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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 ยอหน์

คนส่วนมากเชื่อวา่อคัรสาวกยอหน์เป็นผู้ เข ียนจดหมาย
ฉบั บน ้ีรวมทัง้พวกบรรพบุรุษของครสิตจักรก็ มี ความเหน็
พ้องกั นว ่ายอหน์เป็นผู้ เขียน และการใช้ภาษาของจดหมาย
ฉบั บน ้ี ก็ เหมือนกับการใช้ภาษาในหนังสือยอหน์ จดหมาย
ฉบั บน ้ีอาจจะเขียนขึ้นประมาณปี ค�ศ� 85  หรอื 90 จาก
เมืองเอเฟซัสซ่ึงเป็ นที ่อาศัยของยอหน์ จดหมายฉบั บน ้ีเน้น
ถึงความรกัของครสิเตียน  ความสัมพันธ ์ระหวา่งเรากับพระ
บิดา และการดําเนินในความสวา่ง จดหมายฉบั บน ้ีเตือน
ให้เราระวงัเก่ียวกับวญิญาณเท็จ และให้เราแน่ใจเก่ียวกับ
ความรอดของเรา จดหมายฉบั บน ้ี  ขอให ้เรานําวญิญาณ
ของคนบาปมาถึงพระเจ้า  ผู้ ทรงประทานชีว ิตน ิรนัดร ์ให ้
(5:13)

คําพยานส่วนตัวของยอหน์เก่ียวกับพระครสิต์
1 ซ่ึงได้ทรงเป็นอยู ่ตัง้แต่  เริม่แรก ซ่ึงเราทัง้หลายได้ ยนิ 

ซ่ึงเราได้ เห ็ นก ับตา ซ่ึงเราได้พินิ จด ูและจับต้องด้วยมือของ
เรา  เก ่ียวกับพระวาทะแหง่ชวีติ 2 (และชีว ิตน ้ันได้ ปรากฏ 
และเราได้ เห ็นและเป็นพยาน และประกาศชีว ิตน ิรนัดรน้ั์น
แก่ท่านทัง้หลาย  ช ีว ิตน ้ันได้ ดํารงอยู ่กับพระบิดา และได้
ปรากฏแก่เราทัง้หลาย�

การมี สามัคคี ธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซ่ึง
ความยนิดีอนัเต็มเป่ี ยม 
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3 ซ่ึงเราได้ เห ็นและได้ยนิน้ันเราก็ ได้ ประกาศแก่ท่านทัง้
หลาย เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ รว่ม สามั คค ีธรรม กับ เรา  
แท้  จร ิงเราทัง้หลายก็รว่มสามั คค ีธรรมกับพระบิดา และ
กับ พระ เยซู ครสิต์ พระ บุตร ของ พระองค์ 4 และ เรา เขียน
ข้อความเหล่าน้ีถึงท่านทัง้หลาย เพื่อความยนิดีของท่านจะ
ได้ เต็มเป่ียม 

บาปท่ี ไม่ได้ สารภาพและชาํระเสี ยก ็ขัดขวางการสามั คค ี
ธรรมกับพระเจ้า

5  แล ้ วน ่ี เป็น ข้อความ ท่ี เรา ได้ยนิ จาก พระองค์ และ
ประกาศแก่ท่านทัง้หลาย คือวา่พระเจ้าทรงเป็นความสวา่ง
และไม่ มี ความมื ดอย ู่ในพระองค์ เลย 6 ถ้าเราจะวา่เรารว่ม
สามั คค ีธรรมกับพระองค์ และยงัดําเนินอยู่ในความมืด เรา
ก็ พู  ดม ุสา และไม่ ได้ ดําเนินชวีติตามความจรงิ 7  แต่ ถ้าเรา
ดําเนินอยู่ในความสวา่ง เหมือนอยา่งพระองค์ทรงสถิตใน
ความสวา่ง เราก็รว่มสามั คค ีธรรมซ่ึ งก ันและกัน และพระ
โลหติของพระเยซู ครสิต์ พระบุตรของพระองค์  ก็ ชาํระเรา
ทัง้หลายให้ปราศจากบาปทัง้สิน้ 8 ถ้าเราทัง้หลายจะวา่เรา
ไม่ มี  บาป เราก็ หลอกตัวเอง และความจรงิไม่ ได้  อยู ่ในเราเลย

พระสัญญาเก่ียวกับการสารภาพบาป
9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา  พระองค์ ทรงสัตย์ซ่ือและ

เท่ียงธรรม  ก็ จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชาํระ
เราให้พ้นจากการอธรรมทัง้สิน้ 10 ถ้าเรากล่าววา่เราไม่ ได้  
ทําบาป  ก็  เท่ ากับวา่เราทําให ้พระองค์ เป็นผู้ตร ัสม ุสา และ
พระดํารสัของพระองค์ ก็  มิได้  อยู ่ในเราทัง้หลายเลย

2
พระครสิต์ทรงเป็นผู้ชว่ยเหลือเรา
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1 ลูกเล็กๆของข้าพเจ้าเอย๋ ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่า
น้ี ถึง ท่านทัง้หลาย เพื่อ ท่านจะได้ ไม่  ทําบาป และถ้า ผู้ ใด
ทําบาป เราก็ มี  พระองค์  ผู้ ชว่ยเหลือสถิตอยู่กับพระบิดา คือ
พระเยซู ครสิต์  ผู้ ทรงชอบธรรมน้ัน 2 และพระองค์ทรงเป็นผู้
ลบล้างพระอาชญาท่ีตกกับเราทัง้หลายเพราะบาปของเรา
และไม่ ใช ่ แต่ บาปของเราพวกเดียว  แต่ บาปของมนษุย์ทัง้
ปวงในโลกด้วย 3 เราจะมัน่ใจได้วา่เรารูจั้กพระองค์โดยข้อ
น้ี คือถ้าเรารกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 4 คนใดท่ี กล่าว
วา่ �ข้าพเจ้ารูจั้กพระองค์�  แต่  มิได้ รกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ คนน้ั นก ็เป็นคนพู ดม ุสา และความจรงิไม่ ได้  อยู ่ใน
คนน้ันเลย 5  แต่  ผู้ ใดท่ีรกัษาพระวจนะของพระองค์ ความรกั
ของพระเจ้าก็ สมบูรณ์  อยู ่ในคนน้ันอยา่งแท้ จรงิ ด้วยอาการ
อยา่งน้ีแหละเราทัง้หลายจึงรู้วา่เราอยู่ในพระองค์ 6  ผู้ ใด
กล่าววา่ตนอยู่ ในพระองค์  ผู้ น้ั นก ็ควรดําเนินตามทางท่ี 
พระองค์ ทรงดําเนินน้ันด้วย 7  พี่ น้องทัง้หลาย ข้าพเจ้าไม่ ได้  
เข ียนพระบัญญั ติ  ใหม่ ถึงท่านทัง้หลาย  แต่ เป็นพระบัญญั 
ติ  เก ่าซ่ึงท่านทัง้หลายได้ มี  อยู ่ ตัง้แต่  เริม่แรก พระบัญญั ติ  
เก ่าน้ันคือพระดํารสัซ่ึงท่านทัง้หลายได้ยนิตัง้แต่เริม่แรก
แล้ว 8  อกี นัยหน่ึง ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญั ติ  ใหม่ ถึงท่าน
ทัง้หลาย และข้อความน้ั นก ็เป็นความจรงิทัง้ฝ่ายพระองค์
และฝ่ายท่านทัง้หลาย เพราะวา่ความมืดน้ันล่วงไปแล้ว
และบัดน้ีความสวา่งแท้ ก็ ส่องอยู่ 9  ผู้ ใดท่ี กล ่าววา่ตนอยู่ใน
ความสวา่ง และยงัเกลียดชงัพี่น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็ยงัอยู่ใน
ความมืดจนถึ งบ ัดน้ี 10  ผู้  ท่ี รกัพี่น้องของตนก็ อยู ่ในความ
สวา่ง และไม่ มี โอกาสท่ีจะสะดุดสําหรบัผู้น้ันเลย 11  แต่  ผู้  ท่ี  
เกล ียดชงัพี่น้องของตนก็ อยู ่ในความมืด และเดินในความ
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มืด และไม่ รู ้วา่ตนกําลังไปทางไหน เพราะวา่ความมืดน้ัน
ได้ ทําให ้ตาของเขาบอดไปเสียแล้ว 12 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋
ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะวา่บาปของท่านได้รบั
การอภัยแล้วเพราะเหน็แก่พระนามของพระองค์ 13 ท่าน
ทัง้หลายท่ีเป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทัง้หลายได้ รู ้จั กก ับพระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู ่ตัง้แต่  เริม่
แรก ท่านทัง้หลายท่ีเป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ถึงท่าน เพราะท่านทัง้หลายได้ชยัชนะแก่มารรา้ย ท่านทัง้
หลายผู้เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทัง้หลายได้ รู ้จั กก ับพระบิดา 14 ท่านทัง้หลายท่ี เป็น
บิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้หลายได้ 
รู ้จั กก ับพระองค์ ผู้ ทรงดํารงอยู ่ตัง้แต่  เริม่แรก ท่านทัง้หลาย
ท่ีเป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่าน
ทัง้หลายมีกําลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ใน
ท่านทัง้หลาย และท่านได้ชยัชนะแก่มารรา้ยแล้ว

อยา่รกัโลก
15 อยา่รกัโลกหรอืสิง่ของในโลก ถ้า ผู้ ใดรกัโลก ความ

รกัต่อพระบิดาไม่ ได้  อยู ่ในผู้ น้ัน 16 เพราะวา่สารพัดซ่ึ งม ี 
อยู ่ในโลก คือตัณหาของเน้ือหนัง และตัณหาของตา และ
ความเยอ่หยิง่ในชวีติไม่ ได้  เก ิดจากพระบิดา  แต่  เก ิดจาก
โลก 17 และโลกกับสิง่ยัว่ยวนของโลกกําลังผ่านพ้นไป  แต่  
ผู้  ท่ี  ประพฤติ ตามพระทัยของพระเจ้าก็ ดํารงอยู ่ เป็นนิตย ์

ครสิเตียน ปลอม จะ ปฏิเสธ ความ เป็น พระเจ้า ของ พระ
ครสิต์

18 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋  บัดน้ี เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และ
ตามท่ีท่านทัง้หลายได้ยนิได้ฟังมาวา่  ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์
จะมา  บัดน้ี  ปฏิปักษ์ ต่อพระครสิต์ ก็  มี  อยู ่มากแล้ว ฉะน้ันเรา
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จึง รู ้วา่บัดน้ี เป็นวาระสุดท้ายแล้ว 19 เขาเหล่า น้ันได้ออก
ไปจากพวกเรา  แต่ เขาเหล่าน้ั นก ็ ไม่ใช ่ พวกเรา เพราะวา่
ถ้าเขาเป็นพวกของเรา เขาจะอยู่ กับเราต่อไป  แต่ เขาได้
ออกไปแล้ว ซ่ึ งก ็เป็ นที ่ปรากฏชดัแล้ วว ่า เขาเหล่าน้ันหา
ใช่พวกของเราทุกคนไม่ 20 ท่านทัง้หลายได้รบัการทรงเจิม
จากพระองค์ ผู้บรสุิทธิ ์ แล้ว และท่านก็ รู ้ ทุกสิง่ 21 ข้าพเจ้า
เขียนมายงัท่านทัง้หลายมิ ใช ่เพราะท่านไม่ รู ้ ความจรงิ  แต่ 
เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย รู ้แล้ว และ รู้วา่ คํา มุสา ไม่ ได้ มา จาก
ความจรงิเลย 22 ใครเล่าเป็นผู้ ท่ี  พู  ดม ุสา  ไม่ใช ่ใครอื่น  แต่ 
เป็นผู้ ท่ี ปฏิเสธวา่พระเยซู มิใช ่พระครสิต์  ผู้ ใดท่ีปฏิเสธพระ
บิดาและพระบุตร  ผู้ น้ันแหละเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์
23  ผู้ ใดท่ีปฏิเสธพระบุตร  ผู้ น้ั นก ็ ไม่มี พระบิดา  แต่  ผู้ ใดท่ี
รบัพระบุตร  ผู้ น้ั นก ็ มี พระบิ ดาด ้วย 24  เหตุ  ฉะน้ัน จงให้
ข้อความท่ีท่านได้ยนิมาตัง้แต่ต้นน้ันดํารงอยู่กั บท ่านเถิด
ถ้าข้อความท่ีท่านได้ยนิตัง้แต่ต้นน้ันดํารงอยู่กั บท ่าน ท่าน
จะตั ้งม ่ันคงอยู่ในพระบุตรและในพระบิ ดาด ้วย 25  น่ี แหละ
เป็นพระสัญญาซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงสัญญาไว ้แก่  เรา คือชีว ิ
ตน ิรนัดร ์น่ันเอง 26 ข้าพเจ้าเขียนข้อความน้ีถึงท่าน  เก ่ีย
วกับคนเหล่าน้ั นที ่ล่อลวงท่าน 27  แต่ การเจิม ซ่ึงท่านทัง้
หลายได้รบัจากพระองค์น้ันดํารงอยู่ กั บท ่าน และท่านไม่
จําเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทัง้หลาย เพราะวา่การเจิ มน 
ัน้สอนท่านให ้รู ้ ทุกสิง่ และเป็นความจรงิ  ไม่ใช ่ความเท็จ
การเจิ มน ้ันได้สอนท่านทัง้หลายมาแล้วอยา่งไร ท่านก็จง
ตั ้งม ่ันคงอยู่ในพระองค์ อยา่งน้ัน 28 และบัดน้ีลูกเล็กๆทัง้
หลายเอย๋ จงดํารงอยู่ในพระองค์ เพื่อวา่เม่ือพระองค์ทรง
มาปรากฏ เราทัง้หลายจะได้ มี  ใจกล้า และไม่ มี ความละอาย
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จําเพาะพระองค์เม่ือพระองค์เสด็จมา 29 ถ้าท่านทัง้หลายรู้
วา่พระองค์ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม ท่านก็ รู ้วา่ทุกคนท่ี ประพฤติ 
ตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ ด้วย 

3
 ผู้ เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า

1  จงดู  เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรกัแก่เราทัง้
หลายเพียงไร  ท่ี เราจะได้ชื่อวา่เป็นบุตรของพระเจ้า  เหตุ  ท่ี 
โลกไม่ รู ้จักเราทัง้หลาย  ก็ เพราะเขาไม่ รู ้จักพระองค์ 2 ท่าน
ท่ีรกัทัง้หลาย  บัดน้ี เราทัง้หลายเป็นบุตรของพระเจ้า และยงั
ไม่ปรากฏวา่ต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอยา่งไร  แต่ เรารู ้วา่
เม่ือพระองค์เสด็จมาปรากฏน้ัน เราทัง้หลายจะเป็นเหมือน
พระองค์ เพราะวา่เราจะเหน็พระองค์อยา่งท่ี พระองค์ ทรง
เป็นอยู ่น้ัน 3 และทุกคนท่ี มี ความหวงัเชน่น้ีในพระองค์  ก็ 
ยอ่มชาํระตนให ้บรสุิทธิ ์เหมือนอยา่งท่ี พระองค์ ทรงบร ิสุทธ ิ
์ 4  ผู้ ใดท่ีกระทําบาปก็ละเมิดพระราชบัญญั ติด ้วย เพราะ
ความบาปเป็นสิง่ท่ีละเมิดพระราชบัญญั ติ 5 ท่านทัง้หลาย
ก็ รู ้อยู ่ แล ้ วว ่า  พระองค์  ได้ ทรงปรากฏเพื่อนําบาปทัง้หลาย
ของเราไปเสีย และบาปในพระองค์ ไม่มี  เลย 

 จงระวงั � มนษุย ์ เก่า �  ท่ี ยงัคงทําบาปอยู่
6 คนใดท่ีอาศัยอยู่ในพระองค์ คนน้ันไม่กระทําบาป  ผู้ ใด

ท่ีกระทําบาป  ผู้ น้ันยงัไม่ ได้  เห ็นพระองค์ และยงัไม่ ได้  รู ้จัก
พระองค์ 7 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ อยา่ให้ใครชกัจูงท่านให ้
หลง  ผู้  ท่ี  ประพฤติ การชอบธรรมก็เป็นผู้ ชอบธรรม เหมือน
อยา่งพระองค์ทรงเป็นผู้ ชอบธรรม 8  ผู้  ท่ี กระทําบาปก็มา
จากพญามาร เพราะวา่พญามารได้กระทําบาปตัง้แต่ เริม่
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แรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็ เพราะเหตุน้ี 
คือเพื่อทรงทําลายกิจการของพญามารเสีย 9  ผู้ ใดบังเกิด
จากพระเจ้า  ผู้ น้ันไม่กระทําบาป เพราะเมล็ดของพระองค์ 
ดํารงอยู ่ในผู้ น้ัน และเขากระทําบาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิด
จากพระเจ้า 10  ดังน้ี แหละจึงเหน็ได้วา่ ผู้ ใดเป็นบุตรของ
พระเจ้า และ ผู้ ใดเป็น ลูกของพญามาร คือวา่ ผู้ ใด ท่ี มิได้  
ประพฤติ ตามความชอบธรรม และไม่รกัพี่ น้องของตน  ผู้ 
น้ั นก ็ มิได้ มาจากพระเจ้า

ครสิเตียนต้องรกัซ่ึ งก ันและกัน
11  น่ี เป็นคําสัง่สอนท่ีท่านทัง้หลายได้ยนิมาตัง้แต่ เริม่แรก 

คือให้เราทัง้หลายรกัซ่ึ งก ันและกัน 12 อยา่เป็นเหมือนคาอ ิ
นที ่มาจากมารรา้ยน้ัน และได้ฆ่าน้องชายของตนเอง และ
เหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชาย  ก็ เพราะการกระทําของเขาชัว่ และ
การกระทําของน้องชายน้ันชอบธรรม 13  พี่ น้องทัง้หลาย
ของข้าพเจ้าเอย๋ อยา่ประหลาดใจถ้าโลกน้ี เกล ียดชงัท่าน
14 เราทัง้หลายรู ้วา่ เราได้พ้นจากความตายไปสู่ ช ีวติแล้ว  ก็ 
เพราะเรารกัพี่ น้อง  ผู้ ใดท่ี ไม่ รกัพี่น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็ยงัอยู่
ในความตาย 15  ผู้ ใดเกลียดชงัพี่ น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็เป็น
ฆาตกร และท่านทัง้หลายก็ รู ้ แล ้ วว ่า  ไม่มี ฆาตกรคนใดท่ี 
มี  ช ีว ิตน ิรนัดร ์ดํารงอยู ่ในเขาเลย 16  ดังน้ี แหละเราจึงรูจั้ก
ความรกัของพระเจ้า เพราะวา่พระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อย
วางชวีติของพระองค์เพื่อเราทัง้หลาย และเราทัง้หลายก็
ควรจะปล่อยวางชวีติของเราเพื่อพี่ น้อง 17  แต่ ถ้าผู้ ใดมี 
ทรพัย์สมบัติ ในโลกน้ี และเหน็พี่น้องของตนขัดสน และยงั
ใจจืดใจดําไม่ สงเคราะห ์ เขา ความรกัของพระเจ้าจะดํารง
อยู่ในผู้น้ันอยา่งไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้หลายของข้าพเจ้าเอย๋
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อยา่ใหเ้ราร ักก ันด้วยคําพูดและด้วยลิน้เท่าน้ัน  แต่ จงร ักก ัน
ด้วยการกระทําและด้วยความจรงิ

จะมีความมัน่ใจในการอธษิฐานได้ อยา่งไร 
19 และโดยเหตุ น้ี เราจึงรูว้า่เราอยู่ฝ่ายความจรงิ และจะ

ได้ตัง้ใจของเราให ้แน่วแน่ จําเพาะพระองค์ 20 เพราะถ้าใจ
ของเรากล่าวโทษตัวเรา พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กวา่ใจของ
เรา และพระองค์ทรงทราบทุกสิง่ 21 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย ถ้า
ใจของเราไม่ ได้  กล ่าวโทษเรา เราก็ มี ความมัน่ใจจําเพาะ
พระเจ้า 22 และเรา ขอ สิง่ ใด ก็ตาม เรา ก็ จะ ได้ สิ ่ง น้ันจาก
พระองค์ เพราะเรารกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และปฏิ
บั ติ  สิ ่ง เหล่า น้ัน ซ่ึงเป็ นที ่พอพระทัยในสายพระเนตรของ
พระองค์ 23 และน่ีเป็นพระบัญญั ติ ของพระองค์ คือให้เรา
ทัง้หลายเชื่อ ในพระนามของพระเยซู ครสิต์ พระ บุตรของ
พระองค์ และให้เรารกัซ่ึ งก ันและกัน  ตามท่ี  พระองค์  ได้ ทร
งบัญญั ติ  ไว ้ แก่ เราแล้ว 24 และทุกคนท่ีรกัษาพระบัญญั ติ 
ของพระองค์ ก็  อยู ่ในพระองค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่ใน
คนน้ัน  ด้วยเหตุน้ี เราจึงรูว้า่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดย
พระวญิญาณซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว

4
จงพิสู จน ์วญิญาณทัง้หลาย

1 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย อยา่เชื่อวญิญาณเสียทุกๆวญิญาณ
 แต่ จงพิ สู จน ์วญิญาณเหล่าน้ั นว ่ามาจากพระเจ้าหรอืไม่
เพราะวา่มี ผู้  พยากรณ์  เท ็จเป็ นอ ันมากออกเท่ียวไปในโลก
2 โดยข้อน้ีท่านทัง้หลายก็จะรูจั้กพระวญิญาณของพระเจ้า
คือวญิญาณทัง้ปวงท่ียอมรบัวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมา
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เป็นมนษุย์ วญิญาณน้ั นก ็มาจากพระเจ้า 3 และวญิญาณ
ทัง้ปวงท่ี ไม่ ยอมรบัวา่พระเยซู ครสิต์  ได้ เสด็จมาเป็นมนษุย์
วญิญาณน้ั นก ็ ไม่ได้ มาจากพระเจ้า วญิญาณน้ันแหละเป็น
ปฏิ ปักษ์ ต่อพระครสิต์ ซ่ึงท่านทัง้หลายได้ย ินว ่าจะมา และ
บัดน้ี ก็  อยู ่ในโลกแล้ว 4 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ ท่านเป็นฝ่าย
พระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่าน้ัน เพราะวา่พระองค์ ผู้ สถิตอยู่
ในท่านทัง้หลายเป็นใหญก่วา่ผูน้ั้ นที ่ อยู ่ในโลก 5 เขาเหล่าน้ัน
เป็นฝ่ายโลก  เหตุ ฉะน้ันเขาจึงพูดตามโลก และโลกก็ฟังเขา
6 เราทัง้หลายเป็นฝ่ายพระเจ้า  ผู้  ท่ี  รู ้จักพระเจ้าก็ฟังเรา และ
ผู้ ท่ี  ไม่ได้  อยู ่ฝ่ายพระเจ้าก็ ไม่ ฟังเรา  ดังน้ี แหละเราทัง้หลาย
จึงรูจั้กวญิญาณแหง่ความจรงิและวญิญาณแหง่ความเท็จ

พระเจ้าทรงเป็นความรกั
7 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย  ขอให ้เรารกั ซ่ึ งก ันและกัน เพราะ

วา่ความรกัมาจากพระเจ้า และทุกคนท่ีร ักก ็บังเกิดจาก
พระเจ้า และรูจั้กพระเจ้า 8  ผู้  ท่ี  ไม่ ร ักก ็ ไม่รู ้จักพระเจ้า เพราะ
วา่พระเจ้าทรงเป็นความรกั 9 โดยข้อน้ีความรกัของพระเจ้า
ท่ี มีต ่อเราทัง้หลายก็เป็ นที ่ ประจักษ์  แล้ว เพราะวา่พระเจ้า
ทรงใช้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ท่ี บังเกิดมาให้เสด็จ
เข้ามาในโลก เพื่อเราทัง้หลายจะได้ดํารงชวีติโดยพระบุตร
น้ัน 10 ในข้อ น้ีแหละเป็นความรกั  มิใช ่ ท่ี เรารกัพระเจ้า  
แต่  ท่ี  พระองค์ ทรงรกัเรา และทรงใช้พระบุตรของพระองค์ 
ให ้เป็น ผู้ ลบล้าง พระ อาชญา ท่ี ตก กับ เรา ทัง้ หลาย เพราะ
บาปของเรา 11 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย ถ้าพระเจ้าทรงรกัเราทัง้
หลายเชน่น้ี เราก็ควรจะรกัซ่ึ งก ันและกันด้วย 12  ไม่มี  ผู้ ใด
เคยเหน็พระเจ้าไม่วา่เวลาใด ถ้าเราทัง้หลายรกัซ่ึ งก ันและ
กัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทัง้หลาย และความรกัของ
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พระองค์ ก็  สมบูรณ์  อยู ่ในเรา 13  ดังน้ี แหละเราทัง้หลายจึงรู ้
วา่ เราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงสถิตอยูใ่นเรา เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานพระวญิญาณของพระองค์ แก่  
เรา 14 และเราทัง้หลายได้ เห ็นและเป็นพยานวา่ พระบิดา
ได้ทรงใช้พระบุตรให้เสด็จมาเป็นพระผู้ชว่ยให้รอดของโลก
15  ผู้ ใดยอมรบัวา่  พระเยซู ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ ในคนน้ัน และคนน้ันอยู่ ในพระเจ้า
16 เราทัง้หลายจึงรู้และเชื่อในความรกัท่ีพระเจ้าทรงมีต่อ
เรา พระเจ้าทรงเป็นความรกั และผู้ใดท่ี อยู ่ในความร ักก ็ 
อยู ่ในพระเจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในผู้ น้ัน 17 ในข้อ
น้ีแหละความรกัของเรา จึงสมบู รณ ์ เพื่อ เราทัง้หลายจะ
ได้ มี ความกล้าในวนัพิพากษา เพราะวา่พระองค์ทรงเป็น
อยา่งไร เราทัง้หลายก็เป็นอยา่งน้ันในโลกน้ี 18 ในความรกั
น้ันไม่ มี  ความกลัว  แต่ ความรกัท่ี สมบูรณ์ น้ั นก ็ ได้ ขจัดความ
กลัวเสีย ด้วยวา่ความกลัวทําให ้ทุกขท์รมาน และผู้ ท่ี  มี ความ
กลั วก ็ยงัไม่ มี ความรกัท่ี สมบูรณ์ 19 เราทัง้หลายรกัพระองค์
 ก็ เพราะพระองค์ทรงรกัเราก่อน 20 ถ้าผู้ใดวา่ �ข้าพเจ้ารกั
พระเจ้า� และยงัเกลียดชงัพี่น้องของตน  ผู้ น้ั นก ็เป็นคนพู 
ดม ุสา เพราะวา่ผู้ ท่ี  ไม่ รกัพี่น้องของตนท่ีแลเหน็แล้ว เขาจะ
รกัพระเจ้าท่ี ไม่ เคยเหน็อยา่งไรได้ 21 พระบัญญั ติ  น้ี เราทัง้
หลายก็ ได้ มาจากพระองค์ คือวา่ให ้คนที ่รกัพระเจ้าน้ั นร ักพี่
น้องของตนด้วย

5

 ผู้  ท่ี บังเกิดจากพระเจ้าก็ มี ชยัชนะแก่ โลก 
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1  ผู้ ใดเชื่อวา่พระเยซูทรงเป็นพระครสิต์  ผู้ น้ั นก ็บังเกิด
จากพระเจ้า และทุกคนท่ีรกัพระองค์ ผู้ ทรงให้กําเนิดน้ั นก 
็ รกั คน ท่ี บังเกิด จาก พระองค์ ด้วย 2 เม่ือ เรา ทัง้ หลาย รกั
พระเจ้าและได้รกัษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ เราจึงรูว้า่เรา
รกัคนทัง้หลายท่ีเป็นบุตรของพระเจ้า 3 เพราะน่ีแหละเป็น
ความรกัต่อพระเจ้า คือท่ีเราทัง้หลายรกัษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ และพระบัญญั ติ ของพระองค์น้ันไม่เป็ นที ่ หนักใจ 
4 ด้วยวา่ผู้ใดท่ีบังเกิดจากพระเจ้า  ก็  มี ชยัชนะต่อโลก และ
น่ีแหละเป็นชยัชนะซ่ึงได้ มี ชยัต่อโลก คือความเชื่อของเรา
ทัง้หลายน่ี เอง 5 ใครเล่าชนะโลก เวน้ไว ้แต่  ผู้  ท่ี เชื่อวา่พระ
เยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6  น่ี แหละคือผู้ ท่ี  ได้ เสด็จ
มาด้วยน้ําและพระโลหติ คือพระเยซู ครสิต์  ไม่ใช ่ด้วยน้ํา
อยา่งเดียว  แต่ ด้วยน้ําและพระโลหติ และพระวญิญาณทรง
เป็นพยานเพราะพระวญิญาณทรงเป็นความจรงิ 7 เพราะมี
พยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และ
พระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิและพยานทัง้สามน้ีเป็นองค์ เดียวกัน 
8  มี พยานอยูส่ามพยานในแผ่นดินโลก คือพระวญิญาณ  น้ํา 
และพระโลหติ และพยานทัง้สามน้ี สอดคล้องกัน 9 ถ้าเรายงั
รบัพยานหลักฐานของมนษุย์ พยานหลักฐานของพระเจ้า
ก็ ยิง่ ใหญ่  กวา่ เพราะ น่ี คือพยานหลักฐานของพระเจ้า ซ่ึง
พระองค์ ได้ ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ 10  ผู้  ท่ี 
เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็ มี พยานอยู่ในตัวเอง  ผู้  ท่ี  ไม่ 
เชื่อพระเจ้าก็ ได้ กระทําให ้พระองค์ เป็นผู้ตร ัสม ุสา เพราะเขา
มิ ได้ เชื่อพยานหลักฐานท่ีพระเจ้าได้ทรงเป็นพยานถึงพระ
บุตรของพระองค์

 ผู้  ท่ี เชื่ อก ็ มี  ช ีว ิตน ิรนัดร์
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11 และพยานหลักฐานน้ั นก ็คือวา่ พระเจ้าได้ทรงโปรด
ประทานชีว ิตน ิรนัดร ์แก่ เราทัง้หลาย และชีว ิตน ้ี มี  อยู ่ใน
พระบุตรของพระองค์ 12  ผู้  ท่ี  มี พระบุตรก็ มีชวีติ  ผู้  ท่ี  ไม่มี 
พระบุตรของพระเจ้าก็ ไม่มี  ชวีติ 13 ข้อความเหล่าน้ีข้าพเจ้า
ได้ เข ียนมาถึงท่านทัง้หลายท่ีเชื่อในพระนามของพระบุตร
ของพระเจ้า เพื่อท่านทัง้หลายจะได้ รู ้วา่ท่านมี ช ีว ิตน ิรนัดร์
และเพื่อท่านจะได้เชื่อในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า
14 และน่ีคือความมัน่ใจท่ีเรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอ
สิง่ใดตามพระประสงค์ของพระองค์  พระองค์  ก็ ทรงโปรดฟัง
เรา 15 และถ้าเรารู ้วา่  พระองค์ ทรงโปรดฟังเรา เม่ือเราทูล
ขอสิง่ใดๆ เราก็ รู ้วา่เราได้รบัตามท่ีเราทูลขอจากพระองค์ 
น้ัน 16 ถ้าผู้ใดเหน็พี่น้องของตนกระทําบาปอยา่งหน่ึงอยา่ง
ใดท่ี ไม่  นําไปสู่  ความตาย  ผู้ น้ันจงทูลขอ และพระองค์ ก็ จะ
ทรงประทานชวีติแก่ ผู้ น้ั นที ่ ได้ กระทําบาปซ่ึงไม่ ได้  นําไปสู่  
ความตาย บาปท่ี นําไปสู่ ความตายก็ มี ข้าพเจ้ามิ ได้ วา่ใหเ้ขา
อธษิฐานสําหรบับาปอยา่งน้ัน 17 การอธรรมทุกอยา่งเป็น
บาป  แต่ บาปท่ี ไม่ได้  นําไปสู่ ความตายก็ มี 18 เราทัง้หลายรู ้
วา่ คนใดท่ีบังเกิดจากพระเจ้าก็ ไม่ กระทําบาป  แต่ วา่คนท่ี
บังเกิดจากพระเจ้าก็ระวงัรกัษาตัว และมารรา้ยน้ันไม่แตะ
ต้องเขาเลย 19 เราทัง้หลายรูว้า่เราเป็นของพระเจ้า และชาว
โลกทัง้สิน้ตกอยู ่ใต้ อาํนาจของความชัว่ 20 และเราทัง้หลาย
รูว้า่พระบุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทาน
ความเข้าใจแก่ เรา  เพื่อให ้เรารูจั้กพระองค์ ผู้  เท่ียงแท้ และ
เราทัง้หลายอยู่ในพระองค์ ผู้  เท่ียงแท้  น้ัน คืออยู่ในพระเยซู 
ครสิต์ พระบุตรของพระองค์  น่ี แหละเป็นพระเจ้าเท่ียงแท้
และเป็นชวี ิตน ิรนัดร์ 21 ลูกเล็กๆทัง้หลายเอย๋ จงระวงัรกัษา
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ตัวไว ้ให ้พ้นจากรูปเคารพ เอเมน
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