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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 ยอหน์

จดหมายฉบั บน ้ีเป็นจดหมายส่วนตัวสัน้ๆจากอคัรสาวก
ยอหน์ไปถึง �ท่านสุภาพสตร ีท่ี ทรงเลือกสรรไว�้ ฉบั บท ีส่อง
น้ี เข ียนขึ้นเพื่อให้เรารูว้า่เราควรจะประพฤติอยา่งไรต่อผู้ ท่ี 
สอนเทียมเท็จ และมีคําเตือนพิเศษวา่ผู้ ท่ี  ไม่ เชื่อคําสอนใน
พระคัมภีร ์เก ่ียวกับพระเยซู ครสิต์  ก็ ยงัไม่ ได้ ความรอด และ
คนเหล่าน้ันไม่ควรได้รบัการต้อนร ับอย ่างครสิเตียน

ความจรงิควบคู่กับความรกั
1 ข้าพเจ้าผู้ ปกครอง  เรยีน  มาย ังท่านสุภาพสตร ีท่ี ทรง

เลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของเธอ  ผู้ ซ่ึงข้าพเจ้ารกัเน่ือง
ด้วยความจรงิน้ัน และมิ ใช ่ แต่ ข้าพเจ้าเท่าน้ัน  แต่ คนทัง้ปวง
ท่ี ได้  รู ้จักความจร ิงก ็ร ักด ้วย 2 เพราะเหน็แก่ความจรงิท่ี อยู ่
ในเราทัง้หลาย และซ่ึงจะดํารงอยู่กับเราเป็นนิตย์ 3 ขอพระ
กรุณาธ ิคุณ พระเมตตาคุ ณ และสันติสุขจากพระเจ้าพระ
บิดา และจากพระเยซู ครสิต์  เจ้ าพระบุตรแหง่พระบิดา สถิต
อยู่กั บท ่านทัง้หลายในความจรงิและในความรกั 4 ข้าพเจ้า
ชื่นชมยนิดีเป็นอยา่งยิง่ท่ี ได้  เห ็นบุตรของท่านดําเนินตาม
ความจรงิ  ตามท่ี เราได้รบัพระบัญญั ติ จากพระบิดา 5 และ
ท่านสุภาพสตรี  บัดน้ี ข้าพเจ้าขอวงิวอนท่าน  มิใช ่เสมือน
หน่ึงวา่ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญั ติ  ใหม่  ให ้ แก่  ท่าน  แต่ เป็นพระ
บัญญั ติ  ท่ี เราได้ มี มาแล้วตัง้แต่ เริม่แรก น่ั นก ็คือให้เราทัง้
หลายรกัซ่ึ งก ันและกัน 6 และความรกัน้ั นก ็ คือ การท่ีเราทัง้
หลายดําเนินตามพระบัญญั ติ ของพระองค์  น่ี เป็นพระบัญญั 
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ติ น้ันซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิได้ฟังมาตัง้แต่ เริม่แรก เพื่อท่าน
ทัง้หลายจะดําเนินตาม

อยา่รว่มสามั คค ีธรรมกับผู้ ท่ี  ไม่ได้  อยู ่ในพระโอวาท
7 เพราะวา่มี ผู้ ล่อลวงเป็ นอ ันมากออกเท่ียวไปในโลก คือ

คนท่ี ไม่ รบัวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาเป็นมนษุย์ คนน้ัน
แหละเป็นผู้ ล่อลวงและเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ 8 ท่าน
ทัง้หลายจงระวงัตัวให ้ดี เพื่อเราจะได้ ไม่ สูญเสียสิง่ท่ีเราได้
กระทํามาแล้ว  แต่ จะได้รบับําเหน็จเต็ มท ่ี9  ผู้ ใดละเมิดและ
ไม่ อยู ่ในพระโอวาทของพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็ ไม่มี  พระเจ้า  ผู้ ใด
อยู่ในพระโอวาทของพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็ มี ทัง้พระบิดาและ
พระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นําพระโอวาทน้ี มาด 
้วย อยา่รบัเขาไวใ้นเรอืน และอยา่ขอพรใหเ้ขาเลย 11 เพราะ
วา่ผู้ ท่ี ขอพรให ้เขา  ก็  เข ้าส่วนในการกระทําชัว่ของเขาน้ัน
12 ข้าพเจ้าย ังม ีข้อความอกีหลายข้อท่ีจะเขียนมาถึงท่าน  
แต่  ก็  ไม่ อยากจะเขียนด้วยกระดาษและน้ําหมึก ข้าพเจ้าหวงั
ใจวา่จะมาหาท่าน และสนทนากันต่อหน้า เพื่อความปี ติ  
ยนิดี ของเราจะได้ เต็มเป่ียม 13 บรรดาบุตรของน้องสาวของ
ท่านท่ี ได้ ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายงัท่าน เอ
เมน
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