1 ยอห์น 1:1

1

1 ยอห์น 1:3

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อ ว่า อัครสาวกยอห์น เป็น ผู้เขียนจดหมาย
ฉบับนี้ รวมทัง้ พวกบรรพบุ รุษ ของคริสตจักรก็มีความเห็น
พ้องกันว่ายอห์นเป็นผู้เขียน และการใช้ภาษาของจดหมาย
ฉบับนี้ก็เหมือนกับ การใช้ ภาษาในหนั งสือ ยอห์น จดหมาย
ฉบับนี้อาจจะเขียนขึ้นประมาณปีค.ศ. 85 หรือ 90 จากเมือง
เอเฟซัส ซึ่ง เป็นที่ อาศัย ของยอห์น จดหมายฉบับนี้ เน้ น ถึง
ความ รัก ของ คริสเตียน ความ สัมพันธ์ระหว่าง เรา กับ พระ
บิดา และการดําเนิ น ในความสว่าง จดหมายฉบับนี้ เตือน
ให้ เราระวัง เกี่ยวกับ วิญญาณเท็จ และให้ เราแน่ ใจเกี่ยวกับ
ความ รอด ของ เรา จด หมาย ฉบับนี้ ขอ ให้เรา นํา วิญญาณ
ของ คน บาป มา ถึง พระเจ้า ผู้ทรง ประทาน ชี วิตนิ รัน ดร์ให้
(5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์

1 ซึ่งได้ทรงเป็ นอยูตั
่ ง้ แต่เริม
่ แรก ซึ่งเราทัง้ หลายได้ยิน ซึ่ง

เราได้เห็นกับตา ซึ่งเราได้พน
ิ ิ จดู และจับต้องด้วยมือของเรา
เกี่ย วกับ พระวาทะแห่ง ชีวต
ิ 2 (และชี วตน
ิ น
ั ้ ได้ปรากฏ และ
เราได้เห็น และเป็น พยาน และประกาศชี วตน
ิ ิ รน
ั ดร์นั้น แก่
ท่านทัง้ หลาย ชีวิตนัน
้ ได้ดํารงอยูกั
่ บพระบิดา และได้ปรากฏ
แก่เราทัง้ หลาย)
การมีสามัคคีธรรมกับ พระบิดาและพระบุตร นํา มาซึ่ง
ความยินดีอน
ั เต็มเปี่ ยม
3 ซึ่ง เราได้เห็น และได้ยน
ิ นั ้น เราก็ได้ประกาศแก่ ท่านทัง้
หลาย เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ ร่วม สามัคคี ธรรม กับ เรา
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แท้จริง เรา ทัง้ หลาย ก็ ร่วม สามัคคี ธรรม กับ พระ บิดา และ
กับ พระ เยซูคริสต์พระ บุตร ของ พระองค์ 4 และ เรา เขียน
ข้อความเหล่านี้ ถึงท่านทัง้ หลาย เพื่อความยินดีของท่านจะ
ได้เต็มเปี่ ยม
บาปที่ไม่ได้สารภาพและชําระเสียก็ขัดขวางการสามัคคี
ธรรมกับพระเจ้า
5 แล้วนี่ เป็ น ข้อความ ที่ เรา ได้ยน
ิ จาก พระองค์ และ
ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย คือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่าง
และไม่มีความมืดอยู่ ในพระองค์เลย 6 ถ้า เราจะว่า เราร่วม
สามัคคีธรรมกับพระองค์ และยังดําเนิ นอยู่ในความมืด เรา
ก็พูดมุสา และไม่ได้ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามความจริง 7 แต่ถ้า เรา
ดําเนิ น อยู่ ในความสว่าง เหมือนอย่างพระองค์ ทรงสถิต ใน
ความสว่าง เราก็ รว่ มสามัคคี ธรรมซึ่งกัน และกัน และพระ
โลหิต ของ พระ เยซูคริสต์พระ บุตร ของ พระองค์ ก็ชําระ เรา
ทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้า เราทัง้ หลายจะว่า เรา
ไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยูในเราเลย
่
พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
ถ้า เราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ ซ่ือ และ
เที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชําระ
เรา ให้ พ้น จาก การ อธรรม ทัง้ สิน
้ 10 ถ้า เรา กล่าว ว่า เรา
ไม่ได้ทําบาป ก็เท่า กับ ว่า เรา ทําให้พระองค์เป็น ผู้ ตรัสมุสา
และพระดํารัสของพระองค์ก็มิได้อยูในเราทั
่
ง้ หลายเลย
9

2

พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา
ลูก เล็กๆของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียนข้อความเหล่า
นี้ ถึง ท่าน ทัง้ หลาย เพื่อ ท่าน จะ ได้ไม่ทําบาป และ ถ้า ผู้ ใด
ทําบาป เรา ก็มีพระองค์ผู้ช่วย เหลือ สถิต อยู่ กับ พระ บิดา
1
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คือ พระ เยซูคริสต์ผู้ทรง ชอบ ธรรม นั ้น 2 และ พระองค์ ทรง
เป็น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง้ หลายเพราะบาป
ของ เรา และ ไม่ใช่แต่บาป ของ เรา พวก เดียว แต่บาป ของ
มนุษย์ ทัง้ ปวง ใน โลก ด้วย 3 เรา จะ มัน
่ ใจ ได้ ว่า เรา รู จ
้ ัก
พระองค์ โดยข้อ นี้ คือ ถ้า เรารักษาพระบัญญัติของพระองค์
4 คนใดที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู จ
้ ักพระองค์” แต่มิได้รักษาพระ
บัญญัติของ พระองค์ คน นั ้นก็ เป็น คน พูดมุสา และ ความ
จริง ไม่ได้อยูในคนนั
่
้น เลย 5 แต่ผู้ใดที่ รักษาพระวจนะของ
พระองค์ ความรัก ของพระเจ้า ก็สมบูรณ์ อยูในคนนั
่
้น อย่าง
แท้จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู ว
้ า่ เราอยู่
6
ใน พระองค์ ผู้ใด กล่าว ว่า ตน อยู่ ใน พระองค์ ผู้นั ้นก็ ควร
ดําเนิ น ตาม ทาง ที่พระองค์ทรง ดําเนิ น นั ้น ด้วย 7 พีน้
่ อง ทัง้
หลาย ข้าพเจ้า ไม่ได้เขีย นพระบัญญัติใหม่ถึง ท่านทัง้ หลาย
แต่เป็น พระ บัญญัติเก่า ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย ได้มีอยูตั
่ ง้ แต่เริม
่
แรก พระ บัญญัติเก่า นั ้น คือ พระ ดํารัส ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย
ได้ยน
ิ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก แล้ว 8 อีก นั ย หนึ่ ง ข้าพเจ้า เขียน พระ
บัญญัติใหม่ถึง ท่านทัง้ หลาย และข้อ ความนั ้นก็ เป็น ความ
จริง ทัง้ ฝ่ายพระองค์ และฝ่ายท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความ
มืด นั ้น ล่วงไปแล้ว และบัดนี้ ความสว่างแท้ก็ส่องอยู่ 9 ผู้ใด
ที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของ
ตน ผู้นั ้นก็ยงั อยู่ในความมืดจนถึงบัดนี้ 10 ผู้ที่รักพี่น้องของ
ตนก็อยูในความสว่
่
าง และไม่มีโอกาสที่ จะสะดุด สําหรับ ผู้
นั ้น เลย 11 แต่ผู้ที่เกลียดชัง พี่ น้องของตนก็อยูในความมื
่
ด
และเดินในความมืด และไม่รู ว่้ าตนกําลังไปทางไหน เพราะ
ว่า ความ มืด นั ้น ได้ทําให้ตา ของ เขา บอด ไป เสีย แล้ว 12 ลูก
เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะว่า
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บาปของท่านได้รบ
ั การอภัยแล้วเพราะเห็นแก่พระนามของ
13
พระองค์ ท่านทัง้ หลายที่เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ถึง ท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รู จั
้ กกับ พระองค์ผู้ทรงดํารง
อยูตั
่ ง้ แต่เริม
่ แรก ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เป็น คน หนุ่มๆ ข้าพเจ้า
เขียน จดหมาย ถึง ท่าน เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ชัยชนะ
แก่ มาร ร้าย ท่าน ทัง้ หลาย ผู้ เป็น ลูก เล็กๆ ข้าพเจ้า เขียน
จดหมาย ถึง ท่าน เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย ได้รู จั
้ กกับ พระ บิดา
14 ท่าน ทัง
้ หลาย ที่ เป็น บิดา ข้าพเจ้า เขียน จดหมาย ถึง
ท่าน เพราะ ท่าน ทัง้ หลาย ได้รู จั
้ กกับ พระองค์ผู้ทรง ดํารง
อยูตั
่ ง้ แต่เริม
่ แรก ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เป็น คน หนุ่มๆ ข้าพเจ้า
เขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายมีกําลังมาก และ
พระวจนะของพระเจ้าดํารงอยู่ในท่านทัง้ หลาย และท่านได้
ชัยชนะแก่มารร้ายแล้ว
อย่ารักโลก
อย่า รัก โลกหรือ สิง่ ของในโลก ถ้า ผู้ ใดรัก โลก ความรัก
ต่อ พระบิดาไม่ได้อยูในผู
่
้นั ้น 16 เพราะว่า สารพัดซึ่งมีอยูใน
่
โลก คือ ตัณหา ของ เนื้ อ หนั ง และ ตัณหา ของ ตา และ
ความ เย่อ หยิง่ ใน ชีวต
ิ ไม่ได้เกิด จาก พระ บิดา แต่เกิด จาก
โลก 17 และ โลก กับ สิง่ ยัว่ ยวน ของ โลก กําลัง ผ่าน พ้น ไป
แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
15

คริสเตียน ปลอม จะ ปฏิเสธ ความ เป็น พระเจ้า ของ พระ
คริสต์
18 ลูก เล็กๆทัง
้ หลายเอ๋ย บัดนี้ เป็น วาระสุดท้ายแล้ว และ
ตามที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ฟังมาว่า ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
จะมา บัดนี้ ปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ก็มีอยูมากแล้
่
ว ฉะนั ้น เรา
จึง รู ้ วา่ บัดนี้ เป็น วาระ สุดท้าย แล้ว 19 เขา เหล่า นั ้น ได้ ออก
ไปจากพวกเรา แต่เขาเหล่านั ้นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่า ถ้า
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เขาเป็น พวกของเรา เขาจะอยู่ กับ เราต่อ ไป แต่เขาได้ ออก
ไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่ ปรากฏชัด แล้วว่า เขาเหล่า นั ้น หาใช่ พวก
ของ เรา ทุก คน ไม่ 20 ท่าน ทัง้ หลาย ได้ รับ การ ทรง เจิม จาก
พระองค์ผู้ บริสุทธิแล้
้ ก สิง่ 21 ข้าพเจ้า เขียน
์ ว และท่านก็รู ทุ
มายัง ท่านทัง้ หลายมิใช่เพราะท่านไม่รู ความจริ
้
ง แต่เพราะ
ท่าน ทัง้ หลาย รู แล้
้ ว และ รู ้ ว่า คํา มุสา ไม่ได้มา จาก ความ
จริง เลย 22 ใคร เล่า เป็น ผู้ที่พูดมุสา ไม่ใช่ใคร อื่น แต่เป็น
ผู้ที่ปฏิเสธว่า พระเยซูมิใช่พระคริสต์ ผู้ใดที่ ปฏิเสธพระบิดา
และพระบุตร ผู้นั ้น แหละเป็น ปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ 23 ผู้ใด
ที่ ปฏิเสธ พระ บุตร ผู้นั ้นก็ไม่มีพระ บิดา แต่ผู้ใด ที่ รับ พระ
บุตร ผู้นั ้นก็มีพระ บิดาด้วย 24 เหตุฉะนั ้น จง ให้ ข้อความ ที่
ท่านได้ยน
ิ มาตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยู่กับท่านเถิด ถ้าข้อความ
ที่ ท่าน ได้ยน
ิ ตัง้ แต่ ต้น นั ้น ดํา รง อยู่ กับท่าน ท่าน จะ ตังม
้ ัน
่
คง อยู่ ใน พระ บุตร และ ใน พระ บิดาด้วย 25 นี่ แหละ เป็น
พระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เรา คือชีวตน
ิ ิ รน
ั
26
ดร์นั ่นเอง ข้าพเจ้า เขียนข้อความนี้ ถึง ท่าน เกี่ย วกับ คน
เหล่านั ้นที่ ล่อลวงท่าน 27 แต่การเจิม ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั
จาก พระองค์ นั ้น ดํา รง อยู่ กับท่าน และ ท่าน ไม่ จําเป็น ต้อง
ให้ ใครมาสอนท่านทัง้ หลาย เพราะว่า การเจิมนัน
้ สอนท่าน
ให้รู ทุ
้ กสิง่ และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การเจิมนัน
้ ได้
สอนท่านทัง้ หลายมาแล้ว อย่างไร ท่านก็ จงตังม
้ ัน
่ คงอยู่ ใน
พระองค์อย่างนั ้น 28 และบัดนี้ ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงดํารง
อยู่ ใน พระองค์ เพื่อ ว่า เมื่อ พระองค์ ทรง มา ปรากฏ เรา ทัง้
หลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอายจําเพาะพระองค์
เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา 29 ถ้า ท่านทัง้ หลายรู ้วา่ พระองค์ ทรง
เป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็รู ว่้ าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบ
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ธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย

3

ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า
1 จงดูเถิด พระ บิดา ทรง โปรด ประทาน ความ รัก แก่ เรา
ทัง้ หลาย เพียง ไร ที่เรา จะ ได้ ชื่อ ว่า เป็น บุตร ของ พระเจ้า
เหตุที่โลก ไม่รู จั
้ ก เรา ทัง้ หลาย ก็เพราะ เขา ไม่รู จั
้ ก พระองค์
2 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า
และ ยัง ไม่ ปรากฏ ว่า ต่อ ไป เบื้อง หน้า เรา จะ เป็น อย่างไร
แต่เรา รู ้ วา่ เมื่อ พระองค์ เสด็จ มา ปรากฏ นั ้น เรา ทัง้ หลาย
จะ เป็น เหมือน พระองค์ เพราะ ว่า เรา จะ เห็น พระองค์
อย่าง ที่พระองค์ทรง เป็น อยูนั
่ ้น 3 และ ทุก คน ที่มีความ หวัง
เช่น นี้ ใน พระองค์ ก็ย่อม ชําระ ตน ให้บริสุทธิเหมื
อน อย่าง
์
ที่พระองค์ทร งบ ริสุทธิ์ 4 ผู้ใด ที่ กระทํา บาป ก็ ละเมิด พระ
ราช บัญญัติด้วย เพราะ ความ บาป เป็น สิง่ ที่ ละเมิด พระ
ราช บัญญัติ 5 ท่าน ทัง้ หลาย ก็รู ้ อยูแล
่ ้วว่า พระองค์ได้ทรง
ปรากฏ เพื่อ นํา บาป ทัง้ หลาย ของ เรา ไป เสีย และ บาป ใน
พระองค์ไม่มีเลย
จงระวัง “มนุษย์เก่า” ที่ยังคงทําบาปอยู่
คนใดที่ อาศัย อยู่ ในพระองค์ คนนั ้น ไม่ กระทํา บาป ผู้ใด
ที่ กระทํา บาป ผู้นั ้น ยัง ไม่ได้เห็ นพระองค์ และยัง ไม่ได้รู จั
้ ก
พระองค์ 7 ลูก เล็กๆ ทัง้ หลาย เอ๋ย อย่า ให้ ใคร ชักจูง ท่าน
ให้หลง ผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบธรรม เหมือน
อย่าง พระองค์ ทรง เป็น ผู้ชอบ ธรรม 8 ผู้ที่กระทํา บาป ก็ มา
จากพญามาร เพราะว่า พญามารได้ กระทํา บาปตัง้ แต่เริม
่
แรก พระ บุตร ของ พระเจ้า ได้ เสด็จ มา ปรากฏ ก็เพราะ เหตุ
6
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นี้ คือ เพื่อ ทรง ทําลาย กิจการ ของ พญา มาร เสีย 9 ผู้ใด
บังเกิด จาก พระเจ้า ผู้นั ้น ไม่ กระทํา บาป เพราะ เมล็ด ของ
พระองค์ดํารง อยูใน
่ ผู้นั ้น และ เขา กระทํา บาป ไม่ได้ เพราะ
เขาบังเกิด จากพระเจ้า 10 ดังนี้ แหละจึง เห็น ได้ วา่ ผู้ ใดเป็น
บุตรของพระเจ้า และผู้ ใดเป็น ลูก ของพญามาร คือ ว่า ผู้ ใด
ที่มิได้ประพฤติตาม ความ ชอบ ธรรม และ ไม่ รัก พี่ น้ อง ของ
ตน ผู้นั ้นก็มิได้มาจากพระเจ้า
คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน
นี่ เป็น คํา สัง่ สอน ที่ ท่าน ทัง้ หลาย ได้ยน
ิ มา ตัง้ แต่เริม
่
12
แรก คือ ให้ เราทัง้ หลายรัก ซึ่งกัน และกัน อย่า เป็น เหมือ
นคาอินที่มาจากมารร้ายนั ้น และได้ ฆ่าน้ องชายของตนเอง
และเหตุ ใดเขาจึง ฆ่า น้ องชาย ก็เพราะการกระทํา ของเขา
ชัว่ และ การก ระ ทํา ของ น้ อง ชาย นั ้น ชอบ ธรรม 13 พี่น้ อง
ทัง้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า ประหลาดใจถ้า โลกนี้ เกลียด
ชัง ท่าน 14 เรา ทัง้ หลาย รู ว่้ า เรา ได้ พ้น จาก ความ ตาย ไป
สู่ชีวิต แล้ว ก็เพราะเรารัก พี่น้ อง ผู้ใดที่ไม่รัก พี่ น้องของตน
ผู้นั ้นก็ ยงั อยู่ ในความตาย 15 ผู้ใดเกลียดชัง พี่ น้องของตน
ผู้นั ้นก็เป็นฆาตกร และท่านทัง้ หลายก็รู แล
้ ้วว่า ไม่มีฆาตกร
16 ดังนี้ แหละเรา
คนใดที่มีชีวิตนิ รน
ั ดร์ดํารงอยูในเขาเลย
่
จึง รู จ
้ ัก ความรัก ของพระเจ้า เพราะว่า พระองค์ได้ทรงยอม
ปล่อย วาง ชีวต
ิ ของ พระองค์ เพื่อ เรา ทัง้ หลาย และ เรา ทัง้
หลาย ก็ ควร จะ ปล่อย วาง ชีวต
ิ ของ เรา เพื่อ พีน้
่ อง 17 แต่ถ้า
ผู้ ใดมีทรัพย์ สมบัติในโลกนี้ และเห็น พี่ น้องของตนขัดสน
และ ยัง ใจจืด ใจดํา ไม่สงเคราะห์เขา ความ รัก ของ พระเจ้า
จะ ดํารง อยู่ ใน ผู้ นั ้น อย่างไร ได้ 18 ลูก เล็กๆ ทัง้ หลาย ของ
ข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยลิน
้ เท่านั ้น
แต่จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริง
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จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร

19

และ โดย เหตุนี้ เรา จึง รู ้ วา่ เรา อยู่ ฝ่าย ความ จริง และ
จะ ได้ ตัง้ ใจ ของ เรา ให้แน่ว แน่ จําเพาะ พระองค์ 20 เพราะ
ถ้า ใจ ของ เรา กล่าว โทษ ตัว เรา พระเจ้า ทรง เป็น ใหญ่ กว่า
ใจ ของ เรา และ พระองค์ ทรง ทราบ ทุก สิง่ 21 ท่าน ที่รก
ั
ทัง้ หลาย ถ้า ใจ ของ เรา ไม่ได้กล่าว โทษ เรา เรา ก็มีความ
มัน
่ ใจ จําเพาะ พระเจ้า 22 และ เรา ขอ สิง่ ใด ก็ตาม เรา ก็ จะ
ได้สิ่ง นั ้น จาก พระองค์ เพราะ เรา รักษา พระ บัญญัติของ
พระองค์ และ ปฏิ บัติสิ่ง เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็นที่ พอ พระทัย ใน
สาย พระเนตร ของ พระองค์ 23 และ นี่ เป็น พระ บัญญัติของ
พระองค์ คือ ให้ เรา ทัง้ หลาย เชื่อ ใน พระนาม ของ พระ
เยซูคริสต์พระ บุตร ของ พระองค์ และ ให้ เรา รัก ซึ่งกัน และ
กัน ตาม ที่พระองค์ได้ทร งบัญญัติไว้แก่เรา แล้ว 24 และ ทุก
คน ที่ รักษา พระ บัญญัติของ พระองค์ก็อยูใน
่ พระองค์ และ
พระองค์ทรงสถิตอยูใ่ นคนนั ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงรูว้ า่ พระองค์
ทรง สถิต อยู่ ใน เรา โดย พระ วิญญาณ ซึ่ง พระองค์ได้ทรง
โปรดประทานแก่เราแล้ว

4
1

จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย

ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย อย่า เชื่อ วิญญาณเสีย ทุกๆวิญญาณ
แต่จง พิ สูจน์ วิญญาณ เห ล่านั ้นว่า มา จาก พระเจ้า หรือ ไม่
เพราะ ว่า มีผู้พยากรณ์ เท็จเป็นอัน มาก ออก เที่ยว ไป ใน โลก
2 โดยข้อ นี้ ท่านทัง
้ หลายก็ จะรู จ
้ ัก พระวิญญาณของพระเจ้า
คือ วิญญาณ ทัง้ ปวง ที่ ยอมรับ ว่า พระ เยซูคริสต์ได้เสด็จ มา
เป็น มนุษย์ วิญญาณนั ้นก็ มาจากพระเจ้า 3 และวิญญาณ
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ทัง้ ปวงที่ไม่ยอมรับ ว่า พระเยซูคริสต์ได้เสด็จ มาเป็น มนุษย์
วิญญาณนั ้นก็ไม่ ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั ้น แหละเป็น
ปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ ยนว
ิ ่า จะมา และ
4
บัดนี้ ก็อยูในโลกแล้
่
ว ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ท่านเป็น ฝ่าย
พระเจ้า และได้ ชนะเขาเหล่า นั ้น เพราะว่า พระองค์ผู้สถิต
5 เขาเหล่า
อยูใ่ นท่านทัง้ หลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยูในโลก
่
นั ้น เป็น ฝ่ายโลก เหตุฉะนั ้น เขาจึง พูด ตามโลก และโลกก็
ฟังเขา 6 เราทัง้ หลายเป็นฝ่ายพระเจ้า ผู้ที่รู จั
้ กพระเจ้าก็ ฟัง
เรา และผู้ที่ไม่ ได้อยูฝ่
่ ายพระเจ้า ก็ไม่ฟัง เรา ดังนี้ แหละเรา
ทัง้ หลายจึง รู จ
้ ัก วิญญาณแห่ง ความจริง และวิญญาณแห่ง
ความเท็จ
พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ท่าน ที่รก
ั ทัง้ หลาย ขอ ให้เรา รัก ซึ่งกัน และ กัน เพราะ
ว่า ความ รัก มา จาก พระเจ้า และ ทุก คน ที่ รักก็ บังเกิด จาก
พระเจ้า และรู จ
้ ักพระเจ้า 8 ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รูจั
้ กพระเจ้า เพราะ
9
ว่า พระเจ้า ทรง เป็น ความ รัก โดย ข้อ นี้ ความ รัก ของ
พระเจ้า ที่มีต่อ เรา ทัง้ หลา ยก็เป็นที่ประจักษ์ แล้ว เพราะ ว่า
พระเจ้า ทรงใช้ พระบุตรองค์ เดียวของพระองค์ที่บังเกิด มา
ให้ เสด็จ เข้า มาในโลก เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ดํารงชีวต
ิ โดย
10
พระ บุตร นั ้น
ใน ข้อ นี้ แหละ เป็น ความ รัก มิใช่ที่เรา รัก
พระเจ้า แต่ที่พระองค์ทรงรัก เรา และทรงใช้ พระบุตรของ
พระองค์ให้เป็น ผู้ ลบล้าง พระ อาชญา ที่ ตก กับ เรา ทัง้ หลาย
เพราะ บาป ของ เรา 11 ท่าน ที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า พระเจ้า ทรง
รัก เรา ทัง้ หลาย เช่น นี้ เรา ก็ ควร จะ รัก ซึ่งกัน และ กัน ด้วย
12 ไม่มีผู้ใด เคย เห็น พระเจ้า ไม่ ว่า เวลา ใด ถ้า เรา ทัง
้ หลาย
รัก ซึ่งกัน และ กัน พระเจ้า ก็ ทรง สถิต อยู่ ใน เรา ทัง้ หลาย
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13 ดังนี้ แหละ
และความรัก ของพระองค์ก็สมบูรณ์ อยูในเรา
่
เรา ทัง้ หลาย จึง รู ว่้ า เรา อยู่ ใน พระองค์ และ พระองค์ ทรง
สถิต อยู่ ใน เรา เพราะ พระองค์ได้ทรง โปรด ประทาน พระ
วิญญาณของพระองค์แก่เรา 14 และเราทัง้ หลายได้เห็นและ
เป็น พยาน ว่า พระ บิดา ได้ ทรง ใช้ พระ บุตร ให้ เสด็จ มา เป็น
พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของโลก 15 ผู้ใดยอมรับ ว่า พระเยซูทรง
เป็น พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น
และ คน นั ้น อยู่ ใน พระเจ้า 16 เรา ทัง้ หลาย จึง รู ้ และ เชื่อ ใน
ความ รัก ที่ พระเจ้า ทรง มี ต่อ เรา พระเจ้า ทรง เป็น ความ
รัก และ ผู้ ใด ที่อยูใน
่ ความ รักก็อยูใน
่ พระเจ้า และ พระเจ้า
17
ก็ ทรงสถิต อยู่ ในผู้นั ้น ในข้อ นี้ แหละความรัก ของเราจึง
สมบูรณ์ เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้มีความกล้า ในวัน พิพากษา
เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็น อย่างไร เราทัง้ หลายก็ เป็น อย่าง
นั ้น ใน โลก นี้ 18 ใน ความ รัก นั ้น ไม่มีความ กลัว แต่ความ
รัก ที่สมบูรณ์ นั ้นก็ได้ขจัด ความ กลัว เสีย ด้วย ว่า ความ กลัว
ทําให้ทุกข์ ทรมาน และ ผู้ที่มีความ กลัวก็ ยัง ไม่มีความ รัก
ที่สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลายรัก พระองค์ ก็เพราะพระองค์ ทรง
รักเราก่อน 20 ถ้าผูใ้ ดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า” และยังเกลียด
ชัง พี่ น้องของตน ผู้นั ้นก็ เป็น คนพูดมุสา เพราะว่า ผู้ที่ไม่รัก
พี่ น้องของตนที่ แลเห็น แล้ว เขาจะรัก พระเจ้า ที่ไม่เคยเห็น
อย่างไรได้ 21 พระบัญญัตินี้ เราทัง้ หลายก็ได้มาจากพระองค์
คือว่าให้คนที่รก
ั พระเจ้านั ้นรักพีน
่ ้ องของตนด้วย

5
ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก

1 ยอห์น 5:1
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ผู้ใด เชื่อ ว่า พระ เยซู ทรง เป็น พระ คริสต์ ผู้นั ้นก็ บังเกิด
จากพระเจ้า และทุก คนที่รก
ั พระองค์ผู้ทรงให้ กําเนิ ด นั ้นก็
รัก คน ที่ บังเกิด จาก พระองค์ด้วย 2 เมื่อ เรา ทัง้ หลาย รัก
พระเจ้าและได้รก
ั ษาพระบัญญัติของพระองค์ เราจึงรูว้ า่ เรา
รัก คนทัง้ หลายที่ เป็น บุตรของพระเจ้า 3 เพราะนี่ แหละเป็น
ความรักต่อพระเจ้า คือที่เราทัง้ หลายรักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์ นั้น ไม่ เป็นที่หนั กใจ
4 ด้วยว่า ผู้ ใดที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อ โลก และ
นี่ แหละเป็น ชัยชนะซึ่ง ได้มีชัย ต่อ โลก คือ ความเชื่อ ของเรา
ทัง้ หลาย นี่ เอง 5 ใคร เล่า ชนะ โลก เว้น ไว้แต่ผู้ที่เชื่อ ว่า พระ
เยซู ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า 6 นี่ แหละคือ ผู้ที่ได้เสด็จ
มา ด้วย นํ้า และ พระ โลหิต คือ พระ เยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วย นํ้า
อย่างเดียว แต่ด้วยนํ้าและพระโลหิต และพระวิญญาณทรง
เป็น พยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็น ความจริง 7 เพราะ
มี พยาน อยู่ สาม พยาน ใน สวรรค์ คือ พระ บิดา พระ วา
ทะ และ พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ และ พยาน ทัง้ สาม นี้ เป็น
องค์เดียวกัน 8 มีพยานอยูส
่ ามพยานในแผ่นดินโลก คือพระ
วิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สามนี้ สอดคล้อง
กัน 9 ถ้า เรา ยัง รับ พยาน หลัก ฐาน ของ มนุษย์ พยาน หลัก
ฐานของพระเจ้า ก็ยิง่ ใหญ่กว่า เพราะนี่ คือ พยานหลัก ฐาน
ของ พระเจ้า ซึ่ง พระองค์ได้ทรง เป็น พยาน ถึง พระ บุตร ของ
พระองค์ 10 ผู้ที่เชื่อ ใน พระ บุตร ของ พระเจ้า ก็มีพยาน อยู่
ใน ตัว เอง ผู้ที่ไม่เชื่อ พระเจ้า ก็ได้กระทํา ให้พระองค์เป็น ผู้
ตรัสมุสา เพราะเขามิได้เชื่อพยานหลักฐานที่พระเจ้าได้ทรง
เป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์

1 ยอห์น 5:11
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ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
11

และ พยาน หลัก ฐาน นั ้นก็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรง โปรด
ประทานชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์แก่เราทัง้ หลาย และชีวตน
ิ ี้มีอยูในพระ
่
12
บุตรของพระองค์ ผู้ที่มีพระบุตรก็มีชว
ิ ผู้ที่ไม่มีพระบุตร
ี ต
ของ พระเจ้า ก็ไม่มีชีวต
ิ 13 ข้อความ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้เขีย
นมา ถึง ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เชื่อ ใน พระนาม ของ พระ บุตร ของ
พระเจ้า เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ าท่านมีชีวิตนิรน
ั ดร์ และ
เพื่อ ท่าน จะ ได้ เชื่อ ใน พระนาม ของ พระ บุตร ของ พระเจ้า
14 และ นี่ คือ ความ มัน
่ ใจ ที่ เรา มี ต่อ พระองค์ คือ ถ้า เรา
ทูล ขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ ของพระองค์ พระองค์ก็ทรง
โปรด ฟัง เรา 15 และ ถ้า เรา รู ว่้ า พระองค์ทรง โปรด ฟัง เรา
เมื่อ เรา ทูล ขอ สิง่ ใดๆ เรา ก็รู ว่้ า เรา ได้ รับ ตาม ที่ เรา ทูล
ขอ จาก พระองค์นั ้น 16 ถ้า ผู้ ใด เห็น พี่ น้ อง ของ ตน กระทํา
บาป อย่าง หนึ่ ง อย่าง ใด ที่ไม่นํา ไป สู่ความ ตาย ผู้นั ้น จง ทูล
ขอ และพระองค์ก็จะทรงประทานชีวต
ิ แก่ผู้นั ้นที่ได้กระทํา
บาป ซึ่ง ไม่ได้นํา ไป สู่ความ ตาย บาป ที่นํา ไป สู่ความ ตาย
ก็มี ข้าพเจ้า มิได้ว่า ให้ เขา อธิษฐาน สําหรับ บาป อย่าง นั ้น
17 การอธรรมทุกอย่างเป็ นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นําไปสู่ความ
ตาย ก็มี 18 เรา ทัง้ หลาย รู ว่้ า คน ใด ที่ บังเกิด จาก พระเจ้า
ก็ไม่กระทํา บาป แต่ว่า คน ที่ บังเกิด จาก พระเจ้า ก็ ระวัง
รักษา ตัว และ มาร ร้าย นั ้น ไม่ แตะ ต้อง เขา เลย 19 เรา ทัง้
หลาย รู ้ ว่า เรา เป็น ของ พระเจ้า และ ชาว โลก ทัง้ สิน
้ ตก
อยูใต้
่ อํานาจของความชัว่ 20 และเราทัง้ หลายรู ว
้ า่ พระบุตร
ของพระเจ้า เสด็จ มาแล้ว และได้ ทรงประทานความเข้าใจ
แก่เรา เพื่อ ให้เรารู จ
้ ัก พระองค์ผู้เที่ยงแท้ และเราทัง้ หลาย
อยู่ ใน พระองค์ผู้เที่ยง แท้นั ้น คือ อยู่ ใน พระ เยซูคริสต์พระ

1 ยอห์น 5:21
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บุตรของพระองค์ นี่ แหละเป็น พระเจ้า เที่ยงแท้ และเป็น ชี
วิตนริ น
ั ดร์ 21 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้น
จากรู ปเคารพ เอเมน
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