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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ยอห์น

จดหมายฉบับนี้ เป็น จดหมายส่วนตัว สัน
้ ๆจากอัครสาวก
ยอห์นไปถึง “ท่านสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว้” ฉบับที่สอง
นี้ เขีย นขึ้น เพื่อ ให้ เรา รู ้ ว่า เรา ควร จะ ประพฤติ อย่างไร ต่อ
ผู้ที่สอนเทียมเท็จ และมีคําเตือนพิเศษว่าผู้ที่ไม่เชื่อคําสอน
ใน พระ คัมภีรเก
์ ี่ย วกับ พระ เยซูคริสต์ก็ยัง ไม่ได้ความ รอด
และคนเหล่านั ้นไม่ควรได้รบ
ั การต้อนรับอย่างคริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก
ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง เรียน มายัง ท่าน สุภาพ สตรีที่ทรง
เลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของเธอ ผู้ซึ่ง ข้าพเจ้า รัก เนื่ อง
ด้วย ความ จริง นั ้น และ มิใช่แต่ข้าพเจ้า เท่านั ้น แต่คน ทัง้
ปวงที่ได้รู จั
้ ก ความจริงก็รกด
ั ้วย 2 เพราะเห็น แก่ ความจริง
ที่อยูใน
่ เรา ทัง้ หลาย และ ซึ่ง จะ ดํารง อยู่ กับ เรา เป็น นิ ตย์
3 ขอ พระ กรุ ณา ธิคุณ พระ เมตตา คุณ และ สันติสุข จาก
พระเจ้า พระบิดา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่ง
พระบิดา สถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายในความจริงและในความ
4
รัก ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ ที่ได้เห็ นบุตรของท่าน
ดําเนิ น ตามความจริง ตามที่เราได้ รบ
ั พระบัญญัติจากพระ
บิดา 5 และ ท่าน สุภาพ สตรี บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอ วิงวอน ท่าน
มิใช่เสมือนหนึ่ ง ว่า ข้าพเจ้า เขียนพระบัญญัติใหม่ให้แก่ท่าน
แต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มีมาแล้วตัง้ แต่เริม
่ แรก นั ่นก็คือ
6
ให้เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน และความรักนั ้นก็คือ การ
ที่ เราทัง้ หลายดําเนิ น ตามพระบัญญัติของพระองค์ นี่ เป็น
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พระ บัญญัตินั ้น ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ ได้ ฟัง มา ตัง้ แต่เริม
่
แรก เพื่อท่านทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่
เพราะว่า มีผู้ล่อ ลวงเป็นอัน มากออกเที่ยวไปในโลก คือ
คน ที่ไม่รับ ว่า พระ เยซูคริสต์ได้เสด็จ มา เป็น มนุษย์ คน นั ้น
แหละ เป็น ผู้ ล่อลวง และ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ 8 ท่าน
ทัง้ หลายจงระวัง ตัว ให้ดี เพื่อ เราจะได้ไม่สูญ เสีย สิง่ ที่ เราได้
กระทํา มาแล้ว แต่จะได้ รบ
ั บําเหน็ จ เต็มที่ 9 ผู้ใดละเมิด และ
ไม่อยูในพระโอวาทของพระคริ
่
สต์ ผู้นั ้นก็ไม่มีพระเจ้า ผู้ใด
อยู่ ใน พระ โอวาท ของ พระ คริสต์ ผู้นั ้นก็มีทัง้ พระ บิดา และ
พระบุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นําพระโอวาทนี้ มาด้วย
อย่า รับ เขาไว้ ในเรือน และอย่า ขอพรให้ เขาเลย 11 เพราะ
ว่า ผู้ที่ขอ พร ให้เขา ก็เข้า ส่วน ใน การก ระ ทํา ชัว่ ของ เขา นั ้น
12 ข้าพเจ้า ยังมี ข้อความ อีก หลาย ข้อ ที่ จะ เขียน มา ถึง ท่าน
แต่ก็ไม่อยาก จะ เขียน ด้วย กระดาษ และ นํ้า หมึก ข้าพเจ้า
หวัง ใจว่า จะมาหาท่าน และสนทนากัน ต่อ หน้า เพื่อ ความ
ปีติยินดีของเราจะได้เต็ม เปี่ ยม 13 บรรดาบุตรของน้ องสาว
ของท่านที่ได้ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายังท่าน
เอเมน
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