หน้ า 2483
จดหมายฉบั
บทีสาม
ของอัครสาวกยอห์น
จดหมายถึง
กายอัสผู เ้ ป็ นทีรกั
ข้ าพเจ้ าผู้ ปกครอง เรี ยน
กายอั สที รั ก ผู้ ซึ งข้ าพเจ้ ารั ก
เนื องด้ วยความจริงนั& น
2ท่ านที รั ก ข้ าพเจ้ าปรารถนา
มากกว่ า ทุ กสิ งที จะให้ ท่ า นจํา เริ ญขึ& นและมี สุ ขภาพดี เหมื อน
อย่ างที จิ ตวิ ญญาณของท่ านจํา เริญอยู่ น& ั น
3 เพราะว่ า ข้ าพเจ้ าชื นชมยิ น ดี
เป็ นอย่ างยิ งเมื อพวกพี น้ องได้
มาและเป็ นพยานถึ งความจริ งที
อยู่ ในตั วท่ าน ตามที ท่ านได้
ดําเนินตามความจริงนั& น
4 ไม่ มี สิ งใดที จะทํา ให้ ข้ าพเจ้ า
ยิ นดี ยิ งกว่ านี& คื อที ได้ ยิ นว่ า
บุตรทั&งหลายของข้ าพเจ้ าดําเนิน
ตามความจริง
การต้อนรับและช่ วยเหลือ
ผู ร้ บั ใช้ของพระเจ้า
5ท่ านที รั ก เมื อท่ านกระทํา สิ ง
ใดแก่ พี น้องและแก่ คนแปลกถิ น
ท่านก็กระทําอย่ างสัตย์ซื อ
6 เขาเหล่ านั& นได้ เป็ นพยานต่ อ
หน้ าคริ สตจั กรถึ งความรั ก ของ
ท่ าน ถ้ าท่ านจะช่ วยจั ดส่ งเขา
เหล่ านั& นในการเดิ นทางของเขา
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ตามที สมควรตามแบบอย่ างของ
พระเจ้ า ท่านก็จะกระทําดี
7 เขาเหล่ า นั& นได้ ออกไปเพราะ
เห็ น แก่ พระนามของพระองค์
และไม่ ได้ รั บสิ งใดจากพวกต่ าง
ชาติเลย
8ฉะนั& นเราควรต้ อนรั บคนอย่ าง
นั& น เพื อเราจะได้ เป็ นผู้ ร่วมงาน
กับความจริง
คําเตื อนต่ อ
ดิโอเตรเฟส
9ข้ าพเจ้ าได้ เขี ยนถึ งคริ สตจั กร
แต่ ดิ โอเตรเฟส ผู้ อยากจะเป็ น
ใหญ่ เป็ นโตท่ามกลางพวกเขาหา
ได้ รับรองเราไว้ ไม่
10 เหตุ ฉะนั& น ถ้ าข้ าพเจ้ ามา
ข้ าพเจ้ าจะจดจํา การกระทํา ทั& ง
หลายของเขา คือทีเขาพรํากล่ าว
ใส่ ความเราด้ วยถ้ อยคําประสงค์
ร้ าย และเท่านั& นก็ยังไม่ สาแก่ ใจ
เขาเองไม่ ยอมรั บรองพี น้ อง
เหล่ านั& น และหนําซํา& ยั งกี ดกั น
คนที ใคร่ จะรั บรองเขา และไล่
เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย
11 ท่ านที รัก อย่ าเอาเยี ยงสิ งที
ชั ว แต่ จงเอาอย่ างสิ งทีดี ผู้ ทีทาํ
ดีกม็ าจากพระเจ้ า ผู้ ทีทาํ ชั วก็ไม่
เห็นพระเจ้ า
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D ยอห์ น @
หน้ า 2484
คําสรรเสริ ญ
เขี ยน แต่ ไม่ อยากจะเขี ยนถึ ง
ท่านด้ วยนํา& หมึกและปากกา
สําหรับเดเมตริ อสั
12 เดเมตริ อั สได้ รั บการชื นชม 14 แต่ ข้าพเจ้ าหวังใจว่ าจะได้ พบ
จากคนทั& งปวง และความจริ ง ท่านในเร็วๆนี& และจะได้ พูดกัน
เองก็เป็ นพยานอยู่ ในตั วของมั น ต่ อหน้ า ขอสันติ สุขจงมีแก่ ท่าน
เองอยู่ แล้ ว ใช่ แล้ ว เราเองก็เป็ น บรรดาสหายของเราฝากคํา คํา พยานด้ วย และท่ านก็ร้ ู ว่ าคํา นั บมายั งท่ าน ขอฝากความระลึ กถึ ง มายั ง บรรดาสหายแต่ ล ะ
พยานของเราเป็ นความจริง
13 ข้ าพเจ้ ามี หลายเรื องที จะ คนตามชื อของเขานั& น
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