
หน้า 2414จดหมายฉบับแรก
ของอคัรทูตยอห์น

บทที� �
ยอหน์เป็นพยานว่าท่านรูจ้ัก
พระผูช่้วยใหร้อดโดยส่วนตวั

� ซึ�งได้ทรงเป็นอยู่ตั$งแต่เริ�มแรก ซึ�งพวก
เราได้ยิน ซึ� งพวกเราได้เห็นกับตาของ
พวกเรา ซึ�งพวกเราได้พินิจดู และมือของ
พวกเราได้จับต้อง เกี�ยวกับพระวาทะแห่ง
ชีวิต
- (ด้วยว่าชีวิตนั$นได้ปรากฏ และพวกเรา
ได้เห็นชีวิตนั$นและเป็นพยาน และสาํแดง
ชีวิตนิรันดร์นั$นแก่พวกท่าน ซึ� งได้ดาํรง
อยู่กับพระบิดา และได้ปรากฏแก่พวก
เรา)

การมีสามคัคีธรรมกบัพระบิดา
และพระบุตรนาํมาซึ�งความยินดี

อนัเต็มเปี� ยม
3 ซึ� งพวกเราได้เห็นและได้ยินนั$น พวก
เราก็ได้ประกาศแก่พวกท่าน เพื� อพวก
ท่านจะได้ ร่วมสามัคคีธรรมกับพวกเรา
ด้วย และแท้จริงการร่วมสามัคคีธรรมของ
พวกเราอยู่กับพระบิดา และกับพระเยซู
คริสต์พระบุตรของพระองค์
7 และสิ�งเหล่านี$พวกเราเขียนถึงพวกท่าน
เพื�อความยินดีของพวกท่านจะเตม็เปี� ยม

บาปที�ไม่ไดส้ารภาพและชําระเสีย
ก็ขดัขวางความสามคัคีธรรมกบัพระเจา้
9 นี�จึงเป็นข่าวสารซึ� งพวกเราได้ยินจาก

พระองค์ และประกาศแก่พวกท่าน คือว่า
พระเจ้าทรงเป็นความสว่าง และในพระ
องค์ไม่มีความมืดเลย
; ถ้าพวกเรากล่าวว่า พวกเราร่วมสามัค-
คีธรรมกับพระองค์ และดาํเนินอยู่ใน
ความมืด พวกเราก็พูดมุสา และไม่ได้
กระทาํความจริง
= แต่ถ้าพวกเราดาํเนินอยู่ในความสว่าง
เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความ
สว่าง พวกเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ� งกัน
และกัน และพระโลหิตของพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระองค์ กช็าํระพวกเราให้
สะอาดจากบาปทั$งสิ$น
? ถ้าพวกเรากล่าวว่า พวกเราไม่มีบาป
พวกเรากห็ลอกลวงตัวเอง และความจริง
ไม่ได้อยู่ในพวกเราเลย

การสารภาพบาปนาํไปสู่
การยกโทษและการชําระ

@ ถ้าพวกเราสารภาพบาปของพวกเรา
พระองค์กท็รงสัตย์ซื�อและเที�ยงธรรมที�จะ
โปรดยกบาปทั$งหลายของพวกเรา และที�
จะทรงชาํระพวกเราให้พ้นจากการอธรรม
ทั$งสิ$น
�B ถ้าพวกเรากล่าวว่า พวกเราไม่ได้ทาํ
บาป พวกเรากท็าํให้พระองค์เป็นผู้ตรัส
มุสา และพระดาํรัสของพระองค์กม็ิได้อยู่
ในพวกเราเลย
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หน้า 2415

บทที� 0
พระคริสตท์รงเป็นผูที้�

เสนอความแทนใหพ้วกเรา
�   ลูกเลก็ ๆ ทั$งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย
สิ�งเหล่านี$ ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน เพื� อ
พวกท่านจะไม่ทาํบาป และถ้าผู้หนึ�งผู้ใด
ทาํบาป พวกเราก็มีผู้ที� เสนอความแทน
สถิตอยู่กับพระบิดา คือพระเยซูคริสต์ผู้
ทรงชอบธรรมนั$น
- และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระ
อาชญาเพราะบาปทั$ งหลายของพวกเรา
และไม่ใช่เพราะพวกเราพวกเดียว แต่
เพราะบาปทั$งหลายของโลกทั$งสิ$นด้วย
3 และโดยสิ�งนี$ แหละ พวกเราจึงทราบว่า
พวกเรารู้ จักพระองค์ ถ้าพวกเรารักษา
บรรดาพระบัญญัติของพระองค์
7 คนใดที�กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู้ จักพระ
องค์” และมิได้รักษาบรรดาพระบัญญัติ
ของพระองค์ กเ็ป็นคนพูดมุสา และความ
จริงไม่ได้อยู่ในคนนั$นเลย
9 แต่ผู้ใดกต็ามที�รักษาพระวจนะของพระ
องค์ ในคนนั$นความรักของพระเจ้าก็
สมบูรณ์อยู่อย่างแท้จริง โดยสิ�งนี$ แหละ
พวกเราจึงทราบว่า พวกเราอยู่ในพระองค์
; ผู้ใดที�กล่าวว่าตนดาํรงอยู่ในพระองค์
ผู้นั$นเองก็ควรดาํเนินเหมือนอย่างที�พระ
องค์ได้ดาํเนินนั$นด้วย
= พี�น้องทั$งหลาย ข้าพเจ้าไม่ได้เขียนพระ
บัญญัติใหม่ถึงพวกท่าน แต่เป็นพระบัญ-
ญัติเก่าซึ� งพวกท่านได้มีอยู่ตั$ งแต่เริ�มแรก
พระบัญญัติเก่านั$ นคือพระดาํรัสซึ� งพวก

ท่านได้ยินตั$งแต่เริ�มแรกแล้ว
? อีกครั$ง ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่
ถึงพวกท่าน ซึ� งสิ�งนั$นก็เป็นความจริงใน
พระองค์และในพวกท่าน เพราะว่าความ
มืดนั$นล่วงไปแล้ว และบัดนี$ ความสว่าง
แท้กส่็องแสงอยู่
@ ผู้ใดที�กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และ
เกลียดชังพี� น้องของตน กอ็ยู่ในความมืด
จนถึงบัดนี$ ด้วยซํ$า
�B ผู้ที� รักพี� น้องของตนก็ดาํรงอยู่ใน
ความสว่าง และไม่มีโอกาสแห่งการสะดุด
ในผู้นั$นเลย
�� แต่ผู้ที�เกลียดชังพี�น้องของตนกอ็ยู่ใน
ความมืด และดาํเนินอยู่ในความมืด และ
ไม่ทราบว่าตนกาํลังไปทางไหน เพราะ
ว่าความมืดนั$นได้ทาํให้ตาของเขาบอดไป
เสยีแล้ว
�- ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน ลูกเลก็ ๆ
ทั$งหลายเอ๋ย เพราะว่าบาปทั$งหลายของ
พวกท่านได้รับการอภัยให้พวกท่านแล้ว
เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
�3 ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน บิดาทั$ง
หลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้รู้ จัก
กับพระองค์ผู้ทรงดาํรงอยู่ตั$ งแต่เริ�มแรก
ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน คนหนุ่ม ๆ
ทั$งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้ชัยชนะ
แก่มารร้ายแล้ว ข้าพเจ้าเขียนถึงพวกท่าน
ลูกเลก็ ๆ ทั$งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่าน
ได้รู้ จักกับพระบิดา
�7 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน บิดาทั$ง
หลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านได้รู้ จัก
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หน้า 2416� ยอห์น -

กับพระองค์ผู้ทรงดาํรงอยู่ตั$ งแต่เริ�มแรก
ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน คนหนุ่ม ๆ
ทั$งหลายเอ๋ย เพราะว่าพวกท่านมีกาํลัง
มาก และพระวจนะของพระเจ้าดาํรงอยู่
ในพวกท่าน และพวกท่านได้ชัยชนะแก่
มารร้ายแล้ว

อย่ารกัโลก
�9 อย่ารักโลกหรือบรรดาสิ�งของที�อยู่ใน
โลก ถ้าผู้หนึ� งผู้ใดรักโลก ความรักของ
พระบิดากไ็ม่ได้อยู่ในผู้นั$น
�; เพราะว่าสิ�งสารพัดซึ�งมีอยู่ในโลก คือ
ราคะตัณหาของเนื$ อหนัง และราคะตัณหา
ของตา และความเย่อหยิ�งแห่งชีวิต ไม่ได้
เป็นของพระบิดา แต่เป็นของโลก
�= และโลกกาํลังผ่านพ้นไป พร้อมกับ
ราคะตัณหาของโลกนั$น แต่ผู้ที�กระทาํตาม
พระประสงค์ของพระเจ้าก็ดาํรงอยู่ เป็น
นิตย์

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธ
ความเป็นพระเจา้ของพระคริสต์

�? ลูกเลก็ ๆ ทั$งหลายเอ๋ย เวลานี$ เป็น
วาระสุดท้ายแล้ว และตามที�พวกท่านได้
ยินแล้วว่า ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะมา
แม้แต่ตอนนี$ กม็ีปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์อยู่
หลายคนแล้ว เพราะฉะนั$นพวกเราจึง
ทราบว่าเวลานี$ เป็นวาระสดุท้ายแล้ว
�@ เขาเหล่านั$นได้ออกไปจากพวกเรา
แต่เขาเหล่านั$ นก็ไม่ได้เป็นของพวกเรา
เพราะว่าถ้าในตอนนั$ นพวกเขาเป็นของ
พวกเรา พวกเขากค็งอยู่กับพวกเราต่อไป
แล้วอย่างไม่ต้องสงสยั แต่พวกเขาได้ออก

ไปแล้ว เพื� อพวกเขาจะได้ปรากฏว่าพวก
เขาหาได้เป็นของพวกเราทุกคนไม่
-B แต่พวกท่านได้รับการทรงเจิมจาก
พระองค์ผู้บริสุทธิRแล้ว และพวกท่านก็
ทราบทุกสิ�ง
-� ข้าพเจ้ามิได้เขียนมายังพวกท่าน
เพราะว่าพวกท่านไม่รู้ความจริง แต่เพราะ
ว่าพวกท่านรู้ ความจริงแล้ว และรู้ ว่าไม่มี
คาํมุสาใด ๆ ที�มาจากความจริง
-- ใครเล่าเป็นผู้ที�พูดมุสา นอกจากผู้
ที�ปฏิเสธว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์องค์นั$น
ผู้นั$นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ผู้ที�
ปฏิเสธทั$งพระบิดาและพระบุตร
-3 ผู้ใดกต็ามที�ปฏิเสธพระบุตร ผู้นั$นเอง
ก็ไม่มีพระบิดา แต่ผู้ที�ยอมรับพระบุตร
กม็ีพระบิดาด้วย
-7 เหตุฉะนั$น จงให้สิ�งนั$นดาํรงอยู่ใน
พวกท่านเถิด ซึ�งพวกท่านได้ยินมาตั$งแต่
ต้น ถ้าสิ�งซึ�งพวกท่านได้ยินตั$ งแต่ต้นนั$น
จะดาํรงอยู่ในพวกท่าน พวกท่านก็จะ
ดาํรงอยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วย
-9 และนี�แหละเป็นพระสญัญาที�พระองค์
ได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเรา คือชีวิต
นิรันดร์นั�นเอง
-; ข้าพเจ้าได้เขียนสิ�งเหล่านี$ ถึงพวกท่าน
เกี�ยวกับคนเหล่านั$นที�ล่อลวงพวกท่าน
-= แต่การเจิมซึ�งพวกท่านได้รับจากพระ
องค์นั$นดาํรงอยู่ในพวกท่าน และพวก
ท่านไม่จาํเป็นต้องให้มนุษย์คนใดมาสอน
พวกท่าน แต่เพราะว่าการเจิมนั$นเองสอน
พวกท่านให้ทราบทุกสิ�ง และเป็นความ
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หน้า 2417� ยอห์น --3

จริง และไม่ได้เป็นความเทจ็ และตามที�
การเจิมนั$นได้สอนพวกท่านมาแล้วอย่าง
ไร พวกท่านกจ็ะดาํรงอยู่ในพระองค์อย่าง
นั$น
-? และบัดนี$  ลูกเลก็ ๆ ทั$งหลายเอ๋ย จง
เข้าสนิทอยู่ในพระองค์ เพื� อว่าเมื� อพระ
องค์จะทรงปรากฏ พวกเราจะได้มีความ
มั�นใจ และไม่มีความละอายต่อพระพักตร์
พระองค์เมื�อพระองค์เสดจ็มา
-@ ถ้าพวกท่านทราบว่าพระองค์ทรงชอบ
ธรรม พวกท่านกท็ราบว่าทุกคนที�กระทาํ
ความชอบธรรมกบั็งเกิดจากพระองค์

  บทที� 2
ผูที้�รบัเชื�อแลว้เป็นบุตรของพระเจา้

� ดูเถิด พระบิดาโปรดประทานความรัก
เช่นไรแก่พวกเรา ที�พวกเราจะถูกเรียกว่า
บุตรทั$งหลายของพระเจ้า เหตุฉะนั$นโลก
จึงไม่รู้ จักพวกเรา เพราะว่าโลกมิได้รู้ จัก
พระองค์
- พวกท่านที� รัก บัดนี$ พวกเราเป็น
บุตรทั$งหลายของพระเจ้า และยังไม่ปรา-
กฏว่าต่อไปเบื$ องหน้าพวกเราจะเป็นอย่าง
ไร แต่พวกเราทราบว่าเมื�อพระองค์จะทรง
ปรากฏนั$น พวกเราจะเป็นเหมือนพระ
องค์ เพราะว่าพวกเราจะเห็นพระองค์
เหมือนอย่างที�พระองค์ทรงเป็นอยู่นั$น
3 และทุกคนที�มีความหวังนี$ ในพระองค์
ก็ย่อมชาํระตนให้บริสุทธิR เหมือนอย่าง
ที�พระองค์ทรงบริสทุธิR
7 ผู้ใดกต็ามที�กระทาํบาปกล็ะเมิดพระ
ราชบัญญัติด้วย เพราะบาปเป็นการละ-

เมิดพระราชบัญญัติ
9 และพวกท่านทราบว่า พระองค์ได้ทรง
ปรากฏเพื� อนาํบาปทั$ งหลายของพวกเรา
ไปเสยี และในพระองค์ไม่มีบาปเลย
จงระวงั “มนุษยเ์ก่า” ที�ยงัคงทําบาปอยู่
; คนใดกต็ามที�อาศัยอยู่ในพระองค์ กไ็ม่
กระทาํบาป ผู้ใดกต็ามที�กระทาํบาป กยั็ง
ไม่ได้เห็นพระองค์ และยังไม่ได้รู้ จักพระ
องค์
= ลูกเลก็ ๆ ทั$งหลายเอ๋ย อย่าให้มนุษย์
คนใดหลอกลวงพวกท่าน ผู้ที�กระทาํ
ความชอบธรรมกช็อบธรรม เหมือนกับที�
พระองค์ทรงชอบธรรม
? ผู้ที�กระทาํบาปกเ็ป็นของพญามาร
เพราะว่าพญามารกระทาํบาปมาตั$งแต่เริ�ม
แรก เพราะเหตุนี$ พระบุตรของพระเจ้าจึง
ได้มาปรากฏ เพื� อพระองค์จะทรงทาํลาย
กิจการทั$งหลายของพญามารเสยี
@ ผู้ใดกต็ามที� บังเกิดจากพระเจ้า กไ็ม่
กระทาํบาป เพราะว่าเมล็ดของพระองค์
ดาํรงอยู่ในผู้นั$น และเขากระทาํบาปไม่ได้
เพราะเขาบังเกิดจากพระเจ้า
�B ในสิ�งนี$ ลูกทั$งหลายของพระเจ้ากป็รา-
กฏชัด และลูกทั$งหลายของพญามาร ผู้ใด
กต็ามที�ไม่กระทาํความชอบธรรมกม็ิได้มา
จากพระเจ้า เช่นเดียวกับคนที�ไม่รักพี�น้อง
ของตน

คริสเตียนตอ้งรกัซึ�งกนัและกนั
�� เพราะว่านี� เป็นข่าวสารที�พวกท่านได้
ยินตั$งแต่เริ�มแรก ว่าพวกเราควรรักซึ�งกัน
และกัน

(-?) � ยน 3:-� (-@) กจ --:�7; � ยน 3:= (�) ยน �:�-
(-) สดด �;:�� (3) � ยน 7:�= (7) รม 7:�9 (9) ยน �:-@
(?) มธ �3:3?; ลก �B:�? (@) ยน �:3; 3:3; � ปต �:-3 (��) ยน �3:37; �9:�-
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�- ไม่เหมือนคาอิน ผู้ที�เป็นของมารร้าย
นั$น และได้ฆ่าน้องชายของตน และเพราะ
เหตุใดเขาจึงฆ่าน้องชายเล่า ก็เพราะว่า
บรรดาการกระทาํของเขานั$นชั�วร้าย และ
ของน้องชายของเขานั$นชอบธรรม
�3 อย่าประหลาดใจเลย พี�น้องทั$งหลาย
ของข้าพเจ้าเอ๋ย ถ้าโลกเกลียดชังพวกท่าน
�7 พวกเราทราบว่า พวกเราได้ผ่านพ้น
จากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว เพราะว่าพวก
เรารักพี�น้อง ผู้ใดที�ไม่รักพี�น้องของตน ก็
ยังดาํรงอยู่ในความตาย
�9 ผู้ใดกต็ามที�เกลียดชังพี� น้องของตนก็
เป็นฆาตกร และพวกท่านทราบว่า ไม่มี
ฆาตกรคนใดที�มีชีวิตนิรันดร์ดาํรงอยู่ใน
เขาเลย
�; โดยสิ�งนี$ พวกเราจึงรับรู้ ความรักของ
พระเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมวาง
ชีวิตของพระองค์เพื� อพวกเรา และพวก
เราก็ควรจะวางชี วิตของพวกเราเพื� อพี�
น้อง
�= แต่ผู้ใดกต็ามที�มีทรัพย์สมบัติของโลก
นี$  และเห็นพี� น้องของตนมีความต้องการ
และปิดใจไม่กรุณาเขา ความรักของพระ
เจ้าจะดาํรงอยู่ในผู้นั$นอย่างไรได้
18 ลูกเล็ก ๆ ทั$ งหลายของข้าพเจ้าเอ๋ย
อย่าให้เรารักในคาํพูดและในลิ$ น แต่ให้
เรารักในการกระทาํและในความจริง

 จะมีความมั �นใจใน
 การอธิษฐานไดอ้ย่างไร

�@ และโดยสิ�งนี$ พวกเราจึงทราบว่าพวก
เราอยู่ฝ่ายความจริง และจะมีความมั�นใจ

ต่อพระพักตร์พระองค์
-B เพราะว่าถ้าใจของพวกเรากล่าวโทษ
พวกเรา พระเจ้ากท็รงเป็นใหญ่กว่าใจของ
พวกเรา และทรงทราบทุกสิ�ง
-� พวกท่านที� รัก ถ้าใจของพวกเราไม่
กล่าวโทษพวกเรา พวกเรากม็ีความไว้เนื$ อ
เชื�อใจจาํเพาะพระเจ้า
-- และสิ�งใดกต็ามที�พวกเราทูลขอ พวก
เรากจ็ะได้รับจากพระองค์ เพราะว่าพวก
เรารักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์
และกระทาํตามสิ� งเหล่านั$ นซึ� งเป็นที� พอ
พระทยัในสายพระเนตรของพระองค์
-3 และนี� เป็นพระบัญญัติของพระองค์
คือให้พวกเราเชื� อในพระนามของพระ
เยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ และให้
รักซึ� งกันและกัน ตามที�พระองค์ได้
ทรงมอบพระบัญญัติไว้แก่พวกเราแล้ว
-7 และผู้ใดที�รักษาพระบัญญัติทั$งหลาย
ของพระองค์ก็ดาํรงอยู่ในพระองค์ และ
พระองค์ทรงสถิตอยู่ในผู้นั$น และโดยเหตุ
นี$ พวกเราจึงทราบว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่
ในพวกเราโดยพระวิญญาณซึ�งพระองค์ได้
โปรดประทานแก่พวกเราแล้ว

บทที� 7
จงพิสูจนวิ์ญญาณทั:งหลาย

� พวกท่านที�รัก อย่าเชื�อวิญญาณทุก ๆ
วิญญาณ แต่จงพิสจูน์วิญญาณเหล่านั$นว่า
วิญญาณเหล่านั$ นมาจากพระเจ้าหรือไม่
เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เทจ็เป็นอันมากออก
ไปในโลกแล้ว
- โดยการนี$ แหละพวกท่านกร็ู้ จักพระวิญ

(�-) ปฐก 7:7, ? (�3) ยน �9:�?; �=:�7 (�9) มธ 9:-� (�;) ยน 3:�;; �B:��; �9:�3 (�=) พบญ �9:=
(�?) อสค 33:3� (�@) ยน �?:3= (-B) � คร 7:7 (-�) � ยน -:-? (--) สดด 37:�9 (-3) มธ --:3@
(-7) ยน �7:�=; รม ?:@ (�) มธ -7:9; � คร �7:-@ (-) รม �B:?-�B; � คร �-:3; � ยน 9:�
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ญาณของพระเจ้า ทุกวิญญาณที�ยอมรับ
ว่า พระเยซูคริสต์ได้เสดจ็มารับสภาพของ
เนื$ อหนัง กเ็ป็นของพระเจ้า
3 และทุกวิญญาณที�ไม่ยอมรับว่าพระเยซู
คริสต์ได้เสด็จมารับสภาพของเนื$ อหนัง
กไ็ม่ได้เป็นของพระเจ้า และนี�คือวิญญาณ
นั$นแห่งปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ซึ�งวิญญาณ
นั$นพวกท่านได้ยินแล้วว่ามันจะมา และ
กระทั�งบัดนี$ มันกอ็ยู่ในโลกแล้ว
7 พวกท่านเป็นของพระเจ้า ลูกเลก็ ๆ ทั$ง
หลายเอ๋ย และได้ชนะเขาเหล่านั$น เพราะ
ว่าผู้ที�สถิตอยู่ในพวกท่านกเ็ป็นใหญ่กว่าผู้
ที�อยู่ในโลก
9 เขาเหล่านั$นเป็นของโลก เหตุฉะนั$น
พวกเขาจึงพูดถึงโลก และโลกกฟั็งพวก
เขา
; พวกเราเป็นของพระเจ้า ผู้ที�รู้ จักพระ
เจ้ากฟั็งพวกเรา ผู้ที�ไม่ได้เป็นของพระเจ้า
ก็ไม่ฟังพวกเรา โดยการนี$ แหละพวกเรา
จึงรู้ จักวิญญาณแห่งความจริงและวิญ-
ญาณแห่งความเทจ็

พระเจา้ทรงเป็นความรกั
= พวกท่านที� รัก ขอให้พวกเรารักซึ�งกัน
และกัน เพราะว่าความรักเป็นของพระเจ้า
และทุกคนที�รักกบั็งเกิดจากพระเจ้า และ
รู้ จักพระเจ้า
? ผู้ที�ไม่รักกไ็ม่รู้ จักพระเจ้า เพราะว่าพระ
เจ้าทรงเป็นความรัก
@ ในสิ�งนี$ ความรักของพระเจ้าที�มีต่อเรา
ทั$งหลายกเ็ป็นที�ประจักษ์แล้ว เพราะว่า
พระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรที�บังเกิดมาองค์

เดียวของพระองค์ให้เสด็จเข้ามาในโลก
เพื� อพวกเราจะได้ดาํรงชีวิตโดยทางพระ
บุตรนั$น
�B ในสิ�งนี$ แหละเป็นความรัก มิใช่ที�พวก
เราได้รักพระเจ้า แต่ที�พระองค์ได้ทรงรัก
พวกเรา และได้ทรงส่งพระบุตรของพระ
องค์ ให้ เป็นผู้ ลบล้างพระอาชญาเพราะ
บาปทั$งหลายของพวกเรา
�� พวกท่านที� รัก ถ้าพระเจ้าได้ทรงรัก
พวกเราเช่นนี$  พวกเรากค็วรจะรักซึ� งกัน
และกันด้วย
�- ไม่มีผู้หนึ�งผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าไม่ว่า
เวลาใด ถ้าพวกเรารักซึ�งกันและกัน พระ
เจ้ากท็รงสถิตอยู่ในพวกเรา และความรัก
ของพระองค์กส็มบูรณ์อยู่ในพวกเรา
�3 โดยการนี$ แหละพวกเราจึงทราบว่า
พวกเราดาํรงอยู่ในพระองค์และพระองค์
ทรงสถิตอยู่ในพวกเรา เพราะพระองค์ได้
โปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์
แก่พวกเรา
�7 และพวกเราได้เห็นและเป็นพยาน
จริง ๆ ว่า พระบิดาได้ทรงส่งพระบุตรให้
เสดจ็มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของโลก
�9 ผู้ใดกต็ามที�จะยอมรับว่า พระเยซูทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระเจ้ากท็รง
สถิตอยู่ในผู้นั$น และผู้นั$นดาํรงอยู่ในพระ
เจ้า
�; และพวกเราได้ทราบและเชื�อความรัก
ที�พระเจ้าทรงมีต่อพวกเรา พระเจ้าทรง
เป็นความรัก และผู้ใดที�ดาํรงอยู่ในความ
รักกด็าํรงอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้ากท็รง

(7) ยน �7:3B (9) ยน 3:3� (;) � คร -:�- (=) � ธส 7:@; � ยน 3:�B
(@) อสย @:;-= (�B) ยน �9:�;; ทต 3:9 (��) มธ �?:33 (�-) ยน �:�?
(�3) ยน �7:-B (�7) ยน �:�7; � ยน -:- (�9) รม �B:@; � ยน 3:-3 (�;) ยน �7:-3
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สถิตอยู่ในผู้นั$น
�= ในสิ�งนี$ แหละความรักของพวกเราก็
ถูกทาํให้สมบูรณ์ เพื� อพวกเราจะได้มีใจ
กล้าในวันแห่งการพิพากษา เพราะว่าพระ
องค์ทรงเป็นอย่างไร พวกเรากเ็ป็นอย่าง
นั$นในโลกนี$
�? ไม่มีความกลัวในความรัก แต่ความ
รักที� สมบูรณ์นั$ นก็ขจัดความกลัวออกไป
เสีย เพราะว่าความกลัวมีความทุกข์ทร-
มาน ผู้ที�กลัวก็ยังไม่ถูกทาํให้สมบูรณ์ใน
ความรัก
�@ พวกเรารักพระองค์ กเ็พราะพระองค์
ได้ทรงรักพวกเราก่อน
-B ถ้าผู้ใดกล่าวว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า”
และยังเกลียดชังพี�น้องของตน ผู้นั$นกเ็ป็น
คนพูดมุสา    เพราะว่าผู้ที�ไม่รักพี�น้อง
ของตนที�เขาแลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้า
ที�เขาไม่เคยเห็นอย่างไรได้
-� และพระบัญญัตินี$ พวกเราได้มาจาก
พระองค์ คือให้คนที� รักพระเจ้านั$นรักพี�
น้องของตนด้วย

บทที� ;
ความรกัของพระเจา้
ช่วยเรามีชยัแก่โลก

� ใครกต็ามที�เชื�อว่าพระเยซูทรงเป็นพระ
คริสต์นั$น เขาก็บังเกิดจากพระเจ้า และ
ทุกคนที� รักพระองค์ผู้ทรงให้กาํเนิดนั$นก็
รักคนที�บังเกิดจากพระองค์ด้วย
- โดยสิ�งนี$  พวกเราจึงทราบว่าพวกเรารัก
ลูกทั$งหลายของพระเจ้า เมื� อพวกเรารัก
พระเจ้าและรักษาพระบัญญัติทั$ งหลาย

ของพระองค์
3 เพราะนี�แหละเป็นความรักของพระเจ้า
ที� พวกเรารักษาบรรดาพระบัญญัติของ
พระองค์ และพระบัญญัติทั$งหลายของ
พระองค์นั$นไม่เป็นที�หนักใจ
7 ด้วยว่าผู้ใดกต็ามที�บังเกิดจากพระเจ้า
กม็ีชัยชนะต่อโลก และนี�แหละเป็นชัยชนะ
ซึ� งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื� อของพวก
เรานั�นเอง
9 ใครเล่าเป็นผู้ที�ชนะโลก เว้นแต่ผู้ที�เชื�อ
ว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
; นี�แหละคือผู้ที� ได้เสด็จมาโดยนํ$าและ
พระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่โดย
นํ$าเท่านั$น แต่โดยนํ$าและพระโลหิต และ
พระวิญญาณทรงเป็นผู้ที�เป็นพยานเพราะ
พระวิญญาณทรงเป็นความจริง
= เพราะว่ามีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์
คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณ
บริสุทธิR  และพยานทั$งสามนี$ เป็นองค์
เดียวกัน
? และมีพยานอยู่สามพยานในแผ่นดิน
โลก คือพระวิญญาณ และนํ$า และพระ
โลหิต และพยานทั$งสามนี$ สอดคล้องกัน
@ ถ้าพวกเรารับพยานหลักฐานของมนุษย์
พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิ� งใหญ่กว่า
เพราะนี�คือพยานหลักฐานของพระเจ้าซึ� ง
พระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของ
พระองค์
�B ผู้ที� เชื� อในพระบุตรของพระเจ้าก็มี
พยานอยู่ในตัวเอง ผู้ที�ไม่เชื�อพระเจ้ากไ็ด้
กระทาํให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะ
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หน้า 2421� ยอห์น 9

ผู้ นั$ นมิ ได้ เชื� อพยานหลักฐานที� พระเจ้า
ได้ทรงประทานให้เรื� องพระบุตรของพระ
องค์

   ผูที้�เชื�อก็มีชีวิตนิรนัดร์
�� และนี�แหละเป็นพยานหลักฐานนั$นว่า
พระเจ้าได้โปรดประทานชีวิตนิรันดร์แก่
พวกเรา และชีวิตนี$ มีอยู่ในพระบุตรของ
พระองค์
�- ผู้ที�มีพระบุตรก็มีชีวิต และผู้ที� ไม่มี
พระบุตรของพระเจ้ากไ็ม่มีชีวิต
�3 สิ�งเหล่านี$ ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงพวก
ท่านที� เชื� อในพระนามของพระบุตรของ
พระเจ้า เพื� อพวกท่านจะได้ทราบว่าพวก
ท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื� อพวกท่านจะ
ได้เชื� อในพระนามของพระบุตรของพระ
เจ้า
�7 และนี�คือความไว้เนื$ อเชื�อใจที�พวกเรา
มีในพระองค์ว่า ถ้าพวกเราทูลขอสิ�งใด ๆ
ตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็
โปรดฟังพวกเรา
�9 และถ้าพวกเราทราบว่าพระองค์โปรด
ฟังพวกเรา สิ�งใดก็ตามที�พวกเราทูลขอ
พวกเราก็ทราบว่าพวกเราได้ รับตามคาํ
อ้อนวอนทั$ งหลายที�พวกเราได้ปรารถนา
จากพระองค์นั$น
�;  ถ้าผู้ใดเห็นพี�น้องของตนกระทาํบาป

อย่างหนึ�งอย่างใด ซึ�งไม่นาํไปสู่ความตาย
ผู้นั$นจงทูลขอ และพระองค์กจ็ะประทาน
ชีวิตแก่ผู้นั$นสาํหรับคนเหล่านั$นที�กระทาํ
บาปซึ�งไม่ได้นาํไปสู่ความตาย มีบาปที�นาํ
ไปสู่ความตาย ข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวว่าให้
เขาอธิษฐานเพื�อบาปอย่างนั$น
�= การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป และมี
บาปที�ไม่ได้นาํไปสู่ความตาย
�? พวกเราทราบว่า คนใดกต็ามที�บังเกิด
จากพระเจ้ากไ็ม่กระทาํบาป แต่คนที�บัง-
เกิดจากพระเจ้ากรั็กษาตัวไว้ และมารร้าย
นั$นไม่แตะต้องเขาเลย
�@ และพวกเราทราบว่า พวกเราเป็นของ
พระเจ้า และโลกทั$งสิ$ นทอดตัวอยู่ใน
ความชั�ว
-B และพวกเราทราบว่า พระบุตรของ
พระเจ้าได้เสด็จมาแล้ว และได้ประทาน
ความเข้าใจแก่พวกเรา เพื� อให้พวกเรา
รู้ จักพระองค์ผู้เที�ยงแท้ และพวกเราดาํรง
อยู่ในพระองค์ผู้เที�ยงแท้นั$น คืออยู่ใน
พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ นี�
แหละคือพระเจ้าเที�ยงแท้ และชีวิต
นิรันดร์
-� ลูกเลก็ ๆ ทั$งหลายเอ๋ย จงรักษาตัว
พวกท่านให้พ้นจากบรรดารูปเคารพเถิด
เอเมน
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