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د یوحنا رسول درېم لیک

د کتاب پېژندنه

د یوحنا رسول درېم لیک هم په هماغه وخت کې چې د هغه اول او
دوهم لیکونه لیکل شوي وو، د غایوس په نوم د کلیسا مشر ته لیکل

شوی دی. یوحنا د غایوس قدرداني کوي، که چې هغه د مېلمنو
مسیحیانو سره مرسته کې ده. همدارنه هغه د دیوترفیس په هکله
چې د مذهبي ولنې یو ان وونکی مشر دی، خبرداری ورکوي

که هغه د هغو مسیحیانو سره مخالفت کوي.

د موضوعانو لست
سالمونه: ۱: ۱ - ۴

همکاري او مخالفت: ۱: ۵ - ۱۲
وروستن خبرې: ۱: ۱۳ - ۱۵

سالمونه

 د کلیسا د مشر له خوا ران غایوس ته چې په رتیا راباندې

 زما رانه ملریه! زه دعا کوم چې په هر کار کې ران دی. 
بریالی اوسې او لکه نه چې په روحاني توه روغ او جو یې، نو

 کله چې ینې ورونه همداسې په جسماني توه هم واوسې. 
راغلل او ماته یې ستا د وفادار په هکله شاهدي راکه او دا چې ته
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 د دې تل په رتینې الره ژوند تېروې، نو ېر خوشحاله شوم. 
نه زیاته خوشحالي ماته په بل هې شي کې نشته چې کله واورم چې

زما اوالدونه په رتینې الره روان دي.

د غایوس همکاري او د دیوترفیس مخالفت

 رانه دوسته! ته په هغه خدمت کې چې دې مسیحیانو ته یې

 هغوی د دې کوې ېر وفادار یې، که ه هم ته هغوی نه پېژنې. 
ای کلیسا ته وویل چې د هغوی سره ومره مینه کوې. مهربانې

وکه د هغوی سره په سفر کې داسې مرسته وکه لکه د هغو خلکو په
 که چې هغوی مسیح ته د شان چې د خدای خدمت کوي. 
خدمت کولو په خاطر په سفر روان شول او د بې دینه خلکو نه یې

 نو مون باید د داسې خلکو سره هې مرسته ونه غوتله. 
مرسته وکو او د حقیقت په خپرولو کې د هغوی سره ملري شو.

 ما ستاسو کلیسا ته یو لیک ولېه، خو دیوترفیس چې خپل

 که زه درغلم، ان د نورو خه لو ایي، زما خبرې نه مني. 
نو د هغو کارونو په هکله چې هغه یې کوي او زمون په هکله بېایه
او بدې خبرې کوي، خبرې وکم. هغه ال په دې هم قناعت نه کوي،
بلکې مېلمنو مسیحیانو ته د هرکلي ویلو نه هم انکار کوي او نور هم
نه پرېدي چې هغوی ته هرکلی ووايي او د هغوی مرسته کوونکي د

کلیسا خه شي.

 زما رانه دوسته، د بد پیروي مه کوه، بلکې د نېک پیروي

کوه. کوم خلک چې نېک کارونه کوي، هغوی د خدای اوالدونه دي
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او وک چې بد کارونه کوي، هغوی هېکله هم خدای نه دی لیدلی.
 ول خلک د دیمیتریوس په هکله ه شاهدي ورکوي او

حقیقت همدا دی. مون هم د هغه په هکله ه شاهدي ورکوو او ته
پوهېې چې زمون شاهدي رتیا ده.

وروستن خبرې

 زما سره ېرې خبرې شته چې غوام تاته یې وکم، خو زه نه

 زه هیله لرم چې ېر غوام چې تاته هغه په قلم باندې ولیکم. 
زر دې ووینم او مخامخ در سره خبرې وکم.

 سالمتي دې وي په تا باندې. ول دوستان دې درباندې

سالمونه وایي، زمون هر یو دوست ته سالمونه ووایه.
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