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จดหมายฝากฉบบับททที่สามของยอหห์น
บทนนนำและสรรปยย่อ: จดหมายฝากฉบบับททที่สามของยอหห์นมทเนนนื้อหาสอดคลล้องกบับจดหมาย

ฝากฉบบับททที่สองและนน่าจะถถูกเขทยนขขนื้นในชน่วงเวลาเดทยวกบัน คนอ อาจเปป็น ค.ศ. 90 อทกครบันื้งททที่ยอหห์น
เรทยกตบัวทน่านวน่าเปป็น “ผถูล้ปกครอง” จดหมายฝากฉบบับนทนื้ถถูกเขทยนถขงชายคนหนขที่งชนที่อวน่า กายอบัส ผถูล้ซขที่ง
นน่าจะเปป็นสมาชชิกของครชิสตจบักรหนขที่งททที่ไมน่มทชนที่อและอาจไมน่มทศชิษยาภชิบาลปกครองดล้วย ใจความ
หลบักของจดหมายฝากฉบบับนทนื้นน่าจะเปป็น การหนนุนใจกายอบัสและเตนอนเขาใหล้ระวบังการกระททาททที่
แบน่งพรรคแบน่งพวกของชายคนหนขที่งนามวน่า ดชิโอเตรเฟส

แนวคชิดหลบักดถูเหมนอนวน่าจะเปป็นหนล้าททที่และความชนที่นชมยชินดทของอบัชฌาสบัยรบับแขกแบบ
ครชิสเตทยน คทาสทาคบัญนน่าจะเปป็นคทาวน่า ‘ความจรชิง’ ซขที่งปรากฏหกครบันื้งในจดหมายฝากขนาดสบันื้นฉบบับ
นทนื้ สาเหตนุททที่ตล้องเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทนื้อาจเปป็นการเตนอนใหล้ระวบังคนเหลน่านบันื้นททที่อาจพยายาม
แสดงอทานาจบาตรใหญน่ในครชิสตจบักรทล้องถชิที่น จดหมายฝากฉบบับนทนื้สามารถวางโครงเรนที่องไดล้ดบังนทนื้ 
1. กายอบัสผถูล้มทความสนุข (ขล้อ 1-8) 2. ดชิโอเตรเฟสผถูล้ททาลาย (ขล้อ 9-11) และ 3. เดเมตรชิอบัสผถูล้มนุน่งมบัที่น (ขล้อ
12-14)

3 ยน 1:1 อบัครททูตยอหห์นขขรนตข้นจดหมายฝากฉบบับนทร วตา ขข้าพเจข้าผผข้ปกครอง เรรียน กาย
ออัสทรีที่รอัก ผผข้ซซที่งขข้าพเจข้ารอักเนนที่องดข้วยความจรริงนอันั้น การททที่ทตานเรทยกตบัวเองวตา “ผทูข้ปกครอง” อาจหมาย
ถขงความสทูงวบัยของทตาน ททที่นตาจะเปป็นกป็คพอ ยอหห์นมทอายรุนข้อยกวตาพระเยซทู อยตางไรกป็ตาม ถขงแมข้วตาทตาน
มทอายรุนข้อยกวตาถขงสธิบปทกป็ตาม แตต ณ ชตวงเวลาททที่เขทยนนทร  ทตานกป็นตาจะอายรุไดข้แปดสธิบปทเปป็นอยตางตทที่า 
หรพอไมตทตานกป็อาจกทาลบังหมายถขงขข้อเทป็จจรธิงททที่วตา ทตานเปป็นศธิษยาภธิบาลมาหลายปทแลข้ว ซขที่งกป็มทความ
หมายเหมพอนกบับตทาแหนตงผทูข้ปกครองในครธิสตจบักรสมบัยพระคบัมภทรห์ใหมต

ยอหห์นเขทยนถขงชายคนหนขที่งททที่ชพที่อ กายอบัส ชพที่อ กายอบัส ถทูกเอตยถขงหลายครบัร งในพระคบัมภทรห์ใหมต
โดยมบักเกทที่ยวขข้องกบับพบันธกธิจของเปาโล มทกายอบัสคนหนขที่งจากแควข้นมาซธิโดเนทยถทูกเอตยถขงใน กธิจการ
19:24 มทกายอบัสคนหนขที่งจากเมพองเดอรห์บทผทูข้ซขที่งเดธินทางไปกบับเปาโลดข้วยและถทูกเอตยถขงใน กธิจการ 



20:4 และมทชายอทกคนหนขที่งชพที่อ กายอบัส ผทูข้ซขที่งเปป็นเจข้าบข้านรบับรองเปาโลในเมพองโครธินธห์ตอนททที่ทตาน
เขทยนพระธรรมโรม อาจเปป็นไดข้วตา กายอบัสททที่ยอหห์นเขทยนถขงอาจเปป็นคนใดคนหนขที่งททที่ถทูกเอตยถขงดข้าน
บน ไมตวตาจะเปป็นกายอบัสไหน มทสามครบัร งในจดหมายฝากฉบบับนทรททที่ยอหห์นเรทยกเขาวตา ททที่รบัก (1:1, 1:5, 
1:11) เหป็นไดข้ชบัดวตา ชายคนนทร เปป็นททที่รบักสทาหรบับอบัครททูตยอหห์นผทูข้อาวรุโส กายอบัสอาจเปป็นคนททที่ททางาน
ในครธิสตจบักรททที่ยอหห์นกทาลบังพทูดถขงอยทูต หรพอไมตเขากป็ตข้องเปป็นสมาชธิกของครธิสตจบักรนบัรน 

ยอหห์นยธิที่งเนข้นยทราถขงความรบักททที่ทตานมทตตอเขาโดยการททที่ทตานพทูดถขงเขาวตา “ผทูข้ซขที่งขข้าพเจข้ารบัก
เนพที่องดข้วยความจรธิงนบัรน” นทที่เปป็นครบัร งแรกในหกครบัร งททที่ทตานพทูดถขง ความจรชิง ในจดหมายฝากสบัรนๆ
ฉบบับนทร  ยอหห์นททาใหข้เราเหป็นวตาความสบัมพบันธห์ระหวตางทตานกบับกายอบัสอยทูตในระดบับฝตายวธิญญาณ การ
รบักรตวมเพศเปป็นเรพที่องททที่ดกดพที่นในหมทูตชาวกรทก ความสบัมพบันธห์ของยอหห์นกบับกายอบัสนบัรนตบัรงอยทูตในความ
จรธิงนบัรน ททที่สทาคบัญยธิที่งกวตานบัรนกป็คพอ มทการเนข้นความสทาคบัญในจดหมายฝากของยอหห์นเกทที่ยวกบับความ
จรธิงของขตาวประเสรธิฐและความจรธิงของพระวจนะของพระเจข้า ในยรุคสมบัยททที่การละทธิรงความจรธิง
เรธิที่มแพรตกระจาย ความจรธิงททที่ไมตถทูกบธิดเบพอนเปป็นสธิที่งททที่มทคตายธิที่งนบัก มบันยบังเปป็นเชตนนบัรนอยทูตแมข้ใน
ปบัจจรุบบัน

3 ยน 1:2  ยอหห์นกลตาวตตอวตา ทท่านทรีที่รอัก ขข้าพเจข้าปรารถนามากกวท่าททกสริที่งทรีที่จะใหข้ทท่าน
จจาเรริญขซนั้นและมรีสทขภาพดรี เหมนอนอยท่างทรีที่จริตวริญญาณของทท่านจจาเรริญอยผท่นอันั้น ในสตวนททที่เปป็นคทา
ทบักทาย ยอหห์นขอใหข้ผทูข้รบับจดหมายฝากฉบบับนทรมทความจทาเรธิญทรุกประการ คทาททที่แปลวตา จทาเรธิญ (กรทก: 
ยถูโอดถู)

กป็มทความหมายวตา “ประสบความสทาเรป็จ” ไดข้ดข้วย ยอหห์นจขงปรารถนาใหข้กายอบัสมทความ
จทาเรธิญทบัรงสรุขภาพฝตายวธิญญาณและฝตายรตางกาย เหป็นไดข้ชบัดวตากายอบัสมทความจทาเรธิญฝตายวธิญญาณ
เนพที่องจากยอหห์นกลตาววตา “เหมพอนอยตางททที่จธิตวธิญญาณของทตานจทาเรธิญอยทูตนบัรน”

3 ยน 1:3 ยอหห์นเสรธิมวตา เพราะวท่าขข้าพเจข้าชนที่นชมยรินดรีเปป็นอยท่างยริที่ง เมนที่อพวกพรีที่นข้อง
ไดข้มา และเปป็นพยานถซงความจรริงทรีที่อยผท่ในตอัวทท่าน ตามทรีที่ทท่านไดข้ประพฤตริตามความจรริงนอันั้น เหป็น
ไดข้ชบัดวตามทพทที่นข้องบางคนไปเยทที่ยมกายอบัสและกลบับมารายงานใหข้ยอหห์นทราบ สธิที่งหนขที่งททที่พวกเขาเหป็น



ไดข้ชบัดคพอ การททที่กายอบัสใหข้ความสทาคบัญตตอความจรธิง ความจรธิงนบัรนอยทูตในตบัวเขาและเขากป็ดทาเนธิน 
(นบัที่นคพอ ดทาเนธินชทวธิต) อยทูตในความจรธิงนบัรน นบัที่นเปป็นสธิที่งททที่ททาใหข้ยอหห์นประทบับใจอยตางเหป็นไดข้ชบัด 

3 ยน 1:4 ยอหห์นจขงกลตาวหนรุนใจวตา  ไมท่มรีสริที่งใดทรีที่จะทจาใหข้ขข้าพเจข้ายรินดรียริที่งกวท่านรีนั้ คนอทรีที่
ไดข้ยรินวท่า บทตรทอันั้งหลายของขข้าพเจข้าประพฤตริตามความจรริง อบัครททูตยอหห์นเรทยกกายอบัสวตาเปป็นลทูก
คนหนขที่งของทตาน ถข้านทที่แปลวตายอหห์นไดข้นทาวธิญญาณกายอบัสมาถขงพระครธิสตห์ กายอบัสผทูข้นทร กป็ไมตนตา
เกทที่ยวขข้องอะไรกบับพบันธกธิจของเปาโล อยตางไรกป็ตาม หากกายอบัสผทูข้นทร เปป็นผทูข้ททที่ยอหห์นอบรมสบัที่งสอน
และชตวยใหข้เขาเตธิบโตในการรบับใชข้ กายอบัสผทูข้นทรกป็อาจเปป็นผทูข้ททที่เคยรบับใชข้รตวมกบับเปาโลมากตอน การททที่
ยอหห์นเรทยกเขาวตาเปป็นบรุตรเปป็นการพทูดถขงความสบัมพบันธห์ฝตายวธิญญาณ

ไมตวตาจะยบังไง ความยธินดทของยอหห์นอยทู ตในการททที่บรุตรฝตายวธิญญาณทบัรงหลายของทตานดทาเนธิน
อยทูตในความจรธิง อบันททที่จรธิงไมตวตาศธิษยาภธิบาลหรพอผทูข้นทาฝตายวธิญญาณคนใดกป็อยากมทความยธินดทแบบนทร  
พระพรสทาหรบับผทูข้นทาฝตายวธิญญาณกป็คพอการไดข้เหป็นคนททที่พวกเขาไดข้ลงแรงในเรพที่องฝตายวธิญญาณ
เตธิบโตฝตายวธิญญาณและดทาเนธินอยทู ตในความจรธิงตตอไป นทที่เปป็นความยธินดทเปป็นลข้นพข้นสทาหรบับผทูข้รบับใชข้
พระเจข้า

3 ยน 1:5-6 คราวนทร ยอหห์นกทาลบังเขข้าสทูตใจความสทาคบัญของจดหมายฝากของตน ทตาน
ชมเชยกายอบัสสทาหรบับการททที่เขาตข้อนรบับขบับสทูข้พทที่นข้องครธิสเตทยนททที่ไดข้มาเยทที่ยมเยทยนเขา ทท่านทรีที่รอัก เมนที่อ
ทท่านกระทจาสริที่งใดแกท่พรีที่นข้องและแกท่คนแปลกถริที่น ทท่านกป็กระทจาอยท่างสอัตยย์ซนที่อ 6 เขาเหลท่านอันั้นไดข้เปป็น
พยานตท่อหนข้าครริสตจอักรถซงความรอักของทท่าน 

กายอบัสเปป็นเจข้าบข้านครธิสเตทยนททที่สบัตยห์ซพที่อและตข้อนรบับพทที่นข้องครธิสเตทยนททที่เดธินทางผตาน
มาเปป็นอยตางดท คนเหลตานทร อาจเปป็นมธิชชบันนารทหรพอผทูข้ประกาศขตาวประเสรธิฐททที่เดธินทางผตานมา พวก
เขาอาจเปป็นพทที่นข้องครธิสเตทยนททที่ถทูกขตมเหงซขที่งก ทาลบังหาททที่ปลอดภบัยอาศบัย ไมตวตาจะยบังไง กายอบัสกป็
ใหข้การตข้อนรบับผทูข้ททที่เดพอดรข้อนและมทความจทาเปป็น พทที่นข้องเหลตานทร ไดข้เดธินทางตตอไปยบังเมพองเอเฟซบัสซขที่ง
มทครธิสตจบักรททที่ยอหห์นเปป็นศธิษยาภธิบาลและเลตาใหข้ครธิสตจบักรฟบังถขงความกรรุณาของกายอบัส แตตเราไมต
ทราบแนตชบัดวตากายอบัสอาศบัยอยทูตททที่ไหนกบันแนต



ยอหห์นกลตาวถขงพวกพทที่นข้องททที่เดธินทางผตานมาตตอดบังนทร  ถข้าทท่านจะชท่วยจอัดสท่งเขาเหลท่านอันั้นใน
การเดรินทางของเขา ตามทรีที่สมควรตามแบบอยท่างของพระเจข้า ทท่านกป็จะกระทจาดรี อบัครททูตยอหห์นนตา
จะกทาลบังหนรุนใจใหข้กายอบัสททาหนข้าททที่เจข้าบข้านครธิสเตทยนททที่ดทตตอไปเมพที่อมทพทที่นข้องททที่ขบัดสนเดธินทางผตาน
มาอทกในอนาคต คทาททที่แปลวตา จอัดสท่งเขาเหลท่านอันั้นในการเดรินทางของเขา (กรทก: โพรเพมโพ) กป็มท
ความหมายวตา ‘ไปสตง’ หรพอ ‘ไปเปป็นเพพที่อน’ ไดข้ดข้วย

อาจเปป็นไดข้วตาสธิที่งททที่ยอหห์นกทาลบังสพที่อกป็คพอ การไมตเพทยงแสดงการตข้อนรบับขบับสทูข้ตตอนบักเดธินทาง
ททที่ผตานมาเหลตานทร เทตานบัรน แตตยบังเดธินทางไปสตงพวกเขาถขงจรุดหมายปลายทางตตอไปดข้วย ขข้อพระคบัมภทรห์
นทร ไมตไดข้บอกตรงๆแบบนทร  แตตกป็เปป็นการตทความททที่นตาสนใจ วลทททที่แปลวตา ตามแบบอยท่างของพระเจข้า 
แปลตรงตบัววตา “สมควรตตอพระเจข้า” เขาควรใหข้ความชตวยเหลพอตตอคนเหลตานทรททที่สมควรตตอพระเจข้า 
ในการใหข้ความชตวยเหลพอพทที่นข้องททที่ขบัดสนเหลตานทร ในเรพที่องใดกป็ตาม ยอหห์นเขทยนถขงกายอบัสวตา “ทตานกป็
จะกระททาดท” การใหข้ความชตวยเหลพอผทูข้รบับใชข้พระเจข้าททที่อรุทธิศตบัวในยามททที่พวกเขาขบัดสนเปป็นอะไรททที่
สมควรกระททาอยตางยธิที่ง

3 ยน 1:7 มทสธิที่งททที่นตาสนใจเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกบับนบักเดธินทางเหลตานทร เขาเหลท่านอันั้นไดข้ออก
ไปเพราะเหป็นแกท่พระนามของพระองคย์ และไมท่ไดข้รอับสริที่งใดจากพวกตท่างชาตริเลย เหป็นไดข้ชบัดวตาแขก
เหลตานทรททที่กายอบัสใหข้การตข้อนรบับดทูแลเปป็นผทูข้ททที่มทสตวนในการรบับใชข้ (หรพอไมตพวกเขากป็อาจกทาลบังหนท
การขตมเหงอยทูต) พวกเขาอาจเปป็นมธิชชบันนารทหรพอไมตกป็ผทูข้ประกาศขตาวประเสรธิฐททที่ทตองไปตามททที่ตตางๆ 
ไมตวตาจะยบังไง พวกเขากป็เดธินทางไป “เพราะเหป็นแกตพระนามของพระองคห์”

ความเหป็นททที่วตา “พวกเขาไมตไดข้รบับสธิที่งใดจากพวกตตางชาตธิเลย” อาจตทความไดข้สองแบบ (1) 
คนพวกนทรนตาจะเปป็นพทที่นข้องชาวยธิว ซขที่งหนทจากการขตมเหงในแควข้นยทูเดทย หรพอไมตกป็ถทูกสตงไปเปป็นมธิช
ชบันนารท ดข้วยเหตรุนทร  ถขงแมข้วตาเปป็นครธิสเตทยนยธิว แตตพวกเขากป็อาจไมตยอมรบับความชตวยเหลพอจากคน
ตตางชาตธิ (2) ในอทกแงตหนขที่ง คนตตางชาตธิในททที่นทร อาจเปป็นความหมายฝตายวธิญญาณ ซขที่งหมายถขงชาว
โลกโดยทบั ที่วไป ไมตวตาจะยบังไง ผทูข้รบับใชข้พระเจข้าททที่เดธินทางผตานมานทร ยอมรบับความชตวยเหลพอจากพทที่นข้อง
ครธิสเตทยนอยตางกายอบัสเทตานบัรน 



3 ยน 1:8 ยอหห์นปธิดทข้ายเนพรอหาตอนนทรโดยหนรุนใจวตา  ฉะนอันั้นเราควรตข้อนรอับคนอยท่าง
นอันั้น เพนที่อเราจะไดข้เปป็นผผข้รท่วมงานกอับความจรริง ทตานพทูดถขงใจความหลบักของจดหมายฝากฉบบับนทร  คน
ของพระเจข้าไมตวตาจะอยทูตในสถานการณห์ใดหรพอมทอายรุเทตาไร ควรเตป็มใจใหข้การตข้อนรบับพทที่นข้อง
ครธิสเตทยน โดยเฉพาะอยตางยธิที่งพทที่นข้องครธิสเตทยนททที่มทสตวนในการรบับใชข้ ทตานเรทยกผทูข้ททที่ททาแบบนบัรนวตา
เปป็น “ผทูข้รตวมงานกบับความจรธิง” คทาททที่แปลวตา ผผข้รท่วมงาน (กรทก: ซถูเนรกอส) นตาสนใจ มบันแปลตรงตบัว
วตา ‘คนททางานรตวมกบัน’ หากจะแปลอทกแบบหนขที่ง ชตางเปป็นความหมายททที่นตามหบัศจรรยห์ คนมากมาย
อาจไมตไดข้รบับการทรงเรทยกใหข้มารบับใชข้ในพบันธกธิจดข้านขตาวประเสรธิฐโดยตรง หรพออาจมทเหตรุผลใด
เหตรุผลหนขที่งททที่ททาใหข้เขาไมตสามารถรบับใชข้พระเจข้าเตป็มเวลาไดข้ อยตางไรกป็ตาม โดยการตข้อนรบับขบับสทูข้พทที่
นข้องททที่รบับใชข้พระเจข้าเตป็มเวลา เรากป็สามารถเปป็นเพพที่อนรตวมงานกบับคนเหลตานบัรนไดข้ นทที่เปป็นความหมาย
ของการเปป็น “ก ทาลบังเสรธิม” ในการสทูข้รบฝตายวธิญญาณ

3 ยน 1:9 ยอหห์นพทูดถขงเรพที่องททที่สองซขที่งเปป็นเรพที่องเกทที่ยวกบับปบัญหา   ขข้าพเจข้าไดข้เขรียนถซงค
รริสตจอักร แตท่ดริโอเตรเฟส ผผข้อยากจะเปป็นใหญท่เปป็นโตทท่ามกลางพวกเขาหาไดข้รอับรองเราไวข้ไมท่  กตอน
หนข้านบัรนยอหห์นไดข้เขทยนจดหมายหาครธิสตจบักรไรข้ชพที่อแหตงนทร ไปแลข้วฉบบับหนขที่ง เหป็นไดข้ชบัดวตาจดหมาย
ฉบบับนบัรนไมตไดข้รบับการดลใจและไมตมทหลงเหลพออยทูตแลข้ว (บางคนคธิดวตาจดหมายฉบบับนบัรนอาจเปป็น 1 
ยอหห์น หรพอ 2 ยอหห์น แตตกป็ไมตมทหลบักฐานเชธิงบรธิบทในจดหมายทบัรงสองฉบบับเลย) และไมตมทหลบัก
ฐานททที่พธิสทูจนห์วตายอหห์นเขทยนจดหมายฉบบับดบังกลตาวถขงครธิสตจบักรททที่เมพองโครธินธห์หรพอททที่เมพองเดอรห์บท
ซขที่งเปป็นทททๆี่ กายอบัสคนททที่เหลพออาศบัยอยทู ตดข้วย ครธิสตจบักรแหตงนทร จขงไมตเปป็นททที่ระบรุไดข้แนตชบัด

อยตางไรกป็ตาม ในครธิสตจบักรแหตงนทร  ชายคนหนขที่งททที่มทชพที่อวตา ดธิโอเตรเฟส ไมตยอมสตงตตอ
จดหมายฉบบับกตอนหนข้านบัรนของยอหห์นใหข้ครธิสตจบักรไดข้อตาน ยอหห์นพทูดถขงเขาวตาไมตใหข้การตข้อนรบับ
พวกเขา (ยอหห์นเรทยกตบัวเองวตา ‘เรา’ ซขที่งนตาจะเปป็นการเรทยกเหมารวมพทที่นข้องคนอพที่นดข้วย) ไมตวตาดธิโอ
เตรเฟสผทูข้นทร จะเปป็นใคร เขาอยากเปป็นใหญตในครธิสตจบักร มทการบอกเปป็นนบัยอยตางชบัดเจนถขง ความเยตอ
หยธิที่ง ความยะโสโอหบัง และการขบัดขวางความจรธิง



อาจเปป็นไดข้วตาชายคนนทร เปป็นศธิษยาภธิบาลคนหนขที่งททที่หลงไปตามการละทธิรงความจรธิงในดข้าน
หลบักคทาสอน เชตน แนวคธิดนอสตธิก ซขที่งแพรตหลายในสมบัยนบัรน หากเปป็นตามกรณทนทร จรธิง เขากป็นตาจะรทูข้
ถขงการโจมตทเรพที่องนทรของยอหห์นใน 2 ยอหห์น เปป็นไปไดข้อทกวตาครธิสตจบักรแหตงนทร ไมตมทศธิษยาภธิบาลและดธิ
โอเตรเฟสคนนทรกป็ถพอโอกาสครองตทาแหนตงนทรแบบไรข้ซขที่งสธิทธธิอทานาจในครธิสตจบักร ในแงตนทร เขาอาจ
เปป็นผทูข้ชตวย (มบัคนายก) ททที่ทะเยอทะยาน ไมตวตาจะยบังไง ยอหห์นกป็ไมตมทคทาชมสทาหรบับคนททที่ยกตบัวเองและ
ททาตามเนพรอหนบังคนนทร  ไมตวตาเขาจะเปป็นใคร ดธิโอเตรเฟสกป็ขบัดขวางการสพที่อสารระหวตางยอหห์นกบับค
รธิสตจบักรแหตงนทร  ยอหห์นจขงเขทยนจดหมายฝากฉบบับนทรถขงกายอบัสเพพที่อพทูดถขงปบัญหาดบังกลตาว

3 ยน 1:10 ยอหห์นเตพอนวตา เหตทฉะนอันั้นถข้าขข้าพเจข้ามา ขข้าพเจข้าจะจดจจาการกระทจาทอันั้ง
หลายของเขา คนอทรีที่เขาพรจที่ากลท่าวใสท่ความเราดข้วยถข้อยคจาประสงคย์รข้าย และเทท่านอันั้นกป็ยอังไมท่สาแกท่ใจ 
เขาเองไมท่ยอมรอับรองพรีที่นข้องเหลท่านอันั้น และหนจาซจนั้ายอังกรีดกอันคนทรีที่ใครท่จะรอับรองเขา และไลท่เขนำออก
จากครริสตจอักรไปเสรีย รายละเอทยดของสธิที่งททที่ดธิโอเตรเฟสคนนทรททาไดข้ถทูกอธธิบายใหข้เหป็นภาพชบัดเจน 
เขาไดข้ (1) กลตาวหายอหห์นและเพพที่อนรตวมงานดข้วยถข้อยคทาททที่ประสงคห์รข้ายและไมตเปป็นความจรธิง (2) 
เขาไมตตข้อนรบับพทที่นข้องททที่ยอหห์นสตงมา ถขงแมข้วตายอหห์นอาจหมายถขงพทที่นข้องททที่เปป็นมธิชชบันนารทททที่เดธินทาง
ผตานมาซขที่งถทูกเอตยถขงดข้านบนกป็ไดข้ (3) เขาหข้ามคนททที่อยทูตใตข้อธิทธธิพลของเขามธิใหข้ตข้อนรบับพทที่นข้องเหลตา
นบัรน และ (4) เขาขบับคนททที่ใหข้การตข้อนรบับพทที่นข้องเหลตานบัรนออกจากครธิสตจบักร

นทที่คพออบันธพาลในคราบนบักศาสนา เราไมตทราบแนตชบัดวตาเขาเปป็นศธิษยาภธิบาลททที่ละทธิรงความ
จรธิงหรพอเปป็นคนททที่ชอบสรข้างปบัญหาในครธิสตจบักรททที่ขาดศธิษยาภธิบาล อยตางไรกป็ตาม  เหป็นไดข้ชบัดวตา
ชายคนนทรขบัดขวางความจรธิงและคนเหลตานบัรนททที่มทสตวนในความจรธิง ยอหห์นเตพอนวตาถข้าทตานมา (ซขที่ง
เหป็นชบัดเจนวตาทตานมทแผนวตาจะมาแนตๆ) ทตานจะไมตลพมปบัญหาเหลตานทรททที่ดธิโอเตรเฟสไดข้กตอไวข้เลย

3 ยน 1:11 ในบรธิบทททที่เกทที่ยวขข้องโดยตรงกบับดธิโอเตรเฟสและปบัญหาททที่เขาไดข้กตอขขรนใน
ครธิสตจบักร ยอหห์นเตพอนวตา ทท่านทรีที่รอัก อยท่าเอาเยรีที่ยงสริที่งทรีที่ชอัที่ว แตท่จงเอาอยท่างสริที่งทรีที่ดรี ยอหห์นบอกเปป็น
นบัยวตา ดธิโอเตรเฟสเปป็นคนชบั ที่วและเปป็นแหลตงททที่มาของความชบั ที่ว ทตานเตพอนคนเหลตานบัรนททที่รบับทราบคทา
แนะนทาของทตานใหข้หลทกหนทเสทยจากดธิโอเตรเฟส แตตจงแสวงหาสธิที่งททที่ดทและถทูกตข้อง ทตานหมายเหตรุ



ไวข้คลข้ายกบับใน 1 ยอหห์นวตา ผผข้ทรีที่ทจาดรีกป็มาจากพระเจข้า ผผข้ทรีที่ทจาชอัที่วกป็ไมท่เหป็นพระเจข้า การเสนอแนะททที่
ชบัดเจนในททที่นทรกป็คพอ ดธิโอเตรเฟสคนนทร  ไมตวตาเขาจะเปป็นใคร ไมตเคยบบังเกธิดใหมตเลย เขาเปป็นสรุนบัขปตาใน
คราบแกะ เขาอาจมทตทาแหนตงสทูงในครธิสตจบักร แตตยอหห์นบอกชบัดเจนวตาคนๆนทร ไมตเคยไดข้เหป็นพระเจข้า
เลย กลตาวในอทกแงตกป็คพอ เขาไมตเคยเจอพระครธิสตห์เลย เขาเปป็นคนททที่ละทธิรงความจรธิงซขที่งอทาพรางตบัววตา
เปป็นผทูข้นทาฝตายวธิญญาณ คนแบบนทรมทมากมายกตายกองในปบัจจรุบบัน

3 ยน 1:12 ยอหห์นจขงแนะนทาผทูข้นทาฝตายวธิญญาณอทกคนหนขที่งซขที่งเปป็นของแทข้ เดเมตรริออัสไดข้
รอับการชนที่นชมจากคนทอันั้งปวง และความจรริงเองกป็เปป็นพยานอยผท่ในตอัวของมอันเองอยผท่แลข้ว ใชท่แลข้ว เรา
เองกป็เปป็นพยานดข้วย และทท่านกป็รผข้วท่าคจาพยานของเราเปป็นความจรริง  เดเมตรธิอบัสอทกคนเทตานบัรนททที่ถทูก
เอตยถขงในพระคบัมภทรห์ใหมตคพอ ชตางเงธินใน กธิจการ 19:24 ผทูข้ซขที่งยรุยงใหข้มทการจลาจลตตอสทูข้เปาโล เปป็นททที่
เขข้าใจไดข้วตาชายคนเดทยวกบันนทรอาจถทูกนทาวธิญญาณมาถขงพระครธิสตห์ในภายหลบัง ถขงแมข้วตาชตวงเวลานทร
หตางจากตอนนบัรนถขงสามสธิบปทเปป็นอยตางตทที่ากป็ตาม และตตางสถานททที่อทกดข้วย เปป็นไปไดข้ดข้วยวตายอหห์
นพทูดถขงเดเมตรธิอบัสอทกคนซขที่งไมตเปป็นททที่รทูข้จบัก

อาจเปป็นไดข้วตายอหห์นกทาลบังแนะนทาเดเมตรธิอบัสใหข้เปป็นผทูข้นทาฝตายวธิญญาณททที่นตาเลพอกสทาหรบับค
รธิสตจบักรแหตงนทร  ไมตวตายอหห์นกทาลบังแนะนทาเขาในฐานะศธิษยาภธิบาลมรุตงหวบัง หรพอตทาแหนตงอพที่น เหป็นไดข้
ชบัดวตาทตานยกใหข้เขาอยทูตเหนพอดธิโอเตรเฟส ยอหห์นเขทยนไวข้วตา เดเมตรธิอบัสคนนทร  ไดข้รบับการรบับรอง (1) 
จากคนทบัรงปวง (2) ความจรธิงเองกป็รบับรองเขาดข้วย ชายคนนทรประพฤตธิตบัวสอดคลข้องกบับความจรธิงพพรน
ฐานของพระคบัมภทรห์ใหมตโดยสมบทูรณห์ อทกครบัร งททที่ยอหห์นพทูดถขงความจรธิง (เปป็นครบัร งททที่หกแลข้วใน
จดหมายฝากฉบบับนทร ) ความจรธิงเปป็นทรบัพยห์อบันมทคตายธิที่ง โดยเฉพาะเมพที่อยามเจออธิทธธิพลของคนอยตางดธิ
โอเตรเฟส สรุดทข้าย (3) ยอหห์นเองกป็ใหข้การรบับรองเดเมตรธิอบัส โดยใชข้คทาวตา ‘เรา’ และ ‘ของเรา’ ทตาน
เตพอนความจทากายอบัสวตา “ทตานกป็รทูข้วตาคทาพยานของเราเปป็นความจรธิง”

3 ยน 1:13 เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากฉบบับกตอนหนข้า ยอหห์นเขทยนวตา ขข้าพเจข้ามรีหลาย
เรนที่องทรีที่จะเขรียน แตท่ไมท่อยากจะเขรียนถซงทท่านดข้วยนจนั้าหมซกและปากกา ทตานมทเรพที่องททที่อยากจะเขทยนอทก



เยอะ แตตทตานจะรอจนกวตาทตานจะไปถขงและไดข้ถกกบันหนข้าตตอหนข้า คทาททที่แปลวตา ปากกา (กรทก: คา
ลามอส) นตาสนใจ มบันแปลตรงตบัววตา “ตข้นกก” ซขที่งใชข้ททาปากกาเขทยนหนบังสพอในสมบัยนบัรน

3 ยน 1:14 ดข้วยเหตรุนทร  ยอหห์นปธิดทข้ายจดหมายฝากฉบบับสบัรนๆนทรดข้วยการเขทยนวตา แตท่
ขข้าพเจข้าหวอังใจวท่าจะไดข้พบทท่านในเรป็วๆนรีนั้ และจะไดข้พผดกอันตท่อหนข้า ขอสอันตริสทขจงมรีแกท่ทท่าน บรรดา
สหายของเราฝากคจาคจานอับมายอังทท่าน ขอฝากความระลซกถซงมายอังบรรดาสหายแตท่ละคนตามชนที่อ
ของเขานอันั้น

ดข้วยคาดหมายไวข้ในใจวตาจะไดข้เจอกายอบัสในไมตชข้า ยอหห์นขอสบันตธิสรุขจากพระเจข้าจงมทแกต
เขา ในรทูปแบบททที่ใชข้เปป็นเอกลบักษณห์ในจดหมายฝากของพระคบัมภทรห์ใหมต ยอหห์นฝากคทาคทานบับจาก
บรรดาสหาย และขอใหข้กายอบัสคทานบับ “สหายแตตละคนตามชพที่อของเขา” จดหมายฝากฉบบับอพที่น
เกพอบทรุกฉบบับในพระคบัมภทรห์ใหมตลงทข้ายดข้วยคทาคทานบับถขงบรรดาวธิสรุทธธิชนหรพอพทที่นข้องครธิสเตทยน แตต
ในจดหมายฝากแตตละฉบบับของยอหห์น ทตานลงทข้ายดข้วยถข้อยคทาททที่เปป็นเอกลบักษณห์ ในกรณทนทรคพอ คทา
คทานบับถขงบรรดาสหายซขที่งไมตระบรุนาม


