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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

3 ยอห์น

ฉบับที่สามนี้ เขียนโดยอัครสาวกยอห์นไปถึงกายอัส ซึ่งมี
ชื่อ เสียง ดี ใน การ ต้อนรับ แขก พวก บรรพ บุ รุ ษ ของ ค ริ สต
จักรได้ เป็น พยานว่า ผู้ที่เขียนฉบับที่ 2 และ 3 นี้ เป็นอัค รสา
วกยอห์น อาจารย์ เอซูเบียสเข้าใจว่ายอห์นได้เขียนฉบับที่ 2
และ 3 หลัง จากที่ท่านได้ รบ
ั การปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ่ง
หลังจากที่ท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบับนี้ได้ยกย่อง กาย อัส สําหรับ การ ประพฤติ แบบ
คริสเตียน ของ เขา ได้ เตือน เขา ถึง เรือ
่ งดิ โอ เต ร เฟส (ซึ่ง
เป็นผู้สอนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น) และได้ ยกย่องผู้ชายคน
หนึ่ งชื่อเดเมตริอส
ั

1

จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก

ข้าพเจ้า ผู้ปกครอง เรียน กาย อัส ที่รัก ผู้ซึ่ง ข้าพเจ้า
รัก เนื่ อง ด้วย ความ จริง นั ้น 2 ท่าน ที่รัก ข้าพเจ้า ปรารถนา
มากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะ ให้ ท่าน จําเริญ ขึ้น และ มี สุขภาพ ดี
เหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านจําเริญ อยูนั
่ ้น 3 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า ชื่นชม ยินดี เป็น อย่าง ยิง่ เมื่อ พวก พี่ น้ อง ได้มา
และ เป็น พยาน ถึง ความ จริง ที่อยูในตั
่
วท่าน ตาม ที่ท่าน ได้
4
ดําเนิ นตามความจริงนั ้น ไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ข้าพเจ้ายินดี
ยิง่ กว่า นี้ คือ ที่ได้ยินว่า บุตร ทัง้ หลาย ของ ข้าพเจ้า ดําเนิ น
ตามความจริง
การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
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ท่าน ที่รัก เมื่อ ท่าน กระทํา สิง่ ใด แก่พี่น้ อง และ แก่คน
แปลกถิน
่ ท่านก็ กระทํา อย่างสัตย์ซื่อ 6 เขาเหล่า นั ้น ได้ เป็น
พยาน ต่อ หน้า ค ริ สต จักร ถึง ความ รัก ของ ท่าน ถ้า ท่าน จะ
ช่วยจัดส่งเขาเหล่านั ้นในการเดินทางของเขา ตามที่สมควร
ตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็จะกระทําดี 7 เขาเหล่านั ้น
ได้ ออกไปเพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์ และไม่ได้รับ
สิง่ ใดจากพวกต่างชาติเลย 8 ฉะนั ้นเราควรต้อนรับคนอย่าง
นั ้น เพื่อเราจะได้เป็นผู้รว่ มงานกับความจริง
คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส
ข้าพเจ้า ได้เขียนถึง คริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส ผู้อยาก
จะเป็น ใหญ่ เป็น โตท่ามกลางพวกเขาหาได้ รบ
ั รองเราไว้ไม่
10 เหตุฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะจดจํา การกระทํา ทัง
้
หลายของเขา คือ ที่ เขาพรํา่ กล่าวใส่ ความเราด้วยถ้อยคํา
ประสงค์ร้าย และเท่า นั ้นก็ ยงั ไม่สาแก่ ใจ เขาเองไม่ ยอมรับ
รองพี่น้องเหล่านั ้น และหนําซํ้ายังกีดกันคนที่ใคร่จะรับรอง
เขา และไล่ เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่รัก อย่า
เอา เยีย
่ ง สิง่ ที่ชัว่ แต่จง เอา อย่าง สิง่ ที่ดี ผู้ที่ทําดีก็มา จาก
พระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
9

คําสรรเสริญสําหรับเดเมตริอส
ั
12 เดเมตริอส
ั ได้ รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง และความ
จริงเองก็ เป็นพยานอยู่ในตัวของมันเองอยูแล้
่ ว ใช่แล้ว เรา
เองก็ เป็น พยานด้วย และท่านก็รู ว่้ า คํา พยานของเราเป็น
ความ จริง 13 ข้าพเจ้า มี หลาย เรือ
่ ง ที่ จะ เขียน แต่ไม่อยาก
จะเขียนถึง ท่านด้วยนํ้า หมึก และปากกา 14 แต่ข้าพเจ้า หวัง
ใจ ว่า จะ ได้ พบ ท่าน ใน เร็วๆ นี้ และ จะ ได้พูดกัน ต่อ หน้า ขอ
สันติสุข จง มีแก่ท่าน บรรดา สหาย ของ เรา ฝาก คํา คํานั บ
มายัง ท่าน ขอฝากความระลึก ถึง มายัง บรรดาสหายแต่ละ
คนตามชื่อของเขานั ้น
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