من واه هغوئ د خُدائ پاک هغه ه چ  پاک دروغژن
 او هغه واه دا ده چ خُدائ پاک چ هغۀ د خپل زوئ په حقله کې ده. 

 مون له د تل ژوندون راکے دے او دا ژوندون د هغۀ په زوئ ک دے. 
هر چا سره چ زوئ وى هغۀ سره ژوندون هم وى، او هر چا سره چ د خُدائ

پاک زوئ نۀ وى هغۀ سره ژوندون نۀ وى.

د تل ژوندون پوهه

 زۀ دا يزونه تاسو ته ليم د چا چ د خُدائ پاک د زوئ په نامه ايمان
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.مرى ژوندون خاوندان يتاسو د تل ع چ تاسو په دې پوهه ش دے، نو چ
 او په دې زمون باور دے چ کۀ مون د هغۀ د مرض په مطابق د هغۀ نه

په دې پوهه شو چ  او کۀ مون ۀ وغواړو نو هغه زمون سوالونه اورى. 
خُدائ پاک زمون خواست اورى نو دا راته هم پته ده چ ۀ هم ترې غوت دى
 کۀ تاسو خپل ورور يا خور په داس ناه کولو هغه مون ته مالو شوى دى. 
ووين چ اَنجام ي مرګ نۀ وى، نو د هغوئ دپاره د خُدائ پاک نه دعا وغواړئ
او هغه به ورله ژوندون ورکى. خو داس ناه هم شته چ اَنجام ي مرګ وى

 ول بد کارونه او زۀ دا نۀ وايم چ تاسو دې د هغوئ په حقله دعا وغواړئ. 
 مون ته پته ده ناه ده خو داس ناه هم شته چ اَنجام ي مرګ نۀ وى. 
چ وک چ د خُدائ روحان بچ دى هغوئ په ناه ک نۀ اوسيى، خو
هغه وک چ د خُدائ پاک روحان بچ دى هغه په خپله د هغوئ حفاظت
و چپه دې پوهه ي  مون  .بليس هغوئ ته ورنزدې کېدے نۀ شکوى او ا

 او مون د خُدائ پاک بچ يو، او وله دنيا د شرير په قبضه ک پرته ده. 
ه چدا پوهه راک ته ي د خُدائ زوئ راغلے دے او مون ته پته ده چ مون
وک چ وي په هغۀ ک تينے دے، او مونر وک چ هغه وپېژنو مون

رتينے دے يعن د هغۀ زوئ عيس مسيح. هغه رتينے خُدائ پاک او د تل
.ان وسات تانو نهرانو بچو، د ب  زما ژوندون دے. 
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