
หนา 2471จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกยอหน

คําพยานสวนตัว
ของยอหน

เกี่ยวกับพระคริสต

1ซึ่ งไดทรงเปนอยู ตั้ งแต เร่ิ ม
แรก ซึ่งเราทั้งหลายไดยิน ซึ่ง

เราไดเห็นกับตา ซึ่งเราไดพินิจดู
และจั บต องด วยมื อของเรา
เกี่ยวกับพระวาทะแหงชีวิต
2(และชีวิตนั้นไดปรากฏ และ
เราไดเห็นและเปนพยาน และ
ประกาศชีวิตนิรันดรนั้นแกทาน
ทั้งหลาย ชีวิตนั้นไดดํารงอยูกับ
พระบิดา และไดปรากฏแกเรา
ทั้งหลาย)

การมีสามัคคีธรรม
กับพระบิดาและพระบุตร

นํามาซ่ึง
ความยินดีอันเต็มเปยม

3ซึ่งเราไดเห็นและไดยินนั้นเรา
ก็ ไดประกาศแกท านทั้ งหลาย
เพ่ือทานทั้ งหลายจะไดรวมสา-
มัคคีธรรมกับเรา แทจริงเราทั้ง
หลายก็รวมสามัคคีธรรมกับพระ
บิดาและกับพระเยซูคริสตพระ
บุตรของพระองค
4และเราเขียนขอความเหลานี้
ถึงทานทั้งหลาย เพ่ือความยินดี
ของทานจะไดเต็มเปยม

บาปท่ีไมไดสารภาพและ
ชําระเสียก็ขัดขวาง

การสามัคคีธรรมกับพระเจา
5แลวนี่ เปนขอความที่เราไดยิน
จากพระองค และประกาศแก
ทานทั้งหลาย คือวาพระเจาทรง
เปนความสวาง และไมมีความ
มืดอยูในพระองคเลย
6ถาเราจะวา เรารวมสามัคคี-
ธรรมกับพระองค และยังดําเนิน
อยู ในความมืด เราก็พูดมุสา
และไมไดดําเนินชีวิตตามความ
จริง
7แตถ าเราดําเนินอยู ในความ
สวาง เหมือนอยางพระองคทรง
สถิตในความสวาง เราก็รวม
สามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และ
พระโลหิ ตของพระเยซู คริ สต
พระบุตรของพระองค ก็ชําระเรา
ทั้งหลายใหปราศจากบาปทั้งสิ้น
8ถาเราทั้ งหลายจะวา เราไมมี
บาป เราก็หลอกตัวเอง และ
ความจริงไมไดอยูในเราเลย

พระสัญญาเกี่ยวกับ
การสารภาพบาป

9 ถ าเราสารภาพบาปของเรา
พระองคทรงสัตยซื่ อและเที่ ยง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของ

(1) ลก 24:39; ยน 1:1; 19:35; 2 ปต 1:16 (2) ยน 1:1; 16:28; 21:24; รม 16:26
(3) 1 คร 1:9 (4) ยน 15:11; 16:24 (5) 1 ทธ 6:16; 1 ยน 3:11
(6) 1 ยน 2:9-11 (7) อสย 2:5; 1 คร 6:11 (9) สดด 51:2; สภษ 28:13; รม 3:24-26
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หนา 2472
เรา และจะทรงชําระเราใหพน
จากการอธรรมทั้งสิ้น
10 ถาเรากลาววา เราไมไดทํา
บาป ก็เทากับวาเราทําใหพระ
องคเปนผู ตรัสมุสา และพระ
ดํารัสของพระองคก็มิไดอยู ใน
เราทั้งหลายเลย

พระคริสตทรงเปน
ผูชวยเหลือเรา

2ลู กเล็ กๆของข าพเจ าเอ ย
ขาพเจาเขียนขอความเหลา

นี้ถึงทานทั้ งหลาย เพ่ือทานจะ
ไดไมทําบาป และถาผูใดทําบาป
เราก็มีพระองคผูชวยเหลือสถิต
อยูกับพระบิดา คือพระเยซู
คริสตผูทรงชอบธรรมนั้น
2และพระองคทรงเปนผูลบลาง
พระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลาย
เพราะบาปของเรา และไมใชแต
บาปของเราพวกเดียว แตบาป
ของมนุษยทั้งปวงในโลกดวย
3 เราจะมั่นใจไดวา เรารูจักพระ
องคโดยขอนี้ คือถาเรารักษา
พระบัญญัติของพระองค
4คนใดที่กลาววา "ขาพเจารูจัก
พระองค" แตมิไดรักษาพระ
บัญญัติของพระองค คนนั้นก็
เปนคนพูดมุสา และความจริง
ไมไดอยูในคนนั้นเลย
5 แต ผู ใดที่ รั กษาพระวจนะ
ของพระองค ความรักของพระ
เจาก็สมบูรณอยู ในคนนั้นอยาง

แทจริง ดวยอาการอยางนี้แหละ
เราทั้ งหลายจึงรู วา เราอยู ใน
พระองค
6 ผูใดกลาววาตนอยูในพระองค
ผู นั้ นก็ ควรดําเนิ นตามทางที่
พระองคทรงดําเนินนั้นดวย
7 พ่ีนองทั้งหลาย ขาพเจาไมได
เขียนพระบัญญัติใหมถึงทานทั้ง
หลาย แตเปนพระบัญญัติเกาซึ่ง
ทานทั้ งหลายไดมีอยูตั้ งแตเร่ิม
แรก พระบัญญัติเกานั้นคือพระ
ดํารัสซึ่ งทานทั้ งหลายไดยินตั้ ง
แตเร่ิมแรกแลว
8อีกนัยหนึ่ง ขาพเจาเขียนพระ
บัญญัติ ใหม ถึ งท านทั้ งหลาย
และขอความนั้นก็เปนความจริง
ทั้งฝายพระองคและฝายทานทั้ง
หลาย เพราะวาความมืดนั้นลวง
ไปแลว และบัดนี้ความสวาง
แทก็สองอยู
9 ผู ใดที่ กลาววาตนอยู ในความ
สวาง และยังเกลียดชังพ่ีนอง
ของตน ผูนั้นก็ยังอยูในความมืด
จนถึงบัดนี้
10 ผูที่ รักพ่ีนองของตนก็อยู ใน
ความสวาง และไมมีโอกาสที่
จะสะดุดสําหรับผูนั้นเลย
11 แตผู ที่ เกลียดชังพ่ีนองของ
ตนก็อยูในความมืด และเดินใน
ความมืด และไมรูวาตนกําลังไป
ทางไหน เพราะวาความมืดนั้น
ไดทําใหตาของเขาบอดไปเสีย

1 ยอหน 1, 2

(10) 1 ยน 5:10 (1) ฮบ 7:25; 9:24 (2) ยน 1:29; รม 3:25 (4) รม 3:4
(5) ยน 14:21, 23; 1 ยน 4:12 (6) ยน 15:4; 1 ปต 2:21 (7) 1 ยน 3:11, 23; 4:21
(8) ยน 1:9; รม 13:12 (9) 1 คร 13:2 (10) 2 ปต 1:10; 1 ยน 3:14 (11) ยน 12:35

 62_1joh.pub 
 page 2

 Friday, December 09, 2005 15:03 



หนา 2473 1 ยอหน 2
แลว
12 ลูกเล็กๆทั้งหลายเอย ขาพ-
เจาเขียนจดหมายถึงทาน เพราะ
ว าบาปของทานได รับการอภัย
แลวเพราะเห็นแกพระนามของ
พระองค
13 ท านทั้ งหลายที่ เป นบิ ดา
ข าพเจ าเขียนจดหมายถึ งท าน
เพราะทานทั้ งหลายได รู จักกับ
พระองค ผู ทรงดํารงอยู ตั้ งแต
เร่ิมแรก ทานทั้ งหลายที่ เปน
คนหนุมๆ ขาพเจาเขียนจด-
หมายถึงทาน เพราะทานทั้ ง
หลายไดชัยชนะแกมารราย ทาน
ทั้งหลายผูเปนลูกเล็กๆ ขาพเจา
เขียนจดหมายถึงทาน เพราะ
ทานทั้งหลายไดรูจักกับพระบิดา
14 ท านทั้ งหลายที่ เป นบิ ดา
ข าพเจ าเขียนจดหมายถึ งท าน
เพราะทานทั้ งหลายได รู จักกับ
พระองค ผู ทรงดํารงอยู ตั้ งแต
เร่ิมแรก ทานทั้งหลายที่เปนคน
หนุมๆ ขาพเจาเขียนจดหมาย
ถึงทาน เพราะทานทั้ งหลายมี
กําลังมาก และพระวจนะของ
พระเจาดํารงอยูในทานทั้งหลาย
และทานไดชั ยชนะแกมารร าย
แลว

อยารักโลก
15 อยารักโลก หรือสิ่ งของใน
โลก ถาผูใดรักโลก ความรักตอ
พระบิดาไมไดอยูในผูนั้น

16 เพราะว าสารพัดซึ่ งมีอยู ใน
โลก คือตัณหาของเนื้ อหนัง
และตัณหาของตา และความ
เยอหย่ิ งในชี วิ ตไม ได เกิดจาก
พระบิดา แตเกิดจากโลก
17 และโลกกับสิ่ ง ย่ั วยวนของ
โลกกําลังผานพนไป แตผูที่
ประพฤติตามพระทั ยของพระ
เจาก็ดํารงอยูเปนนิตย
คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธ

ความเปนพระเจา
ของพระคริสต

18 ลูกเล็กๆทั้งหลายเอย บัดนี้
เปนวาระสุดทายแลว และตาม
ที่ทานทั้งหลายไดยินไดฟงมาวา
ปฏิปกษตอพระคริสตจะมา บัด
นี้ ปฏิปกษตอพระคริสตก็มีอยู
มากแลว ฉะนั้นเราจึงรูวา บัด
นี้เปนวาระสุดทายแลว
19 เขาเหล านั้ นไดออกไปจาก
พวกเรา แตเขาเหลานั้นก็ไมใช
พวกเรา เพราะวาถาเขาเปนพวก
ของเรา เขาจะอยูกับเราตอไป
แตเขาไดออกไปแลว ซึ่ งก็เปน
ที่ปรากฏชัดแลววา เขาเหลานั้น
หาใชพวกของเราทุกคนไม
20 ทานทั้ งหลายไดรับการทรง
เจิมจากพระองค ผู บริสุทธิ์ แลว
และทานก็รูทุกสิ่ง
21 ขาพเจาเขียนมายังท านทั้ ง
หลายมิใชเพราะทานไมรู ความ
จริง แตเพราะทานทั้ งหลายรู

(12) ลก 24:47 (13) ยน 1:1; รม 8:15-17 (14) อฟ 6:10 (15) รม 12:2; ยก 4:4
(16) ปญจ 5:11 (17) 1 คร 7:31 (18) ยน 21:5; 2 ธส 2:3; 1 ทธ 4:1; 1 ปต 4:7
(19) พบญ 13:13; มธ 24:24; 1 คร 11:19 (20) ยน 16:13; กจ 3:14; 2 คร 1:21
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หนา 24741 ยอหน 2, 3
แลว และรู วาคํามุสาไมไดมา
จากความจริงเลย
22 ใครเลาเปนผูที่ พูดมุสา ไม
ใชใครอื่น แตเปนผูที่ปฏิเสธวา
พระเยซูมิใชพระคริสต ผู ใดที่
ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู
นั้ นแหละเปนปฏิปกษตอพระ
คริสต
23 ผูใดที่ปฏิเสธพระบุตร ผูนั้น
ก็ไมมีพระบิดา แตผูใดที่รับพระ
บุตร ผูนั้นก็มีพระบิดาดวย
24 เหตุฉะนั้น จงใหขอความที่
ทานไดยินมาตั้ งแตตนนั้นดํารง
อยูกับทานเถิด ถาขอความที่
ทานไดยินตั้ งแตตนนั้นดํารงอยู
กับทาน ทานจะตั้งมั่นคงอยูใน
พระบุตรและในพระบิดาดวย
25 นี่ แหละเป นพระสัญญาซึ่ ง
พระองคไดทรงสัญญาไวแกเรา
คือชีวิตนิรันดรนั่นเอง
26 ขาพเจาเขียนขอความนี้ ถึง
ทานเกี่ ยวกับคนเหลานั้ นที่ ลอ
ลวงทาน
27 แตการเจิมซึ่ งทานทั้ งหลาย
ได รับจากพระองคนั้ นดํารงอยู
กับทาน และทานไมจําเปนตอง
ให ใครมาสอนท านทั้ งหลาย
เพราะวาการเจิมนั้นสอนทานให
รูทุกสิ่ง และเปนความจริง ไมใช
ความเท็จ การเจิมนั้นไดสอน
ท านทั้ งหลายมาแล วอย างไร
ทานก็จงตั้งมั่นคงอยูในพระองค

อยางนั้น
28 และบัดนี้ ลูกเล็กๆทั้ งหลาย
เอย จงดํารงอยูในพระองค เพ่ือ
ว าเมื่ อพระองคทรงมาปรากฏ
เราทั้ งหลายจะไดมีใจกลา และ
ไม มี ความละอายจําเพาะพระ
องคเมื่อพระองคเสด็จมา
29 ถาทานทั้งหลายรูวาพระองค
ทรงเปนผู ชอบธรรม ทานก็รู
ว าทุกคนที่ ประพฤติตามความ
ชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค
ดวย

 ผูเชื่อเปนบุตรของพระเจา

3จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรด
ประทานความรักแก เราทั้ ง

หลายเพียงไร ที่ เราจะไดชื่ อวา
เปนบุตรของพระเจา เหตุที่โลก
ไมรู จักเราทั้งหลาย ก็เพราะเขา
ไมรูจักพระองค
2ทานที่รักทั้งหลาย บัดนี้เราทั้ง
หลายเปนบุตรของพระเจา และ
ยังไมปรากฏวาตอไปเบ้ืองหนา
เราจะเปนอยางไร แตเรารู วา
เมื่อพระองคเสด็จมาปรากฏนั้น
เราทั้ งหลายจะเปนเหมือนพระ
องค เพราะวาเราจะเห็นพระ
องคอยางที่พระองคทรงเปนอยู
นั้น
3และทุกคนที่มีความหวังเชนนี้
ในพระองค ก็ยอมชําระตนให
บริสุทธิ์ เหมือนอยางที่พระองค
ทรงบริสุทธิ์

(22) 1 ยน 4:3; 2 ยน 1:7 (23) ยน 5:23 (24) ยน 14:23; 2 ยน 1:6 (25) ยน 3:14
(27) ยรม 31:33; ยน 14:16 (28) 1 ยน 3:21 (29) กจ 22:14; 1 ยน 3:7 (1) ยน 1:12
(2) สดด 16:11; รม 8:15-16, 18-19, 23, 29 (3) 1 ยน 4:17
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หนา 2475 1 ยอหน 3
4 ผูใดที่กระทําบาปก็ละเมิดพระ
ราชบัญญัติดวย เพราะความ
บาปเป นสิ่ งที่ ละเมิ ดพระราช
บัญญัติ
5ท านทั้ งหลายก็ รู อยู แล วว า
พระองคไดทรงปรากฏเพื่ อนํา
บาปทั้งหลายของเราไปเสีย และ
บาปในพระองคไมมีเลย

จงระวัง "มนุษยเกา"
ท่ียังคงทําบาปอยู

6คนใดที่ อาศัยอยู ในพระองค
คนนั้นไมกระทําบาป ผู ใดที่
กระทําบาป ผูนั้ นยังไมไดเห็น
พระองค และยังไมไดรู จักพระ
องค
7ลูกเล็กๆทั้งหลายเอย อยาให
ใครชักจูงทานใหหลง ผูที่
ประพฤติการชอบธรรมก็ เปนผู
ชอบธรรม เหมือนอยางพระ
องคทรงเปนผูชอบธรรม
8 ผูที่กระทําบาปก็มาจากพญา-
มาร เพราะวาพญามารไดกระทํา
บาปตั้ งแตเร่ิมแรก พระบุตร
ของพระเจาไดเสด็จมาปรากฏก็
เพราะเหตุนี้ คือเพ่ือทรงทําลาย
กิจการของพญามารเสีย
9 ผูใดบังเกิดจากพระเจา ผูนั้น
ไมกระทําบาป เพราะเมล็ดของ
พระองคดํารงอยู ในผูนั้ น และ
เขากระทําบาปไมได เพราะเขา
บังเกิดจากพระเจา
10 ดังนี้ แหละจึงเห็นไดวาผู ใด

เปนบุตรของพระเจา และผู ใด
เปนลูกของพญามาร คือวาผูใด
ที่ มิ ไดประพฤติตามความชอบ
ธรรม และไมรักพ่ีนองของตน
ผูนั้นก็มิไดมาจากพระเจา
คริสเตียนตองรักซ่ึงกันและกัน
11 นี่ เปนคําสั่ งสอนที่ ท านทั้ ง
หลายได ยินมาตั้ งแต เร่ิ มแรก
คือใหเราทั้ งหลายรักซึ่ งกันและ
กัน
12 อย าเปนเหมือนคาอินที่ มา
จากมารรายนั้น และไดฆานอง
ชายของตนเอง และเหตุใดเขา
จึงฆานองชาย ก็เพราะการกระ-
ทําของเขาชั่ ว และการกระทํา
ของนองชายนั้นชอบธรรม
13 พ่ี นองทั้ งหลายของขาพเจา
เอย อยาประหลาดใจถาโลกนี้
เกลียดชังทาน
14 เราทั้ งหลายรูวา เราไดพน
จากความตายไปสูชี วิตแลว ก็
เพราะเรารักพ่ีนอง ผูใดที่ไมรัก
พ่ีนองของตน ผูนั้นก็ยังอยู ใน
ความตาย
15 ผู ใดเกลียดชังพ่ีนองของตน
ผูนั้นก็เปนฆาตกร และทานทั้ง
หลายก็รู แลววา ไมมีฆาตกร
คนใดที่มีชีวิตนิรันดรดํารงอยูใน
เขาเลย
16 ดังนี้ แหละเราจึงรู จักความ
รักของพระเจา เพราะวาพระ
องค ไดทรงยอมปลอยวางชี วิต

(4) รม 4:15 (5) ยน 1:29; 2 คร 5:21; 1 ยน 1:2; 3:8 (8) มธ 13:38; ลก 10:18
(9) ยน 1:3; 3:3; 1 ปต 1:23 (11) ยน 13:34; 15:12 (12) ปฐก 4:4, 8
(13) ยน 15:18; 17:14 (15) มธ 5:21; กท 5:20-21 (16) ยน 3:16; 10:11; 15:13
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หนา 24761 ยอหน 3, 4
ของพระองค เพ่ื อเราทั้ งหลาย
และเราทั้ งหลายก็ควรจะปลอย
วางชีวิตของเราเพื่อพ่ีนอง
17 แตถาผู ใดมีทรัพยสมบัติใน
โลกนี้ และเห็นพ่ีนองของตน
ขัดสน และยังใจจืดใจดําไมสง-
เคราะหเขา ความรักของพระ
เจาจะดํารงอยู ในผู นั้ นอยางไร
ได
18 ลูกเล็กๆทั้ งหลายของขาพ-
เจาเอย อยาใหเรารักกันดวยคํา
พูดและดวยลิ้นเทานั้ น แตจง
รักกันด วยการกระทําและดวย
ความจริง

จะมีความมั่นใจใน
การอธิษฐานไดอยางไร

19 และโดยเหตุนี้ เราจึงรูวาเรา
อยูฝายความจริง และจะได
ตั้ งใจของเราใหแนวแน จําเพาะ
พระองค
20 เพราะถาใจของเรากลาวโทษ
ตัวเรา พระเจาทรงเปนใหญกวา
ใจของเรา และพระองคทรง
ทราบทุกสิ่ง
21 ทานที่รักทั้งหลาย ถาใจของ
เราไมไดกลาวโทษเรา เราก็มี
ความมั่นใจจําเพาะพระเจา
22 และเราขอสิ่ งใดก็ตามเราก็
จะไดสิ่งนั้นจากพระองค เพราะ
เรารั กษาพระบัญญัติ ของพระ
องคและปฏิบัติสิ่ งเหลานั้ นซึ่ ง
เป นที่ พอพระทั ยในสายพระ

เนตรของพระองค
23 และนี่ เปนพระบัญญัติของ
พระองค คือใหเราทั้ งหลาย
เชื่ อในพระนามของพระเยซู
คริสตพระบุตรของพระองคและ
ใหเรารักซึ่ งกันและกัน ตามที่
พระองคไดทรงบัญญัติไวแกเรา
แลว
24 และทุกคนที่ รักษาพระบัญ-
ญั ติ ของพระองค ก็ อยู ในพระ
องค และพระองคทรงสถิตอยู
ในคนนั้น ดวยเหตุนี้ เราจึงรูวา
พระองคทรงสถิตอยู ในเราโดย
พระวิญญาณซึ่ งพระองคไดทรง
โปรดประทานแกเราแลว
จงพิสูจนวิญญาณท้ังหลาย

4ทานที่รักทั้งหลาย อยาเชื่อ
วิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ

แตจงพิสูจน วิญญาณเหล านั้ น
วามาจากพระเจาหรือไม เพราะ
วามีผูพยากรณเท็จเปนอันมาก
ออกเที่ยวไปในโลก
2โดยขอนี้ทานทั้งหลายก็จะรูจัก
พระวิญญาณของพระเจา คือ
วิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับวาพระ
เยซูคริสตไดเสด็จมาเปนมนุษย
วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจา
3และวิญญาณทั้ งปวงที่ ไมยอม
รับวาพระเยซูคริสตไดเสด็จมา
เปนมนุษย วิญญาณนั้นก็ไมได
มาจากพระเจา วิญญาณ
นั้ นแหละเปนปฏิปกษตอพระ

(17) พบญ 15:7 (18) อสค 33:31 (19) ยน 18:37 (20) 1 คร 4:4 (21) 1 ยน 2:28
(22) สดด 34:15; ยน 8:29 (23) มธ 22:39 (24) ยน 14:17; รม 8:9; 1 ธส 4:8
(1) มธ 24:5; 1 คร 14:29 (2) รม 10:8-10; 1 คร 12:3; 1 ยน 5:1
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หนา 2477 1 ยอหน 4
คริสต ซึ่งทานทั้งหลายไดยินวา
จะมา และบัดนี้ก็อยูในโลกแลว
4ลูกเล็กๆทั้ งหลายเอย ทาน
เปนฝายพระเจา และไดชนะเขา
เหลานั้ น เพราะวาพระองค
ผู สถิตอยู ในท านทั้ งหลายเปน
ใหญกวาผูนั้นที่อยูในโลก
5 เขาเหลานั้นเปนฝายโลก เหตุ
ฉะนั้นเขาจึงพูดตามโลก และ
โลกก็ฟงเขา
6 เราทั้ งหลายเปนฝ ายพระเจา
ผูที่รูจักพระเจาก็ฟงเรา และผูที่
ไมไดอยูฝายพระเจาก็ไมฟงเรา
ดังนี้ แหละเราทั้ งหลายจึ งรู จัก
วิญญาณแหงความจริงและวิญ-
ญาณแหงความเท็จ

พระเจาทรงเปนความรัก
7ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารัก
ซึ่งกันและกัน เพราะวาความรัก
มาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็
บังเกิดจากพระเจาและรู จักพระ
เจา
8 ผู ที่ ไม รั กก็ ไม รู จั กพระเจ า
เพราะวาพระเจาทรงเปนความ
รัก
9 โดยขอนี้ ความรักของพระเจา
ที่ มี ต อเราทั้ งหลายก็ เป นที่
ประจักษแลว เพราะวาพระเจา
ทรงใชพระบุตรองค เดียวของ
พระองคที่ บังเกิดมาใหเสด็จเขา
มาในโลก เพ่ือเราทั้งหลายจะได
ดํารงชีวิตโดยพระบุตรนั้น

10 ในขอนี้แหละเปนความรัก มิ
ใชที่ เรารักพระเจา แตที่พระ
องคทรงรักเรา และทรงใชพระ
บุตรของพระองค ให เป นผู ลบ
ลางพระอาชญาที่ ตกกับเราทั้ ง
หลาย เพราะบาปของเรา
11 ทานที่ รักทั้ งหลาย ถาพระ
เจาทรงรักเราทั้งหลายเชนนี้ เรา
ก็ควรจะรักซึ่งกันและกันดวย
12 ไมมีผู ใดเคยเห็นพระเจาไม
วาเวลาใด ถาเราทั้งหลายรักซึ่ง
กันและกัน พระเจาก็ทรงสถิต
อยูในเราทั้งหลาย และความรัก
ของพระองคก็สมบูรณอยูในเรา
13 ดังนี้ แหละเราทั้ งหลายจึงรู
วา เราอยู ในพระองคและพระ
องคทรงสถิตอยู ในเรา เพราะ
พระองค ไดทรงโปรดประทาน
พระวิญญาณของพระองคแกเรา
14 และเราทั้ งหลายไดเห็นและ
เปนพยานวา พระบิดาไดทรงใช
พระบุตรให เสด็จมาเปนพระผู
ชวยใหรอดของโลก
15 ผูใดยอมรับวา พระเยซูทรง
เปนพระบุตรของพระเจา พระ
เจาก็ทรงสถิตอยูในคนนั้น และ
คนนั้นอยูในพระเจา
16 เราทั้ งหลายจึงรู และเชื่ อใน
ความรักที่ พระเจาทรงมีตอเรา
พระเจาทรงเปนความรัก และผู
ใดที่ อยู ในความรักก็อยู ในพระ
เจา และพระเจาก็ทรงสถิตอยู

(4) ยน 14:30 (5) ยน 3:31 (6) 1 คร 2:12 (7) 1 ธส 4:9; 1 ยน 3:10 (9) อสย 9:6-7
(10) ยน 15:16; ทต 3:5 (11) มธ 18:33 (12) ยน 1:18; 1 ทธ 6:16 (13) ยน 14:20
(14) ยน 1:14; 1 ยน 2:2 (15) รม 10:9; 1 ยน 3:23 (16) ยน 14:23

 62_1joh.pub 
 page 7

 Friday, December 09, 2005 15:03 



หนา 24781 ยอหน 4, 5
ในผูนั้น
17 ในขอนี้ แหละความรักของ
เราจึงสมบูรณ เพ่ือเราทั้งหลาย
จะไดมีความกลาในวันพิพากษา
เพราะวาพระองคทรงเปนอยาง
ไร เราทั้งหลายก็เปนอยางนั้นใน
โลกนี้
18 ในความรักนั้น ไมมีความ
กลัว แตความรักที่สมบูรณนั้น
ก็ไดขจัดความกลัวเสีย ดวยวา
ความกลัวทําใหทุกขทรมานและ
ผู ที่ มีความกลัวก็ ยังไมมีความ
รักที่สมบูรณ
19 เราทั้งหลายรักพระองค  ก็
เพราะพระองคทรงรักเรากอน
20 ถาผู ใดวา "ขาพเจารักพระ
เจา" และยังเกลียดชังพ่ีนอง
ของตน ผูนั้นก็เปนคนพูดมุสา
เพราะวาผูที่ไมรักพ่ีนองของตน
ที่แลเห็นแลว เขาจะรักพระเจา
ที่ไมเคยเห็นอยางไรได
21 พระบัญญัตินี้ เราทั้ งหลายก็
ไดมาจากพระองค คือวาใหคน
ที่รักพระเจานั้นรักพ่ีนองของตน
ดวย

ผูท่ีบังเกิดจากพระเจา
ก็มีชัยชนะแกโลก

5ผู ใดเชื่อวาพระเยซูทรงเปน
พระคริสต ผูนั้ นก็บังเกิด

จากพระเจา และทุกคนที่รักพระ
องคผูทรงใหกําเนิดนั้นก็รักคน
ที่บังเกิดจากพระองคดวย

2 เมื่ อเราทั้ งหลายรั กพระเจ า
และได รั กษาพระบัญญัติ ของ
พระองค เราจึงรูวาเรารักคนทั้ง
หลายที่เปนบุตรของพระเจา
3 เพราะนี่แหละเปนความรักตอ
พระเจา คือที่ เราทั้งหลายรักษา
พระบัญญัติของพระองค และ
พระบัญญัติของพระองคนั้ นไม
เปนที่หนักใจ
4ดวยวาผู ใดที่ บังเกิดจากพระ
เจาก็มีชัยชนะตอโลก และนี่
แหละเปนชัยชนะซึ่ งไดมีชัยตอ
โลก คือความเชื่อของเราทั้ ง
หลายนี่เอง
5ใครเลาชนะโลก เวนไวแตผูที่
เชื่อวาพระเยซูทรงเปนพระบุตร
ของพระเจา
6นี่แหละคือผูที่ ไดเสด็จมาดวย
น้ําและพระโลหิต คือพระเยซู
คริสต ไมใชดวยน้ําอยางเดียว
แตดวยน้ําและพระโลหิต และ
พระ วิ ญญาณทรงเป นพยาน
เพราะพระ วิ ญญาณทรงเป น
ความจริง
7 เพราะมีพยานอยูสามพยานใน
สวรรค คือพระบิดา พระวาทะ
และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และ
พยานทั้งสามนี้เปนองคเดียวกัน
8มีพยานอยู สามพยานในแผน
ดินโลก คือพระวิญญาณ น้ํา
และพระโลหิต และพยานทั้ ง
สามนี้สอดคลองกัน

(17) ยก 2:13 (19) 1 ยน 4:10 (20) 1 ปต 1:8 (21) ลนต 19:18 (1) ยน 1:13
(2) ยน 15:10; 2 ยน 1:6 (3) มคา 6:8 (4) ยน 16:33; 1 ยน 2:13 (5) 1 คร 15:57
(6) ยน 14:17; อฟ 5:26 (7) ยน 1:1 (8) ยน 15:26
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หนา 2479 1 ยอหน 5
9ถ าเรายั งรับพยานหลั กฐาน
ของมนุษย พยานหลักฐานของ
พระเจาก็ ย่ิ งใหญกวา เพราะนี่
คือพยานหลักฐานของพระเจา
ซึ่ งพระองคไดทรงเปนพยานถึง
พระบุตรของพระองค
10 ผูที่ เชื่ อในพระบุตรของพระ
เจาก็มีพยานอยูในตัวเอง ผูที่ไม
เชื่ อพระเจาก็ไดกระทําใหพระ
องคเปนผูตรัสมุสา เพราะเขามิ
ไดเชื่อพยานหลักฐานที่พระเจา
ได ทรงเป นพยานถึ งพระบุตร
ของพระองค

ผูท่ีเชื่อ
ก็มีชีวิตนิรันดร

11 และพยานหลักฐานนั้นก็คือ
วา พระเจาไดทรงโปรดประทาน
ชีวิตนิรันดรแกเราทั้งหลาย และ
ชีวิตนี้มีอยู ในพระบุตรของพระ
องค
12 ผูที่ มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูที่
ไมมีพระบุตรของพระเจาก็ไมมี
ชีวิต
13 ขอความเหลานี้ ข าพเจ าได
เขียนมาถึงทานทั้ งหลายที่ เชื่ อ
ในพระนามของพระบุ ตรของ
พระเจา เพ่ือทานทั้งหลายจะได
รูวา ทานมีชีวิตนิรันดร และเพ่ือ
ท านจะได เชื่ อในพระนามของ
พระบุตรของพระเจา
14 และนี่ คือความมั่นใจที่ เรามี
ตอพระองค คือถาเราทูลขอ

สิ่ งใดตามพระประสงคของพระ
องค พระองคก็ทรงโปรดฟงเรา
15 และถาเรารูวา พระองคทรง
โปรดฟงเรา เมื่อเราทูลขอสิ่ ง
ใดๆ เราก็รูวาเราไดรับตามที่เรา
ทูลขอจากพระองคนั้น
16 ถ าผู ใดเห็ นพ่ี น องของตน
กระทําบาปอยางหนึ่ งอยางใดที่
ไมนําไปสูความตาย ผูนั้นจงทูล
ขอ และพระองคก็จะทรงประ-
ทานชี วิ ตแก ผู นั้ นที่ ไดกระทํา
บาปซึ่ งไม ไดนําไปสู ความตาย
บาปที่ นํา ไปสู ความตายก็ มี
ขาพเจ ามิ ได ว าให เขาอธิษฐาน
สําหรับบาปอยางนั้น
17 การอธรรมทุกอยางเปนบาป
แตบาปที่ไมไดนําไปสูความตาย
ก็มี
18 เราทั้งหลายรูวา คนใดที่บัง-
เกิดจากพระเจาก็ไมกระทําบาป
แตวาคนที่ บังเกิดจากพระเจาก็
ระวังรักษาตัว และมารรายนั้น
ไมแตะตองเขาเลย
19 เราทั้ งหลายรู วาเราเปนของ
พระเจา และชาวโลกทั้ งสิ้ นตก
อยูใตอํานาจของความชั่ว
20 และเราทั้งหลายรูวาพระบุตร
ของพระเจาเสด็จมาแลว และได
ทรงประทานความเขาใจแกเรา
เพ่ือให เรารู จักพระองค ผู เที่ ยง
แท และเราทั้ งหลายอยูในพระ
องคผูเที่ยงแทนั้น คืออยูในพระ

(9) มธ 3:16-17; ยน 5:32 (10) ยน 3:18; รม 8:16; กท 4:6 (12) ยน 3:15, 36; 6:47
(14) 1 ยน 2:28 (16) โยบ 42:8; ยรม 7:16; 14:11; มธ 12:31 (17) 1 ยน 3:4
(18) ยก 1:27; 1 ปต 1:23 (19) ยน 12:31; กท 1:4 (20) อสย 9:6; ลก 24:45
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หนา 24801 ยอหน 5
เยซูคริสตพระบุตรของพระองค
นี่แหละเปนพระเจาเที่ยงแทและ
เปนชีวิตนิรันดร

21 ลูกเล็กๆทั้ งหลายเอย จง
ระวังรักษาตั วไว ใหพนจากรูป
เคารพ เอเมน
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