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จดหมาย จาก
ยอหน์

ฉบับ ต้ี สาม
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ ยอหน์ ผู้ เป๋น อคัรทูต ต้าน เขียน 

จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี ต้าน เฒ่า แล้ว จดหมาย ฉบับ น้ี เขียน 
ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-90

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เถิง ป้อจาย คน น่ึง จ้ือ กายอสั
ต้าน ขอ หื้อ กายอสั จ้วย แก้ ป๋ัญหา ใน ครสิตจักร ต้ี อยู ่ใก้ ๆ หัน้
คือ ใน ครสิตจักร น้ี มี คน จ้ือ เดเมตรอิสั ต้ี บ่ ยอมฮบั สิทธ ิอาํนาจ 
ของ ยอหน์ คริสตจักร น้ี คง อยู ่ใน แควน้ เอเชยี สมัย น้ี อยู ่ใน 
ประเทศ ตุรกี

ยอหน์ เน้น เถิง ความ สําคัญ ของ ก๋าน ติดต๋าม ความ จรงิ ต้ี 
อยู ่ใน กํา สอน ของ พระเยซู อยา่ง มัน่คง กับ ก๋าน ใจ๊ จีวติ โดย 
ความ ฮกั

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เถิง กาย อสั 

เป้ือน ฮกั เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั แต๊ ๆ 2 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย ข้าพเจ้า 
ขอ อธษิฐาน หื้อ ต้าน จํา๋เรญิ ใน กู้ อยา่ง กับ มี สุขภาพ ต้ี ดี 
เหมือน กับ ต้ี จิต วญิญาณ ของ ต้าน ก่ําลัง เป๋น อยู่ 3 เม่ือ ใด ต้ี มี 
ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ บาง คน มา บอก วา่ ต้าน ยงั ยดึมัน่ อยู ่ใน ความ จรงิ 
กับ ยงั ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ จรงิ น้ัน ข้าพเจ้า ดีใจ๋ ขนาด 4 บ่ มี อะ
หยงั เยยีะ หื้อ ข้าพเจ้า ดีใจ๋ นัก ไป เหลือ น้ี แหม แล้ว เม่ือ ได้ยนิ 
วา่ ลูก ๆ ของ ข้าพเจ้า ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ จรงิ น้ัน

ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต่อ กัน๋ ใน ครสิตจักร
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5 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย ต้าน เยยีะ หื้อ หนั เถิง ความ ซ่ือสัตย ์ของ 
ต้าน เม่ือ ต้าน จ้วย เหลือ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ แม้แต่ บาง คน ต้ี ต้าน 
บ่ เกย ฮู้ จัก มา ก่อน เลย 6 หมู่ เขา ได้ อู ้เถิง ความ ฮกั ของ ต้าน 
หื้อ ครสิตจักร ต้ี น่ี ฟัง ก็ จะ เป๋น ก๋าน ดี นัก ขนาด ถ้า ต้าน จะ จ้วย 
ส่ง หมู่ เขา เตียวตาง ต่อ ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋ 7 ยอ้น หมู่ เขา 
เตียวตาง ไป เป้ือ ฮบัใจ๊ พระครสิต์๑ กับ บ่ ยอมฮบั ความ จ้วย
เหลือ จาก คน ต้ี บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า 8ยอ้น จาอัน้ หมู่ เฮา ควร จะ จ้วย
เหลือ คน จาอี้ เป้ือ จะ ได้ ฮว่ม ฮบัใจ๊ กับ หมู่ เขา ใน ก๋าน เปิดเผย 
ความ จรงิ ตวย

9ข้าพเจ้า ได้ เขียน เถิง ครสิตจักร แต่ ดีโอเตรเฟส คน ต้ี ซอบ 
เป๋น ใหญ่ ใน ครสิตจักร น้ัน เขา บ่ ยอมฟัง หมู่ เฮา เลย 10 รอ ถ้า 
หื้อ ข้าพเจ้า มา เถิง ก่อน เต๊อะ แล้ว จะ จ๊ี หื้อ หนั วา่ เขา ได้ เยยีะ 
อะหยงั ลง ไป พ่อง รวม ตึง เรือ่ง ต้ี เขา ไป เล่าขวญั ใส่ฮา้ย หมู่ เฮา
ป๋าย บ่ ปอ เขา บ่ ยอม ต้อนฮบั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ หมู่ น้ัน ต้ี เตียวตาง มา
แล้ว ยงั ไป สัง่ หา้ม ผู้เจ้ือ คน อื่น ต้ี อยาก ต้อนฮบั คน หมู่ น้ัน แหม 
ตวย ถ้า ใผ บ่ เยยีะ ต๋าม เขา ก็ จะ ไล่ คน น้ัน ออก จาก ครสิตจักร

11 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย หา้ม เอา อยา่ง สิง่ ต้ี บ่ ดี แต่ หื้อ เอา อยา่ง 
สิง่ ต้ี ดี คน ต้ี เยยีะ ดี น้ัน ก็ เป๋น ของ พระเจ้า ส่วน คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี 
น้ัน ก็ บ่ เกย ฮู้ จัก พระเจ้า 12 กู้ คน อู ้ยกยอ่ง เดเมตริอสั ก๋าน 
ใจ๊ จีวติ ต๋าม ความ จรงิ ของ เขา ก็ เยยีะ หื้อ หนั วา่ เขา สมควร 
ได้ฮบั ก๋าน ยกยอ่ง หมู่ เฮา ก็ ยกยอ่ง เขา ตวย กับ ต้าน ก็ ฮู ้วา่ ต้ี 
ข้าพเจ้า อู ้มา ตึงหมด น้ี เป๋น ความ จรงิ

13 ข้าพเจ้า ยงั มี แหม หลาย เรือ่ง ต้ี ใค่ บอก ต้าน แต่ บ่ อยาก 
เขียน เป๋น จดหมาย 14 ข้าพเจ้า หวงั วา่ จะ ได้ ปะ ต้าน เวย ๆ น้ี
แล้ว เฮา จะ ได้ อู ้กัน๋ ต่อหน้า

๑ 1:7 1:7 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี เป๋น กํา วา่ พระนาม 



3 ยอหน์ 15 iii 3 ยอหน์ 15

15 ขอ พระเจ้า หื้อ สันติสุข กับ ต้าน เป้ือน ๆ ต้ี น่ี ฝาก ความ 
ก๊ึดเติง มา หื้อ ต้าน จ้วย ฝาก ความ ก๊ึดเติง หื้อ กับ เป้ือน ๆ แต่ 
ละ คน ต้ี หัน้ ตวย
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