
หน้า 2471จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกยอห์น

คําพยานส่วนตวั
ของยอหน์

เกี�ยวกบัพระคริสต์

1
ซึ� งได้ทรงเป็นอยู่ ตั& งแต่ เริ� ม
แรก ซึ�งเราทั&งหลายได้ยิน ซึ�ง

เราได้เห็นกับตา ซึ�งเราได้พินิจดู
และจั บต้ อง ด้ วยมื อของเรา
เกี�ยวกับพระวาทะแห่งชีวิต
2(และชีวิตนั& นได้ปรากฏ และ
เราได้เห็นและเป็นพยาน และ
ประกาศชีวิตนิรันดร์นั& นแก่ท่าน
ทั&งหลาย ชีวิตนั&นได้ดาํรงอยู่กับ
พระบิดา และได้ปรากฏแก่เรา
ทั&งหลาย)

การมีสามคัคีธรรม
กบัพระบิดาและพระบุตร

นาํมาซึ�ง
ความยินดีอนัเต็มเปี� ยม

3ซึ� งเราได้เห็นและได้ยินนั& นเรา
ก็ได้ประกาศแก่ท่ านทั& งหลาย
เพื�อท่านทั& งหลายจะได้ร่วมสา-
มัคคีธรรมกับเรา แท้จริงเราทั& ง
หลายกร่็วมสามัคคีธรรมกับพระ
บิดาและกับพระเยซูคริสต์พระ
บุตรของพระองค์
4และเราเขียนข้อความเหล่านี&
ถึงท่านทั&งหลาย เพื�อความยินดี
ของท่านจะได้เตม็เปี� ยม

บาปที�ไม่ไดส้ารภาพและ
ชําระเสียก็ขดัขวาง

การสามคัคีธรรมกบัพระเจ้า
5แล้วนี� เป็นข้อความที�เราได้ยิน
จากพระองค์ และประกาศแก่
ท่านทั&งหลาย คือว่าพระเจ้าทรง
เป็นความสว่าง และไม่มีความ
มืดอยู่ในพระองค์เลย
6ถ้าเราจะว่า เราร่วมสามัคคี-
ธรรมกับพระองค์ และยังดาํเนิน
อยู่ในความมืด เราก็พูดมุสา
และไม่ได้ดาํเนินชีวิตตามความ
จริง
7แต่ ถ้ าเราดาํเนินอยู่ ในความ
สว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรง
สถิตในความสว่าง เราก็ร่วม
สามัคคีธรรมซึ�งกันและกัน และ
พระโลหิตของพระเยซู คริ สต์
พระบุตรของพระองค์ กช็าํระเรา
ทั&งหลายให้ปราศจากบาปทั&งสิ& น
8 ถ้าเราทั& งหลายจะว่า เราไม่มี
บาป เราก็หลอกตัวเอง และ
ความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย

พระสญัญาเกี�ยวกบั
การสารภาพบาป

9 ถ้ าเราสารภาพบาปของเรา
พระองค์ทรงสัตย์ซื� อและเที� ยง
ธรรม กจ็ะทรงโปรดยกบาปของ
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หน้า 2472

เรา และจะทรงชาํระเราให้พ้น
จากการอธรรมทั&งสิ& น
10 ถ้าเรากล่าวว่า เราไม่ได้ทาํ
บาป ก็เท่ากับว่าเราทาํให้พระ
องค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระ
ดาํรัสของพระองค์ก็มิได้อยู่ ใน
เราทั&งหลายเลย

พระคริสตท์รงเป็น
ผูช่้วยเหลือเรา

2
ลู กเล็กๆของข้ าพเจ้ าเอ๋ ย
ข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่า

นี& ถึงท่านทั& งหลาย เพื� อท่านจะ
ได้ไม่ทาํบาป และถ้าผู้ใดทาํบาป
เราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิต
อยู่กับพระบิดา คือพระเยซู
คริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั&น
2และพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้าง
พระอาชญาที�ตกกับเราทั& งหลาย
เพราะบาปของเรา และไม่ใช่แต่
บาปของเราพวกเดียว แต่บาป
ของมนุษย์ทั&งปวงในโลกด้วย
3เราจะมั�นใจได้ว่า เรารู้จักพระ
องค์โดยข้อนี&  คือถ้าเรารักษา
พระบัญญัติของพระองค์
4คนใดที�กล่าวว่า "ข้าพเจ้ารู้จัก
พระองค์" แต่มิได้รักษาพระ
บัญญัติของพระองค์ คนนั& นก็
เป็นคนพูดมุสา และความจริง
ไม่ได้อยู่ในคนนั&นเลย
5 แต่ ผู้ ใดที� รั กษาพระวจนะ
ของพระองค์ ความรักของพระ
เจ้าก็สมบูรณ์อยู่ในคนนั& นอย่าง

แท้จริง ด้วยอาการอย่างนี& แหละ
เราทั& งหลายจึงรู้ ว่า เราอยู่ใน
พระองค์
6ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์
ผู้ นั& นก็ควรดาํ เนิ นตามทางที�
พระองค์ทรงดาํเนินนั&นด้วย
7พี� น้องทั& งหลาย ข้าพเจ้าไม่ได้
เขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านทั& ง
หลาย แต่เป็นพระบัญญัติเก่าซึ�ง
ท่านทั& งหลายได้มีอยู่ตั& งแต่เริ� ม
แรก พระบัญญัติเก่านั&นคือพระ
ดาํรัสซึ� งท่านทั& งหลายได้ยินตั& ง
แต่เริ�มแรกแล้ว
8อีกนัยหนึ�ง ข้าพเจ้าเขียนพระ
บัญญัติ ใหม่ ถึ งท่ านทั& งหลาย
และข้อความนั& นก็เป็นความจริง
ทั& งฝ่ายพระองค์และฝ่ายท่านทั& ง
หลาย เพราะว่าความมืดนั&นล่วง
ไปแล้ว และบัดนี& ความสว่าง
แท้กส่็องอยู่
9 ผู้ ใดที� กล่าวว่าตนอยู่ในความ
สว่าง และยังเกลียดชังพี� น้อง
ของตน ผู้นั&นกยั็งอยู่ในความมืด
จนถึงบัดนี&
10 ผู้ที� รักพี� น้องของตนก็อยู่ใน
ความสว่าง และไม่มีโอกาสที�
จะสะดุดสาํหรับผู้นั&นเลย
11 แต่ผู้ที� เกลียดชังพี� น้องของ
ตนกอ็ยู่ในความมืด และเดินใน
ความมืด และไม่รู้ว่าตนกาํลังไป
ทางไหน เพราะว่าความมืดนั& น
ได้ทาํให้ตาของเขาบอดไปเสีย

? ยอห์น ?, @
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หน้า 2473 ? ยอห์น @

แล้ว
12 ลูกเลก็ๆทั&งหลายเอ๋ย ข้าพ-
เจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ว่าบาปของท่านได้รับการอภัย
แล้วเพราะเห็นแก่พระนามของ
พระองค์
13 ท่ านทั& งหลายที� เป็ นบิ ดา
ข้าพเจ้ าเขียนจดหมายถึ งท่ าน
เพราะท่านทั& งหลายได้ รู้ จักกับ
พระองค์ ผู้ ทรงดาํรงอยู่ ตั& งแต่
เริ� มแรก ท่านทั& งหลายที� เป็น
คนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจด-
หมายถึงท่าน เพราะท่านทั& ง
หลายได้ชัยชนะแก่มารร้าย ท่าน
ทั&งหลายผู้เป็นลูกเลก็ๆ ข้าพเจ้า
เขียนจดหมายถึงท่าน เพราะ
ท่านทั&งหลายได้รู้จักกับพระบิดา
14 ท่ านทั& งหลายที� เป็ นบิ ดา
ข้าพเจ้ าเขียนจดหมายถึ งท่ าน
เพราะท่านทั& งหลายได้ รู้ จักกับ
พระองค์ ผู้ ทรงดาํรงอยู่ ตั& งแต่
เริ�มแรก ท่านทั&งหลายที�เป็นคน
หนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ถึงท่าน เพราะท่านทั& งหลายมี
กาํลังมาก และพระวจนะของ
พระเจ้าดาํรงอยู่ในท่านทั& งหลาย
และท่านได้ชัยชนะแก่มารร้าย
แล้ว

อย่ารกัโลก
15 อย่ารักโลก หรือสิ� งของใน
โลก ถ้าผู้ใดรักโลก ความรักต่อ
พระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั&น

16 เพราะว่าสารพัดซึ� งมีอยู่ ใน
โลก คือตัณหาของเนื& อหนัง
และตัณหาของตา และความ
เย่อหยิ� งในชี วิตไม่ ได้ เกิดจาก
พระบิดา แต่เกิดจากโลก
17 และโลกกับสิ� งยั� วยวนของ
โลกกาํลังผ่านพ้นไป แต่ผู้ที�
ประพฤติตามพระทัยของพระ
เจ้ากด็าํรงอยู่เป็นนิตย์

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธ
ความเป็นพระเจ้า
ของพระคริสต์

18 ลูกเล็กๆทั& งหลายเอ๋ย บัดนี&
เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตาม
ที�ท่านทั& งหลายได้ยินได้ฟังมาว่า
ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะมา บัด
นี& ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ก็มีอยู่
มากแล้ว ฉะนั& นเราจึงรู้ ว่า บัด
นี& เป็นวาระสุดท้ายแล้ว
19 เขาเหล่านั& นได้ออกไปจาก
พวกเรา แต่เขาเหล่านั&นก็ไม่ใช่
พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวก
ของเรา เขาจะอยู่กับเราต่อไป
แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ� งก็เป็น
ที�ปรากฏชัดแล้วว่า เขาเหล่านั&น
หาใช่พวกของเราทุกคนไม่
20 ท่านทั& งหลายได้รับการทรง
เจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิX แล้ว
และท่านกรู้็ทุกสิ�ง
21 ข้าพเจ้าเขียนมายังท่ านทั& ง
หลายมิใช่เพราะท่านไม่รู้ ความ
จริง แต่เพราะท่านทั& 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
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แล้ว และรู้ ว่าคาํมุสาไม่ได้มา
จากความจริงเลย
22 ใครเล่าเป็นผู้ที� พูดมุสา ไม่
ใช่ใครอื�น แต่เป็นผู้ที�ปฏิเสธว่า
พระเยซูมิใช่พระคริสต์ ผู้ ใดที�
ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้
นั& นแหละเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระ
คริสต์
23 ผู้ใดที�ปฏิเสธพระบุตร ผู้นั&น
กไ็ม่มีพระบิดา แต่ผู้ใดที�รับพระ
บุตร ผู้นั&นกม็ีพระบิดาด้วย
24 เหตุฉะนั&น จงให้ข้อความที�
ท่านได้ยินมาตั& งแต่ต้นนั& นดาํรง
อยู่กับท่านเถิด ถ้าข้อความที�
ท่านได้ยินตั& งแต่ต้นนั& นดาํรงอยู่
กับท่าน ท่านจะตั& งมั�นคงอยู่ใน
พระบุตรและในพระบิดาด้วย
25 นี� แหละเป็นพระสัญญาซึ� ง
พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เรา
คือชีวิตนิรันดร์นั�นเอง
26 ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี& ถึง
ท่านเกี� ยวกับคนเหล่านั& นที� ล่อ
ลวงท่าน
27 แต่การเจิมซึ� งท่านทั& งหลาย
ได้รับจากพระองค์นั& นดาํรงอยู่
กับท่าน และท่านไม่จาํเป็นต้อง
ให้ ใครมาสอนท่ านทั& งหลาย
เพราะว่าการเจิมนั&นสอนท่านให้
รู้ทุกสิ�ง และเป็นความจริง ไม่ใช่
ความเท็จ การเจิมนั& นได้สอน
ท่ านทั& งหลายมาแล้ วอย่ างไร
ท่านกจ็งตั& งมั�นคงอยู่ในพระองค์

อย่างนั&น
28 และบัดนี& ลูกเล็กๆทั& งหลาย
เอ๋ย จงดาํรงอยู่ในพระองค์ เพื�อ
ว่าเมื� อพระองค์ทรงมาปรากฏ
เราทั& งหลายจะได้มีใจกล้า และ
ไม่มี ความละอายจาํ เพาะพระ
องค์เมื�อพระองค์เสดจ็มา
29 ถ้าท่านทั&งหลายรู้ว่าพระองค์
ทรงเป็นผู้ชอบธรรม ท่านก็รู้
ว่าทุกคนที� ประพฤติตามความ
ชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์
ด้วย

 ผูเ้ชื�อเป็นบุตรของพระเจ้า

3
จงดูเถิด พระบิดาทรงโปรด
ประทานความรักแก่ เราทั& ง

หลายเพียงไร ที� เราจะได้ชื� อว่า
เป็นบุตรของพระเจ้า เหตุที�โลก
ไม่รู้จักเราทั&งหลาย กเ็พราะเขา
ไม่รู้จักพระองค์
2ท่านที�รักทั&งหลาย บัดนี& เราทั&ง
หลายเป็นบุตรของพระเจ้า และ
ยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื& องหน้า
เราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู้ ว่า
เมื� อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั&น
เราทั& งหลายจะเป็นเหมือนพระ
องค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระ
องค์อย่างที�พระองค์ทรงเป็นอยู่
นั&น
3และทุกคนที�มีความหวังเช่นนี&
ในพระองค์ ก็ย่อมชาํระตนให้
บริสุทธิX เหมือนอย่างที�พระองค์
ทรงบริสุทธิX

(@@) ? 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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หน้า 2475 ? ยอห์น C

4ผู้ใดที�กระทาํบาปกล็ะเมิดพระ
ราชบัญญัติด้วย เพราะความ
บาปเป็ นสิ� งที� ละเมิ ดพระราช
บัญญัติ
5 ท่ านทั& งหลายก็ รู้ อยู่ แล้ วว่ า
พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื� อนาํ
บาปทั&งหลายของเราไปเสีย และ
บาปในพระองค์ไม่มีเลย

จงระวงั "มนุษยเ์ก่า"
ที�ยงัคงทําบาปอยู่

6คนใดที� อาศัยอยู่ ในพระองค์
คนนั& นไม่กระทาํบาป ผู้ ใดที�
กระทาํบาป ผู้นั& นยังไม่ได้เห็น
พระองค์ และยังไม่ได้รู้ จักพระ
องค์
7ลูกเลก็ๆทั& งหลายเอ๋ย อย่าให้
ใครชักจูงท่านให้หลง ผู้ที�
ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้
ชอบธรรม เหมือนอย่างพระ
องค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม
8 ผู้ที�กระทาํบาปก็มาจากพญา-
มาร เพราะว่าพญามารได้กระทาํ
บาปตั& งแต่เริ�มแรก พระบุตร
ของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็
เพราะเหตุนี&  คือเพื�อทรงทาํลาย
กิจการของพญามารเสีย
9ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผู้นั& น
ไม่กระทาํบาป เพราะเมล็ดของ
พระองค์ดาํรงอยู่ในผู้นั& น และ
เขากระทาํบาปไม่ได้ เพราะเขา
บังเกิดจากพระเจ้า
10 ดังนี& แหละจึงเห็นได้ว่าผู้ ใด

เป็นบุตรของพระเจ้า และผู้ใด
เป็นลูกของพญามาร คือว่าผู้ใด
ที� มิ ได้ประพฤติตามความชอบ
ธรรม และไม่รักพี� น้องของตน
ผู้นั&นกม็ิได้มาจากพระเจ้า
คริสเตียนตอ้งรกัซึ�งกนัและกนั
11 นี� เป็นคาํสั� งสอนที� ท่ านทั& ง
หลายได้ ยินมาตั& งแต่ เริ� มแรก
คือให้เราทั& งหลายรักซึ� งกันและ
กัน
12 อย่าเป็นเหมือนคาอินที� มา
จากมารร้ายนั& น และได้ฆ่าน้อง
ชายของตนเอง และเหตุใดเขา
จึงฆ่าน้องชาย กเ็พราะการกระ-
ทาํของเขาชั� ว และการกระทาํ
ของน้องชายนั&นชอบธรรม
13 พี� น้องทั& งหลายของข้าพเจ้า
เอ๋ย อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี&
เกลียดชังท่าน
14 เราทั& งหลายรู้ ว่า เราได้พ้น
จากความตายไปสู่ ชี วิตแล้ว ก็
เพราะเรารักพี�น้อง ผู้ใดที�ไม่รัก
พี� น้องของตน ผู้นั& นก็ยังอยู่ใน
ความตาย
15 ผู้ใดเกลียดชังพี� น้องของตน
ผู้นั& นก็เป็นฆาตกร และท่านทั& ง
หลายก็รู้แล้วว่า ไม่มีฆาตกร
คนใดที�มีชีวิตนิรันดร์ดาํรงอยู่ใน
เขาเลย
16 ดังนี& แหละเราจึงรู้ จักความ
รักของพระเจ้า เพราะว่าพระ
องค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชี วิต

(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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หน้า 2476? ยอห์น C, A

ของพระองค์ เพื� อเราทั& งหลาย
และเราทั& งหลายก็ควรจะปล่อย
วางชีวิตของเราเพื�อพี�น้อง
17 แต่ถ้าผู้ใดมีทรัพย์สมบัติใน
โลกนี&  และเห็นพี� น้องของตน
ขัดสน และยังใจจืดใจดาํไม่สง-
เคราะห์เขา ความรักของพระ
เจ้าจะดาํรงอยู่ ในผู้ นั& นอย่างไร
ได้
18 ลูกเล็กๆทั& งหลายของข้าพ-
เจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคาํ
พูดและด้วยลิ& นเท่านั& น แต่จง
รักกันด้วยการกระทาํและด้วย
ความจริง

จะมีความมั �นใจใน
การอธิษฐานไดอ้ย่างไร

19 และโดยเหตุนี&  เราจึงรู้ว่าเรา
อยู่ ฝ่ายความจริง และจะได้
ตั& งใจของเราให้แน่วแน่จาํเพาะ
พระองค์
20 เพราะถ้าใจของเรากล่าวโทษ
ตัวเรา พระเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่า
ใจของเรา และพระองค์ทรง
ทราบทุกสิ�ง
21 ท่านที�รักทั&งหลาย ถ้าใจของ
เราไม่ได้กล่าวโทษเรา เราก็มี
ความมั�นใจจาํเพาะพระเจ้า
22 และเราขอสิ� งใดก็ตามเราก็
จะได้สิ�งนั&นจากพระองค์ เพราะ
เรารักษาพระบัญญัติ ของพระ
องค์และปฏิบัติสิ� งเหล่านั& นซึ� ง
เป็ นที� พอพระทั ยในสายพระ

เนตรของพระองค์
23 และนี� เป็นพระบัญญัติของ
พระองค์ คือให้เราทั& งหลาย
เชื� อในพระนามของพระเยซู
คริสต์พระบุตรของพระองค์และ
ให้เรารักซึ� งกันและกัน ตามที�
พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้แก่เรา
แล้ว
24 และทุกคนที� รักษาพระบัญ-
ญัติ ของพระองค์ก็อยู่ ในพระ
องค์ และพระองค์ทรงสถิตอยู่
ในคนนั& น ด้วยเหตุนี& เราจึงรู้ ว่า
พระองค์ทรงสถิตอยู่ ในเราโดย
พระวิญญาณซึ� งพระองค์ได้ทรง
โปรดประทานแก่เราแล้ว

จงพิสูจนวิ์ญญาณทั5งหลาย

4
ท่านที�รักทั&งหลาย อย่าเชื�อ
วิญญาณเสียทุกๆวิญญาณ

แต่จงพิสูจน์ วิญญาณเหล่านั& น
ว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่ เพราะ
ว่ามีผู้พยากรณ์เท ็จเป็นอันมาก
ออกเที�ยวไปในโลก
2โดยข้อนี& ท่านทั&งหลายก็จะรู้จัก
พระวิญญาณของพระเจ้า คือ
วิญญาณทั& งปวงที�ยอมรับว่าพระ
เยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์
วิญญาณนั&นกม็าจากพระเจ้า
3และวิญญาณทั& งปวงที� ไม่ยอม
รับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมา
เป็นมนุษย์ วิญญาณนั&นก็ไม่ได้
มาจากพระเจ้า วิญญาณ
นั& นแหละเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระ

(?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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หน้า 2477 ? ยอห์น A

คริสต์ ซึ� งท่านทั&งหลายได้ยินว่า
จะมา และบัดนี& กอ็ยู่ในโลกแล้ว
4ลูกเล็กๆทั& งหลายเอ๋ย ท่าน
เป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขา
เหล่านั& น เพราะว่าพระองค์
ผู้ สถิตอยู่ ในท่ านทั& งหลายเป็น
ใหญ่กว่าผู้นั&นที�อยู่ในโลก
5เขาเหล่านั&นเป็นฝ่ายโลก เหตุ
ฉะนั& นเขาจึงพูดตามโลก และ
โลกกฟั็งเขา
6 เราทั& งหลายเป็นฝ่ายพระเจ้า
ผู้ที� รู้จักพระเจ้ากฟั็งเรา และผู้ที�
ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเรา
ดังนี& แหละเราทั& งหลายจึงรู้ จัก
วิญญาณแห่งความจริงและวิญ-
ญาณแห่งความเทจ็

พระเจ้าทรงเป็นความรกั
7ท่านที�รักทั&งหลาย ขอให้เรารัก
ซึ�งกันและกัน เพราะว่าความรัก
มาจากพระเจ้า และทุกคนที�รักก็
บังเกิดจากพระเจ้าและรู้ จักพระ
เจ้า
8 ผู้ ที� ไม่ รั กก็ ไม่ รู้ จั กพระเจ้ า
เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความ
รัก
9โดยข้อนี& ความรักของพระเจ้า
ที� มี ต่ อเราทั& งหลายก็ เ ป็ นที�
ประจักษ์แล้ว เพราะว่าพระเจ้า
ทรงใช้พระบุตรองค์ เดียวของ
พระองค์ที� บังเกิดมาให้เสด็จเข้า
มาในโลก เพื�อเราทั&งหลายจะได้
ดาํรงชีวิตโดยพระบุตรนั&น

10 ในข้อนี& แหละเป็นความรัก มิ
ใช่ที� เรารักพระเจ้า แต่ที�พระ
องค์ทรงรักเรา และทรงใช้พระ
บุตรของพระองค์ให้ เป็นผู้ ลบ
ล้างพระอาชญาที� ตกกับเราทั& ง
หลาย เพราะบาปของเรา
11 ท่านที� รักทั& งหลาย ถ้าพระ
เจ้าทรงรักเราทั&งหลายเช่นนี&  เรา
กค็วรจะรักซึ�งกันและกันด้วย
12 ไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าไม่
ว่าเวลาใด ถ้าเราทั&งหลายรักซึ� ง
กันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิต
อยู่ในเราทั&งหลาย และความรัก
ของพระองค์กส็มบูรณ์อยู่ในเรา
13 ดังนี& แหละเราทั& งหลายจึงรู้
ว่า เราอยู่ในพระองค์และพระ
องค์ทรงสถิตอยู่ในเรา เพราะ
พระองค์ได้ทรงโปรดประทาน
พระวิญญาณของพระองค์แก่เรา
14 และเราทั& งหลายได้เห็นและ
เป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้
พระบุตรให้เสด็จมาเป็นพระผู้
ช่วยให้รอดของโลก
15 ผู้ใดยอมรับว่า พระเยซูทรง
เป็นพระบุตรของพระเจ้า พระ
เจ้ากท็รงสถิตอยู่ในคนนั&น และ
คนนั&นอยู่ในพระเจ้า
16 เราทั& งหลายจึงรู้ และเชื� อใน
ความรักที� พระเจ้าทรงมี ต่อเรา
พระเจ้าทรงเป็นความรัก และผู้
ใดที� อยู่ ในความรักก็อยู่ในพระ
เจ้า และพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่

(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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ในผู้นั&น
17 ในข้อนี& แหละความรักของ
เราจึงสมบูรณ์ เพื�อเราทั&งหลาย
จะได้มีความกล้าในวันพิพากษา
เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่าง
ไร เราทั&งหลายกเ็ป็นอย่างนั&นใน
โลกนี&
18 ในความรักนั& น ไม่มีความ
กลัว แต่ความรักที�สมบูรณ์นั& น
ก็ได้ขจัดความกลัวเสีย ด้วยว่า
ความกลัวทาํให้ทุกข์ทรมานและ
ผู้ ที� มีความกลัวก็ยังไม่มีความ
รักที�สมบูรณ์
19 เราทั&งหลายรักพระองค์  ก็
เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน
20 ถ้าผู้ ใดว่า "ข้าพเจ้ารักพระ
เจ้า" และยังเกลียดชังพี� น้อง
ของตน ผู้นั& นก็เป็นคนพูดมุสา
เพราะว่าผู้ที�ไม่รักพี� น้องของตน
ที�แลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้า
ที�ไม่เคยเห็นอย่างไรได้
21 พระบัญญัตินี& เราทั& งหลายก็
ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คน
ที�รักพระเจ้านั&นรักพี�น้องของตน
ด้วย

ผูที้�บงัเกิดจากพระเจ้า
ก็มีชยัชนะแก่โลก

5
ผู้ ใดเชื� อว่าพระเยซูทรงเป็น
พระคริสต์ ผู้นั& นก็บังเกิด

จากพระเจ้า และทุกคนที�รักพระ
องค์ผู้ทรงให้กาํเนิดนั& นก็รักคน
ที�บังเกิดจากพระองค์ด้วย

2 เมื� อเราทั& งหลายรักพระเจ้ า
และได้ รั กษาพระบัญญัติ ของ
พระองค์ เราจึงรู้ว่าเรารักคนทั&ง
หลายที�เป็นบุตรของพระเจ้า
3เพราะนี�แหละเป็นความรักต่อ
พระเจ้า คือที� เราทั& งหลายรักษา
พระบัญญัติของพระองค์ และ
พระบัญญัติของพระองค์นั& นไม่
เป็นที�หนักใจ
4ด้วยว่าผู้ ใดที� บังเกิดจากพระ
เจ้าก็มีชัยชนะต่อโลก และนี�
แหละเป็นชัยชนะซึ� งได้มีชัยต่อ
โลก คือความเชื� อของเราทั& ง
หลายนี� เอง
5ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที�
เชื� อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตร
ของพระเจ้า
6นี�แหละคือผู้ที� ได้เสด็จมาด้วย
นํ&าและพระโลหิต คือพระเยซู
คริสต์ ไม่ใช่ด้วยนํ&าอย่างเดียว
แต่ด้วยนํ&าและพระโลหิต และ
พระ วิ ญญาณทรงเป็ นพยาน
เพราะพระ วิ ญญาณทรงเ ป็ น
ความจริง
7เพราะมีพยานอยู่สามพยานใน
สวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ
และพระวิญญาณบริสุทธิX  และ
พยานทั&งสามนี& เป็นองค์เดียวกัน
8มีพยานอยู่สามพยานในแผ่น
ดินโลก คือพระวิญญาณ นํ&า
และพระโลหิต และพยานทั& ง
สามนี& สอดคล้องกัน

(?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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9 ถ้ าเรายั งรับพยานหลั กฐาน
ของมนุษย์ พยานหลักฐานของ
พระเจ้าก็ยิ� งใหญ่กว่า เพราะนี�
คือพยานหลักฐานของพระเจ้า
ซึ� งพระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึง
พระบุตรของพระองค์
10 ผู้ที� เชื� อในพระบุตรของพระ
เจ้ากม็ีพยานอยู่ในตัวเอง ผู้ที�ไม่
เชื� อพระเจ้าก็ได้กระทาํให้พระ
องค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิ
ได้เชื� อพยานหลักฐานที�พระเจ้า
ได้ทรงเป็นพยานถึ งพระบุตร
ของพระองค์

ผูที้�เชื�อ
ก็มีชีวิตนิรนัดร์

11 และพยานหลักฐานนั& นก็คือ
ว่า พระเจ้าได้ทรงโปรดประทาน
ชีวิตนิรันดร์แก่เราทั&งหลาย และ
ชีวิตนี& มีอยู่ ในพระบุตรของพระ
องค์
12 ผู้ที� มีพระบุตรก็มีชีวิต ผู้ที�
ไม่มีพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่มี
ชีวิต
13 ข้อความเหล่านี& ข้ าพเจ้าได้
เขียนมาถึงท่านทั& งหลายที� เชื� อ
ในพระนามของพระบุ ตรของ
พระเจ้า เพื�อท่านทั&งหลายจะได้
รู้ว่า ท่านมีชีวิตนิรันดร์ และเพื�อ
ท่ านจะได้ เชื� อในพระนามของ
พระบุตรของพระเจ้า
14 และนี� คือความมั� นใจที� เรามี
ต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอ

สิ� งใดตามพระประสงค์ของพระ
องค์ พระองค์กท็รงโปรดฟังเรา
15 และถ้าเรารู้ว่า พระองค์ทรง
โปรดฟังเรา เมื� อเราทูลขอสิ� ง
ใดๆ เรากรู้็ว่าเราได้รับตามที�เรา
ทูลขอจากพระองค์นั&น
16 ถ้ าผู้ ใดเห็นพี� น้ องของตน
กระทาํบาปอย่างหนึ� งอย่างใดที�
ไม่นาํไปสู่ความตาย ผู้นั&นจงทูล
ขอ และพระองค์ก็จะทรงประ-
ทานชี วิตแก่ ผู้ นั& นที� ได้กระทาํ
บาปซึ� งไม่ ได้นาํไปสู่ ความตาย
บาปที� นาํ ไปสู่ ความตายก็ มี
ข้าพเจ้ามิ ได้ ว่าให้ เขาอธิษฐาน
สาํหรับบาปอย่างนั&น
17 การอธรรมทุกอย่างเป็นบาป
แต่บาปที�ไม่ได้นาํไปสู่ความตาย
กม็ี
18 เราทั&งหลายรู้ว่า คนใดที�บัง-
เกิดจากพระเจ้าก็ไม่กระทาํบาป
แต่ว่าคนที� บังเกิดจากพระเจ้าก็
ระวังรักษาตัว และมารร้ายนั& น
ไม่แตะต้องเขาเลย
19 เราทั& งหลายรู้ ว่าเราเป็นของ
พระเจ้า และชาวโลกทั& งสิ& นตก
อยู่ใต้อาํนาจของความชั�ว
20 และเราทั&งหลายรู้ว่าพระบุตร
ของพระเจ้าเสดจ็มาแล้ว และได้
ทรงประทานความเข้าใจแก่เรา
เพื� อให้ เรารู้ จักพระองค์ผู้ เที� ยง
แท้ และเราทั& งหลายอยู่ในพระ
องค์ผู้เที�ยงแท้นั&น คืออยู่ในพระ

(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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เยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์
นี�แหละเป็นพระเจ้าเที�ยงแท้และ
เป็นชีวิตนิรันดร์

21 ลูกเล็กๆทั& งหลายเอ๋ย จง
ระวังรักษาตั วไว้ให้ พ้นจากรูป
เคารพ เอเมน
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