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บทที่ 19
1,  2  และ 3 ยอหน

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้แลว คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือ 1 และ 2 และ 3 ยอหน
-  บอกวาหนังสือแตละเลมใครเปนผูเขียน
-  บอกจุดประสงคของหนังสือแตละเลม
-  เขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของหนังสือแตละเลมจากความทรงจํ า
-  บอกหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือแตละเลม

มองภาพรวม

ในบทนี้คุณจะศึกษาหนังสือ 3 เลม คือ 1,  2  และ 3 ยอหน
หนังสือทั้ง 3 เลมน้ีเขียนโดยยอหน บตุรของเศเบดี (มัทธิว 4:21) ผูเปนอัครสาวกของพระเยซู

(มัทธิว 10:2)
ยอหนยังเปนผูเขียนพระกิตติคุณยอหนและหนังสือวิวรณดวย  คณุไดศึกษาพระกิตติคุณยอหน

มาแลว หนังสือวิวรณจะเปนเลมสุดทายที่คุณจะไดศึกษาในหลักสูตรนี้
หนังสือที่ยอหนเขียน รวมเขาดวยกันเปนแผนการที่พัฒนาขึ้นตามการเปดเผยที่เพ่ิมพูนขึ้น ตา

รางในหนาตอไปน้ีแสดงใหเห็นแบบแผนดังกลาว

ขอสังเกต
หนังสือ 2 และ 3 ยอหน ไมมีการแบงบทไวในพระคัมภีร  ดังน้ันจึงมีแตขอพระคัมภีร
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หนังสือที่ยอหนเปนผูเขียน
พระกิตติคุณยอหน

กลาวถึงความรอด
พูดเกี่ยวกับอดีต

เสนอพระเยซูวาทรงเปนผูพยากรณ
วาดวยเรื่องไมกางเขนในชีวิตของผูเชื่อ

จดหมายฝากของยอหน (1,  2  และ 3 ยอหน)
พูดถึงการชํ าระใหบริสุทธิ์

เกี่ยวกับปจจุบัน
เสนอพระเยซูวาทรงเปนปุโรหิตของเรา
วาดวยเรื่องสามัคคีธรรมของผูเชื่อ

การเปดเผย
กลาวถึงสงาราศีของพระเจา

เกี่ยวกับอนาคต
เสนอพระเยซูในฐานะเปนกษัตริย
วาดวยเรื่องมงกุฎที่รอคอยผูเชื่ออยู

1 ยอหน
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คํ านํ า

ผูเขียน ยอหน
ถึงใคร ถึงคริสเตียนที่กํ าลังตกอยูในการลอลวงของมารซึ่งกํ าลังทํ าลายสามัคคีธรรมของเขากับ

พระเจา และกับผูเชื่ออ่ืนๆ
จุดประสงค เพ่ืออธิบายมาตรฐานของสามัคคีธรรมแทในพระเยซูคริสต
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ถาเราทัง้หลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเองและสัจจะไมไดอยูใน
เราเลย  ถาเราสารภาพบาปของเรา พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรง
โปรดยกบาปของเรา และจะทรงชํ าระเราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  1 ยอหน
1:8-9

หลกัการของชีวิตและการรับใช
สามคัคีธรรมที่แทจริงกับพระเจาและผูเชื่ออ่ืนๆ ตั้งอยูบนมาตรฐานของพระวจนะของพระเจา

และดํ ารงไวโดยหลักการของการสารภาพบาป
บุคคลสํ าคัญ ผูเขียน ยอหน  ไมมีการอางถึงชื่ออ่ืน

โครงราง

I. คํ านํ า  1:1-4
A. ยอหนเขียนถึงสิ่งที่เขาไดเห็นดวยตาของเขา ไดมองดูและไดจับตองพระวจนะแหงชีวิต  เขา
เขียนจากประสบการณแรกของเขา  1:1
B. สามคัคธีรรมที่เขาเขียนถึงเปนสามัคคีธรรมแทของผูเชื่อกับพระเจาและซึ่งกันและกัน  1:2-3
C. จุดประสงคของเขาในการเขียนหัวขอน้ีคือวา ความยินดีของเขาจะไดเต็มเปยมโดยการ
สามัคคีธรรมนี้  1:4

II. เง่ือนไขของสามัคคีธรรมแทจริงในพระเยซู  1:5-10
A. เปลีย่นไปตามมาตรฐานของพระวจนะของพระเจา  1:5-7
B. การสารภาพบาป   1:8-10

III. ความประพฤติที่เหมาะสมของผูที่อยูในสามัคคีธรรมแทของผูเชื่อ  2:1-29
A. ลกัษณะของความประพฤติที่เหมาะสมคือ การเลียนแบบตัวอยางฝายวิญญาณที่พระเยซู
ทรงวางไว  2:1-11

1. หลักการของการเลียนแบบ  2:1-2
2. รูปแบบของการเลียนแบบ  2:3-6
3. ขอพิสูจนถึงการเลียนแบบที่เหมาะสม  2:7-11

B. คํ าบัญชาที่ใหเราประพฤติตามก็คือ  การแยกออก  2:12-17
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1. คํ าบัญชานี้มีแกผูเชื่อ ทุกระดับของการเติบโตฝายวิญญาณ  2:12-14
2. คํ าบัญชาคือ ใหเราแยกตัวออกจากสิ่งของในโลก  2:15-17

C. หลักความเชื่อสํ าหรับความประพฤติของเรา  2:18-29
1. ความจํ าเปนที่ตองมีหลักความเชื่อ  2:18-21
2. ธรรมชาติ  (ลักษณะ)  ของหลักความเชื่อ  2:22-29

IV. ลกัษณะของสามัคคีธรรมแทของคริสเตียน  3:1-24
A. ความบริสุทธิ์  3:1-3
B. ความชอบธรรมและความรัก  3:4-18
C. ความมั่นใจ  3:19-21
D. การเชื่อฟง   3:22-24

V. ศตัรูของสามัคคีธรรมแทของผูเชื่อ  4:1-21
A. ผูพยากรณเท็จ   4:1-6

1. จะรูจักเขาไดอยางไร   4:2-3
2. จะเอาชนะเขาไดอยางไร   4:4
3. เขาเปนของโลก   4:5
4. เราเปนของพระเจา  4:6

B. คํ าประกาศเท็จแหงวิญญาณแหงความรัก  4:7-21
1. อธิบายถึงความรักที่สมบูรณ   4:7-21
2. ความรักที่สมบูรณตรงขามกับคํ าประกาศเท็จที่กลาววารักพี่นอง   4:18-21

VI. เหตุผลที่เราตองดํ ารงสามัคคีธรรมแทเอาไว   5:1-21
A. ความเชื่อในพระเยซูพิสูจนใหเห็นไดจากความประพฤติทีเ่ราแสดงออกมา  5:1-5
B. ความเชื่อในพระเยซูพิสูจนใหเห็นจากความเชื่อถือ (พยาน)  ที่เราแสดงออก  5:6-12

1. หลักฐานของพยาน  5:6-8
2. ผลของพยานหลักฐาน   5:9-12

C. ความเชื่อในพระเยซูคริสตพิสูจนไดโดยความมั่นใจทีเ่ราแสดงออก  5:13-15
D. ความเชื่อในพระเยซูพิสูจนไดโดยการเอาชนะความบาป    5:16-21

2 ยอหน
คํ านํ า

ผูเขียน ยอหน
เขียนถึงใคร ถึง “สุภาพสตรีทีท่รงเลือกไวและบุตรของเขา “ซ่ึงหมายถึงคริสตจักรและสมาชิกของเขา

(ครสิตจกัรมักจะถูกกลาวถึงในลักษณะของเพศหญิง เพราะวาเธอถูกเรียกวาเปนเจา
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สาวของพระคริสต)
จุดประสงค เพ่ือหนุนใจใหผูเชื่อสัตยซ่ือตอหลักขอเชื่อที่ถูกตองและเตือนเกี่ยวกับครูสอนเท็จ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ผูใดลอลวงและไมอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผูน้ันก็ไมมีพระเจา ผู
ใดอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผูน้ันก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร”   2 ยอหน
1:9

หลกัการของชีวิตและการรับใช
เราตองระวังตอครูสอนเท็จซ่ึงทํ าใหเราสูญเสียคุณภาพฝายวิญญาณที่เราไดพัฒนาขึ้น

มา และซึ่งจะทํ าใหเราเขาสวนกับความชั่วรายของเขา
บุคคลสํ าคัญ ยอหน

โครงราง

I. คํ านํ า  คํ าทักทาย  1-3
A. จากผูปกครอง  1:1
B. ถงึสภุาพสตรีที่ทรงเลือกไวและบุตรของเธอซึ่งยอหนรักในความจริง  :1-2
C. เขาสงมาจากพระบิดาและพระบุตรพระเยซูคริสต  :3

1. พระคุณ
2. พระกรุณา
3. สันติสุข

II. ชกัชวนใหมีความรักกัน  :4-6
A. ดํ าเนินในความจริง  :4
B. ดํ าเนินในความรัก  :5
C. ดํ าเนินในคํ าบัญชาของพระองค  :6

III. คํ าเตือนเก่ียวกับหลักความเชื่อเท็จและครูสอนเท็จ   :7-11
A. คํ ายอมรับของครูสอนเท็จ   :7
B. ผลสืบเน่ืองจากความเชื่อครูสอนเท็จ   :8-9

1. สูญเสียดานฝายวิญญาณที่ไดทํ ามาแลว   :8
2. ละเมิดโดยการไมอยูในหลักขอเชื่อของพระคริสต  :9
3. กลายเปนผูเขาสวนในการกระทํ าที่ชั่วราย  :10-11

IV. คํ าสรุป  :12-13
A. ยอหนมีหลายสิ่งที่จะเขียนถึงเขา แตหวังวาจะมาเยี่ยมเขาแทน  :12
B. ยอหนสงคํ าทักทายจากสมาชิกของคริสตจักรนอง  :13
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3 ยอหน
คํ านํ า

ผูเขียน ยอหน
เขียนถึงใคร หนังสือมีไปถึง กายอสั  เขียนถึงชายผูน้ีและคริสตจักรที่เขาติดตอดวย ไมสามารถบอก

ไดวาชายผูน้ีเปนใคร เพราวาพระคัมภีรไมไดบอกขอมูลอะไรเกี่ยวกับเขา  ความจริงก็คือหนังสือ
น้ีใชไดกับผูเชื่อทุกคน

จุดประสงค เพ่ือชมเชยกายอัสและเดเมทริอัสสํ าหรับพยานแหงชีวิตคริสเตียนของเขาและตํ าหนิ
ความประพฤติที่ไมเปนคริสเตียนของ ดิโอเตรเฟส

ขอพระคัมภีรสํ าคัญ
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“ทานที่รัก อยาเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว  แตจงเอาอยางสิ่งที่ดี  ผูที่ทํ าดีก็เปนคน
ของพระเจา ผูที่ทํ าชั่วก็ไมเห็นพระเจา”   3 ยอหน 1:11

หลักการของชีวิตและการรับใช ชีวิตของเราเปนแบบอยางของทั้งความดีและความชั่วตอผูที่อยูรอบๆ 
ขางเรา

บุคคลสํ าคัญ ยอหน  กายอัส  ดิโอเตรเฟส

โครงราง

I. คํ านํ า   :1-2
A. จากผูปกครองคือยอหน  :1
B. ถึงกายอัสผูเปนที่รัก  :1
C. ความปรารถนาของยอหนที่มีตอเขาคือ ที่เขาจะมีพลานามัยสมบูรณเชนเดียวกับที่วิญญาณ
ของเราเจริญอยู   :2

II. ความสัมพันธของผูเชื่อที่มีตอความจริง  :3-4
A. ความสัมพันธน้ีตองมีอยูในตัวเขา   :3
B. เขาควรดํ าเนินในความจริง  :3
C. เม่ือเราดํ าเนินในความจริงก็นํ าความยินดีมาใหผูนํ าฝายวิญญาณของเรา  :4

III. ความสัมพันธของผูเชื่อกับผูเชื่อคนอ่ืนๆ  :5-8
A. เขาตองรับใชแกพ่ีนองและคนแปลกหนา   :5
B. เขาควรเปนที่รูจักในคริสตจักรวามีใจรักคนทั่วไป  :6
C. เขาตองอุปการะผูรวมงานใหมาสูความจริง  :8

IV. ความสัมพันธของผูเชื่อตอความดีและความชั่ว   :9-12
A. ดิโอเตรเฟสเปนตัวอยางของความชั่ว   :9

1. พยายามที่จะยึดครองตํ าแหนงของผูนํ า
2. ปฏเิสธที่จะตอนรับยอหน  ผูนํ าซึ่งพระเจาทรงแตงตั้ง
3. กลาวใสรายอัครทูต
4. ไมพอใจ
5. กีดกันแยกพี่นองอ่ืนๆ
6. พยายามที่จะรวมกลุมพ่ีนองที่ไมยอมรับผูนํ าที่พระเจาทรงตั้งไวในคริสตจักร

B. การตอบสนองที่เหมาะสมตอความชั่วเชนน้ี   :11
1. อยาเอาอยางสิ่งที่ชั่วเพราะวาผูที่ทํ าชั่วไมไดเห็นพระเจา  :11
2. ใหทํ าสิ่งที่ดี  เพราะวาผูทํ าสิ่งที่ดีก็มาจากพระเจา  :11

C. เดเมดริอัส ตัวอยางของความดี   :12
1. มีคํ าพยานที่ดีสํ าหรับทุกคน
2. ความจริงของพระวจนะพระเจาก็เปนพยานอยู
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3. มีชื่อเสียงดีกับผูนํ าที่พระเจาทรงแตงตั้ง
V. คํ าสรุป   :13-14

A. ยอหนมีหลายสิ่งที่จะเขียนแกเขาหลังจากที่มาเยี่ยมเยียนแทน   :13-14
B. เขาสงสิ่งเหลานี้มา  :14

1. สันติสุข
2. ความระลึกถึงจากเพื่อนของเขาแกกายอสัและคริสตจักร

ชื่อ                             

บททดสอบตนเอง บทที่ 19

1. ใครคือผูเขียนหนังสือ  1, 2 และ 3 ยอหน

                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 1 ยอหน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

3. หนังสือ 1 ยอหนเขียนถึงใคร
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4. จงชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 1 ยอหน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของ 1 ยอหนจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

6. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 2 ยอหน

                                                                                                                         
                                                                                                                         

7. หนังสือ 2 ยอหนเขียนถึงใคร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

8. จงชี้ใหเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 2 ยอหน

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

9. จงเขียนขอพระคัมภีรที่สํ าคัญของ 2 ยอหนจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         

10. จงบอกจุดประสงคของหนังสือ 3 ยอหน

                                                                                                                         
                                                                                                                         

11. หนังสือ 3 ยอหนเขียนถึงใคร

                                                                                                                         

12. จงชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือ 3 ยอหน
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13. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของ 3 ยอหนจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 19

1. ยอหน

2. เพ่ืออธิบายมาตรฐานของสามัคคีธรรมแทในพระเยซูคริสต

3. ถึงคริสเตียนที่กํ าลังตกอยูในการลอลวงของมาร  ซ่ึงกํ าลังทํ าลายสามัคคีธรรมของเขากับพระ
เจาและกับผูเชื่ออ่ืนๆ

4. สามคัคีธรรมที่แทจริงกับพระเจาและผูเชื่ออ่ืนๆ ตั้งอยูบนมาตรฐานของพระวจนะของพระเจา
และดํ ารงไวโดยหลักการของการสารภาพบาป

5. “ถาเราทั้งหลายจะวาเราไมมีบาป เราก็ลวงตนเองและสัจจะไมไดอยูในเราเลย  ถาเราสารภาพ
บาปของเรา พระองคทรงสัตยซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชํ าระ
เราใหพนจากการอธรรมทั้งสิ้น”  1 ยอหน 1:8-9

6. เพ่ือหนุนใจใหผูเชื่อใหสตัยซ่ือตอหลักขอเชื่อที่ถูกตองและเตือนเกี่ยวกับครูสอนเท็จ

7. ถงึ “สภุาพสตรีที่ทรงเลือกไวและบุตรของเขา”  ซ่ึงหมายถึงคริสตจักรและสมาชิกของเขา

8. เราตองระวังตอครูสอนเท็จซ่ึงทํ าใหเราสูญเสียคุณภาพฝายวิญญาณที่เราไดพัฒนาขึ้นมา และซึ่ง
จะทํ าใหเราเขาสวนกับความชั่วรายของเขา
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9. “ผูใดลอลวงและไมอยูในพระโอวาทของพระคริสต ผูน้ันก็ไมมีพระเจา ผูใดอยูในพระโอวาทของ
พระคริสต ผูน้ันก็มีทั้งพระบิดาและพระบุตร”   2 ยอหน 1:9

10. เพ่ือชมเชยกายอสัและเดเมทริอัส สํ าหรับพยานแหงชีวิตคริสเตียนของเขา และตํ าหนิความ
ประพฤติที่ไมเปนครสิเตียนของดิโอเตรเฟส

11. มีไปถึงชายที่ชื่อกายอสั เขยีนถึงทั้งชายผูน้ีและคริสตจักรที่เขาติดตอดวย ความจริงของจด
หมายนี้ใชไดกับผูเชื่อทุกคน

12. ชวีติของเราเปนแบบอยางทั้งความดีและความชั่วตอผูอ่ืนที่อยูรอบๆ เรา

13. “ทานที่รัก อยาเอาเยี่ยงสิ่งที่ชั่ว  แตจงเอาอยางสิ่งที่ดี  ผูที่ทํ าดีก็เปนคนของพระเจา ผูที่ทํ าชั่วก็
ไมเห็นพระเจา”   3 ยอหน 1:11

เพื่อศึกษาตอไป
1. จงศกึษาทกุอยางทีเ่ราควรรูเกีย่วกบั 1 ยอหน  การทีเ่ราจะศกึษา เราตองอาน 1 ยอหนใหจบเลม

กอนแลวขดีเสนค ําวา “รู”  หรือ “ไดรูแลว”  ทกุแหงทีใ่ชค ํานีแ้ลวกลบัไปดจูากสิง่ทีข่ดีเสนไว ท ําราย
การสิง่ทีเ่ราควรรู

2. ใน 1 ยอหน 2:12-14 จงท ํารายการสิง่ตางๆ ทีเ่ขยีนถงึ
-  เด็ก ๆ ทัง้หลาย
-  บดิาทัง้หลาย
-  คนหนุมๆ
(จํ าไววานีเ่ปนชนดิของการเตบิโตฝายวญิญาณคือ เปนเด็กฝายวญิญาณหรอืเปนบดิา เปนคนหนุม
ฝายวญิญาณ)

3. จงอาน 1 ยอหนใหจบเลมและท ําเครือ่งหมายค ําวา “รัก” และ “ความจรงิ” จงสรปุวามีค ําสอนอะไร
เกีย่วกบั 2 ค ํานี้

4. จงเขยีนรายการของลกัษณะทีช่ัว่รายและดโิอเตรเฟสทีใ่หไวใน 3 ยอหน :9-10
5. จงศกึษาลกัษณะนิสยัของผูเชือ่ทีบ่งัเกดิใหมใน  1 ยอหน 2:29,  3:9,  4:9,  5:1,  4:18
6. จงศกึษาการทดสอบ 7 ประการถงึประสบการณของครสิเตยีนทีแ่ทจริงใน 1 ยอหน 1:6, 8, 10,  2:4,

6:9,  4:20
7. โครงรางทีง่ายๆ  ของหนงัสอื 1 ยอหน

บทที ่1-2 : พระเจาเปนความสวาง
บทที ่3-4 : พระเจาเปนความรกั
บทที ่5 : พระเจาเปนชวีติ
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8. จงศกึษาความแตกตางกนัตอไปน้ีใน 1 ยอหน
-  ความสวางแตกตางจากความมดื  1:5-2:11
-  พระบดิาแตกตางจากโลก   2:12-17
-  พระครสิตแตกตางจากแอนตีไ้ครสท  2:18-28
-  งานทีดี่แตกตางจากงานทีช่ัว่   2:29-3:24
-  พระวญิญาณแตกตางจากวญิญาณแหงความเทจ็  4:1-56

-  ผูที่บังเกิดจากพระเจาแตกตางจากผูอ่ืน   5:1-21


