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จดหมายฝากฉบบับแรกของยอหห์น
บทนนน: จดหมายฝากฉบบับแรกของยอหห์นตามททที่ชชที่อของมบันบอกไวว้ถถูกเขทยนโดยอบัครทถูต

ยอหห์น มบันไดว้รบับการยอมรบับโดยทบัที่วไปวว่าถถูกเขทยนขขขึ้นในปท ค.ศ. 90 ทว่านเขทยนถขง “ลถูกเลล็กๆทบัขึ้ง
หลาย” ของทว่าน ถขงแมว้ไมว่ไดว้บอกไวว้เปล็นอชที่น แตว่คนเหลว่านทขึ้นว่าจะเปล็นผถูว้เชชที่อใหมว่ซขที่งยอหห์นไดว้รบับใชว้
มากว่อน ใจความหลบักไดว้ถถูกบอกไวว้ใน 5:13 “เพชที่อทว่านทบัขึ้งหลายจะไดว้รถูว้วว่าทว่านมทชทววิตนวิรบันดรห์ และ
เพชที่อทว่านจะไดว้เชชที่อในพระนามของพระบบุตรของพระเจว้า” ทบัที่วจดหมายฝากฉบบับนทขึ้อบัครทถูตทว่านนทขึ้
ไดว้นนาเสนอหลายววิธทททที่จะชว่วยใหว้เรารถูว้ไดว้วว่าเราไดว้รบับความรอดแลว้ว

คนาสนาคบัญหลายคนาททที่พบทบัที่วจดหมายฝากฉบบับนทขึ้คชอ วาทะ (ลอกอส), ความสวว่าง, ความรบัก 
และชทววิต ยอหห์นพถูดถขงสามบัคคทธรรมของผถูว้เชชที่อกบับพระบวิดาและเราไมว่ควรมทสามบัคคทธรรมกบับโลก 
ทบัที่วจดหมายฝากฉบบับนทขึ้ยบังมทความจรวิงเกทที่ยวกบับการอธวิษฐาน, การเสดล็จกลบับมาของพระครวิสตห์, คนา
เตชอนเรชที่องการละทวิขึ้งความจรวิงและความเปล็นพระเจว้าของพระครวิสตห์

*****

ภนพรวมของ 1 ยอหห์น 1: อบัครทถูตยอหห์นเรวิที่มตว้นจดหมายฝากฉบบับนทขึ้โดยพถูดถขงการมท
สามบัคคทธรรมกบับพระเจว้าผว่านทางพระเยซถูครวิสตห์ จากนบัขึ้นทว่านกล็พถูดถขงการททที่ความบาปสามารถ
ทนาลายสามบัคคทธรรมดบังกลว่าวไดว้อยว่างไร บทนทขึ้ปวิดทว้ายดว้วยคนาพถูดททที่กระชบับมากททที่สบุดคนาพถูดหนขที่ง
เกทที่ยวกบับการสารภาพบาปและการทนาใหว้สามบัคคทธรรมดทดบังเดวิมเทว่าททที่จะพบในพระคบัมภทรห์

1 ยน 1:1 ยอหห์นเรธิที่มตข้นจดหมายของทตานดข้วยจรุดเรธิที่มตข้นของความจรธิงของพระ
คบัมภภีรห์ใหมตซซซึ่งไดด้ทรงเปป็นอยยยู่ตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก ซซซึ่งเราทตตั้งหลายไดด้ยรน ซซซึ่งเราไดด้เหป็นกตบตา ซซซึ่งเราไดด้
พรนรจดย และจตบตด้องดด้วยมมือของเรา เกกซึ่ยวกตบพระวาทะแหยู่งชกวรต เรวิที่มแรกทภีที่ถถูกพถูดถถึงในทภีที่นภีร อาจ
หมายถถึงเรธิที่มแรกแหตงการทรงสรข้างตามทภีที่มภีบรรยายไวข้ในปฐมกาล 1:1 อยตางไรกกตามมบันอาจหมาย
ถถึงเรธิที่มแรกแหตงพบันธกธิจของพระครธิสตห์มากกวตา บรธิบททภีที่ตามมาดถูเหมพอนจะสนบับสนรุนทบัศนะหลบัง 



เหกนไดข้ชบัดวตา “ซถึที่งไดข้ทรงเปกนอยถูตตบัรงแตตเรธิที่มแรก” คพอพระเยซถูครธิสตห์ ยอหห์นบรรยายตตอไปวตาทตาน 
(และอบัครทถูตคนอพที่นๆ) ไดข้ยธินพระองคห์, เหกนพระองคห์ (ทบัรงเปกนการสตวนตบัวและในทภีที่ชรุมนรุมชน) และ
อบันทภีที่จรธิงแลข้วไดข้จตบตด้องพระองคห์ คทาหลบังนภีร แปลมาจากคทาวตา เซลาฟาโอ และมภีความหมายโดย
ทบั ที่วไปวตา ‘แตะตข้อง’

ดบังนบัรนยอหห์นจถึงกลตาวเพพที่อเปกนบบันทถึกไวข้วตาทตานและเพพที่อนรตวมงานของทตาน (อบัครทถูตทตา
นอพที่นๆ) ไดข้ยธิน, เหกนและสบัมผบัส “พระวาทะแหตงชภีวธิต” นภีที่กกเปกนอภีกพระนามหนถึที่งอบันแสนวธิเศษของ
องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเรา ยอหห์นมรุตงเนข้นพระเยซถูในฐานะพระวาทะมากกวตาอบัครทถูตทตานอพที่นๆ 
นอกจากนภีรทตานกกขยายความเกภีที่ยวกบับแนวคธิดนบัรนเพธิที่มเตธิมโดยเรภียกพระองคห์วตาพระวาทะแหตงชภีวธิต นภีที่
ททาใหข้เรานถึกถถึงยอหห์น 1:4 และยอหห์น 14:6 ดข้วย

1 ยน 1:2 ยอหห์นกลตาวตตอไปวตา (และชกวรตนตตั้นไดด้ปรากฏ และเราไดด้เหป็นและเปป็น
พยาน และประกาศชกวรตนรรตนดรร์นตตั้นแกยู่ทยู่านทตตั้งหลาย ชกวรตนตตั้นไดด้ดดารงอยยยู่กตบพระบรดา และไดด้
ปรากฏแกยู่เราทตตั้งหลาย) เหกนไดข้ชบัดวตายอหห์นกทาลบังพถูดถถึงการเสดกจมารบับสภาพมนรุษยห์ขององคห์พระผถูข้
เปกนเจข้าของเรา ทตานเรภียกพระเยซถูตตอไปวตาชทววิต ในการพถูดถถึง “ชภีวธิตนบัรนไดข้ปรากฏ” ยอหห์นยตอม
หมายถถึงสธิที่งทภีที่ทตานไดข้เขภียนไวข้ในยอหห์น 1:14 ราวกบับวตาทตานพยายามสนบับสนรุนคทากลตาวอข้างของ
ตนเอง ทตานกลตาวอภีกครบัร งวตาทตานและอบัครทถูตทตานอพที่นๆไดข้เหกนชภีวธิตนภีร แลข้ว เพราะทตานไดข้เหกนชภีวธิตดบัง
กลตาวแลข้ว ทตานจถึงสามารถเปกนพยานถถึงชภีวธิตนบัรนไดข้ นอกจากนภีรทตานบอกดข้วยวตาชภีวธิตนบัรนเปกนชภีวธิตนธิ
รบันดรห์ พระเยซถูไมตทรงเปกนเพภียงชภีวธิตเทตานบัรน แตตทรงเปกนชภีวธิตนธิรบันดรห์ดข้วย พระองคห์ทรงอยถู ตกบับพระ
บธิดาและทรงปรากฏแกตพวกอบัครทถูตในเวลาตตอมา ประเดกนทภีที่สทาคบัญกวตาทภีที่ยอหห์นกทาลบังพถูดถถึงกกคพอ
วตา ทตานและสาวกคนอพที่นๆตตางเปกนประจบักษห์พยานถถึงสธิที่งทภีที่พวกเขาเปกนพยาน พวกเขาไดข้เปกนพยาน
และประสบกบับชภีวธิตนธิรบันดรห์ซถึที่งปรากฏในพระเยซถูครธิสตห์นบัรนแลข้วดข้วยตบัวเอง ดบังนบัรนยอหห์นจถึงมภี
ครุณสมบบัตธิทภีที่จะเขภียนเกภีที่ยวกบับชภีวธิตนบัรน

1 ยน 1:3 ดข้วยเหตรุนภีร  ซซซึ่งเราไดด้เหป็นและไดด้ยรนนตตั้นเรากป็ไดด้ประกาศแกยู่ทยู่านทตตั้งหลาย 
เพมืซึ่อทยู่านทตตั้งหลายจะไดด้รยู่วมสามตคคกธรรมกตบเรา แทด้จรรงเราทตตั้งหลายกป็รยู่วมสามตคคกธรรมกตบพระ



บรดา และกตบพระเยซยครรสตร์พระบบตรของพระองคร์ คทาทภีที่แปลวตา ประกาศ (อาพากเกล็ลโล) มภีความ
หมายวตา ‘ปตาวรข้อง’ สธิที่งทภีที่พวกเขาไดข้พบเจอและประสบ พวกเขากกก ทาลบังประกาศแกตผถูข้อพที่น คทาทภีที่แปล
วตา เพมืซึ่อ (ฮวินา) มภีความหมายวตา ‘เพพที่อทภีที่วตา’ ดบังนบัรนยอหห์นกทาลบังประกาศขข้อความของทตานเพชที่อททที่วว่าผถูข้
อตานของทตานจะไดข้มภีสามบัคคภีธรรมกบับทตานในความจรธิงนบัรน อยตางไรกกตามสามบัคคภีธรรมทภีที่ยธิที่งใหญต
กวตาของทบัรงผถูข้อตานและอบัครทถูตทตานนภีรจรธิงๆแลข้วคพอ สามบัคคภีธรรม “กบับพระบธิดา และกบับพระเยซถู
ครธิสตห์พระบรุตรของพระองคห์” ยอหห์นจถึงพถูดถถึงความจรธิงทภีที่ยธิ ที่งใหญตเรพที่องหนถึที่งในพระคบัมภภีรห์ใหมต เรา
ไมตเพภียงถถูกททาใหข้ชอบธรรมและไดข้รบับชภีวธิตนธิรบันดรห์แลข้วเทตานบัรน แตตบบัดนภีร เราสามารถมภีสามบัคคภีธรรม
กบับทบัรงพระเจข้าพระบธิดาและพระบรุตรของพระองคห์คพอพระเยซถูครธิสตห์ไดข้ดข้วย สธิที่งทภีที่ถถูกสพที่อกกคพอ ความ
สนธิทสนมเปกนการสตวนตบัวของมธิตรภาพและครอบครบัว การรถูข้จบักพระครธิสตห์จถึงเปกนพระพรของการ
มภีสามบัคคภีธรรมรตวมกบัน

1 ยน 1:4 ยอหห์นจถึงสรรุปบทนทาของทตานโดยกลตาววตา และเราเขกยนขด้อความเหลยู่านกตั้ถซง
ทยู่านทตตั้งหลาย เพมืซึ่อความยรนดกของทยู่านจะไดด้เตป็มเปกซึ่ยม การไดข้รถูข้จบักและการมามภีสามบัคคภีธรรมเตกม
เปภีที่ยมกบับพระเจข้านทามาซถึที่งความยธินดภีอบันเปภีที่ยมลข้น ยอหห์นเขภียนมาเพพที่อการนภีร เอง ขข้อนภีร ยบังสพที่อดข้วยวตาเมพที่อ
เรารตวมสามบัคคภีธรรมกบับองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเรา พระองคห์กกทรงประทานความยธินดภีอบันเตกมเปภีที่ยม
ใหข้แกตเรา ดาวธิดเสภียใจทภีที่สถูญเสภียความยธินดภีนบัรนไปในสดรุดภี 51:12 พระเยซถูตรบัสถถึงเรพที่องนภีรอภีกในยอหห์น
16:24, 15:11 และ 17:13

1 ยน 1:5 เมพที่อทตานไดข้เรธิที่มตข้นจดหมายฝากของทตานแลข้ว ยอหห์นกกพถูดถถึงสธิที่งทภีที่ทตาน
ไดข้ยธินและไดข้เหกนในชตวงเวลาหลายปภีทภีที่อยถูตกบับพระเยซถู ทตานจถึงเรธิที่มตข้นสตวนทภีที่เปกนเนพรอหาของพระ
ธรรมเลตมนภีร  แลด้วนกซึ่เปป็นขด้อความทกซึ่เราไดด้ยรนจากพระองคร์ และประกาศแกยู่ทยู่านทตตั้งหลาย คมือวยู่า
พระเจด้าทรงเปป็นความสวยู่าง และไมยู่มกความมมืดอยยยู่ในพระองคร์เลย

พระเจข้าทรงเปกนแหลตงทภีที่มาของความสวตางทบัรงปวงทบัรงความสวตางฝตายวธิญญาณและความ
สวตางทภีที่มองเหกนไดข้ พระองคห์ไมตทรงเปกนเพภียงพระผถูข้สรข้างความสวตางเทตานบัรน แตตพระองคห์ทรงเปกน
ความสวตางเองดข้วย ในพระคบัมภภีรห์ตลอดทบัรงเลตม ความสวตางเปกนภาพของความจรธิง, ความชอบ



ธรรมและความบรธิสรุทธธิธ  ในทางตรงกบันขข้ามความมพดมบักเปกนสบัญลบักษณห์ของความเขลา, ความบาป
และความชบั ที่วรข้าย ยกตบัวอยตางเชตน ดถู ยอหห์น 3:19 ยอหห์นอธธิบายถถึงเรพที่องนภีรอภีกในยอหห์น 1:4-9 พระ
เยซถูตรบัสถถึงหลบักการทบัรงสองประการ (ความสวตางและความมพด) ในยอหห์น 8:12 ประเดกนทภีที่สทาคบัญ
กวตากกคพอ พระเจข้าทรงเปกนความสวตางพรข้อมกบับทรุกสธิที่งทภีที่มบันสพที่อถถึง ไมตมภีความบาป, ความชบั ที่วหรพอ
ความผธิดในพระองคห์เลยแมข้แตตนธิดเดภียว

1 ยน 1:6 ดข้วยเหตรุนภีร  ถด้าเราจะวยู่าเรารยู่วมสามตคคกธรรมกตบพระองคร์ และยตงดดาเนรนอยยยู่
ในความมมืด เรากป็พยดมบสา และไมยู่ไดด้ดดาเนรนชกวรตตามความจรรง ยอหห์นจถึงพถูดถถึงความจรธิงฝตาย
วธิญญาณประการหนถึที่ง ไมตมภีสามบัคคภีธรรมระหวตางความสวตางและความมพด ดถู 2 โครธินธห์ 6:14 เมพที่อ
ความบาป (ความมพด) มภีอยถูตในชภีวธิตของเรา เรากกไมตสามารถมภีสามบัคคภีธรรมกบับพระเจข้าไดข้ การอข้าง
เชตนนบัรนกกเทตากบับเราหลอกลวงตบัวเอง นอกจากนภีรการอข้างวตามภีสามบัคคภีธรรมกบับพระเจข้าอบันทภีที่จรธิงแลข้ว
กกเปกนการโกหกและยธิที่งททาใหข้ปบัญหาเลวรข้ายกวตาเดธิม เราไมตไดข้ก ทาลบังดทาเนธินชภีวธิตตามความจรธิง ยอหห์
นกลตาวถถึงหลบักการเรพที่องความบรธิสรุทธธิธ  เพราะทรงบรธิสรุทธธิธ  พระเจข้าจถึงทรงมภีสามบัคคภีธรรมกบับความ
บาปไมตไดข้ ดบังนบัรนเมพที่อความบาปมภีอยถูตในชภีวธิตของเรา สามบัคคภีธรรมนบัรนกกถถูกททาลาย

เราควรสบังเกตวตายอหห์นกทาลบังอธธิบายเกภีที่ยวกบับหลบักการเรพที่องการมภีสามบัคคภีธรรมกบับพระเจข้า
และไมตใชตความสบัมพบันธห์ของเรากบับพระองคห์ เมพที่อเรามาหาพระครธิสตห์ เรากกไดข้รบับสธิทธธิอทานาจใน
การเปกนบรุตรของพระเจข้า การเปกนบรุตรเปกนความสบัมพบันธห์ทภีที่อยถู ตถาวร การเปกนบรุตรมภีสองวธิธภีเทตานบัรน 
วธิธภีหนถึที่งคพอโดยการกทาเนธิด สตวนอภีกวธิธภีคพอโดยการอรุปการะ ตามกฎหมายแลข้วทบัรงสองวธิธภีกตอใหข้เกธิด
ความสบัมพบันธห์ทภีที่ดทารงอยถูตถาวรและเปลภีที่ยนแปลงไมตไดข้ ความบาปไมตไดข้ททาลายความสบัมพบันธห์ของ
เรากบับพระเจข้า อยตางไรกกตามมบันจะททาใหข้สามบัคคภีธรรมทภีที่เรามภีก บับพระองคห์ตรถึงเครภียดหากไมตถถูก
ททาลาย 

บรุตรทภีที่ไมตเชพที่อฟบังบธิดากกยบังเปกนบรุตรของบธิดาอยถูต อยตางไรกกตามความไมตเชพที่อฟบังของบรุตรกกจะ
สตงผลใหข้ทบัรงบรุตรและบธิดาไมตมภีความสรุข ความไมตพอใจของบธิดาจะสตงผลใหข้เกธิดการลงวธินบัยบรุตรซถึที่ง
ททาใหข้บรุตรไมตมภีความสรุข จนกวตาปบัญหาจะไดข้รบับการแกข้ไข ความสบัมพบันธห์ของพวกเขากกยบังจะ
ตถึงเครภียดอยถูตตตอไป แตตความสบัมพบันธห์ของพวกเขากกยบังคงอยถูตเหมพอนเดธิม กบับพระบธิดาของเรากกเชตน



เดภียวกบัน ความบาปจะไมตททาใหข้ความสบัมพบันธห์ของเราในฐานะบรุตรของพระองคห์ถถูกททาลาย อยตางไร
กกตามมบันจะททาใหข้ความสบัมพบันธห์ของเราสบัที่นคลอนจนกวตาปบัญหาจะถถูกคลภีที่คลาย

1 ยน 1:7 ในทางกลบับกบัน แตยู่ถด้าเราดดาเนรนอยยยู่ในความสวยู่าง เหมมือนอยยู่างพระองคร์
ทรงสถรตในความสวยู่าง เรากป็รยู่วมสามตคคกธรรมซซซึ่งกตนและกตน และพระโลหรตของพระเยซยครรสตร์
พระบบตรของพระองคร์ กป็ชดาระเราทตตั้งหลายใหด้ปราศจากบาปทตตั้งสรตั้น บางทภีอาจยกขข้อความจาก
เปาโล (เอเฟซบัส 5:8) ยอหห์นบรรยายวตาการดทาเนธินในความสวตางชตวยใหข้เรามภีสามบัคคภีธรรมกบับ
พระเจข้าไดข้ โดยเฉพาะอยตางยธิที่งเมพที่อเราดทาเนธินในความสวตางของพระองคห์ ทภีที่สพที่อในทภีที่นภีร ไมตใชตความ
จรธิงของพระองคห์เทตานบัรน แตตเปกนความชอบธรรมของพระองคห์ และชภีวธิตทภีที่สะอาดบรธิสรุทธธิธ ดข้วย 
ทบัรงหมดนภีร เปกนไปไดข้ตบัรงแตตแรกเพราะ “พระโลหธิตของพระเยซถูครธิสตห์พระบรุตรของพระองคห์ กกชทาระ
เราทบัรงหลายใหข้ปราศจากบาปทบัรงสธิรน” ทบัรงความสบัมพบันธห์และสามบัคคภีธรรมของเราขถึรนอยถูตกบับขข้อเทกจ
จรธิงทภีที่วตาพระเยซถูครธิสตห์ไดข้ทรงชทาระเราใหข้พข้นจากความบาปทบัรงสธิรนแลข้ว สธิที่งทภีที่สทาคบัญคพอความจรธิงทภีที่
วตาพระโลหธิตของพระครธิสตห์เปกนสธิที่งทภีที่ชทาระเราใหข้พข้นจากความบาป ดถูฮภีบรถู 9:13-14 และทธิตบัส 2:14
และวธิวรณห์ 1:5 และ 7:14 เราจะมภีความสบัมพบันธห์กบับพระเจข้าผถูข้บรธิสรุทธธิธ ไดข้กกตตอเมพที่อเราไดข้รบับการชทาระ
โดยพระโลหธิตอบันมภีคตาประเสรธิฐยธิที่งของพระครธิสตห์ บบัพตธิศมาไมตวตาจะในรถูปแบบใดๆกกตามไมตอาจ
ชทาระเราใหข้พข้นจากความบาปไดข้เลย มภีแตตพระโลหธิตทภีที่ไหลออกของพระเยซถูครธิสตห์เทตานบัรนทภีที่ททาไดข้

1 ยน 1:8 คราวนภีร ยอหห์นพถูดตตอไปถถึงปบัญหาเรพที่องการถพอวตาตบัวชอบธรรมซถึที่งเปกน
ปบัญหาของคนมากมายตบัรงแตตสมบัยนบัรนจนถถึงสมบัยนภีร  ถด้าเราทตตั้งหลายจะวยู่าเราไมยู่มกบาป เรากป็หลอกตตว
เอง และความจรรงไมยู่ไดด้อยยยู่ในเราเลย การอข้างวตาตบัวเองไมตมภีบาปกกเปกนการหลอกตบัวเอง นอกจากนภีร
ยอหห์นอาจกทาลบังพถูดถถึงความผธิดทภีที่รข้ายแรงกวตานบัรน พวกนอสตธิก (Gnostics) ในสมบัยนบัรนสอนวตา
ความชบั ที่ว (ความบาป) อยถูตในสธิที่งทภีที่จบับตข้องไดข้ และเพราะจธิตวธิญญาณไมตใชตสธิที่งทภีที่จบับตข้องไดข้ มนรุษยห์จถึง
ไมตไดข้ถถูกบาปททาใหข้ปนเปพร อน ความจรธิงแบบเดภียวกบันนภีรกกยบังอยถูตจนถถึงทรุกวบันนภีร ในหลบักศาสนศาสตรห์
แนวคธิดเสรภีนธิยมพรข้อมกบับคทาสอนของมบันทภีที่วตาในสตวนลถึกแลข้วมนรุษยห์เปกนคนดภี อธิทธธิพลทภีที่คงอยถู ตของ
ปรบัชญาแนวนภีร ไมตใชตความจรธิง นอกจากนภีรทบัศนคตธิดบังกลตาวกกไมตสนใจการมภีสามบัคคภีธรรมกบับ
พระเจข้าดข้วย



1 ยน 1:9 ยอหห์นจถึงกลตาวถถึงวธิธภีรบักษาอาการเจกบปตวยฝตายวธิญญาณสทาหรบับการดทาเนธิน
ชภีวธิตครธิสเตภียน ถด้าเราสารภาพบาปของเรา พระองคร์ทรงสตตยร์ซมืซึ่อและเทกซึ่ยงธรรม กป็จะทรงโปรดยก
บาปของเรา และจะทรงชดาระเราใหด้พด้นจากการอธรรมทตตั้งสรตั้น การสารภาพบาปบตงบอกถถึง (1) 
การยอมรบับวตาททาบาปและ (2) การกลบับใจจากความบาป เมพที่อเราเขข้าหาพระเจข้าและยอมรบับวตาเรา
ททาบาปพรข้อมกบับใจทภีที่สทานถึกผธิด พระองคห์กกทรงสบัตยห์ซพที่อและเทภีที่ยงธรรม (ชอบธรรม) ทภีที่จะยกโทษ
ความบาปของเรา

ในทภีที่นภีร ยอหห์นไมตไดข้ก ทาลบังพถูดถถึงการไดข้รบับการยกโทษโดยถาวรเพราะเราไดข้รบับความรอด
แลข้ว แตตยอหห์นกทาลบังพถูดถถึงการไดข้รบับการยกโทษในแตตละวบันซถึที่งจะชตวยมธิใหข้การมภีสามบัคคภีธรรม
ของเรากบับพระเจข้าตข้องสะดรุด มบันคพอการพยายามรพรอฟพร นสามบัคคภีธรรมทภีที่ตถึงเครภียด นอกจากนภีรการ
สารภาพบาปกกททาใหข้เราไดข้รบับการชทาระจากการอธรรมทบัรงปวง ไมตมภีความบาปใดทภีที่ใหญตเกธินกวตาทภีที่
พระเจข้าจะทรงยกโทษใหข้ไมตไดข้

เมพที่อเรามาหาพระครธิสตห์ เรากกไดข้รบับการยกโทษและไดข้รบับการชทาระใหข้สะอาดไปพรข้อมๆ
กบันในความสบัมพบันธห์ของเรากบับพระครธิสตห์ อยตางไรกกตาม ยอหห์นไมตไดข้ก ทาลบังพถูดถถึงเรพที่องนบัรนในทภีที่นภีร
แตตทตานกทาลบังพถูดถถึงสามบัคคภีธรรมในแตตละวบันของเรากบับพระเจข้าซถึที่งมภีปบัญหาเพราะความบาปทภีที่คพบ
คลานกลบับเขข้ามาในชภีวธิตของเรา หธิมะตอนตกใหมตๆกกสะอาดและสวยงาม อยตางไรกกตามเมพที่อเวลา
ผตานไปเขมตาควบันและฝรุตนดธินกกททาใหข้หธิมะทภีที่เคยสะอาดบรธิสรุทธธิธ ตข้องมบัวหมอง ชภีวธิตครธิสเตภียนกก
เหมพอนกบัน เมพที่อพระองคห์ทรงชตวยเราใหข้รอด พระองคห์กกทรงททาใหข้เราขาวกวตาหธิมะ อยตางไรกกตาม 
ความบาปทภีที่เกธิดจากการดทาเนธินชภีวธิตแตตละวบันในกายเนพรอหนบังนภีรกกททาใหข้ความขาวสะอาดนภีรสกปรก
ในเวลาไมตชข้า มบันตข้องถถูกททาใหข้สะอาดบรธิสรุทธธิธ เหมพอนเดธิม พระเยซถูทรงททาเชตนนบัรนเมพที่อเรามาหา
พระองคห์ดข้วยการสารภาพบาปและการกลบับใจ ดบังนบัรนนภีที่จถึงสพที่อดข้วยวตาการสารภาพบาปควรเปกน
สตวนหนถึที่งของชภีวธิตการอธธิษฐานในแตตละวบันของเรา 

1 ยน 1:10 บางทภีเพพที่อเนข้นยทราประเดกนทภีที่กลตาวไปแลข้วในขข้อ 8 ยอหห์นปธิดทข้ายเนพรอหาสตวน
นภีร โดยกลตาววตา ถด้าเรากลยู่าววยู่าเราไมยู่ไดด้ทดาบาป กป็เทยู่ากตบวยู่าเราทดาใหด้พระองคร์เปป็นผยด้ตรตสมบสา และ



พระดดารตสของพระองคร์กป็มรไดด้อยยยู่ในเราทตตั้งหลายเลย การอข้างวตาตบัวเราไมตมภีบาปไมตเพภียงเปกนการ
โกหกตบัวเองเทตานบัรน แตตเปกนการหาวตาพระเจข้าเปกนผถูข้มรุสาอภีกดข้วย “เพราะทรุกคนททาบาปและเสพที่อม
จากสงตาราศภีของพระเจข้า” (โรม 6:23) การอข้างเชตนนบัรนกกเทตากบับเปกนการเปธิดเผยวตาคนๆนบัรนไมตรถูข้พระ
วจนะของพระเจข้าเลย ยอหห์นจถึงพถูดถถึงไมตเพภียงความคธิดวตาตนชอบธรรมของคนทบั ที่วไปเทตานบัรนแตต
พถูดถถึงลบัทธธินอสตธิกทภีที่แพรตหลายในสมบัยนบัรนดข้วย เรพที่องทภีที่เสภียดสภีกกคพอวตา การคธิดวตาตนชอบธรรมไมต
เปธิดโอกาสใหข้คนๆนบัรนมภีสามบัคคภีธรรมกบับพระเจข้าผถูข้ชอบธรรมอยตางแทข้จรธิง ตามทภีที่บทตตอไปจะเปธิด
เผยใหข้เราไดข้ทราบ ในฐานะคนของพระเจข้าแลข้วหนข้าทภีที่ของเราคพอการไมตททาบาป

*****

ภนพรวมของ 1 ยอหห์น 2: อบัครทถูตยอหห์นกลว่าวตว่อไปถขงเรชที่องความบาปในชทววิตครวิสเตทยน 
จากนบัขึ้นเขากล็พถูดถขงบททดสอบเรชที่องความรอด หลบักการททที่ชบัดเจนททที่สบุดเรชที่องหนขที่งเกทที่ยวกบับการแยก
ออกตามพระคบัมภทรห์ถถูกนวิยามในททที่นทขึ้วว่าเปล็นการไมว่รบักโลก สบุดทว้ายแลว้วทว่านเตชอนใหว้ระวบังการละทวิขึ้ง
ความจรวิงททที่กนาลบังกว่อตบัวขขขึ้นแมว้กระทบัที่งในสมบัยนบัขึ้น

1 ยน 2:1 บททภีที่ 2 เรธิที่มตข้นดข้วยการพถูดถถึงความบาปในชภีวธิตครธิสเตภียน ลยกเลป็กๆของ
ขด้าพเจด้าเออ๋ย ขด้าพเจด้าเขกยนขด้อความเหลยู่านกตั้ถซงทยู่านทตตั้งหลาย เพมืซึ่อทยู่านจะไดด้ไมยู่ทดาบาป และถด้าผยด้ใด
ทดาบาป เรากป็มกพระองคร์ผยด้ชยู่วยเหลมือสถรตอยยยู่กตบพระบรดา คมือพระเยซยครรสตร์ผยด้ทรงชอบธรรมนตตั้น 
อบัครทถูตยอหห์นเรภียกผถูข้อตานของทตานวตา “ลถูกเลกกๆของขข้าพเจข้าเออ๋ย” คทาทภีที่แปลเชตนนบัรน (เทล็คนวิออน) ถถึง
แมข้ตามตบัวอบักษรแลข้วหมายถถึงเดกกเลกกๆ แตตตรงนภีรมภีความหมายเชธิงฝตายวธิญญาณอยตางชบัดเจน ทตาน
หมายถถึงคนเหลตานบัรนทภีที่เปกนผถูข้เชพที่อใหมตหรพอคนเหลตานบัรนทภีที่ทตานไดข้ชตวยสอนใหข้เปกนสาวก เมพที่อเทภียบ
กบับทตานทภีที่เปกนอบัครทถูตทภีที่ชราแลข้ว พวกเขากกเปกนเหมพอนลถูกเลกกๆของทตาน (นภีที่เปกนครบัร งแรกจากเกข้า
ครบัร งทภีที่ทตานเรภียกพวกเขา ‘ลถูกเลกกๆ’ ในจดหมายฝากฉบบับนภีร ) จรุดประสงคห์หลบักทภีที่ทตานเขภียนจดหมาย
ฝากฉบบับนภีรคพอ เพชที่อททที่วว่าพวกเขาจะไดข้ “ไมตททาบาป” ถถึงแมข้วตาคทาพถูดในประโยคนภีร จะไมตใชตคทาสบัที่ง 
(จรธิงๆแลข้วมบันแสดงจรุดประสงคห์) แตตมบันกกสพที่อความเปกนคทาสบัที่งอยตางชบัดเจน



อยตางไรกกตามถข้าลถูกของพระเจข้าททาบาปเมพที่อไร “เรากกมภีพระองคห์ผถูข้ชตวยเหลพอสถธิตอยถูตกบับพระ
บธิดา คพอพระเยซถูครธิสตห์ผถูข้ทรงชอบธรรมนบัรน” คทาทภีที่แปลวตา ผยด้ชยู่วยเหลมือ (พาราเคลทอส) เปกนคทานตา
สนใจ ถถึงแมข้วตายอหห์นใชข้คทานภีร เพพที่อหมายถถึงพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในฐานะเปกน “ผถูข้ปลอบประโลม
ใจ” ในยอหห์น 14:16, 26; 15:26; 16:7 แตตตรงนภีรทตานใชข้คทานภีร เพพที่อหมายถถึงพระเยซถูครธิสตห์ มบันยบัง
หมายถถึงผถูข้ทภีที่เสนอความแทนอภีกคนตตอหนข้าผถูข้พธิพากษาดข้วย หรพอสมบัยนภีรทภีที่เราเรภียกกบันวตาทนายจทาเลย
นบัที่นเอง ประเดกนกกคพอวตาเมพที่อเราททาบาป เรากกมภีทนายจทาเลยทภีที่คอยแกข้ตตางแทนเราตตอหนข้าพระเจข้า
พระบธิดา คพอพระเยซถูครธิสตห์ นอกจากนภีรองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเรากกถถูกเรภียกวตา “ผถูข้ทรงชอบธรรม” 
จงสรรเสรธิญพระเจข้าทภีที่เรามภีทนายผถูข้คอยแกข้ตตางใหข้เราในสวรรคห์ซถึที่งเปกนผถูข้ชอบธรรมดข้วย

(ขข้อเทกจจรธิงทภีที่วตาครธิสเตภียนยบังททาบาปอยถูตนบัรนปรากฏชบัดเจน นอกจากนภีร เหกนไดข้ชบัดวตาเรามภี
ทนายผถูข้คอยแกข้ตตางใหข้เราตตอหนข้าพระเจข้า มภีคนมากมายอข้างวตาครธิสเตภียนสามารถสถูญเสภียความรอด
ไดข้เมพที่อพวกเขาททาบาป อยตางไรกกตามหากเปกนเชตนนบัรนจรธิง ทนายของเรากกไมตเกตงเทตาไรแลข้ว แตตจง
สรรเสรธิญพระเจข้า พระองคห์ทรงชนะคดภีทรุกครบัร ง)

1 ยน 2:2 และพระองคร์ทรงเปป็นผยด้ลบลด้างพระอาชญาทกซึ่ตกกตบเราทตตั้งหลายเพราะบาป
ของเรา และไมยู่ใชยู่แตยู่บาปของเราพวกเดกยว แตยู่บาปของมนบษยร์ทตตั้งปวงในโลกดด้วย คทาทภีที่แปลวตา 
ลบลด้าง (ฮวิลามอส) ททาใหข้เรานถึกถถึงพระทภีที่นบั ที่งกรรุณาในพลบับพลา/พระวธิหารของพวกยธิว ทรุกปภีทภีที่นบั ที่น
ในวบันลบมลทธินมหาปรุโรหธิตกกจะประพรมพระทภีที่นบั ที่งกรรุณาดข้วยเลพอดของเครพที่องบถูชาไถตบาป ใน
เวลานบัรนเองพระพธิโรธอบันชอบธรรมของพระเจข้าทภีที่มภีตตอบาปของพลไพรตของพระองคห์กกจะถถูก
 ‘ลบลข้าง’ ความหมายกกคพอวตา พระเจข้าทรงคลายพระพธิโรธหรพอทรงพอพระทบัยก บับโลหธิตนบัรนทภีที่หลบั ที่ง
ออกเพพที่อลบลข้างความบาป คทาเดภียวกบันนภีรถถูกใชข้ในโรม 3:25 เพพที่อหมายถถึงพระเยซถูครธิสตห์ “ไวข้ใหข้เปกน
ทภีที่ลบลข้างพระอาชญา โดยความเชพที่อในพระโลหธิตของพระองคห์” พระเยซถูครธิสตห์ ผถูข้ทรงเปกนพระ
บรุตรของพระเจข้าทรงเปกนผถูข้ลบลข้างพระอาชญาเพราะความบาปของเรา นบั ที่นคพอพระองคห์ไดข้ทรง
ลบลข้างพระอาชญาอบันชอบธรรมของพระเจข้าผถูข้บรธิสรุทธธิธ โดยพระโลหธิตของพระองคห์เพพที่อทภีที่จะ
พธิพากษาความบาป การสธิรนพระชนมห์ของพระองคห์เพพที่อเปกนเครพที่องถวายบถูชาจถึงกระททาใหข้ความ
ยรุตธิธรรมของพระเจข้าสทาเรกจ กลตาวในแงตทภีที่กวข้างกวตา นภีที่ททาใหข้เรานถึกถถึงการเสภียสละตบัวเองเพพที่อผถูข้อพที่น



เราเหกนอภีกวตาพระราชกธิจของพระครธิสตห์เพพที่อเปกนทภีที่ลบลข้างพระอาชญาบนกางเขนไมตใชตเพพที่อ
บาปของเราเทตานบัรน แตตเพพที่อ “บาปของมนรุษยห์ทบัรงปวงในโลกดข้วย” ถถึงแมข้พวกคาลวธินจะเชพที่อเปกนอพที่น 
แตตการสธิรนพระชนมห์ของพระครธิสตห์แทนเราบนไมข้กางเขนกกไมตไดข้มภีฤทธธิธ ในการลบมลทธินบาปทภีที่
จทากบัด พระองคห์ทรงสธิรนพระชนมห์เพพที่อบาปของคนทบัรงโลก แนวคธิดทภีที่สอนวตาพระองคห์ทรงไถตเฉพาะ
บางคนกกเปกนคทาสอนนอกรภีตเมพที่อพธิจารณาจากคทาสอนทภีที่ชบัดเจนจากพระวจนะของพระเจข้า 
พระองคห์ทรงประสงคห์ใหข้คนทบัรงปวงไดข้รบับความรอดและพระครธิสตห์กกทรงสธิรนพระชนมห์เพพที่อบาป
ของคนทบัรงโลก ดถู 2 เปโตร 3:9

1 ยน 2:3 ยอหห์นกลตาวตตอไปถถึงวธิธภีทดสอบทภีที่จะททาใหข้เราทราบไดข้วตาเรารอดแลข้ว
จรธิงๆ เราจะมตซึ่นใจไดด้วยู่าเรารยด้จตกพระองคร์โดยขด้อนกตั้ คมือถด้าเราประพฤตรตามพระบตญญตตรของ
พระองคร์ พระคบัมภภีรห์ใหมตสอนชบัดเจนวตาเราไมตไดข้รอดโดยการถพอพระบบัญญบัตธิ อยตางไรกกตาม หลบัง
จากททที่เราไดข้รบับความรอดแลข้ว การเชพที่อฟบังพระวจนะของพระเจข้ากกเปกนตบัวบตงชภีรชบัดเจนวตาเรารถูข้จบัก
พระองคห์จรธิงๆ ยอหห์นเปกนผถูข้เขภียนคนเดภียวในบรรดาผถูข้เขภียนพระคบัมภภีรห์ใหมตทภีที่ชอบพถูดถถึงความ
สบัมพบันธห์ของคนๆหนถึที่งกบับพระเจข้าวตาเปกน ‘การรถูข้จบัก’ พระองคห์ มบันเปกนอะไรทภีที่มากกวตาแคตรถูข้เกภีที่ยวกบับ
พระองคห์ มบันคพอการรถูข้จบักพระองคห์เปกนการสตวนตบัว  คทาทภีที่แปลวตา ประพฤตรตาม (เทเระโอ) ใน
บรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘ถพอรบักษา’ เชตนเดภียวกบับในการเชพที่อฟบัง การเชพที่อฟบังพระครธิสตห์เปกนตบัวบตงชภีร
หนถึที่งทภีที่ชบัดเจนวตาคนๆนบัรนไดข้ตข้อนรบับพระครธิสตห์ใหข้เปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอดแลข้ว และการไมตเชพที่อฟบัง
พระครธิสตห์เปกนประจทากกสพที่อใหข้เหกนวตาคนๆนบัรนไดข้ททาสธิที่งทภีที่ตรงกบันขข้าม

1 ยน 2:4 นอกจากนภีร  คนใดทกซึ่กลยู่าววยู่า "ขด้าพเจด้ารยด้จตกพระองคร์" แตยู่มรไดด้ประพฤตร
ตามพระบตญญตตรของพระองคร์ คนนตตั้นกป็เปป็นคนพยดมบสา และความจรรงไมยู่ไดด้อยยยู่ในคนนตตั้นเลย 
ยอหห์นเรธิที่มกลตาวแบบตรงไปตรงมามากยธิที่งขถึรน คนทภีที่อข้างวตารถูข้จบักพระครธิสตห์แตตกลบับไมตสนใจพระ
บบัญญบัตธิของพระองคห์กกเปกนคนโกหก นตาเศรข้าทภีที่ความจรธิงซถึที่งแสดงใหข้เหกนเปกนตบัวบรุคคลในพระ
ครธิสตห์ไมตไดข้อยถูตในตบัวคนนบัรนเลย กาลของคทากรธิยาใน 1 ยอหห์น กกเปกนสธิที่งสทาคบัญ คทาทภีที่แปลวตา 
ประพฤตรตาม (เทเรโอ) อยถูตในรถูปปบัจจรุบบันกาล ซถึที่งสพที่อถถึงการกระททาทภีที่ตตอเนพที่อง ยอหห์นไมตไดข้หมาย
ถถึงครธิสเตภียนทภีที่บางครบัร งกกเผลอททาบาป แตตหมายถถึงผถูข้ทภีที่ชอบฝตาฝพนพระบบัญญบัตธิของพระองคห์เปกน



ประจทา ยอหห์นจถึงตบัดสธินวตาคนทภีที่ททาแบบนภีรโดยอข้างวตาตนรถูข้จบักพระครธิสตห์จรธิงๆแลข้วกกเปกนคนทภีที่พถูด
มรุสา ทภีที่แยตยธิที่งไปกวตานบัรนกกคพอคนแบบนภีรอาจไมตเคยรอดเลย

1 ยน 2:5 ในทางตรงกบันขข้าม แตยู่ผยด้ใดทกซึ่ประพฤตรตามพระวจนะของพระองคร์ ความ
รตกของพระเจด้ากป็สมบยรณร์อยยยู่ในคนนตตั้นอยยู่างแทด้จรรง ดด้วยอาการอยยู่างนกตั้แหละเราทตตั้งหลายจซงรยด้วยู่าเรา
อยยยู่ในพระองคร์ อภีกครบัร งทภีที่คทาวตา ประพฤตรตาม (เทเระโอ) ถถูกผบันใหข้อยถูตในรถูปปบัจจรุบบันกาล ความ
หมายกกคพอ “ผถูข้ใดทภีที่ประพฤตธิตามพระวจนะของพระองคห์อยถู ตเสมอ” ยอหห์นกลตาวตตอไปวตา “ความรบัก
ของพระเจข้ากกสมบถูรณห์อยถูตในคนนบัรนอยตางแทข้จรธิง” ความหมายกกคพอวตา ความรบักของพระเจข้าไดข้หยบั ที่ง
รากและเตธิบโตในคนๆนบัรนทภีที่เชพที่อฟบังพระวจนะของพระเจข้าอยตางสมทที่าเสมอ นภีที่เปกนเครพที่องบตงชภีรทภีที่
ชบัดเจนวตาคนๆนภีรรถูข้จบักพระครธิสตห์จรธิงๆและรอดแลข้วจรธิงๆ ยอหห์นกลตาวตตอในวลภีสรุดทข้าย “ดข้วยอาการ
อยตางนภีรแหละเราทบัรงหลายจถึงรถูข้วตาเราอยถูตในพระองคห์” ยอหห์นจถึงพถูดถถึงความจรธิงในพระคบัมภภีรห์ใหมตอภีก
ประการเกภีที่ยวกบับการอยถูต ‘ในพระครธิสตห์’ ทตานใชข้วลภีนภีร ในแบบเดภียวกบับ ‘การรถูข้จบัก’ พระองคห์

1 ยน 2:6 ดบังนบัรน ผยด้ใดกลยู่าววยู่าตนอยยยู่ในพระองคร์ ผยด้นตตั้นกป็ควรดดาเนรนตามทางทกซึ่
พระองคร์ทรงดดาเนรนนตตั้นดด้วย หากจะถอดความ ทตานกกกลตาววตา ‘ผถูข้ทภีที่อข้างวตาตนตธิดสนธิทกบับพระ
ครธิสตห์กกควรดทาเนธินชภีวธิตเหมพอนอยตางทภีที่พระองคห์ทรงดทาเนธินนบัรน’ บรธิบทกตอนหนข้าพถูดถถึงการดทาเนธิน
ชภีวธิตโดยปราศจากบาป ถถึงแมข้วตาเราไมตมภีวบันททาไดข้อยตางนบัรนในชภีวธิตนภีร  แตตมบันกกควรเปกนเปข้าหมายของ
เรา บรธิบททภีที่ตามมาจะพถูดถถึงการหลภีกเลภีที่ยงการเกลภียดชบังพภีที่นข้อง, การไมตรบักโลก และการหลภีกเลภีที่ยง
คทาสอนผธิด สธิที่งเหลตานภีรสตวนหนถึที่งแลข้วกกเปกนการดทาเนธิน “ตามทางทภีที่พระองคห์ทรงดทาเนธินนบัรน”

1 ยน 2:7-8 คราวนภีร ยอหห์นเปลภีที่ยนไปพถูดถถึงเรพที่องทภีที่เกภีที่ยวขข้องกบันแตตกกแยกจากกบัน พกซึ่นด้อง
ทตตั้งหลาย ขด้าพเจด้าไมยู่ไดด้เขกยนพระบตญญตตรใหมยู่ถซงทยู่านทตตั้งหลาย แตยู่เปป็นพระบตญญตตรเกยู่าซซซึ่งทยู่านทตตั้ง
หลายไดด้มกอยยยู่ตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก พระบตญญตตรเกยู่านตตั้นคมือพระคดาซซซึ่งทยู่านทตตั้งหลายไดด้ยรนตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก
แลด้ว ใจความสทาคบัญของสธิที่งทภีที่ยอหห์นไดข้เขภียนไปแลข้วนบัรนกกเปกนสธิที่งทภีที่องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเราไดข้ทรง
สอนมาตบัรงแตตเรธิที่มพระราชกธิจของพระองคห์ ใจความหลบักกกคพอการ ‘ตธิดตามพระองคห์’ สธิที่งแรกทภีที่พระ
เยซถูตรบัสแกตเปโตรคพอ “จงตามเรามาเถธิด” (มบัทธธิว 4:19) สธิที่งสรุดทข้ายทภีที่พระองคห์ตรบัสแกตเปโตรกกคพอ 



“จงตามเรามาเถธิด” (ยอหห์น 21:19,22) นบัที่นคพอใจความหลบักของการดทาเนธินตามทางทภีที่พระองคห์ทรง
ดทาเนธิน พวกเขาไดข้ยธินพระบบัญญบัตธิขข้อนภีรมาตบัรงแตตเรธิที่มตข้นพระราชกธิจของพระเยซถู

8 อกกนตยหนซซึ่ง ขด้าพเจด้าเขกยนพระบตญญตตรใหมยู่ถซงทยู่านทตตั้งหลาย และขด้อความนตตั้นกป็เปป็นความ
จรรงทตตั้งฝยู่ายพระองคร์และฝยู่ายทยู่านทตตั้งหลาย เพราะวยู่าความมมืดนตตั้นลยู่วงไปแลด้ว และบตดนกตั้ความสวยู่าง
แทด้กป็สยู่องอยยยู่ พระบบัญญบัตธิใหมตทภีที่ยอหห์นหมายถถึงคพอ การรบักซถึที่งก บันและกบัน ถถึงแมข้ไมตมภีบอกไวข้ชบัดเจน
ตรงนภีร  องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเรากกทรงสอนสธิที่งนภีร เปกนพระบบัญญบัตธิใหมตในยอหห์น 13:34 กระนบัรนแมข้
กระทบั ที่งในตอนนบัรนมบันกกไมตใชตบบัญญบัตธิใหมต พระคบัมภภีรห์เดธิมกกบบัญชาเกภีที่ยวกบับเรพที่องนภีร ในเลวภีนธิตธิ 19:18, 
34 อยตางไรกกตามคทาสอนนภีรกกถถูกละเลยในสมบัยพระราชกธิจของพระเยซถูจนพระองคห์ตข้องเนข้นยทราอภีกทภี
แมข้กระนบัรนปบัญหานภีรกกยบังมภีอยถูตเรพที่อยมาจนถถึงสมบัยของยอหห์น ทตานจถึงเนข้นยทราหลบักการพพรนฐานทภีที่สรุด
ของพระคบัมภภีรห์ใหมตขข้อนภีรอภีกทภี

นอกจากนภีร เพราะความมพดกตอนทภีที่เรารบับเชพที่อนบัรนไดข้ผตานพข้นไปแลข้ว เราจถึงควรดทาเนธินใน 
“ความสวตางแทข้” ซถึที่งก ทาลบังสตองแสงอยถูต นบัที่นคพอความสวตางขององคห์พระเยซถูครธิสตห์เจข้าของเรา ดถู 
ยอหห์น 1:4-5 การดทาเนธินตามทางทภีที่พระองคห์ทรงดทาเนธินคพอการดทาเนธินในความสวตางนบัรน  ดถู 1:7 
และ 2:6

1 ยน 2:9 ดบังนบัรน เพพที่อประยรุกตห์ใชข้หลบักการนภีร  ยอหห์นจถึงเขภียนวตา ผยด้ใดทกซึ่กลยู่าววยู่าตนอยยยู่
ในความสวยู่าง และยตงเกลกยดชตงพกซึ่นด้องของตน ผยด้นตตั้นกป็ยตงอยยยู่ในความมมืดจนถซงบตดนกตั้ คทาทภีที่แปลวตา 
เกลกยดชตง (มวิเซะโอ) มภีความหมายดข้วยวตา ‘รบังเกภียจ’ อภีกครบัร งทภีที่รถูปกาลของคทากรธิยามภีความสทาคบัญ คทา
นภีร อยถูตในรถูปปบัจจรุบบันกาลซถึที่งแสดงถถึงการกระททาทภีที่ตตอเนพที่อง เราจถึงถอดความไดข้วตา ‘ผถูข้ใดทภีที่กลตาววตาตน
อยถูตในความสวตาง และกนาลบังเกลทยดชบังพภีที่นข้องของตนอยถูต ผถูข้นบัรนกกยบังอยถูตในความมพดจนถถึงบบัดนภีร ’ นภีที่
ททาใหข้เรานถึกถถึงขข้อ 3 และการรถูข้วตาเรารถูข้จบักพระองคห์ ความหมายกกคพอวตา คนทภีที่เกลภียดชบังผถูข้อพที่นเปกนประ
จทาจรธิงๆแลข้วกกอยถูตในความมพดฝตายวธิญญาณ จะวตาไปแลข้วคนๆนบัรนไมตไดข้รบับความรอดเลยดข้วยซทรา การ
เกลภียดชบังผถูข้อพที่นเปกนกธิจวบัตรเปกนตบัวบตงชภีรทภีที่ดภีวตาคนๆนบัรนไมตเคยบบังเกธิดใหมตเลย



1 ยน 2:10 อภีกครบัร งในทางตรงกบันขข้าม ผยด้ทกซึ่รตกพกซึ่นด้องของตนกป็อยยยู่ในความสวยู่าง และ
ไมยู่มกโอกาสทกซึ่จะสะดบดสดาหรตบผยด้นตตั้นเลย ยบังคงเปกนรถูปปบัจจรุบบันกาลอยถู ต ดบังนบัรนความหมายกกคพอ ‘ผถูข้ทภีที่
ก ทาลบังรบักพภีที่นข้องของตนกกกทาลบังอยถูตในความสวตาง’ การดทาเนธินในความสวตางของพระวจนะและแบบ
อยตางของพระครธิสตห์กกจะปข้องกบันเราจากความมพดทภีที่ททาใหข้เราสะดรุดและเกลภียดชบังก บันและกบัน คทาทภีที่
แปลวตาโอกาสทกซึ่จะสะดบด (สคบันดาลอน) เปกนคทาทภีที่นตาสนใจ นภีที่เปกนทภีที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ 
‘scandal’ (เรพที่องอพรอฉาว) ในบรธิบทนภีรมบันสพที่อถถึงสธิที่งกภีดขวางทภีที่ททาใหข้คนสะดรุด มบันหมายถถึงหธินสะดรุด
ดข้วยกกไดข้ การเกลภียดชบังผถูข้อพที่นไมตเพภียงถถูกกลตาววตาเปกนเหมพอนความมพดเทตานบัรนแตตยบังเปกนเหมพอนหธิน
สะดรุดสทาหรบับผถูข้อพที่นดข้วย

1 ยน 2:11 ดบังนบัรน แตยู่ผยด้ทกซึ่เกลกยดชตงพกซึ่นด้องของตนกป็อยยยู่ในความมมืด และเดรนในความมมืด
และไมยู่รยด้วยู่าตนกดาลตงไปทางไหน เพราะวยู่าความมมืดนตตั้นไดด้ทดาใหด้ตาของเขาบอดไปเสกยแลด้ว อยตาง
นข้อยทภีที่สรุดคนทภีที่เกลภียดชบังผถูข้อพที่นอยถู ตเสมอกกกทาลบังเดธินอยถูตในความมพดฝตายวธิญญาณและฝตาฝพนพระบบัญชา
ทภีที่ชบัดเจนของพระครธิสตห์ ทภีที่แยตยธิที่งไปกวตานบัรนคนๆนบัรนอาจไมตเคยรอดเลยดข้วยซทรา ความเกลภียดชบัง
เปกนการฝตาฝพนพระบบัญชาขององคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเราโดยตรงทภีที่ใหข้เรารบักซถึที่งก บันและกบัน (ยอหห์น 
13:34) นอกจากนภีรการดทาเนธินในความมพดแบบนบัรนกกททาใหข้คนๆนบัรนยธิที่งมองไมตเหกนความจรธิงตตอไป 
ความเกลภียดชบังเปกนมะเรกงฝตายวธิญญาณทภีที่ททาใหข้เราตาบอดและจะททาลายเราฝตายวธิญญาณ ทภีที่นตาเศรข้ากก
คพอแมข้กระทบั ที่งในหมถูตครธิสเตภียนทภีที่เชพที่อพระคบัมภภีรห์ เรพที่องนภีรกกเปกนความบาปทภีที่พบเหกนบตอย ยอหห์นเตพอน
วตาคนทภีที่เปกนแบบนบัรนกกอยถูตในความมพดหรพอไมตกกไมตไดข้รบับความรอดเลยตบัรงแตตแรก

1 ยน 2:12 ยอหห์นเรภียกผถูข้อตานของทตานวตาลถูกเลกกๆอภีกครบัร ง ลยกเลป็กๆทตตั้งหลายเออ๋ย ขด้าพเจด้า
เขกยนจดหมายถซงทยู่าน เพราะวยู่าบาปของทยู่านไดด้รตบการอภตยแลด้วเพราะเหป็นแกยู่พระนามของ
พระองคร์ อยตางไรกกตามยอหห์นพถูดถถึงความจรธิงทภีที่สทาคบัญกวตา นบัที่นคพอ ความบาปของเราไดข้รบับการยก
โทษแลข้วในพระครธิสตห์ ความหมายกกคพอวตาคนเหลตานบัรนทภีที่เกลภียดชบังผถูข้อพที่นควรยกโทษคนอพที่นเชตนกบัน 
ยาแกข้ความเกลภียดชบังคพอการยกโทษใหข้ ความเกลภียดชบังมบักกตอตบัวขถึรนจากสธิที่งทภีที่ถถูกมองวตาเปกนความ
ผธิด เราสามารถแบกความเกลภียดชบังไวข้อยตางโงตเขลาหรพอเราจะยกโทษคนทภีที่ททาผธิดตตอเรากกไดข้ เหกน
ไดข้ชบัดวตาอยตางหลบังเปกนทางเลพอกตามแบบพระเจข้าและเปกนการสทาแดงถถึงการดทาเนธินตามทางทภีที่



พระองคห์ทรงดทาเนธิน การยกโทษไมตเพภียงเปกนการดทาเนธินในความรบักเทตานบัรน แตตเปกนการดทาเนธินใน
ความสวตางนบัรนดข้วย 

1 ยน 2:13 จากนบัรนยอหห์นกกพถูดกบับผถูข้ทภีที่เปกนผถูข้ใหญตในความเชพที่อมากกวตาทยู่านทตตั้งหลายทกซึ่
เปป็นบรดา ขด้าพเจด้าเขกยนจดหมายถซงทยู่าน เพราะทยู่านทตตั้งหลายไดด้รยด้จตกกตบพระองคร์ผ ยด้ทรงดดารงอยยยู่
ตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก ถถึงแมข้วตาทตานไดข้พถูดกบับผถูข้ทภีที่เปกนลถูกเลกกๆมาแลข้วและจะพถูดกบับพวกเขาอภีก แตตตอนนภีร
ทตานกกกลตาวชบัดเจนวตาทตานพถูดกบับผถูข้ทภีที่เปกนบวิดาดข้วย คนเหลตานภีร เปกนผถูข้ใหญตฝตายวธิญญาณเพราะพวกเขา
มภีอายรุมากกวตาและความเชพที่อมากกวตา บางคนในพวกเขาอาจเคยไดข้อยถู ตในพระราชกธิจของพระ
ครธิสตห์ดข้วยซทรา อยตางนข้อยพวกเขากกไดข้มารถูข้จบักพระองคห์ในฝตายวธิญญาณแลข้ว ดถูขข้อ 3

แตตทตานกลตาวตตอไปวตา ทยู่านทตตั้งหลายทกซึ่เปป็นคนหนบยู่มๆ ขด้าพเจด้าเขกยนจดหมายถซงทยู่าน เพราะ
ทยู่านทตตั้งหลายไดด้ชตยชนะแกยู่มารรด้าย ทตานกทาลบังพถูดกบับคนเหลตานบัรนทภีที่เปกนครธิสเตภียนหนรุตมทภีที่มภีชบัยตตอ
พญามารและการทดลองตตางๆของมบันในชภีวธิตของพวกเขาแลข้ว ในจดหมายฝากทรุกฉบบับของทตาน 
ยอหห์นใชข้คทาทภีที่แปลวตา ไดด้ชตยชนะ (นวิคาโอ) บตอยครบัร ง มบันมภีความหมายวตา ‘พธิชธิต’ หรพอ ‘มภีชบัยชนะ’ 
ถถึงแมข้วตาซาตานจะลองใจคนหนรุตมๆดข้วยตบัณหาของโลกนภีรอยตางหนบัก แตตยอหห์นกกเขภียนมาเพพที่อ
ชมเชยครธิสเตภียนหนรุตมๆเหลตานบัรนทภีที่เอาชนะการทดลองไดข้

สรุดทข้ายทตานเขภียนถถึงลถูกเลกกๆของทตานอภีกครบัร ง ทยู่านทตตั้งหลายผยด้เปป็นลยกเลป็กๆ ขด้าพเจด้าเขกยน
จดหมายถซงทยู่าน เพราะทยู่านทตตั้งหลายไดด้รยด้จตกกตบพระบรดา นภีที่หมายถถึงคนเหลตานบัรนทภีที่อาจยบังเปกน
ทารกในพระครธิสตห์ซถึที่งไดข้มารถูข้จบักพระองคห์และพระบธิดาแลข้ว แตตนภีที่กกเปกนชพที่อทภีที่ยอหห์นใชข้เรภียกพวกเขา
พวกเขายบังโตไมตมากนบักหลบังจากไดข้รบับความรอดแลข้ว คนกลรุตมหลบังนภีร เองทภีที่ยอหห์นเขภียนถถึงใน
จดหมายฝากฉบบับนภีร  พวกเขายบังพตายแพข้ตตอโลกและตตอสถูข้กบับปบัญหาบาปตตางๆในชภีวธิตครธิสเตภียนของ
ตนอยถูต

1 ยน 2:14 ยอหห์นเขภียนถถึงคนทบัรงสามกลรุตมตตอไป ทยู่านทตตั้งหลายทกซึ่เปป็นบรดา ขด้าพเจด้า
เขกยนจดหมายถซงทยู่าน เพราะทยู่านทตตั้งหลายไดด้รยด้จตกกตบพระองคร์ผ ยด้ทรงดดารงอยยยู่ตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก ทยู่าน
ทตตั้งหลายทกซึ่เปป็นคนหนบยู่มๆ ขด้าพเจด้าเขกยนจดหมายถซงทยู่าน เพราะทยู่านทตตั้งหลายมกกดาลตงมาก และพระ



วจนะของพระเจด้าดดารงอยยยู่ในทยู่านทตตั้งหลาย และทยู่านไดด้ชตยชนะแกยู่มารรด้ายแลด้ว ยอหห์นกลตาวชมคน
เหลตานบัรนทภีที่เปกนผถูข้ใหญตแลข้วในพระครธิสตห์เหมพอนเดธิม (ทตานทบัรงหลายทภีที่เปกนบวิดา) เพราะพวกเขาไดข้
รถูข้จบักพระครธิสตห์มาตบัรงแตตตข้น (นภีที่อาจหมายถถึงคนเหลตานบัรนทภีที่เคยไดข้ยธินพระเยซถูสอนดข้วย) ทตานชมผถูข้
อตานของทตานทภีที่เปกนครธิสเตภียนหนรุตมๆตตอไปเพราะกทาลบังฝตายวธิญญาณของพวกเขาทภีที่ออกมาจากการ
ทภีที่พระวจนะของพระเจข้าดทารงอยถูตในตบัวพวกเขา เปกนความจรธิงทภีที่ก ทาลบังฝตายวธิญญาณออกมาจากการมภี
พระวจนะของพระเจข้าอยถูตในตบัว จากแหลตงพลบังงานนภีที่เองพวกเขาจถึงไดข้มภีชบัยตตออธิทธธิพลของพญา
มารทภีที่มรุตงชบักจถูงพวกเขา เหกนไดข้ชบัดวตายอหห์นไมตไดข้พถูดถถึงลถูกเลกกๆของทตานอภีก ทตานอาจพถูดกบับพวก
เขาโดยทภีที่ไมตไดข้เอตยชพที่อในสามขข้อถบัดไป พวกเขายบังเปกนทารกในพระครธิสตห์และยบังพตายแพข้ตตอโลก
อยถูต ยอหห์นจถึงตบักเตพอนความชบั ที่วรข้ายนภีร

1 ยน 2:15 ดข้วยเหตรุนภีร เอง ยอหห์นจถึงมภีคทาสบัที่งทภีที่กธินความกวข้างตตอลถูกเลกกๆฝตายวธิญญาณ
ของทตาน อยยู่ารตกโลกหรมือสรซึ่งของในโลก ถด้าผยด้ใดรตกโลก ความรตกตยู่อพระบรดาไมยู่ไดด้อยยยู่ในผยด้นตตั้น คทาวตา 
“อยตารบัก” อยถูตในรถูปของคทาสบัที่ง มบันเปกนคทาบบัญชา คทาทภีที่แปลวตา โลก (คอสมอส) เปกนทภีที่มาของคทาภาษา
อบังกฤษ ‘cosmopolitan’ ในพระคบัมภภีรห์ใหมตปกตธิแลข้วมบันหมายถถึงวบัฒนธรรมและสบังคมของคน
อธรรมหรพอโลกของคนทภีที่ไมตรอด มบันเปกนคทาเหมพอนทภีที่ใชข้เรภียกสบังคมของคนไมตเชพที่อ ผถูข้บบัญชาการ
ใหญตของมบันคพอซาตานซถึที่งไมตไดข้มภีนามวตาพระของโลกนภีร เทตานบัรนแตตยบังเปกนเจข้าผถูข้ครองโลกนภีรดข้วย ดถู 2
โครธินธห์ 4:4 และยอหห์น 12:31

พระวจนะของพระเจข้าจถึงบบัญชาคนของพระเจข้าไมตใหข้รบักโลก คทาสอนของขข้อนภีรคลข้ายกบับ
ยากอบ 4:4 และโรม 12:2 นอกจากนภีร ยอหห์นยบังกลตาวถถึง “สธิที่งของในโลก” นภีที่เปกนจรุดทภีที่ครธิสเตภียน
หนรุตมสาวมภีปบัญหามากทภีที่สรุด สธิที่งของๆโลกนภีรนตาตพที่นเตข้น นตาดถึงดถูด นตาตพที่นตาและนตาสนรุก พญามาร
ฉลาดและรถูข้วตาจะใชข้เหยพที่อลตอแบบไหนถถึงจะดถึงดถูดครธิสเตภียนไปตธิดกบับไดข้ ความบบันเทธิงของโลกนภีร
มบักหวพอหวาและตพที่นตาตพที่นใจ อยตางไรกกตามพญามารไมตเคยเผยใหข้เราเหกนตรอกดข้านหลบังทภีที่มบันทธิรง
ผถูข้คนทภีที่หมดประโยชนห์ตตอมบันแลข้ว



ยอหห์นเตพอนตตอไปวตา ถด้าผยด้ใดรตกโลก ความรตกตยู่อพระบรดาไมยู่ไดด้อยยยู่ในผยด้นตตั้น ความรบักของ
พระเจข้าไมตเคยเปลภีที่ยนแปลงแมข้ในยามทภีที่เราททาใหข้พระองคห์ผธิดหวบัง ในทางตรงก บันขข้าม เมพที่อคนๆ
หนถึที่งรบักโลก ความรบักทภีที่เขามภีตตอพระบธิดากกจะจพดจางลง  กลตาวงตายๆคพอ เมพที่อคนๆหนถึที่งรบักโลกเขากก
จะไมตรบักพระเจข้ามากนบัก พญามารรถูข้เกภีที่ยวกบับเรพที่องนภีรมบันจถึงนทาเสนอโลกในแบบทภีที่นตาดถึงดถูดและนตาเยข้า
ยวนมากทภีที่สรุดเทตาทภีที่มบันจะททาไดข้ มบันรถูข้ดภีวตาการรบักโลกและสธิที่งตตางๆทภีที่มภีอยถูตในนบัรนจะไมตเพภียงลตอใหข้
ครธิสเตภียนมาตธิดกบับเทตานบัรนแตตยบังแยตงชธิงความรบักทภีที่คนๆนบัรนมภีตตอพระเจข้าไปดข้วย มบันคพอกบับดบักของ
พญามาร

1 ยน 2:16 ยอหห์นกลตาวตตอไปวตา เพราะวยู่าสารพตดซซซึ่งมกอยยยู่ในโลก คมือตตณหาของเนมืตั้อ
หนตง และตตณหาของตา และความเยยู่อหยรซึ่งในชกวรตไมยู่ไดด้เกรดจากพระบรดา แตยู่เกรดจากโลก ปกตธิแลข้ว
ระบบของโลกททางานผตานสามชตองทาง ชตองทางแรกคพอ (1) “ตบัณหาของเนพรอหนบัง” นบัที่นคพอความ
ปรารถนาของเนพรอหนบัง มบันอาจหมายถถึงอะไรกกไดข้ทภีที่มรุตงตอบสนองความตข้องการของตบัวเอง นภีที่อาจ
หมายถถึงตบัณหาทางเพศทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ  โลกนภีรทรุตมเทใหข้กบับแนวคธิดวบัตถรุนธิยมและบรธิโภคนธิยม 
นอกจากนภีรสธิที่งบบันเทธิงตตางๆของโลกกกมบักเกภีที่ยวขข้องกบับการกระตรุข้นความตข้องการทางเพศ มบันคพอ
ตบัณหาของเนพรอหนบัง

นอกจากนภีรโลกยบังททางานผตานทาง (2) “ตบัณหาของตา” อภีกครบัร งทภีที่ซาตานลตอลวงเราผตานทาง
สายตา ไมตวตาจะเปกนความโลภอยากไดข้สธิที่งของตตางๆหรพอตบัณหาทางเพศทภีที่ไมตบรธิสรุทธธิธ กกตาม สรุดทข้าย
มบันใชข้ “ความเยตอหยธิที่งในชภีวธิต” ความเยตอหยธิที่งไมตเคยถถูกพถูดถถึงในทางทภีที่ดภีเลยในพระคบัมภภีรห์ มบันเปกน
เรพที่องแงตลบฝตายวธิญญาณ ชาวโลกมบักแสวงหาสธิที่งใดกกตามทภีที่ททาใหข้พวกเขาเปกนคนสทาคบัญหรพอมภีชพที่อ
เสภียง ซถึที่งเปกนการยกตบัวเอง เอวาในสวนแหตงเอเดนกกถถูกลตอลวงตรงทภีที่ผลไมข้ตข้องหข้ามนบัรนเหมาะทภีที่จะ
เปกนอาหาร (ตบัณหาของเนพรอหนบัง) จากนบัรนนางกกถถูกลตอลวงตรงทภีที่ผลไมข้นบัรนงามนตาดถู (ตบัณหาของตา)
สรุดทข้ายแลข้วนางกกเรธิที่มเชพที่อวตาผลไมข้นบัรนนตาปรารถนาทภีที่จะททาใหข้คนมภีปบัญญา (ความเยตอหยธิที่งในชภีวธิต) 
ดถูปฐมกาล 3:6 องคห์ประกอบทรุกอยตางของโลกมภีอยถูตในรถูปแบบของตบัวอตอนตอนทภีที่ซาตานลตอลวง
นาง เครพที่องมพอทภีที่มบันใชข้ไมตไดข้เปลภีที่ยนแปลงไปเลยถถึงแมข้เวลาจะผตานไป



ยอหห์นกลตาวตตอไปวตาทบัรงสามสธิที่งนภีร  “ตบัณหาของเนพรอหนบัง และตบัณหาของตา และความเยตอ
หยธิที่งในชภีวธิตไมตไดข้เกธิดจากพระบธิดา แตตเกธิดจากโลก” ทบัรงสามสธิที่งนภีร ไมตมภีสบักสธิที่งทภีที่มาจากพระเจข้า มบัน
เปกนลบักษณะเฉพาะของโลก เนพรอหนบังและพญามาร

1 ยน 2:17 สรุดทข้ายแลข้วทตานกลตาววตา และโลกกตบสรซึ่งยตซึ่วยวนของโลกกดาลตงผยู่านพด้นไป 
แตยู่ผยด้ทกซึ่ประพฤตรตามพระทตยของพระเจด้ากป็ดดารงอยยยู่เปป็นนรตยร์ ถถึงแมข้วตาโลกในฐานะเปกนสถาบบัน
หนถึที่งกทาลบังเขข้มแขกงอยถูตในตอนนภีร  แตตจรธิงๆแลข้วมบันกทาลบังมรุตงหนข้าไปสถูตความวตางเปลตา วบันนบัรนกทาลบังใกลข้
เขข้ามาอยตางรวดเรกว (ในยรุคแหตงความทรุกขห์เวทนาใหญตยธิที่งและการเสดกจกลบับมาของพระครธิสตห์) เมพที่อ
ระบบของโลกจะผตานพข้นไป นอกจากนภีร  ตบัณหาตตางๆทภีที่ลตอลวงของโลกกกจะถถูกกทาจบัดไปเชตนกบัน

ในทางตรงกบันขข้าม “แตตผถูข้ทภีที่ประพฤตธิตามพระทบัยของพระเจข้ากกดทารงอยถูตเปกนนธิตยห์” การ
แสวงหาและประพฤตธิตามพระประสงคห์ของพระเจข้าตลอดชภีวธิตของเราจะนทามาซถึที่งบทาเหนกจ 
พระพรและการดทารงอยถูตสพบไปเปกนนธิตยห์ โลกนภีรหลอกลวงตรงทภีที่วตามบันเสนอความรพที่นเรธิงและความ
สนรุกแคตในตอนนภีร  บทาเหนกจของพระเจข้าไมตไดข้ปรากฏชบัดเราจถึงตข้องใชข้ความเชพที่อเพพที่อทภีที่จะเหกนมบันแตต
ไกล อยตางไรกกตามบทาเหนกจทภีที่เกธิดจากความเชพที่อนบัรนกกจะคงอยถูตตลอดไป

1 ยน 2:18 เกรงวตาผถูข้อตานจะไมตทราบวตายตอหนข้ากตอนหนข้ามภีไวข้เพพที่อสอนใคร ยอหห์นจถึง
กลตาวชบัดเจนตรงนภีร  ลยกเลป็กๆทตตั้งหลายเออ๋ย บตดนกตั้เปป็นวาระสบดทด้ายแลด้ว และตามทกซึ่ทยู่านทตตั้งหลายไดด้ยรน
ไดด้ฟตงมาวยู่า ปฏรปตกษร์ตยู่อพระครรสตร์จะมา บตดนกตั้ปฏรปตกษร์ตยู่อพระครรสตร์กป็มกอยยยู่มากแลด้ว ฉะนตตั้นเราจซงรยด้
วยู่าบตดนกตั้เปป็นวาระสบดทด้ายแลด้ว ยอหห์นพถูดถถึง “วาระสรุดทข้าย” นภีที่นตาจะหมายถถึง ‘ยรุคสรุดทข้าย’ ซถึที่งถถูกพถูด
ถถึงทภีที่อพที่นเชตนกบัน ดถู 2 ทธิโมธภี 3:1,  ยากอบ 5:3 และ 2 เปโตร 3:3 ทตานจถึงพถูดถถึงปฏวิปบักษห์ตว่อพระ
ครวิสตห์ ถถึงแมข้วตาชพที่อเรภียกนภีรอาจสพที่อถถึงบรุคคลในอวสานกาลทภีที่ยอหห์นเรภียกวตาสบัตวห์รข้ายนบัรนในวธิวรณห์ 13 
แตตทตานคงไมตไดข้หมายถถึงมบันในทภีที่นภีร  คทาทภีที่แปลวตาปฏรปตกษร์ตยู่อพระครรสตร์ (อบันตวิครวิสตอส) มภีความ
หมายตรงตบัววตาปฏธิปบักษห์หรพอผถูข้ขบัดขวางของพระเมสสธิยาหห์ ความหมายในบรธิบทนภีรกกคพอ คนเหลตา
นบัรนทภีที่กลายเปกนศบัตรถูตตอพระราชกธิจของพระครธิสตห์โดยตตอตข้านคทาประกาศเกภีที่ยวกบับพระองคห์ ในสมบัย



นบัรนมภีคนแบบนภีร เยอะ ยอหห์นกลตาววตาการมภีอยถูตของพวกเขาเปกนหลบักฐานทภีที่ชภีร ใหข้เหกนวตาเราอยถูตในยรุค
สรุดทข้ายจรธิงๆ

1 ยน 2:19 นอกจากนภีรทตานบอกเปกนนบัยดข้วยวตาคนเหลตานภีรบางคนเคยเปกนสมาชธิกครธิสต
จบักรมากตอน เขาเหลยู่านตตั้นไดด้ออกไปจากพวกเรา แตยู่เขาเหลยู่านตตั้นกป็ไมยู่ใชยู่พวกเรา เพราะวยู่าถด้าเขาเปป็น
พวกของเรา เขาจะอยยยู่กตบเราตยู่อไป แตยู่เขาไดด้ออกไปแลด้ว ซซซึ่งกป็เปป็นทกซึ่ปรากฏชตดแลด้ววยู่า เขาเหลยู่านตตั้น
หาใชยู่พวกของเราทบกคนไมยู่ เหกนไดข้ชบัดวตานภีที่สพที่อถถึงการละทธิรงความจรธิง คนเหลตานบัรนไดข้รถูข้จบักความจรธิง
แลข้วหรพอไมตกกมภีคนเคยบอกพวกเขาแลข้วเกภีที่ยวกบับความจรธิงนบัรน กระนบัรนพวกเขากกหบันเสภียจากความ
จรธิงและบธิดเบพอนมบันในนามของครธิสเตภียน (หรพออยตางนข้อยกกในนามของศาสนา) ยอหห์นกลตาววตา
คนพวกนภีรบางคนเคยเปกนสมาชธิกครธิสตจบักรมากตอนแตตไดข้ออกไปแลข้ว บางครบัร งการทภีที่สมาชธิกบาง
คนในครธิสตจบักรแยกตบัวออกไปกกเปกนสธิที่งทภีที่ดภี หากเกธิดความแตกแยกกบันเพราะคทาสอนผธิด การทภีที่คน
ทภีที่ละทธิรงความจรธิงจะออกไปเสภียจากครธิสตจบักรกกดภีกวตาเยอะ ยอหห์นบอกเปกนนบัยอภีกวตาคนเหลตานบัรน
ออกไปเพราะพวกเขาไมตใชตพวกเดภียวกบับครธิสเตภียนแทข้ตบัรงแตตแรก ในการทภีที่พวกเขาจากไปนบัรน พวก
เขากกกตอใหข้เกธิดความแตกตตางอยตางชบัดเจนระหวตางความจรธิงและความเทกจ

1 ยน 2:20 บางทภียอหห์นอาจกทาลบังเขภียนถถึงลถูกเลกกๆของทตานทภีที่อาจเกธิดความสบับสน
เพราะเหตรุความแตกแยก ทตานจถึงกลตาวตตอไปวตา ทยู่านทตตั้งหลายไดด้รตบการทรงเจรมจากพระองคร์ผยด้
บรรสบทธรธิ์แลด้ว และทยู่านกป็รยด้ท บกสรซึ่ง คทาทภีที่แปลวตา การทรงเจรม (ครวิสมา) หมายถถึง ‘การเจธิม’ ยอหห์นอา
จกทาลบังหมายถถึงการทรงเจธิมของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  ถถึงแมข้วตาคทาๆนภีรถถูกใชข้ในพระคบัมภภีรห์เดธิม
มากกวตา แตตมบันกกตรงกบับพระราชกธิจในการเตธิมเตกมของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ในพระคบัมภภีรห์ใหมต 
ยอหห์นนตาจะหมายถถึงพระราชกธิจทภีที่วตานภีร  นอกจากนภีรการประกอบดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทภีที่ถถูกพถูด
ถถึงนภีรกกนตาจะหมายถถึงการประทานความเขข้าใจฝตายวธิญญาณแบบพธิเศษใหข้แกตเหลตาครธิสเตภียน พวก
เขาอยถูตทตามกลางการละทธิรงความจรธิงซถึที่งก ทาลบังกตอตบัวขถึรนพรข้อมกบับการแยกออกทภีที่จทาเปกนตข้องมภี เคลกด
ลบับในการดถูวตาผถูข้ใดสอนผธิดตข้องอาศบัยการแยกแยะทภีที่มาจากการประกอบดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ



1 ยน 2:21 ยอหห์นจถึงพถูดถถึงคทาสอนนอกรภีตบางอยตางทภีที่เรธิที่มแพรตกระจายแลข้ว ขด้าพเจด้าไมยู่
ไดด้เขกยนมายตงทยู่านทตตั้งหลายเพราะทยู่านไมยู่รยด้ความจรรง แตยู่เพราะทยู่านทตตั้งหลายรยด้แลด้ว และรยด้วยู่าคดาม บสา
ไมยู่ไดด้มาจากความจรรงเลย ทตานเกรธิที่นนทาสธิที่งทภีที่ทตานกทาลบังจะเขภียนโดยบอกวตาผถูข้อตานของทตานรถูข้ความ
จรธิงแลข้ว ทตานกทาลบังจะเนข้นยทรามบันอภีกครบัร ง

1 ยน 2:22-23 ทตานกทาลบังจะพถูดถถึงรถูปแบบหนถึที่งของการละทธิรงความจรธิงซถึที่งก ทาลบังกตอตบัวขถึรน 
ใครเลยู่าเปป็นผยด้ทกซึ่พยดมบสา ไมยู่ใชยู่ใครอมืซึ่น แตยู่เปป็นผยด้ทกซึ่ปฏรเสธวยู่าพระเยซยมรใชยู่พระครรสตร์ ผยด้ใดทกซึ่ปฏรเสธ
พระบรดาและพระบบตร ผยด้นตตั้นแหละเปป็นปฏรปตกษร์ตยู่อพระครรสตร์ ทภีที่วตาพระเยซถูทรงเปกนมนรุษยห์จรธิงๆ
นบัรนเปกนเรพที่องทภีที่ใครกกเถภียงไมตไดข้ อยตางไรกกตามผถูข้ทภีที่ละทธิรงความจรธิงในสมบัยแรกๆกกตบัรงคทาถามวตาพระ
เยซถูทรงเปกนพระครธิสตห์ (พระเมสสธิยาหห์) จรธิงๆหรพอไมต พวกยธิวทภีที่คธิดรข้ายกกททาเชตนนบัรนมาตบัรงแตตความ
เชพที่อแบบครธิสเตภียนถพอก ทาเนธิดขถึรนใหมตๆ นอกจากนภีรการละทธิรงความจรธิงรถูปแบบหนถึที่งของปรบัชญา
กรภีกไดข้กตอตบัวขถึรนมาในชพที่อ ‘แนวคธิดนอสตธิก’ (Gnosticism) พวกเขาเชพที่อวตาความจรธิงทบัรงปวงเปกน
เรพที่องฝตายวธิญญาณไมตใชตรตางกาย เพราะวตาพระเยซถูทรงเปกนมนรุษยห์ทภีที่มภีรตางกาย พระองคห์จถึงเปกนความ
จรธิงหรพอเปกนพระครธิสตห์ไมตไดข้ จะวตาไปแลข้วแนวคธิดนภีรกกเปกนทภีที่มาของแนวคธิดเสรภีนธิยมทางศาสน
ศาสตรห์ทภีที่มภีวธิวบัฒนาการมานาน พวกเขาจถึงปฏธิเสธพระบรุตร ยอหห์นชภีรใหข้เหกนตตอไปวตาการปฏธิเสธ
พระบรุตรกกเปกนการปฏธิเสธพระบธิดา เปกนความจรธิงทภีที่ 23 ผยด้ใดทกซึ่ปฏรเสธพระบบตร ผยด้นตตั้นกป็ไมยู่มกพระ
บรดา 

วลภีสรุดทข้าย แตยู่ผยด้ใดทกซึ่รตบพระบบตร ผยด้นตตั้นกป็มกพระบรดาดด้วย เปกนตบัวเอภียงในพระคบัมภภีรห์คธิงเจมสห์
ภาษาอบังกฤษซถึที่งเปกนวลภีทภีที่ผถูข้แปลใสตเขข้ามาเองถถึงแมข้วตาจรธิงๆแลข้วไมตมภีวลภีนภีร ในขข้อนภีร  อยตางไรกกตามวลภี
นภีร จรธิงๆแลข้วอยถูตใน Textus Receptus (Received Text) ความจรธิงทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากกคพอ คนทภีที่ยอมรบับ
พระเยซถูครธิสตห์วตาเปกนพระบรุตรของพระเจข้ากกยอมรบับพระบธิดาดข้วย การยอมรบับพระครธิสตห์คพอการ
ยอมรบับพระบธิดาเชตนกบัน การปฏธิเสธพระครธิสตห์กกเปกนการปฏธิเสธพระบธิดาดข้วย!

1 ยน 2:24 ยอหห์นจถึงเตพอนสตธิผถูข้อตานวตา เหตบฉะนตตั้น จงใหด้ขด้อความทกซึ่ทยู่านไดด้ยรนมาตตตั้งแตยู่
ตด้นนตตั้นดดารงอยยยู่กตบทยู่านเถรด ถด้าขด้อความทกซึ่ทยู่านไดด้ยรนตตตั้งแตยู่ตด้นนตตั้นดดารงอย ยยู่กตบทยู่าน ทยู่านจะตตตั้ง



มตซึ่นคงอยยยู่ในพระบบตรและในพระบรดาดด้วย ความหมายกกคพอการถพอรบักษาความจรธิงทภีที่เปกนหลบักคทา
สอนดบัรงเดธิมไวข้ซถึที่งทตานไดข้เรภียนรถูข้มาตบัรงแตตแรก การดทารงอยถูตในความจรธิงดบังกลตาวคพอการดทารงอยถูตใน
พระครธิสตห์ (และพระบธิดา) ถถึงแมข้วตาลมปากแหตงคทาสอนแปลกๆจะกตอใหข้เกธิดคลพที่นแหตงความสงสบัย 
แตตการทอดสมอทภีที่พระองคห์ผถูข้เปกนศธิลานธิรบันดรห์กกจะนทามาซถึที่งความมบั ที่นคงและความรอด

1 ยน 2:25 ความจรธิงทภีที่เปกนรากฐานมภีดบังนภีร  นกซึ่แหละเปป็นพระสตญญาซซซึ่งพระองคร์ไดด้ทรง
สตญญาไวด้แกยู่เรา คมือชกวรตนรรตนดรร์นตซึ่นเอง ความบรธิสรุทธธิธ ในดข้านหลบักคทาสอนกกสทาแดงตบัวออกมาเปกน
พระสบัญญาอบันมภีคตาคพอ ชภีวธิตนธิรบันดรห์ สทาหรบับผถูข้ทภีที่วางใจพระครธิสตห์แลข้ว ชภีวธิตนธิรบันดรห์กกเปกนพระ
สบัญญาจากพระเจข้า

1 ยน 2:26 ดข้วยเหตรุนภีร ยอหห์นจถึงเตพอนใจผถูข้อตานของทตานวตา ขด้าพเจด้าเขกยนขด้อความนกตั้ถซง
ทยู่าน เกกซึ่ยวกตบคนเหลยู่านตตั้นทกซึ่ลยู่อลวงทยู่าน คทาทภีที่แปลวตา ลยู่อลวง (พลานาโอ) ในความหมายทภีที่เรภียบงตาย
ทภีที่สรุดคพอ ‘หลอกลวง’ การหลอกลวงคพอการละทธิรงความจรธิง มบันมภีตข้นก ทาเนธิดมาจากพตอของมบันคพอ 
พญามาร

1 ยน 2:27 ยอหห์นปธิดทข้ายเนพรอหาสตวนนภีร โดยเตพอนใจพวกเขาอภีกครบัร งวตา แตยู่การเจรมซซซึ่ง
ทยู่านทตตั้งหลายไดด้รตบจากพระองคร์นตตั้นดดารงอยยยู่กตบทยู่าน และทยู่านไมยู่จดาเปป็นตด้องใหด้ใครมาสอนทยู่านทตตั้ง
หลาย เพราะวยู่าการเจรมนตตั้นสอนทยู่านใหด้รยด้ท บกสรซึ่ง และเปป็นความจรรง ไมยู่ใชยู่ความเทป็จ การเจรมนตตั้นไดด้
สอนทยู่านทตตั้งหลายมาแลด้วอยยู่างไร ทยู่านกป็จงตตตั้งมตซึ่นคงอยยยู่ในพระองคร์อยยู่างนตตั้น ทตานพถูดถถึงพระราช
กธิจในการเผยใหข้รถูข้แจข้งของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ อภีกครบัร งซถึที่งพระองคห์ไดข้ทรงประทานความเขข้าใจ
ความจรธิงของพระคบัมภภีรห์ใหมตแกตพวกเขาแลข้ว พระองคห์ไดข้ทรงสอนสธิที่งทภีที่เปกนความจรธิงแกตพวกเขา
แลข้วและทรงอยถูตกบับพวกเขาตตอไป ดข้วยเหตรุนภีรพวกเขาจถึงไมตจทาเปกนตข้องกรถูกบันไปหา ‘บรรดา
อาจารยห์’ ทภีที่อข้างวตาตนพบความจรธิงใหมต พวกเขารถูข้จบักความจรธิงแลข้ว นภีที่จถึงเปกนคทาเตพอนใหข้ระวบังคน
เหลตานบัรนทภีที่อข้างวตามภีความจรธิงหรพอการสทาแดงใหมต

1 ยน 2:28 ทตานจถึงกทาชบับผถูข้อตานของทตานวตา และบตดนกตั้ลยกเลป็กๆทตตั้งหลายเออ๋ย จงดดารงอยยยู่
ในพระองคร์ เพมืซึ่อวยู่าเมมืซึ่อพระองคร์ทรงมาปรากฏ เราทตตั้งหลายจะไดด้มกใจกลด้า และไมยู่มกความละอาย



จดาเพาะพระองคร์เมมืซึ่อพระองคร์เสดป็จมา ความหมายนบัรนทบัรงเรภียบงตายและมภีพลบัง เราถถูกสบัที่งใหข้ดดารงอยยยู่
ในพระองคห์ คทาทภีที่แปลแบบนบัรน (เมโน) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวตา ‘ดทาเนธินตตอไป’ คทาสบัที่งของทตานกกคพอ
จงดทาเนธินตตอไปในพระองคห์ตามทภีที่ทตานไดข้ถถูกสอนแลข้ว นอกจากนภีร เมพที่อเราททาเชตนนบัรน “เมพที่อพระองคห์
ทรงมาปรากฏ เราทบัรงหลายจะไดข้มภีใจกลข้า และไมตมภีความละอายจทาเพาะพระองคห์เมพที่อพระองคห์เสดกจ
มา” วลภีนภีรสพที่อชบัดเจนถถึงการเสดกจกลบับมาของพระครธิสตห์ มบันหมายถถึงทบัรงการปรากฏตบัวของพระองคห์
และการเสดล็จมาของพระองคห์ เมพที่อเราสบัตยห์ซพที่อในทบัรงหลบักคทาสอนและการประพฤตธิ เรากกจะมบั ที่นใจ
และไมตละอายในการปรากฏตบัวของพระองคห์

1 ยน 2:29 ยอหห์นปธิดทข้ายบทนภีรโดยกลตาววตา ถด้าทยู่านทตตั้งหลายรยด้วยู่าพระองคร์ทรงเปป็นผ ยด้
ชอบธรรม ทยู่านกป็รยด้วยู่าท บกคนทกซึ่ประพฤตรตามความชอบธรรมกป็บตงเกรดจากพระองคร์ดด้วย ทตานยข้อน
กลบับไปยบังสธิที่งทภีที่ทตานไดข้กลตาวไวข้ตอนตข้นของบทนภีร เกภีที่ยวกบับการรถูข้วตาเรารถูข้จบักพระองคห์ ทบัรงหมดทภีที่ทตาน
ไดข้กลตาวไปแลข้วในบทนภีรกกสรรุปไดข้เปกนหลบักการเรพที่องความชอบธรรม นอกจากนภีรการกทาลบัง
ประพฤตธิตามความชอบธรรม (นภีที่เปกนอภีกครบัร งทภีที่รถูปกาลของคทากรธิยาบตงบอกถถึงการกระททาทภีที่ตตอ
เนพที่อง) กกเปกนการดทาเนธินตามทางทภีที่พระองคห์ทรงดทาเนธินนบัรน (ขข้อ 6) นภีที่จถึงเปกนตบัวบตงชภีรอภีกอบันทภีที่ททาใหข้
เราทราบวตาคนๆนบัรนไดข้บบังเกธิดจากพระองคห์แลข้ว บทนภีรยบังสพที่อถถึงความชอบธรรมทบัรงในดข้านการ
ดทาเนธินชภีวธิตและในดข้านหลบักคทาสอนดข้วย

*****

ภนพรวมของ 1 ยอหห์น 3: อบัครทถูตยอหห์นอธวิบายเพวิที่มเตวิมเกทที่ยวกบับการเปล็นบบุตรของผถูว้เชชที่อ 
จากนบัขึ้นทว่านกล็กลบับไปพถูดถขงปบัญหาเรชที่องความบาป คนททที่อว้างวว่าตนบบังเกวิดใหมว่แลว้วแตว่ยบังใชว้ชทววิตใน
ความบาปกล็อาจไมว่ไดว้รอดมาตบัขึ้งแตว่แรกแลว้ว ทว่านจขงกลว่าวตว่อไปถขงความจรวิงททที่สนาคบัญอทกเรชที่องใน
จดหมายฝากฉบบับนทขึ้: คนของพระเจว้าควรรบักซขที่งกบันและกบัน ในบรวิบทนบัขึ้นเองทว่านเสรวิมพระสบัญญา
สนาหรบับการอธวิษฐาน เมชที่อบทนทขึ้ดนาเนวินตว่อไป ยอหห์นกล็แสดงใหว้เหล็น ‘ขว้อพวิสถูจนห์’ เพวิที่มเตวิมอทกหลาย
ประการททที่จะชว่วยใหว้เราทราบวว่าเรารอดแลว้วจรวิงๆหรชอไมว่



1 ยน 3:1 ยอหห์นพบัฒนาเนพรอหาของจดหมายฝากฉบบับนภีรตตอไปโดยกลตาววตา จงดยเถรด 
พระบรดาทรงโปรดประทานความรตกแกยู่เราทตตั้งหลายเพกยงไร ทกซึ่เราจะไดด้ชมืซึ่อวยู่าเปป็นบบตรของพระเจด้า
เปกนความจรธิงทภีที่เราไดข้รบับอนรุญาตใหข้มาเปกนบรุตรของพระเจข้าไดข้กกเพราะความรบักอบันยธิที่งใหญตทภีที่
พระองคห์ทรงมภีตตอเรา อบัครทถูตเปาโลอธธิบายถถึงการเปกนบรุตรโดยทางการอรุปการะ ดถูโรม 8:14-17, 
กาลาเทภีย 4:4-7 อยตางไรกกตาม ในทภีที่นภีร ยอหห์นเชพที่อมโยงการเปกนบรุตรกบับการบบังเกธิดจากพระเจข้า 
(2:29) ถถึงอยตางไรแลข้ว ดข้วยเหตรุทภีที่ตอนนภีร เราเปกนบรุตรของพระเจข้าแลข้ว เหตบทกซึ่โลกไมยู่รยด้จตกเราทตตั้งหลาย
กป็เพราะเขาไมยู่รยด้จตกพระองคร์ โลกไมตรถูข้จบักคนของพระเจข้า ความหมายกกคพอ โลกไมตรถูข้จบัก ไมตรบับรถูข้ หรพอ
ไมตตข้องการมภีสามบัคคภีธรรมกบับพวกครธิสเตภียนแทข้ โลกตบัรงใจทภีที่จะไมตรถูข้จบักพระบธิดา ดบังนบัรนพวกเขาจถึง
ไมตอยากยรุตงเกภีที่ยวกบับคนของพระเจข้าดข้วย

1 ยน 3:2 ยอหห์นอธธิบายสธิที่งทภีที่ทตานตข้องการจะสพที่ออยตางชบัดเจนมากยธิที่งขถึรน ทยู่านทกซึ่รตกทตตั้ง
หลาย บตดนกตั้เราทตตั้งหลายเปป็นบบตรของพระเจด้า และยตงไมยู่ปรากฏวยู่าตยู่อไปเบมืตั้องหนด้าเราจะเปป็น
อยยู่างไร แตยู่เรารยด้วยู่าเมมืซึ่อพระองคร์เสดป็จมาปรากฏนตตั้น เราทตตั้งหลายจะเปป็นเหมมือนพระองคร์ เพราะวยู่า
เราจะเหป็นพระองคร์อยยู่างทกซึ่พระองคร์ทรงเปป็นอยยยู่นตตั้น ทตานเรภียกผถูข้อตานของทตานวตา ทว่านททที่รบักทบัขึ้งหลาย 
อบันทภีที่จรธิงแลข้วตอนนภีร เราเปกนบรุตรของพระเจข้า วลภีทภีที่วตา “และยบังไมตปรากฏวตาตตอไปเบพรองหนข้าเราจะ
เปกนอยตางไร” หมายความวตา ‘และยบังไมตชบัดเจนวตาเราจะเปกนอยตางไร’ คทาทภีที่แปลวตา ปรากฏ (ฟาเนะ
รอโอ) มภีความหมายวตา ‘ถถูกกระททาใหข้สทาแดง’ การเสดกจกลบับมาขององคห์พระผถูข้เปกนเจข้าถถูกเรภียกวตา
เปกนการทภีที่พระองคห์ทรงสทาแดง ยอหห์นไมตไดข้หมายถถึงการเสดกจกลบับมาของพระครธิสตห์เทตานบัรนแตต
หมายถถึงการคพนชภีพของคนของพระเจข้าดข้วยในคราวเดภียวก บัน

เราไมตเขข้าใจถถึงสงตาราศภีทภีที่รอคอยคนของพระเจข้าอยถู ต อยตางไรกกตามเมพที่อพระครธิสตห์เสดกจกลบับ
มา “เราทบัรงหลายจะเปกนเหมพอนพระองคห์” นภีที่หมายความวตารตางกายทภีที่ไดข้รบับสงตาราศภีของเราจะเปกน
เหมพอนกบับพระกายทภีที่ทรงสงตาราศภีของพระองคห์ ยอหห์นสบันนธิษฐานวตาผถูข้อตานของทตานเขข้าใจหลบักการ
เกภีที่ยวกบับรตางกายทภีที่ไดข้รบับสงตาราศภีทภีที่เปาโลไดข้อธธิบายไวข้ใน 1 โครธินธห์ 15 ทตานตข้องการจะบอกเราวตา
เมพที่อพระครธิสตห์เสดกจกลบับมาและเราถถูกชรุบใหข้เปกนขถึรนจากตาย รตางกายของเรากกจะเปกนเหมพอนพระ
กายทภีที่ทรงสงตาราศภีของพระองคห์ ดถูฟภีลธิปปภี 3:21



นอกจากนภีร  “เราจะเหกนพระองคห์อยตางทภีที่พระองคห์ทรงเปกนอยถูตนบัรน” ในวบันนบัรนเราจะเหกน
พระองคห์ในพระกายทภีที่ทรงสงตาราศภีอยตางทภีที่พระองคห์ทรงเปกนอยถูตนบัรนและจะทรงเปกนอยถูตเสมอไป 
ความจรธิงทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากกคพอวตา รตางกายของเราในวบันนบัรนจะถถูกเปลภีที่ยนเปกนรตางกายทภีที่มภีสงตาราศภี ไรข้
ซถึที่งความบาปและดทารงอยถูตชบั ที่วนธิรบันดรห์ในรถูปแบบเดภียวกบับพระกายขององคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเรานบับ
ตบัรงแตตการฟพร นคพนพระชนมห์ของพระองคห์ สทาหรบับคนเหลตานบัรนทภีที่มภีชภีวธิตอยถูตและเหลพออยถูตถถึงการเสดกจ
มาขององคห์พระผถูข้เปกนเจข้าในการรบับขถึรน รตางกายของพวกเขากกจะไดข้รบับสงตาราศภีในตอนนบัรนในชบั ที่ว
ขณะเดภียว ในชบั ที่วพรธิบตาเดภียว

1 ยน 3:3 ดข้วยเหตรุนภีร  และทบกคนทกซึ่มกความหวตงเชยู่นนกตั้ในพระองคร์ กป็ยยู่อมชดาระตนใหด้
บรรสบทธรธิ์เหมมือนอยยู่างทกซึ่พระองคร์ทรงบรรสบทธรธิ์ คทาทภีที่นตาสนใจคพอคทาทภีที่แปลวตา ชดาระ...ใหด้บรรสบทธรธิ์ (ฮบัก
นวิโซ) และบรรสบทธรธิ์ (ฮบักนอส) ถถึงแมข้วตาปกตธิแลข้วมภีความหมายวตา ‘บรธิสรุทธธิธ ’ แตตทบัรงสองคทามาจากคทา
วตา ฮบักอวิออส ซถึที่งหมายถถึง ‘ความบรธิสรุทธธิธ ’ องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงบรธิสรุทธธิธ  อยตางไรกกตาม
ยอหห์นตข้องการจะสพที่อวตา ทรุกคนทภีที่มภีความหวบังในการเสดกจกลบับมาของพระครธิสตห์และรตางกายทภีที่ไดข้
รบับสงตาราศภีกกจะชทาระชภีวธิตของตนใหข้บรธิสรุทธธิธ ในระหวตางนภีร  หรพอหากจะกลตาวในอภีกนบัยหนถึที่ง  ถข้าเรา
เชพที่อจรธิงๆวตาพระเยซถูจะเสดกจกลบับมาไดข้ทรุกเมพที่อ เรากกจะใชข้ชภีวธิตอยตางบรธิสรุทธธิธ เพพที่อรอคอยการเสดกจ
กลบับมานบัรน หากเราเชพที่อจรธิงๆวตาองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าจะเสดกจกลบับมาวบันนภีร  เรากกจะดทาเนธินชภีวธิตอยตาง
แตกตตางไปจากเดธิม

1 ยน 3:4 ยอหห์นจถึงเปลภีที่ยนไปพถูดถถึงดข้านตรงขข้ามของการดทาเนธินชภีวธิตอยตางบรธิสรุทธธิธ  ผยด้
ใดทกซึ่กระทดาบาปกป็ละเมรดพระราชบตญญตตรดด้วย เพราะความบาปเปป็นสรซึ่งทกซึ่ละเมรดพระราชบตญญตตร คทา
ทภีที่แปลวตา กระทดา (พอยเอะโอ) เปกนคทาทภีที่หมายความวตา ‘ททา’ หรพอในกรณภีนภีรคพอ ‘ก ทาลบังททา’ คทาทภีที่แปล
วตา บาป (ฮามารเทภีย) มภีความหมายวตา ททาไมตไดข้ตามทภีที่ไดข้ตบัรงใจไวข้ วลภีทภีที่วตา “กกละเมธิดพระราชบบัญญบัตธิ
ดข้วย” มภีความหมายตรงตบัววตา ‘ททาการผธิดบบัญญบัตธิ’ ในแบบเดภียวกบันวลภีทภีที่วตา “เพราะความบาปเปกน
สธิที่งทภีที่ละเมธิดพระราชบบัญญบัตธิ” อาจแปลไดข้วตา ‘และความบาปเปกนการผธิดบบัญญบัตธิ’ ทตานกลตาวสธิที่งทภีที่
ชบัดเจนอยถูตแลข้ว ความบาปคพอความไมตชอบธรรม หรพอในทางกลบับกบันอะไรกกตามทภีที่ไมตถถูกตข้องกกเปกน
ความบาป ผถูข้ทภีที่ชทาระตบัวใหข้บรธิสรุทธธิธ จากความไมตชอบธรรม หรพอความบาป กกเปกนผถูข้ทภีที่บรธิสรุทธธิธ  



1 ยน 3:5 นอกจากนภีร  ทยู่านทตตั้งหลายกป็รยด้อย ยยู่แลด้ววยู่า พระองคร์ไดด้ทรงปรากฏเพมืซึ่อนดาบาป
ทตตั้งหลายของเราไปเสกย และบาปในพระองคร์ไมยู่มกเลย คทาทภีที่แปลวตา ปรากฏ (ฟาเนะรอโอ) เปกนคทา
เดภียวกบับทภีที่แปลวตา ปรากฏ ในขข้อ 2 พระเยซถูครธิสตห์ไดข้ทรงปรากฏหรพอทรงถถูกสทาแดงแลข้วครบัร งแรก
เพพที่อรบับเอาความบาปของเราไปเสภีย พระองคห์เสดกจมาไมตใชตเพพที่อแสวงหาและชตวยผถูข้ทภีที่หลงหายไป
ใหข้รอดเทตานบัรน แตตเพพที่อขจบัดความบาปของเราออกไปดข้วย ดาวธิดเขภียนไวข้วตา “ตะวบันออกไกลจาก
ตะวบันตกเทตาใด พระองคห์ทรงปลดการละเมธิดของเราจากเราไปไกลเทตานบัรน” (สดรุดภี 103:12) 
พระองคห์ยบังทรงเหวภีที่ยงบาปของเราลงไปในทภีที่ลถึกของทะเลแลข้วดข้วย (มภีคาหห์ 7:19)

ยอหห์นจถึงกลตาวถถึงความจรธิงทภีที่เรภียบงตายแตตลถึกซถึร งประการหนถึที่งของพระคบัมภภีรห์: บาปใน
พระองคร์ไมยู่มกเลย องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเราทรงไมตมภีบาป ดถู 1 เปโตร 2:22 ในบรธิบทนภีร  (3:2) เมพที่อ
พระครธิสตห์เสดกจกลบับมา เรากกจะไมตมภีบาปเชตนกบันเพราะเราจะเปกนเหมพอนพระองคห์ในรตางกายทภีที่ไดข้
รบับสงตาราศภีของเรา ความหมายกกคพอวตา “ลถูกเลกกๆของขข้าพเจข้าเออ๋ย ขข้าพเจข้าเขภียนขข้อความเหลตานภีรถถึง
ทตานทบัรงหลาย เพพที่อทตานจะไดข้ไมตททาบาป” (1 ยอหห์น 2:1) อบันทภีที่จรธิงแลข้ววบันหนถึที่งเราจะไมตททาบาปอภีก
ตตอไป ในระหวตางนภีร เรากกควรใชข้ชภีวธิตแบบนบัรนดข้วย 

1 ยน 3:6 ในความหมายดบังกลตาวอบัครทถูตยอหห์นจถึงเขภียนไวข้วตา คนใดทกซึ่อาศตยอยยยู่ใน
พระองคร์ คนนตตั้นไมยู่กระทดาบาป ผยด้ใดทกซึ่กระทดาบาป ผยด้นตตั้นยตงไมยู่ไดด้เหป็นพระองคร์ และยตงไมยู่ไดด้รยด้จตก
พระองคร์ คทาทภีที่แปลวตา อาศตยอยยยู่ (เมะโน) ในทภีที่นภีรมภีความหมายวตา ‘เขข้าสนธิทอยถูต’ ในพระครธิสตห์ นภีที่
ททาใหข้เรานถึกถถึงยอหห์น 15:4 ทภีที่พระเยซถูตรบัสวตา “จงเขข้าสนธิทอยถูตในเรา และเราเขข้าสนธิทอยถูตในทตาน” 
อภีกครบัร งทภีที่คทากรธิยานภีรอยถูตในรถูปของคทาสบัที่ง คทาทภีที่แปลวตา กระทดาบาป (ฮามารทาโน) อยถูตในรถูปปบัจจรุบบัน
กาล ซถึที่งบตงบอกถถึงการกระททาทภีที่ตตอเนพที่อง ขข้อนภีร จถึงแปลใหมตไดข้วตา ‘คนใดทภีที่ก ทาลบังเขข้าสนธิทอยถูตใน
พระองคห์ คนนบัรนไมตไดข้ก ทาลบังกระททาบาปอยถูตเรพที่อยๆ ผถูข้ใดทภีที่ก ทาลบังกระททาบาปอยถูตเรพที่อยๆ ผถูข้นบัรนยบังไมตไดข้
เหกนพระองคห์ และยบังไมตไดข้รถูข้จบักพระองคห์’ ประเดกนของยอหห์นนบัรนชบัดเจน ผถูข้ทภีที่ก ทาลบังเขข้าสนธิทอยถูตใน
พระครธิสตห์จะไมตใชข้ชภีวธิตในความบาปตตอไป นอกจากนภีรคนทภีที่ก ทาลบังใชข้ชภีวธิตอยถูตในความบาปตตอไป
เรพที่อยๆจรธิงๆแลข้วกกไมตเคยรอดเลย ครธิสเตภียนทภีที่บบังเกธิดใหมตแลข้วอาจจะไมตไดข้ททาทรุกสธิที่งทภีที่เขาควรททา
ตลอด เขาอาจจะไมตไดข้เปกนคนทภีที่เขาควรจะเปกนเสมอ แตตถข้าเขาบบังเกธิดใหมตแลข้วจรธิงๆ จะมภีการ



เปลภีที่ยนแปลงเกธิดขถึรน ดถู 2 โครธินธห์ 5:17 คนทภีที่อข้างวตาตบัวเองรอดแลข้ว แถมอข้างวตาตธิดสนธิทกบับพระ
ครธิสตห์ดข้วย แตตยบังใชข้ชภีวธิตอยถูตในความบาปอยตางเปธิดเผยกกไมตเคยเหกนพระเยซถูครธิสตห์เลย!

1 ยน 3:7 ดข้วยเหตรุนภีร ยอหห์นจถึงเตพอนวตา ลยกเลป็กๆทตตั้งหลายเออ๋ย อยยู่าใหด้ใครชตกจยงทยู่านใหด้
หลง ผยด้ทกซึ่ประพฤตรการชอบธรรมกป็เปป็นผยด้ชอบธรรม เหมมือนอยยู่างพระองคร์ทรงเปป็นผยด้ชอบธรรม 
ทตานเรภียกผถูข้อตานของทตานวตา “ลถูกเลกกๆ” อภีกแลข้ว ดถูคทาอธธิบายใน 1 ยอหห์น 2:1 และ 2:12 ทตานเตพอน
ใหข้ระวบังการหลงผธิดวตาตนเปกนคนชอบธรรมไดข้โดยไมตตข้องประพฤตธิการชอบธรรม อภีกครบัร งทภีที่คทา
กรธิยานภีรอยถูตในรถูปคทาสบัที่ง คทาทภีที่แปลวตา ประพฤตร (พอยเอะโอ) อยถูตในรถูปปบัจจรุบบันกาลอภีกแลข้ว ความ
หมายกกคพอวตา ‘ผถูข้ทภีที่ก ทาลบังประพฤตธิการชอบธรรมกกเปกนผถูข้ชอบธรรม เหมพอนอยตางพระองคห์ทรงเปกนผถูข้
ชอบธรรม’ ถถึงแมข้วตาหลบักการเรพที่องการถพอวตาเปกนผถูข้ชอบธรรมจะถถูกแฝงอยถูต แตตนบัที่นกกไมตใชตสธิที่งทภีที่ยอหห์
นกทาลบังพถูดถถึงอยถูตตรงนภีร  ประเดกนของทตานนบัรนไมตมภีอะไรมาก คนทภีที่ถถูกนบับวตาเปกนผถูข้ชอบธรรมแลข้ว
(ชอบธรรมแลข้วจรธิงๆ) กกจะกทาลบังประพฤตธิการชอบธรรมอยถูต เขามภีธรรมชาตธิใหมตอยถูตภายในซถึที่งถถูก
สรข้างขถึรนในความชอบธรรมและความบรธิสรุทธธิธ แทข้จรธิง ถถึงแมข้วตาเขาอาจไมตททาสธิที่งทภีที่ถถูกตข้องเสมอไป 
แตตเพราะเขาไดข้รบับความรอดแลข้ว อรุปนธิสบัยตตางๆของชภีวธิตเขากกดทาเนธินไปในทธิศทางนบัรน คนทภีที่บบังเกธิด
ใหมตแลข้วจรธิงๆมบักจะเรธิที่มเปกนคนทภีที่ชอบธรรมในแตตละวบันเหมพอนอยตางทภีที่องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเรา
ทรงเปกนผถูข้ชอบธรรม อบัครทถูตยอหห์นจถึงใหข้เงพที่อนงทาเราอภีกประการซถึที่งจะชตวยใหข้เราทราบไดข้วตาคนๆ
หนถึที่งรอดแลข้วจรธิงๆหรพอไมต

1 ยน 3:8 ในทางตรงกบันขข้าม ผยด้ทกซึ่กระทดาบาปกป็มาจากพญามาร เพราะวยู่าพญามารไดด้
กระทดาบาปตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก พระบบตรของพระเจด้าไดด้เสดป็จมาปรากฏกป็เพราะเหตบนกตั้ คมือเพมืซึ่อทรง
ทดาลายกรจการของพญามารเสกย คทากรธิยาในขข้อนภีรอยถูตในรถูปปบัจจรุบบันกาลเสภียเปกนสตวนใหญต ดบังนบัรน
ประโยคแรกของขข้อนภีรจถึงแปลไดข้วตา ‘ผถูข้ทภีที่กระททาบาปเปกนประจทากกมาจากพญามาร เพราะวตาพญา
มารกกกระททาบาปมาตลอดตบัรงแตตเรธิที่มแรก’ ความหมายทภีที่ถถูกเรธิที่มตข้นในขข้อ 6-7 ถถูกขยายความเพธิที่ม
เตธิม เพราะคนทภีที่อข้างวตาตนเปกนครธิสเตภียนแลข้วแตตยบังกระททาบาปอยตางตตอเนพที่องในชภีวธิตของตนจรธิงๆ
แลข้วกกมาจากพญามาร พญามารททางานอยตางนภีรมาตลอดตบัรงแตตวบันแรก นอกจากนภีร เพราะจรุดประสงคห์
นภีร เองทภีที่พระบรุตรของพระเจข้าทรงถถูกสทาแดง คพอ เพพที่อ “ทรงททาลายกธิจการของพญามารเสภีย”



คทาทภีที่แปลวตา ทดาลาย (ลถูโอ) เปกนคทาทภีที่นตาสนใจ ความหมายโดยพพรนฐานของคทาๆนภีรคพอ 
‘ปลตอย’ หรพอ ‘คลายออก’ ความหมายทภีที่ชบัดเจนกกคพอวตา พระเยซถูครธิสตห์เสดกจมาเพพที่อปลดปลตอย
มนรุษยห์จากกธิจการตตางๆของพญามาร (คพอ ความบาป) สตวนหนถึที่งแลข้วความรอดกกคพอการททาเชตนนบัรน
แหละ การทภีที่คนๆหนถึที่งอข้างวตาตนไดข้รบับความรอดแลข้วแตตยบังใชข้ชภีวธิตในความบาปตตอไปกกเผยใหข้เหกน
วตาจรุดประสงคห์ในการเสดกจมาของพระครธิสตห์ไมตไดข้เกธิดขถึรนในชภีวธิตของเขาเลย ถข้าเขายบังททาบาปตตอ
ไปอยถูตเรพที่อยๆ พระครธิสตห์กกไมตไดข้ทรงกระททากธิจของพระองคห์สทาเรกจในชภีวธิตของเขา การททาบาปตตอ
ไปเรพที่อยๆเปกนตบัวบตงชภีรทภีที่ดภีอยตางหนถึที่งวตาคนๆนบัรนไมตไดข้รอดจรธิงๆ เหมพอนอยตางทภีที่พระเยซถูไดข้ตรบัสไวข้
ในมบัทธธิว 7:20 “ทตานจะรถูข้จบักเขาไดข้เพราะผลของเขา” 

1 ยน 3:9 ดข้วยเหตรุนภีร  ผยด้ใดบตงเกรดจากพระเจด้า ผยด้นตตั้นไมยู่กระทดาบาป เพราะเมลป็ดของ
พระองคร์ดดารงอยยยู่ในผยด้นตตั้น และเขากระทดาบาปไมยู่ไดด้ เพราะเขาบตงเกรดจากพระเจด้า รถูปกาลของคทา
กรธิยาในขข้อนภีรชตวยใหข้เราเขข้าใจความหมายของขข้อนภีร  ความหมายของขข้อนภีรจถึงเปกนดบังนภีร  ‘ผถูข้ใดบบังเกธิด
จากพระเจข้า ผถูข้นบัรนไมตกระททาบาปอยถูตเรพที่อยๆ เพราะเมลกดของพระองคห์ก ทาลบังดทารงอยถูตในผถูข้นบัรน และเขา
กระททาบาปตตอไปเรพที่อยๆไมตไดข้ เพราะเขาไดข้บบังเกธิดจากพระเจข้าแลข้ว’ เพราะวตาครธิสเตภียนแทข้ไดข้
บบังเกธิดจากพระเจข้าแลข้ว เขาจถึงไมตสามารถททาความบาปตตอไปเรพที่อยๆไดข้ เมพที่อคนๆหนถึที่งบบังเกธิดใหมต
แลข้วจรธิงๆ พระวจนะทภีที่ถถูกปลถูกฝบังไวข้ทภีที่นทามาซถึที่งชภีวธิตนธิรบันดรห์และพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทภีที่สถธิตอยถูต
ภายในกกอยถูตภายในตบัวเขา มบันจถึงเปกนไปไมตไดข้ทภีที่เขาจะททาบาปตตอไปเรพที่อยๆ ธรรมชาตธิใหมตทภีที่ถถูก
สรข้างขถึรนในความชอบธรรมและความบรธิสรุทธธิธ ทภีที่แทข้จรธิงโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทภีที่สถธิตอยถูตภายใน
จะทรงกระททากธิจตตอไปและปข้องกบันไมตใหข้กระททาบาปตว่อไปเรชที่อยๆ ประเดกนทภีที่สทาคบัญกวตากกคพอวตา 
คนทภีที่ใชข้ชภีวธิตในความบาปตตอไปเรพที่อยๆไมตเคยไดข้บบังเกธิดใหมตเลย!

1 ยน 3:10 ยอหห์นปธิดทข้ายเนพรอหาสตวนนภีร โดยชภีร ใหข้เหกนวตา การททาบาปตตอไปเรพที่อยๆเปกน
ตบัวบตงชภีร ใหข้เหกนสภาพฝตายวธิญญาณของคนๆนบัรน ดตงนกตั้แหละจซงเหป็นไดด้วยู่าผยด้ใดเปป็นบบตรของพระเจด้า 
และผยด้ใดเปป็นลยกของพญามาร คมือวยู่าผยด้ใดทกซึ่มรไดด้ประพฤตรตามความชอบธรรม และไมยู่รตกพกซึ่นด้องของ
ตน ผยด้นตตั้นกป็มรไดด้มาจากพระเจด้า การทดสอบดข้วยกระดาษลธิตมบัสวตาคนๆหนถึที่งเปกนลถูกของพระเจข้า
หรพอของซาตานนบัรนงตายนธิดเดภียว คนทภีที่ไมตไดข้ประพฤตธิตามความชอบธรรม (กทาลบังใชข้ชภีวธิตอยถูตใน



ความบาป) “กกมธิไดข้มาจากพระเจข้า” นอกจากนภีร เรายบังทราบดข้วยวตาเขาไมตไดข้มาจากพระเจข้าเพราะเขา
ไมตรบักพภีที่นข้อง ยอหห์นจถึงเชพที่อมโยงไปยบังหลบักการทภีที่สทาคบัญอภีกเรพที่องเกภีที่ยวกบับชภีวธิตครธิสเตภียน คพอการรบักพภีที่
นข้อง ดข้วยเหตรุนภีรคนทภีที่ไมตไดข้รอดแลข้วจรธิงๆ (ยบังเปกนลถูกของพญามารอยถูต) จะเปธิดเผยตบัวตนใหข้เหกน
โดยการทภีที่เขาไมตมภีความรบักทภีที่แทข้จรธิงใหข้ก บับผถูข้อพที่น โดยเฉพาะอยตางยธิที่งตตอผถูข้ทภีที่เปกนคนของพระเจข้า

1 ยน 3:11 ยอหห์นจถึงอธธิบายหลบักการทภีที่วตานภีรตตอไป นกซึ่เปป็นคดาสตซึ่งสอนทกซึ่ทยู่านทตตั้งหลาย
ไดด้ยรนมาตตตั้งแตยู่เรรซึ่มแรก คมือใหด้เราทตตั้งหลายรตกซซซึ่งกตนและกตน ‘เรธิที่มแรก’ ในทภีที่นภีรนตาจะหมายถถึงเรธิที่มแรก
ของพบันธกธิจของพระครธิสตห์ ตบัรงแตตนบัรนเปกนตข้นมาพวกเขากกไดข้ยธินขข้อความทภีที่วตา “ใหข้เราทบัรงหลายรบัก
ซถึที่งกบันและกบัน” ดถู ยอหห์น 13:34, 15:12,17; โรม 13:8; 1 เธสะโลนธิกา 4:9; และ 1 เปโตร 1:22

1 ยน 3:12 ทตานจถึงอข้างอธิงถถึงการททาบาปทภีที่เกธิดขถึรนในสมบัยแรกๆ อยยู่าเปป็นเหมมือนคาอรน
ทกซึ่มาจากมารรด้ายนตตั้น และไดด้ฆยู่านด้องชายของตนเอง และเหตบใดเขาจซงฆยู่านด้องชาย กป็เพราะการกระ
ทดาของเขาชตซึ่ว และการกระทดาของนด้องชายนตตั้นชอบธรรม ถถึงแมข้วตาจะไมตไดข้บอกตรงๆ แตตบรธิบทกก
ชภีร ใหข้เหกนชบัดเจนถถึงเหตรุผลประการหนถึที่งทภีที่คาอธินฆตาอาแบล ซถึที่งกกคพอเขาไมตไดข้รบักนข้องจรธิงๆ นอกจาก
นภีร เขายบังไมตไดข้ถถูกสรข้างใหมต เขาจถึงมาจากมบันผถูข้ชบั ที่วรข้ายคพอ พญามาร นอกจากนภีร เขากกฆตานข้องเพราะ 
“การกระททาของเขาชบั ที่ว และการกระททาของนข้องชายนบัรนชอบธรรม” ทภีที่นตาสนใจคพอคทาวตา ฆยู่า (สะ
ฟาโซ) มบันบตงบอกถถึงการฆตาทภีที่โหดเหภีร ยม เชตน การเชพอดคอผถูข้อพที่น คทานภีร ยบังหมายถถึงการฆตาสบัตวห์ใน
โรงฆตาสบัตวห์และการหบัที่นเนพรอของพตอคข้าเนพรอดข้วย เราจถึงเขข้าใจไดข้วตาคาอธินฆตานข้องของเขาแบบไหน 
นอกจากนภีรยอหห์นยบังพถูดถถึงลบักษณะเฉพาะทภีที่ไมตชอบธรรมของเครพที่องถวายบถูชาของคาอธินเมพที่อเปรภียบ
เทภียบกบับลบักษณะทภีที่ชอบธรรมของเครพที่องถวายบถูชาของอาแบล ดถูปฐมกาล 4:3-5 และคทาอธธิบาย
ของขข้อดบังกลตาว

1 ยน 3:13 ในบรธิบทเดภียวกบันนบัรน ยอหห์นจถึงแนะนทาวตา พกซึ่นด้องทตตั้งหลายของขด้าพเจด้าเออ๋ย 
อยยู่าประหลาดใจถด้าโลกนกตั้เกลกยดชตงทยู่าน คาอธินเกลภียดชบังอาแบล โลกเกลภียดชบังพระเยซถู พระองคห์
ทรงเตพอนเกภีที่ยวกบับเรพที่องนภีรแลข้วในยอหห์น 17:14 เรากกคาดไดข้วตาจะเจอเหมพอนกบัน



1 ยน 3:14 ยอหห์นจถึงผถูกโยงความจรธิงทภีที่ยธิ ที่งใหญตกวตาเขข้าดข้วยกบันโดยกลตาววตา เราทตตั้ง
หลายรยด้วยู่า เราไดด้พด้นจากความตายไปสยยู่ชกวรตแลด้ว กป็เพราะเรารตกพกซึ่นด้อง ผ ยด้ใดทกซึ่ไมยู่รตกพกซึ่นด้องของตน ผยด้
นตตั้นกป็ยตงอยยยู่ในความตาย ยอหห์นจถึงอข้างอธิงถถึงสธิที่งทภีที่พระเยซถูไดข้ตรบัสไวข้ในยอหห์น 5:24 “เราบอกความ
จรธิงแกตทตานทบัรงหลายวตา ถข้าผถูข้ใดฟบังคทาของเราและเชพที่อในพระองคห์ผถูข้ทรงใชข้เรามา ผถูข้นบัรนกกมภีชภีวธิตนธิรบัน
ดรห์ และไมตถถูกพธิพากษา แตตไดข้ผตานพข้นความตายไปสถูตชภีวธิตแลข้ว” กลตาวอภีกนบัยหนถึที่ง เรารถูข้ไดข้วตาเรารอด
แลข้วจรธิงๆเพราะเรารบักพภีที่นข้อง (คนอพที่นๆทภีที่เปกนคนของพระเจข้าเชตนกบัน) เราทราบแลข้ววตาททาไมโลกถถึง
เกลภียดชบังพวกเขา ดข้วยเหตรุนภีร  “ผถูข้ใดทภีที่ไมตรบักพภีที่นข้องของตน ผถูข้นบัรนกกยบังอยถูตในความตาย” เหกนไดข้ชบัดวตา
ความตายทภีที่ถถูกพถูดถถึงตรงนภีรคพอ ความตายฝตายวธิญญาณ คพอสภาพทภีที่คนๆนบัรนอยถูตกตอนทภีที่เขาจะบบังเกธิด
ใหมต การทภีที่คนๆหนถึที่งไมตมภีความรบักใหข้กบับครธิสเตภียนอภีกคนกกเปกนตบัวบตงชภีรวตาคนๆนบัรนไมตรอด 
นอกจากนภีรการไมตรบักอภีกคนกกเทตากบับเปกนการเกลภียดชบังเขา 

1 ยน 3:15 ยอหห์นออกความเหกนสรุดทข้ายเกภีที่ยวกบับการเกลภียดชบังพภีที่นข้อง ผยด้ใดเกลกยดชตงพกซึ่
นด้องของตน ผยด้นตตั้นกป็เปป็นฆาตกร และทยู่านทตตั้งหลายกป็รยด้แลด้ววยู่า ไมยู่มกฆาตกรคนใดทกซึ่มกชกวรตนรรตนดรร์
ดดารงอยยยู่ในเขาเลย คทาทภีที่แปลวตา เกลกยดชตง (มวิเซะโอ) มภีความเกภีที่ยวขข้องกบันอยถูตบข้าง  การไมตรบักอภีก
คนในระดบับหนถึที่งกกเปกนการเกลภียดชบังคนๆนบัรน คาอธินฆตานข้องชายของตนเพราะเขาไมตรบักนข้อง ดถู 
3:11-12 การขาดซถึที่งความรบักกกเปธิดโอกาสใหข้เมลกดพบันธรุห์แหตงความเกลภียดชบังกตอตบัวขถึรนจนลงเอย
เปกนการฆาตกรรม นภีที่จถึงสพที่อวตาความเกลภียดชบังเปกนตข้นเหตรุของการฆาตกรรมทบัรงปวง นอกจากนภีร
ความเกลภียดชบังกกเรธิที่มตข้นขถึรนจากการขาดซถึที่งความรบัก

วลภีสรุดทข้ายอาจกลตาวไดข้วตา ‘และทตานทบัรงหลายกกรถูข้แลข้ววตา ไมตมภีฆาตกรคนใดทภีที่มภีชภีวธิตนธิรบันดรห์
ก ทาลบังดทารงอยถูตในเขาเลย’ นภีที่ไมตไดข้หมายความวตาคนของพระเจข้าฆตาคนไมตไดข้เพราะโมเสสและดาวธิด
กกเคยฆตาคน และไมตไดข้หมายความวตาครธิสเตภียนจะสถูญเสภียความรอดไปเพราะการกตออาชญากรรม
ทภีที่เลวรข้ายนบัรนดข้วย อยตางไรกกตาม ความหมายตามทภีที่หลบักศาสนศาสตรห์พระคบัมภภีรห์ใหมตไดข้สอนไวข้กก
คพอวตา คนทภีที่ใชข้ชภีวธิตในเนพรอหนบังซถึที่งจากเนพรอหนบังนบัรนเองความเกลภียดชบังและเนพรอหนบังคพบคลานเขข้ามา
ไดข้ กกไมตไดข้ก ทาลบังเขข้าสนธิทอยถูตในชภีวธิตนธิรบันดรห์ทภีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้ นภีที่ททาใหข้เรานถึกถถึงภาพ
ประกอบทภีที่ยอหห์นบรรยายถถึงคาอธินในขข้อ 12 ความจรธิงทภีที่ยธิที่งใหญตกวตากกคพอวตา ครธิสเตภียนทภีที่บบังเกธิด



ใหมตแลข้วจะมภีเมลกดพบันธรุห์แหตงความรบักตตอผถูข้อพที่นซถึที่งจะปข้องกบันไมตใหข้ความเกลภียดชบังซถึที่งเปกนรากเหงข้า
ของการฆาตกรรมกตอตบัวขถึรนมาไดข้

1 ยน 3:16 อบัครทถูตยอหห์นจถึงบรรยายถถึงความจรธิงขข้อนภีรดข้วยพระราชกธิจของพระเจข้าทภีที่
ทรงกระททาเพพที่อเรา ดตงนกตั้แหละเราจซงรยด้จตกความรตกของพระเจด้า เพราะวยู่าพระองคร์ไดด้ทรงยอมปลยู่อย
วางชกวรตของพระองคร์เพมืซึ่อเราทตตั้งหลาย และเราทตตั้งหลายกป็ควรจะปลยู่อยวางชกวรตของเราเพมืซึ่อพกซึ่นด้อง 
ภาพประกอบทภีที่ยธิที่งใหญตทภีที่สรุดเกภีที่ยวกบับความรบักตลอดกาลนธิรบันดรห์คพอ พระราชกธิจของพระเยซถูครธิสตห์
บนกางเขนเพพที่อชทาระบาปของเรา มบันยบังคงเปกนภาพทภีที่แสดงถถึงความรบักเหมพอนเดธิม พระองคห์ทรง
สละชภีวธิตของพระองคห์เพพที่อเรา ดถู ยอหห์น 3:16 ดข้วยเหตรุนภีร  เพราะแบบอยตางทภีที่ยธิที่งใหญตของพระองคห์ 
“เราทบัรงหลายกกควรจะปลตอยวางชภีวธิตของเราเพพที่อพภีที่นข้อง” นภีที่ไมตไดข้หมายความวตาเราตข้องสละชภีวธิต
ของเราเพพที่อผถูข้อพที่นจรธิงๆ ถถึงแมข้วตานบัที่นจะเปกนความคธิดทภีที่ดภีเยภีที่ยมกกตาม แตตการประยรุกตห์ใชข้ในแตตละวบันกก
คพอวตา เราควรเตกมใจสละบางสตวนของชภีวธิตเราเพพที่อพภีที่นข้องของเราบข้าง นบั ที่นคพอแกตนแทข้ของความรบัก

คทาทภีที่แปลวตา ความรตก (อากาเป) ในแกตนแทข้ของมบันแลข้ว หมายถถึงการ ‘เสภียสละตบัวเองเพพที่อผถูข้
อพที่น’ ความรบักทภีที่แทข้จรธิงจะคธิดถถึงคนอพที่นกตอนไมตใชตคธิดถถึงตบัวเองกตอน ในทางตรงกบันขข้ามความเกลภียด
ชบังจะคธิดถถึงแตตตบัวเอง การทภีที่เรารบักพภีที่นข้องของเรากกคพอการทภีที่เราเตกมใจเสภียสละตบัวเองเพพที่อความ
จทาเปกนของพวกเขา เราจถึงสนใจความตข้องการของพวกเขามากกวตาผลประโยชนห์ของตบัวเอง

1 ยน 3:17 ยอหห์นใหข้ภาพประกอบเกภีที่ยวกบับเรพที่องนภีรอยตางชบัดเจนในขข้อตตอมา แตยู่ถด้าผยด้ใดมก
ทรตพยร์สมบตตรในโลกนกตั้ และเหป็นพกซึ่นด้องของตนขตดสน และยตงใจจมืดใจดดาไมยู่สงเคราะหร์เขา ความรตก
ของพระเจด้าจะดดารงอยยยู่ในผยด้นตตั้นอยยู่างไรไดด้

ความหมายของขข้อนภีร ใกลข้เคภียงกบับเนพรอหาของยากอบ 2:14-20 วลภีทภีที่พถูดถถึง “ใจ” (bowels of 
compassion) หมายถถึงทภีที่ประทบับของอารมณห์อบันอตอนโยน คนสมบัยโบราณเลตาสพบตตอกบันมาวตาลทาไสข้
(bowels) เปกนทภีที่มาของอารมณห์ทภีที่อบอรุตนตตางๆ เชตน ความเหกนอกเหกนใจ, ความอตอนโยน และความ
เมตตากรรุณา ในความหมายแบบปบัจจรุบบันมากกวตา เรามบักจะแสดงถถึงอารมณห์ทภีที่วตานภีร โดยพถูดถถึงใจ
ของเรา ความหมายในทภีที่นภีรกกคพอคนทภีที่ใจจพดใจดทาไมตเหกนใจหรพอหตวงใยผถูข้อพที่น นภีที่หมายถถึงคนทภีที่มภีทรบัพยห์



สธิที่งของและเหกนพภีที่นข้องทภีที่ขบัดสน กระนบัรนเขากกททาใจแขกงกระดข้างตตอพภีที่นข้องทภีที่ขบัดสนผถูข้นบัรน ยอหห์นจถึง
ถามวตา “ความรบักของพระเจข้าจะดทารงอยถูตในผถูข้นบัรนอยตางไรไดข้” กบับคนกลรุตมนภีร เองทภีที่ยอหห์นประยรุกตห์ใชข้
หลบักการเรพที่องการปลตอยวางชภีวธิตของเรา (หรพอเสภียสละตบัวเองบข้าง) เพพที่อพภีที่นข้อง นภีที่จถึงหมายถถึงการ
เตกมใจชตวยเหลพอผถูข้อพที่นในยามทภีที่พวกเขาขบัดสน นบั ที่นแหละคพอความรบักทภีที่แทข้จรธิง นบั ที่นแหละคพอการไมต
ใจจพดใจดทา  

1 ยน 3:18 ยอหห์นจถึงสอนเรพที่องนภีร ไปไกลกวตาเดธิมอภีกขบัรนหนถึที่ง ลยกเลป็กๆทตตั้งหลายของ
ขด้าพเจด้าเออ๋ย อยยู่าใหด้เรารตกกตนดด้วยคดาพยดและดด้วยลรตั้นเทยู่านตตั้น แตยู่จงรตกกตนดด้วยการกระทดาและดด้วย
ความจรรง การพถูดวตาเรารบักใครสบักคนนบัรนเปกนเรพที่องหนถึที่ง แตตการททาสธิที่งทภีที่จทาเปกนเพพที่อชตวยเหลพอคนๆ
นบัรนกกเปกนอภีกเรพที่อง ความเชพที่อทภีที่แทข้จรธิงจะสทาแดงตบัวออกมาเปกนความประพฤตธิทภีที่ดภีฉบันใด (ยากอบ 
2:14-20) ความรบักทภีที่แทข้จรธิงกกจะททาแบบนบัรนเหมพอนกบัน คทาทภีที่แปลวตา การกระทดา (เอล็รกอน) มบักถถูก
แปลวตา ‘กธิจการ’ ความรบักแบบ ‘อากาเป’ ทภีที่แทข้จรธิงจะสทาแดงตบัวออกมาในสธิที่งทภีที่มบันกระททา

1 ยน 3:19 ดบังนบัรน และโดยเหตบนกตั้เราจซงรยด้วยู่าเราอย ยยู่ฝยู่ายความจรรง และจะไดด้ตตตั้งใจของเรา
ใหด้แนยู่วแนยู่จดาเพาะพระองคร์ คทาทภีที่แปลวตา ตตตั้งใจใหด้แนยู่วแนยู่ (เพะอวิโธ) มภีความหมายวตา ‘มภีความ
มบั ที่นใจ’ ไดข้เชตนกบัน นภีที่จถึงนตาจะเปกนความหมายของวลภีตรงนภีร  เมพที่อเรารบักพภีที่นข้องจนถถึงขนาดทภีที่เราชตวย
เหลพอพวกเขาในความขบัดสนของพวกเขา เรากกมภีความมบั ที่นใจในใจของเราจทาเพาะพระเจข้า เราจถึงรถูข้
ไดข้วตาเราอยถูตฝตายความจรธิง ดบังนบัรน ยอหห์นจถึงใหข้ตบัวบตงชภีรอภีกตบัวแกตเราทภีที่บอกไดข้วตาคนๆหนถึที่งบบังเกธิดใหมต
แลข้วจรธิงๆหรพอยบัง การถถูกสรข้างใหมตจะสทาแดงตบัวออกมาเปกนความรบักตตอพภีที่นข้องครธิสเตภียนดข้วยกบัน
จนถถึงขนาดทภีที่เราตอบสนองความตข้องการของพวกเขาจรธิงๆ

1 ยน 3:20-21 ในเรพที่องนภีร เองยอหห์นจถึงพถูดถถึงการฟข้องใจ เพราะถด้าใจของเรากลยู่าวโทษตตว
เรา พระเจด้าทรงเปป็นใหญยู่กวยู่าใจของเรา และพระองคร์ทรงทราบทบกสรซึ่ง บรธิบทยบังเกภีที่ยวกบับการชตวย
เหลพอพภีที่นข้องในยามทภีที่พวกเขาขบัดสนอยถู ต นภีที่หมายความวตาสทาหรบับครธิสเตภียนทภีที่บบังเกธิดใหมตแลข้ว เราจะ
เกธิดอาการฟข้องใจ (ใจของเรากลตาวโทษตบัวเรา) ถข้าเราไมตททาสธิที่งทภีที่เราควรกระททา พระเจข้ากกทรงยธิที่ง



ใหญตกวตาใจของเราและทรงทราบวตามภีอะไรบข้างทภีที่เราตข้องททา พระองคห์จถึงทรงกระตรุข้นจธิตสทานถึกของ
เราใหข้ททาสธิที่งทภีที่เราควรกระททา นบั ที่นคพอการแสดงความรบักทภีที่เราควรมภีโดยการชตวยเหลพอผถูข้อพที่น

ในทางตรงกบันขข้าม 21 ทยู่านทกซึ่รตกทตตั้งหลาย ถด้าใจของเราไมยู่ไดด้กลยู่าวโทษเรา เรากป็มกความ
มตซึ่นใจจดาเพาะพระเจด้า ถข้าเราอรุตสตาหห์ชตวยเหลพอผถูข้อพที่นในยามทภีที่พวกเขาขบัดสน ใจของเรา (สทานถึกผธิด
ชอบของเรา) กกจะไมตกบังวล เราจถึงมภีความมบั ที่นใจจทาเพาะพระเจข้าไดข้ เรารถูข้วตาเราไดข้ททาสธิที่งทภีที่เราควร
กระททาแลข้ว ดข้วยความรบักแบบครธิสเตภียนเราไดข้ชตวยเหลพอพภีที่นข้องทภีที่ขบัดสนแลข้ว ดข้วยเหตรุนภีร ใจเราจถึง
เปธิดออกจทาเพาะพระเจข้าและเรากกมภีสบันตธิสรุขและความมบั ที่นใจในใจเรา 

1 ยน 3:22 ยอหห์นจถึงประกาศตตอไปถถึงพระสบัญญาอบันประเสรธิฐเกภีที่ยวกบับการอธธิษฐาน 
อยตางไรกกตาม ขข้อนภีรกกมบักถถูกใชข้นอกบรธิบท บรธิบทในทภีที่นภีร กกคพอ การรบักพภีที่นข้องจนถถึงขนาดทภีที่เราชตวย
พวกเขาในยามขบัดสน เหตรุฉะนบัรน และเราขอสรซึ่งใดกป็ตามเรากป็จะไดด้สรซึ่งนตตั้นจากพระองคร์ เพราะเรา
ประพฤตรตามพระบตญญตตรของพระองคร์ และปฏรบตตรสรซึ่งเหลยู่านตตั้นซซซึ่งเปป็นทกซึ่พอพระทตยในสาย
พระเนตรของพระองคร์ เมพที่อเราประพฤตธิตามพระบบัญญบัตธิของพระองคห์ โดยเฉพาะพระบบัญญบัตธิทภีที่
อยถูตในบรธิบทกตอนหนข้านบัรน (การรบักพภีที่นข้องจนถถึงขนาดทภีที่เราตอบสนองความตข้องการของพวกเขา) 
“เราขอสธิที่งใดกกตามเรากกจะไดข้สธิที่งนบัรนจากพระองคห์” การเชพที่อฟบังพระเจข้าเปกนกรุญแจทภีที่ไขสถูตคทาอธธิษฐาน
ทภีที่ไดข้รบับคทาตอบ  นอกจากนภีร เมพที่อเราปฏธิบบัตธิสธิที่งเหลตานบัรน “ซถึที่งเปกนทภีที่พอพระทบัยในสายพระเนตรของ
พระองคห์” พระองคห์กกจะทรงตอบคทาอธธิษฐานของเรา เหกนไดข้ชบัดวตาการรบักพภีที่นข้องตามทภีที่ไดข้อธธิบายไวข้
ขข้างบนเปกนสธิที่งทภีที่พอพระทบัยในสายพระเนตรของพระเจข้า 

ดบังนบัรนการรบักพภีที่นข้องครธิสเตภียนเหมพอนอยตางทภีที่เราควรกระททาจถึงเปกนกรุญแจทภีที่ไขสถูตการทภีที่คทา
อธธิษฐานของเราจะไดข้รบับคทาตอบ นอกจากนภีรพระคบัมภภีรห์ตรงนภีรกกสบัญญาชบัดเจนดข้วยวตาสวิที่งใดกล็ตามทภีที่
เราขอเรากกจะไดข้รบับเมพที่อเราททาตามขข้อก ทาหนดสองประการนภีรทภีที่ชตวยใหข้คทาอธธิษฐานของเราไดข้รบับคทา
ตอบ กระนบัรน ตามทภีที่จะมภีบอกไวข้ใน 5:14 การรบักผถูข้อพที่นอยตางทภีที่เราควรกระททากกเปกนการทถูลขอตามพ
ระประสงคห์ของพระองคห์ การมภีหบัวใจทภีที่เปกนผถูข้ใหญตฝตายวธิญญาณเชตนนบัรนจะปรบับแตตงหบัวใจและความ



คธิดของเราใหข้ทถูลขอสธิที่งทภีที่ชอบพระทบัยพระเจข้าและเปกนไปตามพระประสงคห์ของพระองคห์ ดถูยากอบ 
4:3 ดข้วย

1 ยน 3:23 เกรงวตาจะมภีคนถามวตา แลข้วพระบบัญญบัตธิของพระเจข้าคพออะไร ยอหห์นจถึง
กลตาวในทภีที่นภีร ไวข้ชบัดเจน และนกซึ่เปป็นพระบตญญตตรของพระองคร์ คมือใหด้เราทตตั้งหลายเชมืซึ่อในพระนามของ
พระเยซยครรสตร์พระบบตรของพระองคร์ และใหด้เรารตกซซซึ่งกตนและกตน ตามทกซึ่พระองคร์ไดด้ทรงบตญญตตร
ไวด้แกยู่เราแลด้ว

หลบักการนภีรมภีสองประการ เราถถูกก ทาชบับใหข้ “เชพที่อในพระนามของพระเยซถูครธิสตห์พระบรุตร
ของพระองคห์” เหกนไดข้ชบัดวตานบัที่นคพอความเชพที่อทภีที่ชตวยใหข้รอดไดข้  และ (2) เราไดข้รบับคทาบบัญชาใหข้ “รบัก
ซถึที่งกบันและกบัน” นบัที่นเปกนหลบักการทภีที่ถถูกอธธิบายมาตบัรงแตตขข้อ 11 ของบทนภีร  หลบักการทบัรงสองประการยบัง
อยถูตในบรธิบทของพระสบัญญาอบันแสนวธิเศษเกภีที่ยวกบับการตอบคทาอธธิษฐานซถึที่งเราพบในขข้อ 22 คทา
อธธิษฐานทภีที่ไดข้รบับคทาตอบขถึรนอยถูตกบับ (1) ความเชพที่อทภีที่ชตวยใหข้รอดไดข้ในพระเยซถูครธิสตห์ และ (2) การรบัก
ซถึที่งกบันและกบันจนถถึงขนาดทภีที่เรายอมเสภียสละตบัวเองเพพที่อผถูข้อพที่นตามทภีที่มภีอธธิบายไวข้ขข้างบน นภีที่คพอการ
ประพฤตธิตามพระบบัญญบัตธิของพระองคห์และเปกนสธิที่งทภีที่ชอบพระทบัยในสายพระเนตรของพระเจข้า

1 ยน 3:24 ดบังนบัรนยอหห์นจถึงสรรุปไมตเพภียงเนพรอหาสตวนนภีร เทตานบัรน แตตยบังบทนภีรทบัรงบทดข้วย
โดยกลตาววตา และทบกคนทกซึ่ประพฤตรตามพระบตญญตตรของพระองคร์กป็อยยยู่ในพระองคร์ และพระองคร์
ทรงสถรตอยยยู่ในคนนตตั้น ความคธิดทภีที่โดดเดตนหลายประการสรรุปเนพรอหาสตวนนภีร  (1) ผถูข้ทภีที่ก ทาลบังประพฤตธิ
ตามพระบบัญญบัตธิของพระองคห์อยตางตตอเนพที่อง (ปบัจจรุบบันกาลอภีกแลข้ว) กกก ทาลบังอยถูตในพระองคห์ กลตาวอภีก
นบัยหนถึที่ง คนๆนบัรนไมตเพภียงรอดแลข้วเทตานบัรน แตตก ทาลบังตธิดสนธิทอยถูตในพระครธิสตห์ดข้วย ดถู ยอหห์น 15:4-10
องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเราจถึงก ทาลบังอาศบัยอยถูตในผถูข้นบัรน

(2) ดด้วยเหตบนกตั้เราจซงรยด้วยู่าพระองคร์ทรงสถรตอย ยยู่ในเราโดยพระวรญญาณซซซึ่งพระองคร์ไดด้ทรง
โปรดประทานแกยู่เราแลด้ว พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทภีที่พระเจข้าทรงประทานใหข้ผถูข้เชพที่อแตตละคนแลข้วทรง
เปธิดเผยใหข้เรามบั ที่นใจในความรอดของเรามากยธิที่งขถึรนและทรงเปธิดเผยวตาเรากทาลบังเขข้าสนธิทอยถูตใน
พระองคห์ ถถึงแมข้จะไมตมภีการอธธิบายเพธิที่มเตธิมตรงนภีร  แตตขข้อนภีรกกสพที่อวตาผถูข้เชพที่อแตตละคนไดข้รบับการสถธิต



ภายในของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ แลข้ว ถถึงแมข้พวกเพกนเทคอสตห์และคารธิสมาตธิกอข้างวตาพระพรดบัง
กลตาวเปกนองคห์ประกอบเสรธิมของความรอด แตตยอหห์นบอกวตามบันเปกนสตวนหนถึที่งและเปกนทบัรงหมด
ของความรอด ดบังนบัรนนภีที่เปกนอภีกขข้อพธิสถูจนห์หนถึที่งทภีที่ชภีร ใหข้เหกนวตาคนๆนบัรนรอดแลข้วหรพอยบัง นบั ที่นคพอการ
สถธิตอยถูตภายในของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  การทภีที่เรารถูข้วตาพระองคห์ทรงเขข้าสนธิทอยถูตในเรากกขถึรนอยถูตกบับ
การทภีที่เราประพฤตธิตามบบัญญบัตธิของพระองคห์ การลข้มเหลวในการททาดบังกลตาวกกเปกนความบาป 
นอกจากนภีรความบาปจะปธิดบบังตาเราไมตใหข้เหกนการททางานของพระวธิญญาณของพระเจข้าในชภีวธิต
ของเรา ดบังนบัรนความบาปจถึงจะททาใหข้เราไมตมบั ที่นใจในความรอดของตบัวเอง

(ในบทตตอไปยอหห์นจะสาธยายหลบักการเกภีที่ยวกบับวธิญญาณแหตงความจรธิงและวธิญญาณแหตง
ความเทกจ ตอนนภีรทตานกทาลบังจะเชพที่อมโยงไปยบังเรพที่องนบัรน)

*****

ภนพรวมของ 1 ยอหห์น 4: อบัครทถูตยอหห์นหบันไปเตชอนใหว้ผถูว้อว่านระวบังครถูสอนเทล็จซขที่งกนาลบัง
ระบาดในสมบัยของทว่าน จากนบัขึ้นทว่านกล็กลบับมายบังขว้อความเกทที่ยวกบับการรบักผถูว้อชที่นโดยเฉพาะอยว่างยวิที่ง
เมชที่อเราพวิจารณาถขงความรบักอบันยวิที่งใหญว่ททที่พระเจว้าทรงมทตว่อเรา

1 ยน 4:1 อบัครทถูตผถูข้นตานบับถพอทตานนภีร เปลภีที่ยนไปเตพอนใหข้ผถูข้อตานระวบังบรรดาผถูข้พยากรณห์
เทกจและอาจารยห์สอนเทกจทภีที่เรธิที่มปรากฏตบัวบข้างแลข้ว ในตอนนบัรนความเชพที่อแบบครธิสเตภียนไดข้สพบทอด
มาถถึงคนชบั ที่วอายรุทภีที่สามเทตานบัรน พญามารชตางวตองไวในการหวตานเมลกดพบันธรุห์แหตงคทาสอนผธิด ทยู่าน
ทกซึ่รตกทตตั้งหลาย อยยู่าเชมืซึ่อวรญญาณเสกยทบกๆวรญญาณ แตยู่จงพรสยจนร์วรญญาณเหลยู่านตตั้นวยู่ามาจากพระเจด้า
หรมือไมยู่ เพราะวยู่ามกผยด้พยากรณร์เทป็จเปป็นอตนมากออกเทกซึ่ยวไปในโลก 

บทกตอนหนข้านบัรนปธิดทข้ายทภีที่พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ซถึที่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้ผถูข้เชพที่อแตตละ
คน แตตตรงนภีร ยอหห์นพถูดถถึงวธิญญาณอพที่นๆทภีที่แพรตกระจายคทาสอนเทกจใหข้ระบาดไปทบั ที่ว 

ยอหห์นใหข้คทาสบัที่งในรถูปแบบของคทาเตพอนใหข้ระวบังคทาสอนผธิดดบังกลตาว คทาเตพอนแรกคพอ “อยตา
เชพที่อวธิญญาณเสภียทรุกๆวธิญญาณ” คทาเตพอนทภีที่สองคพอ “จงพธิสถูจนห์วธิญญาณเหลตานบัรนวตามาจากพระเจข้า



หรพอไมต” คทาทภีที่แปลวตา พรสยจนร์ (ดอควิมบัดโซ) มภีความหมายวตา ‘ทดสอบ’, ‘ตรวจสอบ’, ‘พธิสถูจนห์’, 
‘พธินธิจพธิเคราะหห์’ หรพอ ‘เหกน’ วตาสธิที่งนบัรนแทข้หรพอไมต คทานภีรมบักใชข้ในบรธิบทของการหาปรธิมาณของ
โลหะในเงธินหรพอทอง ในบรธิบททภีที่เกภีที่ยวขข้องโดยตรงกบับผถูข้พยากรณห์เทกจ (เซอถูดอพรอเฟเทส) ยอหห์
นกกเชพที่อมโยงคนเหลตานภีรกบับ ‘วธิญญาณ’

เหกนไดข้ชบัดวตาคทาสอนผธิดออกมาจาก ‘วธิญญาณ’ ไมตมภีขข้อสงสบัยเลยวตาวธิญญาณเหลตานบัรนเปกน
วธิญญาณทภีที่ชบั ที่วรข้าย พญามารเปกนผถูข้ใหข้ก ทาเนธิดความจรธิงแบบหลอกๆทบัรงปวง เราไดข้รบับคทาบบัญชาใหข้
พธินธิจพธิเคราะหห์ลมปากแหตงหลบักคทาสอนทบัรงปวงโดยเปรภียบเทภียบกบับพระวจนะของพระเจข้าเกรงวตา
เราจะถถูกวธิญญาณทภีที่หลอกลวงนทาพาใหข้หลง นตาสนใจตรงทภีที่ยอหห์นกลตาววตา “ผถูข้พยากรณห์เทกจเปกนอบัน
มากออกเทภีที่ยวไปในโลก” ซาตานเปกนผถูข้ใหข้ก ทาเนธิดศาสนานบับไมตถข้วนซถึที่งแพรตกระจายไปทบั ที่วโลก

1 ยน 4:2-3 ยอหห์นจถึงใหข้หลบักเกณฑห์บางประการทภีที่ชตวยเราในการแยกแยะความจรธิง
และความเทกจ โดยขด้อนกตั้ทยู่านทตตั้งหลายกป็จะรยด้จตกพระวรญญาณของพระเจด้า คมือวรญญาณทตตั้งปวงทกซึ่
ยอมรตบวยู่าพระเยซยครรสตร์ไดด้เสดป็จมาเปป็นมนบษยร์ วรญญาณนตตั้นกป็มาจากพระเจด้า 3 และวรญญาณทตตั้ง
ปวงทกซึ่ไมยู่ยอมรตบวยู่าพระเยซยครรสตร์ไดด้เสดป็จมาเปป็นมนบษยร์ วรญญาณนตตั้นกป็ไมยู่ไดด้มาจากพระเจด้า อบัคร
ทถูตยอหห์นหบักลข้างคทาสอนเทกจของพวกโดเซตธิกนอสตธิก (Docetic Gnostics) ทภีที่ตอนนบัรนกทาลบังแพรตคทา
สอนผธิดทภีที่วตาพระครธิสตห์ไดข้เสดกจมาจรธิงๆ แตตไมตไดข้มาในรถูปกายมนรุษยห์ พวกเขากลบับสอนวตา
พระองคห์เสดกจมาปรากฏในรถูปของวธิญญาณ กลตาวอภีกนบัยหนถึที่งพวกเขาเชพที่อวตาพระเยซถูแหตงนาซาเรกธ
ไมตใชตพระครธิสตห์ พวกเขาอข้างวตาพระครธิสตห์ไดข้เสดกจมาในรถูปวธิญญาณทภีที่ลถึกลบับ พวกเขาจถึงปฏธิเสธ
การเสดกจมารบับสภาพมนรุษยห์ของพระเยซถูครธิสตห์ในฐานะเปกนทบัรงพระเจข้าและมนรุษยห์

ยอหห์นกลตาวตตอไปวตา วรญญาณนตตั้นแหละเปป็นปฏรปตกษร์ตยู่อพระครรสตร์ ซซซึ่งทยู่านทตตั้งหลายไดด้ยรน
วยู่าจะมา และบตดนกตั้กป็อยยยู่ในโลกแลด้ว ยอหห์นไมตไดข้เขภียนในบรธิบทของอวสานกาล ทตานไมตไดข้หมายถถึง
มบันผถูว้นบัขึ้นทภีที่เปกนปฏธิปบักษห์ตตอพระครธิสตห์ แตตทตานกทาลบังพถูดถถึงคทาสอนนอกรภีตทภีที่ทตานกลตาวไวข้ขข้างบนซถึที่ง
ขบัดแยข้งกบับแกตนแทข้แหตงหลบักคทาสอนเกภีที่ยวกบับพระครธิสตห์ ถข้าพระเยซถูแหตงนาซาเรกธไมตใชตมนรุษยห์ผถูข้เปกน
พระเจข้า หลบักการเกภีที่ยวกบับการเสดกจมารบับสภาพมนรุษยห์ของพระครธิสตห์และพระราชกธิจในการทรง



ไถตของพระองคห์กกเปกนโมฆะ คทาสอนเทกจทภีที่ถถูกเผยแพรตโดยวธิญญาณชบั ที่วเหลตานบัรนกกระบาดไปทบั ที่วใน
สมบัยของยอหห์น มบันเปกนรถูปแบบแรกๆของหลบักศาสนศาสตรห์แนวคธิดเสรภีนธิยมซถึที่งไดข้วธิวบัฒนาการ
และปรบับเปลภีที่ยนรถูปแบบอบันนตาอบัปลบักษณห์ของมบันมาหลายศตวรรษ

ในบรธิบททภีที่กวข้างกวตา ยอหห์นไดข้ใหข้หธินดทา (ใชข้ทดสอบความบรธิสรุทธธิธ ของทองและเงธิน) ทภีที่ใชข้
ระบรุความถถูกตข้องของหลบักคทาสอนใดกกตาม วธิธภีทภีที่คทาสอนหรพอกลรุตมคนใดระบรุเกภีที่ยวกบับตบัวตนของ
พระเยซถูครธิสตห์จะชตวยใหข้เราเขข้าใจวตาวตาคทาสอนหรพอคนกลรุตมนบัรนสอนถถูกหรพอสอนผธิด ลบัทธธิเทภียม
เทกจทรุกลบัทธธิตตางบกพรตองในหลบักคทาสอนของมบันเกภีที่ยวกบับพระครธิสตห์ บตอยครบัร งเหลพอเกธินทภีที่คทาสอน
ผธิดเผยตบัวออกมาในรถูปของการปฏธิเสธความเปกนพระเจข้าของพระครธิสตห์ อยตางไรกกตามตรงนภีร
ยอหห์นตตอสถูข้กบับคทาสอนผธิดของพวกนอสตธิกทภีที่ปฏธิเสธเรพที่องการเสดกจมารบับสภาพมนรุษยห์ของพระ
ครธิสตห์ ซาตานจะททาทรุกอยตางทภีที่ททาไดข้เพพที่อลดทอนตบัวตนของพระเยซถูครธิสตห์ไมตวตาวธิธภีการของมบันจะ
แยบยลปานใดกกตาม

1 ยน 4:4 ยอหห์นจถึงชมเชยผถูข้อตานของทตานทภีที่พวกเขามภีความเขข้าใจฝตายวธิญญาณ ลยก
เลป็กๆทตตั้งหลายเออ๋ย ทยู่านเปป็นฝยู่ายพระเจด้า และไดด้ชนะเขาเหลยู่านตตั้น เพราะวยู่าพระองคร์ผยด้สถรตอยยยู่ใน
ทยู่านทตตั้งหลายเปป็นใหญยู่กวยู่าผยด้นตตั้นทกซึ่อยยยู่ในโลก เหกนไดข้ชบัดวตาผถูข้อตานของทตานดถูออกถถึงคทาสอนผธิดของ
พวกนอสตธิก (เขาเหลว่านบัขึ้นขข้างบน) ยอหห์นจถึงยอมรบับวตาผถูข้อตานของทตานเปกนฝตายพระเจข้า เหกนไดข้ชบัด
วตาผถูข้อตานของทตานไมตไดข้หลงไปกบับคทาสอนผธิดของพวกนอสตธิกเพราะวตายอหห์นพถูดถถึงปบัญหานภีร เพภียง
ผตานๆ อยตางไรกกตามพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทรงเหกนวตาจทาเปกนทภีที่จะตข้องเอตยถถึงเรพที่องนภีรอยถูตดภี

อบัครทถูตทตานนภีรจถึงนทาเสนอความจรธิงทภีที่ยธิ ที่งใหญตประการหนถึที่งของพระคบัมภภีรห์ใหมต: “พระองคห์
ผถูข้สถธิตอยถูตในทตานทบัรงหลายเปกนใหญตกวตาผถูข้นบัรนทภีที่อยถูตในโลก” วธิญญาณเหลตานบัรนทภีที่ทตานพถูดถถึงดข้านบน
ถถูกหดเหลพอเปกนบรุคคลคนเดภียวคพอ “ผถูข้นบัรนทภีที่อยถูตในโลก” เหกนไดข้ชบัดวตายอหห์นกทาลบังหมายถถึงพญามาร 
จงสรรเสรธิญพระเจข้าทภีที่พระองคห์ผถูข้สถธิตอยถูตในเรา คพอพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  ทรงเปกนใหญตกวตาอทานาจ
ของพญามาร ถถึงแมข้วตาอาจมภีการสถูข้รบดรุเดพอดในสมรภถูมธิ แตตสทาหรบับครธิสเตภียนทภีที่บบังเกธิดใหมตแลข้ว
ไมตมภีขข้อสงสบัยเลยวตาผลลบัพธห์สรุดทข้ายจะออกมาเปกนเชตนไร องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าของเราและพระ



วธิญญาณของพระองคห์ทรงเปกนใหญตกวตามบันผถูข้นบัรนทภีที่อยถูตในโลก อภีกครบัร งทภีที่เราเหกนไดข้ชบัดถถึงแหลตงทภีที่มา
ของคทาสอนเทกจทภีที่ออกมาจากผถูข้พยากรณห์เทกจ ซาตานนบั ที่นเอง!

1 ยน 4:5 ยอหห์นจถึงนทาเสนอแนวคธิดทภีที่ตามมาซถึที่งเรภียบงตายแตตลถึกซถึร ง เขาเหลยู่านตตั้นเปป็น
ฝยู่ายโลก เหตบฉะนตตั้นเขาจซงพยดตามโลก และโลกกป็ฟตงเขา ครถูสอนเทกจ (เขาเหลว่านบัขึ้น) เปกนฝตายโลก 
เพราะโลกเปกนระบบของพญามาร ศาสนาเทภียมเทกจจถึงเปกนสตวนประกอบทภีที่สทาคบัญของระบบนบัรน 
พญามารเปกนผถูข้ทภีที่เครตงศาสนาทภีที่สรุดในจบักรวาล มบันเปกนผถูข้คธิดคข้นศาสนาทรุกศาสนา (เราตข้องไมตลพมวตา
ความเชพที่อแบบครธิสเตภียนทภีที่แทข้จรธิงไมตใชตศาสนา แตตเปกนความสบัมพบันธห์กบับพระเจข้าผตานทางพระเยซถู
ครธิสตห์) อยตางไรกกตามพญามารกกเปกนจอมปลอมแปลงขบัรนเทพ บรรดาครถูสอนเทกจพถูดจากโลก
(จรธิงๆ) ดบังนบัรนโลกจถึงอข้าแขนรบับพวกเขา

ปรากฏการณห์นภีรปรากฏชบัดจนถถึงทรุกวบันนภีร  นบักศาสนาทภีที่ไมตถถูกตข้องตามพระคบัมภภีรห์ไลตตบัรงแตต
พวกนบักศาสนศาสตรห์แนวคธิดเสรภีนธิยมไปจนถถึงวาตธิก บันไปจนถถึงกลรุตมลบัทธธิเทภียมเทกจตตางๆ เชตน คณะ
นบักรข้องประสานเสภียงในพลบับพลาของพวกมอรมอน (Mormon Tabernacle Choir) ตตางไดข้รบับการ
ยอมรบับในโลกทรุกวบันนภีร  ในทางตรงกบันขข้าม ครธิสเตภียนทภีที่ปฏธิบบัตธิตามพระคบัมภภีรห์ เชพที่อพระคบัมภภีรห์ และ
ททาตามแบบของพระเจข้ากลบับถถูกโลกเมธินเฉยหรพอไมตกกถถูกโลกเยาะเยข้ย พระเยซถูตรบัสลตวงหนข้าถถึง
เรพที่องนภีร ในยอหห์น 17:14 ทภีที่พระองคห์ตรบัสวตา “ขข้าพระองคห์ไดข้มอบพระดทารบัสของพระองคห์ใหข้แกตเขา
แลข้ว และโลกนภีรไดข้เกลภียดชบังเขา เพราะเขาไมตใชตของโลก เหมพอนดบังทภีที่ขข้าพระองคห์ไมตใชตของโลก” 
คนทภีที่เชพที่อพระคบัมภภีรห์อยตางแทข้จรธิงจะไมตมภีวบันเปกนทภีที่ยอมรบับของโลก ในทางตรงกบันขข้ามโลกจะ
ยอมรบับคนทภีที่อยถูตฝตายโลก ดบังนบัรน จงระวบังบรรดาผถูข้นทาทางศาสนาทภีที่โลกใหข้การยอมรบับอยตางกวข้าง
ขวาง

1 ยน 4:6 ยอหห์นสรรุปเนพรอหาสตวนนภีร โดยกลตาววตา เราทตตั้งหลายเปป็นฝยู่ายพระเจด้า ผยด้ทกซึ่
รยด้จตกพระเจด้ากป็ฟตงเรา และผ ยด้ทกซึ่ไมยู่ไดด้อยยยู่ฝยู่ายพระเจด้ากป็ไมยู่ฟตงเรา ดตงนกตั้แหละเราทตตั้งหลายจซงรยด้จตก
วรญญาณแหยู่งความจรรงและวรญญาณแหยู่งความเทป็จ คนทภีที่อยถูตฝตายพระเจข้าจรธิงๆจะฟบังและยอมรบับคทา
เทศนาตามพระคบัมภภีรห์ สตวนคนทภีที่ไมตไดข้อยถูตฝตายพระเจข้ากกจะไมตยอมรบับฟบังคทาเทศนาตามพระคบัมภภีรห์ 



อบัครทถูตยอหห์นจถึงใหข้หธินดทาอภีกกข้อนแกตเราเพพที่อแยกแยะ “วธิญญาณแหตงความจรธิงและวธิญญาณแหตง
ความเทกจ” คนทภีที่อยถู ตฝตายพระเจข้าจะเชพที่อสธิที่งทภีที่เหลตาอบัครทถูตเขภียนจรธิงๆ คพอ พระคบัมภภีรห์ใหมต สตวนคนทภีที่
อยถูตฝตายมารรข้าย ถถึงแมข้ปากจะบอกวตาเชพที่อพระคบัมภภีรห์แตตจรธิงๆแลข้วไมตสนใจพระคบัมภภีรห์เลย

1 ยน 4:7-8 ยอหห์นยข้อนกลบับไปยบังความจรธิงทภีที่ทตานไดข้กลตาวไวข้กตอนหนข้านบัรนใน 3:11-24
ทยู่านทกซึ่รตกทตตั้งหลาย ขอใหด้เรารตกซซซึ่งกตนและกตน เพราะวยู่าความรตกมาจากพระเจด้า และทบกคนทกซึ่รตกกป็
บตงเกรดจากพระเจด้า และรยด้จตกพระเจด้า ยอหห์นกลตาวถถึงความจรธิงทภีที่เรภียบงตายสองประการ (1) เราควร
รบักซถึที่งกบันและกบัน ในฐานะเปกนหลบักการหนถึที่ง แหลตงทภีที่มาของความรบักทภีที่แทข้จรธิงสรุดทข้ายแลข้วกกมาจาก
พระเจข้า: “ความรบักมาจากพระเจข้า” ความรบักเปกนหนถึที่งในครุณลบักษณะพพรนฐานของพระเจข้า “พระเจข้า
ทรงเปกนความรบัก” ดข้วยเหตรุนภีร เมพที่อเปรภียบเทภียบกบับทรุกคนแลข้ว คนของพระเจข้าควรสทาแดงหลบักการ
แหตงความรบักออกมาในการดทาเนธินชภีวธิตแตตละวบัน (2) เมพที่อเราสทาแดงจธิตวธิญญาณแหตงความรบักทภีที่แทข้
จรธิงตตอผถูข้อพที่น มบันกกเปกนตบัวบตงชภีรทภีที่ชบัดเจนวตาจรธิงๆแลข้วเรากกบบังเกธิดจากพระเจข้าและรถูข้จบักพระเจข้า ยอหห์น
จถึงพถูดถถึงเนพรอหารองของจดหมายฝากฉบบับนภีร : วธิธภีทภีที่เราจะทราบไดข้วตาเราอยถูตฝตายพระเจข้าจรธิงๆ อภีก
ครบัร งทภีที่รถูปกาลของคทากรธิยาทภีที่แปลวตา รตก (อากาปาโอ) คพอปบัจจรุบบันกาล ดข้วยเหตรุนภีรมบันจถึงสพที่อถถึงการก
ระททาทภีที่ตตอเนพที่อง ดบังนบัรนคนทภีที่บบังเกธิดใหมตแลข้วจรธิงๆจะยธินดภีรบักคนอพที่น ประเดกนของยอหห์นกกคพอวตา เรา
ควรมภีความยธินดภีทภีที่จะททาเชตนนบัรนในตบัวของเราเชตนกบัน

ในทางกลบับกบัน 8 ผยด้ทกซึ่ไมยู่รตกกป็ไมยู่รยด้จตกพระเจด้า เพราะวยู่าพระเจด้าทรงเปป็นความรตก ความ
หมายของขข้อนภีรทบัรงเรภียบงตายและสอนใจเรา คนทภีที่ไมตหตวงใยผถูข้อพที่นและความขบัดสนของเขากกไมตรถูข้จบัก
พระเจข้า ดถู ยอหห์น 17:3 กลตาวงตายๆกกคพอ คนแบบนบัรนไมตเคยบบังเกธิดใหมตเลยและไมตรถูข้จบักองคห์พระผถูข้
เปกนเจข้า ยอหห์นจถึงกลตาวถถึงครุณลบักษณะพพรนฐานประการหนถึที่งของพระเจข้า “พระเจข้าทรงเปกนความ
รบัก” พระองคห์ไมตเพภียงรบักเทตานบัรนแตตทรงเปกนความรบักดข้วย ขข้อนภีรสพที่อชบัดเจนวตาคนทภีที่รถูข้จบักพระองคห์ใน
ฐานะองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดกกจะสทาแดงความรบักของตนออกมาแมข้ในรถูปแบบทภีที่
จทากบัดกกตาม เราจถึงถถูกขอรข้องใหข้กตอเกธิดความรบักแบบอากาเปขถึรนเตกมทภีที่ในชภีวธิตของเรา 



1 ยน 4:9 อบัครทถูตยอหห์นจถึงใหข้สรรุปยตอของความจรธิงทภีที่หายากยธิที่งนภีร  โดยขด้อนกตั้ความรตก
ของพระเจด้าทกซึ่มกตยู่อเราทตตั้งหลายกป็เปป็นทกซึ่ประจตกษร์แลด้ว เพราะวยู่าพระเจด้าทรงใชด้พระบบตรองคร์เดกยว
ของพระองคร์ทกซึ่บตงเกรดมาใหด้เสดป็จเขด้ามาในโลก เพมืซึ่อเราทตตั้งหลายจะไดด้ดดารงชกวรตโดยพระบบตรนตตั้น 
การสทาแดงขบัรนสรุดยอดของความรบักทภีที่พระเจข้าทรงมภีตตอเราไดข้ถถูกเปธิดเผยเมพที่อ “พระเจข้าทรงใชข้พระ
บรุตรองคห์เดภียวของพระองคห์ทภีที่บบังเกธิดมาใหข้เสดกจเขข้ามาในโลก เพพที่อเราทบัรงหลายจะไดข้ดทารงชภีวธิตโดย
พระบรุตรนบัรน” มภีสามครบัร งทภีที่ยอหห์นเรภียกพระเยซถูครธิสตห์วตาเปกนพระบรุตรองคห์เดภียวทภีที่บบังเกธิดมาของ
พระเจข้า (ยอหห์น 1:18, 3:16, 3:18) การทภีที่พระเจข้าทรงใชข้พระเยซถูเขข้ามาคพอการสทาแดงใหข้เหกนถถึง
ความรบักของพระองคห์ พระเยซถูครธิสตห์เจข้าของเราทรงเปกนการสทาแดงใหข้เหกนเปกนตบัวตนของความรบัก
ของพระเจข้า ผลลบัพธห์กกคพอ “เพพที่อเราทบัรงหลายจะไดข้ดทารงชภีวธิตโดยพระบรุตรนบัรน” ขข้อเทกจจรธิงทภีที่วตาเรามภี
ชภีวธิตนธิรบันดรห์มภีรากฐานอยถูตในความรบักอบันไมตมภีทภีที่สธิรนสรุดของพระเจข้า พระเมตตา พระครุณ และความ
กรรุณาของพระองคห์ลข้วนออกมาจากความรบักของพระองคห์

1 ยน 4:10 ยอหห์นจถึงนธิยามและกลตาวซทราความรบักของพระเจข้า ในขด้อนกตั้แหละเปป็นความ
รตก มรใชยู่ทกซึ่เรารตกพระเจด้า แตยู่ทกซึ่พระองคร์ทรงรตกเรา และทรงใชด้พระบบตรของพระองคร์ใหด้เปป็นผยด้
ลบลด้างพระอาชญาทกซึ่ตกกตบเราทตตั้งหลาย เพราะบาปของเรา ไมตใชตเราทภีที่รบักพระเจข้า แตตพระเจข้าตตาง
หากทภีที่ทรงรบักเรา “พระองคห์ทรงรบักเรา และทรงใชข้พระบรุตรของพระองคห์ใหข้เปกนผถูข้ลบลข้างพระ
อาชญาทภีที่ตกกบับเราทบัรงหลาย เพราะบาปของเรา” มภีหลายประเดกนทภีที่นตาอธธิบาย (1) คทาทภีที่แปลวตา รตก 
ในเนพรอหาสตวนนภีรทรุกคทาคพอ อากาเป หรพอเปกนคทากรธิยา อากาปาโอ ความหมายลถึกๆของคทาทบัรงสองคทา
นภีรคพอ ‘การเสภียสละตบัวเองเพพที่อผถูข้อพที่น’ (หรพอ ‘เสภียสละตบัวเองเพพที่อผถูข้อพที่น’) ยกตบัวอยตางเชตน “พระเจข้าทรง
รบักโลกจนไดข้ประทาน” เราเหกนถถึงภาพนบัรนตรงนภีร  การเสดกจเขข้ามาในโลกนภีรของพระเยซถูคพอการเสภีย
สละสธิที่งทภีที่มภีคตาทภีที่สรุดของพระเจข้า นบัที่นคพอ พระบรุตรองคห์เดภียวทภีที่บบังเกธิดมาของพระองคห์ พระองคห์จถึง
ประทานสธิที่งทภีที่ดภีทภีที่สรุดของพระองคห์ใหข้แกตเรา!

(2) การเสดกจเขข้ามาในโลกของพระเยซถูครธิสตห์เปกนไปเพพที่อ “ใหข้เปกนผถูข้ลบลข้างพระอาชญาทภีที่
ตกกบับเราทบัรงหลาย เพราะบาปของเรา” คทาทภีที่แปลวตา ผยด้ลบลด้างพระอาชญา (ฮวิลามอส) มภีความหมาย
วตา ‘การระงบับพธิโรธ’ หรพอ ‘การททาใหข้พถึงพอใจ’ ดถูคทาอธธิบายเกภีที่ยวกบับคทานภีร เพธิที่มเตธิมไดข้ใน 1 ยอหห์น 



2:2 การเสดกจเขข้ามาในโลกนภีรของพระเยซถูครธิสตห์เปกนไปเพพที่อจบัดการกบับปบัญหาเรพที่องความบาปของ
เรา การสธิรนพระชนมห์ของพระองคห์เพพที่อเปกนเครพที่องถวายบถูชาและพระโลหธิตของพระองคห์ทภีที่หลบั ที่งออก
บนกางเขนไดข้กลายเปกนรากฐานแหตงการทภีที่พระเจข้าทรงยกโทษเราและทรงถพอวตาเราเปกนผถูข้ชอบ
ธรรมจากความบาป พระเจข้าทรงพอพระทบัยก บับพระราชกธิจทภีที่เสรกจสธิรนแลข้วของพระครธิสตห์ทภีที่ทรง
กระททาเพพที่อเรา พระองคห์จถึงทรงยอมรบับพระราชกธิจทภีที่เสรกจสธิรนแลข้วของพระครธิสตห์เพพที่อทภีที่เราจะรอด
ไดข้

1 ยน 4:11 เมพที่อไดข้แสดงใหข้เราเหกนความจรธิงเหลตานบัรนแลข้ว ยอหห์นจถึงยข้อนกลบับไปยบังคทา
กทาชบับของทตานในขข้อ 7 ทยู่านทกซึ่รตกทตตั้งหลาย ถด้าพระเจด้าทรงรตกเราทตตั้งหลายเชยู่นนกตั้ เรากป็ควรจะรตกซซซึ่ง
กตนและกตนดด้วย เมพที่อพธิจารณาถถึงความรบักของพระเจข้าทภีที่ถถูกปธิดซตอนอยถูตเบพรองหลบัง ยอหห์นจถึงก ทาชบับเรา
ใหข้ “รบักซถึที่งกบันและกบัน” เชตนเดภียวกบัน

1 ยน 4:12-13 อบัครทถูตยอหห์นจถึงกลตาวถถึงสธิที่งทภีที่ชบัดเจน ไมยู่มกผยด้ใดเคยเหป็นพระเจด้าไมยู่วยู่าเวลา
ใด พระเจข้าทรงเปกนวธิญญาณ นอกจากนภีรความบรธิสรุทธธิธ ของพระองคห์กกขบัดขวางมธิใหข้คนบาปไดข้เหกน
ไฟทภีที่เผาผลาญแหตงความบรธิสรุทธธิธ อบันไรข้ขภีดจทากบัดของพระองคห์ อยตางไรกกตาม ถด้าเราทตตั้งหลายรตกซซซึ่ง
กตนและกตน พระเจด้ากป็ทรงสถรตอยยยู่ในเราทตตั้งหลาย และความรตกของพระองคร์กป็สมบยรณร์อยยยู่ในเรา 
ความจรธิงทภีที่เรภียบงตายกกคพอวตา เมพที่อเรารบักซถึที่งกบันและกบัน แกตนแทข้แหตงความรบักของพระเจข้ากกไหลผตาน
ตบัวเรา เทตาทภีที่เปกนไปไดข้กกคพอ ยอหห์นไมตไดข้ก ทาลบังนทาเสนอความจรธิงทภีที่ใกลข้เคภียงกบับการสถธิตอยถูตภายใน
ของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ หรพอเสนอวตาการรบักผถูข้อพที่นเปกนตบัวก ทาหนดการสถธิตอยถูตภายในดบังกลตาว แตต
ทตานกทาลบังพถูดถถึงความสทาเรกจในทางปฏธิบบัตธิของความรบักของพระเจข้า เมพที่อเรารบักผถูข้อพที่น “ความรบักของ
พระองคห์กกสมบถูรณห์อยถูตในเรา” เพราะวตาพระเจข้าทรงเปกนความรบักและเมพที่อเรารบักผถูข้อพที่นจรธิงๆ พระองคห์
กกทรงสถธิตอยถูตในเรา คทาทภีที่แปลวตา สมบยรณร์ (เทะเละอวิออโอ) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘กตอตบัว
ขถึรน’ หรพอ ‘โตเตกมทภีที่’ หรพอ ‘สทาเรกจ’ ดข้วยเหตรุนภีร เมพที่อเรารบักผถูข้อพที่น ความรบักของพระเจข้ากกยธิที่งกตอตบัวขถึรนใน
เรา



ยอหห์นจถึงพถูดถถึงตบัวบตงชภีรอภีกตบัวทภีที่ชตวยใหข้เราทราบวตาเราบบังเกธิดใหมตแลข้ว 13 ดตงนกตั้แหละเราทตตั้ง
หลายจซงรยด้วยู่า เราอย ยยู่ในพระองคร์และพระองคร์ทรงสถรตอยยยู่ในเรา เพราะพระองคร์ไดด้ทรงโปรด
ประทานพระวรญญาณของพระองคร์แกยู่เรา ยอหห์นพถูดถถึงความสบัมพบันธห์ฝตายวธิญญาณของเรากบับ
พระเจข้าวตาเปกนการอยถูตในพระองคห์และพระองคห์ทรงสถธิตอยถูตในเรา ความหมายนภีร ใกลข้เคภียงกบับสธิที่งทภีที่
พระเยซถูทรงอธธิษฐานไวข้ในยอหห์น 17:21-23 ในสตวนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกบับเรพที่องดบังกลตาว ยอหห์นจถึงพถูดถถึง
ของประทานทภีที่เปกนพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ผถูข้สถธิตในตบัวเรา ความจรธิงทภีที่ใหญตกวตากกคพอวตาเราสามารถ
มบั ที่นใจเรพที่องความรอดของเราไดข้โดยอธิงจาก (1) การทภีที่ความรบักของพระองคห์ททางานผตานตบัวเราและ 
(2) การสถธิตอยถูตภายในของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ

1 ยน 4:14-15 ยอหห์นจถึงกลตาวสรรุปเนพรอหาจนถถึงจรุดนภีร  และเราทตตั้งหลายไดด้เหป็นและเปป็น
พยานวยู่า พระบรดาไดด้ทรงใชด้พระบบตรใหด้เสดป็จมาเปป็นพระผยด้ชยู่วยใหด้รอดของโลก ยอหห์นจถึงกลตาว
สรรุปสบัรนๆถถึงสาระสทาคบัญของขตาวประเสรธิฐ เหมพอนอยตางทภีที่พระเยซถูไดข้ตรบัสไวข้ในยอหห์น 15:27 ฯลฯ
ยอหห์นจถึงกลตาวยทราความจรธิงนบัรนอภีกครบัร ง ตามทภีที่กลตาวมาตลอดดข้านบน 15 ผยด้ใดยอมรตบวยู่า พระเยซย
ทรงเปป็นพระบบตรของพระเจด้า พระเจด้ากป็ทรงสถรตอยยยู่ในคนนตตั้น และคนนตตั้นอยยยู่ในพระเจด้า ขณะทภีที่
ยอหห์นหบักลข้างคทาสอนผธิดของพวกนอสตธิกไปแลข้ว ทตานกกพถูดถถึงคทาสอนนอกรภีตทภีที่แพรตหลายยธิที่งกวตา
ของพวกยธิว จนถถึงทรุกวบันนภีรพวกเขากกยอมรบับอยตางเปธิดเผยวตาเยซถูแหตงนาซาเรกธเปกนบรุคคลใน
ประวบัตธิศาสตรห์ อยตางไรกกตามศาสนายธิวของพวกรบับบภีจนถถึงทรุกวบันนภีรกกปฏธิเสธขข้อเสนอทภีที่วตา “พระ
เยซถูเปกนพระบรุตรของพระเจข้า” ในบรธิบทนภีร เองทภีที่ยอหห์นกลตาววตา “พระเจข้ากกทรงสถธิตอยถูตในคนนบัรน 
และคนนบัรนอยถูตในพระเจข้า” การเอตยปากยอมรบับวตาพระเยซถูเปกนพระบรุตรของพระเจข้ากกเทตากบับ
เปกนการยอมรบับวตาพระองคห์เปกนองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าและเปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอดดข้วย เมพที่อนบัรนเอง
พระเจข้ากกทรงสถธิตอยถูตในเราและเราอยถูตในพระองคห์

1 ยน 4:16 ยอหห์นสรรุปยตอหนข้านภีร โดยกลตาววตา เราทตตั้งหลายจซงรยด้และเชมืซึ่อในความรตกทกซึ่
พระเจด้าทรงมกตยู่อเรา พระเจด้าทรงเปป็นความรตก และผยด้ใดทกซึ่อยยยู่ในความรตกกป็อยยยู่ในพระเจด้า และ
พระเจด้ากป็ทรงสถรตอยยยู่ในผยด้นตตั้น เมพที่อเรามาหาพระครธิสตห์ เรากกไดข้วางใจและประสบกบับความรบักทภีที่
พระเจข้าทรงมภีตตอเรา ยอหห์นจถึงกลตาวถถึงความจรธิงทภีที่ลถึกซถึร งขข้อนภีร เปกนครบัร งทภีที่สองในบทนภีรทภีที่วตา “พระเจข้า



ทรงเปกนความรบัก” ดข้วยเหตรุนภีร  “ผถูข้ใดทภีที่อยถูตในความรบักกกอยถูตในพระเจข้า และพระเจข้ากกทรงสถธิตอยถูตในผถูข้
นบัรน” ประเดกนของทตานนบัรนไมตมภีอะไรยรุตงยาก การทภีที่เราดทารงอยถูตในความรบักตตอผถูข้อพที่นตตอไปกกสะทข้อน
ใหข้เหกนถถึงการทภีที่เราอยถูตในพระองคห์และการทภีที่พระองคห์ทรงสถธิตอยถู ตในเรา (คทาทภีที่แปลวตา อยยยู่ (เมะโน) 
มบักถถูกแปลเปกน ‘เขข้าสนธิท’) ในยอหห์น 15:4-17 พระเยซถูไดข้ทรงแสดงเหกนเปกนครบัร งแรกถถึงความ
เกภีที่ยวขข้องกบันระหวตางการอยถูต (เขข้าสนธิท) ในพระองคห์และการรบักซถึที่งกบันและกบัน ยอหห์นททาใหข้ความ
หมายของเรพที่องนบัรนสมบถูรณห์ตรงนภีร

1 ยน 4:17 อบัครทถูตยอหห์นนทาพาความคธิดของทตานไปไกลกวตาเดธิมอภีกขบัรน ในขด้อนกตั้แหละ
ความรตกของเราจซงสมบยรณร์ เพมืซึ่อเราทตตั้งหลายจะไดด้มกความกลด้าในวตนพรพากษา เพราะวยู่าพระองคร์
ทรงเปป็นอยยู่างไร เราทตตั้งหลายกป็เปป็นอยยู่างนตตั้นในโลกนกตั้ ประโยคนภีรสามารถแปลใหมตไดข้ดบังนภีร  ‘ในขข้อ
นภีร แหละความรบักของเราจถึงไดข้ถถูกททาใหข้สมบถูรณห์แลข้ว เพพที่อเราทบัรงหลายจะไดข้มภีความมบั ที่นใจในวบัน
พธิพากษา เพราะวตาพระองคห์ทรงเปกนอยตางไร เราทบัรงหลายกกเปกนอยตางนบัรนในโลกนภีร ’ คทาทภีที่แปลวตา 
(ถยกทดาใหด้) สมบยรณร์ (เทะเละอวิออโอ) ถถูกผบันใหข้อยถูตในรถูปสมบถูรณห์กาลและประธานเปกนผถูข้ถถูกกระททา
คทาทภีที่แปลวตา ความกลด้า (พารเรเซทย) มภีความหมายวตา ‘ความมบั ที่นใจ’ ไดข้ดข้วยซถึที่งนตาจะใชตความหมาย
ของคทาดบังกลตาวในบรธิบทนภีร  ความคธิดทภีที่สทาคบัญกกคพอเพพที่อจรุดประสงคห์นภีร เอง ความรบักของเราจถึงควรกตอ
เกธิดขถึรนเพพที่อทภีที่วตาเราจะไดข้มภีความมบั ที่นใจในวบันพธิพากษา วบันพธิพากษาเดภียวทภีที่ผถูข้เชพที่อทบัรงหลายจะเผชธิญ
คพอบบัลลบังกห์พธิพากษาของพระครธิสตห์ ดข้วยเหตรุนภีร เมพที่อเราพบัฒนาความรบักของพระเจข้าในการดทาเนธิน
ชภีวธิตแตตละวบันของเรา เรากกจะสามารถเผชธิญหนข้ากบับการพธิพากษาทภีที่บบัลลบังกห์นบัรนไดข้อยตางมบั ที่นใจ 
นอกจากนภีร เมพที่อถถึงตอนนบัรนเรากกจะเตธิบโตเตกมทภีที่จนเปกนตามพระฉายาพระบรุตรของพระองคห์แลข้ว
เพราะวตา “พระองคห์ทรงเปกนอยตางไร เราทบัรงหลายกกเปกนอยตางนบัรนในโลกนภีร ” แนตนอนทภีที่องคห์พระผถูข้
เปกนเจข้าของเราไดข้ทรงดทาเนธินในความรบัก เมพที่อเราพบัฒนาครุณธรรมอบันมภีคตายธิที่งดข้านนบัรนในชภีวธิต
ครธิสเตภียนของเรา เรากกจะกลายเปกนเหมพอนพระองคห์ ดข้วยเหตรุนภีร เราจถึงมภีความมบั ที่นใจในเรพที่องนภีร ไดข้ยาม
อยถูตตตอหนข้าบบัลลบังกห์นบัรน 

1 ยน 4:18 ขข้อนภีร ยามอยถูตลทาพบังกกเปกนปรธิศนา ในความรตกนตตั้นไมยู่มกความกลตว แตยู่ความรตก
ทกซึ่สมบยรณร์นตตั้นกป็ไดด้ขจตดความกลตวเสกย ดด้วยวยู่าความกลตวทดาใหด้ทบกขร์ทรมาน และผยด้ทกซึ่มกความกลตวกป็ยตง



ไมยู่มกความรตกทกซึ่สมบยรณร์ อยตางไรกกตามบรธิบททภีที่อยถูตตธิดกบันกกเปกนตบัวบตงชภีร เดภียวเทตานบัรน ในขข้อกตอนหนข้า
อบัครทถูตยอหห์นพถูดถถึงการพธิพากษา สธิที่งทภีที่มาพรข้อมกบับการพธิพากษาคพอ ความกลบัว ซถึที่งในกรณภีนภีรคพอ 
ความกลบัวองคห์พระผถูข้เปกนเจข้า อยตางไรกกตามเมพที่อครธิสเตภียนมภีความรบักทภีที่สมบถูรณห์ดบังทภีที่บรรยายไวข้ดข้าน
บน เรากกจะไมตมภีความกลบัวในการปรากฏตบัวทภีที่บบัลลบังกห์พธิพากษาเพราะความรบักทภีที่สมบถูรณห์กกไดข้ขจบัด
ความกลบัวใดๆกกตามออกไปเสภีย คทาทภีที่แปลวตา ทรมาน (คอลาซวิส) มภีความหมายวตา ‘การดบัดนธิสบัย’,
 ‘การลงโทษ’ หรพอ ‘บทลงโทษ’ ความกลบัวในบรธิบทของการพธิพากษา (ซถึที่งเปกนบรธิบททภีที่อยถูตตธิดกบัน)
กกสบัมพบันธห์กบับผลตตางๆทภีที่ตามมาของการพธิพากษานบัรน ความหมายกกคพอ การพธิพากษาทภีที่จะมาถถึงและ
ผลลบัพธห์ทภีที่ตามมาของการพธิพากษานบัรนเปกนเหตรุใหข้เกธิดความกลบัวไดข้จรธิงๆ อยตางไรกกตามเมพที่อความ
รบักทภีที่แทข้จรธิงแบบอากาเปเบตงบานในชภีวธิตของเรา เรากกไมตจทาเปกนตข้องกลบัวผลตตางๆทภีที่ตามมาของการ
พธิพากษาทภีที่บบัลลบังกห์นบัรน

ในทางกลบับกบัน “ผถูข้ทภีที่มภีความกลบัวกกยบังไมตมภีความรบักทภีที่สมบถูรณห์” อภีกครบัร งเมพที่อดถูจากบรธิบท คน
ทภีที่กลบัวเสภียบทาเหนกจทภีที่บบัลลบังกห์พธิพากษานบัรนกกยบังไมตมภีความรบักแบบอากาเปทภีที่เตธิบโตเตกมทภีที่ ความหมาย
กกคพอวตาการพบัฒนาความรบักแบบอากาเปจะททาใหข้ไมตตข้องกลบัวผลทภีที่ตามมาของการพธิพากษาทภีที่
บบัลลบังกห์ของพระครธิสตห์ หากเราตข้องการรบับบทาเหนกจอยตางเตกมเมกดเตกมหนตวยในวบันนบัรน เรากกควร
ททาใหข้หลบักการแหตงความรบักสมบถูรณห์ในชภีวธิตครธิสเตภียนของเรา

1 ยน 4:19 ยอหห์นจถึงกลตาวถถึงแหลตงทภีที่มาของความรบักทบัรงปวง เราทตตั้งหลายรตกพระองคร์ 
กป็เพราะพระองคร์ทรงรตกเรากยู่อน พระเจข้าไมตเพภียงใหข้แบบอยตางแกตเราเทตานบัรน แตตในการททาเชตนนบัรน
พระองคห์ไดข้ทรงรบักเรามาตบัรงแตตแรก เราจถึงรบักพระองคห์ พระเจข้าไดข้ทรงรบักเรากตอนทภีที่เราไดข้รบัก
พระองคห์เสภียอภีก ความรบักของเราเปกนการตอบสนองความรบักทภีที่พระองคห์ทรงมภีตตอเรา ดบังนบัรนการ
ตระหนบักถถึงความรบักทภีที่พระเจข้าทรงมภีตตอเราจถึงททาใหข้เรารบักพระองคห์ตอบ

1 ยน 4:20 ยอหห์นจถึงถามวตา ถด้าผยด้ใดวยู่า "ขด้าพเจด้ารตกพระเจด้า" และยตงเกลกยดชตงพกซึ่นด้อง
ของตน ผยด้นตตั้นกป็เปป็นคนพยดมบสา เพราะวยู่าผยด้ทกซึ่ไมยู่รตกพกซึ่นด้องของตนทกซึ่แลเหป็นแลด้ว เขาจะรตกพระเจด้าทกซึ่
ไมยู่เคยเหป็นอยยู่างไรไดด้ ทตานจถึงยข้อนกลบับไปยบังสธิที่งทภีที่ทตานไดข้กลตาวไวข้ใน 2:9-11 ความรบักจะอยถูตรตวม



กบับความเกลภียดชบังไมตไดข้ การอข้างวตาตนรบักพระเจข้าขณะทภีที่ยบังเกลภียดชบังผถูข้อพที่นอยถู ตนบัรนเปกนสธิที่งทภีที่เปกนไป
ไมตไดข้ นอกจากนภีร ยอหห์นยบังใชข้ภาษาทภีที่รรุนแรง ทตานเรภียกคนแบบนบัรนวตา คนพถูดมบุสา คทาถามนภีร ไมต
ตข้องการคทาตอบเพราะคทาตอบนบัรนชบัดเจนอยถูตแลข้ว ถข้าคนหนถึที่งอข้างวตาตนไมตไดข้รบัก (คพอ เกลภียดชบัง) พภีที่
นข้องทภีที่ตนมองเหกนไดข้ เขาจะรบักพระเจข้าผถูข้ทภีที่เขายบังไมตเคยเหกนไดข้อยตางไร? พภีที่นข้องของเรากกถถูกสรข้าง
ขถึรนตามพระฉายาของพระเจข้า เราจะรบักพระเจข้าในขณะทภีที่เรายบังเกลภียดชบังคนทภีที่ถถูกสรข้างตามพระ
ฉายาของพระองคห์ไดข้อยตางไร? คทาตอบนบัรนชบัดเจนอยถูตแลข้ว 

ยอหห์นจถึงสรรุปความแตกตตางระหวตางความเกลภียดชบังกบับความรบักในพระธรรมเลตมนภีร  ทบัรง
สองเขข้ากบันไมตไดข้ การดทาเนธินชภีวธิตดข้วยความเกลภียดชบังกกขบัดขวางมธิใหข้ความรบักของพระเจข้ากตอตบัวขถึรน 
เราจถึงเสภีที่ยงทภีที่จะสถูญเสภียบทาเหนกจทภีที่บบัลลบังกห์พธิพากษาของพระครธิสตห์ หลบักการทภีที่สทาคบัญกกคพอการถตาย
นทรามบันแหตงความเกลภียดชบังออกไปจากชภีวธิตของเราและเตธิมอตางนบัรนใหมตดข้วยความรบักทภีที่มภีตตอผถูข้อพที่น 
นบัที่นเรธิที่มตข้นทภีที่องคห์พระผถูข้เปกนเจข้าเองและสตงตตอไปยบังคนอพที่นทภีที่อยถู ตรอบตบัวเรา

1 ยน 4:21 ยอหห์นจถึงสรรุปเนพรอหาตอนนภีรโดยกลตาววตา พระบตญญตตรนกตั้เราทตตั้งหลายกป็ไดด้มา
จากพระองคร์ คมือวยู่าใหด้คนทกซึ่รตกพระเจด้านตตั้นรตกพกซึ่นด้องของตนดด้วย ยอหห์นอาจไมตไดข้ยกขข้อความจาก
บบัญญบัตธิขข้อใดขข้อหนถึที่งอยตางเฉพาะเจาะจง แตตนตาจะนทาเสนอสรรุปยตอคทาสอนของพระเยซถูมากกวตา 
ความหมายกกคพอ ถข้าเรารบักพระเจข้า เรากกมภีพบันธะในการรบักพภีที่นข้องทภีที่อยถู ตรอบตบัวเราดข้วย ดถู ยอหห์น 
13:34, 15:12,13,17 และ 1 ยอหห์น 3:23

*****

ภนพรวมของ 1 ยอหห์น 5: อบัครทถูตยอหห์นปวิดทว้ายจดหมายฝากฉบบับนทขึ้ดว้วยการพถูดถขงหลบัก
คนาสอนเกทที่ยวกบับพระครวิสตห์และหลบักการเกทที่ยวกบับความรบักเปล็นครบัขึ้งสบุดทว้าย จากนบัขึ้นทว่านกล็สรบุป
ใจความหลบักททที่ดนาเนวินมาตลอดจดหมายฝากฉบบับนทขึ้เกทที่ยวกบับการรถูว้วว่าเรามทชทววิตนวิรบันดรห์ จดหมาย
ฝากฉบบับนทขึ้ปวิดทว้ายดว้วยวลท “เรารถูว้วว่า” หลายวลทซขที่งลงเอยเปล็นคนากลว่าวททที่ชบัดเจนททที่สบุดเกทที่ยวกบับความ
เปล็นพระเจว้าของพระครวิสตห์ในพระคบัมภทรห์



1 ยน 5:1 ยอหห์นถบักทอความจรธิงทภีที่ลถึกซถึร งสองประการเขข้าดข้วยกบัน ผยด้ใดเชมืซึ่อวยู่าพระเยซย
ทรงเปป็นพระครรสตร์ ผยด้นตตั้นกป็บตงเกรดจากพระเจด้า และทบกคนทกซึ่รตกพระองคร์ผยด้ทรงใหด้กดาเนรดนตตั้นกป็รตกคน
ทกซึ่บตงเกรดจากพระองคร์ดด้วย พวกยธิวจนถถึงทรุกวบันนภีร รวมถถึงคนกลรุตมอพที่นๆดข้วยไมตยอมรบับวตาพระเยซถู
แหตงนาซาเรกธเปกนพระเมสสธิยาหห์ (พระครธิสตห์) เพพที่อตอบสนองทตาทภีดบังกลตาว ยอหห์นจถึงประกาศวตาผถูข้
ใดกกตามทภีที่วางใจพระเยซถูเปกนพระครธิสตห์ (คพอเปกนองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอด) กก
บบังเกธิดจากพระเจข้าจรธิงๆ หลบักการทภีที่เรภียบงตายแตตลถึกซถึร งกกคพอวตาความรอดนบัรนเปกนมาโดยความเชพที่อ 
ดบังนบัรนทรุกคนทภีที่รบักพระองคห์ทภีที่ใหข้ก ทาเนธิดพวกเขา (คพอพระเจข้าพระบธิดา) กกจะรบักคนอพที่นทภีที่บบังเกธิดมา
จากพระองคห์เชตนกบัน หรพอกลตาวอภีกนบัยหนถึที่ง ถข้าเราบบังเกธิดใหมตแลข้ว เรากกจะไมตเพภียงรบักพระเจข้าพระ
บธิดาแตตเราจะรบักพภีที่นข้องฝตายวธิญญาณของเราดข้วย ยอหห์นจถึงหวนกลบับไปหาหลบักการเกภีที่ยวกบับการรบัก
พภีที่นข้องทภีที่ทตานไดข้อธธิบายไวข้กตอนหนข้านบัรนในจดหมายฝากฉบบับนภีร

1 ยน 5:2 ดบังนบัรน เมมืซึ่อเราทตตั้งหลายรตกพระเจด้าและไดด้ประพฤตรตามพระบตญญตตรของ
พระองคร์ เราจซงรยด้วยู่าเรารตกคนทตตั้งหลายทกซึ่เปป็นบ บตรของพระเจด้า ยอหห์นเสรธิมเรพที่องการประพฤตธิตามพ
ระบบัญญบัตธิของพระเจข้าเขข้าไปดข้วย แตตทบัรงสองเรพที่องกกเกภีที่ยวขข้องกบัน ประการแรกเราไดข้รบับบบัญชาใหข้รบัก
ซถึที่งกบันและกบัน ตามทภีที่มภีบอกไวข้กตอนหนข้านบัรนในจดหมายฝากฉบบับนภีร  นอกจากนภีรหลบักฐานทภีที่แสดงใหข้
เหกนวตาเรารบักพระเจข้ากกถถูกสทาแดงในการทภีที่เราประพฤตธิตามพระบบัญญบัตธิของพระองคห์ ดถู ยอหห์น 
14:21,23

1 ยน 5:3 ยอหห์นจถึงแจกแจงเกภีที่ยวกบับหลบักการนภีร  เพราะนกซึ่แหละเปป็นความรตกตยู่อ
พระเจด้า คมือทกซึ่เราทตตั้งหลายประพฤตรตามพระบตญญตตรของพระองคร์ และพระบตญญตตรของพระองคร์
นตตั้นไมยู่เปป็นทกซึ่หนตกใจ ความรบักของเราทภีที่มภีตตอพระเจข้าจะถถูกสทาแดงในการทภีที่เราประพฤตธิตามพระ
บบัญญบัตธิของพระองคห์ รถูปกาลของคทากรธิยานภีร เปกนปบัจจรุบบันอภีกแลข้ว เมพที่อเรารบักพระองคห์ เรากกจะเชพที่อฟบัง
พระองคห์อยตางตตอเนพที่อง อยตางหลบังตามหลบังอยตางแรก นอกจากนภีร  “พระบบัญญบัตธิของพระองคห์นบัรนไมต
เปกนทภีที่หนบักใจ” คทาทภีที่แปลวตา เปป็นทกซึ่หนตกใจ (บารบุส) ในบรธิบทนภีรมภีความหมายวตา ‘เปกนภาระหนบัก’ 
ความหมายนภีรสอดคลข้องกบับสธิที่งทภีที่พระเยซถูตรบัสไวข้ในมบัทธธิว 11:30 “ดข้วยวตาแอกของเรากกแบกงตาย
และภาระของเรากกเบา”



1 ยน 5:4 ยอหห์นนทาพาความคธิดของทตานไปไกลกวตาเดธิมอภีกขบัรน ดด้วยวยู่าผยด้ใดทกซึ่บตงเกรด
จากพระเจด้า กป็มกชตยชนะตยู่อโลก และนกซึ่แหละเปป็นชตยชนะซซซึ่งไดด้มกชตยตยู่อโลก คมือความเชมืซึ่อของเราทตตั้ง
หลายนกซึ่เอง คทาทภีที่แปลวตา ผยด้ใด (พาส) มบักถถูกแปลเปกน ‘ทบัรงหมด’ คทานภีร ในบรธิบทนภีรอาจแปลไดข้ดข้วยวตา 
‘ใครกกตาม’ ความหมายนบัรนลถึกซถึร ง คนทภีที่บบังเกธิดจากพระเจข้าจรธิงๆจะมภีชบัยตตอโลก คทาทภีที่แปลวตา มกชตย 
(นวิคาโอ) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวตา ‘เปภีที่ยมดข้วยชบัยชนะ’ หรพอ ‘ชนะ’ ขข้อนภีรสพที่อชบัดเจนวตาคนทภีที่รอดแลข้ว
จรธิงๆจะมภีชบัยตตอโลกในชภีวธิตของเขาในเวลาอบันเหมาะสม เขาอาจไมตไดข้เปกนคนทภีที่เขาควรเปกนเสมอ
ไปและไมตไดข้ททาสธิที่งทภีที่ควรททาทรุกครบัร ง แตตถข้าเขาบบังเกธิดใหมตแลข้วจรธิงๆ เขากกจะมภีชบัยตตอโลกในการ
ดทาเนธินชภีวธิตของเขา แตตถข้าเปกนในทางกลบับกบันกกเปกนสธิที่งทภีที่เลวรข้าย คนทภีที่อข้างวตาตบัวเองรอดแลข้วแตตยบัง
ไมตเลธิกรบักโลกรวมถถึงสธิที่งตตางๆทภีที่อยถูตในโลกกกไมตเคยรอดจรธิงๆ! เราเหกนเลยวตาครธิสเตภียนทภีที่เราพานพบ
สตวนใหญตมบักเปกนพวกหลบัง

อาวรุธฝตายวธิญญาณทภีที่เราใชข้เพพที่อเอาชนะโลกคพอความเชพที่อ เรารอดแลข้วโดยความเชพที่อ และ
ขณะทภีที่เราเรธิที่มเตธิบโตขถึรนในพระครุณ เรากกรถูข้จบักทภีที่จะดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชพที่อ โดยความเชพที่อเราจถึง
เรภียนรถูข้วตาพระสบัญญาตตางๆของพระเจข้านบัรนดภีกวตาสธิที่งใดกกตามทภีที่โลกจะเสนอใหข้เราไดข้ตบัรงเยอะ นภีที่
สอดคลข้องกบับสธิที่งทภีที่ผถูข้เขภียนพระธรรมฮภีบรถูเขภียนไวข้เกภีที่ยวกบับโมเสสและการทภีที่โดยความเชพที่อเขาไดข้
ปฏธิเสธความสทาเรธิงสทาราญแหตงความบาปในอภียธิปตห์ ดถู ฮภีบรถู 11:24-27

1 ยน 5:5 ยอหห์นสรรุปเนพรอหาสตวนนภีร โดยกลตาววตา ใครเลยู่าชนะโลก เวด้นไวด้แตยู่ผยด้ทกซึ่เชมืซึ่อวยู่า
พระเยซยทรงเปป็นพระบบตรของพระเจด้า จรุดโฟกบัสแหตงความเชพที่อของเราอยถูตในพระเยซถู โดยเฉพาะ
อยตางยธิที่งพระองคห์ทรงเปกนพระบรุตรของพระเจข้า อบัครทถูตยอหห์นยข้อนกลบับมาทภีที่ขข้อ 1 ของบทนภีร  ความ
มภีชบัยตตอโลกจะมาไดข้กกตตอเมพที่อ (1) เราวางใจพระครธิสตห์ใหข้เปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอด (พระบรุตรของ
พระเจข้า) และ (2) เมพที่อเราเรภียนรถูข้ทภีที่จะดทาเนธินชภีวธิตโดยความเชพที่อหลบังจากทภีที่เรารอดแลข้ว ยอหห์นหวน
กลบับมาพถูดถถึงศาสนายธิวทภีที่ยบังคงดพรอรบัรนในการปฏธิเสธพระเยซถูวตาเปกนพระครธิสตห์และพระบรุตรของ
พระเจข้า การทภีที่ยธิวสบักคนจะยอมรบับพระเยซถูวตาเปกนพระบรุตรของพระเจข้ากกเทตากบับเขายอมรบับวตา
พระองคห์ทรงเปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอด แตตนบัที่นกกจะนทาไปสถูตการมภีชบัยเหนพอโลก



1 ยน 5:6 ยอหห์นจถึงพถูดถถึงคนแบบนบัรนอยตางนภีร  นกซึ่แหละคมือผยด้ทกซึ่ไดด้เสดป็จมาดด้วยนดตั้าและ
พระโลหรต คมือพระเยซยครรสตร์ ไมยู่ใชยู่ดด้วยนดตั้าอยยู่างเดกยว แตยู่ดด้วยนดตั้าและพระโลหรต ถถึงแมข้คตอนขข้าง
เปกนปรธิศนา แตตสธิที่งทภีที่ยอหห์นกทาลบังพถูดถถึงตรงนภีรกกใกลข้เคภียงกบับสธิที่งทภีที่พระเยซถูตรบัสสอนในยอหห์น 3:5 
เกภีที่ยวกบับการบบังเกธิดจากนทราและจากพระวธิญญาณ นทราในขข้อนบัรนนตาจะหมายถถึงการบบังเกธิดจากครรภห์
มารดา ถถึงแมข้วตาตอนนบัรนพระเยซถูตรบัสตตอไปทบันทภีถถึงการบบังเกธิดจากพระวธิญญาณ แตตตรงนภีร ยอหห์
นพถูดถถึงการบบังเกธิดโดยพระโลหธิต เมพที่อมองยข้อนกลบับไปยอหห์นกกเขภียนถถึงพระโลหธิตทภีที่หลบั ที่งออกของ
พระครธิสตห์และการบบังเกธิดใหมตโดยพระโลหธิตนบัรน

เชตนเดภียวกบับในยอหห์น 3:3-7 ตรงนภีร ยอหห์นเปรภียบเทภียบทบัรงความเหมพอนและความตตาง
ระหวตางการบบังเกธิดฝตายวธิญญาณและการบบังเกธิดฝตายรตางกาย เชตนเดภียวกบับทภีที่เราเกธิดฝตายรตางกายจาก
ครรภห์มารดา (นทร า) เรากกตข้องบบังเกธิดจากพระโลหธิตของพระครธิสตห์ (และจากพระวธิญญาณ) ดข้วย 
ทตานประยรุกตห์ใชข้เรพที่องนภีรกบับคนทภีที่บบังเกธิดจากพระเจข้าทภีที่ทตานกลตาวไปแลข้วกตอนหนข้านบัรน ดถู 1 ยอหห์น 
5:4-5 พธิธภีบบัพตธิศมาไมตไดข้เกภีที่ยวขข้องกบับเนพรอหาตรงนภีร เลยเหมพอนทภีที่บางคนพยายามทภีที่จะใสตเขข้ามา (อภีก
ทรรศนะหนถึที่งกกเสนอวตานทราในทภีที่นภีร อาจหมายถถึงพระวจนะของพระเจข้า ดถู เอเฟซบัส 5:26 นภีที่ดถูเหมพอน
จะสอดคลข้องกบับขข้อ 8 มากกวตา)

นอกจากนภีร  และพระวรญญาณทรงเปป็นพยานเพราะพระวรญญาณทรงเปป็นความจรรง พระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทรงเขข้ามามภีบทบาทตรงนภีร  เมพที่อเราบบังเกธิดใหมตมบันกกเปกนเพราะพระโลหธิตทภีที่หลบั ที่ง
ออกของพระเยซถูครธิสตห์รวมกบับการททางานของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  พระองคห์ทรงเปกนพยานถถึง
การบบังเกธิดใหมตนบัรนเพราะพระองคห์ทรงเปกนตบัวแทนแหตงความจรธิง 

1 ยน 5:7-8 ถถึงแมข้วตาพวกทภีที่ยอมรบับตข้นฉบบับทภีที่ถถูกคบัดเลพอก (critical eclectic text) จะอข้าง
ในทางตรงกบันขข้าม แตตขข้อ 7-8 กกเปกนขข้อพระคบัมภภีรห์ของแทข้และเปกนทภีที่ยอมรบับในหมถูตครธิสตจบักรทภีที่เชพที่อ
ในชตวงเวลา 1,800 ปภีแรกของความเชพที่อแบบครธิสเตภียน ตบัรงแตตชตวงหลบังของศตวรรษทภีที่ 19 นภีร เองทภีที่
พวกนบักวธิจารณห์ทภีที่มภีหบัวคธิดเสรภีนธิยมไมตยอมรบับสองขข้อนภีร  ยอหห์นจถึงเขภียนวตา เพราะมกพยานอยยยู่สาม
พยานในสวรรคร์ คมือพระบรดา พระวาทะ และพระวรญญาณบรรสบทธรธิ์ และพยานทตตั้งสามนกตั้เปป็นองคร์



เดกยวกตน คทาทภีที่แปลวตา (เปป็น)พยาน (มารทถูเระโอ) กกมภีความหมายวตา ‘ใหข้การ’ ผถูข้ทภีที่ใหข้การทบัรงสามใน
สวรรคห์ถถึงความจรธิงคพอตรภีเอกานรุภาพ: พระบธิดา, พระวาทะ (พระเยซถูครธิสตห์) และพระวธิญญาณ
บรธิสรุทธธิธ

8 มกพยานอยยยู่สามพยานในแผยู่นดรนโลก คมือพระวรญญาณ นดตั้า และพระโลหรต และพยานทตตั้ง
สามนกตั้สอดคลด้องกตน ถถึงแมข้วตาอาจดถูเปกนปรธิศนาหนตอยๆ แตตการเปรภียบเทภียบขข้อพระคบัมภภีรห์ก บับขข้อ
พระคบัมภภีรห์กกจะเปธิดเผยวตามภีพยานฝตายวธิญญาณอยถูตสามสธิที่งซถึที่งเปกนพยานถถึงความจรธิงบนโลกนภีร  พยาน
ทบัรงสามคพอ (1) พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  (2) ฤทธธิธ เดชในการชทาระลข้างของพระวจนะของพระเจข้า (นทร า
แหตงพระวจนะ) และ (3) ครุณสมบบัตธิในการชทาระลข้างและไถตบาปของพระโลหธิตของพระครธิสตห์ ทบัรง
สามเปกนพยานถถึงความจรธิงของแผนการแหตงความรอดอบันเรภียบงตายของพระเจข้า ดบังนบัรนดข้วยคทา
ใหข้การของพยานสองถถึงสามปาก ความจรธิงจถึงไดข้รบับการสถาปนา พยานทบัรงสามนภีรสอดคลข้องกบัน

1 ยน 5:9 ดบังนบัรน ถด้าเรายตงรตบพยานหลตกฐานของมนบษยร์ พยานหลตกฐานของพระเจด้า
กป็ยรซึ่งใหญยู่กวยู่า เพราะนกซึ่คมือพยานหลตกฐานของพระเจด้าซซซึ่งพระองคร์ไดด้ทรงเปป็นพยานถซงพระบบตร
ของพระองคร์ ยอหห์นกลตาวถถึงสธิที่งทภีที่ชบัดเจนอยถูตแลข้ว ถข้าเรารบับคทาของมนรุษยห์ พระวจนะของพระเจข้าจะ
ยธิที่งใหญตกวตาสบักปานใด? ถข้าเราเชพที่อมนรุษยห์ เรากกควรเชพที่อพระเจข้ามากยธิที่งกวตาสบักเทตาใด? ถข้าเรารบับคทา
พยานของมนรุษยห์ คทาพยานของพระเจข้ากกยธิที่งใหญตกวตาตบัรงเยอะ วลภีสรุดทข้าย “เพราะนภีที่คพอพยานหลบัก
ฐานของพระเจข้าซถึที่งพระองคห์ไดข้ทรงเปกนพยานถถึงพระบรุตรของพระองคห์” นตาจะหมายถถึงขข้อความ
ในขข้อ 4-8 อภีกทรรศนะหนถึที่งกกเสนอวตานภีที่หมายถถึงสธิที่งทภีที่จะถถูกกลตาวในขข้อตตอๆไป

1 ยน 5:10 ยอหห์นมรุตงหนข้าสถูตใจความสทาคบัญของจดหมายฝากฉบบับนภีรคพอ ความมบั ที่นใจใน
ความรอดของผถูข้ทภีที่รอดแลข้วจรธิงๆ ผยด้ทกซึ่เชมืซึ่อในพระบบตรของพระเจด้ากป็มกพยานอยยยู่ในตตวเอง คนทภีที่
บบังเกธิดจากพระเจข้าจรธิงๆกกจะมภีพยานของพระเจข้าอยถูตในตบัวเอง นบัที่นคพอพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทภีที่ทรง
เปกนพยานรตวมกบับวธิญญาณของเราวตาเราเปกนลถูกของพระเจข้า ดถู โรม 8:16 ดข้วยเหตรุนภีรคนทภีที่บบังเกธิด
ใหมตแลข้วจรธิงๆกกจะมภีพยานของพระเจข้าอยถูตภายในตบัว เราจถึงรถูข้ไดข้วตาเรารอดแลข้วจรธิงๆ!



ดข้านทภีที่ตรงกบันขข้ามกกเปกนเรพที่องทภีที่ผธิดพลาดและนตาเศรข้า ผยด้ทกซึ่ไมยู่เชมืซึ่อพระเจด้ากป็ไดด้กระทดาใหด้
พระองคร์เปป็นผยด้ตรตสมบสา เพราะเขามรไดด้เชมืซึ่อพยานหลตกฐานทกซึ่พระเจด้าไดด้ทรงเปป็นพยานถซงพระบบตร
ของพระองคร์ การไมตเชพที่อความจรธิงทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงสทาแดงออกมาอยตางชบัดเจนแลข้วกกเทตากบับ
เปกนการกลตาวหาวตาพระเจข้าเปกนผถูข้ตรบัสมรุสา ขข้อกลตาวหาทภีที่รข้ายแรงมภีดบังตตอไปนภีร  เหตรุผลทภีที่สนบับสนรุน
ความโงตเขลาดบังกลตาวกกทบัรงเรภียบงตายและลถึกซถึร ง การไมตเชพที่อสธิที่งทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงเปกนพยานแลข้วเกภีที่ยว
กบับพระเยซถูกกเปกนการททาใหข้พระองคห์เปกนผถูข้ใหข้การเทกจ ความไมตเชพที่อกกเทตากบับเปกนการไมตเชพที่อสธิที่งทภีที่
พระเจข้าไดข้ตรบัสไปแลข้ว มบันสพที่อวตาพระองคห์เปกนผถูข้ตรบัสมรุสา 

1 ยน 5:11-12 ในทางกลบับกบัน และพยานหลตกฐานนตตั้นกป็คมือวยู่า พระเจด้าไดด้ทรงโปรด
ประทานชกวรตนรรตนดรร์แกยู่เราทตตั้งหลาย และชกวรตนกตั้มกอยยยู่ในพระบบตรของพระองคร์ เชตนเดภียวกบับในขข้อ
กตอนหนข้านบัรน คทาทภีที่แปลวตา พยานหลตกฐาน (มารทถูเรทย) มภีความหมายวตา ‘คทาพยาน’ หรพอ ‘ประจบักษห์
พยาน’ คทาเดภียวกบันนภีร และคทากรธิยาของคทานภีรกกถถูกใชข้มาตบัรงแตตขข้อ 6 เรพที่อยมา พยานหลบักฐาน (เหมพอน
ในชบัรนศาล) กกคพอวตาพระเจข้าไดข้ทรงประทานชภีวธิตนธิรบันดรห์ใหข้แกตเราแลข้ว ชภีวธิตนธิรบันดรห์นบัรนมภีอยถูตในพระ
เยซถูครธิสตห์ ดบังนบัรน 12 ผยด้ทกซึ่มกพระบบตรกป็มกชกวรต ผยด้ทกซึ่ไมยู่มกพระบบตรของพระเจด้ากป็ไมยู่มกชกวรต คนทภีที่มภีพระ
ครธิสตห์สถธิตอยถูตภายในในฐานะองคห์พระผถูข้เปกนเจข้าและพระผถูข้ชตวยใหข้รอดกกมภี (ปบัจจรุบบันกาล) ชภีวธิตนธิรบัน
ดรห์ คนทภีที่ไมตมภีพระบรุตรของพระเจข้าสถธิตอยถูตภายในกกไมตมภีชภีวธิตนธิรบันดรห์ งตายๆอยตางนบัรนเลย ไมตทางใด
กกทางหนถึที่งในสองทางนภีร เทตานบัรน คนอาจถกเถภียงกบันในเรพที่องศาสนศาสตรห์โดยหาขข้อปลภีกยตอยในการ
ตภีความ แตตสรุดทข้ายแลข้วตข้องดถูทภีที่พระเยซถูครธิสตห์ เขาไดข้ตข้อนรบับพระองคห์เปกนพระผถูข้ชตวยใหข้รอดแลข้ว
หรพอยบัง งตายๆอยตางนบัรนเลย นอกจากนภีร  ความเชพที่อกกเปกนตบัวกลางในการตข้อนรบับพระครธิสตห์เหมพอนทภีที่
กลตาวไวข้ในขข้อ 4

1 ยน 5:13 ยอหห์นนทาเรพที่องทบัรงหมดนภีรมาสถูตขข้อสรรุปทางศาสนศาสตรห์ทภีที่สมเหตรุสมผล 
ขด้อความเหลยู่านกตั้ขด้าพเจด้าไดด้เขกยนมาถซงทยู่านทตตั้งหลายทกซึ่เชมืซึ่อในพระนามของพระบบตรของพระเจด้า 
เพมืซึ่อทยู่านทตตั้งหลายจะไดด้รยด้วยู่าทยู่านมกชกวรตนรรตนดรร์ และเพมืซึ่อทยู่านจะไดด้เชมืซึ่อในพระนามของพระบ บตร
ของพระเจด้า ทตานไดข้เขภียนจดหมายฝากฉบบับนภีรมาถถึงผถูข้รบับซถึที่งไดข้เชพที่อในพระนามของพระครธิสตห์แลข้ว
เพชที่อททที่วว่าพวกเขาจะไดข้รถูข้วตาพวกเขามภีชภีวธิตนธิรบันดรห์ จงสรรเสรธิญพระเจข้าทภีที่ความรอดตามพระคบัมภภีรห์



เปกนเรพที่องทภีที่เรา ‘รถูข้ไดข้’ ผถูข้เชพที่อแทข้จะไมตตข้องมานบัที่งพะวงกบับการ ‘หวบังวตา’ เขารอดแลข้วหรพอคธิดวตาเขา
 ‘อาจ’ รอดแลข้ว หากเราไดข้ตข้อนรบับพระครธิสตห์แลข้ว เรากกรยด้ไดข้วตาเรารอดแลข้ว นภีที่เปกนประเดกนหลบัก
ของจดหมายฝากฉบบับนภีร

ยอหห์นกลตาววตาเปกนเชตนนบัรนหลายครบัร ง เชตน “ดข้วยอาการอยตางนภีรแหละเราทบัรงหลายจถึงรถูข้วตาเรา
อยถูตในพระองคห์” (1 ยอหห์น 2:5) ดถู 1 ยอหห์น 4:2,6,13, 5:2 ดข้วย จรุดประสงคห์ทภีที่ยอหห์นเขภียนจดหมาย
ฝากฉบบับนภีรคพอเพพที่อทภีที่ผถูข้อตานของทตานจะไดข้ (1) รถูข้วตาพวกเขารอดแลข้วและ (2) หากพวกเขามภีคทาถาม
ใดๆ เพพที่อทภีที่พวกเขาจะไดข้ “เชพที่อในพระนามของพระบรุตรของพระเจข้า” สมการของชภีวธิตนธิรบันดรห์ก ก
งตายๆขนาดนบัรนเลย

1 ยน 5:14-15 ในเรพที่องของความมบั ที่นใจเกภีที่ยวกบับความรอด อบัครทถูตยอหห์นกกใหข้อภีกวธิธภีทภีที่จะ
ชตวยใหข้เรารถูข้ไดข้วตาเรารอดแลข้วจรธิงๆ และนกซึ่คมือความมตซึ่นใจทกซึ่เรามกตยู่อพระองคร์ คมือถด้าเราทยลขอสรซึ่งใด
ตามพระประสงคร์ของพระองคร์ พระองคร์กป็ทรงโปรดฟตงเรา เราเหกนความจรธิงทภีที่สทาคบัญยธิที่งสอง
ประการ: ในบรธิบททภีที่ใหญตกวตา ยอหห์นกทาลบังใหข้หลบักเกณฑห์อภีกประการทภีที่จะชตวยใหข้ผถูข้เชพที่อมบั ที่นใจใน
ความรอดของตนไดข้ คทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้รบับคทาตอบทภีที่ถถูกพถูดถถึงในขข้อถบัดไปเปกนพยานทภีที่แสดงใหข้เหกน
วตาคนๆนบัรนไดข้บบังเกธิดใหมตแลข้ว ยอหห์นกลตาวเสรธิมวตา 15 และถด้าเรารยด้วยู่า พระองคร์ทรงโปรดฟตงเรา 
เมมืซึ่อเราทยลขอสรซึ่งใดๆ เรากป็รยด้วยู่าเราไดด้รตบตามทกซึ่เราท ยลขอจากพระองคร์นตตั้น

ความจรธิงทภีที่สทาคบัญประการทภีที่สองกกคพอ (2) เงพที่อนไขและพระสบัญญาเรพที่องคทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้
รบับคทาตอบ มภีเงพที่อนไขหลายประการสทาหรบับคทาอธธิษฐานทภีที่ไดข้รบับคทาตอบ นภีที่ในทภีที่นภีรมภีเงพที่อนไขหนถึที่งอยถูต 
นบัที่นคพอการอธธิษฐานตามพระประสงคห์ของพระองคห์ เราจะทราบพระประสงคห์สตวนใหญตของ
พระองคห์ไดข้ในพระวจนะของพระองคห์ ดข้วยเหตรุนภีร เมพที่อเราครุข้นเคยกบับพระวจนะของพระองคห์และ
หลบักการตตางๆของมบัน เรากกจะสามารถอธธิษฐานไดข้อยตางระมบัดระวบังมากยธิที่งขถึรนตามพระประสงคห์ทภีที่
เปธิดเผยแลข้วของพระองคห์ พระประสงคห์หรพอนทราพระทบัยสตวนใหญตของพระเจข้าไดข้ถถูกเปธิดเผยแลข้วใน
พระคบัมภภีรห์ ดข้วยเหตรุนภีร เมพที่อเราอธธิษฐานตามนบัรนเรากกจะรถูข้ไดข้วตาพระองคห์ทรงฟบังเรา จากนบัรนพระองคห์กก
จะทรงประทานตามคทาขอตตางๆทภีที่เราไดข้ทถูลขอพระองคห์ไป เราเหกนถถึงพระพรฝตายวธิญญาณทภีที่เพธิ ที่มยธิที่ง



ขถึรน เมพที่อเราเรธิที่มครุข้นเคยกบับพระวจนะของพระองคห์ จรุดโฟกบัสของเราในคทาอธธิษฐานกกยธิที่งคมชบัดมาก
ยธิที่งขถึรน เมพที่อเราอธธิษฐานตามพระประสงคห์ของพระองคห์ คทาอธธิษฐานของเรากกไดข้รบับคทาตอบและ
ความเชพที่อของเรากกจะเขข้มแขกงยธิที่งขถึรนและความสบัมพบันธห์ของเรากกใกลข้ชธิดกบับพระองคห์มากยธิที่งขถึรนดข้วย 
นบัที่นกกจะนทาไปสถูตคทาอธธิษฐานทภีที่เกธิดผลมากยธิที่งขถึรนไปอภีก พระพรฝตายวธิญญาณกกจะยธิที่งเพธิที่มตตอไปไมตรถูข้
จบเมพที่อเราเขข้าใกลข้พระองคห์ตตอไปเรพที่อยๆ

1 ยน 5:16 อบัครทถูตยอหห์นหบันไปพถูดถถึงเรพที่องปธิดทข้ายอภีกเรพที่อง ถด้าผยด้ใดเหป็นพกซึ่นด้องของตน
กระทดาบาปอยยู่างหนซซึ่งอยยู่างใดทกซึ่ไมยู่นดาไปสยยู่ความตาย ผ ยด้นตตั้นจงทยลขอ และพระองคร์กป็จะทรง
ประทานชกวรตแกยู่ผยด้นตตั้นทกซึ่ไดด้กระทดาบาปซซซึ่งไมยู่ไดด้นดาไปสยยู่ความตาย บาปทกซึ่นดาไปสยยู่ความตายกป็มก 
ขด้าพเจด้ามรไดด้วยู่าใหด้เขาอธรษฐานสดาหรตบบาปอยยู่างนตตั้น ยอหห์นพถูดถถึงเรพที่องทภีที่เราพบในทภีที่อพที่นของพระ
คบัมภภีรห์ แตตเปกนเรพที่องทภีที่ทตานใหข้ชพที่อพธิเศษไวข้ดข้วย คพอ บาปทภีที่นทาไปสถูตความตาย ความบาปทรุกอยตางลข้วน
นทาไปสถูตความตาย ดถู โรม 6:23 อยตางไรกกตามในบางกรณภี พระเจข้ากกทรงเหกนวตาเปกนการเหมาะสมทภีที่
คนๆหนถึที่งตข้องออกไปจากโลกนภีรทบันทภี กลตาวอภีกนบัยหนถึที่งคพอ พระเจข้าทรงประหารเขาเสภีย ยก
ตบัวอยตางเชตน เราเหกนวตาพระเจข้าทรงประหารพวกกบฏทภีที่นทาโดยโคราหห์ในระหวตางการอพยพ ดถู 
กบันดารวธิถภี 16 พระเจข้าทรงประหารเอรห์ บรุตรชายหบัวปภีของยถูดาหห์ ดถู ปฐมกาล 38:7 สตวน 1 
พงศาวดาร 10:13-14 กกบอกวตาซาอถูลตายเพราะความบาปของตน เหกนไดข้ชบัดวตานภีที่เปกนตามคทาสบัที่ง
ของพระเจข้า พระเจข้าทรงประหารอานาเนภียก บับสบัปฟภีราในกธิจการ 5 มภีบางครบัร งในการพธิพากษาทภีที่
ยากจะหยบั ที่งรถูข้ของพระเจข้าทภีที่พระองคห์ทรงเหกนวตาจทาเปกนตข้องเอาคนๆหนถึที่งออกไปสถูตนธิรบันดรห์กาลไมตวตา
เขาจะไปอยถูตนรกหรพอสวรรคห์กกตาม

แตตถข้าไมตใชตความบาปทภีที่รข้ายแรงถถึงขบัรนนบัรน ยอหห์นกกแนะนทาใหข้เราอธธิษฐานเผพที่อพภีที่นข้องทภีที่หลง
ผธิดเพพที่อทภีที่เขาจะกลบับคพนสถูตสภาพเดธิม อยตางไรกกตาม ถข้าเหกนไดข้ชบัดวตาพระเจข้าก ทาลบังทรงจบัดการกบับ
คนๆหนถึที่งทภีที่กระททาความบาปทภีที่นทาไปสถูตความตาย ยอหห์นกกแนะนทาวตาอยตาอธธิษฐานเผพที่อคนเชตนนบัรน 
อยตางไรกกตามในบรธิบททภีที่ใหญตกวตาเรากกเหกนวตาในชภีวธิตครธิสเตภียนนบัรนความบาปทภีที่นทาไปสถูตความตาย
เปกนกรณภีหายาก ดถูเหมพอนวตาพระเจข้าจะทรงจบัดการคนๆนบัรนหากเขากทาลบังสรข้างความเสภียหายใหญต
หลวงตตองานของพระองคห์ ในกรณภีของอานาเนภียก บับสบัปฟภีรา ความบาปไดข้ถถูกนทาเขข้ามาสถูตครธิสตจบักร



ทภีที่เพธิที่งเกธิด พระเจข้าจถึงทรงจบัดการกบับความบาปนบัรนโดยใชข้มาตรการขบัรนรรุนแรงและเดกดขาด การททา
ผธิดทภีที่คลข้ายกบันกกเกธิดขถึรนในการททาผธิดหนข้าทภีที่ปรุโรหธิตของพวกบรุตรชายของอาโรนทภีที่ถวายไฟผธิดรถูป
แบบบนแทตนบถูชา ดถู เลวภีนธิตธิ 10:1 

1 ยน 5:17 ยอหห์นจถึงพถูดถถึงหลบักการทภีที่เปกนสากลสองประการเกภีที่ยวกบับความบาป การ
อธรรมทบกอยยู่างเปป็นบาป แตยู่บาปทกซึ่ไมยู่ไดด้นดาไปสยยู่ความตายกป็มก (1) สธิที่งใดกกตามทภีที่เปกนการอธรรมกก
เปกนบาป หรพอกลตาวอภีกนบัยหนถึที่ง อะไรกกตามทภีที่ไมตถถูกตข้องกกเปกนบาป (2) มภีความบาปทภีที่ไมตไดข้นทาไปสถูต
ความตายเชตนกบัน อบันทภีที่จรธิงแลข้วความบาปสตวนใหญตตกอยถูตในประเภทนภีร  แตตยอหห์นกกกลตาววตามภีความ
บาปทภีที่นทาไปสถูตความตายเหมพอนกบัน

1 ยน 5:18 ยอหห์นเรธิที่มพถูดถถึงความคธิดสรุดทข้ายสามประการทภีที่ขถึรนตข้นดข้วย “เราทบัรงหลายรถูข้
วตา” อบันแรกกกคพอ เราทตตั้งหลายรยด้วยู่า คนใดทกซึ่บตงเกรดจากพระเจด้ากป็ไมยู่กระทดาบาป แตยู่วยู่าคนทกซึ่บตงเกรด
จากพระเจด้ากป็ระวตงรตกษาตตว และมารรด้ายนตตั้นไมยู่แตะตด้องเขาเลย คทากรธิยาของขข้อนภีรอยถูตในรถูปปบัจจรุบบัน
อภีกครบัร ง ความหมายกกเขข้าใจงตาย คนทภีที่บบังเกธิดจากพระเจข้า (บบังเกธิดใหมต) จะไมตใชข้ชภีวธิตในความบาป
ตตอไปเรพที่อยๆ รถูปกาลของคทากรธิยาทภีที่แปลวตา กระทดาบาป (ฮามารทาโน) คพอปบัจจรุบบัน ความหมายตรง
นภีรกกใกลข้เคภียงกบับ 1 ยอหห์น 3:9 เกภีที่ยวกบับการททาบาปตตอไปไมตหยรุด ตบัวบตงชภีรทภีที่ชบัดเจนทภีที่ททาใหข้เรามบั ที่นใจ
เกภีที่ยวกบับความรอด (หรพอไมตรอด) กทาลบังใกลข้เขข้ามา คนทภีที่รอดแลข้วจรธิงๆจะไมตททาบาปตตอไปเรพที่อยๆ 
นอกจากนภีรคนทภีที่บบังเกธิดใหมตแลข้ว (บบังเกธิดจากพระเจข้าแลข้ว) จะคอยระวบังรบักษาตบัวใหข้พข้นจากความ
บาปอยถูตเรพที่อยๆ ดข้วยเหตรุนภีรพญามารจถึงจบัดการเขาไมตไดข้ คทาทภีที่แปลวตา แตะตด้อง (ฮบัพโตไม) ในบรธิบทนภีร
มภีความหมายวตา ‘ยถึดตธิด’ หรพอ ‘เกาะตธิด’ คนทภีที่รอดแลข้วจรธิงๆจะไมตกระททาบาปเปกนปกตธิวธิสบัยและ
จะหลภีกเลภีที่ยงมบันดข้วย ดบังนบัรนพญามารจถึงลตอเขาใหข้ตธิดกบับไมตไดข้

1 ยน 5:19 ยอหห์นกลตาวถถึง “เราทบัรงหลายรถูข้วตา” อบันตตอไป เราทตตั้งหลายรยด้วยู่าเราเปป็นของ
พระเจด้า และชาวโลกทตตั้งสรตั้นตกอยยยู่ใตด้อดานาจของความชตซึ่ว ทตานใหข้ความมบั ที่นใจผถูข้อตานของทตานอภีก
ครบัร งวตาพวกเขาเปกนของพระเจข้า จากนบัรนทตานกกพถูดถถึงเรพที่องทภีที่ลถึกซถึร งแมข้เพภียงผตานๆ “ชาวโลกทบัรงสธิรน
ตกอยถูตใตข้อทานาจของความชบั ที่ว” ระบบโลก (คอสมอส) ทบัรงระบบเปกนสธิที่งทภีที่ชบั ที่วรข้าย คทาทภีที่แปลวตา ความ



ชตซึ่ว (พอเนรอส) มบักถถูกแปลเปกน ‘ความชบั ที่วรข้าย’ นภีที่จถึงเปกนเหตรุวตาททาไมพระเจข้าถถึงทรงกทาชบับคนของ
พระองคห์ไมตใหข้ยรุตงเกภีที่ยวกบับโลก มบันชบั ที่วรข้ายในตบัวมบันเองและมบันเปกนของมบันผถูข้ชบั ที่วรข้าย ระบบโลกตตอ
ตข้านพระเจข้าและสธิที่งตตางๆทภีที่เปกนของพระเจข้าโดยตรง

1 ยน 5:20 ยอหห์นปธิดทข้ายจดหมายฝากฉบบับนภีรดข้วย “เราทบัรงหลายรถูข้วตา” อบันทภีที่สามโดย
พถูดถถึงตบัวตนและความเปกนพระเจข้าของพระครธิสตห์ และเราทตตั้งหลายรยด้วยู่าพระบ บตรของพระเจด้าเสดป็จ
มาแลด้ว และไดด้ทรงประทานความเขด้าใจแกยู่เรา เพมืซึ่อใหด้เรารยด้จตกพระองคร์ผ ยด้เทกซึ่ยงแทด้ และเราทตตั้งหลาย
อยยยู่ในพระองคร์ผยด้เทกซึ่ยงแทด้นตตั้น คมืออยยยู่ในพระเยซยครรสตร์พระบบตรของพระองคร์ นกซึ่แหละเปป็นพระเจด้า
เทกซึ่ยงแทด้ และเปป็นชกวรตนรรตนดรร์ 

ความจรธิงทภีที่ลถึกซถึร งสภีที่ประการถถูกสรรุปตรงนภีร  (1) เพพที่อใหข้ความมบั ที่นใจผถูข้อตานของทตานมากยธิที่งขถึรน
ยอหห์นจถึงกลตาวสธิที่งทภีที่ชบัดเจน “เราทบัรงหลายรถูข้วตาพระบรุตรของพระเจข้าเสดกจมาแลข้ว” ถถึงแมข้จะอยถูตในรถูป
กาลปบัจจรุบบัน แตตความหมายกกเปกนการกระททาทภีที่เสรกจสมบถูรณห์แลข้ว พระเยซถูครธิสตห์พระบรุตรของ
พระเจข้าไดข้เสดกจมาแลข้วจรธิงๆ (2) ในการเสดกจมาแลข้วของพระองคห์ๆกกไดข้ “ทรงประทานความ
เขข้าใจแกตเรา เพพที่อใหข้เรารถูข้จบักพระองคห์ผถูข้เทภีที่ยงแทข้”

สตวนหนถึที่งของพบันธกธิจของพระเยซถูคพอการใหข้ททาใหข้เราเขข้าใจพระบธิดามากยธิ ที่งขถึรน คพอ 
พระองคห์ผถูข้เทภีที่ยงแทข้ (3) นอกจากนภีร เพราะพระราชกธิจทภีที่เสรกจสธิรนแลข้วของพระครธิสตห์ ตอนนภีร เราจถึง 
“อยถูตในพระองคห์ผถูข้เทภีที่ยงแทข้นบัรน คพออยถูตในพระเยซถูครธิสตห์พระบรุตรของพระองคห์” พระเยซถูตรบัสถถึงเรพที่อง
นภีรอยตางชบัดเจนแลข้วในยอหห์น 17:23 สรุดทข้าย (4) นภีที่เปกนคทาพถูดหนถึที่งทภีที่ชบัดเจนทภีที่สรุดเกภีที่ยวกบับความเปกน
พระเจข้าของพระครธิสตห์ทภีที่พบในพระคบัมภภีรห์ทบัรงเลตม ในบรธิบททภีที่มากตอนหนข้าทภีที่พถูดถถึงพระเยซถูครธิสตห์
โดยตรง ยอหห์นกลตาววตา “นภีที่แหละเปกนพระเจข้าเทภีที่ยงแทข้ และเปกนชภีวธิตนธิรบันดรห์” ถถึงแมข้วตาพวกพยาน
พระยะโฮวาจะอข้างวตาไมตใชต แตตบรธิบทกกสพที่อชบัดเจนวตาพระเยซถูครธิสตห์ทรงเปกนพระเจข้าเทภีที่ยงแทข้ 
นอกจากนภีร  5:11 กกกลตาวชบัดเจนวตาชภีวธิตนธิรบันดรห์มภีอยถู ตในพระบรุตร 

1 ยน 5:21 จดหมายฝากฉบบับนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาเตพอนสบัรนๆแตตกกจทาเปกนอยตางยธิที่ง ลยกเลป็กๆ
ทตตั้งหลายเออ๋ย จงระวตงรตกษาตตวไวด้ใหด้พด้นจากรยปเคารพ เอเมน นภีที่เปกนครบัร งสรุดทข้ายทภีที่ยอหห์นเรภียกผถูข้อตาน



ของทตานวตา “ลถูกเลกกๆทบัรงหลายเออ๋ย” คทาทภีที่แปลวตา รตกษา (ฟถูลาซโซ) มภีความหมายวตา ‘ปกปข้อง’ เรา
จถึงถถูกกทาชบับใหข้ปกปข้องตบัวเองจากการไหวข้รถูปเคารพในสมบัยนบัรน ในบางยรุคการไหวข้รถูปเคารพเปกน
สธิที่งทภีที่เปกนตบัวเปกนตนมากกวตา เชตน รถูปปบัร นของศาสนาตตางๆ อยตางไรกกตามในยรุคหลบังๆ มบันไดข้สทาแดง
ตบัวออกมาเปกนการไหวข้รถูปเคารพฝตายวธิญญาณ คพอ การยอมใหข้การไลตตามทรบัพยห์สธิที่งของเขข้ามาคบั ที่น
กลางระหวตางเรากบับพระเจข้า สธิที่งเหลตานบัรนอาจไมตไดข้ผธิดในตบัวมบันเอง แตตเมพที่อสธิที่งเหลตานบัรนมภีความ
สทาคบัญมากกวตาสธิที่งตตางๆของพระเจข้า สธิที่งเหลตานบัรนกกจะกลายเปกนรถูปเคารพ ตบัวอยตางของรถูปเคารพทภีที่
พบบตอยในโลกทรุกวบันนภีรคพอ กภีฬา, ความบบันเทธิง, การพบักผตอนหยตอนใจ, เงธินทอง และการไลตตามสธิที่ง
เหลตานบัรน เราถถูกกทาชบับใหข้ระวบังรบักษาตบัวใหข้พข้นจากสธิที่งเหลตานบัรน จดหมายฝากฉบบับนภีรลงทข้ายดข้วยคทา
วตา เอเมน ขอใหข้เปกนดบังนบัรน


