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จดหมายฝากฉบับทีสองของยอห์น
บทนําและภาพรวม: จดหมายฝากฉบับทีสองของยอห์ นน่ าจะเขียนขึน โดยตัวท่ านเองใน
เวลาพอๆกับจดหมายฝากฉบับแรก คือ ประมาณ ค.ศ. 90 โดยเขียนถึง “ท่ านสุภาพสตรี ทีทรง
เลือกสรรไว้ ” ซึ งจะถูกพูดถึงในคําอธิบายพระคัมภีร์ด้ านล่ าง ยอห์ นพูดถึงเรื องสําคัญสอง
ประการ: (1) การเตือนสติให้ ดาํ เนินในความรั กซึ งเป็ นการแสดงถึงการเชือฟังพระคริ สต์ และ
(2) การพูดถึงหลักคําสอนเรื องพระคริ สต์ และความเป็ นพระเจ้ าของพระคริ สต์ คําว่ า “ความ
จริ ง” ปรากฏห้ าครั งในจดหมายฝากฉบับนีแ ละดูเหมือนว่ าจะเป็ นแนวคิดหลักของพระธรรม
สองยอห์ น
จุดประสงค์ ของยอห์ นดูเหมือนว่ าจะเป็ นการตอกยํา เรื องการดําเนินชี วิตทีตามทาง
พระเจ้ าโดยเน้ นเรื องความรั กแบบคริ สเตียนและการเตือนเกียวกับบรรดาครู สอนเท็จซึงกําลังทวี
จํานวนในสมัยนัน เราอาจทําเป็ นโครงร่ างเนือ หาได้ ดังนี: (1) แบบอย่ างของคริ สเตียนในข้ อ 16; (2) การแสดงออกของคริ สเตียนในข้ อ 7-11 และ (3) ความมันใจของคริ สเตียนในข้ อ 12-13
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อัครสาวกยอห์นขึ+นต้นจดหมายฝากสั+นๆฉบับนี+โดยการแนะนําตัวเองว่า

เป็ น ข้ าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน มายังท่ านสุ ภาพสตรีทที รงเลือกสรรไว้ และบรรดาบุตรของเธอ ผู้
ซึงข้ าพเจ้ ารักเนืองด้ วยความจริงนั+น และมิใช่ แต่ ข้าพเจ้าเท่านั+น แต่คนทั+งปวงทีได้ รู้จกั ความจริง
ก็รักด้ วย ท่านเรี ยกตัวเองว่า ผู้ปกครอง (กรี ก: เพรสบูเทรอส) ต่างจากเปโตรและเปาโล ยอห์นไม่
เคยเรี ยกตัวเองว่า อัครสาวก บางทีอาจเป็ นเพราะลักษณะนิสยั ทีถอ่ มตัวของท่าน อย่างไรก็ตาม
ในทีน+ ีท่านเรี ยกตัวเองว่า ผู้ปกครอง บางทีอาจเป็ นเพราะว่าท่านได้รับใช้เป็ นศิษยาภิบาลมาหลาย
ปี แล้ว และอาจเป็ นเพราะว่าท่านมีอายุเยอะแล้วด้วยก็ได้ ท่านน่าจะเป็ นอัครสาวกคนเดียว
เท่านั+นทีหลงเหลืออยูแ่ ละเป็ นศิษย์คนเดียวเท่านั+นของพระเยซูทีมีชีวิตอยูใ่ นตอนนั+น

จดหมายฝากฉบับนี+เขียนถึง “ท่านสุภาพสตรี ทีทรงเลือกไว้และบรรดาบุตรของเธอ” คําที
แปลว่า สุ ภาพสตรี (กรี ก: คูรีอา) เป็ นคําเพศหญิงของคําว่า คูรีออส ซึงปกติแปลว่า “นาย” (lord)
เนืองจากเป็ นคําเพศหญิง คํานี+ จึงแปลถูกแล้วว่า สุภาพสตรี (lady) คําๆนี+ยงั ใช้เป็ นชือเฉพาะได้
ด้วย และบางคนคิดว่ายอห์นอาจเขียนถึงผูห้ ญิงคนหนึงซึ งมีนามว่า “คูรีอา” อีกทัศนะหนึงเชือว่า
ยอห์นอาจเขียนถึงคริ สตจักรทีไม่ปรากฏนามแห่งหนึง ท่านจึงอาจเรี ยกคริ สตจักรนี+เป็ นเชิง
อุปมาว่า “ท่านสุภาพสตรี ทีทรงเลือกสรรไว้” ข้าพเจ้าเชือว่าน่าจะเป็ นทัศนะหลังนี+ โปรดดูคาํ
อธิบายเพิมเติมเกียวกับเรื องนี+ในข้อ 13
ไม่วา่ จะยังไง สุภาพสตรี ผนู้ + ีก็ “ถูกเลือกสรรไว้” ซึ งน่าจะหมายถึงหลักการเรื องการ
เลือกสรรไว้อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ยอห์นยังกล่าวต่อด้วยว่า จดหมายฝากฉบับนี+เขียนถึงบรรดาบุตร
ของสุภาพสตรี ทีทรงเลือกสรรไว้ผนู้ + ี โดยท่านกล่าวเสริ มว่า “ผูซ้  ึ งข้าพเจ้ารักเนืองด้วยความจริ ง
นั+น”
คงเป็ นการไม่เหมาะสมสําหรับยอห์น ซึ งเป็ นผูน้ าํ คริ สตจักรทีรักพระเจ้า ทีจะเขียนหาผู้
หญิงทีไม่ใช่ภรรยาแบบนั+น ซึ งแน่นอนว่านางไม่ใช่ภรรยาของท่าน แถมการรักนาง “เนืองด้วย
ความจริ งนั+น” ในทีน+ ีก็คงไม่เข้ากันกับการตีความดังกล่าวด้วย ด้วยเหตุน+ ี ท่านน่าจะหมายถึงค
ริ สตจักรและคนทั+งหลายทีถกู นํามาถึงพระคริ สต์ผา่ นทางพันธกิจของคริ สตจักร นัน คือ บรรดา
บุตรของเธอ ยอห์นยังกล่าวต่อด้วยว่า ท่านรัก “คนทั+งปวงทีได้รู้จกั ความจริ ง” ดังนั+น ในข้อแรก
ของจดหมายฝากฉบับนี+ ยอห์นได้ใช้คาํ ว่า “ความจริ ง” สองครั+ง
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ยอห์นกล่าวต่อว่า เพราะเห็นแก่ ความจริงทีอ ยู่ในเราทั+งหลาย และซึงจะ

ดํารงอยู่กบั เราเป็ นนิตย์ ความรักของยอห์นทีมีต่อผูเ้ ชือทั+งหลายนั+นเป็ น “เพราะเห็นแก่ความ
จริ ง” ความจริ งนั+นดํารงอยูใ่ นเราทั+งหลายทั+งในรู ปของพระเยซูคริ สต์ผทู้ รงเป็ นความจริ งและใน
รู ปของความจริ งทีเป็ นหลักการ ความจริ งอันหลังนี+ หมายถึง พระวจนะของพระเจ้า (ยอห์น
17:17) อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ไม่วา่ จะเป็ นกรณี ไหน สําหรับผูเ้ ชือแล้ว ความจริ งนั+น “จะดํารงอยูก่ บั
เราเป็ นนิตย์”
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หลังจากได้แสดงความเห็นเบื+องต้นไปแล้ว ยอห์นก็กล่าวปิ ดคํานําของ

ท่าน ขอพระกรุณาธิคุณ พระเมตตาคุณ และสั นติสุขจากพระเจ้ าพระบิดา และจากพระเยซู
คริสต์เจ้าพระบุตรแห่ งพระบิดา สถิตอยู่กับท่ านทั+งหลายในความจริงและในความรัก เช่นเดียว
กับในจดหมายฝากฉบับอืนๆของพระคัมภีร์ใหม่ ยอห์นทูลขอพระกรุ ณาธิคุณของพระเจ้า พร้อม
กับพระเมตตาคุณและสันติสุขของพระองค์จงมีแก่ผอู้ ่านจดหมายฝากของท่าน เราได้รับการช่วย
ให้รอดโดยพระคุณของพระเจ้า แต่พระคุณนั+นเป็ นสมบัติฝ่ายวิญญาณอันมีค่ายิงซึ งมีให้สาํ หรับ
คนของพระเจ้ามาตลอดทุกยุคทุกสมัย สันติสุขของพระเจ้าก็เป็ นสมบัติอนั มีค่าซึ งพระเจ้าทรง
ประทานให้แก่เราเช่นเดียวกัน นอกจากนี+ยอห์นยังกล่าวชัดเจนด้วยว่าพระคุณ พระเมตตา และ
สันติสุขดังกล่าวเป็ นมาจาก “พระเยซูคริ สต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดา” ทั+งหมดนี+ลว้ นอยูใ่ น “ควา
มจริ งและความรัก”
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ยอห์นกล่าวชมผูอ้ ่านจดหมายฝากของท่านโดยตรงว่า ข้ าพเจ้ าชืนชมยินดี

เป็ นอย่ างยิงทีได้เห็นบุตรของท่ านดําเนินตามความจริง ตามทีเราได้ รับพระบัญญัตจิ ากพระบิดา
จากเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ+น ยอห์นได้คน้ พบว่าบุตรทั+งหลาย (ผูเ้ ชือทีอายุนอ้ ย) ของคริ สตจักรไร้
ชือแห่งนี+ดาํ เนินตามความจริ ง ท่านจึงมีความยินดีในเรื องนี+
สิ งทีน่าชืนชมยิงขึ+นก็คือว่า ก่อนหน้านั+นพวกเขาได้รับคําบัญชาให้ดาํ เนิ นตามความจริ ง
แล้วผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าทีมีเขียนไว้หรื อไม่ก็ผา่ นทางคําเทศนา หรื อไม่กอ็ าจทั+งสอง
ทาง เห็นได้ชดั ว่าพวกเขามีความตั+งใจในการดําเนิ นตามความจริ ง นี เป็ นสาเหตุทีทาํ ให้ยอห์นมี
ความชืนชมยินดียงิ นักทีได้ทราบว่าบุตรหลานทั+งหลายของท่านดําเนิ นตามความจริ ง ศิษยาภิ
บาลหรื อผูน้ าํ วิญญาณคนไหนจนถึงสมัยนี+ก็คงรู้สึกยินดีแบบเดียวกัน
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ด้วยเหตุน+ ี ยอห์นจึงกล่าวถึงคําบัญชาแรกทีมีต่อคริ สตจักรแห่งนี+ และท่ าน

สุ ภาพสตรี บัดนี+ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่ าน มิใช่ เสมือนหนึงว่าข้ าพเจ้ าเขียนพระบัญญัตใิ หม่ ให้ แก่
ท่ าน แต่เป็ นพระบัญญัตทิ ีเราได้ มีมาแล้ วตั+งแต่เริมแรก นันก็คอื ให้ เราทั+งหลายรักซึงกันและกัน
ยอห์นเขียนแบบเดียวกันนี+ ในจดหมายฝากฉบับแรกของท่าน ใน 1 ยอห์น 2:7, 2:16 และ 3:23

แน่นอนทีนีเป็ นการปฏิบตั ิตามสิ งทีพระเยซูได้ทรงบัญชาไว้ใน ยอห์น 13:34 และ 15:12 เราไม่
ทราบว่า “สุภาพสตรี ทีทรงเลือกสรรไว้แล้ว” นี+ ได้อ่านจดหมายฝากฉบับแรกของยอห์นหรื อไม่
อย่างไรก็ตาม พวกเขาน่าจะทราบถึงสิงทีพระเยซูได้ทรงสอนไว้แล้วในเรื องของการรักซึ งกัน
และกัน
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นอกจากนี+ ยอห์นได้ขยายความหลักการเรื องความรักเช่นนั+นว่า และ

ความรักนั+นก็คอื การทีเ ราทั+งหลายประพฤติตามพระบัญญัตขิ องพระองค์ นีเป็ นพระบัญญัตนิ + ัน
ซึงท่ านทั+งหลายได้ ยนิ ได้ ฟังมาตั+งแต่เริมแรก เพือ ท่ านทั+งหลายจะประพฤติตาม ความรักฝ่ าย
วิญญาณทีแท้จริ งจะสําแดงตัวเองออกมาในรู ปของการเชือฟังต่อพระบัญชาต่างๆของพระองค์
การพูดว่าเรารักพระเจ้าแต่เพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็ นการกระทําทีขดั แย้งกับคําพูด
พระเยซูทรงอธิบายเรื องนี+ ชดั เจนแล้วใน ยอห์น 14:15, 21 และ 23 ความรักพระเจ้าเป็ นสิ งทีแยก
จากกันไม่ได้กบั การเชือฟังพระองค์ การรักพระองค์ก็คือ การเชือฟังพระบัญญัติต่างๆของ
พระองค์ หรื ออย่างทียอห์นได้กล่าวไว้ คือ การดําเนิ นในพระบัญญัติเหล่านั+น หากจะกล่าวให้
เจาะจงยิงขึ+นก็คือว่า ความรักทีมีต่อพระเจ้าจะสําแดงตัวเองออกมาในรู ปของการเชือฟังพระ
บัญชาของพระองค์ให้รักซึงกันและกัน ดู 1 ยอห์น 5:1
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ถึงแม้ว่าในข้อนี+ยอห์นพูดถึงอีกเรื อง แต่เรื องนี+ก็เชือมโยงกับเรื องก่อน

หน้าเพราะคําสันธาน “เพราะว่า” (กรี ก: โฮทิ) ดังนั+น ยอห์นจึงเตือนว่า เพราะว่ามีผู้ล่อลวงเป็ น
อันมากออกเทีย วไปในโลก คือคนทีไ ม่รับว่าพระเยซูคริสต์ได้ เสด็จมาเป็ นมนุษย์ คนนั+นแหละ
เป็ นผู้ล่อลวงและเป็ นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ คําเตือนของท่านให้ระวังคําสอนเท็จและการละทิ+ง
ความจริ งมีการเชือมโยงกับคําบัญชาก่อนหน้าทีให้รักซึ งกันและกัน
ดูเผินๆ ทั+งสองเรื องดูเหมือนไม่เกียวข้องกัน อย่างไรก็ตาม ความจริ งก็มีความหนักแน่น
เพราะการทีคนของพระเจ้ารักซึ งกันและกัน ในทางตรงกันข้าม ความจริ งทีเย็นชาอันปราศจาก
ความรักแบบคริ สเตียนอันแสนอบอุ่นก็กลายเป็ นแปลงเพาะแห่งการละทิ+งความจริ ง คนทีรู้จกั
ความจริ งแล้ว แต่ไม่มีความรักจากพีนอ้ งคริ สเตียนมาทําให้ความจริ งนั+นอบอุ่น ก็อาจตกเป็ น

เหยือคําสอนเท็จได้อย่างง่ายดาย พญามารรู้เรื องนี+ ดีและจะรี บโจมตีคนทียอมรับความจริ งแล้วแต่
ขาดความรักจากพีนอ้ งคริ สเตียนคนอืน ดังนั+น เราต้องไม่เพียงยึดมัน ในความจริ งเท่านั+น แต่เรา
ต้องทําเช่นนั+นในสภาพแวดล้อมทีอบอวลไปด้วยความรักตามทางของพระเจ้าด้วย คนทีละทิ+ง
ความจริ งไปมากมายได้หลงหายไปถึงแม้วา่ ได้รู้จกั ความจริ งแล้วเพราะไม่ได้หยัง รากในความ
จริ งนั+นโดยความรักทีแท้จริ งจากคนทีอา้ งตัวว่าเป็ นคริ สเตียน ดังนั+น ความจริ งอันปราศจาก
ความรักอาจถูกบิดเบือนให้กลายเป็ นความเท็จได้ ความรักคือส่วนผสมทีจะช่วยถนอมความจริ ง
ไว้สาํ หรับแต่ละคน
ยอห์นบรรยายถึงคนเหล่านั+นทีสอนเท็จในเรื องหลักคําสอนของพระคริ สต์ว่าเป็ น “ผู้
ล่อลวง” และพวกเขาก็เป็ นเช่นนั+นจริ งๆ ยอห์นกําลังโจมตีคาํ สอนเท็จพวกนอสติก (Gnostics) ที
กําลังทวีจาํ นวนขึ+นในช่วงสิ+ นศตวรรษแรก พวกเขาเสนอว่าพระคริ สต์ได้เสด็จมาแล้วแต่ไม่ใช่
ในรู ปของเยซูแห่งนาซาเร็ ธ พวกนอสติกได้ซึมซับหลักปรัชญาทีวา่ เนื+อหนังเป็ นสิ งทีชวั ร้ายและ
มีแต่จิตวิญญาณเท่านั+นทีดี ดังนั+น พระคริ สต์จึงมีรูปกายทีเป็ นเนื+อหนังไม่ได้ พวกเขาจึงปฏิเสธ
เรื องการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระเยซูคริ สต์ อันทีจริ งยอห์นกําลังพูดกับคนเหล่านั+นที
สอนผิดในเรื องหลักคําสอนเกียวกับพระคริ สต์ นีเป็ นตัวบ่งชี+ถึงลัทธิ ต่างๆทีอา้ งตัวว่าเป็ น ‘คริ สเตี
ตียน’ พวกเขาล้วนสอนผิดในเรื องเกียวกับพระคริ สต์ ยอห์นกล่าวชัดเจนถึงความร้ายแรงของการ
สอนเท็จดังกล่าว ท่านกล่าวชัดเจนว่าคนพวกนี+เป็ น “ผูล้ ่อลวงและเป็ นปฏิปักษ์ตอ่ พระคริ สต์”
การทีท่านใช้คาํ ว่า “ปฏิปักษ์ต่อพระคริ สต์” ในทีน+ ีไม่ได้มีนยั ถึงผูท้ ีจะมาในกาลอวสาน แต่เป็ น
คําทีใช้เรี ยกคนทั+งหลายทีต่อต้านความจริ งเกียวกับพระคริ สต์ ซึ งในกรณี น+ ี คือ พวกนอสติกที
สอนเท็จเกียวกับพระคริ สต์และปฏิเสธการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระองค์
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ในบริ บทดังกล่าว ยอห์นเตือนว่า ท่านทั+งหลายจงระวังตัวให้ ดี เพือ เราจะ

ได้ ไม่สูญเสียสิ งทีเ ราได้กระทํามาแล้ ว แต่จะได้ รับบําเหน็จเต็มที ในด้านหนึงยอห์นไม่อยาก
ให้การลงแรงฝ่ ายวิญญาณของท่านกับบุตรทั+งหลายของท่านต้องสูญเปล่า ดังนั+น ท่านจึงตั+งหน้า
ตั+งตาคอย “บําเหน็จเต็มที” ทีพระเจ้าจะทรงประทานให้แก่ท่านและคนเหล่านั+นทียึดมัน อยูใ่ น
ความจริ ง

อย่างไรก็ตาม อีกเรื องทียอห์นพูดถึงในทีน+ ี คือ ความเป็ นไปได้ทีจะเสียบําเหน็จในสวรรค์
พระคัมภีร์ใหม่มีคาํ สอนชัดเจนว่า สําหรับผูเ้ ชือแล้ว ความรอดไม่มีทางหลุดหาย อย่างไรก็ตาม
ตรงนี+บอกชัดเจนว่า คริ สเตียนสามารถสูญเสียบําเหน็จของตนทีรออยูใ่ นสง่าราศีไปได้ เปาโล
บอกว่า ความบาปจะทําให้บาํ เหน็จทีเป็ นมรดกในสง่าราศีสูญหายไป (กาลาเทีย 5:21) อย่างไร
ก็ตาม ยอห์นบอกเป็ นนัยในทีน+ ี วา่ การหลงไปกับคําสอนเท็จก็จะทําให้บาํ เหน็จในสวรรค์ทีควร
จะได้กลับสูญเสี ยไปได้เช่นเดียวกัน การกลัวสูญเสียบําเหน็จและความยําเกรงพระเจ้าควรเป็ น
เหตุผลทีแข็งแรงพอทีจะทําให้เรารักษาตัวให้บริ สุทธิ:จากความบาปและไม่หนั เหไปเสี ยจาก
ความจริ ง
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กลับมาพูดถึงเรื องการสอนเท็จเกียวกับพระคริ สต์ ยอห์นกล่าวต่อว่า ผู้ใด

ละเมิดและไม่ อยู่ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้น+ ันก็ไม่ มพี ระเจ้า ผู้ใดอยู่ในพระโอวาทของพระ
คริสต์ ผู้น+ ันก็มีท+งั พระบิดาและพระบุตร บริ บททีเจาะจงในทีน+ ีคือ คําสอนเท็จของพวกนอสติก
เกียวกับพระคริ สต์และการทีพวกเขาปฏิเสธการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระองค์ ยอห์นกล่า
วชัดเจนว่า พวกเขาคิดผิดและไม่มีแม้แต่พระเจ้า (นัน คือ ความรอด) ในทางกลับกัน การสอนถูก
เกียวกับพระคริ สต์ก็จะนําไปสู่การมีท+งั พระบิดาและพระบุตร (นัน คือ ความรอด) พวกนอสติก
ไม่ใช่คนของพระเจ้า พวกเขาจึงไม่ได้รับความรอด
อย่างไรก็ตาม สิ งสําคัญยิง กว่านั+นก็คือว่า คําสอนเท็จเกียวกับพระคริ สต์ ไม่ว่าจะเป็ นการ
ปฏิเสธความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์หรื อความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ ก็เป็ นคําสอนเท็จ ไม่
ว่าจะในกรณีไหน คนทีสอนแบบนี+ก็ไม่มีความรอด ดังนั+น พวกนอสติกจึงไม่รอดพอๆกับพวก
พยานพระยะโฮวาในสมัยนี+ ขณะทีพวกนอสติกปฏิเสธความเป็ นมนุษย์ของพระคริ สต์ พวก
พยานพระยะโฮวาก็ปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์ ทั+งคูเ่ ป็ นตัวอย่างทีชดั เจนของ
สัญญาณบ่งชี+ความเป็ นลัทธิเทียมเท็จ นัน คือ หลักคําสอนทีผิดๆเกียวกับพระคริ สต์
2 ยน 1:10-11 ในบริ บทดังกล่าว ยอห์นจึงเตือนว่า ถ้ าผู้ใดมาหาท่ านและไม่นําพระ
โอวาทนีม+ าด้ วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่ าขอพรให้ เขาเลย 11 เพราะว่ าผู้ทขี อพรให้ เขา ก็เข้ า

ส่ วนในการกระทําชัวของเขานั+น ยอห์นจึงเปลียนจากหลักการมาสู่การปฏิบตั ิ ท่านเตือนเราเกียว
กับคนเหล่านั+นทีสอนผิดๆเกียวกับพระคริ สต์ทีมาหาเราถึงบ้าน เราไม่ทราบว่า พวกนอสติกใน
สมัยนั+นทําแบบนี+หรื อไม่ อย่างไรก็ตาม พวกพยานพระยะโฮวาและพวกมอร์ มอนก็ทาํ แบบนี+ใน
ปัจจุบนั พระวจนะของพระเจ้าจึงมีขอ้ ปฏิบตั ิทีชดั เจนให้แก่เรา (1) อย่าปล่อยให้คนเหล่านั+นเข้า
มาในบ้านของคุณ และ (2) อย่าขอพรให้เขา คําว่าขอพรแปลมาจากคํากรี ก ไคโร ซึ งปกติแล้ว
แปลว่า ‘จงชืนชมยินดี’ แต่ทางสํานวนคํานี+ก็ใช้ใน ‘คําคํานับ’ ได้ดว้ ย ความหมายในทีน+ ีก็คือ
การไม่ส่งเสริ มคนทีสอนผิดแบบนั+น การขอพรก็เท่ากับการขอให้เขาประสบความสําเร็ จ หลัก
การทีสาํ คัญยิงกว่าก็คือ การไม่ยงุ่ เกียวกับคนเหล่านั+นทีสนับสนุนคําสอนผิดๆเกียวกับพระคริ สต์
อย่าปล่อยให้เขาเข้ามาในบ้านและอย่าขอพรให้เขาไปดีมาดี อย่าไปยุง่ เกียวกับคนเหล่านั+น
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แล้วยอห์นก็เริ มต้นคําสรุ ปจดหมายฝากฉบับนี+ ข้ าพเจ้ายังมีข้อความอีก

หลายข้ อทีจ ะเขียนมาถึงท่ าน แต่ก็ไม่อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ+าหมึก ข้ าพเจ้าหวังใจว่าจะ
มาหาท่ าน และสนทนากันต่อหน้ า เพือ ความปี ติยินดีของเราจะได้เต็มเปี ยม ท่านมีอะไรอีกหลาย
อย่างทีอยากจะบอก แต่ไม่อยากเขียนทางจดหมาย เพราะท่านหวังว่าจะมาเจอพวกเขาในไม่ชา้
และจะได้พูดกันหน้าต่อหน้า เขาตั+งหน้าตั+งตาคอยช่วงเวลานั+นทีความยินดีของพวกเขาจะได้เต็ม
เปี ยม ถึงแม้คาํ ทีแปลว่า กระดาษ (กรี ก: ชาร์ เทส) จะแปลว่ากระดาษจริ งๆ แต่จริ งๆแล้วคํานี+
หมายถึง กระดาษปาปิ รุ ส(papyri) ซึ งเป็ นวัสดุทีใช้เขียนในศตวรรษแรก กระดาษปาปิ รุ สทําจาก
เยือของใบต้นปาปิ รุ ส (papyrus) ทีถกู ตัดเป็ นริ+ วๆ และตอกจนแบน และนํามาติดเข้าด้วยกัน มัน
เป็ นกระดาษในรู ปแบบหยาบๆ คําภาษาอังกฤษ paper (กระดาษ) ก็มาจากคําโบราณ papyri
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ยอห์นปิ ดท้ายจดหมายฝากของท่านด้วยประโยคทีว่า บรรดาบุตรของ

น้ องสาวของท่านทีได้ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายังท่ าน เอเมน เพือให้สอดคล้องกับ
การตีความตอนต้นทีวา่ จริ งๆแล้วยอห์นกําลังเขียนถึงคริ สตจักรแห่งหนึง (ดูคาํ อธิบายสําหรับข้อ
1) “บรรดาบุตรของน้องสาวของท่านทีได้ทรงเลือกสรรไว้” จึงน่าจะหมายถึงคริ สตจักรอีกแห่ง
เช่นกัน บรรดาบุตรของน้องสาวของท่านทีได้ทรงเลือกสรรไว้ (คริ สตจักร) ก็น่าจะหมายถึง

บรรดาผูเ้ ชือใหม่ทีอยูใ่ นคริ สตจักรแห่งนั+น คนเหล่านี+ได้ฝากคําคํานับมายังผูร้ ับจดหมายฝากของ
ยอห์น
อาจเป็ นได้วา่ ยอห์นจงใจใช้คาํ อ้อมๆ ‘สุภาพสตรี ทีได้ทรงเลือกสรรไว้’ และ ‘น้องสาวที
ได้ทรงเลือกสรรไว้’ เพราะการข่มเหงทีทวีความรุ นแรงยิงขึ+นทีคริ สตจักรยุคต้นหลายแห่งกําลัง
เผชิญ โดยการไม่เอ่ยชือคนและคริ สตจักร ท่านก็หวังว่าจะหลีกเลียงการข่มเหงได้หากจดหมาย
ฝากของท่านไปตกอยูใ่ นมือคนชัว ขณะนําส่ง เช่นเดียวกับในจดหมายฝากฉบับอืนๆของพระ
คัมภีร์ใหม่ ท่านลงท้ายด้วยคําว่า “เอเมน”--- ขอให้เป็ นเช่นนั+น

