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จดหมายฝากฉบบับททที่สองของยอหห์น
บทนนนำและภนำพรวม: จดหมายฝากฉบบับททที่สองของยอหห์นนน่าจะเขทยนขขขึ้นโดยตบัวทน่านเองใน

เวลาพอๆกบับจดหมายฝากฉบบับแรก คคือ ประมาณ ค.ศ. 90 โดยเขทยนถขง “ทน่านสสุภาพสตรทททที่ทรง
เลคือกสรรไวว” ซขที่งจะถถูกพถูดถขงในคคาอธธิบายพระคบัมภทรห์ดวานลน่าง ยอหห์นพถูดถขงเรคืที่องสคาคบัญสอง
ประการ: (1) การเตคือนสตธิใหวดคาเนธินในความรบักซขที่งเปป็นการแสดงถขงการเชคืที่อฟบังพระครธิสตห์ และ 
(2) การพถูดถขงหลบักคคาสอนเรคืที่องพระครธิสตห์และความเปป็นพระเจวาของพระครธิสตห์ คคาวน่า “ความ
จรธิง” ปรากฏหวาครบัขึ้งในจดหมายฝากฉบบับนทขึ้และดถูเหมคือนวน่าจะเปป็นแนวคธิดหลบักของพระธรรม
สองยอหห์น

จสุดประสงคห์ของยอหห์นดถูเหมคือนวน่าจะเปป็นการตอกยคขึ้าเรคืที่องการดคาเนธินชทวธิตททที่ตามทาง
พระเจวาโดยเนวนเรคืที่องความรบักแบบครธิสเตทยนและการเตคือนเกทที่ยวกบับบรรดาครถูสอนเทป็จซขที่งกคาลบังทวท
จคานวนในสมบัยนบัขึ้น เราอาจทคาเปป็นโครงรน่างเนคืขึ้อหาไดวดบังนทขึ้: (1) แบบอยน่างของครธิสเตทยนในขวอ 1-
6; (2) การแสดงออกของครธิสเตทยนในขวอ 7-11 และ (3) ความมบัที่นใจของครธิสเตทยนในขวอ 12-13

2 ยน 1:1 อบัครททูตยอหห์นขขรนตข้นจดหมายฝากสบัรนๆฉบบับนทร โดยการแนะนทาตบัวเองวตา
เปป็น ขข้าพเจข้าผผข้ปกครอง เรรียน มายยังทท่านสสภาพสตรรีทรีที่ทรงเลลือกสรรไวข้ และบรรดาบสตรของเธอ ผผข้
ซซที่งขข้าพเจข้ารยักเนลืที่องดข้วยความจรริงนยันั้น และมริใชท่แตท่ขข้าพเจข้าเทท่านยันั้น แตท่คนทยันั้งปวงทรีที่ไดข้รผข้จยักความจรริง
กก็รยักดข้วย ทตานเรทยกตบัวเองวตา ผผข้ปกครอง (กรทก: เพรสบถูเทรอส) ตตางจากเปโตรและเปาโล ยอหห์นไมต
เคยเรทยกตบัวเองวตา อบัครททูต บางททอาจเปป็นเพราะลบักษณะนธิสบัยททที่ถตอมตบัวของทตาน อยตางไรกป็ตาม ใน
ททที่นทรทตานเรทยกตบัวเองวตา ผถูวปกครอง บางททอาจเปป็นเพราะวตาทตานไดข้รบับใชข้เปป็นศธิษยาภธิบาลมาหลายปท
แลข้ว และอาจเปป็นเพราะวตาทตานมทอายรุเยอะแลข้วดข้วยกป็ไดข้  ทตานนตาจะเปป็นอบัครททูตคนเดทยวเทตานบัรนททที่
หลงเหลพออยทูตและเปป็นศธิษยห์คนเดทยวเทตานบัรนของพระเยซทูททที่มทชทวธิตอยทูตในตอนนบัรน



จดหมายฝากฉบบับนทร เขทยนถขง “ทตานสรุภาพสตรทททที่ทรงเลพอกไวข้และบรรดาบรุตรของเธอ” คทาททที่
แปลวตา สสภาพสตรรี (กรทก: คถูรทอา) เปป็นคทาเพศหญธิงของคทาวตา คถูรทออส ซขที่งปกตธิแปลวตา “นาย” (lord) 
เนพที่องจากเปป็นคทาเพศหญธิง คทานทร จขงแปลถทูกแลข้ววตา สรุภาพสตรท (lady) คทาๆนทร ยบังใชข้เปป็นชพที่อเฉพาะไดข้
ดข้วย และบางคนคธิดวตายอหห์นอาจเขทยนถขงผทูข้หญธิงคนหนขที่งซขที่งมทนามวตา “คทูรทอา” อทกทบัศนะหนขที่งเชพที่อวตา
ยอหห์นอาจเขทยนถขงครธิสตจบักรททที่ไมตปรากฏนามแหตงหนขที่ง ทตานจขงอาจเรทยกครธิสตจบักรนทร เปป็นเชธิง
อรุปมาวตา “ทตานสรุภาพสตรทททที่ทรงเลพอกสรรไวข้” ขข้าพเจข้าเชพที่อวตานตาจะเปป็นทบัศนะหลบังนทร  โปรดดทูคทา
อธธิบายเพธิที่มเตธิมเกทที่ยวกบับเรพที่องนทร ในขข้อ 13

ไมตวตาจะยบังไง สรุภาพสตรทผทูข้นทร กป็ “ถทูกเลพอกสรรไวข้” ซขที่งนตาจะหมายถขงหลบักการเรพที่องการ
เลพอกสรรไวข้อยตางไมตตข้องสงสบัย ยอหห์นยบังกลตาวตตอดข้วยวตา จดหมายฝากฉบบับนทร เขทยนถขงบรรดาบรุตร
ของสรุภาพสตรทททที่ทรงเลพอกสรรไวข้ผทูข้นทร  โดยทตานกลตาวเสรธิมวตา “ผทูข้ซขที่งขข้าพเจข้ารบักเนพที่องดข้วยความจรธิง
นบัรน”

คงเปป็นการไมตเหมาะสมสทาหรบับยอหห์น ซขที่งเปป็นผทูข้นทาครธิสตจบักรททที่รบักพระเจข้า ททที่จะเขทยนหาผทูข้
หญธิงททที่ไมตใชตภรรยาแบบนบัรน ซขที่งแนตนอนวตานางไมตใชตภรรยาของทตาน แถมการรบักนาง “เนพที่องดข้วย
ความจรธิงนบัรน” ในททที่นทร กป็คงไมตเขข้ากบันกบับการตทความดบังกลตาวดข้วย ดข้วยเหตรุนทร  ทตานนตาจะหมายถขงค
รธิสตจบักรและคนทบัรงหลายททที่ถทูกนทามาถขงพระครธิสตห์ผตานทางพบันธกธิจของครธิสตจบักร นบัที่นคพอ บรรดา
บรุตรของเธอ ยอหห์นยบังกลตาวตตอดข้วยวตา ทตานรบัก “คนทบัรงปวงททที่ไดข้รทูข้จบักความจรธิง” ดบังนบัรน ในขข้อแรก
ของจดหมายฝากฉบบับนทร  ยอหห์นไดข้ใชข้คทาวตา “ความจรธิง” สองครบัร ง

2 ยน 1:2 ยอหห์นกลตาวตตอวตา เพราะเหก็นแกท่ความจรริงทรีที่อยผท่ในเราทยันั้งหลาย และซซที่งจะ
ดดารงอยผท่กยับเราเปก็นนริตยย ความรบักของยอหห์นททที่มทตตอผทูข้เชพที่อทบัรงหลายนบัรนเปป็น “เพราะเหป็นแกตความ
จรธิง” ความจรธิงนบัรนดทารงอยทูตในเราทบัรงหลายทบัรงในรทูปของพระเยซทูครธิสตห์ผทูข้ทรงเปป็นความจรธิงและใน
รทูปของความจรธิงททที่เปป็นหลบักการ ความจรธิงอบันหลบังนทรหมายถขง พระวจนะของพระเจข้า (ยอหห์น 
17:17) อยตางไมตตข้องสงสบัย ไมตวตาจะเปป็นกรณทไหน สทาหรบับผทูข้เชพที่อแลข้ว ความจรธิงนบัรน “จะดทารงอยทูตกบับ
เราเปป็นนธิตยห์” 



2 ยน 1:3 หลบังจากไดข้แสดงความเหป็นเบพรองตข้นไปแลข้ว ยอหห์นกป็กลตาวปธิดคทานทาของ
ทตาน ขอพระกรสณาธริคสณ พระเมตตาคสณ และสยันตริสสขจากพระเจข้าพระบริดา และจากพระเยซผ
ครริสตยเจข้าพระบสตรแหท่งพระบริดา สถริตอยผท่กยับทท่านทยันั้งหลายในความจรริงและในความรยัก  เชตนเดทยว
กบับในจดหมายฝากฉบบับอพที่นๆของพระคบัมภทรห์ใหมต ยอหห์นททูลขอพระกรรุณาธธิครุณของพระเจข้า พรข้อม
กบับพระเมตตาครุณและสบันตธิสรุขของพระองคห์จงมทแกตผทูข้อตานจดหมายฝากของทตาน เราไดข้รบับการชตวย
ใหข้รอดโดยพระครุณของพระเจข้า แตตพระครุณนบัรนเปป็นสมบบัตธิฝตายวธิญญาณอบันมทคตายธิที่งซขที่งมทใหข้สทาหรบับ
คนของพระเจข้ามาตลอดทรุกยรุคทรุกสมบัย สบันตธิสรุขของพระเจข้ากป็เปป็นสมบบัตธิอบันมทคตาซขที่งพระเจข้าทรง
ประทานใหข้แกตเราเชตนเดทยวกบัน นอกจากนทรยอหห์นยบังกลตาวชบัดเจนดข้วยวตาพระครุณ พระเมตตา และ
สบันตธิสรุขดบังกลตาวเปป็นมาจาก “พระเยซทูครธิสตห์เจข้าพระบรุตรแหตงพระบธิดา” ทบัรงหมดนทรลข้วนอยทูตใน 
“ความจรธิงและความรบัก”

2 ยน 1:4 ยอหห์นกลตาวชมผทูข้อตานจดหมายฝากของทตานโดยตรงวตา ขข้าพเจข้าชลืที่นชมยรินดรี
เปก็นอยท่างยริที่งทรีที่ไดข้เหก็นบสตรของทท่านดดาเนรินตามความจรริง ตามทรีที่เราไดข้รยับพระบยัญญยัตริจากพระบริดา
จากเหตรุการณห์ตตางๆททที่เกธิดขขรน ยอหห์นไดข้คข้นพบวตาบรุตรทบัรงหลาย (ผทูข้เชพที่อททที่อายรุนข้อย) ของครธิสตจบักรไรข้
ชพที่อแหตงนทรดทาเนธินตามความจรธิง ทตานจขงมทความยธินดทในเรพที่องนทร

สธิที่งททที่นตาชพที่นชมยธิที่งขขรนกป็คพอวตา กตอนหนข้านบัรนพวกเขาไดข้รบับคทาบบัญชาใหข้ดทาเนธินตามความจรธิง
แลข้วผตานทางพระวจนะของพระเจข้าททที่มทเขทยนไวข้หรพอไมตกป็ผตานทางคทาเทศนา หรพอไมตกป็อาจทบัรงสอง
ทาง เหป็นไดข้ชบัดวตาพวกเขามทความตบัรงใจในการดทาเนธินตามความจรธิง นทที่เปป็นสาเหตรุททที่ททาใหข้ยอหห์นมท
ความชพที่นชมยธินดทยธิที่งนบักททที่ไดข้ทราบวตาบรุตรหลานทบัรงหลายของทตานดทาเนธินตามความจรธิง ศธิษยาภธิ
บาลหรพอผทูข้นทาวธิญญาณคนไหนจนถขงสมบัยนทรกป็คงรทูข้สขกยธินดทแบบเดทยวกบัน

2 ยน 1:5 ดข้วยเหตรุนทร ยอหห์นจขงกลตาวถขงคทาบบัญชาแรกททที่มทตตอครธิสตจบักรแหตงนทร  และทท่าน
สสภาพสตรรี บยัดนรีนั้ขข้าพเจข้าขอวริงวอนทท่าน มริใชท่เสมลือนหนซที่งวท่าขข้าพเจข้าเขรียนพระบยัญญยัตริใหมท่ใหข้แกท่
ทท่าน แตท่เปก็นพระบยัญญยัตริทรีที่เราไดข้มรีมาแลข้วตยันั้งแตท่เรริที่มแรก นยัที่นกก็คลือใหข้เราทยันั้งหลายรยักซซที่งกยันและกยัน 
ยอหห์นเขทยนแบบเดทยวกบันนทร ในจดหมายฝากฉบบับแรกของทตาน ใน 1 ยอหห์น 2:7, 2:16 และ 3:23 



แนตนอนททที่นทที่เปป็นการปฏธิบบัตธิตามสธิที่งททที่พระเยซทูไดข้ทรงบบัญชาไวข้ใน ยอหห์น 13:34 และ 15:12 เราไมต
ทราบวตา “สรุภาพสตรทททที่ทรงเลพอกสรรไวข้แลข้ว” นทร ไดข้อตานจดหมายฝากฉบบับแรกของยอหห์นหรพอไมต 
อยตางไรกป็ตาม พวกเขานตาจะทราบถขงสธิที่งททที่พระเยซทูไดข้ทรงสอนไวข้แลข้วในเรพที่องของการรบักซขที่งก บัน
และกบัน

2 ยน 1:6 นอกจากนทร  ยอหห์นไดข้ขยายความหลบักการเรพที่องความรบักเชตนนบัรนวตา และ
ความรยักนยันั้นกก็คลือ การทรีที่เราทยันั้งหลายประพฤตริตามพระบยัญญยัตริของพระองคย นรีที่เปก็นพระบยัญญยัตรินยันั้น
ซซที่งทท่านทยันั้งหลายไดข้ยรินไดข้ฟยังมาตยันั้งแตท่เรริที่มแรก เพลืที่อทท่านทยันั้งหลายจะประพฤตริตาม ความรบักฝตาย
วธิญญาณททที่แทข้จรธิงจะสทาแดงตบัวเองออกมาในรทูปของการเชพที่อฟบังตตอพระบบัญชาตตางๆของพระองคห์ 
การพทูดวตาเรารบักพระเจข้าแตตเพธิกเฉยตตอพระบบัญญบัตธิของพระองคห์กป็เปป็นการกระททาททที่ขบัดแยข้งกบับคทาพทูด
พระเยซทูทรงอธธิบายเรพที่องนทรชบัดเจนแลข้วใน ยอหห์น 14:15, 21 และ 23 ความรบักพระเจข้าเปป็นสธิที่งททที่แยก
จากกบันไมตไดข้กบับการเชพที่อฟบังพระองคห์ การรบักพระองคห์กป็คพอ การเชพที่อฟบังพระบบัญญบัตธิตตางๆของ
พระองคห์ หรพออยตางททที่ยอหห์นไดข้กลตาวไวข้ คพอ การดทาเนธินในพระบบัญญบัตธิเหลตานบัรน หากจะกลตาวใหข้
เจาะจงยธิที่งขขรนกป็คพอวตา ความรบักททที่มทตตอพระเจข้าจะสทาแดงตบัวเองออกมาในรทูปของการเชพที่อฟบังพระ
บบัญชาของพระองคห์ใหข้รบักซขที่งกบันและกบัน ดทู 1 ยอหห์น 5:1 

2 ยน 1:7 ถขงแมข้วตาในขข้อนทร ยอหห์นพทูดถขงอทกเรพที่อง แตตเรพที่องนทรกป็เชพที่อมโยงกบับเรพที่องกตอน
หนข้าเพราะคทาสบันธาน “เพราะวตา” (กรทก: โฮทธิ) ดบังนบัรน ยอหห์นจขงเตพอนวตา เพราะวท่ามรีผผข้ลท่อลวงเปก็น
อยันมากออกเทรีที่ยวไปในโลก คลือคนทรีที่ไมท่รยับวท่าพระเยซผครริสตยไดข้เสดก็จมาเปก็นมนสษยย คนนยันั้นแหละ
เปก็นผผข้ลท่อลวงและเปก็นปฏริปยักษยตท่อพระครริสตย  คทาเตพอนของทตานใหข้ระวบังคทาสอนเทป็จและการละทธิรง
ความจรธิงมทการเชพที่อมโยงกบับคทาบบัญชากตอนหนข้าททที่ใหข้รบักซขที่งกบันและกบัน

ดทูเผธินๆ ทบัรงสองเรพที่องดทูเหมพอนไมตเกทที่ยวขข้องกบัน อยตางไรกป็ตาม ความจรธิงกป็มทความหนบักแนตน
เพราะการททที่คนของพระเจข้ารบักซขที่งกบันและกบัน ในทางตรงกบันขข้าม ความจรธิงททที่เยป็นชาอบันปราศจาก
ความรบักแบบครธิสเตทยนอบันแสนอบอรุตนกป็กลายเปป็นแปลงเพาะแหตงการละทธิรงความจรธิง คนททที่รทูข้จบัก
ความจรธิงแลข้ว แตตไมตมทความรบักจากพทที่นข้องครธิสเตทยนมาททาใหข้ความจรธิงนบัรนอบอรุตน กป็อาจตกเปป็น



เหยพที่อคทาสอนเทป็จไดข้อยตางงตายดาย พญามารรทูข้เรพที่องนทรดทและจะรทบโจมตทคนททที่ยอมรบับความจรธิงแลข้วแตต
ขาดความรบักจากพทที่นข้องครธิสเตทยนคนอพที่น ดบังนบัรน เราตข้องไมตเพทยงยขดมบั ที่นในความจรธิงเทตานบัรน แตตเรา
ตข้องททาเชตนนบัรนในสภาพแวดลข้อมททที่อบอวลไปดข้วยความรบักตามทางของพระเจข้าดข้วย คนททที่ละทธิรง
ความจรธิงไปมากมายไดข้หลงหายไปถขงแมข้วตาไดข้รทูข้จบักความจรธิงแลข้วเพราะไมตไดข้หยบั ที่งรากในความ
จรธิงนบัรนโดยความรบักททที่แทข้จรธิงจากคนททที่อข้างตบัววตาเปป็นครธิสเตทยน ดบังนบัรน ความจรธิงอบันปราศจาก
ความรบักอาจถทูกบธิดเบพอนใหข้กลายเปป็นความเทป็จไดข้ ความรบักคพอสตวนผสมททที่จะชตวยถนอมความจรธิง
ไวข้สทาหรบับแตตละคน 

ยอหห์นบรรยายถขงคนเหลตานบัรนททที่สอนเทป็จในเรพที่องหลบักคทาสอนของพระครธิสตห์วตาเปป็น “ผทูข้
ลตอลวง” และพวกเขากป็เปป็นเชตนนบัรนจรธิงๆ ยอหห์นกทาลบังโจมตทคทาสอนเทป็จพวกนอสตธิก (Gnostics) ททที่
ก ทาลบังทวทจทานวนขขรนในชตวงสธิรนศตวรรษแรก พวกเขาเสนอวตาพระครธิสตห์ไดข้เสดป็จมาแลข้วแตตไมตใชต
ในรทูปของเยซทูแหตงนาซาเรป็ธ พวกนอสตธิกไดข้ซขมซบับหลบักปรบัชญาททที่วตาเนพรอหนบังเปป็นสธิที่งททที่ชบั ที่วรข้ายและ
มทแตตจธิตวธิญญาณเทตานบัรนททที่ดท ดบังนบัรน พระครธิสตห์จขงมทรทูปกายททที่เปป็นเนพรอหนบังไมตไดข้ พวกเขาจขงปฏธิเสธ
เรพที่องการเสดป็จมารบับสภาพมนรุษยห์ของพระเยซทูครธิสตห์ อบันททที่จรธิงยอหห์นก ทาลบังพทูดกบับคนเหลตานบัรนททที่
สอนผธิดในเรพที่องหลบักคทาสอนเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์ นทที่เปป็นตบัวบตงชทรถขงลบัทธธิตตางๆททที่อข้างตบัววตาเปป็น 
‘ครธิสเตทยน’ พวกเขาลข้วนสอนผธิดในเรพที่องเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์ ยอหห์นกลตาวชบัดเจนถขงความรข้ายแรง
ของการสอนเทป็จดบังกลตาว ทตานกลตาวชบัดเจนวตาคนพวกนทร เปป็น “ผทูข้ลตอลวงและเปป็นปฏธิปบักษห์ตตอพระ
ครธิสตห์” การททที่ทตานใชข้คทาวตา “ปฏธิปบักษห์ตตอพระครธิสตห์” ในททที่นทร ไมตไดข้มทนบัยถขงผทูข้ททที่จะมาในกาลอวสาน 
แตตเปป็นคทาททที่ใชข้เรทยกคนทบัรงหลายททที่ตตอตข้านความจรธิงเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์ ซขที่งในกรณทนทรคพอ พวกนอสตธิ
กททที่สอนเทป็จเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์และปฏธิเสธการเสดป็จมารบับสภาพมนรุษยห์ของพระองคห์

2 ยน 1:8 ในบรธิบทดบังกลตาว ยอหห์นเตพอนวตา ทท่านทยันั้งหลายจงระวยังตยัวใหข้ดรี เพลืที่อเราจะ
ไดข้ไมท่สผญเสรียสริที่งทรีที่เราไดข้กระทดามาแลข้ว แตท่จะไดข้รยับบดาเหนก็จเตก็มทรีที่ ในดข้านหนขที่งยอหห์นไมตอยาก
ใหข้การลงแรงฝตายวธิญญาณของทตานกบับบรุตรทบัรงหลายของทตานตข้องสทูญเปลตา ดบังนบัรน ทตานจขงตบัรงหนข้า
ตบัรงตาคอย “บทาเหนป็จเตป็มททที่” ททที่พระเจข้าจะทรงประทานใหข้แกตทตานและคนเหลตานบัรนททที่ยขดมบั ที่นอยทูตใน
ความจรธิง



อยตางไรกป็ตาม อทกเรพที่องททที่ยอหห์นพทูดถขงในททที่นทรคพอ ความเปป็นไปไดข้ททที่จะเสทยบทาเหนป็จในสวรรคห์
พระคบัมภทรห์ใหมตมทคทาสอนชบัดเจนวตา สทาหรบับผทูข้เชพที่อแลข้ว ความรอดไมตมททางหลรุดหาย อยตางไรกป็ตาม 
ตรงนทรบอกชบัดเจนวตา ครธิสเตทยนสามารถสทูญเสทยบคาเหนป็จของตนททที่รออยทูตในสงตาราศทไปไดข้ เปาโล
บอกวตา ความบาปจะททาใหข้บทาเหนป็จททที่เปป็นมรดกในสงตาราศทสทูญหายไป (กาลาเททย 5:21) อยตางไร
กป็ตาม ยอหห์นบอกเปป็นนบัยในททที่นทร วตา การหลงไปกบับคทาสอนเทป็จกป็จะททาใหข้บทาเหนป็จในสวรรคห์ททที่ควร
จะไดข้กลบับสทูญเสทยไปไดข้เชตนเดทยวกบัน การกลบัวสทูญเสทยบทาเหนป็จและความยทาเกรงพระเจข้าควรเปป็น
เหตรุผลททที่แขป็งแรงพอททที่จะททาใหข้เรารบักษาตบัวใหข้บรธิสรุทธธิธ จากความบาปและไมตหบันเหไปเสทยจาก
ความจรธิง

2 ยน 1:9 กลบับมาพทูดถขงเรพที่องการสอนเทป็จเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์ ยอหห์นกลตาวตตอวตา ผผข้ใด
ละเมริดและไมท่อยผท่ในพระโอวาทของพระครริสตย ผ ผข้นยันั้นกก็ไมท่มรีพระเจข้า ผผข้ใดอยผท่ในพระโอวาทของพระ
ครริสตย ผผข้นยันั้นกก็มรีทยันั้งพระบริดาและพระบสตร บรธิบทททที่เจาะจงในททที่นทรคพอ คทาสอนเทป็จของพวกนอสตธิก
เกทที่ยวกบับพระครธิสตห์และการททที่พวกเขาปฏธิเสธการเสดป็จมารบับสภาพมนรุษยห์ของพระองคห์ ยอหห์นกลตา
วชบัดเจนวตา พวกเขาคธิดผธิดและไมตมทแมข้แตตพระเจข้า (นบัที่นคพอ ความรอด) ในทางกลบับกบัน การสอนถทูก
เกทที่ยวกบับพระครธิสตห์กป็จะนทาไปสทูตการมททบัรงพระบธิดาและพระบรุตร (นบัที่นคพอ ความรอด) พวกนอสตธิก
ไมตใชตคนของพระเจข้า พวกเขาจขงไมตไดข้รบับความรอด

อยตางไรกป็ตาม สธิที่งสทาคบัญยธิที่งกวตานบัรนกป็คพอวตา คทาสอนเทป็จเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์ ไมตวตาจะเปป็นการ
ปฏธิเสธความเปป็นมนรุษยห์ของพระครธิสตห์หรพอความเปป็นพระเจข้าของพระครธิสตห์ กป็เปป็นคทาสอนเทป็จ ไมต
วตาจะในกรณทไหน คนททที่สอนแบบนทรกป็ไมตมทความรอด ดบังนบัรน พวกนอสตธิกจขงไมตรอดพอๆกบับพวก
พยานพระยะโฮวาในสมบัยนทร  ขณะททที่พวกนอสตธิกปฏธิเสธความเปป็นมนรุษยห์ของพระครธิสตห์ พวก
พยานพระยะโฮวากป็ปฏธิเสธความเปป็นพระเจข้าของพระครธิสตห์ ทบัรงคทูตเปป็นตบัวอยตางททที่ชบัดเจนของ
สบัญญาณบตงชทรความเปป็นลบัทธธิเททยมเทป็จ นบั ที่นคพอ หลบักคทาสอนททที่ผธิดๆเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์

2 ยน 1:10-11 ในบรธิบทดบังกลตาว ยอหห์นจขงเตพอนวตา ถข้าผผข้ใดมาหาทท่านและไมท่นดาพระ
โอวาทนรีนั้มาดข้วย อยท่ารยับเขาไวข้ในเรลือน และอยท่าขอพรใหข้เขาเลย 11 เพราะวท่าผผข้ทรีที่ขอพรใหข้เขา กก็เขข้า



สท่วนในการกระทดาชยัที่วของเขานยันั้น ยอหห์นจขงเปลทที่ยนจากหลบักการมาสทูตการปฏธิบบัตธิ ทตานเตพอนเราเกทที่ยว
กบับคนเหลตานบัรนททที่สอนผธิดๆเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์ททที่มาหาเราถขงบข้าน เราไมตทราบวตา พวกนอสตธิกใน
สมบัยนบัรนททาแบบนทรหรพอไมต อยตางไรกป็ตาม พวกพยานพระยะโฮวาและพวกมอรห์มอนกป็ททาแบบนทร ใน
ปบัจจรุบบัน พระวจนะของพระเจข้าจขงมทขข้อปฏธิบบัตธิททที่ชบัดเจนใหข้แกตเรา (1) อยตาปลตอยใหข้คนเหลตานบัรนเขข้า
มาในบข้านของครุณ และ (2) อยตาขอพรใหข้เขา  คทาวตาขอพรแปลมาจากคทากรทก ไคโร ซขที่งปกตธิแลข้ว
แปลวตา ‘จงชพที่นชมยธินดท’ แตตทางสทานวนคทานทรกป็ใชข้ใน ‘คทาคทานบับ’ ไดข้ดข้วย ความหมายในททที่นทรกป็คพอ 
การไมตสตงเสรธิมคนททที่สอนผธิดแบบนบัรน การขอพรกป็เทตากบับการขอใหข้เขาประสบความสทาเรป็จ หลบัก
การททที่สทาคบัญยธิที่งกวตากป็คพอ การไมตยรุตงเกทที่ยวกบับคนเหลตานบัรนททที่สนบับสนรุนคทาสอนผธิดๆเกทที่ยวกบับพระครธิสตห์
อยตาปลตอยใหข้เขาเขข้ามาในบข้านและอยตาขอพรใหข้เขาไปดทมาดท อยตาไปยรุตงเกทที่ยวกบับคนเหลตานบัรน  

2 ยน 1:12 แลข้วยอหห์นกป็เรธิที่มตข้นคทาสรรุปจดหมายฝากฉบบับนทร  ขข้าพเจข้ายยังมรีขข้อความอรีก
หลายขข้อทรีที่จะเขรียนมาถซงทท่าน แตท่กก็ไมท่อยากจะเขรียนดข้วยกระดาษและนดนั้าหมซก ขข้าพเจข้าหวยังใจวท่าจะ
มาหาทท่าน และสนทนากยันตท่อหนข้า เพลืที่อความปรีตริยรินดรีของเราจะไดข้เตก็มเปรีที่ยม ทตานมทอะไรอทกหลาย
อยตางททที่อยากจะบอก แตตไมตอยากเขทยนทางจดหมาย เพราะทตานหวบังวตาจะมาเจอพวกเขาในไมตชข้า
และจะไดข้พทูดกบันหนข้าตตอหนข้า เขาตบัรงหนข้าตบัรงตาคอยชตวงเวลานบัรนททที่ความยธินดทของพวกเขาจะไดข้เตป็ม
เปทที่ยม ถขงแมข้คทาททที่แปลวตา กระดาษ (กรทก: ชารห์เทส) จะแปลวตากระดาษจรธิงๆ แตตจรธิงๆแลข้วคทานทร
หมายถขง กระดาษปาปธิรสุส(papyri) ซขที่งเปป็นวบัสดรุททที่ใชข้เขทยนในศตวรรษแรก กระดาษปาปธิรรุสททาจาก
เยพที่อของใบตข้นปาปธิรรุส (papyrus) ททที่ถทูกตบัดเปป็นรธิรวๆ และตอกจนแบน และนทามาตธิดเขข้าดข้วยกบัน มบัน
เปป็นกระดาษในรทูปแบบหยาบๆ คทาภาษาอบังกฤษ paper (กระดาษ) กป็มาจากคทาโบราณ papyri

2 ยน 1:13 ยอหห์นปธิดทข้ายจดหมายฝากของทตานดข้วยประโยคททที่วตา บรรดาบสตรของ
นข้องสาวของทท่านทรีที่ไดข้ทรงเลลือกสรรไวข้ ฝากความระลซกถซงมายยังทท่าน เอเมน เพพที่อใหข้สอดคลข้องกบับ
การตทความตอนตข้นททที่วตาจรธิงๆแลข้วยอหห์นกทาลบังเขทยนถขงครธิสตจบักรแหตงหนขที่ง (ดทูคทาอธธิบายสทาหรบับขข้อ
1) “บรรดาบรุตรของนข้องสาวของทตานททที่ไดข้ทรงเลพอกสรรไวข้” จขงนตาจะหมายถขงครธิสตจบักรอทกแหตง
เชตนกบัน บรรดาบรุตรของนข้องสาวของทตานททที่ไดข้ทรงเลพอกสรรไวข้ (ครธิสตจบักร) กป็นตาจะหมายถขง



บรรดาผทูข้เชพที่อใหมตททที่อยทูตในครธิสตจบักรแหตงนบัรน คนเหลตานทร ไดข้ฝากคทาคทานบับมายบังผทูข้รบับจดหมายฝากของ
ยอหห์น 

อาจเปป็นไดข้วตายอหห์นจงใจใชข้คทาอข้อมๆ ‘สรุภาพสตรทททที่ไดข้ทรงเลพอกสรรไวข้’ และ ‘นข้องสาวททที่
ไดข้ทรงเลพอกสรรไวข้’ เพราะการขตมเหงททที่ทวทความรรุนแรงยธิที่งขขรนททที่ครธิสตจบักรยรุคตข้นหลายแหตงกทาลบัง
เผชธิญ โดยการไมตเอตยชพที่อคนและครธิสตจบักร ทตานกป็หวบังวตาจะหลทกเลทที่ยงการขตมเหงไดข้หากจดหมาย
ฝากของทตานไปตกอยทูตในมพอคนชบั ที่วขณะนทาสตง เชตนเดทยวกบับในจดหมายฝากฉบบับอพที่นๆของพระ
คบัมภทรห์ใหมต ทตานลงทข้ายดข้วยคทาวตา “เอเมน”--- ขอใหข้เปป็นเชตนนบัรน 


