
1 ยอหน์ 1:1 i 1 ยอหน์ 1:2

จดหมาย จาก
ยอหน์

ฉบับ ต้ี น่ึง
ครสิตจักร สมัย ยุค แรก ยอมฮบั วา่ ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี 

คือ ยอหน์ ผู้ เป๋น อคัรทูต ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เม่ือ ต๋อน 
เฒ่า แล้ว กับ อยู ่ต้ี เมือง เอเฟซัส ต้าน คง เขียน จดหมาย ฉบับ 
น้ี ขึ้น หละหวา่ง ป๋ี ค�ศ� 85-90

ยอหน์ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ใน ครสิตจักร 
ต่าง ๆ ต้ี อยู ่รอบ เมือง เอเฟซัส ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ เขา เป๋น ศิษ
ยาภิบาล อยู ่ต้ี หัน้

ยอหน์ เน้น ความ สําคัญ ของ ความ ฮกั ใน จีวติ ของ ผู้ เจ้ือ
ต้าน สอน วา่ เป๋น สิง่ ต้ี สําคัญ นัก ขนาด ต้ี ผู้ เจ้ือ ต้อง ฮกั กัน๋
ต้าน ก็ ได้ ตักเตือ๋น ผู้ ต้ี ได้ อา่น จดหมาย ฉบับ น้ี วา่ เรือ่ง ต้ี พระ
เยซู ครสิต์ เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า แต๊ ๆ น้ัน ก็ เป๋น ความ 
จรงิ กับ ก๋าน ต้ี พระเยซู ต๋าย บน ไม้ ก๋าง เขน ก็ เยยีะ หื้อ คน ตัง
หลาย ได้ คืนดี กับ พระเจ้า กับ มี ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์
ยอหน์ สอน หื้อ หนั วา่ ใผ เป๋น ผู้เจ้ือ แต๊ ๆ ก็ คือ คน น้ัน จะ ยอมฮบั 
วา่ พระเยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า กับ ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ์

ถ้อยกํา แหง่ จีวติ
1 หมู่ เฮา ขอ บอก เรือ่ง ของ ผู้ น่ึง เซิง่ มี มา ตัง้แต่ เม่ือ เก๊า

หวัที แล้ว เซิง่ หมู่ เฮา ได้ยนิ กับ หนั มา กับ ต๋า ได้ แยง ผ่อ อยา่ง 
ละเอยีด กับ ได้ หยุบ ได้ ซวาม มา กับ มือ ของ หมู่ เฮา คือ ผู้ ต้ี ฮอ้ง 
กัน๋ วา่ ถ้อย กํา ต้ี หื้อ จีวติ 2 เม่ือ จีวติ ของ ผู้ น้ัน มา ป๋ากฏ หมู่ 
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เฮา ก็ ได้ หนั กับ เป๋น พยาน บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฟัง เถิง ผู้ ต้ี เป๋น จี
วติ นิรนัดร์ เซิง่ เกย อยู ่กับ พระบิดา และ ได้ มา ป๋ากฏ หื้อ หมู่ 
เฮา หนั 3 หมู่ เฮา ก็ บอก สิง่ ต้ี หมู่ เฮา ได้ หนั กับ ได้ยนิ น้ัน หื้อ หมู่ 
ต้าน ฟัง ตวย เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ มี สามัคคีธรรม กับ หมู่ เฮา
สามัคคีธรรม น้ี คือ ก๋าน สามัคคีธรรม ต้ี หมู่ เฮา มี กับ พระบิดา 
ตึง กับ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ ตวย 4 หมู่ เฮา จึง 
เขียน เรือ่ง หมู่ น้ี มา เถิง หมู่ ต้าน เป้ือ หมู่ เฮา๑ จะ ได้ มี ความ จ้ืน
จมยนิดี อยา่ง เต๋ม ต้ี

พระเจ้า เป๋น ความ เป่งแจ้ง
5 น่ี คือ เรือ่ง ต้ี หมู่ เฮา ได้ยนิ จาก พระเยซู ครสิต์ กับ บอก หมู่ 

ต้าน หื้อ ฮู้ คือ พระเจ้า เป๋น ความ เป่งแจ้ง ตึง บ่ มี ความ มืด ใน 
พระองค์ เลย 6 ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา มี สามัคคีธรรม กับ พระเจ้า แต่ 
เฮา ยงั ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน ความ มืด เฮา ก็ จุ กับ บ่ ได้ เยยีะ ต๋าม ความ 
จรงิ แต๊ ๆ 7 แต่ ถ้า เฮา ใจ๊ จีวติ อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง เหมือน กับ ต้ี 
พระเจ้า อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง เฮา ก็ มี สามัคคีธรรม กัน๋ เลือด 
ของ พระเยซู พระบุตร ของ พระเจ้า ต้ี ต๋าย น้ัน ก็ ซ่วย ล้าง ความ 
บาป กู้ อยา่ง ของ เฮา จ๋น หมด จ๋น เส้ียง

8 ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา บ่ มี บาป เฮา ก็ จุ ตัว๋ เก่า กับ เฮา ก็ บ่ ได้ ฮู้
จัก ความ จรงิ 9 แต่ ถ้า เฮา สารภาพ บาป ของ เฮา พระเจ้า ผู้ 
สัตย์ ซ่ือ กับ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ตลอด จะ ยกโต้ษ บาป หื้อ 
เฮา พระองค์ จะ ซ่วย ล้าง เฮา หื้อ หมด ใส จาก บาป กู้ อยา่ง ตวย
10 แต่ ถ้า เฮา อู ้วา่ เฮา บ่ ได้ เยยีะ บาป ก็ เต้า กับ เฮา อู ้วา่ พระเจ้า 
ขี้ จุ กับ กํา สัง่ สอน ของ พระองค์ ก็ บ่ ได้ อยู ่ใน ใจ๋ เฮา เลย

๑ 1:4 1:4 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ เป๋น หมู่ ต้าน
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2
พระเยซู เป๋น ผู้ จ้วย ของ เฮา

1 ต้าน ตัง หลาย ต้ี เผียบ เหมือน ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย
ข้าพเจ้า เขียน เรือ่ง หมู่ น้ี มา เถิง ต้าน เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ บ่ เยยี
ะ บาป แต่ ถ้า ใผ เยยีะ บาป เฮา ก็ มี ผู้ จ้วย ออ้นวอน พระบิดา 
แตน เฮา คือ พระเยซู ครสิต์ ผู้ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม 2 พระองค์ 
เป๋น เครือ่ง ปู่จา ฮบั เอา ความ บาป ของ เฮา ไป พระองค์ บ่ ได้ ฮบั 
เอา ความ บาป ของ หมู่ เฮา เต้าอัน้ แต่ ฮบั เอา ของ คน ตึง โลก ไป 
ตวย

3 ถ้า เฮา ฮกัษา กําสัง่ ของ พระเจ้า เฮา ก็ จะ มัน่ใจ๋ ได้ วา่ เฮา 
ฮู้จัก พระองค์ แต๊ ๆ 4 คน ต้ี อู ้วา่ เฮา ฮู้จัก พระเจ้า แต่ บ่ ได้ เยยี
ะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์ ก็ เป๋น คน ขี้ จุ เขา บ่ ได้ ฮู้ จัก ความ 
จรงิ 5 แต่ คน ต้ี เยยีะ ต๋าม ถ้อยกํา ของ พระเจ้า น้ัน ความ ฮกั 
ของ พระองค์ ก็ สมบูรณ์ ใน คน น้ัน อยา่ง แต๊ จรงิ สิง่ น้ี เยยีะ หื้อ 
เฮา แน่ใจ๋ วา่ เฮา มี ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ 6 คน ต้ี อู ้วา่ ตัว๋ 
เก่า มี ความ สัมพันธ ์กับ พระองค์ ก็ ต้อง ใจ๊ จีวติ เหมือน กับ พระ
เยซู ตวย

กําสัง่ หื้อ เฮา ฮกั คน อื่น
7 ต้าน ตังหลาย ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย ข้าพเจ้า บ่ ได้ เขียน กํา 

สัง่ ใหม่ ขึ้น เน่อ แต่ เขียน กํา สัง่ เก่า ต้ี ต้าน ตังหลาย มี อยู ่แล้ว 
ตัง้แต่ เก๊า เหงา้ กํา สัง่ เก่า อนั น้ัน ต้าน ตังหลาย เกย ได้ยนิ มา 
แล้ว 8 กํา สัง่ ต้ี ข้าพเจ้า เขียน หื้อ ต้าน น้ัน ก็ ยงั นับ วา่ ใหม่ อยู่
ต้าน จะ หนั ความ จรงิ ของ กําสัง่ ใหม่ น้ี ได้ ใน พระครสิต์ กับ ใน 
ตัว๋ หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ความ มืด ก่ําลัง ผ่าน ป๊น ไป ความ เป่งแจ้ง 
อนั แต๊ จรงิ ก็ ได้ ส่อง เข้า มา แล้ว

9 ถ้า ใผ คน ใด อู ้วา่ เขา อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง แต่ ยงั จัง ป้ีน้อง 
ผูเ้จ้ือ ของ ตัว๋ อยู่ คน น้ัน ก็ ยงั อยู ่ใน ความ มืด 10 คน ต้ี ฮกั ป้ีน้อง 
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ผู้เจ้ือ ของ เขา ก็ อยู ่ใน ความ เป่งแจ้ง เขา จะ บ่ มี อะหยงั เลย ต้ี 
จะ เป๋น เหตุ หื้อ เขา เยยีะ บาป 11 แต่ คน ต้ี ยงั จัง ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ 
ของ ตัว๋ ก็ ยงั อยู ่ใน ความ มืด เขา เผียบ เหมือน ก่ําลัง เตียว อยู ่
ใน ความ มืด เขา บ่ ฮู ้วา่ ก่ําลัง เตียว ไป ต้ี ไหน ยอ้น ความ มืด เยยี
ะ หื้อ ต๋า ของ เขา บอด ไป เหยี แล้ว

12 ลูก ๆ เหย ต้ี ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย น้ี มา เถิง หมู่ ต้าน ก็ 
ยอ้น พระเจ้า ได้ ยกโต้ษ บาป ของ หมู่ ต้าน แล้ว ยอ้น หนั แก่ พระ
เยซู ครสิต์

13 คน ต้ี เป๋น ป้อ อุย๊ ตัง หลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน
ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย ฮู้จัก พระองค์ ผู้ เป๋น อยู ่ตัง้แต่ เก๊าหวัที 
แล้ว คน เป๋น คน หนุ่ม ตังหลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน
ยอ้น หมู่ ต้าน มี ชยั เหนือ มาร แล้ว

14คน ต้ี เป๋น ลูก ตังหลาย ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ 
ต้าน ตังหลาย ฮูจั้ก พระบิดา คน ต้ี เป๋น ป้ออุย๊ ตังหลาย ข้าพเจ้า 
เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น วา่ ต้าน ตังหลาย ฮู้จัก พระองค์ ผู้ เป๋น 
อยู ่ตัง้แต่ เก๊าหวัที แล้ว คน ต้ี เป๋น คน หนุ่ม ตังหลาย ข้าพเจ้า 
เขียน เถิง หมู่ ต้าน ยอ้น หมู่ ต้าน มี แฮง มี กํา๋ลัง นัก กับ ถ้อยกํา 
ของ พระเจ้า อยู ่ใน ใจ๋ ต้าน ตังหลาย กับ หมู่ ต้าน มี ชยั เหนือ มาร 
แล้ว

15 หา้ม ฮกั โลก ตึง สิง่ ของ ใน โลก น้ี เน่อ ถ้า คน ใด ฮกั โลก น้ี
คน น้ัน ก็ บ่ ฮกั พระบิดา 16 ยอ้น กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ใน โลก น้ี คือ กิเลส 
ตัณ๋หา ของ เน้ือหนัง กิเลส ตัณ๋หา ของ ต๋า กับ ก๋าน อวด ตัว๋ วา่ มี 
ทรพัย ์สมบัติ นัก สิง่ หมู่ น้ี บ่ ได้ มา จาก พระบิดา แต่ มา จาก โลก 
น้ี 17 โลก น้ี ตึง กิเลส ตัณ๋หา ของ โลก ก่ําลัง สิน้สุด ไป แต่ คน ต้ี 
เยยีะ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า จะ มี จีวติ อยู ่ตลอด ไป

บ่ ดี ติดต๋าม ศัตรู ๋ของ พระครสิต์
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18 ลูก ๆ เหย ต๋อน น้ี เป๋น ยุค สุดต๊าย แล้ว ต๋าม ต้ี ต้าน ตัง
หลาย เกย ได้ยนิ วา่ ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ก่ําลัง จะ มา บ่าเด่ียว 
น้ี ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ก็ ได้ มา กัน๋ นัก แล้ว ยอ้นจาอัน้ เฮา จึง ฮู ้
วา่ ต๋อน น้ี เป๋น ยุค สุดต๊าย 19 ศัตรู ๋หมู่ น้ี เป๋น หมู่ ต้ี ได้ ละ หมู่ เฮา 
ไป แต่ หมู่ เขา บ่ ได้ เป๋น คน ของ หมู่ เฮา แต๊ ๆ ถ้า เป๋น ก็ จะ ต้อง 
อยู ่ตวย เฮา ต่อไป แต่ หมู่ เขา ละ หมู่ เฮา ไป แล้ว แสดง วา่ บ่ มี ใผ 
สัก คน ใน หมู่ เขา ต้ี เป๋น คน ของ หมู่ เฮา แต๊ ๆ

20 แต่ หมู่ ต้าน ได้ฮบั ก๋าน เจิม จาก พระองค์ ผู้ บรสุิทธิ ์น้ัน จา
อัน้ หมู่ ต้าน จึง ฮู ้ความ จรงิ 21 ต้ี ข้าพเจ้า เขียน เถิง หมู่ ต้าน บ่ ใจ้ 
วา่ ยอ้น หมู่ ต้าน บ่ ฮู ้ความ จรงิ น้ี แต่ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว กับ 
ยงั ฮู ้แหม วา่ กําจุกําล่าย บ่ ได้ ออก มา จาก ความ จรงิ

22 ใผ เป๋น คน ขี้ จุ ก็ คือ คน ต้ี อู ้วา่ พระเยซู บ่ ใจ้ พระครสิต์ คน 
น้ัน ละ เป๋น ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ เขา บ่ ยอมฮบั พระบิดา ตึง พระ
บุตร ตวย 23 คน ใด ต้ี บ่ ยอมฮบั พระบุตร คน น้ัน ก็ บ่ มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระบิดา คน ใด ต้ี ยอมฮบั พระบุตร คน น้ัน ก็ มี 
ความ สัมพันธ ์กับ พระบิดา ตวย

24 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เก็บ ฮกั ษา กํา สัง่ สอน ต้ี ต้าน ได้ยนิ มา 
ตัง้แต่ เก๊า ยอ้น วา่ ถ้า ต้าน ฮกัษา กํา สัง่ สอน น้ี ไว้ ต้าน ก็ จะ ติด
สนิท กับ พระบุตร ตึง พระบิดา ตลอด ไป 25 อนั น้ี เป๋น สิง่ ต้ี พระ
เยซู ได้ สัญญา ไว ้กับ หมู่ เฮา คือ หื้อ เฮา มี จีวติ นิรนัดร์

26 ข้อความ ตึงหมด ต้ี ข้าพเจ้า เขียน มา หื้อ ต้าน ตังหลาย 
น้ี เป๋น เรือ่ง เก่ียวกับ คน หมู่ น้ัน ต้ี ฮ ิมา จุ ล่าย ต้าน ตังหลาย
27 ส่วน ต้าน ตังหลาย ได้ ฮบั ก๋าน เจิม จาก พระองค์ แล้ว พระ
วญิญาณ บรสุิทธิ ์ก็ อยู ่กับ ต้าน ตังหลาย จึง บ่ จํา๋เป๋น ต้อง มี ใผ 
มา สอน ต้าน ตังหลาย แหม ยอ้น วา่ พระวญิญาณ น้ัน ได้ สอน 
ต้าน หื้อ ฮู ้หมด แล้ว กับ สิง่ ต้ี พระองค์ สอน ก็ เป๋น ความ จรงิ 
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บ่ ใจ้ จุ ก็ หื้อ เยยีะ ต๋าม กํา สัง่ สอน ของ พระองค์ แล้ว จีวติ ของ 
ต้าน จะ ติดสนิท กับ พระองค์

28 บ่าเด่ียว น้ี ลูก ๆ เหย จง ติดสนิท กับ พระครสิต์ เป้ือ วา่ 
เม่ือ พระองค์ มา ป๋ากฏ เฮา ตังหลาย จะ มี ความ มัน่ใจ๋ จะ บ่ อาย 
ต่อหน้า พระองค์ เม่ือ พระองค์ มา 29 ต้าน ตังหลาย ฮู ้แล้ว วา่ 
พระครสิต์ เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ตลอด จาอัน้ ต้าน ก็ ต้อง ฮู ้วา่ 
คน ต้ี เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ก็ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า

3
เฮา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า

1 ลอง ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ พระบิดา ฮกั เฮา นัก ขนาด ไหน เถิง ได้ 
ฮอ้ง เฮา วา่ เป๋น ลูก ของ พระองค์ แล้ว เฮา ก็ เป๋น จาอัน้ แต๊ ๆ
โลก บ่ ฮู้ จัก เฮา ก็ ยอ้น วา่ โลก บ่ ฮู้ จัก พระองค์ 2 ต้าน ต้ี ฮกั ตัง
หลาย ต๋อน น้ี เฮา ได้ เป๋น ลูก ของ พระเจ้า แล้ว เฮา ยงั บ่ ฮู ้วา่ ต่อ 
ไป ตังหน้า เฮา จะ เป๋น จาใด แต่ เฮา ฮู ้วา่ เม่ือ พระครสิต์ มา ป๋า
กฏ เฮา จะ เป๋น เหมือน พระองค์ ยอ้น วา่ เฮา จะ หนั พระองค์ 
ต๋าม ต้ี พระองค์ เป๋น แต๊ ๆ 3 กู้ คน ต้ี มี ความ หวงั ใน พระครสิต์ จา
อี้ ก็ จะ เยยีะ ตัว๋ หื้อ บรสุิทธิ ์เหมือน อยา่ง ต้ี พระครสิต์ บรสุิทธิ์

4 กู้ คน ต้ี เยยีะ บาป ก็ เยยีะ ผิด บท บัญญัติ ของ พระเจ้า ยอ้น 
วา่ บาป เป๋น ก๋าน ผิด ต่อ บท บัญญัติ ของ พระเจ้า 5 หมู่ ต้าน ก็ ฮู ้
แล้ว วา่ ก๋าน ต้ี พระครสิต์ มา ป๋ากฏ น้ัน ก็ เป้ือ มา ฮบั เอา ความ 
บาป ของ คน ตังหลาย ไป จ๋น หมด จ๋น เส้ียง ใน พระองค์ น้ัน บ่ มี 
ความ บาป อนั ใด เลย 6 คน ใด ต้ี ติดสนิท กับ พระองค์ ก็ จะ บ่ เยยี
ะ บาป แหม ต่อไป ส่วน คน ต้ี ยงั เยยีะ บาป อยู่ คน น้ัน ยงั บ่ เกย 
หนั พระองค์ ยงั บ่ ฮูจั้ก พระองค์ ตวย

7 ลูก ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หา้ม หื้อ ใผ มา จัก๊ จู๋ง หื้อ หลง ไป เน่อ
คน ต้ี เยยีะ ใน สิง่ ต้ี ถูกต้อง ก็ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม เหมือน 



1 ยอหน์ 3:8 vii 1 ยอหน์ 3:18

พระครสิต์ เป๋น คน ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ของ พระเจ้า 8 คน ใด ต้ี 
ยงั เยยีะ บาป อยู่ คน น้ัน ก็ เป๋น ของ มาร ยอ้น วา่ มาร ได้ เยยี
ะ บาป มา ตัง้แต่ เม่ือ เก๊าหวัที แล้ว น่ี เป๋น เหตุ ต้ี พระบุตร ของ 
พระเจ้า มา ป๋ากฏ เป้ือ มา ทําลาย ก๋าน งาน ของ มาร เหยี

9คน ใด ต้ี เกิด จาก พระเจ้า คน น้ัน จะ บ่ เยยีะ บาป แหม ต่อไป
ยอ้น วา่ ตัว๋ เขา มี เจ๊ือ ของ พระเจ้า อยู่ เขา เป๋น ลูก ของ พระเจ้า 
แล้ว จึง เยยีะ บาป แหม บ่ ได้ 10 จาอัน้ เฮา จึง ฮู ้ได้ วา่ ใผ เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า ใผ เป๋น ลูก ของ มาร คน ต้ี บ่ เยยีะ สิง่ ต้ี ถูกต้อง กา
วา่ บ่ ได้ ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ ก็ บ่ ใจ้ ลูก ของ พระเจ้า

เฮา ต้อง ฮกั เซิง่ กัน๋ และ กัน๋
11 หมู่ ต้าน ได้ยนิ ได้ ฟัง กําสอน น้ี มา ตัง้แต่ เก๊า แต่ เหงา้ แล้ว 

วา่ หื้อ เฮา ฮกั กัน๋ และ กัน๋ 12 หา้ม เป๋น เหมือน คาอนิ ต้ี เป๋น ของ 
มาร แล้ว ได้ ฆ่า น้อง บ่าว ของ ตัว๋ เขา ฆ่า น้อง เยยีะ หยงั ก็ ยอ้น 
วา่ ก๋าน ของ เขา เป๋น ก๋าน บ่ ดี แต่ ก๋าน ของ น้อง บ่าว น้ัน ถูกต้อง 
ต๋าม ธรรม

13 ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ตังหลาย บ่ ถ้า งดื เน่อ ต้ี โลก น้ี จัง ต้าน 14 เฮา 
ฮู ้วา่ เฮา เกย เป๋น เหมือน คน ต้ี ต๋าย ไป แล้ว ได้ฮบั จีวติ ใหม่ เฮา 
ฮู ้ได้ ยอ้น เฮา ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เฮา ส่วน คน ต้ี บ่ ฮกั คน อื่น ก็ 
เหมือน เป๋น คน ต้ี ยงั อยู ่ใน ความ ต๋าย 15 คน ใด ต้ี จัง ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ ของ เขา ก็ เป๋น ฆาตกร หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว วา่ คน ต้ี เป๋น ฆาตกร 
จะ บ่ มี จีวติ นิรนัดร์ 16 จาอี ้เฮา จึง ฮู ้วา่ ความ ฮกั เป๋น จาใด
คือ พระครสิต์ ได้ สละ จีวติ ของ พระองค์ เป้ือ เฮา ตังหลาย เฮา 
ก็ สมควร จะ สละ จีวติ ของ เฮา เป้ือ ป้ีน้อง ผู้ เจ้ือ ของ เฮา ตวย
17 คน ต้ี มี ทรพัย ์สมบัติ นัก เม่ือ หนั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ เขา ยาก 
จ๋น ต้อง ก๋าน ความ จ้วย เหลือ แต่ ใจ๋จืดใจ๋ดํา บ่ ยอม จ้วย แล้ว 
เขา อู ้ได้ จาใด วา่ เขา ฮกั พระเจ้า 18 ลูก ต้ี ฮกั ตังหลาย เหย หื้อ 
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เฮา ฮกั กัน๋ แต๊ ๆ โดย ก๋าน เยยีะ สิง่ ต้ี ดี หื้อ กัน๋ บ่ ใจ้ ก้า อู ้บ่ ดาย 
เน่อ

19 ยอ้น จา อี ้เฮา จึง ฮู ้วา่ เฮา อยู ่ฝ่าย ความ จรงิ กับ เฮา 
สามารถ ต้ี จะ มี สันติสุข ต่อหน้า พระเจ้า 20 เถิงแม้ วา่ ใจ๋ ของ 
เฮา จะ ฟ้อง วา่ เฮา ผิด เฮา ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า น้ัน เป๋น ใหญ่ เหลือ ใจ๋ 
ของ เฮา กับ พระองค์ ฮู ้หมด กู้ สิง่ กู้ อยา่ง

21 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ถ้า ใจ๋ เฮา บ่ ฟ้อง วา่ เฮา เยยีะ ผิด เฮา 
ก็ มี ความ มัน่ใจ๋ ต้ี จะ เข้า หา พระเจ้า 22 กับ เฮา จะ ได้ฮบั กู้ สิง่ ต้ี 
เฮา ขอ จาก พระเจ้า ยอ้น วา่ เฮา เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์ 
กับ เยยีะ สิง่ ต้ี พระองค์ ปอใจ๋ 23 กําสัง่ ของ พระองค์ คือ หื้อ เฮา 
เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ กับ หื้อ เฮา 
ฮกั กัน๋ เหมือน อยา่ง ต้ี พระองค์ ได้ สัง่ เฮา ไว้ 24 คน ต้ี เยยีะ ต๋าม 
กํา สัง่ ของ พระเจ้า ก็ ติดสนิท กับ พระเจ้า แล้ว พระเจ้า ก็ ติด
สนิท กับ เขา ตวย เฮา ฮู ้วา่ พระเจ้า ติดสนิท กับ เฮา ยอ้น วา่ พระ
วญิญาณ ต้ี พระองค์ หื้อ กับ เฮา ก็ อยู ่ใน ใจ๋ ของ เฮา

4
ยอหน์ เตือ๋น หื้อ หละวงั ผู้ สอน ผิด

1 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย หา้ม เจ้ือ กู้ คน ต้ี อา้ง วา่ อู ้โดย พระ
วญิญาณ แต่ หื้อ ทดสอบ หมู่ เขา วา่ มี วญิญาณ ต้ี มา จาก 
พระเจ้า แต๊ ก่อ ยอ้น วา่ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ตัว๋ ป๋อม นัก ขนาด ออก มา ใคว ่โลก แล้ว 2 ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน จะ 
สามารถ ฮู้จัก พระวญิญาณ ของ พระเจ้า ได้ คือ ถ้า คน ต้ี อา้ง 
ตัว๋ น้ัน ยอมฮบั วา่ พระเยซู ครสิต์ มา เกิด เป๋น มนษุย ์ใน โลก น้ี
ก็ แสดง วา่ คน น้ัน มี วญิญาณ ต้ี มา จาก พระเจ้า 3 แต่ ถ้า คน ใด 
บ่ ยอมฮบั เรือ่ง ของ พระเยซู คน น้ัน ก็ มี วญิญาณ ต้ี บ่ ได้ มา จาก 
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พระเจ้า เขา เป๋น ศัตรู ๋ของ พระครสิต์ ต้ี ต้าน ได้ยนิ วา่ ศัตรู ๋ของ 
พระครสิต์ ก่ําลัง จะ มา กับ บ่าเด่ียว น้ี ก็ อยู ่ใน โลก น้ี แล้ว

4 ลูก ๆ เหย หมู่ ต้าน เป๋น ของ พระเจ้า จึง มี ชยั เหนือ คน หมู่ 
น้ัน เน่อ ยอ้น วา่ พระวญิญาณ ต้ี อยู ่ใน หมู่ ต้าน ยิง่ใหญ่ เหลือ 
วญิญาณ ต้ี อยู ่ใน คน ของ โลก น้ี 5 หมู่ เขา เป๋น ของ โลก น้ี ยอ้น 
จาอัน้ สิง่ ต้ี หมู่ เขา อู ้ก็ มา จาก โลก น้ี กับ คน ใน โลก ก็ ฟัง หมู่ เขา
6 แต่ หมู่ เฮา เป๋น ของ พระเจ้า คน ต้ี ฮู้จัก พระเจ้า ก็ ฟัง เฮา แต่ 
คน ต้ี บ่ เป๋น ของ พระเจ้า ก็ บ่ ฟัง เฮา จาอัน้ เฮา จึง สามารถ ฮู ้ได้ 
วา่ คน ไหน มี วญิญาณ ของ ความ จรงิ กาวา่ มี วญิญาณ ต้ี จุล่า
ย

ความ ฮกั มา จาก พระเจ้า
7 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ขอ หื้อ เฮา ฮกั กัน๋ ไว ้เน่อ ยอ้น วา่ ความ 

ฮกั น้ัน มา จาก พระเจ้า คน ต้ี ฮกั เซิง่ กัน๋ และ กัน๋ ก็ เป๋น ลูก ของ 
พระเจ้า กับ ฮู้จัก พระเจ้า 8 ส่วน คน ต้ี บ่ ได้ ฮกั เซิง่ กัน๋ และ กัน๋
ก็ บ่ ฮู้ จัก พระเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า เป๋น ความ ฮกั 9 น่ี คือ วธิ ีต้ี 
พระเจ้า แสดง ความ ฮกั ต่อ เฮา คือ พระองค์ ส่ง พระบุตร องค์ 
เดียว ของ พระองค์ มา อยู ่ใน โลก น้ี เป้ือ เฮา จะ มี จีวติ นิรนัดร ์
โดย ผ่าน ตาง พระบุตร ของ พระองค์ น้ัน 10 ความ ฮกั ก็ เป๋น จา
อี ้ละ บ่ ใจ้ วา่ เฮา ฮกั พระเจ้า แต่ วา่ พระองค์ ฮกั เฮา จึง ส่ง พระ
บุตร ของ พระองค์ มา เป๋น เครือ่ง ปู่จา เป้ือ ฮบั เอา ความ บาป 
ของ เฮา ไป

11 ต้าน ต้ี ฮกั ตังหลาย ถ้า พระเจ้า ฮกั เฮา ขนาด น้ี เฮา ก็ ควร 
จะ ฮกั กัน๋ ตวย 12 บ่ มี ใผ เกย หนั พระเจ้า แต่ ถ้า เฮา ฮกั กัน๋
พระเจ้า ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ เฮา ความ ฮกั ของ พระองค์ 
ก็ สมบูรณ์ ใน จีวติ ของ เฮา

13 จาอัน้ เฮา เถิง ฮู ้วา่ เฮา เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ พระองค์
พระองค์ ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ เฮา คือ พระองค์ หื้อ พระ



1 ยอหน์ 4:14 x 1 ยอหน์ 5:3

วญิญาณ อยู ่ใน ใจ๋ ของ เฮา 14 เฮา ได้ หนั แล้ว กับ เป๋น พยาน 
บอก คน ตังหลาย วา่ พระบิดา ส่ง พระบุตร ของ พระองค์ มา 
เป๋น ผู้จ้วย หื้อ โลก น้ี รอด ป๊น บาป โต้ษ 15 คน ต้ี ยอมฮบั วา่ พระ
เยซู เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า พระเจ้า ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว 
กัน๋ กับ คน น้ัน กับ คน น้ัน ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ พระเจ้า
16 ยอ้น จาอัน้ เฮา ตังหลาย เถิง ฮู ้ตึง ไว้วางใจ๋ ใน ความ ฮกั ต้ี 
พระเจ้า มี ต่อ เฮา พระเจ้า เป๋น ความ ฮกั คน ต้ี ฮกั พระเจ้า กับ 
ฮกั คน อื่น ก็ เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ พระเจ้า พระองค์ ก็ เป๋น 
น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ กับ คน น้ัน 17ยอ้น จาอี ้ความ ฮกั ของ พระเจ้า 
จึง สมบูรณ์ ใน หมู่ เฮา เฮา ก็ เลย มี ความ มัน่ใจ๋ ใน วนั ตัดสิน 
ลงโต้ษ บาป ยอ้น วา่ พระครสิต์ เป๋น จาใด เฮา ก็ เป๋น จาอัน้ ใน 
โลก น้ี 18 เม่ือ พระเจ้า ฮกั เฮา เฮา ก็ บ่ มี ความ กัว๋ ยอ้น ความ ฮกั 
ต้ี สมบูรณ์ ของ พระองค์ น้ัน ได้ ไล่ ความ กัว๋ ออก ไป หมด แล้ว
ความ กัว๋ น้ัน เก่ียวกับ ก๋าน ถูก ลงโต้ษ กับ คน ต้ี ยงั กัว๋ น้ัน ก็ 
แสดง วา่ ความ ฮกั ของ พระองค์ ยงั บ่ สมบูรณ์ ใน คน น้ัน เต้ือ

19 ต้ี หมู่ เฮา ฮกั ก็ ยอ้น วา่ พระเจ้า ฮกั เฮา ก่อน 20 ถ้า คน ใด อู ้
วา่ �เฮา ฮกั พระเจ้า� แต่ ยงั จัง ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ ของ ตัว๋ อยู่ คน น้ัน 
ก็ ขี้ จุ ยอ้น คน ต้ี บ่ ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ ต้ี ผ่อ หนั ได้ แล้ว จะ ฮกั 
พระเจ้า ต้ี ผ่อ บ่ หนั ได้ จาใด 21 น่ี เป๋น กําสัง่ ต้ี พระเจ้า หื้อ กับ เฮา
คือ คน ต้ี ฮกั พระเจ้า ต้อง ฮกั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ เก่า ตวย

5
ลูก ของ พระเจ้า มี ชยั เหนือ โลก น้ี แล้ว

1 คน ต้ี เจ้ือ วา่ พระเยซู เป๋น พระครสิต์ ก็ ได้ จ้ือ วา่ เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า กับ คน ต้ี ฮกั ป้อ ก็ จะ ฮกั ลูก ๆ ของ เขา ตวย 2 เฮา 
จะ ฮู ้ได้ วา่ เฮา ตังหลาย ฮกั ลูก ของ พระเจ้า แต๊ ก็ ต่อ เม่ือ เฮา ฮกั 
พระเจ้า กับ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์ 3 ความหมาย ของ 
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ก๋าน ฮกั พระเจ้า คือ เฮา จะ เยยีะ ต๋าม กําสัง่ ของ พระองค์ กับ 
กําสัง่ ของ พระองค์ ก็ บ่ ยาก 4 ยอ้น คน ต้ี เป๋น ลูก ของ พระเจ้า ก็ 
มี ชยั เหนือ โลก ความ เจ้ือ ของ เฮา เอง คือ ตาง ต้ี จะ มี ชยั เหนือ 
โลก ได้ 5 ใผ ต้ี มี ชยั เหนือ โลก น้ี ได้ ก็ คือ คน ต้ี เจ้ือ วา่ พระเยซู 
เป๋น พระบุตร ของ พระเจ้า

พระเจ้า อู ้กับ เฮา เรือ่ง ของ พระบุตร
6 พระเยซู ครสิต์ เป๋น ผู้ ต้ี มา โดย น้ํา กับ เลือด พระองค์ บ่ ได้ 

มา โดย น้ํา เต้า อัน้ แต่ มา โดย น้ํา กับ เลือด พระวญิญาณ ก็ 
ยนืยนั วา่ เรือ่ง น้ี เป๋น ความ จรงิ ยอ้น พระวญิญาณ เป๋น ความ 
จรงิ 7 มี อยู ่สาม อยา่ง ต้ี ยนืยนั วา่ เรือ่ง น้ี เป๋น ความ จรงิ คือ
8 พระวญิญาณ น้ํา กับ เลือด ตึง สาม อยา่ง น้ี ยนืยนั เหมือน 
กัน๋ หมด 9 ถ้า เฮา เจ้ือถือ พยาน ต้ี เป๋น มนษุย ์ได้ กําพยาน ของ 
พระเจ้า ก็ น่า เจ้ือ ถือ นัก เหลือ น้ัน แหม ยอ้น วา่ พระเจ้า เอง 
เป๋น พยาน หื้อ กับ พระบุตร ของ พระองค์ 10 คน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ 
ใน พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ มี กําพยาน ของ พระเจ้า อยู ่ใน ใจ๋ 
ของ เขา แล้ว คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ก็ หา วา่ พระเจ้า ขี้ จุ ยอ้น วา่ 
เขา บ่ เจ้ือ ใน กํา ยนืยนั ของ พระเจ้า ต้ี เก่ียวกับ พระบุตร ของ 
พระองค์ 11 สิง่ ต้ี พระเจ้า ยนืยนั กับ เฮา คือ พระองค์ ได้ หื้อ จี
วติ นิรนัดร ์กับ เฮา แล้ว กับ เฮา ได้ จีวติ น้ัน ผ่าน ตาง พระบุตร 
ของ พระองค์ 12 คน ต้ี ติดสนิท กับ พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ มี จี
วติ น้ัน แต่ คน ต้ี บ่ ติดสนิท กับ พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ บ่ มี จีวติ 
น้ัน

จีวติ นิรนัดร์
13 ข้าพเจ้า เขียน เรือ่ง น้ี เถิง หมู่ ต้าน ต้ี เจ้ือ วางใจ๋ ใน พระ

บุตร ของ พระเจ้า เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ฮู ้วา่ ต้าน มี จีวติ นิรนัดร์ 14 น้ี 
เป๋น ความ มัน่ใจ๋ ต้ี หมู่ เฮา มี อยู ่ใน ก๋าน อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า
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คือ วา่ ถ้า เฮา จะ ขอ สิง่ ใด ต๋าม ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋ พระองค์ ก็ จะ 
โผด ฟัง เฮา 15 ถ้า เฮา ฮู ้วา่ พระองค์ ฟัง เฮา บ่ วา่ เฮา จะ ขอ อะ
หยงั ก็ ต๋าม เฮา ก็ ฮู ้วา่ พระเจ้า จะ หื้อ ต๋าม ต้ี เฮา ขอ น้ัน

16 คน ต้ี หนั ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ของ ตัว๋ เก่า เยยีะ บาป แต่ เป๋น บาป 
ต้ี บ่ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย เขา ควร จะ อธษิฐาน ต่อ พระเจ้า หื้อ 
นํา ป้ีน้อง คน น้ัน กลับใจ๋ จาก บาป แล้ว พระเจ้า จะ หื้อ จีวติ กับ 
ป้ีน้อง คน น้ัน ข้าพเจ้า ก่ําลัง อู ้เถิง คน ต้ี เยยีะ บาป ต้ี บ่ นํา ไป 
เถิง ความ ต๋าย แต่ บาป ต้ี นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ก็ มี เหมือน กัน๋
ข้าพเจ้า บ่ ได้ อู ้หื้อ ต้าน อธษิฐาน สําหรบั คน ต้ี เยยีะ บาป จาอัน้ 
เน่อ 17 ก๋าน เยยีะ ผิด กู้ อยา่ง เป๋น ความ บาป แต่ บาป บาง อยา่ง 
ต้ี บ่ นํา ไป เถิง ความ ต๋าย ก็ มี

18 เฮา ฮู ้วา่ คน ต้ี เป๋น ลูก ของ พระเจ้า จะ บ่ เยยีะ บาป แหม 
ต่อไป พระบุตร ของ พระเจ้า ก็ ผ่อกอย หื้อ เขา ปลอดภัย มาร 
ฮา้ย จะ บ่ สามารถ เยยีะ อะหยงั เขา ได้ 19 เฮา ฮู ้วา่ เฮา เป๋น ลูก 
ของ พระเจ้า เถิงแม้ วา่ มาร ก่ําลัง ครอบครอง โลก น้ี อยู ่ก็ ต๋าม
20แต่ เฮา ก็ ฮู ้วา่ พระบุตร ของ พระเจ้า มา แล้ว กับ หื้อ ความ เข้า
ใจ๋ กับ เฮา เป้ือ เฮา จะ ฮูจั้ก พระเจ้า ผู้ เป๋น ความ จรงิ เฮา มี ความ 
สัมพันธ ์กับ พระองค์ ผู้ เป๋น ความ จรงิ น้ัน โดย ความ สัมพันธ ์
ต้ี เฮา มี กับ พระเยซู ครสิต์ พระบุตร ของ พระองค์ พระองค์ ผู้ น้ี 
เป๋น พระเจ้า เต้ียง แต๊ กับ เป๋น ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ คน มี จีวติ นิรนัดร์
21 ลูก ๆ เหย จง หละวงั ตัว๋ หา้ม ไป เก่ียวข้อง กับ ฮูป เคารพ เน่อ
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