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จดหมาย จาก
ยอหน์

ฉบับ ต้ี สอง
ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮบั วา่ ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ 

น้ี คือ ยอหน์ ผู้ เป๋นอคัรทูต ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น หละ
หวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-90

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี แล้ว ฝาก ไว ้กับ เป้ือน บาง คน 
ของ ต้าน ต้ี ได้ มา แอว่ หา ต้าน หมู่ เขา ได้ บอก ต้าน เถิง เรือ่ง 
ก๋าน สอน ผิด ใน คริสตจักร ของ หมู่ เขา ใน ข้อ ต้ี น่ึง ยอหน์ ได้ 
อา้งเถิง แม่ญิง ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ แม่ญิง คน น้ี คง อา้ง เถิง ผู้
เจ้ือ ใน ครสิตจักร ของ เป้ือน ต้าน เซิง่ อยู ่ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ 
ใน สมัย น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ เตือ๋น เรือ่ง ก๋าน สอน ของ 
ผู้ สอน ผิด ต้ี เตียว ตาง ไป ต๋าม ค ริสต จักร ต่าง ๆ แล้ว สอน 
วา่ พระเยซู ครสิต์ บ่ ใจ้ พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ ยอหน์ ได้ 
ออ้นวอน ผู้เจ้ือ หื้อ เจ้ือฟัง กํา สัง่ ต่าง ๆ ของ พระครสิต์

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง ต้าน แม่

ญิง๑ ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ กับ ลูก ๆ ของ ต้าน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั 
แต๊ ๆ บ่ ใจ้ ข้าพเจ้า คน เดียว เน่อ แต่ กู้ คน ต้ี ฮู้ จัก ความ จรงิ ก็ 
ฮกั หมู่ ต้าน ตวย 2 ต้ี หมู่ เฮา ฮกั ต้าน ก็ ยอ้น หมู่ เฮา มี ความ จรงิ 
อยู ่ใน ใจ๋ กับ ความ จรงิ น้ี จะ อยู ่กับ หมู่ เฮา ตลอด ไป
๑ 1:1 1:1 แม่ญิง น้ี อาจ จะ หมายเถิง แม่ญิง คน น่ึง กาวา่
อาจ จะ หมายเถิง ครสิตจักร ส่วน ลูก ๆ ของ นาง อาจ อา้ง เถิง สมาชกิ ครสิตจักร น้ัน
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3 ขอ หื้อ พระเจ้า พระบิดา กับ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ 
พระบิดา หื้อ พระคุณ ความ เมตต๋า กับ สันติสุข กับ หมู่ เฮา ใน 
ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา มี จีวติ ต๋าม ความ จรงิ กับ มี ความ ฮกั ต่อ กัน๋ และ 
กัน๋

ก๋าน ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน ความ จรงิ
4 ข้าพเจ้า ดีใจ๋ นัก ขนาด ต้ี ฮู ้วา่ ลูก ๆ ของ ต้าน บาง คน ใจ๊ จี

วติ ต๋าม ความ จรงิ น้ัน เหมือน กับ ต้ี พระบิดา ได้ สัง่ หมู่ เฮา ไว้
5 แล้ว ต๋อน น้ี ต้าน แม่ญิง เหย ข้าพเจ้า บ่ ได้ เขียน กําสัง่ ใหม่ 
หื้อ กับ ต้าน แต่ น่ี เป๋น กําสัง่ ต้ี หมู่ เฮา มี มา ตัง้แต่ เก๊า แล้ว คือ 
ขอ หื้อ ฮกั กัน๋ 6 ความ ฮกั น้ี ต้ี ข้าพเจ้า อู ้มา หมายเถิง ก๋าน เยยีะ 
ต๋าม กําสัง่ ของ พระเจ้า กําสัง่ น้ี คือ หื้อ ฮกั กัน๋ และ กัน๋ เหมือน 
กับ ต้ี หมู่ ต้าน เกย ได้ยนิ มา แล้ว ตัง้แต่ เก๊า

7 มี หมู่ ขี้ จุ นัก ขนาด ออก มา ใคว ่โลก น้ี คน หมู่ น้ี บ่ ยอมฮบั วา่ 
พระเยซู ครสิต์ ได้ เข้า มา ใน โลก น้ี เป๋น มนษุย ์แต๊ ๆ คน จาอี ้เป๋น 
ตึง คน ขี้ จุ เป๋น ตึง ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ 8 หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เป้ือ 
บ่ หื้อ สิง่ ต้ี หมู่ เฮา ได้ ลง แฮง ไป แล้ว น้ัน ต้อง เสีย ไป กับ ต้าน จะ 
ได้ ฮบั รางวลั น้ัน อยา่ง เต๋มต้ี

9 คน ไหน ต้ี ล่น ล้ําหน้า ไป กับ บ่ ได้ ยดึถือ กํา สัง่ สอน ของ พระ
ครสิต์ คน น้ัน ก็ บ่ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระเจ้า ส่วน คน ไหน ต้ี 
ยดึ ถือ กํา สัง่ สอน น้ี คน น้ัน ก็ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระบิดา ตึง 
พระบุตร ตวย 10 ถ้า มี ใผ มา หา ต้าน แล้ว บ่ ได้ สอน อยา่ง ต้ี พระ
ครสิต์ สอน ก็ บ่ ดี ไป ต้อนฮบั เขา เข้า บ้าน กาวา่ ไป ตัก๊ตวาย เขา
11 ยอ้น ถ้า คน ไหน ต้อนฮบั เขา ก็ เต้า กับ วา่ คน น้ัน มี ส่วน ฮว่ม 
ใน สิง่ บ่ ดี ต้ี เขา เยยีะ ตวย

12 ข้าพเจ้า ยงั มี แหม หลาย เรือ่ง ต้ี ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่ อยาก 
เขียน เป๋น จดหมาย ข้าพเจ้า หวงั วา่ จะ ได้ มา แอว่ หา ต้าน แล้ว 
อู ้กัน๋ ต่อหน้า เป้ือ เฮา จะ ได้ มี ความ สุข ฮว่ม กัน๋ อยา่ง เต๋มต้ี
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13 ลูก ๆ ของ น้องสาว๒ ต้าน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว้ ก็ ฝาก 
ความ ก๊ึดเติง มา หื้อ ต้าน ตวย

๒ 1:13 1:13 อา้งเถิง สมาชกิ ครสิตจักร แหม ต้ี น่ึง
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