หนา 2483
จดหมายฉบั
บที่สาม
ของอัครสาวกยอหน
จดหมายถึง
กายอัสผู เปนที่ รัก
ข าพเจ าผู ปกครอง เรี ยน
กายอั สที่ รั ก ผู ซึ่ งข าพเจ ารั ก
เนื่ องดวยความจริงนั้ น
2ท านที่ รั ก ข าพเจ าปรารถนา
มากกว า ทุ กสิ่ ง ที่ จะให ท า นจํา เริ ญขึ้ นและมี สุ ขภาพดี เหมื อน
อย างที่ จิ ตวิ ญญาณของท านจําเริญอยู นั้ น
3 เพราะว า ข า พเจ า ชื่ นชมยิ น ดี
เป นอย างยิ่ งเมื่ อพวกพี่ น องได
มาและเป นพยานถึ งความจริ งที่
อยู ในตั วท าน ตามที่ ท านได
ดําเนินตามความจริงนั้ น
4 ไม มี สิ่ งใดที่ จะทํา ให ข าพเจ า
ยิ นดี ยิ่ งกว านี้ คื อที่ ได ยิ นว า
บุตรทั้ งหลายของขาพเจาดําเนิน
ตามความจริง
การตอนรับและชวยเหลือ
ผู รับใชของพระเจา
5ท านที่ รั ก เมื่ อท านกระทําสิ่ ง
ใดแก พี่นองและแกคนแปลกถิ่ น
ทานก็กระทําอยางสัตยซื่ อ
6 เขาเหล านั้ นได เ ป น พยานต อ
หน าคริ สตจั กรถึ งความรั ก ของ
ท าน ถ าท านจะช วยจั ดส งเขา
เหล านั้ นในการเดิ นทางของเขา
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ตามที่ สมควรตามแบบอยางของ
พระเจา ทานก็จะกระทําดี
7 เขาเหล า นั้ น ได อ อกไปเพราะ
เห็ น แก พ ระนามของพระองค
และไม ได รั บสิ่ งใดจากพวกต าง
ชาติเลย
8ฉะนั้ นเราควรตอนรั บคนอย าง
นั้ น เพื่ อเราจะได เปนผู รวมงาน
กับความจริง
คําเตือนตอ
ดิโอเตรเฟส
9ข าพเจ าได เขี ยนถึ งคริ สตจั กร
แต ดิ โอเตรเฟส ผู อยากจะเป น
ใหญเป นโตทามกลางพวกเขาหา
ไดรับรองเราไวไม
10 เหตุ ฉะนั้ น ถ าข าพเจ ามา
ข า พเจ า จะจดจํ า การกระทํ า ทั้ ง
หลายของเขา คือที่ เขาพร่ํากลาว
ใส ความเราด วยถ อยคําประสงค
ราย และเทานั้ นก็ยังไม สาแกใจ
เขาเองไม ยอมรั บรองพี่ น อง
เหล านั้ น และหนําซ้ํ า ยั งกี ดกั น
คนที่ ใคร จะรั บรองเขา และไล
เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย
11 ท านที่ รัก อยาเอาเยี่ ยงสิ่ งที่
ชั่ ว แตจงเอาอยางสิ่ งที่ ดี ผู ที่ ทํา
ดีก็มาจากพระเจา ผู ที่ ทําชั่ วก็ไม
เห็นพระเจา

(1) 2 ยน 1:1 (3) 2 ยน 1:4 (4) 1 คร 4:15; 1 ธส 2:19-20; 2 ยน 1:4
(7) 1 คร 9:12, 15 (8) มธ 10:40; รม 12:13; ฮบ 13:2; 1 ปต 4:9 (10) สภษ 10:8
(11) สดด 34:14; รม 14:19; 1 ธส 5:15; 1 ทธ 6:11; 2 ทธ 2:22
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3 ยอหน 1
หนา 2484
คําสรรเสริญ
เขี ยน แต ไม อยากจะเขี ยนถึ ง
ทานดวยน้ําหมึกและปากกา
สําหรับเดเมตริอัส
12 เดเมตริ อั สได รั บการชื่ น ชม 14 แตขาพเจาหวังใจวาจะไดพบ
จากคนทั้ งปวง และความจริ ง ทานในเร็วๆนี้ และจะไดพูดกัน
เองก็ เป นพยานอยู ในตั วของมั น ตอหน า ขอสันติ สุขจงมีแก ทาน
เองอยู แลว ใชแลว เราเองก็เปน บรรดาสหายของเราฝากคําคําพยานด วย และท านก็ รู ว าคํา นั บมายั งท าน ขอฝากความระลึ กถึ ง มายั ง บรรดาสหายแต ล ะ
พยานของเราเปนความจริง
13 ข าพเจ ามี หลายเรื่ องที่ จะ คนตามชื่ อของเขานั้ น

(12) ยน 19:35
(13) 2 ยน 1:12

64_3joh.pub
page 2

Friday, December 09, 2005 15:04

