หน้ า 2481
จดหมายฉบั
บทีสอง
ของอัครสาวกยอห์น
ความจริ งควบคู่ กบั ความรัก
ข้ าพเจ้ าผู้ ปกครอง เรียน มา
ยั งท่ านสุ ภาพสตรี ที ทรงเลื อก
สรรไว้ และบรรดาบุ ต รของเธอ
ผู้ ซึ งข้ าพเจ้ ารั กเนื องด้ วยความ
จริงนั/ น และมิใช่ แต่ ข้าพเจ้ าเท่า
นั/ น แต่ คนทั/งปวงทีได้ ร้ ู จักความ
จริงก็รักด้ วย
2 เพราะเห็ นแก่ ค วามจริ งที อยู่
ในเราทั/ งหลาย และซึ งจะดํารง
อยู่ กับเราเป็ นนิตย์
3ขอพระกรุณาธิ คุ ณ พระเมตตาคุณ และสันติสุ ขจากพระเจ้ า
พระบิดา และจากพระเยซูคริสต์
เจ้ าพระบุ ตรแห่ งพระบิดา สถิต
อยู่ กั บท่านทั/ งหลายในความจริ ง
และในความรัก
4ข้ าพเจ้ าชื นชมยิ น ดี เ ป็ นอย่ าง
ยิ งที ได้ เห็นบุ ตรของท่ านดําเนิ น
ตามความจริ ง ตามที เราได้ รั บ
พระบัญญัติจากพระบิดา
5และท่ านสุ ภาพสตรี บั ดนี/
ข้ าพเจ้ าขอวิ งวอนท่ าน มิ ใช่
เสมือนหนึ งว่ าข้ าพเจ้ าเขี ยนพระ
บั ญญั ติ ใหม่ ให้ แก่ ท่ าน แต่ เป็ น
พระบั ญญั ติ ที เราได้ มี มาแล้ วตั/ ง
แต่ เริ มแรก นั นก็คื อให้ เราทั/ ง
หลายรักซึ งกันและกัน

1

6และความรั กนั/ นก็คื อ การที
เราทั/ งหลายดํา เนิ นตามพระ
บัญญัติของพระองค์ นี เป็ นพระ
บั ญญั ติ น/ ั นซึ งท่ า นทั/ งหลายได้
ยินได้ ฟังมาตั/ งแต่ เริ มแรก เพื อ
ท่านทั/งหลายจะดําเนินตาม
อย่ าร่ วมสามัคคีธรรมกับ
ผู ท้ ีไม่ ได้อยู่ ในพระโอวาท
7 เพราะว่ ามี ผ้ ู ล่ อลวงเป็ นอั น
มากออกเที ยวไปในโลก คือคน
ทีไม่ รับว่ าพระเยซูคริสต์ได้ เสด็จ
มาเป็ นมนุ ษย์ คนนั/ นแหละเป็ น
ผู้ ล่ อลวงและเป็ นปฏิ ปั กษ์ ต่ อ
พระคริสต์
8 ท่ านทั/ งหลายจงระวั งตั วให้ ดี
เพื อเราจะได้ ไม่ สู ญเสี ยสิ งที เรา
ได้ กระทํา มาแล้ ว แต่ จะได้ รั บ
บําเหน็จเต็มที
9ผู้ ใดละเมิ ดและไม่ อยู่ ในพระ
โอวาทของพระคริสต์ ผู้ น/ ั นก็ไม่
มีพระเจ้ า ผู้ ใดอยู่ ในพระโอวาท
ของพระคริสต์ ผู้ น/ ั นก็มีท/ ั งพระ
บิดาและพระบุตร
10 ถ้ าผู้ ใดมาหาท่ านและไม่ นาํ
พระโอวาทนี/ มาด้ วย อย่ ารับเขา
ไว้ ในเรือน และอย่ าขอพรให้ เขา
เลย
11 เพราะว่ า ผู้ ที ขอพรให้ เขาก็

(C) คส C:F (G) รม C:H; C ทธ C:J (K) C ธส J:CL-JM; G ยน C:G-K
(F) ยน CG:GK; C ยน G:CC (N) ยน CK:CF; C ยน J:F, JK; F:G (H) C ยน J:CL, JJ
(P) มก CG:L; กท G:K (L) ยน H:CN; C ยน J:CL (CM) C พกษ CG:CN; รม CN:CH

63_2joh.pub
page 1

Saturday, February 27, 2016 23:03

J ยอห์ น C
หน้ า 2482
เข้ าส่ วนในการกระทําชั วของเขา ว่ าจะมาหาท่าน และสนทนากัน
นั/ น
ต่ อหน้ า เพื อความปี ติ ยินดีของ
12 ข้ าพเจ้ ายั งมี ข้ อความอี ก เราจะได้ เต็มเปี ยม
หลายข้ อที จะเขี ย นมาถึ งท่ า น 13 บรรดาบุ ตรของน้ องสาวของ
แต่ ก ็ไม่ อยากจะเขี ยนด้ วยกระ- ท่ านที ได้ ทรงเลื อกสรรไว้ ฝาก
ดาษและนํา/ หมึก ข้ าพเจ้ าหวังใจ ความระลึกถึงมายังท่าน เอเมน

(CJ) ยน CH:CG; G ยน C:CG-CK
(CG) C ปต F:CG
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