จดหมายฝากฉบับทีสามของยอห์น

ทําความเข้าใจพระคัมภีร์
(อธิบายข้อพระคัมภีร์แบบแบ๊พติสอิสระ)
โดย ดร. เดวิด เอช. ซอเรนสัน

นอร์ธสตาร์ มินิสตรี+ ส์
(พันธกิจของคริ สตจักรแบ๊พติสนอร์ธสตาร์)
1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน
ดิวลัธ, มินเนโซต้า 55811
218-726-0209

ปรับปรุ งครั+งทีสอง
สงวนลิขสิ ทธิ: 2007
นอร์ธสตาร์ มินิสตรี+ ส์
1820 ถ. เวสต์ มอร์แกน
ดิวลัธ, มินเนโซต้า 55811

มิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ควรติดต่อ ดร. เดวิด ซอเรนสัน
เพือขออนุ ญาตก่อนใช้เนื+อหาอธิบายข้อพระคัมภีร์น+ ี
davidsorenson@juno.com

จดหมายฝากฉบับทีสามของยอห์น
บทนําและสรุปย่ อ: จดหมายฝากฉบับทีสามของยอห์ นมีเนือ หาสอดคล้องกับจดหมาย
ฝากฉบับทีสองและน่ าจะถูกเขียนขึน ในช่ วงเวลาเดียวกัน คือ อาจเป็ น ค.ศ. 90 อีกครั งทียอห์ น
เรี ยกตัวท่ านว่ าเป็ น “ผู้ปกครอง” จดหมายฝากฉบับนีถ ูกเขียนถึงชายคนหนึงชือว่ า กายอัส ผู้ซึง
น่ าจะเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรหนึงทีไม่มีชือและอาจไม่มีศิษยาภิบาลปกครองด้ วย ใจความ
หลักของจดหมายฝากฉบับนีน ่ าจะเป็ น การหนุนใจกายอัสและเตือนเขาให้ ระวังการกระทําที
แบ่ งพรรคแบ่ งพวกของชายคนหนึงนามว่ า ดิโอเตรเฟส
แนวคิดหลักดูเหมือนว่ าจะเป็ นหน้ าทีและความชื นชมยินดีของอัชฌาสั ยรั บแขกแบบ
คริ สเตียน คําสําคัญน่ าจะเป็ นคําว่ า ‘ความจริ ง’ ซึ งปรากฏหกครั งในจดหมายฝากขนาดสั นฉบับ
นี  สาเหตุทีต้องเขียนจดหมายฝากฉบับนีอ าจเป็ นการเตือนให้ ระวังคนเหล่ านันทีอาจพยายาม
แสดงอํานาจบาตรใหญ่ ในคริ สตจักรท้ องถิน จดหมายฝากฉบับนีส ามารถวางโครงเรื องได้ ดังนี 
1. กายอัสผู้มีความสุข (ข้ อ 1-8) 2. ดิโอเตรเฟสผู้ทาํ ลาย (ข้อ 9-11) และ 3. เดเมตริ อัสผู้ม่งุ มัน (ข้อ
12-14)
3 ยน 1:1

อัครสาวกยอห์นขึ+นต้นจดหมายฝากฉบับนี+ว่า ข้ าพเจ้าผู้ปกครอง เรียน

กายอัสทีร ัก ผู้ซึงข้ าพเจ้ารักเนืองด้ วยความจริงนั!น การทีท่านเรี ยกตัวเองว่า “ผูป้ กครอง” อาจ
หมายถึงความสูงวัยของท่าน ทีน่าจะเป็ นก็คือ ยอห์นมีอายุนอ้ ยกว่าพระเยซู อย่างไรก็ตาม ถึง
แม้ว่าท่านมีอายุนอ้ ยกว่าถึงสิ บปี ก็ตาม แต่ ณ ช่วงเวลาทีเขียนนี+ ท่านก็น่าจะอายุได้แปดสิ บปี เป็ น
อย่างตํา หรื อไม่ท่านก็อาจกําลังหมายถึงข้อเท็จจริ งทีวา่ ท่านเป็ นศิษยาภิบาลมาหลายปี แล้ว ซึ งก็
มีความหมายเหมือนกับตําแหน่งผูป้ กครองในคริ สตจักรสมัยพระคัมภีร์ใหม่
ยอห์นเขียนถึงชายคนหนึงทีชือ กายอัส ชือ กายอัส ถูกเอ่ยถึงหลายครั+งในพระคัมภีร์ใหม่
โดยมักเกียวข้องกับพันธกิจของเปาโล มีกายอัสคนหนึงจากแคว้นมาซิ โดเนียถูกเอ่ยถึงใน กิจการ
19:24 มีกายอัสคนหนึงจากเมืองเดอร์บีผซู้  ึ งเดินทางไปกับเปาโลด้วยและถูกเอ่ยถึงใน กิจการ

20:4 และมีชายอีกคนหนึงชือ กายอัส ผูซ้  ึ งเป็ นเจ้าบ้านรับรองเปาโลในเมืองโคริ นธ์ตอนทีท่าน
เขียนพระธรรมโรม อาจเป็ นได้วา่ กายอัสทียอห์นเขียนถึงอาจเป็ นคนใดคนหนึงทีถูกเอ่ยถึงด้าน
บน ไม่ว่าจะเป็ นกายอัสไหน มีสามครั+งในจดหมายฝากฉบับนี+ ทียอห์นเรี ยกเขาว่า ทีรัก (1:1, 1:5,
1:11) เห็นได้ชดั ว่า ชายคนนี+ เป็ นทีรักสําหรับอัครสาวกยอห์นผูอ้ าวุโส กายอัสอาจเป็ นคนทีทาํ
งานในคริ สตจักรทียอห์นกําลังพูดถึงอยู่ หรื อไม่เขาก็ตอ้ งเป็ นสมาชิกของคริ สตจักรนั+น
ยอห์นยิงเน้นยํ+าถึงความรักทีทา่ นมีต่อเขาโดยการทีท่านพูดถึงเขาว่า “ผูซ้  ึ งข้าพเจ้ารัก
เนืองด้วยความจริ งนั+น” นีเป็ นครั+งแรกในหกครั+งทีท่านพูดถึง ความจริ ง ในจดหมายฝากสั+นๆ
ฉบับนี+ ยอห์นทําให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับกายอัสอยูใ่ นระดับฝ่ ายวิญญาณ การ
รักร่ วมเพศเป็ นเรื องทีดกดืนในหมู่ชาวกรี ก ความสัมพันธ์ของยอห์นกับกายอัสนั+นตั+งอยูใ่ นความ
จริ งนั+น ทีสาํ คัญยิง กว่านั+นก็คือ มีการเน้นความสําคัญในจดหมายฝากของยอห์นเกียวกับความ
จริ งของข่าวประเสริ ฐและความจริ งของพระวจนะของพระเจ้า ในยุคสมัยทีการละทิ+งความจริ ง
เริ มแพร่ กระจาย ความจริ งทีไม่ถกู บิดเบือนเป็ นสิ งทีมีค่ายิงนัก มันยังเป็ นเช่นนั+นอยูแ่ ม้ใน
ปัจจุบนั
3 ยน 1:2

ยอห์นกล่าวต่อว่า ท่ านทีร ัก ข้ าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ งทีจะให้ ท่าน

จําเริญขึน! และมีสุขภาพดี เหมือนอย่ างทีจติ วิญญาณของท่ านจําเริญอยู่น! ัน ในส่วนทีเป็ นคํา
ทักทาย ยอห์นขอให้ผรู้ ับจดหมายฝากฉบับนี+ มีความจําเริ ญทุกประการ คําทีแปลว่า จําเริ ญ (กรี ก:
ยูโอดู)
ก็มีความหมายว่า “ประสบความสําเร็จ” ได้ดว้ ย ยอห์นจึงปรารถนาให้กายอัสมีความ
จําเริ ญทั+งสุขภาพฝ่ ายวิญญาณและฝ่ ายร่ างกาย เห็นได้ชดั ว่ากายอัสมีความจําเริ ญฝ่ ายวิญญาณ
เนืองจากยอห์นกล่าวว่า “เหมือนอย่างทีจิตวิญญาณของท่านจําเริ ญอยูน่ + นั ”
3 ยน 1:3

ยอห์นเสริ มว่า เพราะว่าข้ าพเจ้ าชืนชมยินดีเป็ นอย่ างยิง เมือพวกพีน ้ อง

ได้ มา และเป็ นพยานถึงความจริงทีอยู่ในตัวท่ าน ตามทีท ่ านได้ ประพฤติตามความจริงนั!น เห็น
ได้ชดั ว่ามีพีนอ้ งบางคนไปเยีย มกายอัสและกลับมารายงานให้ยอห์นทราบ สิ งหนึงทีพวกเขาเห็น

ได้ชดั คือ การทีกายอัสให้ความสําคัญต่อความจริ ง ความจริ งนั+นอยูใ่ นตัวเขาและเขาก็ดาํ เนิน
(นัน คือ ดําเนิ นชีวิต) อยูใ่ นความจริ งนั+น นัน เป็ นสิ งทีทาํ ให้ยอห์นประทับใจอย่างเห็นได้ชดั
3 ยน 1:4

ยอห์นจึงกล่าวหนุนใจว่า

ไม่ มีสิงใดทีจะทําให้ ข้าพเจ้ายินดียงิ กว่านี!

คือทีได้ ยนิ ว่า บุตรทั!งหลายของข้ าพเจ้าประพฤติตามความจริง อัครสาวกยอห์นเรี ยกกายอัสว่า
เป็ นลูกคนหนึงของท่าน ถ้านีแปลว่ายอห์นได้นาํ วิญญาณกายอัสมาถึงพระคริ สต์ กายอัสผูน้ + ีกไ็ ม่
น่าเกียวข้องอะไรกับพันธกิจของเปาโล อย่างไรก็ตาม หากกายอัสผูน้ + ีเป็ นผูท้ ียอห์นอบรมสัง
สอนและช่วยให้เขาเติบโตในการรับใช้ กายอัสผูน้ + ี กอ็ าจเป็ นผูท้ ีเคยรับใช้ร่วมกับเปาโลมาก่อน
การทียอห์นเรี ยกเขาว่าเป็ นบุตรเป็ นการพูดถึงความสัมพันธ์ฝ่ายวิญญาณ
ไม่วา่ จะยังไง ความยินดีของยอห์นอยูใ่ นการทีบุตรฝ่ ายวิญญาณทั+งหลายของท่านดําเนิน
อยูใ่ นความจริ ง อันทีจริ งไม่ว่าศิษยาภิบาลหรื อผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณคนใดก็อยากมีความยินดีแบบนี+
พระพรสําหรับผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณก็คือการได้เห็นคนทีพวกเขาได้ลงแรงในเรื องฝ่ ายวิญญาณ
เติบโตฝ่ ายวิญญาณและดําเนินอยูใ่ นความจริ งต่อไป นีเป็ นความยินดีเป็ นล้นพ้นสําหรับผูร้ ับใช้
พระเจ้า
3 ยน 1:5-6

คราวนี+ยอห์นกําลังเข้าสู่ใจความสําคัญของจดหมายฝากของตน ท่าน

ชมเชยกายอัสสําหรับการทีเขาต้อนรับขับสู้พีนอ้ งคริ สเตียนทีได้มาเยีย มเยียนเขา ท่านทีร ัก เมือ
ท่ านกระทําสิงใดแก่ พนี ้ องและแก่ คนแปลกถิน ท่ านก็กระทําอย่ างสั ตย์ ซือ 6 เขาเหล่ านั!นได้ เป็ น
พยานต่อหน้ าคริสตจักรถึงความรักของท่ าน
กายอัสเป็ นเจ้าบ้านคริ สเตียนทีสตั ย์ซือและต้อนรับพีนอ้ งคริ สเตียนทีเดินทางผ่านมาเป็ น
อย่างดี คนเหล่านี+อาจเป็ นมิชชันนารี หรื อผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐทีเดินทางผ่านมา พวกเขาอาจ
เป็ นพีนอ้ งคริ สเตียนทีถกู ข่มเหงซึ งกําลังหาทีปลอดภัยอาศัย ไม่วา่ จะยังไง กายอัสก็ให้การ
ต้อนรับผูท้ ีเดือดร้อนและมีความจําเป็ น พีนอ้ งเหล่านี+ได้เดินทางต่อไปยังเมืองเอเฟซัสซึ งมีคริ สต
จักรทียอห์นเป็ นศิษยาภิบาลและเล่าให้คริ สตจักรฟังถึงความกรุ ณาของกายอัส แต่เราไม่ทราบ
แน่ชดั ว่ากายอัสอาศัยอยูท่ ีไหนกันแน่

ยอห์นกล่าวถึงพวกพีนอ้ งทีเดินทางผ่านมาต่อดังนี+ ถ้าท่ านจะช่ วยจัดส่ งเขาเหล่ านั!นใน
การเดินทางของเขา ตามทีสมควรตามแบบอย่ างของพระเจ้า ท่ านก็จะกระทําดี อัครสาวกยอห์น
น่าจะกําลังหนุนใจให้กายอัสทําหน้าทีเจ้าบ้านคริ สเตียนทีดีต่อไปเมือมีพีนอ้ งทีขดั สนเดินทาง
ผ่านมาอีกในอนาคต คําทีแปลว่า

จัดส่ งเขาเหล่านั!นในการเดินทางของเขา (กรี ก: โพรเพม

โพ) ก็มีความหมายว่า ‘ไปส่ง’ หรื อ ‘ไปเป็ นเพือน’ ได้ดว้ ย
อาจเป็ นได้วา่ สิ งทียอห์นกําลังสือก็คือ การไม่เพียงแสดงการต้อนรับขับสู้ตอ่ นักเดินทาง
ทีผา่ นมาเหล่านี+เท่านั+น แต่ยงั เดินทางไปส่งพวกเขาถึงจุดหมายปลายทางต่อไปด้วย ข้อพระคัมภีร์
นี+ ไม่ได้บอกตรงๆแบบนี+ แต่กเ็ ป็ นการตีความทีน่าสนใจ วลีทีแปลว่า ตามแบบอย่ างของพระเจ้า
แปลตรงตัวว่า “สมควรต่อพระเจ้า” เขาควรให้ความช่วยเหลือต่อคนเหล่านี+ทีสมควรต่อพระเจ้า
ในการให้ความช่วยเหลือพีนอ้ งทีขดั สนเหล่านี+ในเรื องใดก็ตาม ยอห์นเขียนถึงกายอัสว่า “ท่านก็
จะกระทําดี” การให้ความช่วยเหลือผูร้ ับใช้พระเจ้าทีอุทิศตัวในยามทีพวกเขาขัดสนเป็ นอะไรที
สมควรกระทําอย่างยิง
3 ยน 1:7

มีสิ งทีน่าสนใจเพิมเติมเกียวกับนักเดินทางเหล่านี+

เขาเหล่านั!นได้ออก

ไปเพราะเห็นแก่ พระนามของพระองค์ และไม่ได้รับสิ งใดจากพวกต่างชาติเลย เห็นได้ชดั ว่าแขก
เหล่านี+ ทีกายอัสให้การต้อนรับดูแลเป็ นผูท้ ีมีส่วนในการรับใช้ (หรื อไม่พวกเขาก็อาจกําลังหนี
การข่มเหงอยู)่ พวกเขาอาจเป็ นมิชชันนารี หรื อไม่ก็ผปู้ ระกาศข่าวประเสริ ฐทีท่องไปตามทีต่างๆ
ไม่วา่ จะยังไง พวกเขาก็เดินทางไป “เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์”
ความเห็นทีวา่ “พวกเขาไม่ได้รับสิงใดจากพวกต่างชาติเลย” อาจตีความได้สองแบบ (1)
คนพวกนี+น่าจะเป็ นพีนอ้ งชาวยิว ซึงหนีจากการข่มเหงในแคว้นยูเดีย หรื อไม่กถ็ ูกส่งไปเป็ นมิช
ชันนารี ด้วยเหตุน+ ี ถึงแม้วา่ เป็ นคริ สเตียนยิว แต่พวกเขาก็อาจไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากคน
ต่างชาติ (2) ในอีกแง่หนึง คนต่างชาติในทีน+ ีอาจเป็ นความหมายฝ่ ายวิญญาณ ซึ งหมายถึงชาว
โลกโดยทัว ไป ไม่ว่าจะยังไง ผูร้ ับใช้พระเจ้าทีเดินทางผ่านมานี+ยอมรับความช่วยเหลือจากพีนอ้ ง
คริ สเตียนอย่างกายอัสเท่านั+น

3 ยน 1:8

ยอห์นปิ ดท้ายเนื+ อหาตอนนี+โดยหนุนใจว่า

ฉะนั!นเราควรต้อนรับคน

อย่ างนั!น เพือ เราจะได้เป็ นผู้ร่วมงานกับความจริง ท่านพูดถึงใจความหลักของจดหมายฝากฉบับ
นี+ คนของพระเจ้าไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใดหรื อมีอายุเท่าไร ควรเต็มใจให้การต้อนรับพีนอ้ ง
คริ สเตียน โดยเฉพาะอย่างยิง พีนอ้ งคริ สเตียนทีมีส่วนในการรับใช้ ท่านเรี ยกผูท้ ีทาํ แบบนั+นว่า
เป็ น “ผูร้ ่ วมงานกับความจริ ง” คําทีแปลว่า ผู้ร่วมงาน (กรี ก: ซูเนรกอส) น่าสนใจ มันแปลตรงตัว
ว่า ‘คนทํางานร่ วมกัน’ หากจะแปลอีกแบบหนึง ช่างเป็ นความหมายทีน่ามหัศจรรย์ คนมากมาย
อาจไม่ได้รับการทรงเรี ยกให้มารับใช้ในพันธกิจด้านข่าวประเสริ ฐโดยตรง หรื ออาจมีเหตุผลใด
เหตุผลหนึงทีทาํ ให้เขาไม่สามารถรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาได้ อย่างไรก็ตาม โดยการต้อนรับขับสู้พี
น้องทีรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา เราก็สามารถเป็ นเพือนร่ วมงานกับคนเหล่านั+นได้ นี เป็ นความหมาย
ของการเป็ น “กําลังเสริ ม” ในการสูร้ บฝ่ ายวิญญาณ
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ยอห์นพูดถึงเรื องทีสองซึ งเป็ นเรื องเกียวกับปัญหา

ข้ าพเจ้าได้เขียนถึง

คริสตจักร แต่ ดโิ อเตรเฟส ผู้อยากจะเป็ นใหญ่ เป็ นโตท่ ามกลางพวกเขาหาได้รับรองเราไว้ไม่ ก่อน
หน้านั+นยอห์นได้เขียนจดหมายหาคริ สตจักรไร้ชือแห่งนี+ไปแล้วฉบับหนึง เห็นได้ชดั ว่าจดหมาย
ฉบับนั+นไม่ได้รับการดลใจและไม่มีหลงเหลืออยูแ่ ล้ว (บางคนคิดว่าจดหมายฉบับนั+นอาจเป็ น 1
ยอห์น หรื อ 2 ยอห์น แต่ก็ไม่มีหลักฐานเชิงบริ บทในจดหมายทั+งสองฉบับเลย) และไม่มีหลัก
ฐานทีพิสูจน์ว่ายอห์นเขียนจดหมายฉบับดังกล่าวถึงคริ สตจักรทีเมืองโคริ นธ์หรื อทีเมืองเดอร์บี
ซึ งเป็ นทีๆกายอัสคนทีเหลืออาศัยอยูด่ ว้ ย คริ สตจักรแห่งนี+จึงไม่เป็ นทีระบุได้แน่ชดั
อย่างไรก็ตาม ในคริ สตจักรแห่งนี+ ชายคนหนึ งทีมีชือว่า ดิโอเตรเฟส ไม่ยอมส่งต่อ
จดหมายฉบับก่อนหน้านั+นของยอห์นให้คริ สตจักรได้อ่าน ยอห์นพูดถึงเขาว่าไม่ให้การต้อนรับ
พวกเขา (ยอห์นเรี ยกตัวเองว่า ‘เรา’ ซึงน่าจะเป็ นการเรี ยกเหมารวมพีนอ้ งคนอืนด้วย) ไม่วา่ ดิโอ
เตรเฟสผูน้ + ีจะเป็ นใคร เขาอยากเป็ นใหญ่ในคริ สตจักร มีการบอกเป็ นนัยอย่างชัดเจนถึง ความเย่อ
หยิง ความยะโสโอหัง และการขัดขวางความจริ ง

อาจเป็ นได้วา่ ชายคนนี+เป็ นศิษยาภิบาลคนหนึงทีหลงไปตามการละทิ+งความจริ งในด้าน
หลักคําสอน เช่น แนวคิดนอสติก ซึ งแพร่ หลายในสมัยนั+น หากเป็ นตามกรณี น+ ีจริ ง เขาก็น่าจะรู้
ถึงการโจมตีเรื องนี+ของยอห์นใน 2 ยอห์น เป็ นไปได้อีกว่าคริ สตจักรแห่งนี+ไม่มีศิษยาภิบาลและดิ
โอเตรเฟสคนนี+กถ็ ือโอกาสครองตําแหน่งนี+แบบไร้ซ ึ งสิ ทธิอาํ นาจในคริ สตจักร ในแง่น+ ีเขาอาจ
เป็ นผูช้ ่วย (มัคนายก) ทีทะเยอทะยาน ไม่ว่าจะยังไง ยอห์นก็ไม่มีคาํ ชมสําหรับคนทียกตัวเองและ
ทําตามเนื+อหนังคนนี+ ไม่ว่าเขาจะเป็ นใคร ดิโอเตรเฟสก็ขดั ขวางการสือสารระหว่างยอห์นกับค
ริ สตจักรแห่งนี+ ยอห์นจึงเขียนจดหมายฝากฉบับนี+ถึงกายอัสเพือพูดถึงปัญหาดังกล่าว
3 ยน 1:10

ยอห์นเตือนว่า เหตุฉะนั!นถ้ าข้ าพเจ้ ามา ข้ าพเจ้าจะจดจําการกระทําทั!ง

หลายของเขา คือทีเ ขาพรํากล่ าวใส่ ความเราด้ วยถ้ อยคําประสงค์ ร้าย และเท่ านั!นก็ยังไม่ สาแก่ ใจ
เขาเองไม่ยอมรับรองพีน ้ องเหล่ านั!น และหนําซํ!ายังกีดกันคนทีใ คร่ จะรับรองเขา และไล่ เขาออก
จากคริสตจักรไปเสี ย รายละเอียดของสิ งทีดิโอเตรเฟสคนนี+ทาํ ได้ถกู อธิบายให้เห็นภาพชัดเจน
เขาได้ (1) กล่าวหายอห์นและเพือนร่ วมงานด้วยถ้อยคําทีประสงค์ร้ายและไม่เป็ นความจริ ง (2)
เขาไม่ตอ้ นรับพีนอ้ งทียอห์นส่งมา ถึงแม้วา่ ยอห์นอาจหมายถึงพีนอ้ งทีเป็ นมิชชันนารี ทีเดินทาง
ผ่านมาซึ งถูกเอ่ยถึงด้านบนก็ได้ (3) เขาห้ามคนทีอยูใ่ ต้อิทธิพลของเขามิให้ตอ้ นรับพีนอ้ งเหล่า
นั+น และ (4) เขาขับคนทีให้การต้อนรับพีนอ้ งเหล่านั+นออกจากคริ สตจักร
นี คืออันธพาลในคราบนักศาสนา เราไม่ทราบแน่ชดั ว่าเขาเป็ นศิษยาภิบาลทีละทิ+งความ
จริ งหรื อเป็ นคนทีชอบสร้างปัญหาในคริ สตจักรทีขาดศิษยาภิบาล อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชดั ว่า
ชายคนนี+ ขดั ขวางความจริ งและคนเหล่านั+นทีมีส่วนในความจริ ง ยอห์นเตือนว่าถ้าท่านมา (ซึง
เห็นชัดเจนว่าท่านมีแผนว่าจะมาแน่ๆ) ท่านจะไม่ลืมปัญหาเหล่านี+ทีดิโอเตรเฟสได้ก่อไว้เลย
3 ยน 1:11

ในบริ บททีเกียวข้องโดยตรงกับดิโอเตรเฟสและปัญหาทีเขาได้ก่อขึ+นใน

คริ สตจักร ยอห์นเตือนว่า ท่ านทีรัก อย่าเอาเยีย งสิงทีชัว แต่จงเอาอย่ างสิ งทีดี ยอห์นบอกเป็ น
นัยว่า ดิโอเตรเฟสเป็ นคนชัว และเป็ นแหล่งทีมาของความชัว ท่านเตือนคนเหล่านั+นทีรับทราบคํา
แนะนําของท่านให้หลีกหนีเสี ยจากดิโอเตรเฟส แต่จงแสวงหาสิ งทีดีและถูกต้อง ท่านหมายเหตุ

ไว้คล้ายกับใน 1 ยอห์นว่า ผู้ทที ําดีกม็ าจากพระเจ้ า ผู้ทีทําชัวก็ไม่ เห็นพระเจ้า การเสนอแนะที
ชัดเจนในทีน+ ีก็คือ ดิโอเตรเฟสคนนี+ ไม่วา่ เขาจะเป็ นใคร ไม่เคยบังเกิดใหม่เลย เขาเป็ นสุนขั ป่ าใน
คราบแกะ เขาอาจมีตาํ แหน่งสูงในคริ สตจักร แต่ยอห์นบอกชัดเจนว่าคนๆนี+ไม่เคยได้เห็นพระเจ้า
เลย กล่าวในอีกแง่ก็คือ เขาไม่เคยเจอพระคริ สต์เลย เขาเป็ นคนทีละทิ+งความจริ งซึ งอําพรางตัวว่า
เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ คนแบบนี+ มีมากมายก่ายกองในปัจจุบนั
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ยอห์นจึงแนะนําผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณอีกคนหนึงซึ งเป็ นของแท้ เดเมตริอัสได้

รับการชืนชมจากคนทั!งปวง และความจริงเองก็เป็ นพยานอยู่ในตัวของมันเองอยู่แล้ ว ใช่ แล้ว เรา
เองก็เป็ นพยานด้วย และท่ านก็รู้ว่าคําพยานของเราเป็ นความจริง เดเมตริ อสั อีกคนเท่านั+นทีถูก
เอ่ยถึงในพระคัมภีร์ใหม่คือ ช่างเงินใน กิจการ 19:24 ผูซ้  ึ งยุยงให้มีการจลาจลต่อสู้เปาโล เป็ นที
เข้าใจได้วา่ ชายคนเดียวกันนี+อาจถูกนําวิญญาณมาถึงพระคริ สต์ในภายหลัง ถึงแม้ว่าช่วงเวลานี+
ห่ างจากตอนนั+นถึงสามสิ บปี เป็ นอย่างตําก็ตาม และต่างสถานทีอีกด้วย เป็ นไปได้ดว้ ยว่ายอห์
นพูดถึงเดเมตริ อสั อีกคนซึ งไม่เป็ นทีรู้จกั
อาจเป็ นได้วา่ ยอห์นกําลังแนะนําเดเมตริ อสั ให้เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณทีน่าเลือกสําหรับค
ริ สตจักรแห่งนี+ ไม่ว่ายอห์นกําลังแนะนําเขาในฐานะศิษยาภิบาลมุ่งหวัง หรื อตําแหน่งอืน เห็นได้
ชัดว่าท่านยกให้เขาอยูเ่ หนือดิโอเตรเฟส ยอห์นเขียนไว้ว่า เดเมตริ อสั คนนี+ ได้รับการรับรอง (1)
จากคนทั+งปวง (2) ความจริ งเองก็รับรองเขาด้วย ชายคนนี+ประพฤติตวั สอดคล้องกับความจริ งพื+น
ฐานของพระคัมภีร์ใหม่โดยสมบูรณ์ อีกครั+งทียอห์นพูดถึงความจริ ง (เป็ นครั+งทีหกแล้วใน
จดหมายฝากฉบับนี+) ความจริ งเป็ นทรัพย์อนั มีค่ายิง โดยเฉพาะเมือยามเจออิทธิ พลของคนอย่างดิ
โอเตรเฟส สุดท้าย (3) ยอห์นเองก็ให้การรับรองเดเมตริ อสั โดยใช้คาํ ว่า ‘เรา’ และ ‘ของเรา’ ท่าน
เตือนความจํากายอัสว่า “ท่านก็รู้วา่ คําพยานของเราเป็ นความจริ ง”
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เช่นเดียวกับในจดหมายฝากฉบับก่อนหน้า ยอห์นเขียนว่า ข้ าพเจ้ามีหลาย

เรืองทีจ ะเขียน แต่ไม่ อยากจะเขียนถึงท่ านด้ วยนํ!าหมึกและปากกา ท่านมีเรื องทีอยากจะเขียนอีก

เยอะ แต่ท่านจะรอจนกว่าท่านจะไปถึงและได้ถกกันหน้าต่อหน้า คําทีแปลว่า ปากกา (กรี ก: คา
ลามอส) น่าสนใจ มันแปลตรงตัวว่า “ต้นกก” ซึ งใช้ทาํ ปากกาเขียนหนังสือในสมัยนั+น
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ด้วยเหตุน+ ี ยอห์นปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับสั+นๆนี+ดว้ ยการเขียนว่า แต่

ข้ าพเจ้าหวังใจว่าจะได้ พบท่ านในเร็วๆนี! และจะได้ พูดกันต่อหน้ า ขอสั นติสุขจงมีแก่ ท่าน บรรดา
สหายของเราฝากคําคํานับมายังท่าน ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายแต่ละคนตามชือ
ของเขานั!น
ด้วยคาดหมายไว้ในใจว่าจะได้เจอกายอัสในไม่ชา้ ยอห์นขอสันติสุขจากพระเจ้าจงมีแก่
เขา ในรู ปแบบทีใช้เป็ นเอกลักษณ์ในจดหมายฝากของพระคัมภีร์ใหม่ ยอห์นฝากคําคํานับจาก
บรรดาสหาย และขอให้กายอัสคํานับ “สหายแต่ละคนตามชือของเขา” จดหมายฝากฉบับอืน
เกือบทุกฉบับในพระคัมภีร์ใหม่ลงท้ายด้วยคําคํานับถึงบรรดาวิสุทธิชนหรื อพีนอ้ งคริ สเตียน แต่
ในจดหมายฝากแต่ละฉบับของยอห์น ท่านลงท้ายด้วยถ้อยคําทีเป็ นเอกลักษณ์ ในกรณี น+ ีคือ คํา
คํานับถึงบรรดาสหายซึงไม่ระบุนาม

