
พ ร ะ ธ ร ร ม  1 ยอหน  1 John 

1 เราประกาศแกทาน ถึงพระวาทะแหงชีวิตซึ่งดํารงอยูตั้งแตปฐมกาล 

ซึ่งเราไดยิน ไดเห็นกับตา ไดพินิจดู และไดสัมผัสดวยมือของเรา 
2ชีวิตนี้ไดปรากฏขึ้นแลว 
เราไดเห็นและไดเปนพยานและเราประกาศใหทานทราบถึงชีวิตนิรันดรนี้ 
ซึ่งดํารงอยูกับพระบิดา และไดปรากฏแกเรา 
3เราประกาศใหทานทราบถึงสิ่งท่ีเราไดเห็นและไดยิน 
เพื่อทานจะไดรวมสามัคคีธรรมกับเราดวย 
และอันท่ีจริงการสามคัคีธรรมกับเราคือการสามัคคีธรรมกับพระบิดา 
และกับพระบุตรของพระองคคือพระเยซูคริสต 
4เราเขียนขอความเหลานี้มาเพื่อใหความชื่นชมยินดีของเรา1ท้ังหลายเต็มบริบู
รณ 
 
ดําเนนิในความสวาง 
5 นี่เปนขอความซึ่งเราไดยินจากพระองคและประกาศแกทาน 
คือพระเจาทรงเปนความสวาง ในพระองคไมมีความมืดเลย 
6ถาเราอางวามีสามัคคีธรรมกับพระองค แตยังดําเนินในความมืด เราก็มุสา 
และไมไดดําเนินชีวิตโดยความจริง  
7 แตถาเราดําเนินในความสวาง 
เหมือนอยางท่ีพระองคประทับในความสวาง เราก็รวมสามัคคีธรรมกัน 
และพระโลหิตของพระเยซูพระบุตรของพระองคก็ชําระเราพนจากบาปทั้งปวง2  
8 ถาเราอางวาไมมีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงไมไดอยูในเราเลย 
9ถาเราสารภาพบาปของเรา 

                                      
1 1:4 บางตนฉบับวา ของทาน 
2 1:7 หรือ ทุกอยาง 



พระองคทรงสัตยซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงอภัยบาปผิดของเรา 
และชําระเราใหพนจากความอธรรมทั้งสิ้น 10ถาเราอางวาไมไดทําบาป 
ก็เทากับหาวาพระองคเปนผูมุสา 
และพระดํารัสของพระองคมิไดอยูในชีวิตของเราเลย 
 
 

2 ลูกท่ีรัก ขาพเจาเขียนมาถึงพวกทานเชนนี้ เพื่อทานจะไมทําบาป 

แตถาผูใดทําบาป เรามีพระองคผูทูลแกตางตอพระบิดาเพื่อเราทั้งหลาย 
คือพระเยซูคริสต องคผูชอบธรรม 
2พระองคทรงเปนเครื่องบูชาลบบาปของเราทั้งหลาย3 
และมิใชเพียงบาปของเราเทานั้น แตบาปของคนทั้งโลกดวย  
3 ถาเราเชื่อฟงพระบัญชาของพระองค เราก็รูแนวาเรารูจักพระองค  
4 ผูท่ีพูดวา “ เรารูจักพระองค”  แตไมทําตามสิ่งท่ีทรงบัญชา 
ผูนั้นก็โกหกและความจริงมิไดอยูในเขาเลย 
5แตถาผูใดเชื่อฟงพระดํารัสของพระองคอยางแทจริง 
ความรักของพระเจา4ก็เต็มบริบูรณอยูในผูนั้น 
ดวยวิธีนี้เราจึงรูวาเราอยูในพระองค คือ 6ผูใดอางวาอยูในพระองค 
ผูนั้นตองดําเนินชีวิตอยางท่ีพระเยซูไดทรงดําเนิน 
7 เพื่อนที่รัก ขาพเจามิไดเขียนบัญญัติใหมถึงทาน 
นี่เปนบัญญัติเกาซึ่งทานมีมาตั้งแตแรก บัญญัติเกา 
เปนเรื่องราวที่ทานเคยไดยินมาแลว 
8แตจะวาขาพเจาเขียนบัญญัติใหมถึงทานก็ได 

                                      
3 2:2 หรือ พระองคทรงเปนผูหันพระพิโรธของพระเจาไปเสีย 
ทรงรับความบาปของเราไป 
4 2:5 หรือ ความรักท่ีมีตอพระเจา 



ทานเห็นสัจจะของบัญญัตินี้ไดในพระองคและในทานเอง 
เพราะความมืดกําลังผานพนไป และความสวางแทกําลังสองแสงอยูแลว 
9
 ผูใดอางวาอยูในความสวางแตเกลียดชังพี่นองของตนก็ยังอยูในความมื
ด  10ผูท่ีรักพี่นองของตนก็อยูในความสวาง และไมมีอะไรในผูนั้น5 
ท่ีทําใหตัวเขาสะดุด 11แตผูท่ีเกลียดชังพี่นองของตนก็อยูในความมืด 
และเดินวนเวียนอยูในความมืด เขาไมรูวาตนกําลังไปไหน 
เพราะความมืดทําใหเขาตาบอด  
 
 12ลูกท้ังหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน  
  เพราะทรงอภัยบาปผิดของทานแลว 
เนื่องดวยพระนามของพระองค  
 13บิดาท้ังหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน 
  เพราะทานไดรูจักพระองคผูทรงดํารงอยูตั้งแตปฐมกาล  
 หนุมสาวท้ังหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน  
  เพราะทานไดชนะมารรายนั้น  
 ลูกท้ังหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน  
  เพราะทานไดรูจักพระบิดา 
 14บิดาท้ังหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน 
  เพราะทานไดรูจักพระองคผูทรงดํารงอยูตั้งแตปฐมกาล 
 หนุมสาวท้ังหลาย ขาพเจาเขียนถึงทาน 
  เพราะทานเขมแข็ง 
 และพระวจนะของพระเจาดํารงอยูในทาน 
  และทานไดชนะมารรายนั้น 

                                      
5 2:10 หรือ ในนั้น 



 
อยารกัโลก 
15 อยารักโลกหรือสิ่งใดๆ ในโลก ถาผูใดรักโลก 
ความรักของพระบิดาก็มิไดอยูในผูนั้น 16เพราะทุกสิ่งในโลก 
ไมวาจะเปนตัณหาของเนื้อหนัง ตัณหาของตา 
และความทะนงในสิ่งท่ีตนมีหรือทํา มิไดมาจากพระบิดาแตมาจากโลก 
17โลกกับความปรารถนาตางๆ ของโลกก็ลวงไป 
แตผูท่ีทําตามน้ําพระทัยของพระเจาดํารงอยูตลอดกาล 
 
เตอืนใหระวงัปฏิปกษของพระครสิต 
18 ลูกท่ีรัก บัดนี้เปนวาระสุดทายแลว 
และตามที่ทานไดยินมาวาปฏิปกษของพระคริสตกําลังมานั้น 
แมกระท่ังเด๋ียวนี้ปฏิปกษพระคริสตก็มีมามากมายแลว ดวยวิธีนี้ 
เราจึงรูวานี่คือวาระสุดทาย 19พวกเขาไดจากพวกเราไป แตท่ีจริงแลว 
เขาไมใชพวกเรา เพราะถาใช เขาก็คงอยูกับเราตอไป 
แตการที่เขาจากไปแสดงวาไมมีพวกเขาสักคนเดียวท่ีเปนพวกเรา  
20 แตทานทั้งหลายไดรับการเจิมจากองคบรสิุทธิ์แลว 
และพวกทานทุกคนก็รูความจริง6 21ที่ขาพเจาเขียนมานี้ 
มิใชเพราะทานไมรูความจริง แตเพราะทานรู และเพราะไมมีความเท็จใดๆ 
มาจากความจริง 22ใครเลาคือคนโกหก? 
ก็คือคนที่ปฏิเสธวาพระเยซูมิใชพระคริสต 
คนเชนนี้แหละคือปฏิปกษของพระคริสต เขาปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร 
23ผูใดปฏิเสธพระบุตรก็ไมมีพระบิดา ผูใดรับพระบุตรก็มีพระบิดาดวย  

                                      
6 2:20 ตนฉบับบางสาํเนาวา และพวกทานก็รูทุกสิ่ง 



24 จงใหสิ่งท่ีทานไดยินมาตั้งแตแรกดํารงอยูในทาน 
หากสิ่งนี้ดํารงอยูในทาน ทานก็จะดํารงอยูในพระบุตรและในพระบิดาดวย 
25และนี่คือสิ่งท่ีพระองคไดทรงสัญญาไวกับเรา คือชีวิตนิรันดรนั่นเอง 
26
 ขาพเจาเขียนขอความเหลานี้มาถึงทานเกี่ยวกับบรรดาผูพยายามชักจูงใ
หทานหลงผิด 27สวนทานท้ังหลาย 
การเจิมท่ีทานไดรับจากพระองคก็ดํารงอยูในทาน 
จึงไมจําเปนตองมีใครสอนทาน แตเพราะการเจิมของพระองคสอนทานทุกสิ่ง 
และเพราะการเจิมนั้นจริงแทไมปลอมแปลง จงดํารงอยูในพระองค 
ดังท่ีการเจิมไดสอนทานไวแลว 
 
บตุรของพระเจา 
28 และบัดนี้ลูกท่ีรัก จงดํารงอยูในพระองคสืบไป 
เพื่อวาเม่ือพระองคทรงปรากฏ 
เราท้ังหลายจะมั่นใจและไมละอายตอเบื้องพระพักตรพระองคเม่ือเสด็จมา  
29 หากทานรูวาพระองคทรงชอบธรรม 
ทานยอมรูวาทุกคนที่กระทําสิ่งท่ีถูกตองไดบังเกิดจากพระองค 

3 พระบิดาทรงสําแดงความรักอันใหญหลวงในการใหเราไดชื่อวา 

ลูกของพระเจา! และเราก็เปนเชนนั้น! 
เหตุท่ีโลกไมรูจักเราก็เพราะโลกไมรูจักพระองค 2เพื่อนที่รัก 
บัดนี้เราเปนลูกของพระเจา ภายหนาเราจะเปนอยางไรเรายังไมรู 
แตเรารูวาเม่ือพระองคทรงปรากฏ7เราจะเปนเหมือนพระองค 
เ พ ร า ะ เ ร า จ ะ เ ห็นพระองคอยางท่ีพระองคทรงเปน 

                                      
7 3:2 หรือ เม่ือสิ่งนี้ไดรับการเปดเผย 



3ทุกคนที่มีความหวังในพระองคเชนนี้ยอมชําระตนเองใหบริสุทธิ์ 
เหมือนอยางท่ีพระองคทรงบริสุทธิ์  
4 ทุกคนที่ทําบาปยอมละเมิดบทบัญญัติ อันท่ีจริง 
ความบาปก็คือการละเมิดบทบัญญัติ 
5แตทานท้ังหลายรูวาพระองคไดมาเพื่อขจัดบาปของเรา 
และในพระองคไมมีความบาป 6ไมมีใครที่อยูในพระองคแลวยังทําบาปตอไป 
คนที่ทําบาปตอไปยังไมไดเห็นและไมไดรูจักพระองค 
7 ลูกท่ีรัก อยาปลอยใหใครมาชักจูงทานใหหลงผิด 
ผูซึ่งกระทําสิ่งท่ีถูกตองก็เปนคนชอบธรรมเหมือนอยางท่ีพระองคทรงชอบธรรม 
8ผูท่ีกระทําบาปก็มาจากมาร เพราะมารกระทําบาปมาตั้งแตปฐมกาล 
เหตุท่ีพระบุตรของพระเจาเสด็จมาก็คือ เพื่อทําลายกิจการของมาร 
9ไมมีใครที่เกิดจากพระเจาแลวยังคงทําบาปตอไป 
เพราะคุณลักษณะแบบพระเจาดํารงอยูในเขา เขาไมอาจทําบาปตอไป 
เพราะเขาไดบังเกิดจากพระเจา 10เชนนี้แหละ 
เ ร า จึงรูวาใครเปนลูกของพระเจา และใครเปนลูกของมาร กลาวคือ 
ผูใดไมกระทําสิ่งท่ีถูกตอง ผูใดไมรักพี่นองของตน ผูนั้นไมใชลูกของพระเจา 
 
รกัซึง่กนัและกนั 
11  นี่เปนขอความที่ทานทั้งหลายไดยินมาตั้งแตแรก 
คือเราควรรักซึ่งกันและกัน 
12อยาเปนอยางคาอินผูเปนฝายมารและฆานองชายของตน 
ทําไมเขาจึงฆานอง? ก็เพราะการกระทําของตนชั่วราย 
และการกระทําของนองชอบธรรม 13พี่นองทั้งหลาย 
อยาแปลกใจถาโลกนี้เกลียดชังทาน 14เรารูวาเราผานพนความตายเขาสูชีวิต 
เพราะเรารักพี่นองของเรา ผูใดไมรักผูนั้นยังคงอยูในความตา ย  



15ผูใดเกลียดชังพี่นองของตน ผูนั้นเปนฆาตกร 
ทานท้ังหลายรูวาไมมีฆาตกรคนไหนมีชีวิตนิรันดรในพระองค 
16 เชนนี้ เราจึงรูวาความรักคืออะไร 
คือท่ีพระเยซูคริสตทรงสละพระชนมชีพของพระองคเพื่อเรา 
และเราควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่นอง 
17ถาผูใดมีทรัพยสิ่งของและเห็นพี่นองของตนขัดสน แตยังไมสงสารเขา 
ความรักของพระเจาจะอยูในผูนั้นไดอยางไร? 18ลูกท่ีรัก 
อยาใหเรารักกันดวยวาจาและลิน้ 
แตใหเรารักกันดวยการกระทําและดวยความจริง 
19นี่เปนวิธีท่ีทําใหเรารูวาเราอยูฝายความจริง 
และทําใหใจเราสงบตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
20แมในยามที่ใจของเรากลาวโทษตนเอง เพราะพระเจาทรงยิ่งใหญกวาใจเรา 
และพระองคทรงทราบทุกสิ่ง  
21 เพื่อนที่รัก ถาใจเราไมกลาวโทษตัวเอง 
เราก็ม่ันใจตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
22และไดรับทุกสิ่งท่ีเราทูลขอจากพระองค 
เพราะเราเชื่อฟงพระบัญชาและกระทําสิ่งท่ีพระองคพอพระทัย 
23พระบัญชาของพระองคคือใหเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต 
พระบุตรของพระองค และรักซึ่งกันและกันตามที่ทรงบัญชาเราไว 
24ผูใดเชื่อฟงพระบัญชา ผูนั้นก็อยูในพระองค และพระองคทรงอยูในผูนั้น 
เชนนี้เราจึงรูวาพระองคทรงอยูในเรา 
เรารูโดยพระวิญญาณท่ีไดประทานแกเรา 
 
ทดสอบวญิญาณตางๆ  
 



4 เพื่อนที่รัก อยาเชื่อทุกวิญญาณ แตจงทดสอบดูวาวิญญาณนั้นๆ 

มาจากพระเจาหรือไม เพราะมีผูพยากรณเท็จมากมายเขามาในโลก 
2วิธีท่ีจะทําใหทานรูวาเปนพระวิญญาณของพระเจา 
คือวิญญาณใดที่ยอมรับวาพระเยซูคริสตไดทรงบังเกิดเปนมนุษยก็มาจากพระเ
จา 3แตวิญญาณใดท่ีไมยอมรับพระเยซูก็ไมไดมาจากพระเจา 
แตเปนวิญญาณแหงปฏิปกษของพระคริสต ซึ่งทานท้ังหลายไดยินวาจะมา 
และบัดนี้ก็อยูในโลกแลว 
4 ลูกท่ีรัก ทานมาจากพระเจาและไดชนะคนพวกนั้น 
เพราะพระองคผูทรงอยูในทาน ยิ่งใหญกวาผูนั้นซึ่งอยูในโลก 
5คนพวกนั้นมาจากโลก จึงพูดตามมุมมองของโลก และโลกก็ฟงเขา 
6สวนเรามาจากพระเจา ผูใดรูจักพระเจายอมฟงเรา 
แตผูท่ีไมไดมาจากพระเจายอมไมฟงเรา 
เชนนี้เราจึงรูวาเปนพระวิญญาณ8แหงความจริงหรือวิญญาณแหงความเท็จ 
 
ค ว า ม รกัของพระเจากบัความรกัของเรา 
7 เพื่อนที่รักท้ังหลาย ใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะความรักมาจากพระเจา 
ทุกคนที่รักก็ไดบังเกิดจากพระเจาและรูจักพระเจา 8ผูท่ีไมรักก็ไมรูจักพระเจา 
เพราะพระเจาทรงเปนความรัก 
9วิธีท่ีพระเจาทรงสําแดงความรักของพระองคทามกลางเราทั้งหลาย 
คือพระองคไดทรงสงพระบุตรองคเดียวของพระองคเขามาในโลก 
เพื่อเราจะไดมีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้น 10นี่คือความรัก ไมใชท่ีเรารักพระเจา 

                                      
8 4:6 หรือ วิญญาณ 



แตท่ีพระเจาทรงรักเราและสงพระบุตรของพระองคมาเปนเครื่องบูชาลบบาปขอ
ง เ ร า 9  
11 เพื่อนที่รัก ในเมื่อพระเจาทรงรักเรา เราก็ควรรักซึ่งกันและกัน 
12ไมมีใครเคยเห็นพระเจา แตถาเรารักซึ่งกันและกัน พระเจาก็ทรงอยูในเรา 
และความรักของพระองคก็เต็มบริบูรณในเรา 
13 เรารูวาเราอยูในพระองค และพระองคทรงอยูในเรา 
เพราะพระองคไดประทานพระวิญญาณของพระองคแกเรา 
14เราไดเห็นและไดเปนพยานวา 
พระบิดาทรงสงพระบุตรของพระองคมาเปนพระผูชวยใหรอดของโลก 
15ถาผูใดยอมรับวาพระเยซูเปนพระบุตรของพระเจา 
พระเจาก็ทรงอยูในผูนั้นและเขาก็อยูในพระเจา 16เชนนี้ 
เราจึงรูและเชื่อม่ันในความรักท่ีพระเจาทรงมีตอเรา 
 พระเจาทรงเปนความรัก ผูใดอยูในความรักก็อยูในพระเจา 
และพระเจาทรงอยูภายในเขา 17เชนนี้ 
ความรักจึงเต็มบริบูรณทามกลางเราทั้งหลาย 
เพื่อเราจะมีความม่ันใจในวันพิพากษา เพราะในโลกนี้เราเปนเหมือนพระองค 
18ในความรักไมมีความกลัว แตความรักท่ีสมบูรณยอมขจัดความกลัวออกไป 
เ พ ร า ะ ค วามกลัวเกี่ยวของกับการลงโทษผูท่ีกลัวยังไมมีความรักท่ีสมบูร
ณ  
19 เรารักก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน 20ถาผูใดพูดวา 
“ เรารักพระเจา” แตยังเกลียดพี่นองของตน ผูนั้นก็โกหก 
เพราะผูท่ีไมรักพี่นองซึ่งตนมองเห็น 

                                      
9 4:10 หรือ 
มาเปนผูหันพระพิโรธของพระองคไปเสียและทรงรับเอาบาปของเราไป 



ยอมไมสามารถรักพระเจาซึ่งตนมองไมเห็น 
21แ ล ะ พระองคทรงบัญชาเราไววา ผูท่ีรักพระเจาตองรักพี่นองของตนดวย 
 
ความเชือ่ในพระบตุรของพระเจา 
 

5 ทุกคนที่เชื่อวา พระเยซูคือพระคริสตก็บังเกิดจากพระเจา 

และทุกคนท่ีรักบิดายอมรักบุตรของเขาดวย 
2โดยวิธีนี้เราจึงรูวาเรารักคนทั้งหลายที่เปนลูกของพระเจา 
คือโดยการรักพระเจา และทําตามพระบัญชาของพระองค 
3การรักพระเจาคือการเชื่อฟงพระบัญชาของพระเจา 
และพระบัญชาของพระองคก็ไมเหลือบากวาแรง 
4เพราะทุกคนที่เกิดจากพระเจายอมชนะโลก 
และความเชื่อของเรานี่แหละคือชัยชนะที่พิชิตโลก 5ใครเลาชนะโลก? 
ก็คือผูท่ีเชื่อวา พระเยซูเปนพระบุตรของพระเจาพวกเดียวเทานั้น 
6 พระเยซูคริสตคือผูท่ีเสด็จมาโดยน้ําและพระโลหิต 
พระองคมิไดเสด็จมาโดยน้ําเพียงอยางเดียว แตโดยน้ําและพระโลหิต 
และพระวิญญาณทรงเปนพยานให เพราะพระวิญญาณทรงเปนความจริง 
7ดวยวามี 3 สิ่งท่ีเปนพยานคือ 8พระวิญญาณ น้ํา และพระโลหิต 
และทั้งสามนี้สอดคลองกัน 9ถาเรารับคําพยานของมนุษย 
คําพยานของพระเจายอมยิ่งใหญกวา 
เพราะเปนคําพยานจากพระเจาเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค 
10ผูท่ีเชื่อในพระบุตรของพระเจาก็มีคําพยานนี้อยูในใจ 
ผูท่ีไมเชื่อก็หาวาพระเจามุสา 
เพราะไมเชื่อคําพยานที่พระเจาใหเกี่ยวกับพระบุตรของพระองค 
11คําพยานนี้ก็คือ พระเจาประทานชีวิตนิรันดรแกเรา 



และชีวิตนี้อยูในพระบุตรของพระองค 12ผูท่ีมีพระบุตรก็มีชีวิต 
ผูท่ีไมมีพระบุตรของพระองคก็ไมมีชีวิต 
 
บทสรปุ 
13
 ขาพเจาเขียนขอความเหลานี้มาถึงทานท้ังหลายท่ีเชื่อในพระนามแหงพ
ระบุตรของพระเจา เพื่อทานจะรูวาทานมีชีวิตนิรันดร 
14นี่คือความมั่นใจที่เรามีเม่ือเขาเฝาพระเจา 
คือถาเราทูลขอสิ่งใดท่ีสอดคลองกับน้ําพระทัยของพระองค 
พระองคก็ทรงฟงเรา 15และถาเรารูวาพระองคทรงฟงเรา เมื่อเราทูลขอสิ่งใดๆ 
เราก็รูวาจะไดรับสิ่งท่ีเราทูลขอจากพระองค 
16 ถาผูใดเห็นพี่นองของตนทําบาปอยางหนึ่งอยางใดท่ีไมนําไปสูความตาย 
ผูนั้นควรอธิษฐานขอ และพระเจาจะประทานชีวิตแกผูท่ีทําบาป 
ขาพเจาหมายถึงคนที่ทําบาปซึ่งไมนําไปสูความตาย 
บาปที่นําไปสูความตายก็มี 
ขาพเจามิไดกลาววาใหอธิษฐานขอสําหรับคนที่ทําบาปเชนนั้น 
17การอธรรมทั้งปวงลวนเปนความบาป 
แตความบาปที่ไมนําไปสูความตายก็มีอยู  
18 เรารูวาผูท่ีเกิดจากพระเจาไมทําบาปตอไป 
แตพระองคผูบังเกิดจากพระเจาทรงคุมครองเขาไวใหปลอดภัย 
และมารรายไมอาจทําอันตรายเขา 19เรารูวาเราเปนลูกของพระเจา 
และทั่วท้ังโลกอยูใตการควบคุมของมารราย 20เรายังรูดวยวา 
พระบุตรของพระเจาไดเสด็จมา และไดประทานความเขาใจแกเรา 
เพื่อเราจะรูจักพระเจาท่ีแทจริง และเราอยูในพระเจาท่ีแทจริง 
คืออยูในพระเยซูคริสตพระบุตรของพระองค 
พระองคทรงเปนพระเจาแทและเปนชีวิตนิรันดร 



21 ลูกท่ีรัก จงรักษาตนเองใหพนจากรูปเคารพเถิด 
 


