จดหมายฝากของยอหน
โดย
โอลิเวอร บี. กรีน

จดหมายฝากฉบับที่สองของยอหน

2 ยอหน
1) ขาพเจาผูปกครอง เรียน มายังทานสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว และบรรดาบุตรของเธอ ผูซึ่งขาพเจารักเนื่องดวยความจริงนั้น
และมิใชแตขาพเจาเทานั้น แตคนทั้งปวงที่ไดรูจักความจริงก็รักดวย
2) เพราะเห็นแกความจริงที่อยูในเราทั้งหลาย และซึ่งจะดํารงอยูกับเราเปนนิตย
3) ขอพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ และสันติสุขจากพระเจาพระบิดา และจากพระเยซูคริสตเจาพระบุตรแหงพระบิดา สถิต
อยูกับทานทั้งหลายในความจริงและในความรัก
4) ขาพเจาชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นบุตรของทานดําเนินตามความจริง ตามที่เราไดรับพระบัญญัติจากพระบิดา
5) และทานสุภาพสตรี บัดนี้ขาพเจาขอวิงวอนทาน มิใชเสมือนหนึ่งวาขาพเจาเขียนพระบัญญัติใหมใหแกทาน แตเปนพระ
บัญญัติที่เราไดมีมาแลวตั้งแตเริ่มแรก นั่นก็คือใหเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน
6) และความรักนั้นก็คือ การที่เราทั้งหลายดําเนินตามพระบัญญัติของพระองค นี่เปนพระบัญญัตินั้นซึ่งทานทั้งหลายไดยินไดฟง
มาตั้งแตเริ่มแรก เพื่อทานทั้งหลายจะดําเนินตาม
7) เพราะวามีผูลอลวงเปนอันมากออกเที่ยวไปในโลก คือคนที่ไมรับวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมาเปนมนุษย คนนั้นแหละเปนผู
ลอลวงและเปนปฏิปกษตอพระคริสต
8) ทานทั้งหลายจงระวังตัวใหดี เพื่อเราจะไดไมสูญเสียสิ่งที่เราไดกระทํามาแลว แตจะไดรับบําเหน็จเต็มที่
9) ผูใดละเมิดและไมอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผูนั้นก็ไมมีพระเจา ผูใดอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผูนั้นก็มีทั้งพระบิดา
และพระบุตร
10) ถาผูใดมาหาทานและไมนําพระโอวาทนี้มาดวย อยารับเขาไวในเรือน และอยาขอพรใหเขาเลย
11) เพราะวาผูที่ขอพรใหเขา ก็เขาสวนในการกระทําชั่วของเขานั้น
12) ขาพเจายังมีขอความอีกหลายขอที่จะเขียนมาถึงทาน แตก็ไมอยากจะเขียนดวยกระดาษและน้ําหมึก ขาพเจาหวังใจวาจะมา
หาทาน และสนทนากันตอหนา เพื่อความปติยินดีของเราจะไดเต็มเปยม
13) บรรดาบุตรของนองสาวของทานที่ไดทรงเลือกสรรไว ฝากความระลึกถึงมายังทาน เอเมน
จดหมายฝากฉบับที่สองไดวางรากฐานสําคัญถึงเรื่องการดําเนินชีวติ สวนตัวของผูเชื่อในทุกวันนี้ซึ่ง “มีผูลอลวงเปนอัน
มากออกเที่ยวไปในโลก” (ขอ 7) ผูลอลวงนั้นมีอยู “เปนอันมาก” ในยุคสมัยของยอหน และในทุกวันนีก้ ็ยิ่งมีมากขึ้นไปอีก
คําไขที่สําคัญใน 2 ยอหน คือคําวา “ความจริง” ซึ่งอางอิงถึงความจริงทั้งปวงที่พระเจาทรงสําแดง หรือพระวจนะ
ทั้งหมดของพระเจา
พระวจนะของพระเจาคือสิทธิอํานาจเดียวเทานั้นสําหรับหลักคําสอนและคําแนะนําถึงชีวิตและการประพฤติตนในแต
ละวันของผูเชื่อ พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจา และพระคัมภีรทุกตอนเปนประโยชนแกเรา (2 ทิโมธี 3 : 16, 17)

“ความจริง”
ขอ 1 “ขาพเจาผูปกครอง เรียน มายังทานสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว และบรรดาบุตรของเธอ ผูซึ่งขาพเจารักเนื่อง
ดวยความจริงนั้น และมิใชแตขาพเจาเทานั้น แตคนทั้งปวงที่ไดรูจักความจริงก็รักดวย”
“ความจริง” และความรัก ไมสามารถแยกจากกันไดในชีวิตคริสเตียน ตั้งแตเริ่มตนจนถึงบั้นปลาย พระเยซูทรงเปน
ความจริง พระวจนะก็เปนความจริง (ยอหน 14 : 6 ; 17 : 17) พระเจาทรงเปนความรัก (1 ยอหน 4 : 8) ความจริง พระเจา
พระคริสต และความรัก คือสวนสําคัญในความเชื่อคริสเตียนที่ไมสามารถแยกจากกันได
ในขอแรกนี้ ยอหนผูเปนที่รัก ไดระบุถึงผูอานของทานวาเปน “ทานสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว และบรรดาบุตรของ
เธอ” บางคนกลาววาคําพูดนี้เล็งถึงคริสตจักร แตคํานี้สําหรับผมดูเหมือนเปนหลักฐานวา “ทานสุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว” คือ
สตรีคริสเตียนผูซึ่งไดตอนรับองคพระเยซูคริสตเจา ยอมรับหลักคําสอนของพระคริสต และเปนแบบอยางถึงพระคุณอยางแทจริง
ควบคูไปกับบรรดาบุตรของเธอ บานของเธอเปนบานในแบบที่บานของคริสเตียนทุกคนควรจะเปน ขอนี้ทําใหผมนึกถึงบานของ
มารีย มารธา และลาซารัส ที่ซึ่งพระเยซูทรงรักที่จะเสด็จไปเยี่ยมเยียน
ในความเปนไปไดทุกอยาง สตรีที่ทรงเลือกไว ซึ่งไดถูกกลาวถึงในที่นี้ ไดยินถึงพระกิตติคุณและไดถูก นํามาถึงความรู
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตอันสามารถชวยใหรอดไดผานทางพันธกิจของยอหน และถาเธอยังไมไดรับการชวยใหรอดผานทางพันธกิจ
ของทาน อยางนอยเธอก็ไดรับคําสอน ความเขาใจ และการเสริมกําลังโดยทางนั้น เปนไปไดวาผูเชื่อคนนี้ไ ดเขียนจดหมายถึง
ยอหนเพื่อขอคําแนะนําเกี่ยวกับพวกผูสอนเทียมเท็จและพวกปฏิปกษพระคริสต ซึ่งมีอยูแลวตั้งแตในชวงเวลานั้น และเปนที่
ชัดเจนวาจดหมายฝากของยอหนเปนคําตอบของคําถามของเธอนั้น
ยอหนกลาวถึงสตรีที่ทรงเลือกไวผูนี้วาเปนผูที่ทานรัก “เนื่องดวยความจริงนั้น” แลวทานก็กลาวถึงความจริงที่วาผูเชื่อ
แททุกคนจะรักผูเชื่อคนอื่นๆทุกคนดวย เปนไปไมไดที่จะเปนคริสเตียนที่บังเกิดใหมแลวและไมรักคริสเตียนคนอื่นๆ เพราะเราทุก
คนลวนเปนอวัยวะของกายเดียวกัน คือพระกายของพระคริสตหรือคริสตจักรของพระเจาผูทรงพระชนมอยู ความรักที่แทจริง
ไมไดมีอยูใ นระหวางผูเชื่อกับผูที่ไมเชื่อ ในที่นี้หมายความวาระหวางผูเชื่อกับผูที่ไมเชื่ออาจมีความรักในแบบที่มนุษยรูจักอยูจริง
แตไมใชความรักในลักษณะที่วาพระเจาทรงเปนความรัก
ขอ 2 “เพราะเห็นแกความจริงที่อยูในเราทั้งหลาย และซึ่งจะดํารงอยูกับเราเปนนิตย”
ขอนี้ตอเนื่องมาจากขอ 1 ในอีกนัยหนึ่ง ยอหนและผูเชื่อคนอื่นๆรักสตรีผูนี้และบรรดาบุตรของเธอเพราะพวกเขารัก
ความจริง ผูเชื่อแททุกคนเปนผูครอบครองความจริงและความรักของพระเจา และมีความชื่นชมยินดีในการอยูรวมกันและการ
สามัคคีธรรมกับผูเชื่อคนอื่นๆ ความจริงไดนําใหแตละคน แตละครอบครัว เพื่อนบาน และชุมชน มาอยูรวมกันดวยความรักซึ่ง
กันและกันอยางอบอุน โดยเห็นแกความจริงนั้น เราจึงรักทุกคนที่เปนของความจริง อาจมีบางกรณีที่เราอาจไมไดรักในทุกๆอยาง
ที่คนอื่นๆกระทํา แตเรารักคนทุกๆคน “เพราะเห็นแกความจริงที่อยูในเราทั้งหลาย”
พระเยซูตรัสวา “และทานทั้งหลายจะรูจักความจริง และความจริงนั้นจะทําใหทานทั้งหลายเปนไทย” (ยอหน 8 : 32)
กับโธมัส พระองคตรัสวา “เรา...เปนความจริง” (ยอหน 14 : 6) พระองคทรงอธิษฐานเผื่อพวกสาวกของพระองควา “ขอทรง
โปรดชําระเขาใหบริสุทธิ์ดวยความจริงของพระองค พระวจนะของพระองคเปนความจริง” (ยอหน 17 : 17) ความจริงเดียวกันนี้
ดํารงอยูในใจของผูเชื่อทุกคน “และซึ่งจะดํารงอยูกับเราเปนนิตย” เราจึงไมเพียงแคไดครอบครองความจริงเทานั้น แตความจริง
จะดํารงอยูกับเราตลอดไป ผูเชื่อนั้นบังเกิดใหมโดยพระเจา พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทับอยู พระคริสตทรงอยูในผูเชื่อ ผูเชื่อ
ก็อยูในพระคริสต ดวยเหตุนี้ ความจริงก็อยูในผูเชื่อและผูเชื่อก็อยูในความจริง ถาเราบังเกิดใหมแลว ความจริงก็ดํารงอยูกับเรา
ทุกวัน ทุกขณะในทุกโมงยามแหงชีวิตของเราบนโลกนี้ และจะดํารงอยูกับเราตลอดเปนนิตย คือชั่วนิรันดร

หัวใจของผูเชื่อที่บังเกิดใหมแลวทุกคนเปนบานถาวรสําหรับความจริง และความจริงไดรับการตอนรับในนั้น พระเยซู
ทรงเปนความจริง มารเปนผูมุสา และเมื่อพระเยซูเสด็จมา มารก็ออกไป คุณอาจมั่นใจไดเลยวาที่แหงใดที่มารดํารงอยู ความ
จริงก็ไมไดดํารงอยูในที่แหงนั่น เปนไปไมไดที่มนุษยจะรับใชทั้งความจริงและคํามุสา เปนไปไมไดที่จะรับใชทั้งพระเจาและมาร
ขอ 3 “ขอพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ และสันติสุขจากพระเจาพระบิดา และจากพระเยซูคริสตเจาพระบุตรแหง
พระบิดา สถิตอยูกับทานทั้งหลายในความจริงและในความรัก”
พระคุณเปนดั่งปลายยอดประมิดแหงพระพรฝายวิญญาณ ซึ่งเราไดรับทางพระเยซูคริสต ในฮีบรู 2 : 9 พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ไดท รงสําแดงความจริง ของพระเจ าที่วา พระคุณของพระเจาอนุญาตใหพระเยซูท รงชิมความตายเพื่อมนุษยทุกคน
พระคุณของพระเจาถูกแสดงออกมาในความรักของพระเจา ความรักที่อนุญาตใหพระเยซูทรงรับสภาพเนื้อหนัง และได ทรงชิม
ความตายในรางกายนั้นเพื่อมนุษยทุกคนและเพื่อรับ เอาความบาปของทั้งโลกไปเสีย พระคุ ณนํามาซึ่ง พระเมตตา และหาก
ปราศจากพระคุณก็จะไมมีความเมตตา พระคุณคือความโปรดปรานทั้งๆที่ไมคูควรและไมนาจะไดรับ และพระคุณนํา พาพระ
เมตตามาใหแมจะไมไดมีเหตุอันสมควร พระคุณเดินนําหนาพระเมตตา และโดยพระคุณของพระเจา ความรักของพระเจาก็ไดถูก
แสดงออกมาเมื่อพระเยซูทรงถูกตรึงบนไมกางเขน ดวยเหตุนี้ โดยทางไมกางเขนของพระองค เราจึงไดพบกับ “พระเมตตาคุณ
และสันติสุข” พระเยซูตรัสวา “เรามอบสันติสุขไวใหแกทานแลว สันติสุขของเราที่ใหแกทานนั้น เราใหทานไมเหมือนโลกให อยา
ใหใจของทานวิตกและอยากลัวเลย” (ยอหน 14 : 27)
อิสยาหก็ไดกลาววา “ใจแนวแนในพระองคนั้น [พระเยซู] พระองคทรงรักษาไวในสันติภาพอันสมบูรณ...” (อิสยาห 26 :
3)
สังเกตวายอหนไดกลาววา “พระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ และสันติสุขจากพระเจาพระบิดา” พระเจาพระบิดาทรง
เปนผูที่รัก เรามากจนพระองคทรงเต็มพระทัยสงพระบุตรองคเดียวของพระองค มาสิ้นพระชนมเพื่อเรา เราจึงชื่นชมยินดีใน
พระองค (โรม 5 : 11) เพราะเปนพระองคที่ทรงกําหนดไวลวงหนาใหพระเยซูทรงเปนผูชําระหนี้บาป (1 เปโตร 1 : 18 - 23)
พระคุณ พระเมตตา และสันติสุข เปนของเราเพราะพระเจาพระบิดาทรงรักเราและองคพระเยซูคริสตเจาไดทรงสิ้นพระชนมเพื่อ
เรา
ยอหนไดกลาวถึงความจริงอันสําคัญเรื่องความเปนพระเจาของพระคริสตในจดหมายฝากฉบับที่สองนี้ คือ “พระบุตร
แหงพระบิดา” พระองคทรงเปนพระคริสตของพระเจา พระองคเสด็จมาเปนมนุษยชื่อเยซู ทรงเปนพระผูชวยใหรอดและองค
พระผูเปนเจา ทั้งหมดนี้ก็เปนเพราะพระคุณของพระเจา
ถอยคําปดทายในขอ 3 (“ในความจริงและในความรัก”) ไมไดเชื่อมโยงกับองคพระเยซูคริสตเจา พระบุตรแหงพระบิดา
แตเชื่อมโยงกับ “พระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ และสันติสุข...สถิตอยูกับทานทั้งหลาย” ในที่นี้ยอหนกําลังอธิษฐานวา พระคุณ
พระเมตตา และสันติสุข “ในความจริงและในความรัก” จะถูกแสดงออกและถูกทําใหเปนที่ประจักษ และผานทางครอบครัวนี้
แกผูที่ทานเขียนถึงวาผูอื่นอาจจะไดมารูจักกับพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจาทางพระเยซูคริสตซึ่งเปนของเรา ผาน
ทางคําพยานของพวกเขา เมื่อเราดําเนินอยูในความจริงและในความรัก เราก็ไดเชิญชวนผูอื่นใหมารูจักกับความจริงและมารับ
ความรักของพระเจา
ขอ 4 “ขาพเจาชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดเห็นบุตรของทานดําเนินตามความจริง ตามที่เราไดรับพระบัญญัติจากพระ
บิดา”
ในที่นี้ยอหนกําลังแสดงความชื่นชมยินดีอยางมากของทานที่ทานไดรูวาบรรดาบุตรของสตรีที่ทรงเลือกไวผูนี้ดําเนินใน
ความจริงและในความรักของพระเจา ไมตอ งสงสัยเลยที่คําพยานของครอบครัวที่แสนวิเศษนี้จะถูกเผยแพรออกไปทั่วประเทศ

ยอหนไมไดบอกเราวาคําพยานถึง ความจริงและความรัก อยางไมธรรมดาของมารดาและบุตรทั้งหลายเหลานี้ที่ทานรูมาเปน
อยางไร แตคําพยานเชนนี้ก็สอดคลองกับมาตรฐานความเชื่อคริสเตียนตามหลักพระคัมภีร ยอหนกลาววา “ดําเนินตามความจริง
ตามที่เราไดรับพระบัญญัติจากพระบิดา” และพระบัญญัติที่ไดรับจากพระบิดาก็คือ “คือใหเราทั้งหลายเชื่อในพระนามของพระ
เยซูคริสตพระบุตรของพระองค และใหเรารักซึ่งกันและกัน” (1 ยอหน 3 : 23)
นายคุกชาวฟลิปปก็ไดรับคําสอนวา “จงเชื่อวางใจในพระเยซูคริสตเจา และทานจะรอดไดทั้งครอบครัวของทานดวย”
(กิจการ 16 : 31) ในยอหน 4 : 46 - 54 เราอานพบเรื่องของขุนนางคนหนึ่งที่มาหาพระเยซูเพื่อขอใหทรงรักษาบุตรชายของเขา
เขาไดเชื่อและไดรับการชวยใหรอดพรอมทั้งครัวเรือนของเขาดวย ความรอดเปนพระพรของครอบครัวจากพระเจา ผมไมไดกําลัง
บอกวาทุกๆครอบครัวนั้นจะเปนคริสเตียนทั้งหมดรอยเปอรเซ็นต และจะไมมีวันเปนเชนนั้น แตผมกําลังบอกวาพระเจาทรง
ประสงคเชนนั้น เปนเรื่องนาเศราเมื่อบรรดาบุตรหลานไมไดดําเนินตามรอยผูปกครองที่อยูในทางของพระเจา และโดยสวนตัวผม
เชื่อวา ถาเราดําเนินตามคําแนะนําของผูมีปญญาในพันธสัญญาเดิมโดยการ “ฝกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป” ถาเราฟูมฟก
บุตรหลานของเราใหอยูในความยําเกรงและในทางของพระเจา พวกเขาจะมาถึงความรอด บางทีอาจไมไดรวดเร็วอยางที่เรา
ตองการใหพวกเขามาถึง แต “ความรอดของครอบครัว” เปนมาจากพระเจา หัวใจของยอหนเปนสุขและทานชื่นชมยินดีอยาง
มากที่ครัวเรือนนี้ดําเนินอยูในความจริง มีชีวิตอยูในความจริง และรักอยางที่พระบิดาทรงบัญญัติไวใหคริสเตียนรักซึ่งกันและกัน
ขอ 5 “และทานสุภาพสตรี บัดนี้ขาพเจาขอวิงวอนทาน มิใชเสมือนหนึ่งวาขาพเจาเขียนพระบัญญัติใหมใหแกทาน แต
เปนพระบัญญัติที่เราไดมีมาแลวตั้งแตเริ่มแรก นั่นก็คือใหเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน”
สาวกผูเปนที่รักไดอนุมานวาพระบัญญัติพื้นฐานของคริสเตียนขอนี้จะเปนที่เขาใจดีในกลุมคนที่ทา นเขียนถึงอยูแลว
ความเชื่อคริสเตียนแทจะนํามาซึ่งความรักระหวางพี่นองเสมอ ยอหนไมไดเขียนพระบัญญัติใหม “แตเปนพระบัญญัติที่เราไดมี
มาแลวตั้งแตเริ่มแรก” (“เริ่มแรก” ในที่นี้หมายถึง ชวงเวลาเมื่อพระกิตติคุณเรื่องพระคุณอันอัศจรรยของพระเจาเริ่มเปนที่รูจัก
ดูในพระกิตติคุณยอหน 15 : 12 - 17)
ความรักตอกันและกันระหวางพี่นองนั้นเปนพระบัญญัติทั่วไปที่เกี่ยวของกับผูเชื่อทุกคน ดวยเหตุนี้ สิ่งนี้จึงถูกประยุกต
เขากับสตรีที่ทรงเลือกและบรรดาบุตรของเธอ ยอหนไดใชเวลาไปมากกับพระบัญญัติพื้นฐานของคริสเตียนขอนี้ ทานรักที่จะ
ดํารงอยูในสิ่งนี้ ทานรักที่จะกลาวกระตุนเตือนบรรดาผูเชื่อในเรื่องนี้ พระบัญญัติแหงรักไดถูกประทานมาโดยพระเยซู และผูเชื่อ
ทุกคนควรเชื่อฟงพระบัญญัตินี้
พระบัญญัติของโมเสสเรียกรองความรัก (เลวีนิติ 19 : 18 ; เฉลยธรรมบัญญัติ 6 : 5 ลูกา 10 : 27) สวนพระบัญญัติของ
พระคริสตเปนความรัก “และความหวังใจมิไดทําใหเกิดความละอาย เพราะเหตุวาความรักของพระเจาไดหลั่งไหลเขาสูจิตใจของ
เรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระองคไดประทานใหแกเราแลว” (โรม 5 : 5) “ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและ
กัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดจากพระเจา และรูจักพระเจา ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวา
พระเจาทรงเปนความรัก” (1 ยอหน 4 : 7 - 8) ดวยเหตุนี้ พระบัญญัติของพระคริสตจึงแทนที่พระบัญญัติของโมเสส เพราะพระ
เยซูทรงสําเร็จทุกๆขีดและทุกๆตัวอักษรในพระบัญญัตินั้น พระเยซูตรัสวา “อยาคิดวาเรามาเพื่อจะทําลายพระราชบัญญัติหรือ
คําของศาสดาพยากรณเสีย เรามิไดมาเพื่อจะทําลาย แตมาเพื่อจะใหสําเร็จ” (มัทธิว 5 : 17) ในกาลาเทีย 5 : 14 เปาโลบอกกับ
เราวา “เพราะวา พระราชบัญญัติทั้งสิ้นนั้นสรุปไดเปนคําเดียว คือวา `จงรักเพื่อนบานเหมือนรักตนเอง'” พระบัญญัติของพระ
คริสต (พระบัญญัติแหงรัก) ไมไดถูกจารึกไวในแผนศิลา แตในหัวใจของผูเชื่อ (ฮีบรู 8 : 8 - 10)
ขอ 6 “และความรัก นั้นก็คือ การที่เราทั้งหลายดําเนินตามพระบัญญัติของพระองค นี่เปนพระบัญญัตินั้นซึ่ง ทาน
ทั้งหลายไดยินไดฟงมาตั้งแตเริ่มแรก เพื่อทานทั้งหลายจะดําเนินตาม”

“ความรักนั้น” ความหมายในที่นี้คือเราไดพิสูจนความรักของเราเมื่อเราดําเนินตามพระบัญญัติของพระเยซู และพระ
บัญญัติของพระองคก็คือใหเราเชื่อในพระนามของพระองคและรักซึ่งกันและกัน เมื่อเราดําเนินตามพระบัญญัติของพระองค เรา
ก็ไดแสดงหลักฐานแหงความรักของเราตอพระเจา
“นี่เปนพระบัญญัตินั้น” ในอีกนัยหนึ่ง นี่คือ “พระมหาบัญญัติ” ในมาระโก 12 : 28 - 31 เมื่อธรรมาจารยคนหนึ่งถาม
พระเยซูวา “พระบัญญัติขอใดเปนเอกเปนใหญกวาบัญญัติทั้งปวง” พระเยซูตรัสตอบวา “พระบัญญัติซึ่งเปนเอกเปนใหญกวา
บัญญัติทั้งปวงนั้นคือ...พวกทานจงรักองคพระผูเปนเจาผูเปนพระเจาของทาน ดวยสุดจิตสุดใจของทาน ดวยสิ้นสุดความคิด และ
ดวยสิ้นสุดกําลังของทาน' นี่เปนพระบัญญัติที่เปนเอกเปนใหญ และพระบัญญัติที่สองนั้นก็เปนเชนกันคือ `จงรักเพื่อนบานเหมือน
รักตนเอง' พระบัญญัติอื่นที่ใหญกวาพระบัญญัติทั้งสองนี้ไมมี”
ในยอหน 13 : 34 - 35 พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองควา “เราใหบัญญัติใหมไวแกเจาทั้งหลายคือใหเจารักซึ่ง
กันและกัน เรารักเจาทั้งหลายมาแลวอยางไร เจาจงรักกันและกันดวยอยางนั้น ถาเจาทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้ง
ปวงก็จะรูไดวาเจาทั้งหลายเปนสาวกของเรา”
บรรดาผูลอลวง และ วิธีปฏิบัติตอพวกเขา
ในหกขอแรกของจดหมายฝากฉบับที่สองนี้ ยอหนไดชี้ใหเห็นอีกครั้งวาผูเชื่อควรจะรักกันและกันและควรจะมี สามัคคี
ธรรมกับกันและกันในความจริง นี่คือพระบัญญัติของพระคริสต
ในขอทายๆของจดหมายฝากของสาวกผูเปนที่รัก ไดชี้ใหเห็นและเนนย้ําอยางชัดเจนถึงแนวทางที่ผูเชื่อควรปฏิบัติตอ
บรรดาผูลอลวง หรือพวกที่สั่งสอนและเทศนาหลักคําสอนเทียมเท็จ
ขอ 7 “เพราะวามีผูลอลวงเปนอันมากออกเที่ยวไปในโลก คือคนที่ไมรับวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมาเปนมนุษย คนนั้น
แหละเปนผูลอลวงและเปนปฏิปกษตอพระคริสต”
แมก ระทั่งในสมัยของยอหน ผูเ ชื่อก็ตองระวัง ตัวอยูตลอดเวลาเพราะตั้งแตตอนนั้นก็มีผูลอลวงจํานวนมากที่ออก
ปฏิบัติการแลว คือผูลอลวงที่ไมยอมรับวา “พระเยซูคริสตไดเสด็จมาเปนมนุษย” นี่หมายความวาคนพวกนี้สอนวาพระเยซูทรง
เปนแคมนุษยคนหนึ่ง แนนอนวาเปนมนุษยผูยิ่งใหญ เปนผูสอนที่ยิ่งใหญ แตก็เปนแคมนุษย ไมใชพระเจาที่เสด็จมาบังเกิด ไมใช
พระเจาที่ทรงรับสภาพมนุษย ใน 1 ยอหน 4 : 2 - 3 ยอหนไดเตือนเกี่ยวกับผูลอลวงเหลานี้ คือวิญญาณเทียมเท็จ ผูเผยพระ
วจนะเทียมเท็จ และปฏิปกษพระคริสต ใครก็ตามที่ปฏิเสธการเสด็จมาบัง เกิดเปนมนุษยของพระคริสตก็เปนผูลอลวงและ
ปฏิปกษพระคริสต (1 ยอหน 2 : 18 ; 4 : 3)
ในมัทธิว 24 : 4 - 5 พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองควา “ระวังใหดี อยาใหผูใดลอลวงทานใหหลง ดวยวาจะมี
หลายคนมาตางอางนามของเรา กลาววา `เราเปนพระคริสต' เขาจะลอลวงคนเปนอันมากใหหลงไป”
เปาโลก็เตือนทิโมธีวา “แตจงเขาใจขอนี้ดวย คือวาในวันสุดทายนั้น จะเกิดเหตุการณกลียุค เหตุวาคนจะเปนคนรัก
ตัวเอง...เขามีสภาพทางของพระเจาภายนอก แตฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย...ถึงจะเรียนกันอยูเสมอ แตก็ไมอาจเรียนรูถึง
ความจริงเลย” (2 ทิโมธี 3 : 1 - 7 บางสวน) ในทุกวันนี้ บรรดาผูลอลวงและผูสอนเทียมเท็จตางโจมตีเรื่องการเสด็จมาบังเกิด
เปนมนุษยจากหญิงพรหมจารีของพระคริสตมากอยางที่ไมเคยมีมากอน แมวาจะมีผูสอนเทียมเท็จมากมายในชวงเวลาของยอหน
แมจะมีผูสอนเทียมเท็จมากมายในชวงเวลาของเปาโล และพวกนั้นก็มีอยูแลวนับตั้งแตตอนนั้น แตในทุกวันนี้เรามีวิญญาณของ
ปฏิปกษพระคริสตที่แฝงตัวมาอยางแยบยลมากยิ่งกวาที่เราเคยมีในอดีตที่ผานมา หลายๆคนที่แสดงตัววาเปนผูรับใชแหงขาว
ประเสริฐที่ยืนอยูเบื้องหลังธรรมาสนอันศักดิ์สิทธิ์และกลาวถอยคํามากมายที่ชักนําผูคนที่อนาถา ไรเดียงสา และบางครั้งคนที่โง
เขลา ใหหลงผิดไป คนเหลานี้มีปริญญาทางศาสนศาสตร พวกเขาสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง และพวกเขาผสมผสาน
พระกิตติคุณเขากับคําหลอกลวงของพวกเขาเพื่ออําพรางการลอลวงของพวกเขา ดังนั้น ผูฟงของพวกเขาหลายๆคนก็เสมือน

ไดรับยาพิษดัง กลาวเขาไปจนถูก ทําลาย ไมไดรูเ ลยวาพวกเขากําลัง ฟง บรรดาศัตรูของพระเยซู ผูรับใชของซาตานเชนนี้จ ะ
ประกาศพระคริสตวาเปนมนุษยที่ยิ่งใหญ ผูสอนที่ยิ่งใหญ แพทยผูยิ่งใหญ และผูกอตั้ง “ศาสนา” ที่ยิ่งใหญ
แตพระเยซูไมไดเสด็จมาในโลกนี้เพื่อกอตั้งศาสนาที่ยิ่งใหญ พระองคเสด็จมาเพื่อแสวงหาและชวยผูที่หลงหายไปใหรอด
พระเยซูไมไดทรง “กอตั้ง” ศาสนาคริสต พระองคทรงเปนศาสนาคริสต ไมนานมานี้มีกระแสการฟนฟูใหญ “คริสตจักรสัมพันธ”
เกิดขึ้นในอเมริกา แตนี่ไมจําเปนตองหมายความวาเปนการฟนฟูศาสนาคริสต คนๆหนึ่งอาจเขารวมคริส ตจักร สนับ สนุน
คริสตจักรนั้นๆ และไปรวมการประชุมของคริสตจักรนั้นๆ แตก็ยังคงหลงหายอยางนาเศราพอๆกับคนนอกศาสนาที่ไมเคยไดยิน
ถึงพระนามของพระเยซูเลย ที่จริงแลว คนนอกศาสนาที่ไมเคยไดยินถึงพระนามของพระเยซูมากอนยังไมมีความผิดจากการหมิ่น
ประมาทพระองคอยางรุนแรงเหมือนอยางผูที่เคยไดยินพระกิตติคุณแลว แลวยังพยายามปรับใหพระกิตติคุณเขากับความคิดและ
ความเชื่อสวนตัวแทนที่จะพยายามปรับใหชีวิตของตนเขากับพระกิตติคุณโดยการเชื่อในหลักคําสอนอันบริสุทธิจ์ ากพระคัมภีร
ขอ 8 “ทานทั้งหลายจงระวังตัวใหดี เพื่อเราจะไดไมสูญเสียสิ่งที่เราไดกระทํามาแลว แตจะไดรับบําเหน็จเต็มที่”
คําเตือนสติในที่นสี้ ําหรับ “สตรีที่ทรงเลือกและบรรดาบุตรของเธอ” แตก็เปนคําเตือนสติของพวกเราดวยเชนกัน อยาง
ที่พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจจากพระเจาและเปนประโยชนตอเรา ผูเชื่อควรจะพิสูจนจิตใจของตนเอง พินิจพิเคราะห
สถานะฝายวิญญาณของตนเอง เราไมควรตอสูกับคําสอนเทียมเท็จจนกวาเราจะมั่นใจวาเราไดรับการเตรียมพรอมภายในแลว
เพื่อตอสูสงครามกับคําสอนเทียมเท็จ และกับผูรับใชของซาตานที่มาหาเราโดยนุงหมหนังแกะ แตภายใน “รายกาจดุจสุนัขปา”
(มัทธิว 7 : 15) เราควรใหพระเจาทรงหันแสงแหงพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวจนะของพระองคสูจิตใจของเรา และดูวาเรา
ไดรับเอาความจริงแลวหรือยัง เราควรทําใหมั่นใจในการทรงเรียกและการทรงเลือกของเรา และสามารถที่จะกลาวเหมือนอยาง
เปาโลไดวา “ขาพเจารูจักพระองคที่ขาพเจาไดเชื่อ และขาพเจาเชื่อมั่นวาพระองคทรงฤทธิ์สามารถรักษาซึ่งขาพเจาไดมอบไวกับ
พระองคจนถึงวันนั้น” (2 ทิโมธี 1 : 12) เราไมควรจะตอสูกับผูสอนเทียมเท็จดวยกําลังของเราเอง หรือดวยถอยคําของเราเอง
เมื่อพระเยซูทรงเผชิญหนากับซาตาน (มัทธิว 4 : 1 - 11) พระองคทรงอางอิงถึงพระวจนะของพระเจา คือพระคัมภีรจากพันธ
สัญญาเดิม และซาตานก็หนีไป เราไมอาจตอกรกับมารได แตพระเยซูและพระวจนะของพระองคนั้นเหนือกวามันมากนัก ดังนั้น
เราจึงควรมองดูตัวของเราเอง “เพื่อเราจะไดไมสูญเสียสิ่งที่เราไดกระทํามาแลว”
เรื่องนี้ไมเ กี่ยวกับ การสูญ เสียความรอดของผูเชื่อ เพราะเราไมได “กระทํา” ความรอดของเรา ความรอดเปนของ
ประทานจากพระเจาแกผูเชื่อ “มิใชดวยการกระทําที่ชอบธรรมของเราเอง แตพระองคทรงพระกรุณาชําระใหเรามีใจบังเกิดใหม
และทรงสรางเราขึ้นมาใหมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์” (ทิตัส 3 : 5) ความรอดนั้น “พระเจาทรงประทานให ความรอดนั้นจะเนื่อง
ดวยการกระทําก็หามิไดเพื่อมิใหคนหนึ่งคนใดอวดได” (เอเฟซัส 2 : 8 - 9) “เพราะวาเราเปนฝพระหัตถของพระองค ที่ทรงสราง
ขึ้นในพระเยซูคริสต เพื่อใหประกอบการดีซึ่งพระเจาไดทรงดําริไวลวงหนาเพื่อใหเราดําเนินตามนั้น” (เอเฟซัส 2 : 10)
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสถึง “สิ่งที่เราไดกระทํามาแลว” พระองคทรงหมายถึงการเปนผูอารักขา ไมใชการทรงไถ
จะเปนวันแหงชัยชนะอันแสนสุขใจในชีวิตของผูเชื่อมากมายเมื่อพวกเขาไดศึกษาพระวจนะและเรียนรูถึงความแตกตางระหวาง
ความรอดและบําเหน็จ เราไดรับความรอดโดยพระโลหิตของพระคริสต และเราไดรับบําเหน็จโดยการงานของเรา ความรอดเปน
ของประทาน บําเหน็จเปนสิ่ง ที่จ ะไดรับ จากการเปนผูอารัก ขาที่สัตยซื่อ ไมไดขึ้นอยูกับ วาเราไดทํามากแคไหน แตเ ราได
ปฏิบัติการอารักขาอยางไร
“เพราะวาผูใดจะวางรากอื่นอีกไมไดแลว นอกจากที่วางไวแลวคือพระเยซูคริสต แลวบนรากนั้นถาผูใดจะกอขึ้นดวย
ทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม หญาแหงหรือฟาง การงานของแตละคนก็จะไดปรากฏใหเห็น เพราะเวลาวันนั้นจะใหเห็นไดชัดเจน
เพราะวาจะเห็นชัดไดดวยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจนใหเห็นการงานของแตละคนวาเปนอยางไร ถาการงานของผูใดที่กอขึ้นทนอยูได ผู

นั้นก็จะไดคาตอบแทน ถาการงานของผูใดถูกเผาไหมไป ผูนั้นก็จะขาดคาตอบแทนแตตัวเขาเองจะรอด แตเหมือนดังรอดจาก
ไฟ” (1 โครินธ 3 : 11 - 15)
“เพราะวาจําเปนที่เราทุกคนจะตองปรากฏตัวที่หนาบัลลังกพิพากษาของพระคริสต เพื่อทุกคนจะไดรับสมกับการที่ได
ประพฤติในรางกายนี้ แลวแตจะดีหรือชั่ว” (2 โครินธ 5 : 10)
บําเหน็จของผูเชื่อในสวรรคจะเปนไปตามการปรนนิบัติรับใชโดยพระนามของพระผูไถ อันเปนที่ถวายเกียรติแดพระเจา
และเปนที่เสริมสรางแกพี่นอง หรือคริสตจักรในพันธสัญญาใหม ในฐานะผูเชื่อ คุณสามารถมั่นใจไดวาคุณจะไดรับทุกสิ่งเหลานี้ใน
วันที่พระเยซูทรงประทานบําเหน็จแกผูรับใชของพระองคสําหรับการอารักขาของพวกเขา และคุณอาจมั่นใจไดวาคุณจะไมไดรับ
ในสิ่งที่คุณไมสมควรไดรับอีกดวย พระเยซูรงพิพากษาและระทานบําเหน็จดวยความชอบธรรม พระองคทรงไมสามารถกระทํา
ผิดพลาดได แมแตการยกน้ําเย็นสักถวยหนึ่งใหในพระนามของพระองคก็จะไมถูกมองขาม แตถาคุณมีโอกาสที่จะยกน้ําเย็นสัก
ถวยหนึ่งใหใครและคุณไมไดกระทํา สิ่งนี้ก็จะไมถูกมองขามเชนกัน “เหตุฉะนั้น คนใดที่รูจักกระทําการดี และไมไดกระทํา บาป
จึงมีแกคนนั้น” (ยากอบ 4 : 17)
ถาเราจะหยุดและพินิจพิเคราะหตัวเองอยางแทจริง พวกเราสวนใหญคงจะเริ่มใหเวลากับงานของพระเจามากกวาที่ทํา
กันอยูนี้ วันหนึ่งเราจะตระหนักวาเราไดสูญเสียเวลา กําลัง พลังงาน และความสามารถ ไปกับตัวเราเองไปมากเทาไรแลวแทนที่
ควรจะถูกใชเพื่อพระเกียรติของพระเจา “เหตุฉะนั้นเมื่อทานจะรับประทาน จะดื่ม หรือจะทําอะไรก็ตาม จงกระทําเพื่อเปนการ
ถวายพระเกียรติแดพระเจา...และเมื่อทานจะกระทําสิ่งใดดวยวาจาหรือดวยการประพฤติก็ตาม จงกระทําทุกสิ่งในพระนามของ
พระเยซูเจาและขอบพระคุณพระเจาพระบิดาโดยพระองคนั้น” (1 โครินธ 10 : 31 ; โคโลสี 3 : 17)
วิวรณ 2 : 4 บอกเราวาคริสตจักรในเอเฟซัสไดสูญเสียความรักดั้งเดิมของตนไป เปนเรื่องนาเศราและเจ็บปวดที่ตอง
มองดูชายและหญิงที่เริ่มตนชีวิตฝายวิญญาณดวยความรอนรนตอดวงวิญญาณอื่นๆ พวกเขาไมเคยพลาดการประชุมในคริสตจักร
พวกเขาเปนพยานอยางขะมักเขมน และตอจากนั้น เมื่อเวลาผานไป พวกเขาเริ่มเยือกเย็นลงตอเรื่องตางๆของพระเจา ความรอน
รนเริ่มที่จะถดถอยลง และของพวกเขาก็เริ่มเฉื่อยชาและไมใสใจในชีวิตฝายวิญญาณ บุคคลเชนนี้จะไมไดรับ บําเหน็จอยางเต็ม
ขนาด มีหลายสิ่งหลายอยางที่ตองรับผิดชอบตอการสูญเสียความรอนรนในสวนของผูเชื่อ และการรับฟงเหลาผูสอนเทียมเท็จก็
เปนหนทางหนึ่งที่เดนชัดซึ่งซาตานมักจะใชเพื่อทําใหความรอนรนของคริสเตียนที่จะนําดวงวิญญาณมาถึงพระเยซูปวกเปยกลง
เราไดรับการชวยใหรอดเพื่อจะรับใช พระเจาทรงประสงคใหเราอกไปแสวงหาผูที่ยังไมเชื่อ
พระเยซูทรงกําชับพวกสาวกใหรอคอยอยูที่กรุงเยรูซาเล็มจนกวาพวกเขาจะไดรับพระราชทานฤทธิ์เดชจากเบื้องบน คือ
ฤทธิ์เดชในการเปนพยานทั้งในบานและตางถิ่น ไปจนสุดปลายแผนดินโลก (กิจการ 1 : 4 - 8) ในยอหน 4 : 35 พระองคตรัวกับ
พวกเขาวา “เงยหนาขึ้นดูนาเถิด วาทุงนาก็ขาว ถึงเวลาเกี่ยวแลว” และในพระมหาบัญชา (พบในมัทธิว 28 : 19 - 20) พระองค
ตรัสกับพวกเขาวา “เหตุฉะนั้น ทานทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติ ใหรับบัพติศมาในพระนามแหงพระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสุทธิ์ สอนเขาใหถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราไดสั่งพวกทานไว ดูเถิด เราจะอยูกับทานทั้งหลายเสมอไป จนกวาจะสิ้น
โลก เอเมน” ขอใหเราตอบสนองเหมือนอยางอิสยาห “ขาพระองคนี่พระเจาขา ขอทรงใชขาพระองคไปเถิด”
ยอหนไดเตือนบรรดาผูเชื่อใหระมัดระวังทั้งการเปนพยานและการเปนผูอารักขา อันเปนสิ่งเราไดกระทํา ซึ่งจะทําใหเรา
อาจไดรับ “บําเหน็จเต็มขนาด” มีสิ่งซึ่งเรียกวาเปนการรับบําเหน็จเพียงบางสวนดวย หรือการไมมีบําเหน็จเลย หลักฐานของ
เรื่องนี้พบไดในขอพระคัมภีร 1 โครินธ 3 ผูที่การงานของเขากอขึ้นดวยไม หญาแหง หรือฟาง จะประสบกับการสูญเสีย การงาน
ของเขาจะถูกเผาไหมไป “แตตัวเขาเองจะรอด แตเหมือนดังรอดจากไฟ” หรืออีกนัยหนึ่ง จิตวิญญาณจะไดรับการชวยใหรอด
แตผูนั้นจะสูญเสียบําเหน็จของตนไป อาจยกตัวอยางเปนภาพเปรียบเทียบไดกับครอบครัวหนึ่งที่กําลังนอนหลั บอยูในบานของ
ตน และในตอนรุงเชาบานหลังนั้นก็เกิดเพลิงไหมทั้งหลังจนหมดสิ้น ครอบครัวที่อาศัยอยูนั้นสามารถหนีเอาชีวิตรอดออกมาได
โดยเหลือเพียงแคชุดนอนของตนเทานั้น ทุกสิ่งที่อยูในบานหลังนั้นถูกเผาผลาญจนหมดสิ้น พวกเขารอดออกมาได “เหมือนดัง

รอดจากไฟ” แตสูญเสียทุกอยางยกเวนชีวิตของตน เปนไปไดที่จะปรากฏตัวตอหนาพระพักตรพระเจาดวยมือเปลา และอาจจะ
มีคริสเตียนหลายคนที่จะเปนเชนนั้น
ในยูดา 20 - 23 เราอานพบวา “แตทานทั้งหลายผูเปนที่รัก จงกอสรางตัวของทานขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยิ่งของ
ทาน โดยการอธิษฐานดวยพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงรักษาตัวไวในความรักของพระเจา คอยพระกรุณาของพระเยซูคริสตองคพระ
ผูเปนเจาของเราจนถึงชีวิตนิรันดร และจงแสดงความเมตตาตอบางคน โดยรูความตางกัน และจงชวยคนอื่นๆใหรอดโดยความ
กลัวดวยการฉุดเขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชังแมแตเสื้อผาที่เปรอะเปอนดวยเนื้อหนังเถิด”
จะมีบางคนที่ไดรับบําเหน็จเต็มขนาด คือคริสเตียนที่ดําเนินชีวิตอยางเกิดผลดวยความเสมอตนเสมอปลายและอุทิศตน
รักพระเจาดวยสุดใจ ปรนนิบัติรับใชอยางสัตยซื่อ เปนพยานและเก็บเกี่ยว บางคนอาจเกิดผลรอยเทาบาง บางคนก็หกสิบเทา
บาง และบางคนก็สามสิบเทาบาง ดวยเหตุนี้ บางคนจะไดรับบําเหน็จเต็มขนาด บางคนจะไดรับบําเหน็จบางสวน และบางคนจะ
สูญเสียบําเหน็จของตนเพราะการเปนผูอารักขาที่ไมสัตยซื่อ
พระเจาทรงประสงคใหจิตใจของเรายอมจํานนตอพระองคอยางสิ้นเชิง พระองคทรงประสงคความรักของเราทั้งหมด
พระองคทรงประสงคความสามารถของเรา พระองคทรงประสงคใหเรายอมถวายตัวของเราเปนดั่งเครื่องบูชาที่มีชีวิต พระองค
ทรงประสงคใหอวัยวะของเราเปนดั่งเครื่องใชในการชอบธรรม (โรม 12 : 1 ; 6 : 11 - 13) และ “ฉันใดก็ดี เมื่อทานทั้งหลายได
กระทําสิ่งสารพัดซึ่งทรงบัญชาไวแกทานนั้น ก็จงพูดดวยวา `ขาพเจาทั้งหลายเปนผูรับใชที่ไมมีบุญคุณตอนาย ขาพเจาไดกระทํา
ตามหนาที่ซึ่งขาพเจาควรกระทําเทานั้น'” (ลูกา 17 : 10) ในมัทธิว 20 : 26 - 28 พระเยซูตรัสวา “...ถาผูใดใครจะไดเปนใหญใน
พวกทาน ผูนั้นจะตองเปนผูปรนนิบัติทานทั้งหลาย ถาผูใดใครจะไดเปนเอกเปนตนในพวกทาน ผูนั้นจะตองเปนผูรับใชของพวก
ทาน”
ผมขอเนนย้ําอีกครั้งหนึ่ง ความรอดเปนของประทานจากพระเจาแกคนบาปที่สมควรตกนรก บําเหน็จเปนสิ่งที่จะไดรับ
โดยการเปนผูอารักขาที่สัตยซื่อ และพระวจนะของพระเจาไดแยกความแตกตางอยางชัดเจนระหวางทั้งสองสิ่ง ลองศึกษาดูใน
ยอหน 1 : 11 - 13 ; 3 : 16 ; 4 : 10 ; 5 : 24 ; 6 : 47 ; ลูกา 7 : 50 ; โรม 6 : 23 ; 10 : 9 - 10 ; เอเฟซัส 2 : 8 - 9 ; กิจการ
16 : 31 และ 1 ยอหน 3 : 1 - 2
บําเหน็จอยูในอนาคต และจะถูกประทานใหกับผูเชื่อที่สัตยซื่อเมื่อพระเยซูเสด็จมาและเราถูกรับขึ้นไปพบกับพระองคที่
บนเมฆในฟาอากาศ เราจะไดรับบําเหน็จในงานฉลองพิธีสมรสของพระเมษโปดก ลองศึกษามัทธิว 16 : 27 ; 2 ทิโมธี 4 : 8 ; 2
โครินธ 5 : 10 และ วิวรณ 22 : 12 คริสเตียนทุกคนควรอธิษฐานในทุกๆวันขอใหพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําเราไปในทางแหง
การดําเนินชีวิตที่ถูกตอง และขอใหพระองคท รงพาเราผานพนบวงดักของซาตานซึ่งพยายามดักจับเราและทําใหเราสูญเสีย
บําเหน็จบางสวน (หรือทั้งหมด) ของเรา
ขอ 9 - 10 “ผูใดละเมิดและไมอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผูนั้นก็ไมมีพระเจา ผูใดอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผู
นั้นก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร ถาผูใดมาหาทานและไมนําพระโอวาทนี้มาดวย อยารับเขาไวในเรือน และอยาขอพรใหเขาเลย”
“ผูใดละเมิด...” สังเกตวาไมมีการเห็นแกหนาใครเลยในที่นี้ ไมวาใครก็ตาม ผูรับใช นักประกาศขาวประเสริฐ มิชชันนารี
ศาสตราจารย คนรวย คนจน คนฉลาด หรือคนโง ใครก็ตามที่ละเมิดพระบัญญัติของพระเจาและไมอยูในพระโอวาทของพระ
คริสตก็ไมรูจักพระเจา บุคคลเชนนี้อาจเปนคนที่อภิบาลดูแลคริสตจักรขนาดใหญ หรืออาจเปนศาสตราจารยใ นสถาบันพระ
คริสตธรรม หรืออาจเปนผูนําขององคกรทางศาสนาที่ยิ่งใหญ แตเขาก็หลงหายและอยูบนเสนทางที่นําไปสูนรก เขาเปนคนหนึ่ง
ในกลุมคนที่เปาโลพูดถึงใน 2 โครินธ 11 : 13 - 15

“เพราะคนอยางนั้นเปนอัครสาวกเทียม เปนคนงานที่หลอกลวง ปลอมตัวเปนอัครสาวกของพระคริสต การกระทํา
เชนนั้นไมแปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเปนทูตสวรรคแหงความสวางได เหตุฉะนั้นจึงไมเปนการแปลกอะไรที่
ผูรับใชของซาตานจะปลอมตัวเปนผูรับใชของความชอบธรรม ทายที่สุดของเขาจะเปนไปตามการกระทําของเขา”
แลว “พระโอวาทของพระคริสต” นั้นคืออะไร? ก็คือหลักคําสอนที่พระเยซูตรัสสอน เปนหลักคําสอนแทที่เกี่ยวของกับ
พระองคเอง ที่วาพระองคทรงดํารงอยูตั้งแตแรกเริ่มในปฐมกาลกับพระบิดา พระเยซูไม ไดพึ่งทรงกําเนิดขึ้นตอนที่พระองค
ประสูติจากหญิงพรหมจารีเมื่อประมาณสองพันปที่แลว พระองคทรงดํารงอยูตั้งแตปฐมกาลกับพระบิดาและทรงสภาพอันเทา
เทียมกับพระบิดา ในการที่จะดําเนินใหสอดคลองไปกับพระโอวาทของพระคริสตนั้น ตองยึดมั่นในความจริง เกี่ยวกับพระเยซู
คริสตในเรื่องการเสด็จมาประสูติ หลักศีลธรรม อุปนิสัย พันธกิจ ความตาย การเปนขึ้นจากความตาย การเสด็จขึ้นสูสวรรค และ
การทรงประทับ ณ เบื้องขวาพระหัตถพระบิดาของพระองค ถาเราปฏิเสธสวนใดสวนหนึ่งในพระโอวาทของพระคริสต เราก็ได
ปฏิเสธพระโอวาททั้งหมด เพราะถาพระองคตรัสมุสาครั้งหนึ่ง เราก็ไมอาจเชื่อในสิ่งที่พระองคตรัสเกี่ยวกับพระองคเองไดอีก
พระองคเสด็จจากสวรรคมาเพื่อประกาศพระเจาแกมนุษย (ยอหน 1 : 18) และถาหากพระดํารัสใดใดเกี่ยวกับพระเจาที่พระองค
ไดตรัสไวไมเปนความจริง เราก็ไมอาจเชื่อสิ่งใดใดที่พระองคตรัสไดเลย พระองคทรงเปนความจริงไมก็คําหลอกลวง และเรารูวา
พระองคทรงเปนความจริง
ตอไปนี้เปนบทแถลงที่เกี่ยวของกับพระโอวาทของพระคริสตจากพระวจนะของพระเจา :
“ไมมีใครเคยเห็นพระเจาในเวลาใดเลย พระบุตรองคเดียวที่บังเกิดมา ผูทรงสถิตในพระทรวงของพระบิดา พระองคได
ทรงสําแดงพระเจาแลว” (ยอหน 1 : 18)
“เพื่อคนทั้งปวงจะไดถวายเกียรติแดพระบุตรเหมือนที่เขาถวายเกียรติแดพระบิดา ผูใดไมถวายเกียรติแดพระบุตร ผูนั้น
ก็ไมถวายเกียรติแดพระบิดาผูทรงใชพระบุตรมา” (ยอหน 5 : 23)
พระเยซูตรัสวา “แกะของเรายอมฟงเสียงของเรา และเรารูจักแกะเหลานั้น และแกะนั้นตามเรา เราใหชีวิตนิรันดรแก
แกะนั้น และแกะนั้นจะไมพินาศเลย และจะไมมีผูใดแยงชิงแกะเหลานั้นไปจากมือของเราได พระบิดาของเราผูประทานแกะนั้น
ใหแกเราเปนใหญกวาทุกสิ่ง และไมมีผูใดสามารถชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถของพระบิดาของเราได เรากับพระบิดาของเราเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยอหน 10 : 27 - 30)
ในยอหน 15 : 23 พระองคตรัสวา “ผูที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราดวย”
ในยอหน 17 : 3 พระองคตรัสวา “และนี่แหละคือชีวิตนิรันดร คือที่เขารูจักพระองค ผูทรงเปนพระเจาเที่ยงแทองค
เดียว และรูจักพระเยซูคริสตที่พระองคทรงใชมา”
“พระเยซูไดทรงกระทําหมายสําคัญอื่นๆอีกหลายประการตอหนาเหลาสาวกของพระองค ซึ่งไมไดจดไวในหนังสือมวนนี้
แตการที่ไดจดเหตุการณเหลานี้ไวก็เพื่อทานทั้งหลายจะไดเชื่อวา พระเยซูทรงเปนพระคริสตพระบุตรของพระเจา และเมื่อมี
ความเชื่อแลว ทานก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค” (ยอหน 20 : 30 - 31)
“ผูใดที่ปฏิเสธพระบุตร ผูนั้นก็ไมมีพระบิดา แตผูใดที่รับพระบุตร ผูนั้นก็มีพระบิดาดวย” (1 ยอหน 2 : 23)
“ผูใดอยูในพระโอวาทของพระคริสต” (ผูที่ยอมรับพระวจนะของพระเจาเกี่ยวกับพระเยซู) “ผูนั้นก็มีทั้งพระบิดาและ
พระบุตร” เราเชื่อในพระเจาเดียวที่ทรงปรากฏเปนสามพระบุคคล พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และมีความเปน
หนึ่งเดียวกันอยางใกลชิดระหวางพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ซึ่งเปนไปไมไดที่จะประกอบไปดวยผูหนึ่งแลว
ปราศจากอีกผูหนึ่ง ถาเรายอมรับพระบุตรเราก็ยอมรับพระบิดาดวย และทุกคนที่ยอมรับพระบุตรก็มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผูทรง
กระทําใหเรา “บังเกิดใหม” ทรงใหบัพติศมาแกเราเขาในพระกายของพระคริสต ทรงประทับอยูภายในเรา ทรงนําเรา ทรงให
ความมั่นใจแกเรา ทรงเติมเต็มเรา และทรงประทับตราเรา (ยอหน 3 : 5 ; โรม 8 : 9, 14, 18 ; 1 โครินธ 12 : 12 - 13 ; เอเฟ
ซัส 4 :30)

ปฏิปกษพระคริสต ผูลอลวง และผูเผยพระวจนะเทียมเท็จ ไมเห็นดวยกับเรื่องตรีเอกานุภาพ กลุมหนึ่งยอมรับในพระเย
โฮวาหพระเจา แตปฏิเสธพระเยซูพระบุตร พวกเขากลาววาพระองคทรงกําเนิดอยางบุตรนอกกฎหมายหรือทรงแอบอาง และได
ประสูตินอกการสมรส อีกกลุมหนึ่งอางวาพระเยซูทรงเปนพระเจา และพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เปนเพียง
แคบทบาทที่ตางกันของพระองคผูเดียวทานั้น พวกเขายืนกรานวาพระเยซูทรงเปนพระเจาแตผูเดียวเทานั้น แตตรีเอกานุภาพ
สามารถเห็นไดอยางชัดเจนในเหตุการณการรับบัพติศมาของพระเยซูในมัทธิว 3 พระเยซูพระบุตรทรงอยูที่ในน้ํา สวนพระเจา
พระบิดากําลังตรัสจากฟาสวรรค และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสัณฐานดุจนกเขาเสด็จลงมาเหนือพระเยซู เราเชื่อในพระเจาพระ
บิดา พระเจาพระบุตร และพระเจาพระวิญญาณบริสุทธิ์ และถาเรามีพระเยซู เราก็มีพระเจาอยูอยางบริบูรณ (โคโลสี 2 : 9 10)
ผมไมสามารถอธิบายเรื่องตรีเอกานุภาพได แตผมเชื่อ เพราะพระวจนะของพระเจาไดกลาวไว เมื่อเราอานพระวจนะ
ของพระเจา เราควรใหพระวจนะตรัสและเราควรฟง เปาโลกลาววา “ถึงแมทุกคนจะพูดมุสาก็ขอใหพระเจาทรงสัตยจริงเถิด ”
(โรม 3 : 4) เราอาจไมเขาใจทุกๆอยางในพระวจนะของพระเจา แตเราสามารถเชื่อได เพราะเปนพระวจนะของพระเจา เราไมได
รับการชวยใหรอดเพราะความเขาใจ เราไมไดดําเนินชีวิตดวยความเขาใจ เราไดรับการชวยใหรอดโดยพระคุณของพระเจาผาน
ทางความเชื่อและ “คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโดยความเชื่อ” (เอเฟซัส 2 : 8 ; โรม 1 : 17)
“ถาผูใดมาหาทาน...” ในที่นี้โยงกลับไปถึง “ผูใด” ในขอ 9 โดยไมตองคํานึงถึงวาบุคคลนั้นเปนใครหรืออางวาอยางไร
ถาเขามาถึงหนาประตูของคุณ คริสตจักรของคุณ หรือชุมชนของคุณ และปฏิเสธสวนใดใดก็ตามของพระโอวาทของพระคริสต
ตอไปนี้เปนคําแนะนําจากพระคัมภีรสําหรับเราเกี่ยวกับบุคคลนั้น :
“อยารับเขาไวในเรือน...” นี่หมายความวาอยางไร? นี่หมายความวาผมไมไดรับอนุญาตใหบุคคลใดก็ตามที่ไมใชผูเชื่อ
หรือคริสเตียนผูอุทิศตน เขามาในบานของผมหรือ? ไมใชเชนนั้น นี่ไมไดหมายความวาอยางนั้น พระเยซูทรงเปนแบบอยางแกเรา
และพระองคเสด็จเขาไปในบานของคนบาป ทรงนั่งรวมโตะและเสวยพระกระยาหารรวมกับพวกเขา ความหมายในขอนี้จึง
หมายความอยางเรียบงายวา :
เมื่อใครบางคนที่มากับหลักคําสอนเทียมเท็จ เขามาถึงที่หนาประตูของคุณ จงอยาเชิญเขาเขามา จงอยาฟงคําสอนของ
เขา จงอยาซื้อหรือรับหนังสือหรือวรรณกรรมจากเขา การทําเชนนั้นเปนการสงเสริมเขาและชวยสนับสนุนศาสนาเทียมเท็จของ
เขา และยังหมายความวาเมื่อใครบางคนมาที่คริสตจักรของคุณและเทศนาอยางผิดเพี้ยน คุณไมควรเขารวมการประชุม คุณไม
ควรสนับสนุนเขา แคการอยูขวั้ ตรงขามกับคําสอนเทียมเท็จนั้นไมพอ คุณตองตัดขาดความสัมพันธกับมัน คริสเตียนที่บังเกิดใหม
ควรถอนตัวออกจากคริสตจักรที่อนุญาตใหเทศนาคําสอนเทียมเท็จบนธรรมาสน พระวจนะของพระเจาบัญชาวา “และอยาเขา
สวนกับกิจการของความมืดอันไรผล แตจงติเตียนกิจการเหลานั้นดี กวา” (เอเฟซัส 5 : 11) ใน 2 โครินธ 6 : 17 เราไดรับคํา
บัญชาวา “เหตุฉะนั้นเจาจงออกจากหมูพวกเขาเหลานั้น และจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลาย อยาแตะตองสิ่งซึ่งไมสะอาด แลว
เราจึงจะรับพวกเจาทั้งหลาย”
ลองฟงคําพยานของอัครทูตเปาโลเกี่ยวกับนักเทศนหรือผูสอนทีปฏิเสธขาวประเสริฐแหงพระคุณของพระเจาดู :
“ขาพเจาประหลาดใจนักที่ทานทั้งหลายไดผินหนาหนีโดยเร็วจากพระองค ผูไดทรงเรียกทานใหเขาในพระคุณของพระ
คริสต และไดไปหาขาวประเสริฐอื่น ซึ่งมิใชอยางอื่นดอก แตวามีบางคนที่ทําใหทานยุงยาก และปรารถนาที่จะบิดเบือนขาว
ประเสริฐของพระคริส ต แตแมวาเราเองหรือทูตสวรรค ถาประกาศขาวประเสริฐอื่นแกทาน ซึ่งขัดกับ ขาวประเสริฐที่เราได
ประกาศแกทานไปแลวก็ใหผูนั้นถูกสาปแชง ตามที่เราไดพูดไวกอนแลว บัดนี้ขาพเจาพูดอีกวา ถาผูใดประกาศขาวประเสริฐอื่น
แกทานที่ขัดกับขาวประเสริฐซึ่งทานไดรับไวแลว ผูนั้นจะตองถูกสาปแชง” (กาลาเทีย 1 : 6 - 9)
ไมใชเพียงแคครั้งเดียว แตถึงสองครั้งในขอพระคัมภีรสั้นๆตอนนี้ ที่เปาโลไดประกาศวาถาใครก็ตามไดประกาศเรื่อง
อะไรก็ตามนอกเหนือไปจากขาวประเสริฐแหงพระคุณของพระเจา ไมวาผูนั้นจะเปนมนุษยหรือทูตสวรรคก็ตาม “ผูนั้นจะตองถูก

สาปแชง” และการถูกสาปแชงหมายถึงการถูกลงทัณฑในบึงไฟนรก ในอีกนัยหนึ่ง ถาใครก็ตามไดประกาศถึงขาวประเสริฐอื่นที่
จะชวยใหรอดซึ่งไมไดเปนขององคพระเยซูคริสตเจา ก็ใหเขาถูกเผาไหมในนรกที่ไดทําเชนนั้น นี่เปนคําพูดที่รุนแรง แตนี่ก็เปน
คําพูดที่ไดรับการดลใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ดวยเชนกัน ดังนั้น เราไดรับคําแนะนําวาถามีใครก็ตามมาหาเราพรอมกับนําอะไร
ก็ตามนอกจากหลักคําสอนอันบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตมาดวย เราจะตองไมรับเขาเขามาในบานของเรา เราจะตองไมอนุญาตให
เขาทิ้งหนังสือหรือวรรณกรรมเทียมเท็จของเขาไวในบานของเรา
เพื่อนๆคริสเตียนเอย จงอยาแสดงตัวของคุณเองตอความไมเชื่อ แนนอนวาผมมักจะใหอาหารแกผูที่หิว หรือเสื้อผาแกผู
ที่ขัดสน ซึ่งมาที่บานของผม ผมจะชวยใครก็ตามที่ตองการความชวยเหลือ โดยไมคํานึงถึงสัญชาติหรือสีผิวของเขา แตผมจะไม
อนุญาตใหผูสอนเทียมเท็จหรือผูเผยพระวจนะเทียมเท็จเขามาในบานของผมแมจะเปนการเสียมารยาท ผมจะไมอนุญาตใหพวก
เขานําเอาหนังสือหรือวรรณกรรมเทียมเท็จเขามาในบานของผมหรือใหพวกเขายืนอยูที่เฉลียงหนาบานและโตแย งกับศาสนา
เทียมเท็จของพวกเขา ผมจะไมโตแยงเรื่องพระคัมภีร พระเจาไมไดทรงเรียกผมใหมาโตแยงเรื่องพระคัมภี ร แตเพื่อใหประกาศ
พระวจนะ ใหขะมักเขมนที่จะทําการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไมมีโอกาส ใหวากลาว หามปราม และตักเตือน ผมจะไมเชิญศา
สนิกชนที่เทียมเท็จเขามาในบานของผมเพื่อใหบอกผมวาพวกเขาเชื่ออะไรบาง ซาตานนั้นแนบเนียนมากกวาที่เราคิด จงอยาฟง
ผูสอนเทียมเท็จ จงอยาอยูตอหนาพวกเขา
พวกคุณบางคนอาจถามวา “อาจารยกรีนครับ เราไมควรจะเปนพยานแกพวกนั้นและพยายามนําวิญญาณพวกเขาดวย
หรือ? เราไมควรบอกกับพวกนั้นเกี่ยวกับพระผูชวยใหรอดอันมหัศจรรยของเราและใหพวกเขาไดรับขาวประเสริฐแหงพระคุณ
ของพระเจาหรือ?” พระเยซูไดตรัสตอบคําถามนี้เมื่อนานมาแลว ในมัทธิว 7 : 6 พระองคตรัสวา “อยาใหสิ่งซึ่งบริสุทธิ์แกสุนัข
และอยาโยนไขมุกของทานใหแกสุกร เกลือกวามันจะเหยียบย่ําเสีย และจะหันกลับมากัดตัวทานดวย” ศาสนิกชนที่เทียมเท็จ
เหลานี้ถูกซาตานทําใหดวงตามืดบอดไป จุม แชอยูในความเชื่อเทียมเท็จของตน และใชขอพระคัมภีรมากมายสนับสนุนความไม
เชื่อของตนมากกวาคริสเตียน พวกเขาไมเปดรับเหตุผล และดวยเหตุนี้ จึงเปนเรื่องไรประโยชนโดยสิ้นเชิงที่จะเปนพยานแกพวก
เขา ดังนั้น การใหความจริงอันประเสริฐถึงเรื่องความรอดโดยพระคุณผานทางความเชื่อแกพวกเขาก็เปนเหมือนโยนไขมุกใหแก
สุกร
คุณจะสังเกตไดวาพระเจาไมทรงลังเลพระทัยที่จะตรัสเรียกพวกฟาริสี สะดูสี และผูเผยพระวจนะเทียมเท็จวา “สุนัข”
และ “สุกร” คุณสามารถมั่นใจไดวาถาคุณใชเวลาอยูกับสุกรมากพอ ความโสมมของเลาหมูสามารถทําใหคุณติดเชื้อจากสิ่ง
สกปรกตางๆได คุณไมอาจสามารถแสดงตนอธิบายกับผูสอนเทียมเท็จได หรืออาจรับฟงหลักคําสอนที่ถูกสาปแชงของพวกเขา
จงศึกษาพระวจนะของพระเจา รับประทานอาหารแหงชีวิต และละเวนจากการสมาคมกับบรรดาผูสอนเทียมเท็จและผูล อลวง
“บุตรชายของเราเอย จงเลิกฟงคําสั่งสอนที่ทําใหเจาหลงไปจากคําแหงความรู” (สุภาษิต 19 : 27)
“และอยาขอพรใหเขาเลย” เมื่อคุณสงผูสอนเทียมเท็จกลับไปตามทางของพวกเขา จงอยากลาววา “พระเจาอวยพร”
จงอยาใหเงินพวกเขา จงอยาซื้อหนังสือหรือวรรณกรรมของพวกเขาเพื่อที่จะนํามากําจัดทิ้ง เมื่อคุณไดไปเยี่ยมเยียนคริสตจักรที่ดู
แปลกๆและคุณไมเคยรูจักผูที่เทศนาบนธรรมาสนมากอน จงอยาเงินลงในถุงถวายเพียงเพื่อแคเห็นแกสังคมหรือแคใหผูอื่นเห็นวา
ตัวคุณเองไมใชคน “ตระหนี่” จงอยามอบเงินใหใครไมวาจะเปนศิษยาภิบาล มิชชันนารี ผูสอน หรือคนขายหนังสือ จนกวาคุณ
จะรูแนวาคนๆนั้นเปนคนของพระเจาที่เทศนาพระวจนะของพระเจาดวยความจริงและความบริสุทธิ์เสียกอน เมื่อผูสอนเทียมเท็จ
มาถึงหนาประตูของคุณและคุณขอใหเขาจากไป จงอยาอวยพรพวกเขา ถาคุณจะพูดอะไรบางอยางขณะที่คุณกําลังจะปดประตู
ก็จงพูดวา “ขอพระเจาทรงเมตตาคุณเถิด”
ขอ 11 “เพราะวาผูที่ขอพรใหเขา ก็เขาสวนในการกระทําชั่วของเขานั้น”

ถาผูเชื่อไดอธิษฐานขอพรจากพระเจาใหลงมาเหนือผูสอนเทียมเท็จหรือใหการสนับสนุนทางดานวัตถุสิ่งของกับพวกเขา
ผูเชื่อคนนั้นก็ไดมีสวนรวมกับพวกศัตรูของพระเยซูคริสตและชวยเหลือกิจการของซาตานในการชักนําดวงวิญญาณสูการสาปแชง
ใหดําเนินตอไป พี่นองที่รัก มารสามารถสงดวงวิญญาณอีกมากมายไปนรกโดยผานทางหลักคําสอนเทียมเท็จ ผูสอนที่หลอกลวง
และผูเทศนาที่ลอลวง ไดมากยิ่งกวาโดยทางรานเหลา ไนตคลับ และบาร มนุษยถูกสรางขึ้นใหเปนผูที่ตองมีศาสนา เขาจึงตอง
นมัสการบางสิ่งบางอยาง มนุษยทุกคนในทุกแหงหนลวนมีศาสนาบางอยาง มนุษยทุกคนในทุก แหงหนจึง ลวนมีพระของตน
มนุษยทุกชนเผาบนโลกนี้ ไมวาจะโบราณมากแคไหนก็ตาม ไมมีชนเผาไหนเลยที่ไมไดมีการนมัสการพระองคใดหรือเทพเจาใดใด
พวกเขาลวนมีความยําเกรงและพวกเขาก็มีการนมัสการ ซาตานรูเรื่องนี้ดี และมันก็ไดเสนอแนะแนวทางที่ฝนธรรมชาตินอยที่สุด
แกคนเหลานั้นที่เปนลูก ของมัน มันไมไดสนใจวาผูคนจะ “เครงศาสนา” เพียงใด หรือการนมัสการของพวกเขาจะมี ความ
ตระหนักรูหรือจริงใจแคไหน ตราบใดที่พวกเขาไมไดเชื่อและวางใจในองคพระเจาพระผูชวยใหรอด คือพระเยซูคริสตพระบุตร
ของพระเจาผูทรงประสูติจากหญิงพรหมจารี ทรงถูกตรึงที่กางเขน ทรงเปนขึ้นจากความตาย และเสด็จขึ้นสูสวรรค มันไมได
สนใจวามนุษยจะเขียนหนังสือมากเทาไรหรือจะเทศนาอยางรอนรนขนาดไหน ตราบใดที่มันสามารถกีดกันเรื่องพระโลหิตและ
รากฐานแหงความเชื่อออกไปได ดังนั้นถาเราอวยพรแกผูสอนเทียมเท็จให “ไปดีมาดี” ถาเรามีสวนรวมกับพันธกิจของพวกเขา
หรือใหการสนับสนุนทางวัตถุสิ่งของแกพวกเขา เราก็ไดกลายเปนสวนหนึ่งของความชั่วรายของพวกเขาและไดชวยแพรกระจาย
หลักคําสอนที่ถูกสาปแชงของพวกเขา
ยังมีผูคนที่พบวาเปนเรื่องยากที่จะยอมรับขอพระคัมภีรตอนนี้แบบตามตัวอักษร แตพี่นองที่รัก ไมมีเหตุผลใดใดที่เราจะ
ไมควรยอมรับขอพระคัมภีรตอนนี้แบบตามตัวอักษร บรรดาผูสอนเทียมเท็จเหลานี้อยากที่จะเอาปนจอที่พระพักตรพระเจาและ
ปลนชิงเอาพระโลหิตของพระเมษโปดกไปถาเปนไปได พวกเขาอยากที่จะลอลวงผูที่พระเจาทรงเลือกสรรไวถาเปนไปได พวกเสรี
นิยม (Liberals) หัวสมัยใหม (Modernists) นักคิดอิสระ (free-thinkers) อเทวนิยม (atheists) และอไญยนิยม (Agnostics)
จะขโมยเอาความเชือ่ ของบุตรหลานของคุณ บอนทําลายพระวจนะของพระเจา และหมิ่นประมาทองคพระคริสตที่คุณรัก ผูใดจะ
สามารถพูดคุยดีๆกับคนเหลานั้นไดในการที่พวกนั้นไดปลนชิงเอาของประทานจากพระเจาที่พระองคทรงประทานใหแกคนที่
กําลังจะไดรับการชวยใหรอด ผูใดจะสามารถยื่นมือออกใหความชวยเหลือแกคนเหลานั้นไดในการที่พวกนั้นไดขโมยเอาความเชื่อ
ของเด็กเล็กๆที่ไดรับการอบรมสั่งสอนใหยําเกรงพระเจาและเคารพยกยองพระคัมภีร จอมโจรที่โฉดชั่วที่สุดในมุมนี้ของนรกก็คือ
คนที่เจตนาสอนความเท็จและปลนชิงสิทธิอันชอบธรรมของบรรดาชายและหญิงที่นาจะไดเปนบุตรของพระเจาโดยทางการไดรับ
ฟงความจริงไปเสีย
ทานทั้งหลายจะรูจักความจริง และความจริงนั้นจะทําใหทานทั้งหลายเปนไทย และถาพระบุตรของพระเจาทรงทําให
ทานทั้งหลายเปนไทยแลว ทานทั้งหลายก็เปนไทยจริงๆ แตถาคุณยังไมถูกทําใหเปนไทยโดยความจริงและโดยพระบุตรของพระ
เจา คุณก็ยังอยูในพันธนาการของซาตานและวันหนึ่งคุณจะตองถูกสาปแชงในบึงไฟนรกชั่วนิรันดร ขอพระเจาทรงชวยเราให
สามารถบงบอกและปฏิเสธบรรดาผูสอนเทียมเท็จและหลักคําสอนของพวกผีปศาจได ไมวาพวกมันจะแฝงตัว เขามาหาเราใน
รูปแบบไหนก็ตาม
“อยาดวนวางมือเจิมผูใด และอยามีสวนรวมในการกระทําบาปของผูอื่นเลย จงรักษาตัวใหบริสุทธิ”์ (1 ทิโมธี 5 : 22)
ใน 1 ทิโมธี 4 : 1 - 6 เปาโลไดแนะนําทิโมธีเกี่ยวกับพวกผูสอนเทียมเท็จ และไดบอกใหเขาทราบวาจะเปนผูรับใชที่ดีได
อยางไร :
“บัดนี้ พระวิญญาณไดตรัสไวอยางชัดแจงวา ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟงวิญญาณที่
ลอลวง และฟงคําสอนของพวกผีปศาจ การหนาซื่อใจคดของคนทีพ่ ูดโกหก คือทําไปทั้งรูๆเหมือนอยางกับเอาเหล็กแดงนาบลง
ไปบนจิตสํานึกผิดชอบของเขา เขาหามทําการสมรส ไมใหรับประทานอาหารซึ่งพระเจาทรงสรางไวใหผูที่เชื่อและรูจักความจริง
รับประทานดวยขอบพระคุณ ดวยวาสิ่งสารพัดซึ่งพระเจาไดทรงสรางไวนั้นเปนของดี ถาแมรั บประทานดวยขอบพระคุณ ก็ไม

หามเลยสักสิ่งเดียว เพราะวาสิ่งเหลานั้นเปนของที่ชําระไวแลวโดยพระวจนะของพระเจาและคําอธิษฐาน ถาทานจะใหพวกพี่
นองระลึกถึงสิ่งเหลานี้ ทานก็จะเปนผูรับใชที่ดีของพระเยซูคริสต เจริญดวยพระวจนะแหงความเชื่อ และดวยหลักคําสั่งสอนอันดี
ที่ทานไดประพฤติตามนั้น”
พระเยซู บรมครูผูยิ่งใหญที่สุดเหนือครูทั้งปวง ไดตรัสวา “จงระวังผูพยากรณเท็จที่มาหาทานนุงหมดุจแกะ แตภายใน
เขารายกาจดุจสุนัขปา ทานจะรูจักเขาไดดวยผลของเขา มนุษยเก็บผลองุนจากตนไมหนามหรือ หรือวาเก็บผลมะเดื่อจากตน
ผักหนาม ดังนั้นแหละตนไมดีทุกตนยอมใหแตผลดี ตนไมเลวก็ยอมใหผลเลว ตนไมดีจะเกิดผลเลวไมได หรือตนไมเลวจะเกิดผลดี
ก็ไมได ตนไมทุกตนซึ่งไมเกิดผลดียอมตองถูกฟนลงและทิ้งเสียในไฟ เหตุฉะนั้น ทานจะรูจักเขาไดเพราะผลของเขา
มิใชทุกคนที่รองแกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจาขา' จะไดเขาในอาณาจักรแหงสวรรค แตผูที่ปฏิบัติตามพระทัย
พระบิดาของเราผูทรงสถิตในสวรรคจึงจะเขาได เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเปนอันมากรองแกเราวา `พระองคเจาขา พระองคเจาขา
ขาพระองคไดพยากรณในพระนามของพระองค และไดขับผีออกในพระนามของพระองค และไดกระทําการมหัศจรรยเปนอัน
มากในพระนามของพระองคมิใชหรือ' เมื่อนั้นเราจะแจงแกเขาวา `เราไมเคยรูจักเจาเลย เจาผูกระทําความชั่วชา จงไปเสียใหพน
จากเรา'” (มัทธิว 7 : 15 - 23)
ใช คริสตจักรที่เราไปรวมเปนสิ่งที่สรางความแตกตางอยางมหาศาล เราจําเปนตองระมัดระวังเกี่ยวกับผูรับใชที่เรารับฟง
รายการที่เรารวมสนับสนุน และวรรณกรรมที่เราอาน พระเจาทรงชวยใหเราตื่นตัวและระวัง ไมใหเราไปสนับสนุนพวกศัตรูของ
พระเยซูคริสต และจะมีอะไรที่ชั่วรายไปกวาการใหการสนับสนุนแกพวกผูสอนเทียมเท็จที่ปฏิเสธความเปนพระเจาของพระเยซู
ในเรื่องการประสูติจากหญิงพรหมจารีของพระองค การทรงเปนผูกลางในการนําการคืนดีของพระองค และการทรงเปนขึ้นจาก
ความตายฝายรางกายของพระองค
ขอ 12 “ขาพเจายังมีขอความอีกหลายขอที่จะเขียนมาถึงทาน แตก็ไมอยากจะเขียนดวยกระดาษและน้ําหมึก ขาพเจา
หวังใจวาจะมาหาทาน และสนทนากันตอหนา เพื่อความปติยินดีของเราจะไดเต็มเปยม”
ยอหนยังคงมีอีกหลายเรื่องอยูในใจของทานที่ทานอยากจะพูดคุยดวยกับ “สุภาพสตรีที่ทรงเลือกสรรไว และบรรดาบุตร
ของเธอ” แตทานตั้งใจวางแผนที่จะมาเยี่ยมพวกเขาชวงสั้นๆและพูดคุยกับพวกเขา “ตอหนา” มากกวาที่จะเขียนจดหมาย
“แตก็ไมอยากจะเขียนดวยกระดาษและน้ําหมึก” ในยุคสมัยของยอหนยังไมมีกระดาษเหมือนที่เรามีใชกันอยูในทุกวันนี้
การเขียนจะเขียนลงบนแผนกระดาษปาปรัสแบบอียิปตซึ่งทํามาจากเนื้อเยื่อของตนกกปาปรัส อันกลายมาเปนรากศัพทของคํา
วากระดาษ (paper) ที่เราใชนั่นเอง น้ําหมึกก็ทํามาจากเขมาดําละลายน้ําและเติมสวนผสมที่ทําใหเกิดความขนเหนียวลงไปซึ่ง
ชวยทําใหน้ําหมึกสามารถถูกเขียนเปนลายเสนตางๆและคงรูปทนนานได และปากกาก็ทํามาจากลําตนของตนกก
คําวา “สนทนากันตอหนา” เปนสิ่งที่ธรรมดาสามัญในยุคสมัยนั้น หมายความถึง “การสนทนากับอีกคนหนึ่ง” เปนไปได
ที่เมื่อยอหนไดไปเยี่ยมที่บานของคริสเตียนหลังนี้แลว ทานก็วางแผนที่จะใหคําแนะนําและคําตอบตอคําถามตางๆที่มารดาผูนี้
และบรรดาบุตรของเธอตองการที่จะถาม
“เพื่อความปติยินดีของเราจะไดเต็มเปยม” นี่เปนสิทธิขั้นพื้นฐานในฝายวิญญาณของผูเชื่อทุกคน ใน 1 ยอหน 1 : 4 เรา
ไดรูวาจดหมายฝากฉบับนั้นไดเขียนขึ้นเพื่อวาเหลาผูเชื่อจะไดชื่นชมยินดีในสามัคคีธรรมที่พวกสาวกไดชื่นชมยินดีดวย และเพื่อ
วาความยินดีของเราจะไดเต็มเปยม และนอกจากนั้น พระเยซูไดเสด็จเขามาในโลกนี้เพื่อเราจะไดชีวิต และจะไดอยางครบริบูรณ
(ยอหน 10 : 10) ยอหนตองการที่จะมีความยินดีในพระพรฝายวิญญาณแหงการสามัคคีธรรมอยางเปนสวนบุคคลกับครอบครัวนี้
และพูดคุยถกกันถึงเรื่องพระเจา
ขอ 13 “บรรดาบุตรของนองสาวของทานที่ไดทรงเลือกสรรไว ฝากความระลึกถึงมายังทาน เอเมน”

ไมมีบันทึก อะไรอีกที่เกี่ยวของกับมารดาคนที่ถูกพูดถึงในขอนี้ในนามของ “นองสาวของทานที่ไดทรงเลือกสรรไว ”
เปนไปไดที่เธออาจจะเสียชีวิตไปแลว หรือไมอยูในชวงเวลาที่บรรดาบุตรของเธอไดฝากคําทักทายมาทายอหนผูเปนที่รัก ทานได
กลาวถึงเธอในฐานะผูเชื่อคนหนึง่ ที่ไดรับฟงและยอมรับพระกิตติคุณ และดังนั้นเธอจึงไดมารูจักพระเยซูในฐานะพระผูชวยให
รอดของเธอ
ผมขอทวนอีกครั้ง พระคัมภีรทุกตอนไดรับการดลใจ พระคัมภีรทุกตอนเปนประโยชนแกเรา ผูเชื่อลวนามารถไดรับ
ประโยชนอยางใหญหลวงจากจดหมายฝากฉบับที่สองนี้ แรกสุดเราไดเห็นวายอหนรักคริสเตียนบานนี้และสมาชิกของครอบครัว
อันไมธรรมดานี้ เปนเรื่องที่นาชื่นใจสําหรับผูรับใชที่จะไดพบกับบานและครอบครัวเชนนี้ภายในชุมชนที่เขาอยู และผมรูจาก
ประสบการณสวนตัววา เปนเรื่องที่นาชื่นใจและหนุนใจจริงๆสําหรับนักประกาศขาวประเสริฐ ที่จะมีสิทธิพิเศษในการไดรวม
สามัคคีธรรมกับบานเชนนี้ เราเสริมกําลังซึ่งกันและกันเมื่อเราอยูพรอมหนากันที่โตะอาหาร พี่นองคริ สเตียนชายหญิงตางมี
ความคิดเปนหนึ่งเดียวกัน พูดคุยถกกันถึงเรื่องพระเจาและแบงปนอาหารฝายวิญญาณไปพรอมๆกับการรับประทานอาหาร
ดวยกันและสามัคคีธรรมรวมกันภายในบานของคริสเตียน
จากงานเขียนของยอหนในที่นี้ เรายังไดเรียนรูวาผูเชื่อตองระมัดระวังตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในทุกวันนี้ ตอบรรดาผูสอน
เทียมเท็จ และยังมีผูลอลวงเชนนี้ในทุกวันนี้อยูอีกมากยิ่งกวาในชวงเวลาที่ยอหนไดจรดปากกาเขียนคําเตือนในจดหมายนี้ และ
เราจําเปนตองมีความสุขุมอยูในความคิด จิตใจ และจิตวิญญาณ เราจําเปนตองพิสูจนทุกๆวิญญาณและทําใหแนใจวาเรากําลังฟง
ความจริง ไมใชคําหลอกลวง เราจําเปนตองระลึกถึงขอเท็จจริงที่วา แมวาเราจะไมไดสูญเสียจิตวิญญาณของเรา แตก็ยังคงเปน
เรื่องที่นาเศราถาเราสูญเสียแมแตบําเหน็จบางสวนของเรา และเปนไปด้ําหรับผูเชื่อที่จะตองทนรับกับการสูญเสียบําเหน็จทั้งหมด
จดหมายฝากฉบับนี้ยังบอกเราวาเราควรปฏิบัติตอพวกผูสอนเทียมเท็จอยางไร เราจะตองไมหนุนใจพวกเขาดวยคําพูด
กากระทํา หรือการใหการสนับสนุนใดใดที่จะมีสวนในการทําใหคําสอนของพวกเขาคืบหนาไปตอได เราจะตองปฏิเสธไมใหพวก
เขาเขามาในบานของเรา เราจะตองไมอวยพรพวกเขา เราตองมีน้ําใจเมตตาตอคนบาปและผูที่ไมเชื่อเพื่อที่จ ะนําพวกเขามาถึง
พระเยซู แตเราจะตองไมละเวนโทษหรือรวมสามัคคีธรรมกับศาสนาเทียมเท็จ
ในฮีบรู 13 : 2 เปาโลไดบอกเราวา “อยาละเลยที่จะตอนรับแขกแปลกหนา เพราะวาโดยการกระทําเชนนั้น บางคนก็ได
ตอนรับทูตสวรรคโดยไมรูตัว” แตก็มีความแตกตางระหวางการ “ตอนรับแขกแปลกหนา” กับการตอนรับผูที่มาที่หนาประตูของ
คุณเพื่อที่จะโฆษณามิจฉาลัทธิที่ถูกสาปแชงและหลักคําสอนของพวกผีปศาจ
ใช ทุกๆคนมีสิทธิที่จะมีศาสนาของตนเอง สิทธิที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาตองการที่จะเชื่อ แตกระนั้น มนุษย ก็ถูกสรางโดย
ปราศจากผูกํากับควบคุมทางศีลธรรม และมีสิทธิที่จะรับประทานสิ่งที่พระเจาทรงหามไมใหรับประทาน ทําในสิ่งที่พระเจาทรง
หามไมใหทํา หรือเชื่อในสิ่งที่พระเจาทรงหามไมใหเชื่อ แตคริสเตียนไมมีสิทธิที่จะสนับสนุนบุคคลเหลานั้นหรือใหทายใดใดแก
พวกเขา ถาคุณไดสรรคสรางศาสนาของคุณเองขึ้นมา ถาคุณใชพระคัมภีรตามใจปรารถนาของคุณเอง ถาคุณนําพาแตเฉพาะสิ่งที่
เปนที่นาพึงพอใจของคุณ และถาคุณเชื่อในการอนุญาตใหทุกคนสามารถที่จะมีศาสนาของตนเองและเชื่อในสิ่งที่เขาเลือกเองได
คุณก็ควรจะหาเวลาในการสรางสวรรคขึ้นมาสําหรับตัวคุณเอง เพราะคุณจะไมไดไปสวรรคของพระเจานอกจากคุณจะไปในทาง
ของพระเจา พระเยซูตรัสวา “เราเปนทางนั้น เปนความจริง และเปนชีวิต ไมมีผูใดมาถึงพระบิดาไดนอกจากมาทางเรา” ดังนั้น
ถาคุณวางแผนที่จะใชเวลาชั่วนิรันดรอยูในบานของพระเจา คุณก็ตองเขาไปโดยทางที่พระเจาทรงจัดเตรียมไว และทางนั้นก็คือ
โดยการยอมรับองคพระเยซูคริสตเจาพระบุตรของพระองค ถาเรามีพระบุตร เราก็มีชีวิต ถาเราไมมีพระบุตร เราก็ไมมีชีวิต และ
ถาผูใดมาหาคุณพรอมกับหลักคําสอนอื่น จงอยาฟงผูนั้น จงอยาสามัคคีธรรมกับเขา จงอยาอนุญาตใหเขาเขามาในบานของคุณ
จงอยาใหการสนับสนุนหรือถอยคําหนุนใจแกเขา ถาคุณกระทําเชนนั้น คุณก็จะมีสวนรวมกับพวกศัตรูของพระเยซู คุณจะเปน
สวนหนึ่งของความชั่วรายของพวกเขาและของหลักคําสอนที่ถูกสาปแชงของพวกเขาซึ่งสงวิญญาณมากมายไปถึงนรก และ (ถา

คุณไดรับการชวยใหรอดแลว) คุณจะสูญเสียบําเหน็จของคุณ ขอพระเจาทรงชวยเราใหมีความระมัดระวังในกาลสมัยแหงภัย
อันตรายนี้ ที่ซึ่งมีผูสอนเทียมเท็จจํานวนมากออกทองไปในผืนแผนดินโลก

จดหมายฝากของยอหน
โดย
โอลิเวอร บี. กรีน

จดหมายฝากฉบับที่สามของยอหน

3 ยอหน
1) ขาพเจาผูปกครอง เรียน กายอัสที่รัก ผูซึ่งขาพเจารักเนื่องดวยความจริงนั้น
2) ทานที่รัก ขาพเจาปรารถนามากกวาทุกสิ่งที่จะใหทานจําเริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอยางที่จิตวิญญาณของทานจําเริญอยู
นั้น
3) เพราะวาขาพเจาชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่ง เมื่อพวกพี่นองไดมา และเปนพยานถึงความจริงที่อยูในตัวทาน ตามที่ทานไดดําเนิน
ตามความจริงนั้น
4) ไมมสี ิ่งใดที่จะทําใหขาพเจายินดียิ่งกวานี้ คือที่ไดยินวา บุตรทั้งหลายของขาพเจาดําเนินตามความจริง
5) ทานที่รัก เมื่อทานกระทําสิ่งใดแกพี่นองและแกคนแปลกถิ่น ทานก็กระทําอยางสัตยซื่อ
6) เขาเหลานั้นไดเปนพยานตอหนาคริสตจักรถึงความรักของทาน ถาทานจะชวยจัดสงเขาเหลานั้นในการเดินทางของเขา ตามที่
สมควรตามแบบอยางของพระเจา ทานก็จะกระทําดี
7) เขาเหลานั้นไดออกไปเพราะเห็นแกพระนามของพระองค และไมไดรับสิ่งใดจากพวกตางชาติเลย
8) ฉะนั้นเราควรตอนรับคนอยางนั้น เพื่อเราจะไดเปนผูรวมงานกับความจริง
9) ขาพเจาไดเขียนถึงคริสตจักร แตดิโอเตรเฟส ผูอยากจะเปนใหญเปนโตทามกลางพวกเขาหาไดรับรองเราไวไม
10) เหตุฉะนั้นถาขาพเจามา ขาพเจาจะจดจําการกระทําทั้งหลายของเขา คือที่เขาพร่ํากลาวใสความเราดวยถอยคําประสงคราย
และเทานั้นก็ยังไมสาแกใจ เขาเองไมยอมรับรองพี่นองเหลานั้น และหนําซ้ํายังกีดกันคนที่ใครจะรับรองเขา และไลเขาออก
จากคริสตจักรไปเสีย
11) ทานที่รัก อยาเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว แตจงเอาอยางสิ่งที่ดี ผูที่ทําดีก็มาจากพระเจา ผูที่ทําชั่วก็ไมเห็นพระเจา
12) เดเมตริอัสไดรับการชื่นชมจากคนทั้งปวง และความจริงเองก็เปนพยานอยูในตัวของมันเองอยูแลว ใชแลว เราเองก็เปน
พยานดวย และทานก็รูวาคําพยานของเราเปนความจริง
13) ขาพเจามีหลายเรื่องที่จะเขียน แตไมอยากจะเขียนถึงทานดวยน้ําหมึกและปากกา
14) แตขาพเจาหวังใจวาจะไดพบทานในเร็วๆนี้ และจะไดพูดกันต อหนา ขอสันติสุขจงมีแกทาน บรรดาสหายของเราฝากคํา
คํานับมายังทาน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายแตละคนตามชื่อของเขานั้น
จดหมายฝากฉบับที่สามอันกระชับฉบับนี้ถูกเขียนสงไปหาผูเชื่อคนหนึ่งที่ชื่อวา กายอัส ทุกสิ่งเกี่ยวกับเขาที่เรารูนั้นไดถูก
บันทึกไวที่นี่ ชื่อของเขาไมไดถูกเอยถึงในที่อื่นใดอีกเลยในพันธสัญญาใหม เราอาจคาดคะเนไดวาเขานาจะเปนสมาชิกคนหนึ่ง
ของคริสตจักรทองถิ่นสักแหง และในขอ 4 ของจดหมายฝากนีอ้ าจเปนเงื่อนงําใหเราเชื่อไดวาเขานาจะกลับใจรับเชื่อจากพันธกิจ
ของยอหน
เวลาและสถานที่ในการเขียนจดหมายฝากฉบับที่สามนี้ยังคงเปนสิ่งที่ไมทราบอยางแนชัด
คําทักทายสวนตัว
ขอ 1 “ขาพเจาผูปกครอง เรียน กายอัสที่รัก ผูซึ่งขาพเจารักเนื่องดวยความจริงนั้น”
ในพันธสัญญาใหมมีการเอยถึงชื่อกายอัสอยูสี่ครั้งดวยกัน :
เปาโลเปนผูเอยถึงชื่อนี้ครั้งหนึ่งใน โรม 16 : 23 และกลาวถึงบุคคลผูนี้วาเปนเจาของบานผูเลี้ยงดูทาน
ใน 1 โครินธ 1 : 14 เปาโลกลาววาทานไดใหบัพติศมาแกคนที่ชื่อกายอัสในเมืองโครินธ

ในกิจการ 19 : 29 กลาวถึงกายอัสชาวมาซิโดเนีย ซึ่งเปนคนหนึ่งในกลุมเพื่อนเดินทางของเปาโลในการเดินทางทําพันธ
กิจของทาน และเปนผูที่ถูกฝูงชนจับกุมตัวในเมืองเอเฟซัส
ในกิจการ 20 : 4 กลาวถึงกายอัสชาวเมืองเดอรบี เปนคนหนึ่งในกลุมที่เดินทางไปยังแควนเอเชียกับเปาโลและทิโมธี
ยังไมมีหลักฐานหรือขอบงชี้อยางชัดเจนวายอหนไดเขียนจดหมายฝากฉบับที่สามนี้ถึงกายอัสคนไหนตามที่ไดกลาวมา
ชื่อกายอัสเปนชื่อสามัญและพบไดบอยในสมัยนั้น และขอพระคัมภีรทั้งสี่ตอนนี้ก็อาจหมายถึงกายอัสคนละคนในแตละตอนเลยก็
เปนได
ยอหนไมไดบอกเราวากายอัสคนนี้มีตําแหนงใดใดในคริสตจัก รหรือไม แตก็ดูเ หมือนวาเขาจะเปนบุคคลสําคัญ ที่มี
อิทธิพลคนหนึ่งเปนไปไดวาอาจเปนคนมีฐานะมั่งคั่ง สาวกผูเ ปนที่รักคนนี้ไดก ลาวทักทายเขาในฐานะผูที่เปน “ที่รัก” ซึ่งบง
ชี้ใหเห็นวาพวกเขาเปนมิตรสหายที่ดีตอกัน ยอหนกลาวถึงเขาวาเปนผูที่ทานรัก “เนื่องดวยความจริง” หมายความวาพวกเขา
เปนดั่งพี่นองในความเชื่อและยอหนรักทานเนื่องดวยความจริงที่เขาไดรับและไดประกาศในฐานะผูเชื่อ
ขอ 2 “ทานที่รัก ขาพเจาปรารถนามากกวาทุกสิ่งที่จะใหทานจําเริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอยางที่จิตวิญญาณของ
ทานจําเริญอยูนั้น”
ภาษากรีกของคําวา “ปรารถนา” ในที่นี้ ในตอนอื่นๆสามารถแปลวา “อธิษฐาน” ไดดวย ดังนั้นเราจึงรูไดอีกวายอหนได
อธิษฐานเผื่อพี่นองผูเปนที่รักผูนี้ เชนกันกับที่ทานอธิษฐานเผื่อผูเชื่อทุกคน
“ใหทานจําเริญขึ้นและมีสุขภาพดี เหมือนอยางที่จิตวิญญาณของทานจําเริญอยูนั้น” ยอหนอธิษฐานอยางขะมักเขมน
ขอใหพี่นองผูเปนที่รักผูนี้จะจําเริญขึ้นและมีสุขภาพที่ดีเหมือนอยางจิตวิญญาณของเขา ซึ่งเปนขอบงชี้อยางไมตองสงสัยวา
กายอัสคนนี้เปนผูที่มีชีวิตฝายจิตวิญญาณและคําพยานที่โดดเดน และยอหนอธิษฐานขอใหเขาจําเริญขึ้นในทุกๆดานเชนเดียวกัน
กับที่จิตวิญญาณของเขาจําเริญอยู
คํากรีกในที่นี้ที่แปลวา “จําเริญขึ้น” ยังถูกใชใน โรม 1 : 10 และ 1 โครินธ 16 : 2 และยังหมายความวายอหน
ปรารถนาใหกายอัสมีความสําเร็จและความสุข ความสําเร็จในธุรกิจการงาน ในความสัมพันธภายในครอบครัว หรือในธุระหนาที่
ใดใดที่คริสเตียนตองปฏิบัติ ดังนั้นเราจึงเห็นไดวาเราควรอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเรา และปรารถนาใหพวกเขาจําเริญขึ้นในทุกๆ
ดานที่เปนสิ่งที่มีเกียรติ ยอหนยังคํานึงถึงสุขภาพของพี่นองผูเปนที่รักคนนี้ดวย ทานตองการใหเขาไดชื่นชมยินดีกับพระพรแหง
การมีสุขภาพที่แข็งแรงและไมเจ็บปวยใดใด ในการเปนทหารที่ดีในกองทัพของพระเยซูคริสต
ขอ 3 “เพราะวาขาพเจาชื่นชมยินดีเปนอยางยิ่ง เมื่อพวกพี่นองไดมา และเปนพยานถึงความจริงที่อยูในตัวทาน ตามที่
ทานไดดําเนินตามความจริงนัน้ ”
เราไมรูแนวาใครคือพวกพี่นองเหลานี้ นี่เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผมรูวาพระคัมภีรไมไดถูกเขียนขึ้นโดยมนุษยธรรมดา
ทั่วไป เพราะถามนุษยเปนผูเขียน เขาก็คงจะพยายามกลาวถึงรายชื่อบุคคลตางๆมากมายในหลายๆโอกาสที่พระคัมภีรไมไดระบุ
ชื่อเอาไว แตชื่อเหลานั้นก็ไมไดสําคัญในที่นี้ เพราะพระเจาทรงจดจําและจะทรงประทานบําเหน็จอยางยุติธรรมและชอบธรรม
เราจึงไมจําเปนตองรูจักชื่อของคนเหลานี้ที่ไดเดินทางมาพบกับยอหนสาวกผูเปนที่รักและไดรายงานเรื่องตางๆใหแกทาน และ
แทบจะเปนไปไดอยางแนนอนวาคนกลุม เดียวกันนี้ก็เปนผูนําสงจดหมายฝากฉบับนี้จากยอหนถึงผูรับดวย (ขอ 9) เปนไปไดวาคน
กลุมนี้อาจไดรับการปฏิบัติอยางไมดีนักจากดิโอเฟรเตส แลวจึงไดรับการตอนรับเขาในบานของกายอัสและไดรับการปฏิบัติอยาง
ดีเยี่ยมจากเขา จึงเปนเรื่องธรรมชาติที่พวกเขาจะรายงานถึงเรื่องการปฏิบัติตนในฐานะคริสเตียนและจิตวิญญาณแหงความไม
เห็นแกตัวของกายอัส เมื่อพวกเขากลับ มาพบกับ ยอหนผูเ ปนที่รัก พวกเขา “เปนพยานถึง ความจริง ” ซึ่ง อยูในตัวกายอัส

หมายความวาเขาเปนผูที่ยืนหยัดเพื่อความจริง ดําเนินในความจริงไมใชในความเทียมเท็จซึ่งกําลังแพรหลายอยูรอบตัวเขา ยอหน
ไดชื่นชมผูเชื่อที่รักคนนี้เหมือนอยางที่ทานไดเคยชื่นชม “สตรีที่ทรงเลือกสรรไว” ในจดหมายฝากฉบับที่สอง
ผมเกรงวาในทุกวันนี้เรากําลังมีความปลาบปลื้มยินดีนอยเกินไปในฐานะผูนําฝายจิตวิญญาณ ตอพี่นองที่เปนดั่งทารกใน
ความเชื่อหรือคนหนุมสาวซึ่งกําลังเติบโตขึ้นในพระคุณของพระเจา คําชมเชยที่กลาวออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมสามารถ
หนุนใจคริสเตียนหนุมสาวไดเสมอ และแนนอนวาเราก็ควรควาทุกๆโอกาสที่จะหนุนใจพวกเขา คํายกยองชมเชยอยางจริงใจ
ไมใชการประจบสอพลอ สามารถทําใหหนุม สาวผูเชื่อสามารถเดินหนาไปตอไดในยามที่พวกเขากําลังถูก บั่นทอนจิตใจและ
ถดถอยลงในชีวิตคริสเตียนของพวกเขา
ขอ 4 “ไมมีสิ่งใดที่จะทําใหขาพเจายินดียิ่งกวานี้ คือที่ไดยินวา บุตรทั้งหลายของขาพเจาดําเนินตามความจริง”
ในที่นี้ เมื่อยอหนกําลังกลาวถึงวา “บุตรทั้งหลาย” ของทานดําเนินตามความจริง ก็ไมไดจําเปนตองหมายความวา
กายอัสไดรับเชื่อจากพันธกิจของยอหน โดยอัครทูตยอหนนาจะชรามากแลวในตอนนั้นและกายอัสก็นาจะอายุนอยกวาทานมาก
จึงเปนเรื่องธรรมชาติถากายอัสจะมองวายอหนเปนเสมือนราวกับบิดาฝายวิญญาณของเขา
เปนเรื่องนายินดีเสมอสําหรับผูรับใชพระเจาที่จะไดทราบวาพวกพี่นองที่ไดบังเกิดใหมแลวภายใตการดูแลของเขากําลัง
เติบโตขึ้นเรื่อยๆในพระคุณ ดําเนินในความจริง และกาวไปขางหนาสูสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับพระเจา โดยสวนตัวของผมนั้น ชวง
เวลานานกวาหนึ่งในสี่ของศตวรรษแหงการเทศนาพระกิตติคุณ ความยินดีในจิตใจของผมก็คือการไดหวนกลับไปยังคริสตจักร
หรือชุมชนเดิมที่ผมไดเคยเทศนามากอนและไดพบวาบรรดาผูเชื่อที่ไดกลับใจรับเชื่อจากเมื่อครั้งกอนนั้นกําลังดําเนินกับพระเจา
เติบโตในพระคุณ และกาวหนาในฝายจิตวิญญาณ เปนเรื่องที่ชุมฉ่ําจิตวิญญาณของผมเสมอในการไดพบวาบรรดาผูเชื่อที่ไดรับ
อิทธิพลจากผมเหลานั้นกําลังมุงไปสูสิ่งตางๆที่เกี่ยวของกับพระเจา ไมวาจะเปนการอภิบาลคริสตจักร การกํากับดูแลดนตรีใน
คริสตจักร หรือกระทั่งการสอนรวีวารศึกษา หรือการใดใดที่เปนการปรนนิบัติรับใชพระเจาอยางสัตยซื่อ
ผูรับใชที่สัตยซื่อ
ขอ 5 “ทานที่รัก เมื่อทานกระทําสิ่งใดแกพี่นองและแกคนแปลกถิ่น ทานก็กระทําอยางสัตยซื่อ”
ในที่นี้ ยอหนกําลังกลาวอยางเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นถึงการงานแหงความรักเมตตาและน้ําใจกวางขวางของกายอัส
ทานกลาวถึงความเอื้อเฟอของเขาและประกาศวาเขาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูเชื่ออยางสัตยซื่อและบรรลุตามพระบัญญัติของ
พระคริสตเกี่ยวกับการปฏิบัติตนของพี่นองตอพี่นองดวยกัน ไมวาชายคนนี้ไดกระทําอะไรลงไปก็ตาม เขาไดกระทําอยางดี และ
กระทําดวยความเต็มใจของเขาและดวยความจริงใจ ยอหนไมไดกําลังประจบสอพลอเขา แตทานคือ “สาวกผูเปนที่รัก” และ
ทานทราบดีวาความรักยอมใหกําเนินความรัก โลกที่เย็นชาใบนี้จําเปนตองไดรับบัพติศมาในความรัก และตองเปนความรักชนิดที่
ปราศจากความเห็นแกตัวและเติมหัวใจของผูคนใหเต็มไปดวยการปรนนิบัติรับใชกันและกัน
จะสังเกตไดวายอหนไดชื่นชมกายอัส ไมใชแคเพียงเรื่องน้ําใจกวางขวางและความรักเมตตาของเขาตอ “พี่นอง” เทานั้น
แตยังมีตอ “คนแปลกถิ่น” อีกดวย คือผูคนที่เขาไมเคยพบเจอมากอน อาจเปนไดวาเปนคนที่มาเยี่ยมเยียนคริสตจักร แตไมเปน
ที่สงสัยเลยวาคนแปลกถิ่นเหลานี้เปนผูเชื่อดวยแนนอน ดังนั้น พวกเขาก็เปนพี่นองในองคพระผูเปนเจาดวย
ขอ 6 “เขาเหลานั้นไดเปนพยานตอหนาคริสตจักรถึงความรักของทาน ถาทานจะชวยจัดสงเขาเหลานั้นในการเดินทาง
ของเขา ตามที่สมควรตามแบบอยางของพระเจา ทานก็จะกระทําดี”
พี่นองที่เปนพยานถึงความรักเมตตาของกายอัสเหลานี้ยอมเปนพยานตอยอหน หรืออาจจะตอทั้งที่ประชุมคริสตจักรเลย
ก็เปนได บางคนชี้วาคนเหลานี้อาจเปนพยานตอคริสตจักรในเมืองเอเฟซัส

“...ถาทานจะชวยจัดสงเขาเหลานั้นในการเดินทางของเขา...ทานก็จะกระทําดี” ขอความในตอนนี้ยังสามารถแปลไดอีก
วา “...เขาเหลานั้น ผูซึ่งไดชวยจัดสงการเดินทาง...” การใหความชวยเหลือที่นี้อาจหมายถึงดานการเงิน หรืออาจหมายถึงอาหาร
การกินและสัมภาระตางๆก็ได หรืออาจหมายความวาพวกเขาไดรวมเดินทางไปสงพี่นองอีกกลุมหนึ่งเพื่อเปนการหนุนใจและมี
สามัคคีธรรมดวยกันในระหวางการเดินทางก็เปนได แตสิ่งที่เรารูก็คือกายอัสไดรับคําแนะนําใหชวยพวกเขาในทุกทางที่เปนไปได
และบัดนี้พวกเขากําลังจะออกเดินทางอีกครั้งและยอหนก็ชื่นชมพวกเขาใหกายอัสฟงดวย เปนธรรมเนียมปกติของคริสตจักร
ทองถิ่นตางๆในยุคสมัยนั้นในการใหการตอนรับดูแลพี่นองผูเชื่อที่เ ดินทางผานทางเมืองหรือชุมชนที่คริ สตจักรนั้นอยู แตนา
สังเกตในที่นี้วายอหนไดชื่นชมพวกพี่นองเหลานี้ใหครัวเรือนของกายอัสฟงแทนที่จะเปนทั้งคริสตจักร เหตุผลสําหรับเรื่องนี้อยูใน
ขอที่ 9 และ 10 ยอหนรูวากายอัสจะปฏิบัติตอคนเหลานี้เฉกเชนพี่นองคริสเตียน และจะชวยเหลือพวกเขาอีกเหมือนอยางที่เขา
ไดเคยชวยเหลือในครั้งแรกที่ไดพบกันในทุกทางที่เปนไปได ดังนั้นเขาพึง ควรที่จะ “กระทําดี ” เพราะเขาจะไดมีโอกาสดูแล
บรรดาผูรับใชของพระเจา “ตามที่สมควรตามแบบอยางของพระเจา” คือคนเหลานั้นที่คูควรไดรับการสนับสนุน ความรัก และ
สามัคคีธรรม คือคนเหลานั้นที่เปนคนของพระเจา
ขอ 7 “เขาเหลานั้นไดออกไปเพราะเห็นแกพระนามของพระองค และไมไดรับสิ่งใดจากพวกตางชาติเลย”
“เพราะเห็นแกพระนามของพระองค ” ในที่นี้บงชี้ไปถึง พระเจา หมายความวาพี่นองเหลานี้ไดออกเดินทางโดยมี
แรงจูง ใจอยูในงานของพระเจาและประโยชนของคริส ตจักร ไมใชเพื่อประโยชนของพวกเขาเอง “เขาเหลานั้นไดออกไป”
แนนอนวาขอความนี้บงชี้วาพวกเขาไดออกไปแลวและกําลังอยูในระหวางการเดินทางโดยพระนามของพระเจา เพราะเห็นแก
พระนามของพระองค
“...และไมไดรับสิ่งใดจากพวกตางชาติเลย” ในที่นี้รวมถึงทุกคนที่ไมใชชาวยิว คําวา “ตางชาติ” เปนคําที่ถูกใชบอยๆใน
พันธสัญญาใหมโดยเล็งถึงคนบาป และพบในเรื่องราวชวงกอนเหตุการณการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสตมากกวาภายหลัง
เหตุการณนั้น เพราะพระเยซูทรงรื้อกําแพงที่กั้นระหวางทั้งสองฝายลง บัดนี้ทั้งชาวยิวและชาวตางชาตินั้ นเปนที่โปรดปรานใน
สายพระเนตรของพระเจาอยางเหมือนๆกัน และพระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อชวยชาวตางชาติใหรอดเชนเดียวกันกับ ชาวยิว ดู
เหมือนวาพี่นองเหลานี้มีความมั่นอกมั่นใจเกี่ยวกับการสนับสนุนตางๆที่พวกเขาจะไดรับ รวมถึงตัวผูใหการสนับสนุนและน้ําใจที่
กวางขวางนั้นๆแกพวกเขาดวย เมื่อพวกเขาออกไป พวกเขาตั้งใจที่จะไมรับการชวยเหลือทางการเงินใดใดเลยจากผูที่ไมเชื่อ แต
จะรับจากพี่นองผูเชื่อดวยกันเทานั้น
ในชวงยุคสมัยแรก พวกเขาคือกลุมคนที่ตั้งใจจะประกาศพระกิตติคุณ “โดยไมคิดเงิน” มิเชนนั้นพวกเขาก็อาจจะถูก
กลาวหาวาพวกเขาเทศนาเพียงเพราะจะไดเงินหรือสิ่งของตางๆ ในชวงปแรกๆของการเดินทางทําพันธกิจของเปาโล ทานก็ไมได
รับสิ่งใดเลยจากบรรดาผูที่กลับใจรับเชื่อจากพันธกิจของทาน แตทานสนับสนุนตนเองดวยการประกอบวิชาชีพของทานในการ
เปนชางทําเต็นท อยางไรก็ตาม ในชวงปหลังๆทานไดสั่งสอนคริสตจักรตางๆเกี่ยวกับการดูแลพี่นองและการรวบรวมเงินถวาย
คนเหลานี้ซึ่งยอหนกลาวถึงไดปฏิเสธที่จะรับสิ่งใดใดจากคนตางชาติ มิเชนนั้นคําพยานของพวกเขาจะมีอุปสรรค ดังนั้น
พวกเขาจึงสามารถประกาศพระกิตติคุณไดอยางเต็มที่แกทุกคนและสามารถยืนยันไดวาพวกเขากระทําการโดยไมมีคาตอบแทน
พระเจาของเราทรงสามารถที่จะสนับสนุนความจําเปนทุกอยางของเราได และจะทรงกระทําเชนนั้นเมื่อเราเชื่อวางใจในพระองค
อยางหมดใจ เมื่อพระเยซูทรงสงคนเจ็ดสิบคนออกไป พระองคไดตรัสกับพวกเขาวา “ผูทํางานสมควรจะไดรับคาจางของตน” (ลู
กา 10 : 7) เปาโลก็ไดกลาวกับชาวโครินธวา องคพระผูเปนเจาไดทรงบัญชาวา “คนที่ประกาศขาวประเสริฐควรไดรับการเลี้ยง
ชีพดวยขาวประเสริฐนั้น” (1 โครินธ 9 : 14) เปนแผนการและพระประสงคของพระเจาสําหรับวันแหงพระคุณนี้ ที่บรรดาผูเชื่อ
พึงสนับสนุนงานของพระเจา เรามักถูกสอนใหกลาถวายใหพระเจาโดยที่พระองคจะทรงอวยพระพรและจัดเตรียมสําหรับเรา
คริสเตียนควรถวายจากใจจริง ไมใชเพราะเปนกฎหรือขอบังคับทางศาสนาหรือคณะนิกาย เราควรถวายเพราะเรารักพระเยซู

และเราควรถวายดวยใจกวางขวาง โดยรูวาผูที่ถวายมากก็จะมีการเก็บเกี่ยวมาก และถาเราถวายอยางตระหนี่ก็จะไดเก็บเกี่ยว
อยางตระหนี่
ขอ 8 “ฉะนั้นเราควรตอนรับคนอยางนั้น เพื่อเราจะไดเปนผูรวมงานกับความจริง”
ผูเชื่อควรมีน้ําใจกวางขวางตอผูเชื่อคนอื่นๆ เราควรใหความบันเทิงใจ จัดเตรียมสิ่งจําเปน และดูแลพวกเขาในทุกทางที่
พวกเขามีความจําเปนถาเราสามารถตอบสนองความจําเปนนั้นๆได เราลวนเปนเพื่อนรวมงานของพระเจาดวยกัน เปนอวัยวะ
ของกายเดียวกัน เปนสมาชิกของคริสตจักรแทคริสตจักรเดียวซึ่งพระเยซูทรงเปนศีรษะและรากฐาน ไมควรมีความเห็นแกตัวใน
ทามกลางผูเชื่อ ถาเราเห็นพี่นองคริสเตียนของเราสักคนที่มีความขัดสนหรือความจําเปนใดใด เราก็ควรนับวาเปนเรื่องที่นายินดีที่
จะไดชวยพี่นอ งผูนั้น ไมใชเปนหนาที่ “เพื่อเราจะไดเปนผูรวมงานกับความจริง” เรากําลังชวยเหลือกันในการประกาศความจริง
และเมื่อเราถวายใหกับงานของพระเจา เราก็ไมควรรูสึกวาเรากําลังถวายใหกับคนหรือโครงการ แตถวายแดพระเจา เพื่อ
วัตถุประสงคในการเผยแพรพระกิตติคุณและประกาศขาวประเสริฐวาพระเยซูท รงชวยใหรอด และเมื่อเราใหการสนับสนุน
คริสตจักรของเราและศิษยาภิบาลของเรา เราก็ไดมีสวนในทุกๆดวงวิญญาณที่ไดรับการชวยใหรอดจากพันธกิจนั้นๆดวย
มัคนายกผูมักใหญใฝสูง
ขอ 9 “ขาพเจาไดเขียนถึงคริสตจักร แตดิโอเตรเฟส ผูอยากจะเปนใหญเปนโตทามกลางพวกเขาหาไดรับรองเราไวไม”
ยอหนกลาววา “ขาพเจาไดเขียนถึงคริสตจักร” ขอความนี้ทําใหหวนนึกถึงการเยี่ยมเยียนครั้งกอนเมื่อพวกพี่นองเหลานี้
ไดลวงหนาไปเยี่ยมชุมชนและคริสตจักรที่กายอัสเปนสมาชิกอยู เนื่องจากเปนธรรมเนียมปกติสําหรับคริสตจักรทองถิ่นในการ
ตอนรับดูแลคริสเตียนที่เดินทางผานทองที่ของพวกเขา จึงเปนเรื่องธรรมชาติสําหรับยอหนที่จะชื่นชมคนเหลานี้ใหคริสตจักรฟง
“แตดิโอเตรเฟส ผูอยากจะเปนใหญเปนโต...” ผมไมสามารถพิสูจนไดวาดิโอเตรเฟสเปนมัคนายกในคริสตจักร แต ผม
เชื่อเปนการสวนตัววาเขาเปน เรามีมัคนายกหลายคนที่ยําเกรงและดําเนินอยูในทางของพระเจา ถอมใจ และประกอบดวยพระ
วิญญาณ แตก็มีบางคนที่ตรงกันขาม มัคนายกบางคนคิดวางานของพวกเขาคือการจางหรือไลนักเทศนออก และดําเนินกิจการ
ตางๆภายในคริสตจักรตามแนวทางที่ตนเองเห็นชอบ แตถาคนเหลานี้ไดอานพระธรรมกิจการในบทที่ 7 พวกเขาจะรูวาพันธกิจ
ของเหลามัคนายกนั้นแตกตางไปจากที่พวกเขากําลังกระทําอยู
ดิโอเตรเฟสไมไดตระหนักถึงสิทธิอํานาจของยอหนผูเปนที่รัก เขาไมยอมรับคําแนะนําของยอหนในฐานะผูมีสิทธิอํานาจ
ในคริสตจักร พระคัมภีรไมไดบอกเราวาดิโอเตรเฟสมีตําแหนงใดใดในคริสตจักรหรือไม แตเรารูแนวาเขาเปนบุคคลที่มีอํานาจใน
คริสตจักรนั้นๆอยางไมตองสงสัย นี่เปนหลักฐานจากอิทธิพลที่เขามีอยู มีคนเชนนี้อยูมากในคริสตจักรทองถิ่นทุกวันนี้ คือคน
จําพวกที่ถาอยากจะใหพวกเขาบอกความจริงเมื่อถามวาพวกเขาเปนสมาชิกอยูในคริสตจักรหรือไม พวกเขาจะตอบวา “ผมไมใช
สมาชิกของคริสตจักร แตคริสตจักรเปนของผม” มีคริสตจักรอยูหลายแหง (และที่นาเศราสําหรับผม ผมเคยอยูในคริสตจักรแบบ
นั้นบางแหงมากอน) ที่ไมไดดําเนินกิจการตางๆโดยพระเจา หรือโดยศิษยาภิบาล หรือแมกระทั่งโดยคณะธรรมกิจ แตโดยคน
เพียงแคคนเดียว บางครั้งคนๆนั้นก็เปนผูชาย และในบางกรณีที่ยิ่งนาเศรา คนๆนั้นเปนผูหญิง แตในสภาวการณเชนนั้น ทั้ง
คริสตจักรดําเนินไปตามที่คนๆนั้นสั่งการ ถาคนๆนั้นสั่งใหไป ทั้ง คริสตจักร ศิษยาภิบ าล ไปจนถึ ง คณะธรรมกิจ ก็ตองไปกัน
ทั้งหมด ดิโอเตรเฟสก็เปนดั่งคนๆนั้นในคริสตจักรเหมือนกัน เขาปฏิเสธคําขอของยอหนและปฏิเสธที่จะยอมรับพวกพี่นอง
ในภาษากรีก คําวา “ผูอยากจะเปนใหญเ ปนโต” นั้นเปนคําเดียว และไมป รากฏในที่อื่นของพันธสัญ ญาใหมเ ลย
ความหมายตรงตัวของคํานี้ในภาษาเดิมนั้นแปลอยางเรียบงายไดวา “ผูที่อยากเปนลําดับแรก” คือคนที่ถาไมรุงก็รวง แตไมมีใคร
จะสามารถยกตนขึ้นหรือลุแกอํานาจไดในคริสตจักรของพระเจา ทั้งศิษยาภิบาล มัคนายก และผูนําคริสตจักร จะตองไมเปน
“เจานายที่ขมขี่ผูสืบทอดของพระเจา” (1 เปโตร 5 : 3)

ขอ 10 “เหตุฉะนั้นถาขาพเจามา ขาพเจาจะจดจําการกระทําทั้งหลายของเขา คือที่เขาพร่ํากลาวใสความเราดวยถอยคํา
ประสงคราย และเทานั้นก็ยังไมสาแกใจ เขาเองไมยอมรับรองพี่นองเหลานั้น และหนําซ้ํายังกีดกันคนที่ใครจะรับรองเขา และไล
เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย”
จากขอนี้ (และขอที่ 14 ดวย) ยอหนไดวางแผนที่จะไปเยี่ยมเยียนกายอัสผูเปนที่รักและคริสตจักรที่เขาอยู และในการ
เยี่ยมเยียนนั้นทานไดประกาศวา “ขาพเจาจะจดจําการกระทําทั้งหลายของเขา” คําแถลงนี้บงชี้ถึงขอเท็จจริงที่วายอหนตั้งใจจะ
เผชิญหนารับมือกับชายคนนี้ตามแนวทางของคริสเตียนอันสมควรและโดยชองทางที่สมควร เพื่อจะแนใจวาเขาคนนี้จะไดรับการ
จัดการและลงวินัยความเห็นแกตัว ความหยิ่งยโส และจิตวิญญาณแหงความมักใหญใฝสูงในคริสตจักรของเขาดวย ยอหนไมได
กลาวคําแถลงนี้ดวยจิตวิญญาณที่ไมดี ทานไมไดเปนปฏิปกษกับคนๆนี้แตอยางใด แตเปนหนาที่ของทานในการจัดการกับคนที่ทา
ทายอํานาจของพระวิญญาณตอพี่นองผูเชื่อ หลายตอหลายครั้งในพระกิตติคุณยอหน (และเชนกันในจดหมายฝากเหลานี้) ทาน
ไดเนนย้ําถึงความรักฉันพี่นอง และถาเราไมสามารถกระทําเชนนี้ตอพี่นองในพระคริสตของเราได “ความรักของพระเจาจะดํารง
อยูในผูนั้นอยางไรได” (1 ยอหน 3 : 17) บรรดาผูนําและผูรับใชในคริสตจักรตางก็กระทําบาปเมื่อพวกเขาไมไดจัดการกับคน
อยางดิโอเตรเฟส สิ่งที่เขาไดกระทํานั้นไดถูกกระทําอยางเปดเผยและทั้งคริสตจักรก็รับรู ดังนั้น เรื่องนี้จึ งจําเปนตองไดรับการ
จัดการอยางเปดเผยและตอหนาที่ประชุมในคริสตจักรทั้งหมด
ใน 1 โครินธ 5 : 3 - 5 เราไดรูวาเปาโลไดปฏิบัติการลงวินัยในคริสตจักรที่เมืองโครินธ และสิ่งนี้ก็ควรถูกปฏิบัติดวยใน
ทุกวันนี้ เปนสิ่งที่จําเปนอยางมาก
ยอหนกลาวถึงดิโอเตรเฟสวาเขาได “พร่ํากลาวใสความเราดวยถอยคําประสงคราย” คํากรีกในขอนี้ที่แปลวา “พร่ํา
กลาว” ไมปรากฏในที่อื่นๆของพันธสัญญาใหมเลย ความหมายของคํานี้แปลตรงตัววา “พูดอยางไหลบา” คือคนที่พูดมากเกิน
เหตุโดยที่สื่อความอะไรไมไดเลย แตก็ยังคงเพอเจออยางไมมีวัตถุประสงคในการที่พูดนั้น
ผมคิดวาคุณคงจะเห็นดวยกับผมวาเรามีจิตวิญญาณอยางดิโอเตรเฟสอยูมากมายในคริสตจักรทุกวันนี้ ทั้งผูชายและ
ผูหญิง เราจําเปนตองอานคําตรัสของพระเยซูอีกครั้งในมัทธิว 12 : 36 “ฝายเราบอกเจาทั้งหลายวา คําที่ไมเปน สาระทุกคําซึ่ง
มนุษยพูดนั้น มนุษยจะตองใหการสําหรับถอยคําเหลานั้นในวันพิพากษา”
เราจําเปนตองฟงคําเตือนสติของยากอบอีกครั้ง “ดูเถิด เราเอาเหล็กบังเหียนใสปากมาเพื่อใหมันเชื่อฟงเรา เราก็บังคับ
มันใหไปไหนๆไดทั้งตัว จงดูเรือดวยเชนกัน ถึงแมวาเปนเรือใหญ และถูกลมแรงพัดแลนไป เรือก็ยังหันไปมาดวยหางเสือเล็กๆ
ตามใจนายทายที่จะใหไปทางไหน เชนนั้นแหละลิ้นก็เปนอวัยวะเล็กๆดวย และพูดโออวดอางการใหญ จงดูเถิด ไฟนิดเดียวอาจ
เผาไหมมากเทาใด และลิ้นนั้นก็เปนไฟ เปนโลกแหงการชั่วชาซึ่งตั้งอยูในบรรดาอวัยวะของเรา เปนเหตุใหทั้งกายเปนมลทินไป
ทําใหวิถีแหงธรรมชาติเผาไหม และมันเองก็ติดไฟจากนรก เพราะสัตวเดียรัจฉานทุกชนิด ทั้งนก งู และสัตวในทะเลก็เลี้ยงให
เชื่องได และมนุษยก็ไดเลี้ยงใหเชื่องแลว แตลิ้นนั้นไมมีมนุษยคนใดสามารถทําใหเชื่องได ลิ้นเปนสิ่งชั่วซึ่งยับยั้งไมได และเต็มไป
ดวยพิษรายถึงตาย” (ยากอบ 3 : 3 - 8)
คริสตจักรในทุกวันนี้มีคนที่วาง พูดแบบโงๆ พูดไรสาระ และพูดจาจิกกัดกันอยูมากเกินไป ถาเราจะใหสมาชิกคริสตจักร
คุกเขาลงรองทูลตอพระเจาไดมากพอๆกับที่พวกเขาคุยโทรศัพท (หรือคุยลับหลังกับเพื่อนบานของพวกเขา) เกี่ยวกับพี่นองและ
คริสตจักรของพวกเขา เราคงจะไดมีการฟนฟูที่ยิ่งใหญจนอาจขับไลวิญญาณชั่วออกไปจากประเทศสหรัฐฯได
สิ่งที่ดิโอเตรเฟสไดกระทําตอพี่นองนั้น เขาไดกระทําอยางเปดเผย และจากถอยคําภาษากรีกในที่นี้ดูเหมือนวาเขายังคง
พูดเชนนั้นอยู ไมคิดที่จะยับ ยั้งตน เขายัง คงพร่ํากลาวใสความยอหน “ดวยถอยคําประสงคราย” คําวาประสงครายในที่นี้
หมายถึง อยางชั่วราย ดังนั้น ดิโอเตรเฟสไดพูดถอยคําที่ชั่วรายมากมายตอยอหน คือถอยคําที่ใหรายตออิทธิพลและตัวของสาวก
ผูเปนที่รักทานนี้

“และเทานั้นก็ยังไมสาแกใจ” (ยังไมพึงพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น) “เขาเองไมยอมรับรองพี่นองเหลานั้น และหนําซ้ํายังกีดกัน
คนที่ใครจะรับรองเขา และไลเขาออกจากคริสตจักรไปเสีย” ไมใชพระประสงคของพระเจาสําหรับใครเลยในคริสตจักรที่จะถือ
ครองอํานาจและมีอิทธิพลมากมายอยางดิโอเตรเฟส และยอหนตั้งใจที่จะเห็นวามีการลงมือทําบางสิ่งบางอยางเกี่ยวกับเรื่องนี้
จากถอยคําของยอหนในที่นี้ดูเหมือนวาพี่นองบางคนในคริสตจักรนั้นตั้งใจที่จะตอนรับบรรดาคนที่ยอหนสงไป แตดิโอเตรเฟสไม
ตองการที่จะรับคนพวกนี้ และก็ไมตองการใหคริสตจักรรับคนพวกนี้ดวย และใครก็ตามในคริสตจักรที่ตองการจะรับคนพวกนี้ก็
ถูกขมเหงและถูกขับไลออกจากคริสตจักร ทั้งหมดนี้เพราะอิทธิพลของดิโอเตรเฟส
ขอ 11 “ทานที่รัก อยาเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว แตจงเอาอยางสิ่งที่ดี ผูที่ทําดีก็มาจากพระเจา ผูที่ทําชั่วก็ไมเห็นพระเจา”
เปนที่แนชัดวายอหนกําลังนึกถึงดิโอเตรเฟสอยูในใจในที่นี้ กายอัสเปนพี่นองผูเปนที่รักผูซึ่งมีคําพยานที่ดี และยอหนก็
กําลังเตือนสติเขาวาอยาใหการกระทําของดิโอเตรเฟสนั้นมีอิทธิพลตอเขา อยางไรก็ตาม กายอัสก็ไมควรถือเอาเรื่องนี้เปนเรื่อง
สวนตัวและพยายามจัดการคนที่มักใหญใฝสูงคนนี้ดวยตนเอง แตใหยอหนเปนผูดูแลเรื่องนี้เมื่อทานเดินทางมาเยี่ยมคริสตจักร
กายอัสเปนคนที่มีอิทธิพลคนหนึ่งและเขาก็ไดแสดงใหเห็นถึง จิตวิญญาณแบบคริสเตียนในทุก ๆสิ่ง แตถึงกระนั้นยอหนก็รูวา
ซาตานนั้นไมไดสนใจใครหนาไหนเลย และคงจะเปนความเสียหายยิ่งใหญตอคริสตจักรแนถามันสามารถทําใหสมาชิกคริสตจักรผู
ภักดีคนนี้ประพฤติตัวอยางไมสมกับที่เปนคริสเตียนได
“ผูที่ทําดีก็มาจากพระเจา” กายอัสเปนคนจิตใจดี มีน้ําใจ เอื้อเฟอเผื่อแผตอพี่นอง และน้ําใจและความดีงามที่แสดง
ออกมาของเขานี้ก็เปนหลักฐานภายนอกวาเขาเปนคนของพระเจา พระเยซูตรัสวา “ทานจะรูจักเขาไดดวยผลของเขา มนุษยเก็บ
ผลองุนจากตนไมหนามหรือ หรือวาเก็บผลมะเดื่อจากตนผักหนาม ดังนั้นแหละตนไมดีทุกตนยอมใหแตผลดี ตนไมเลวก็ยอม
ใหผลเลว ตนไมดีจะเกิดผลเลวไมได หรือตนไมเลวจะเกิดผลดีก็ไมได” (มัทธิว 7 : 16 - 18) กายอัสนั้นเกิดผลดี แสดงใหเห็นวา
เขามีจิตใจที่ชอบธรรม
“ผูที่ทําชั่วก็ไมเห็นพระเจา” ตนไมเลวยอมใหผลเลว ที่ผลเลวก็ เพราะตนนั้นเลว คนอยางดิโอเตรเฟสอาจดู “เครง
ศาสนา” พวกเขาอาจอยูในคริสตจักรทองถิ่น แตพวกเขาก็ไมรูจักพระเจา พวกเขาไมไดยอมรับความจริงของพระเจา พวกเขา
ไมไดมองเห็นพระเจาดวยสายตาแหงความเขาใจ พวกเขาเปนลูกของซาตาน และดังนั้น การงานของพวกเขาจึงชั่วราย
ขอ 12 “เดเมตริอัสไดรับการชื่นชมจากคนทั้งปวง และความจริงเองก็เปนพยานอยูในตัวของมันเองอยูแลว ใชแลว เรา
เองก็เปนพยานดวย และทานก็รูวาคําพยานของเราเปนความจริง”
มีคนที่ดีอยูหลายคนในคริสตจักร พวกเขาไมเหมือนกับดิโอเตรเฟส เดเมตริอัสนั้นตรงกันขาม เขามีคําพยานที่ดี “ไดรับ
การชื่นชมจากคนทั้งปวง” และจากในที่นี้เราเขาใจวาเขาเปนคนที่ดําเนินในทางของพระเจา ยอหนก็รูจักชายคนนี้แบบเปนการ
สวนตัว ทานกลาววา “เราเองก็เปนพยานดวย” และทานสามารถบอกเลาคําพยานเกี่ยวกับเดเมตริอัส บุคคลผูไดรับการชื่นชมใน
คริสตจักรและในชุมชน ชายผูซึ่งดําเนินชีวิตคริสเตียนแบบวันตอวัน
เดเมตริอัสยังมีพยานคือ “ความจริงเอง” อีกดวย เราอาจหลอกลวงผูอื่นได แตเราไมอาจหลอกพระเจาได และนี่คือคน
ที่มีคําพยานแหงความจริงวาเขาเปนผูชอบธรรม เปนผูที่อยูในทางของพระเจา ไมใชเปนแคเพียงชื่อเสียงภายนอกของเขาเทานั้น
แตเปนความเปนจริง เปนการดําเนินชีวิตประจําวันซึ่งประกาศใหตัวเขาเองวาเขาเปนคนดี ไมมีที่ตเิ ลย
“และทานก็รูวาคําพยานของเราเปนความจริง”ยอหนก็มีคําพยานเชนนี้ จากเทาที่พระวจนะของพระเจาไดบอกกับเรา
ไมมีเรื่องความบาปหรือความผิดใดๆถูกบันทึกถึงทานเลย ทานอยูกับพระเยซูขณะเมื่อสาวกคนอื่นๆหลบหนีเอาชี วิตรอดดวย
ความกลัว แตทานยืนอยูกับมารดาของพระเยซูเมื่อองคพระผูชวยใหรอดทรงถูกตรึงอยูบนกางเขน สําหรับสาวกผูเปนที่รักคนนี้
พระเจาไดทรงใชทานสําหรับการเขียนพระธรรมหาเลมในพันธสัญญาใหม เปนพระธรรมหาเลมที่สําคัญมากในพระคัมภีรทั้งเลม

พระวิญญาณบริสุทธิ์ไดทรงประทานพระกิตติคุณใหเราเลมหนึ่งผานทางยอหน (หนังสือแหงความรอด) จดหมายฝากฉบับแรก
ของยอหน (หนังสือแหงความชื่นชมยินดี) จดหมายฝากฉบับที่สองและสามซึ่งพูดถึงเรื่องความจริงและความรักฉันพี่นอง และ
พระธรรมวิวรณ ขอความสุดทายของพระเจาถึงมนุษยชาติ จึงนับไดวายอหนนั้นเปนอัครทูตที่ไมธรรมดาเลย
ขอ 13 “ขาพเจามีหลายเรื่องที่จะเขียน แตไมอยากจะเขียนถึงทานดวยน้ําหมึกและปากกา”
ในที่นี้เราไดพบขอความที่แทบจะเหมือนกันกับตอนทายของจดหมายฝากฉบับที่สอง ยอหนมีเรื่องหลายเรื่องอยู ในใจ
ของทาน เปนเรื่องที่ทานตองการจะบอก แตทานปรารถนาที่จะรอคอยและไดบอกกลาวแบบหนาตอหนากับเพื่อนและพี่นองผู
เปนที่รักผูนี้ม ากกวา เรื่องบางเรื่อ งนั้นพูดดีกวาเขียน เรื่องบางเรื่องนั้นเปนการดีกวาที่จะไดบอกกันแบบหนาตอหนา เรื่อง
ระหวางผูเชื่อดวยกันหลายๆเรื่องสามารถคุยถกกันไดดีกวาการเพียงแคสงจดหมายตอบรับหรือคุยทางโทรศัพท ดวยเหตุนี้ จึงมี
เรื่องอีกหลายเรื่องที่ยอหนยังเก็บไวในใจของทาน ซึ่งสามารถรอเวลาจนกวาเมื่อทานจะไดไปเยี่ยมเยียนกายอัสและคริสตจักร
แลวจึงจะเปนเวลาที่สิ่งเหลานั้นจะถูกบอกกลาวอยางเปนการสวนตัว
ขอ 14 “แตขาพเจาหวังใจวาจะไดพบทานในเร็วๆนี้ และจะไดพูดกันตอหนา ขอสันติสุขจงมีแกทาน บรรดาสหายของ
เราฝากคําคํานับมายังทาน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายแตละคนตามชื่อของเขานั้น”
ยอหนมีแผนที่จะไปเยี่ยมเยียนชุมชนและคริสตจักรแหงนี้ในเวลาอีกไมนานอยางแนนอน ยิ่งเมื่อเกิดเรื่องขึ้นที่ นั่นก็ยิ่ง
ตองไปหาและแกไขสิ่งตางๆอยางเร็วที่สุดเทาที่จะเปนไปได ยอหนเชื่อในการทําตามแนวทางของพระคัมภีร และแนวทางของ
พระคัมภีรคือการเผชิญหนากับปญหาและแกไขอยางไมรีรอแมกระทั่งกอนที่เราจะนําเครื่องบูชาของเรามาถวายตอพระเจาเสีย
อีก ตามที่พระเยซูตรัสวา “เหตุฉะนั้น ถาทานนําเครื่องบูชามาถึงแทนบูชาแลว และระลึกขึ้นไดวา พี่นองมีเหตุขัดเคืองขอหนึ่งขอ
ใดกับทาน จงวางเครื่องบูชาไวที่หนาแทนบูชา กลับไปคืนดีกับพี่นองผูนั้นเสียกอน แลวจึงคอยมาถวายเครื่องบูชาของทาน”
(มัทธิว 5 : 23 - 24)
“บรรดาสหายของเราฝากคําคํานับมายังทาน” ไมเปนที่สงสัยเลยวายอหนมีเพื่อนสนิทหลายคน และจากขอที่เราพึ่งจะ
ศึกษาไปนี้ กายอัสและเดเมตริอัสก็คงจะเหมือนกัน ดวยเหตุนี้ พวกเขาและยอหนคงจะมีเพื่อนรวมกันหลายคน และกลุมเพื่อนที่
รูจักรวมกันเหลานี้เองที่ยอหนกําลังกลาวถึง
“ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายแตละคนตามชื่อของเขานั้น” ในขณะที่ยอหนกําลังคิดถึงคริสตจักรโดยรวม
อยางไมตองสงสัย ทานก็จดจําพี่นองในองคพระผูเปนเจาของทานอยางเปนรายบุคคลดวยเชนกัน เราในทุกวันนี้ลวนขาดการให
ความสนใจแบบเปนรายบุคคล พระเจาทรงรักโลก แตพระองคก็ทรงรักปจเจกบุคคลดวย พระเยซูทรงสิ้นพระชนมเพื่อความบาป
ของโลก แตพระองคทรงเรียกแตละคนใหรับใชพระองค พระองคทรงเรียกสาวกของพระองคทีละคนๆ เราก็ควรมองดูพี่นองผู
เชื่อของเราในฐานะปจเจกบุคคลดวย เราควรรักพวกเขาอยางเปนรายบุคคล และเรียกชื่อของพวกเขาแตละคนได
จากจดหมายฝากฉบับที่สามนี้ เราไดเรียนรูวาคริสเตียนไมสามารถมีชีวิตอยูแตในโลกแคบๆของความเห็นแกตัวได เปน
ความรับผิดชอบของเราที่จะอธิษฐานเผื่อพี่นองชายหญิงในพระคริสตของเรา และปรารถนาความสุขความจําเริญขึ้นสําหรับพวก
เขา พระเยซูทรงรักโลก พระองคทรงสิ้นพระชนมเพื่อ โลกนี้และเราก็ควรพยายามใหมากที่สุดในการชวยเหลือคนเหลานั้นที่
เหมือนกับเรา ที่เปนสมาชิกในครอบครัวของพระเจา
ยอหนไดพบความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญในการไดรูวาบรรดาลูกๆในความเชื่อของทานนั้นดําเนินชีวิตอยางคริสเตียนแท
ดําเนินอยูในความจริงและในความรักของพระเจา ประพฤติปฏิบัติหนาที่ในการเอื้อเฟอผื่อแผตอคริสเตียนคนอื่นๆดวยกัน
เรายังไดเรียนรูจากจดหมายฝากฉบับนี้อีกดวยวาเปนหนาที่ของคริสเตียนเชนเดียวกับที่เปนสิทธิพิเศษ ในการใหการ
สนับสนุนคนที่เดินทางโดยเห็นแกพระกิตติคุณ ไมวาจะเปนมิชชันนารี ผูรับใช นักประกาศ หรือใครก็ตามที่เทศนาพระกิตติคุณ

และประกาศขาวประเสริฐแหงความรอด เราควรมีเสรีภาพในการเอื้อเฟอเผื่อแผแกพวกเขา จัดเตรียมอาหารและที่พักใหเมื่อ
พวกเขาเดินทางผานมา จดจําไวเสมอวาสิ่งใดๆที่เราไดกระทําแกเขาก็เหมือนกระทําแดพระเจา เพราะพวกเขาเปนผูแทนของ
พระองคในการกลาวความจริง เราควรจะดีใจที่ไดมีสวนรวมสนับสนุนบรรดามิชชันนารีที่ไดนําพระกิตติคุณไปถึงกลุมคนที่ยังไม
เคยไดยินมากอน ไมวาจะเปนภายในประเทศหรือในตางแดน เราตองการความมีน้ําใจกวางขวางแบบคริสเตียนระหวาง
คริสตจักรดวยกันเปนอยางมากในทุกวันนี้ เพราะมีความเห็นแกตัวมากมายเหลือเกินในทามกลางหมูคริสเตียน คือถาเปนคนที่
เปนพวกเดียวกันกับเรา เราจึงจะชวย ถาไมใช เราจะไมใสใจหรือขับไลออกไป ซึ่งแทจริงไมควรเปนเชนนี้เลย
ในจดหมายฝากฉบับที่สามฉบับนี้ เราไดเห็นตัวอยางของปญหาที่คนหนึ่งคนสามารถกอขึ้นในคริสตจักรได และเราได
เรียนรูวาคนเชนนั้นไมควรไดรับอนุญาตใหรวมสามัคคีธรรมและควรไดรับการจัดการ แตเรื่องนี้ก็ควรจะกระทําตามหลักการ
ของคริสเตียนและพระวจนะของพระเจา การลงวินัยในคริสตจักรควรปฏิบัติตามกรอบของคริสเตียนที่มีรากฐานจากพระคัมภีร
ไมใชดวยโทสะหรือดวยเจตนาที่จะ “เอาคืนใหสาสม”
หลังจบเรื่องจิตวิญญาณแหงความมักใหญใฝสูงของคนบางคนอยางดิโอเตรเฟส เปนที่นาชื่นใจสักเทาใดที่ไดอานเรื่อง
ของคริสเตียนอยางกายอัสและเดเมตริอัส เราควรตามแบบอยางของคนเหลานั้นในเรื่องการดี เราตองการคนเชนนี้อีกจํานวน
มากในคริสตจักรทุกวันนี้ คือคนที่มีจิตใจดี เอาใจใส มีความรัก เอื้อเฟอเผื่อแผ เปนมิตรกับคนแปลกหนา และพรอมชวยเหลือ
ทุกคนที่ตองการความชวยเหลือ ผมขอย้ําอีกครั้ง โลกที่นาสงสาร เห็นแกตัว และแลงน้ําใจใบนี้ จําเปนตองไดรับบัพติศมาดวย
ความรักของพระเจา ยิ่งมีความรักและความไมเห็นแกตัวมากขึ้นเทาไรในทามกลางคริสเตียน ก็ยิ่งทําใหโลกนี้เปนที่ที่นาอยูมาก
ขึ้นมากเทานั้น
ผมสงสัยวา ถายอหนจําเปนจะตองเขียนจดหมายถึงคุณและผมบาง ทานจะสามารถกลาวคําชมเชยและใหคําพยานที่ดี
อยางที่ทานไดทํากับกายอัสและเดเมตริอัสไดหรือไม? หรือทานจะตองตําหนิติเตียนเราที่มีจิตวิญญาณแบบดิโอเตรเฟส? ขอพระ
เจาทรงชวยเราในการคนดูในจิตใจของเราเอง และขอพระองคทรงขจัดเอาความนารังเกียจ เห็นแกตัว และโลกียวิสัยในตัวเราให
หมดสิ้น และทรงเติมเราใหเต็มเปยมดวยความรักและพระวิญญาณของพระองค ขอใหพวกเราเปนดั่งจดหมายฝากที่มีชีวิตซึ่ง
ทุกๆคนจะสามารถอานได เพื่อถวายพระเกียรติแดพระเจา
ผมขอจบชุดบทเรียนนี้ดวยคําอธิษฐานวา :
ขาแตพระเจา ขอโปรดใหขาพระองคดําเนินชีวิตวันตอวัน
ในหนทางแหงการรูจักปฏิเสธตนเอง
จนกระทั่งวาแมในยามที่ขาพระองคคุกเขาลงอธิษฐาน
คําอธิษฐานของขาพระองคกจ็ ะกลาวเพื่อผูอื่น

