หน้ า 2471
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกยอห์น
คําพยานส่ วนตัว
ของยอห์น
เกียวกับพระคริ สต์
ซึ งได้ ทรงเป็ นอยู่ ตั& งแต่ เริ ม
แรก ซึ งเราทั&งหลายได้ ยิน ซึ ง
เราได้ เห็นกับตา ซึ งเราได้ พินิจดู
และจั บต้ องด้ วยมื อของเรา
เกี ยวกับพระวาทะแห่ งชี วิต
2(และชี วิ ตนั& นได้ ปรากฏ และ
เราได้ เห็ นและเป็ นพยาน และ
ประกาศชี วิ ตนิ รั นดร์ น& ั นแก่ ท่ าน
ทั&งหลาย ชี วิตนั& นได้ ดาํ รงอยู่ กับ
พระบิ ดา และได้ ปรากฏแก่ เรา
ทั&งหลาย)
การมีสามัคคีธรรม
กับพระบิดาและพระบุ ตร
นํามาซึ ง
ความยินดีอนั เต็ มเปี ยม
3ซึ งเราได้ เห็นและได้ ยินนั& นเรา
ก็ ไ ด้ ประกาศแก่ ท่ า นทั& งหลาย
เพื อท่ านทั& งหลายจะได้ ร่ วมสามัคคีธรรมกับเรา แท้ จริ งเราทั& ง
หลายก็ร่ วมสามัคคีธรรมกับพระ
บิ ดาและกั บพระเยซู ค ริ ส ต์ พระ
บุตรของพระองค์
4และเราเขี ยนข้ อ ความเหล่ านี&
ถึงท่านทั&งหลาย เพื อความยินดี
ของท่านจะได้ เต็มเปี ยม

1

บาปทีไม่ ได้สารภาพและ
ชําระเสียก็ขดั ขวาง
การสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
5แล้ วนี เป็ นข้ อความที เราได้ ยิน
จากพระองค์ และประกาศแก่
ท่านทั&งหลาย คือว่ าพระเจ้ าทรง
เป็ นความสว่ าง และไม่ มี ความ
มืดอยู่ ในพระองค์เลย
6ถ้ าเราจะว่ า เราร่ วมสามั คคี ธรรมกับพระองค์ และยังดําเนิน
อยู่ ในความมื ด เราก็พู ดมุ สา
และไม่ ได้ ดาํ เนิ นชี วิ ตตามความ
จริง
7 แต่ ถ้ าเราดํา เนิ น อยู่ ในความ
สว่ าง เหมือนอย่ างพระองค์ทรง
สถิ ตในความสว่ าง เราก็ร่ วม
สามัคคีธรรมซึ งกันและกัน และ
พระโลหิ ตของพระเยซู ค ริ สต์
พระบุตรของพระองค์ ก็ชาํ ระเรา
ทั&งหลายให้ ปราศจากบาปทั&งสิ& น
8ถ้ าเราทั& งหลายจะว่ า เราไม่ มี
บาป เราก็หลอกตั วเอง และ
ความจริงไม่ ได้ อยู่ ในเราเลย
พระสัญญาเกียวกับ
การสารภาพบาป
9 ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา
พระองค์ ท รงสั ตย์ ซื อและเที ยง
ธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของ

(?) ลก @A:CD; ยน ?:?; ?D:CF; @ ปต ?:?G (@) ยน ?:?; ?G:@H; @?:@A; รม ?G:@G
(C) ? คร ?:D (A) ยน ?F:??; ?G:@A (F) ? ทธ G:?G; ? ยน C:??
(G) ? ยน @:D-?? (I) อสย @:F; ? คร G:?? (D) สดด F?:@; สภษ @H:?C; รม C:@A-@G
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เรา และจะทรงชําระเราให้ พ้ น แท้ จริง ด้ วยอาการอย่ างนี& แหละ
จากการอธรรมทั&งสิ& น
เราทั& งหลายจึ งรู้ ว่ า เราอยู่ ใน
10 ถ้ าเรากล่ าวว่ า เราไม่ ได้ ทาํ
พระองค์
บาป ก็เท่ ากั บว่ าเราทํา ให้ พระ 6ผู้ ใดกล่ าวว่ าตนอยู่ ในพระองค์
องค์ เป็ นผู้ ตรั สมุ สา และพระ ผู้ นั& นก็ ค วรดํา เนิ นตามทางที
ดํา รั ส ของพระองค์ ก ็มิ ได้ อยู่ ใน พระองค์ทรงดําเนินนั& นด้ วย
เราทั&งหลายเลย
7พี น้องทั& งหลาย ข้ าพเจ้ าไม่ ได้
พระคริ สต์ทรงเป็ น
เขี ยนพระบั ญญั ติใหม่ ถึ งท่ านทั& ง
หลาย แต่ เป็ นพระบัญญัติเก่ าซึ ง
ผู ช้ ่ วยเหลือเรา
ลู ก เล็ ก ๆของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย ท่ านทั& งหลายได้ มี อยู่ ต& ั งแต่ เริ ม
ข้ าพเจ้ าเขี ยนข้ อความเหล่ า แรก พระบัญญัติเก่ านั& นคือพระ
นี& ถึ งท่ านทั& งหลาย เพื อท่ านจะ ดํา รั สซึ ง ท่ านทั& งหลายได้ ยิ น ตั& ง
ได้ ไม่ ทาํ บาป และถ้ าผู้ ใดทําบาป แต่ เริ มแรกแล้ ว
เราก็มี พระองค์ ผ้ ู ช่ วยเหลื อสถิ ต 8อี กนัยหนึ ง ข้ าพเจ้ าเขียนพระ
อยู่ กั บพระบิ ดา คื อพระเยซู บั ญญั ติ ใหม่ ถึ ง ท่ านทั& งหลาย
และข้ อความนั& นก็เป็ นความจริ ง
คริสต์ผ้ ู ทรงชอบธรรมนั& น
2และพระองค์ ทรงเป็ นผู้ ลบล้ าง ทั& งฝ่ ายพระองค์ และฝ่ ายท่านทั& ง
พระอาชญาที ตกกั บเราทั& งหลาย หลาย เพราะว่ าความมืดนั& นล่ วง
เพราะบาปของเรา และไม่ ใช่ แต่ ไปแล้ ว และบั ดนี& ความสว่ าง
บาปของเราพวกเดี ยว แต่ บาป แท้ กส็ ่ องอยู่
9ผู้ ใดที กล่ าวว่ าตนอยู่ ใ นความ
ของมนุ ษย์ท& ังปวงในโลกด้ วย
3เราจะมั นใจได้ ว่า เรารู้ จักพระ สว่ าง และยั งเกลี ยดชั งพี น้ อง
องค์ โดยข้ อนี& คื อถ้ าเรารั กษา ของตน ผู้ น& ั นก็ยังอยู่ ในความมืด
จนถึงบัดนี&
พระบัญญัติของพระองค์
4คนใดทีกล่ าวว่ า "ข้ าพเจ้ ารู้ จัก 10 ผู้ ที รั กพี น้ องของตนก็อยู่ ใน
พระองค์ " แต่ มิ ได้ รั กษาพระ ความสว่ าง และไม่ มี โอกาสที
บั ญญั ติ ของพระองค์ คนนั& นก็ จะสะดุดสําหรับผู้ น& ั นเลย
เป็ นคนพู ดมุ สา และความจริ ง 11 แต่ ผ้ ู ที เกลี ยดชั งพี น้ องของ
ตนก็อยู่ ในความมืด และเดินใน
ไม่ ได้ อยู่ ในคนนั& นเลย
5 แต่ ผู้ ใดที รั กษาพระวจนะ ความมืด และไม่ ร้ ู ว่าตนกําลังไป
ของพระองค์ ความรั กของพระ ทางไหน เพราะว่ าความมื ดนั& น
เจ้ าก็สมบู รณ์อยู่ ในคนนั& นอย่ าง ได้ ทํา ให้ ตาของเขาบอดไปเสี ย

2
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(F) ยน ?A:@?, @C; ? ยน A:?@ (G) ยน ?F:A; ? ปต @:@? (I) ? ยน C:??, @C; A:@?
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? ยอห์ น @
แล้ ว
16 เพราะว่ าสารพั ด ซึ งมี อ ยู่ ใน
12 ลูกเล็กๆทั&งหลายเอ๋ย ข้ าพ- โลก คื อตั ณหาของเนื& อหนั ง
เจ้ าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ และตั ณหาของตา และความ
ว่ าบาปของท่ า นได้ รั บการอภั ย เย่ อ หยิ งในชี วิ ต ไม่ ไ ด้ เกิ ด จาก
แล้ วเพราะเห็ นแก่ พระนามของ พระบิดา แต่ เกิดจากโลก
พระองค์
17 และโลกกั บ สิ งยั วยวนของ
13 ท่ านทั& งหลายที เป็ นบิ ดา โลกกํา ลั งผ่ านพ้ นไป แต่ ผ้ ู ที
ข้ าพเจ้ าเขี ยนจดหมายถึ ง ท่ า น ประพฤติ ต ามพระทั ยของพระ
เพราะท่ านทั& งหลายได้ รู้ จั ก กั บ เจ้ าก็ดาํ รงอยู่ เป็ นนิตย์
พระองค์ ผ้ ู ทรงดํา รงอยู่ ตั& งแต่
คริ สเตี ยนปลอมจะปฏิ เสธ
เริ มแรก ท่ านทั& งหลายที เป็ น
ความเป็ นพระเจ้า
คนหนุ่ มๆ ข้ าพเจ้ าเขี ยนจดของพระคริ สต์
หมายถึ งท่ าน เพราะท่ านทั& ง 18 ลู กเล็กๆทั& งหลายเอ๋ ย บัดนี&
หลายได้ ชัยชนะแก่ มารร้ าย ท่าน เป็ นวาระสุ ดท้ ายแล้ ว และตาม
ทั&งหลายผู้ เป็ นลูกเล็กๆ ข้ าพเจ้ า ที ท่านทั& งหลายได้ ยินได้ ฟังมาว่ า
เขี ยนจดหมายถึ งท่ าน เพราะ ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะมา บัด
ท่านทั&งหลายได้ ร้ ู จักกับพระบิดา นี& ปฏิ ปั กษ์ ต่ อ พระคริ ส ต์ ก ็ มี อยู่
14 ท่ านทั& งหลายที เป็ นบิ ดา มากแล้ ว ฉะนั& นเราจึ งรู้ ว่ า บั ด
ข้ าพเจ้ าเขี ยนจดหมายถึ ง ท่ า น นี& เป็ นวาระสุดท้ ายแล้ ว
เพราะท่ านทั& งหลายได้ รู้ จั ก กั บ 19 เขาเหล่ า นั& นได้ ออกไปจาก
พระองค์ ผ้ ู ทรงดํา รงอยู่ ตั& งแต่ พวกเรา แต่ เขาเหล่ านั& นก็ไม่ ใช่
เริ มแรก ท่านทั&งหลายทีเป็ นคน พวกเรา เพราะว่ าถ้ าเขาเป็ นพวก
หนุ่ มๆ ข้ าพเจ้ าเขี ยนจดหมาย ของเรา เขาจะอยู่ กั บเราต่ อไป
ถึ งท่ าน เพราะท่ านทั& งหลายมี แต่ เขาได้ ออกไปแล้ ว ซึ งก็เป็ น
กํา ลั งมาก และพระวจนะของ ทีปรากฏชั ดแล้ วว่ า เขาเหล่ านั& น
พระเจ้ าดํารงอยู่ ในท่านทั& งหลาย หาใช่ พวกของเราทุ กคนไม่
และท่ า นได้ ชั ยชนะแก่ ม ารร้ าย 20 ท่ านทั& งหลายได้ รั บการทรง
แล้ ว
เจิ มจากพระองค์ ผ้ ู บริ สุ ทธิX แล้ ว
อย่ ารักโลก
และท่านก็ร้ ู ทุกสิ ง
15 อย่ ารั กโลก หรื อสิ งของใน 21 ข้ าพเจ้ าเขี ยนมายั งท่ า นทั& ง
โลก ถ้ าผู้ ใดรักโลก ความรักต่ อ หลายมิ ใช่ เพราะท่ านไม่ ร้ ู ความ
พระบิดาไม่ ได้ อยู่ ในผู้ น& ั น
จริ ง แต่ เพราะท่ านทั& งหลายรู้
(?@) ลก @A:AI (?C) ยน ?:?; รม H:?F-?I (?A) อฟ G:?T (?F) รม ?@:@; ยก A:A
(?G) ปญจ F:?? (?I) ? คร I:C? (?H) ยน @?:F; @ ธส @:C; ? ทธ A:?; ? ปต A:I
(?D) พบญ ?C:?C; มธ @A:@A; ? คร ??:?D (@T) ยน ?G:?C; กจ C:?A; @ คร ?:@?
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แล้ ว และรู้ ว่ าคํามุ สาไม่ ได้ มา อย่ างนั& น
จากความจริงเลย
28 และบั ดนี& ลู ก เล็ก ๆทั& งหลาย
22 ใครเล่ าเป็ นผู้ ที พูดมุ สา ไม่ เอ๋ย จงดํารงอยู่ ในพระองค์ เพื อ
ใช่ ใครอื น แต่ เป็ นผู้ ทีปฏิเสธว่ า ว่ า เมื อพระองค์ ท รงมาปรากฏ
พระเยซู มิ ใช่ พระคริ สต์ ผู้ ใดที เราทั& งหลายจะได้ มี ใจกล้ า และ
ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้ ไม่ มี ความละอายจํา เพาะพระ
นั& นแหละเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ พระ องค์เมื อพระองค์เสด็จมา
คริสต์
29 ถ้ าท่านทั&งหลายรู้ ว่าพระองค์
23 ผู้ ใดทีปฏิเสธพระบุตร ผู้ น& ั น ทรงเป็ นผู้ ชอบธรรม ท่ านก็ร้ ู
ก็ไม่ มีพระบิดา แต่ ผ้ ู ใดทีรับพระ ว่ า ทุ กคนที ประพฤติ ตามความ
บุตร ผู้ น& ั นก็มีพระบิดาด้ วย
ชอบธรรมก็บังเกิ ดจากพระองค์
24 เหตุ ฉะนั& น จงให้ ข้อความที ด้ วย
ท่ านได้ ยิ นมาตั& งแต่ ต้ นนั& นดํารง
ผู เ้ ชื อเป็ นบุ ตรของพระเจ้า
อยู่ กั บท่ านเถิ ด ถ้ าข้ อความที
จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรด
ท่ านได้ ยินตั& งแต่ ต้ นนั& นดํารงอยู่
ประทานความรั กแก่ เราทั& ง
กั บท่ าน ท่ านจะตั& งมั นคงอยู่ ใน หลายเพี ยงไร ที เราจะได้ ชื อว่ า
พระบุตรและในพระบิดาด้ วย
เป็ นบุตรของพระเจ้ า เหตุทีโลก
25 นี แหละเป็ นพระสั ญ ญาซึ ง ไม่ ร้ ู จักเราทั&งหลาย ก็เพราะเขา
พระองค์ ได้ ทรงสั ญญาไว้ แก่ เรา ไม่ ร้ ู จักพระองค์
คือชี วิตนิรันดร์นั นเอง
2ท่านทีรักทั&งหลาย บัดนี& เราทั&ง
26 ข้ าพเจ้ าเขี ยนข้ อความนี& ถึ ง หลายเป็ นบุตรของพระเจ้ า และ
ท่ า นเกี ยวกั บคนเหล่ า นั& นที ล่ อ ยั งไม่ ปรากฏว่ าต่ อไปเบื& องหน้ า
ลวงท่าน
เราจะเป็ นอย่ างไร แต่ เรารู้ ว่ า
27 แต่ การเจิ มซึ งท่ านทั& งหลาย เมื อพระองค์ เสด็จมาปรากฏนั& น
ได้ รั บจากพระองค์ น& ั นดํา รงอยู่ เราทั& ง หลายจะเป็ นเหมื อนพระ
กับท่าน และท่านไม่ จาํ เป็ นต้ อง องค์ เพราะว่ าเราจะเห็ นพระ
ให้ ใครมาสอนท่ านทั& งหลาย องค์ อย่ างที พระองค์ ทรงเป็ นอยู่
เพราะว่ าการเจิมนั& นสอนท่านให้ นั& น
รู้ ทุกสิ ง และเป็ นความจริง ไม่ ใช่ 3และทุ กคนที มี ความหวั งเช่ นนี&
ความเท็จ การเจิ มนั& นได้ สอน ในพระองค์ ก็ย่อมชํา ระตนให้
ท่ านทั& งหลายมาแล้ วอย่ างไร บริ สุ ทธิX เหมื อนอย่ างที พระองค์
ท่านก็จงตั& งมั นคงอยู่ ในพระองค์ ทรงบริสุทธิX

3

(@@) ? ยน A:C; @ ยน ?:I (@C) ยน F:@C (@A) ยน ?A:@C; @ ยน ?:G (@F) ยน C:?A
(@I) ยรม C?:CC; ยน ?A:?G (@H) ? ยน C:@? (@D) กจ @@:?A; ? ยน C:I (?) ยน ?:?@
(@) สดด ?G:??; รม H:?F-?G, ?H-?D, @C, @D (C) ? ยน A:?I
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หน้ า 2475
? ยอห์ น C
4ผู้ ใดที กระทําบาปก็ละเมิดพระ เป็ นบุ ตรของพระเจ้ า และผู้ ใด
ราชบั ญญั ติ ด้ วย เพราะความ เป็ นลูกของพญามาร คือว่ าผู้ ใด
บาปเป็ นสิ งที ละเมิ ด พระราช ที มิ ไ ด้ ประพฤติ ต ามความชอบ
บัญญัติ
ธรรม และไม่ รั กพี น้ องของตน
5 ท่ า นทั& งหลายก็ ร้ ู อยู่ แล้ วว่ า ผู้ น& ั นก็มิได้ มาจากพระเจ้ า
พระองค์ ไ ด้ ทรงปรากฏเพื อนํา คริ สเตี ยนต้องรักซึ งกันและกัน
บาปทั&งหลายของเราไปเสีย และ 11 นี เป็ นคํา สั งสอนที ท่ า นทั& ง
บาปในพระองค์ไม่ มีเลย
หลายได้ ยิ น มาตั& งแต่ เริ มแรก
จงระวัง "มนุ ษย์เก่ า"
คื อให้ เราทั& งหลายรั กซึ งกั นและ
ทียงั คงทําบาปอยู่
กัน
6 คนใดที อาศั ยอยู่ ในพระองค์ 12 อย่ า เป็ นเหมื อ นคาอิ น ที มา
คนนั& นไม่ กระทํา บาป ผู้ ใดที จากมารร้ ายนั& น และได้ ฆ่ าน้ อง
กระทํา บาป ผู้ นั& นยั งไม่ ได้ เห็ น ชายของตนเอง และเหตุ ใดเขา
พระองค์ และยั งไม่ ได้ ร้ ู จั กพระ จึงฆ่ าน้ องชาย ก็เพราะการกระทํา ของเขาชั ว และการกระทํา
องค์
7ลูกเล็กๆทั& งหลายเอ๋ย อย่ าให้ ของน้ องชายนั& นชอบธรรม
ใครชั กจู งท่ านให้ หลง
ผู้ ที 13 พี น้ องทั& งหลายของข้ าพเจ้ า
ประพฤติ การชอบธรรมก็ เป็ นผู้ เอ๋ ย อย่ าประหลาดใจถ้ าโลกนี&
ชอบธรรม เหมื อนอย่ างพระ เกลียดชั งท่าน
14 เราทั& งหลายรู้ ว่ า เราได้ พ้ น
องค์ทรงเป็ นผู้ ชอบธรรม
8ผู้ ที กระทํา บาปก็มาจากพญา- จากความตายไปสู่ ชี วิ ตแล้ ว ก็
มาร เพราะว่ าพญามารได้ กระทํา เพราะเรารักพี น้อง ผู้ ใดทีไม่ รัก
บาปตั& งแต่ เริ มแรก พระบุ ตร พี น้ องของตน ผู้ นั& นก็ยั งอยู่ ใน
ของพระเจ้ าได้ เสด็จมาปรากฏก็ ความตาย
เพราะเหตุน& ี คือเพื อทรงทําลาย 15 ผู้ ใดเกลี ยดชั งพี น้ องของตน
ผู้ น& ั นก็เป็ นฆาตกร และท่ านทั& ง
กิจการของพญามารเสีย
9ผู้ ใดบังเกิดจากพระเจ้ า ผู้ น& ั น หลายก็ร้ ู แล้ วว่ า ไม่ มี ฆาตกร
ไม่ กระทําบาป เพราะเมล็ดของ คนใดทีมีชีวิตนิรันดร์ดาํ รงอยู่ ใน
พระองค์ ดาํ รงอยู่ ในผู้ นั& น และ เขาเลย
เขากระทํา บาปไม่ ได้ เพราะเขา 16 ดั งนี& แหละเราจึ งรู้ จั กความ
รั กของพระเจ้ า เพราะว่ าพระ
บังเกิดจากพระเจ้ า
10 ดั งนี& แหละจึ ง เห็ นได้ ว่ า ผู้ ใด องค์ ได้ ทรงยอมปล่ อ ยวางชี วิ ต
(A) รม A:?F (F) ยน ?:@D; @ คร F:@?; ? ยน ?:@; C:H (H) มธ ?C:CH; ลก ?T:?H
(D) ยน ?:C; C:C; ? ปต ?:@C (??) ยน ?C:CA; ?F:?@ (?@) ปฐก A:A, H
(?C) ยน ?F:?H; ?I:?A (?F) มธ F:@?; กท F:@T-@? (?G) ยน C:?G; ?T:??; ?F:?C
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? ยอห์ น C, A
หน้ า 2476
ของพระองค์ เ พื อเราทั& งหลาย เนตรของพระองค์
และเราทั& งหลายก็ควรจะปล่ อย 23 และนี เป็ นพระบั ญญั ติ ของ
วางชี วิตของเราเพื อพี น้อง
พระองค์ คื อให้ เราทั& งหลาย
17 แต่ ถ้ าผู้ ใดมี ทรั พย์ สมบั ติ ใน เชื อในพระนามของพระเยซู
โลกนี& และเห็ นพี น้ องของตน คริ สต์ พระบุตรของพระองค์และ
ขัดสน และยังใจจืดใจดําไม่ สง- ให้ เรารั กซึ งกั นและกั น ตามที
เคราะห์ เขา ความรั กของพระ พระองค์ ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ แก่ เรา
เจ้ าจะดํา รงอยู่ ในผู้ นั& นอย่ า งไร แล้ ว
ได้
24 และทุ กคนที รั กษาพระบั ญ18 ลู กเล็กๆทั& งหลายของข้ าพ- ญั ติ ของพระองค์ ก ็ อ ยู่ ในพระ
เจ้ าเอ๋ย อย่ าให้ เรารักกันด้ วยคํา องค์ และพระองค์ ทรงสถิ ตอยู่
พู ดและด้ วยลิ& นเท่ านั& น แต่ จง ในคนนั& น ด้ วยเหตุ น& ี เราจึ งรู้ ว่ า
รั ก กั น ด้ วยการกระทํา และด้ วย พระองค์ ทรงสถิ ตอยู่ ในเราโดย
ความจริง
พระวิ ญญาณซึ งพระองค์ ได้ ทรง
จะมีความมัน ใจใน
โปรดประทานแก่ เราแล้ ว
จงพิสูจน์วิญญาณทั5งหลาย
การอธิษฐานได้อย่ างไร
ท่านทีรักทั&งหลาย อย่ าเชื อ
19 และโดยเหตุน& ี เราจึงรู้ ว่าเรา
วิ ญญาณเสี ยทุ กๆวิ ญญาณ
อยู่ ฝ่ ายความจริ ง และจะได้
ตั& งใจของเราให้ แน่ วแน่ จาํ เพาะ แต่ จ งพิ สู จ น์ วิ ญญาณเหล่ า นั& น
ว่ ามาจากพระเจ้ าหรือไม่ เพราะ
พระองค์
20 เพราะถ้ าใจของเรากล่ าวโทษ ว่ ามี ผ้ ู พยากรณ์ เท็จเป็ นอั นมาก
ตัวเรา พระเจ้ าทรงเป็ นใหญ่ กว่ า ออกเทียวไปในโลก
ใจของเรา และพระองค์ ทรง 2โดยข้ อนี& ท่านทั&งหลายก็จะรู้ จัก
พระวิ ญญาณของพระเจ้ า คื อ
ทราบทุ กสิ ง
21 ท่านทีรักทั&งหลาย ถ้ าใจของ วิ ญญาณทั& งปวงที ยอมรั บว่ าพระ
เราไม่ ได้ กล่ าวโทษเรา เราก็มี เยซู คริ สต์ ได้ เสด็จมาเป็ นมนุ ษย์
วิญญาณนั& นก็มาจากพระเจ้ า
ความมั นใจจําเพาะพระเจ้ า
22 และเราขอสิ งใดก็ ต ามเราก็ 3และวิ ญญาณทั& งปวงที ไ ม่ ยอม
จะได้ สิ งนั& นจากพระองค์ เพราะ รั บว่ าพระเยซู ค ริ สต์ ไ ด้ เสด็ จมา
เรารั ก ษาพระบั ญญั ติ ของพระ เป็ นมนุ ษย์ วิ ญญาณนั& นก็ไม่ ได้
วิ ญญาณ
องค์ และปฏิ บั ติ สิ งเหล่ า นั& นซึ ง มาจากพระเจ้ า
เป็ นที พอพระทั ยในสายพระ นั& นแหละเป็ นปฏิ ปั ก ษ์ ต่ อ พระ

4

(?I) พบญ ?F:I (?H) อสค CC:C? (?D) ยน ?H:CI (@T) ? คร A:A (@?) ? ยน @:@H
(@@) สดด CA:?F; ยน H:@D (@C) มธ @@:CD (@A) ยน ?A:?I; รม H:D; ? ธส A:H
(?) มธ @A:F; ? คร ?A:@D (@) รม ?T:H-?T; ? คร ?@:C; ? ยน F:?
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หน้ า 2477
? ยอห์ น A
คริสต์ ซึ งท่านทั&งหลายได้ ยินว่ า 10 ในข้ อนี& แหละเป็ นความรัก มิ
จะมา และบัดนี& กอ็ ยู่ ในโลกแล้ ว
ใช่ ที เรารั กพระเจ้ า แต่ ที พระ
4ลู กเล็กๆทั& งหลายเอ๋ ย ท่ าน องค์ ทรงรั กเรา และทรงใช้ พระ
เป็ นฝ่ ายพระเจ้ า และได้ ชนะเขา บุ ต รของพระองค์ ใ ห้ เป็ นผู้ ลบ
เหล่ านั& น เพราะว่ าพระองค์ ล้ างพระอาชญาที ตกกั บเราทั& ง
ผู้ สถิ ต อยู่ ในท่ านทั& งหลายเป็ น หลาย เพราะบาปของเรา
ใหญ่ กว่ าผู้ น& ั นทีอยู่ ในโลก
11 ท่ านที รั กทั& งหลาย ถ้ าพระ
5เขาเหล่ านั& นเป็ นฝ่ ายโลก เหตุ เจ้ าทรงรักเราทั&งหลายเช่ นนี& เรา
ฉะนั& นเขาจึ งพู ดตามโลก และ ก็ควรจะรักซึ งกันและกันด้ วย
โลกก็ฟังเขา
12 ไม่ มี ผ้ ู ใดเคยเห็ นพระเจ้ าไม่
6 เราทั& งหลายเป็ นฝ่ ายพระเจ้ า ว่ าเวลาใด ถ้ าเราทั&งหลายรักซึ ง
ผู้ ทีร้ ู จักพระเจ้ าก็ฟังเรา และผู้ ที กั นและกั น พระเจ้ าก็ทรงสถิ ต
ไม่ ได้ อยู่ ฝ่ ายพระเจ้ าก็ไม่ ฟังเรา อยู่ ในเราทั&งหลาย และความรัก
ดั ง นี& แหละเราทั& งหลายจึ งรู้ จั ก ของพระองค์กส็ มบูรณ์อยู่ ในเรา
วิ ญญาณแห่ งความจริ งและวิ ญ- 13 ดั ง นี& แหละเราทั& งหลายจึ งรู้
ญาณแห่ งความเท็จ
ว่ า เราอยู่ ในพระองค์ และพระ
พระเจ้าทรงเป็ นความรัก
องค์ ทรงสถิ ตอยู่ ในเรา เพราะ
7ท่านทีรักทั&งหลาย ขอให้ เรารัก พระองค์ ไ ด้ ทรงโปรดประทาน
ซึ งกันและกัน เพราะว่ าความรัก พระวิญญาณของพระองค์แก่ เรา
มาจากพระเจ้ า และทุ กคนทีรักก็ 14 และเราทั& งหลายได้ เห็ นและ
บั งเกิ ดจากพระเจ้ าและรู้ จั กพระ เป็ นพยานว่ า พระบิดาได้ ทรงใช้
พระบุ ต รให้ เสด็จ มาเป็ นพระผู้
เจ้ า
8 ผู้ ที ไม่ รั กก็ ไ ม่ รู้ จั ก พระเจ้ า ช่ วยให้ รอดของโลก
เพราะว่ าพระเจ้ าทรงเป็ นความ 15 ผู้ ใดยอมรับว่ า พระเยซู ทรง
เป็ นพระบุ ตรของพระเจ้ า พระ
รัก
9โดยข้ อนี& ความรั กของพระเจ้ า เจ้ าก็ทรงสถิตอยู่ ในคนนั& น และ
ที มี ต่ อเราทั& งหลายก็ เป็ นที คนนั& นอยู่ ในพระเจ้ า
ประจั กษ์ แล้ ว เพราะว่ าพระเจ้ า 16 เราทั& งหลายจึ งรู้ และเชื อใน
ทรงใช้ พระบุ ต รองค์ เ ดี ยวของ ความรั ก ที พระเจ้ าทรงมี ต่ อเรา
พระองค์ที บังเกิดมาให้ เสด็จเข้ า พระเจ้ าทรงเป็ นความรัก และผู้
มาในโลก เพื อเราทั&งหลายจะได้ ใดที อยู่ ในความรั ก ก็อยู่ ใ นพระ
เจ้ า และพระเจ้ าก็ทรงสถิ ตอยู่
ดํารงชี วิตโดยพระบุตรนั& น
(A) ยน ?A:CT (F) ยน C:C? (G) ? คร @:?@ (I) ? ธส A:D; ? ยน C:?T (D) อสย D:G-I
(?T) ยน ?F:?G; ทต C:F (??) มธ ?H:CC (?@) ยน ?:?H; ? ทธ G:?G (?C) ยน ?A:@T
(?A) ยน ?:?A; ? ยน @:@ (?F) รม ?T:D; ? ยน C:@C (?G) ยน ?A:@C
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? ยอห์ น A, F
หน้ า 2478
ในผู้ น& ั น
2 เมื อเราทั& งหลายรั ก พระเจ้ า
17 ในข้ อนี& แหละความรั ก ของ และได้ รั กษาพระบั ญญั ติ ข อง
เราจึ งสมบูรณ์ เพื อเราทั&งหลาย พระองค์ เราจึงรู้ ว่าเรารักคนทั&ง
จะได้ มี ความกล้ าในวันพิพากษา หลายทีเป็ นบุตรของพระเจ้ า
เพราะว่ าพระองค์ ทรงเป็ นอย่ าง 3เพราะนี แหละเป็ นความรั กต่ อ
ไร เราทั&งหลายก็เป็ นอย่ างนั& นใน พระเจ้ า คือที เราทั& งหลายรั กษา
โลกนี&
พระบั ญญั ติ ของพระองค์ และ
18 ในความรั กนั& น ไม่ มี ความ พระบั ญญั ติ ของพระองค์ น& ั นไม่
กลั ว แต่ ความรั กที สมบู รณ์ น& ั น เป็ นทีหนักใจ
ก็ได้ ขจั ดความกลั วเสี ย ด้ วยว่ า 4ด้ วยว่ าผู้ ใดที บั งเกิ ด จากพระ
ความกลั วทําให้ ทุกข์ทรมานและ เจ้ าก็มี ชั ยชนะต่ อโลก และนี
ผู้ ที มี ค วามกลั วก็ ยั ง ไม่ มี ค วาม แหละเป็ นชั ยชนะซึ งได้ มี ชั ยต่ อ
รักทีสมบูรณ์
โลก คื อความเชื อของเราทั& ง
19 เราทั&งหลายรักพระองค์ ก็ หลายนี เอง
เพราะพระองค์ทรงรักเราก่ อน
5ใครเล่ าชนะโลก เว้ นไว้ แต่ ผ้ ู ที
20 ถ้ าผู้ ใดว่ า "ข้ าพเจ้ ารั กพระ เชื อว่ าพระเยซูทรงเป็ นพระบุ ตร
เจ้ า" และยั งเกลี ยดชั งพี น้ อง ของพระเจ้ า
ของตน ผู้ นั& นก็เป็ นคนพู ดมุ สา 6นี แหละคื อผู้ ที ได้ เสด็จมาด้ วย
เพราะว่ าผู้ ที ไม่ รั กพี น้องของตน นํา& และพระโลหิ ต คื อพระเยซู
ที แลเห็นแล้ ว เขาจะรั กพระเจ้ า คริ สต์ ไม่ ใช่ ด้ วยนํา& อย่ างเดี ยว
ทีไม่ เคยเห็นอย่ างไรได้
แต่ ด้ วยนํา& และพระโลหิ ต และ
21 พระบั ญญั ติ น& ี เราทั& งหลายก็ พระวิ ญญาณทรงเป็ นพยาน
ได้ มาจากพระองค์ คือว่ าให้ คน เพราะพระวิ ญญาณทรงเป็ น
ทีรักพระเจ้ านั& นรักพี น้องของตน ความจริง
ด้ วย
7เพราะมีพยานอยู่ สามพยานใน
ผู ท้ ีบงั เกิดจากพระเจ้า
สวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ
และพระวิ ญญาณบริ สุ ทธิX และ
ก็มีชยั ชนะแก่ โลก
ผู้ ใดเชื อว่ าพระเยซู ทรงเป็ น พยานทั&งสามนี& เป็ นองค์เดียวกัน
พระคริ สต์ ผู้ นั& นก็บั งเกิ ด 8มี พยานอยู่ สามพยานในแผ่ น
จากพระเจ้ า และทุ กคนทีรักพระ ดิ นโลก คื อพระวิ ญญาณ นํา&
องค์ ผ้ ู ทรงให้ กาํ เนิ ดนั& นก็รั กคน และพระโลหิ ต และพยานทั& ง
สามนี& สอดคล้ องกัน
ทีบังเกิดจากพระองค์ด้วย

5

(?I) ยก @:?C (?D) ? ยน A:?T (@T) ? ปต ?:H (@?) ลนต ?D:?H (?) ยน ?:?C
(@) ยน ?F:?T; @ ยน ?:G (C) มคา G:H (A) ยน ?G:CC; ? ยน @:?C (F) ? คร ?F:FI
(G) ยน ?A:?I; อฟ F:@G (I) ยน ?:? (H) ยน ?F:@G
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หน้ า 2479
? ยอห์ น F
9 ถ้ าเรายั งรั บ พยานหลั กฐาน สิ งใดตามพระประสงค์ ของพระ
ของมนุ ษย์ พยานหลั กฐานของ องค์ พระองค์กท็ รงโปรดฟั งเรา
พระเจ้ าก็ยิ งใหญ่ กว่ า เพราะนี 15 และถ้ าเรารู้ ว่า พระองค์ทรง
คื อ พยานหลั ก ฐานของพระเจ้ า โปรดฟั งเรา เมื อเราทู ลขอสิ ง
ซึ งพระองค์ ได้ ทรงเป็ นพยานถึ ง ใดๆ เราก็ร้ ู ว่าเราได้ รับตามทีเรา
พระบุตรของพระองค์
ทู ลขอจากพระองค์น& ั น
10 ผู้ ที เชื อในพระบุ ตรของพระ 16 ถ้ าผู้ ใดเห็ น พี น้ องของตน
เจ้ าก็มีพยานอยู่ ในตัวเอง ผู้ ทีไม่ กระทํา บาปอย่ างหนึ งอย่ างใดที
เชื อพระเจ้ าก็ ไ ด้ กระทํา ให้ พระ ไม่ นาํ ไปสู่ ความตาย ผู้ น& ั นจงทู ล
องค์เป็ นผู้ ตรัสมุ สา เพราะเขามิ ขอ และพระองค์ ก ็จะทรงประได้ เชื อพยานหลั กฐานที พระเจ้ า ทานชี วิ ต แก่ ผ้ ู นั& นที ได้ กระทํา
ได้ ทรงเป็ นพยานถึ ง พระบุ ต ร บาปซึ งไม่ ได้ นํา ไปสู่ ความตาย
ของพระองค์
บาปที นํา ไปสู่ ความตายก็ มี
ผู ท้ ีเชื อ
ข้ าพเจ้ ามิ ได้ ว่ า ให้ เขาอธิ ษฐาน
สําหรับบาปอย่ างนั& น
ก็มีชีวิตนิรนั ดร์
11 และพยานหลั กฐานนั& นก็คื อ 17 การอธรรมทุ กอย่ างเป็ นบาป
ว่ า พระเจ้ าได้ ทรงโปรดประทาน แต่ บาปที ไม่ ได้ นาํ ไปสู่ ความตาย
ชี วิตนิรันดร์แก่ เราทั&งหลาย และ ก็มี
ชี วิตนี& มี อยู่ ในพระบุ ตรของพระ 18 เราทั&งหลายรู้ ว่า คนใดทีบังเกิ ดจากพระเจ้ าก็ไม่ กระทําบาป
องค์
12 ผู้ ที มี พระบุ ตรก็มี ชี วิ ต ผู้ ที แต่ ว่าคนที บั งเกิ ดจากพระเจ้ าก็
ไม่ มี พระบุ ตรของพระเจ้ าก็ไม่ มี ระวั งรั กษาตั ว และมารร้ ายนั& น
ไม่ แตะต้ องเขาเลย
ชี วิต
13 ข้ อความเหล่ า นี& ข้ าพเจ้ าได้ 19 เราทั& งหลายรู้ ว่ าเราเป็ นของ
เขี ยนมาถึ ง ท่ านทั& งหลายที เ ชื อ พระเจ้ า และชาวโลกทั& งสิ& นตก
ในพระนามของพระบุ ตรของ อยู่ ใต้ อาํ นาจของความชั ว
พระเจ้ า เพื อท่านทั&งหลายจะได้ 20 และเราทั&งหลายรู้ ว่าพระบุตร
รู้ ว่า ท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื อ ของพระเจ้ าเสด็จมาแล้ ว และได้
ท่ า นจะได้ เชื อในพระนามของ ทรงประทานความเข้ าใจแก่ เ รา
เพื อให้ เรารู้ จั กพระองค์ ผ้ ู เที ยง
พระบุตรของพระเจ้ า
14 และนี คื อความมั นใจที เรามี แท้ และเราทั& งหลายอยู่ ในพระ
ต่ อพระองค์ คื อถ้ าเราทู ลขอ องค์ผ้ ู เทียงแท้ น& ั น คืออยู่ ในพระ
(D) มธ C:?G-?I; ยน F:C@ (?T) ยน C:?H; รม H:?G; กท A:G (?@) ยน C:?F, CG; G:AI
(?A) ? ยน @:@H (?G) โยบ A@:H; ยรม I:?G; ?A:??; มธ ?@:C? (?I) ? ยน C:A
(?H) ยก ?:@I; ? ปต ?:@C (?D) ยน ?@:C?; กท ?:A (@T) อสย D:G; ลก @A:AF
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? ยอห์ น F
หน้ า 2480
เยซู คริ สต์ พระบุ ตรของพระองค์ 21 ลู กเล็กๆทั& งหลายเอ๋ ย จง
นี แหละเป็ นพระเจ้ าเที ยงแท้ และ ระวั ง รั ก ษาตั วไว้ ให้ พ้ นจากรู ป
เป็ นชี วิตนิรันดร์
เคารพ เอเมน
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