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1 ๑ ยอหน ๒:๘

๑ ยอหน
คํานํา

จดหมายจากยอหน ฉบับที่หน่ึง ฉบับ
ที่สอง และฉบับที่สามนัน้ คาดวาศิษย
เอกของพระ เยซูที่ชื่อยอหนนาจะเป็นผู
เขียน จดหมายทัง้สามฉบับน้ีมีเน้ือหา
เกี่ยว กับความ รัก ทําใหผู ที่เชื่อในพระ
เยซูมัน่ใจยิ่งขึ้นวาพระเจาจะยอมรับ
พวก เขาเสมอ ยอหนเขียนถึงวิธีที่พวก
เขาจะแสดงความ รักที่พวก เขามีตอ
พระเจา นัน่ก็คือรักคนรอบขาง และทํา
ในสิ่งที่พระเจาตองการใหพวกเขาทํา
สวนจดหมายของยอหน ฉบับที่สอง

และที่สาม นัน้ ยอหนบอกใหคริสเตียน
ทัง้หลายรักซึ่งกันและกัน รวมทัง้เตือน
คริสเตียน ใหระวังคําสอนเท็จและระวัง
ตัวอยางทําในสิ่งที่ไมดี

๑ ๑มีเรื่องหน่ึงซึ่งมีมาตัง้แตกอนวัน แรก
ของโลกแลว เป็นเรื่องที่เราไดยินมากับ

หู เห็นมากับตา ไดเพงดูอยางละเอียด และ
ไดสัมผัสมากับมือของเราเอง เรื่อง น้ีเป็น
เรื่องเกี่ยว กับถอยคํา *แหงชีวิต ๒และชีวิต
นัน้เองไดมาปรากฏใหเราเห็น และตอนน้ีเรา
ไดเป็นพยานและประกาศเรื่องของชีวิต นัน้
ใหพวกคุณ คือชีวิตที่จะอยูกับพระเจาตลอด
ไป ชีวิตนัน้อยูกับพระ บิดาและไดมาปรากฏ
ใหเราเห็น ๓ เพราะเราไดเห็นและไดยินเรื่อง
ชีวิตนัน้แลว เราจึงมาบอกใหพวกคุณรูเดี๋ยว
น้ี หวังวาพวกคุณจะไดมีสายสัมพันธกับพวก
เราเหมือน กับที่พวก เรามีสาย สัมพันธกับ
พระบิดาและกับพระ เยซูคริสตพระบุตรของ
พระองคดวย ๔ เพราะอยาง น้ี เราจึงเขียน
เรื่องพวกน้ีใหกับพวกคุณ เพื่อพวกเรา †จะ
ไดมีความสุขอยางเต็มที่

พระเจายกโทษใหกับเรา
๕ น่ีคือเรื่องที่เราไดยินจากพระ เยซูคริสต

เจา และเป็นเรื่องเดียวกับที่เรากําลังบอก
พวกคุณอยูเดี๋ยว น้ี คือพระเจาเป็นความ
สวาง และไมมีความมืดในพระองคเลย ๖ถา

เราบอก วาเรามีสาย สัมพันธกับพระเจา แต
เรายังใชชีวิตอยูในความมืด เราก็โกหกและ
ไม ไดทําตามความ จริง ๗แตถาเราใชชีวิต
อยูในความ สวางเหมือน กับที่พระเจาอยูใน
ความ สวาง เราก็จะมีสาย สัมพันธรวม กัน
และเลือดของพระเยซูพระบุตรของพระเจาก็
ลางความบาปทุกอยางของเราจนหมดสิน้

๘ถาเราบอกวาเราไมมีบาป เราก็หลอกตัว
เอง และไมรูจักความ จริง ๙แตถาเรายอม
สารภาพความ บาปของเรา พระเจาผู รักษา
คําสัญญาและทําในสิ่งที่ถูก ตองเสมอ จะยก
โทษบาปใหกับเรา และจะลางเราใหสะอาด
จากความผิดทุกอยางดวย ๑๐แตถาเราบอก
วา เราไมไดทําบาป เราก็กําลังวาพระเจา
โกหก และคํา พูดของพระองคก็ไมไดอยูใน
ใจเราเลย

พระเยซูเป็นผูชวยใหรอด

๒ ๑ลูกๆที่รัก ผมไดเขียนสิ่งเหลา น้ีถึง
พวกคุณ เพื่อพวกคุณจะไดไมทําบาป

แตถาใครทําบาป เราก็มีพระ เยซูคริสตผู
ซื่อสัตยที่แกตัวแทนเราตอ หน าพระ บิดา
๒พระองคเป็นเครื่องบูชาที่จัดการกับบาป
ของเรา และไมใชแตความ บาปของ เรา
เทานัน้ แตรวมถึงบาปของคนทัง้โลกดวย

๓ถาเรารักษาคํา สัง่ของพระองค เราก็จะ
มัน่ใจไดวาเรารูจักพระองคจริงๆ ๔คนที่พูด
วา “ฉันรูจักพระเจา” แตไม ไดทําตามคํา
สัง่ของพระองค ก็เป็นคนโกหก เขาไม ได
รูจักความ จริง ๕แตคนที่ทําตามคําสัง่ สอน
ของพระเจานัน้ ความรักของพระเจาก็สําเร็จ
ครบ ถวนในคนๆ นัน้อยางแทจริง สิ่งน้ีทําให
เราแนใจวาเราอยูในพระองค ๖คนที่บอกวา
ตัวเองอยูในพระเจา ก็ตองใชชีวิตเหมือนกับ
พระเยซูดวย

คําสั่งใหเรารักคนอื่น
๗ เพื่อนๆที่รัก ผมไมไดเขียนคําสัง่ใหมให

กับคุณ แตเป็นคํา สัง่อัน เกาที่พวกคุณมีอยู
แลวและเคยไดยินมาแลว ๘แตจริงๆแลว
สิ่งที่ผมกําลังเขียนถึงคุณน้ีอาจจะเรียกได
วาเป็นคํา สัง่ใหมก็ได คุณดูไดจากชีวิตของ
พระ คริสต หรือดูจากชีวิตของพวก คุณเอง

*๑:๑ ถอยคํา ในที่น้ีหมายถึง พระคริสต
†๑:๔ พวกเรา สําเนากรีกบางฉบับ ใชคําวา “พวกคุณ”
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แลวจะรูวาคํา สัง่ใหมน้ีเป็นความ จริงเพราะ
ความมืดกําลังผานพนไป และความสวางอัน
แทจริงกําลังสองแสงอยูแลว

๙คนที่พูด วาเขาอยูในความ สวางแตยัง
เกลียด ชังพี่ น องอยู ก็แสดงวาเขายังอยูใน
ความ มืด ๑๐คนที่รักพี่ น องของ เขาก็อยูใน
ความ สวาง ชีวิตของ เขาจะไมมีอะไรไม ดีที่
จะไปทําใหคน อื่นสะดุดทําบาป ๑๑แตคนที่
เกลียด ชังพี่ น องของตนก็ยังอยูในความ มืด
เขายังเดินอยูในความ มืด และก็ไมรูวาตัว
เองเดินไปที่ไหน เพราะความ มืดทําใหตา
ของเขาบอด

๑๒ลูกเล็กๆที่รัก ผมไดเขียนถึงพวกคุณ ก็
เพราะบาปที่พวกคุณไดทํานัน้ พระเจาไดยก
โทษแลวผานทางพระคริสต

๑๓คุณพอทัง้หลาย ผมไดเขียนถึงพวกคุณ
ก็เพราะพวกคุณไดรูจักกับพระองค ผูซึ่งเป็น
อยูตัง้แตเริ่มแรก คนหนุมๆทัง้หลาย ผมได
เขียนถึงพวกคุณ ก็เพราะพวกคุณไดเอาชนะ
มารรายนัน้

๑๔ลูกเล็กๆทัง้ หลาย ผมไดเขียนถึงพวก
คุณ ก็เพราะพวก คุณไดมารูจักกับพระ บิดา
คุณพอทัง้ หลาย ผมไดเขียนถึงพวก คุณ ก็
เพราะพวก คุณไดมารูจักกับพระองคผู ซึ่งได
เป็นอยูตัง้แตเริ่มแรก คนหนุมๆทัง้หลาย ผม
ไดเขียนถึงพวกคุณ ก็เพราะพวกคุณมีกําลัง
มาก และพระ คําของพระเจาอยูในพวก คุณ
ทัง้ หลาย และพวก คุณก็ไดเอาชนะมาร ราย
นัน้

๑๕อยารักโลกหรือรักสิ่งของในโลก น้ีอีก
ตอไป ถาคนไหนรักโลกน้ี คนนัน้ก็ไมไดรัก
พระ บิดา ๑๖ เพราะทุก สิ่งทุก อยางในโลก
น้ี คือกิเลส ตัณหาของสันดาน กิเลส ตัณหา
ของตา และการโออวดในสิ่งที่ทําหรือมี สิ่ง
เหลา น้ีไม ไดมาจากพระบิดา แตมาจากโลก
น้ี ๑๗ โลก น้ีกําลังผานพนไปแลว พรอมๆกับ
กิเลส ตัณหาของมัน แตคนที่ทําตามความ
ตองการของพระเจาจะยังอยูตลอดไป

อยาติดตามศัตรูของพระคริสต
๑๘ลูกๆเอย วันสุดทายใกลมาถึงแลว

อยางที่พวก คุณไดยินแลววาศัตรูของพระ
คริสตกําลังจะมา เดี๋ยวน้ีพวกศัตรูนัน้ก็ไดมา
กันมากมายแลว ซึ่งทําใหเรารูวาวันสุดทาย
ใกลมาถึงแลว ๑๙ศัตรูพวก น้ีเป็นพวกที่ได
เดินออกไปจากพวก เรา แตความ จริงแลว

พวก เขาไม ไดเป็นคนของพวก เราหรอก
เพราะถาเป็นพวก เราจริงก็ตองอยูกับเรา
ตลอดไป แตพวก เขาไดออกไปจากพวก เรา
แลว แสดงวาไมมีใครสัก คน ในพวก เขาที่
เป็นคนของพวกเรา

๒๐พระ คริสตผูบริสุทธิไ์ดเจิมพวกคุณดวย
พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทําใหพวกคุณทุกคนรู
ความ จริง ๒๑ที่ผมเขียนจดหมายมาหาพวก
คุณ ไมใชเพราะพวกคุณไมรูความจริงน้ี แต
เพราะพวก คุณรู แลว และรูดวยวาไมมีคํา
หลอกลวงออกมาจากความจริง

๒๒แลวคนโกหกคือใคร คนโกหกก็คือคน
ที่พูดวาพระเยซูไมใชพระคริสต คนน้ีแหละ
คือศัตรูของพระ คริสตและเป็นคนที่ปฏิเสธ
ทัง้พระ บิดาและพระ บุตรดวย ๒๓ทุก คนที่
ปฏิเสธพระ บุตรก็ไมมีพระ บิดา แตคนที่
ยอมรับพระ บุตรอยางเปิด เผยก็มีพระ บิดา
ดวย

๒๔ขอใหพวกคุณเก็บรักษาคําสัง่สอนที่คุณ
ไดยินมาตัง้แตตน เพราะถาคุณเก็บรักษาคํา
สัง่สอนน้ีไว คําสัง่สอนน้ีก็จะเก็บรักษาคุณไว
ในพระ บุตรและพระ บิดาดวย ๒๕ น่ีเป็นสิ่งที่
พระเจาสัญญาวาจะใหกับเรา คือชีวิตที่อยูกับ
พระเจาตลอดไป

๒๖ทัง้หมดที่ผมเขียนมาน้ี เป็นเรื่องเกี่ยว
กับการที่มีคนพยายามจะมาหลอก ลวงพวก
คุณ ๒๗พระ คริสตไดเจิมพวกคุณดวยพระ
วิญญาณ และพระ วิญญาณก็ยังอยูกับพวก
คุณ คุณก็เลยไมตองใหใครมาสอนอีก เพราะ
พระ วิญญาณนัน้ไดสอนใหคุณรูเกี่ยว กับทุก
สิ่ง พระวิญญาณนัน้เป็นความจริงและจะไม
หลอก ลวง ดัง นัน้พวก คุณควรจะตัง้มัน่คง
อยูในพระคริสตเหมือนกับที่พระวิญญาณได
สอนนัน้

๒๘ เดี๋ยว น้ีขอใหลูกเล็กๆทัง้หลายตัง้มัน่คง
อยูในพระ คริสต เพื่อ วาเมื่อวันที่พระ คริสต
มาปรากฏ เราจะไดมีความมัน่ใจและไม
ตองละอายเมื่อพระองคกลับมา ๒๙ เพราะ
พวก คุณรูแลววา พระเจาทําในสิ่งที่ถูก ตอง
และทุก คนที่ทําสิ่งที่ถูก ตองก็ไดเป็นลูกของ
พระเจา

เราเป็นลูกของพระเจา

๓ ๑ดูสิ ความ รักที่พระ บิดามีตอพวก เรา
นัน้ มันมากมายมหาศาลแค ไหน ถึง

ขนาดไดเรียกเราวาเป็นลูกของพระองค
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และเราก็เป็นอยาง นัน้จริงๆ โลกน้ีไมรู จัก
พระองค ซึ่งเป็นเหตุที่โลกไมรู จักเราเหมือน
กัน ๒ เพื่อนๆที่รัก ตอน น้ีเราไดเป็นลูกของ
พระเจาแลว เรายังไมรูวาตอ ไปขาง หน าเรา
จะเป็นอยางไร แตเรารูวาเมื่อพระ คริสตมา
ปรากฏ เราจะเป็นเหมือนพระองค เพราะ
เราจะเห็นพระองคตามที่พระองคเป็นจริงๆ
๓ทุกคนที่มีความหวังอยาง น้ี ก็จะทําตัว เอง
ใหบริสุทธิเ์หมือนอยางที่พระคริสตบริสุทธิ ์

๔ทุก คนที่ทําบาปก็ฝาฝืนกฎของพระเจา
เพราะความ บาปก็คือการฝาฝืนกฎนัน่เอง
๕พวก คุณรู แลววา ที่พระ คริสตมาปรากฏก็
เพื่อมารับเอาความบาปของทุกคนไปจนหมด
และคุณก็รูวาในพระคริสตนัน้ไมมีความบาป
เลย ๖ทุก คนที่ตัง้มัน่คงในพระ คริสตจะไม
ทําบาปอีกตอไป สวนคนที่ยังทําบาปอยู ก็ไม
เคยเห็นพระองค และไม ไดรูจักกับพระองค
ดวย

๗ลูกๆที่รัก อยาใหใครมาหลอกลวงเอาได
คนที่ทําในสิ่งที่พระเจาชอบใจก็เป็นคนที่
พระเจายอมรับ เหมือน กับที่พระเจายอมรับ
พระคริสตนัน้ ๘คนที่ยังทําบาปอยูก็เป็นพวก
ของมาร เพราะมารไดทําบาปมาตัง้แตตน
น่ีเป็นเหตุที่พระ บุตรของพระเจามาปรากฏ
เพื่อพระองคจะไดทําลายการงานของมาร
เสีย

๙ทุก คนที่เป็นลูกของพระเจาจะไมทําบาป
อีกตอ ไปเพราะธรรมชาติของพระเจาไดเขา
ไปอยูในคนๆนัน้แลว ดวยเหตุน้ีคนๆนัน้ก็ไม
สามารถที่จะทําบาปไดอีกตอไป เพราะเขาได
มาเป็นลูกของพระเจาแลว ๑๐แบบน้ีสิ ถึงจะ
รูวาใครเป็นลูกของพระเจา หรือใครเป็นลูก
ของมาร คือทุกคนที่ไม ไดทําในสิ่งที่ถูกตอง
และไม ไดรักพี่ น องของ เขา ก็ไมใชลูกของ
พระเจา

เราตองรักซึ่งกันและกัน
๑๑พวก คุณไดยินไดฟังคํา สอนน้ีมาตัง้แต

ตนแลววา ใหเรารักกันและกัน ๑๒อยาใหเรา
เป็นเหมือนคา อินที่เป็นพวกของมารและ
ไดฆาน อง ชายของเขา เขาฆาน องทําไม ก็
เพราะการกระทําของเขาชัว่ แตของนอง
ชายเขานัน้ถูกตอง

๑๓พี่ น องครับ ไมตองแปลก ใจหรอกถา
โลก น้ีเกลียดพวก คุณ ๑๔ เรารูวาเราไดผาน
จากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะเรารักพี่

น องของ เรา สวนคนที่ไม รักคน อื่นก็ยังคง
อยูในความตาย ๑๕ทุกคนที่เกลียดชังพี่น อง
ของ เขาก็เป็นฆาตกร พวกคุณรูวาคนที่เป็น
ฆาตกรนัน้จะไมมีชีวิตตลอด ไปกับพระเจา
๑๖แบบน้ีสิเราถึงรูวาความรักเป็นอยางไร คือ
พระคริสตไดใหชีวิตของพระองคเพื่อเรา เรา
จึงควรใหชีวิตของเรา เพื่อพี่น องของเราดวย
๑๗คนที่มีทรัพยสมบัติมากมายในโลกน้ี เมื่อ
เห็นพี่ น องของ เขาขัดสนและตองการความ
ชวย เหลือ แตใจจืดใจดําไมชวย ก็แสดง วา
ความ รักของพระเจาไม ไดอยูในคนๆ น้ีเลย
๑๘ลูกเล็กๆที่รัก อยาใหเรารักกันแคคํา พูด
หรือรักแตปากเทานัน้ แตใหเรารักกันดวย
การกระทําและดวยความจริงใจ

๑๙–๒๐แบบน้ีสิเราถึงแนใจวาเราอยูฝ าย
ความ จริง ถึง แมวาบาง ครัง้ใจของเราอาจ
จะฟ องวาเราผิด แตเราก็ยังสามารถที่จะมี
สันติสุขตอหน าพระเจาได เพราะพระเจานัน้
ยิ่ง ใหญกวาใจเรา และพระองครูทุก สิ่งทุก
อยาง

๒๑ เพื่อนๆที่รัก ถาใจเราไมไดฟ องวาเรา
ทําผิด เราก็มีความมัน่ใจที่จะเขาพบพระเจา
๒๒และเราจะไดรับทุกสิ่งที่เราขอจากพระเจา
เพราะไดทําตามคํา สอนของพระองคและ
ไดทําสิ่งที่พระองคพอใจ ๒๓คําสัง่ สอนของ
พระองคคือใหเราไว วางใจในพระ เยซูคริสต
เจาพระ บุตรของพระองค และใหเรารักกัน
และกันเหมือนกับที่พระองคไดสัง่เราไวแลว
๒๔คนที่ทําตามคําสัง่ สอนของพระเจาก็อยูใน
พระเจา และพระเจาก็อยูในใจของเขาดวย
เรารูวาพระเจาอยูในเราเพราะวาพระเจาได
ใหพระวิญญาณไวกับเรา

ยอหนเตือนใหระวังผูสอนผิดๆ

๔ ๑ เพื่อนๆที่รัก อยาเชื่อวิญญาณทุก ชนิด
ที่อางวาพูดแทนพระเจา แตใหทดสอบ

พวกวิญญาณเหลา นัน้เสมอวา มาจาก
พระเจาจริงหรือไม เพราะมีคนมากมายที่
อางวาเป็นผูพูดแทนพระเจาไดออกไปหลอก
ลวงคนในโลก น้ีแลว ๒พวกคุณสามารถรูจัก
พระวิญญาณของพระเจาได ถาวิญญาณดวง
ไหนยอมรับวาพระ เยซูคริสตไดมาเกิดเป็น
มนุษยในโลกน้ี ก็แสดงวาวิญญาณนัน้มาจาก
พระเจา ๓ วิญญาณดวงไหนที่ไมยอมรับพระ
เยซูก็ไม ไดมาจากพระเจาและวิญญาณน้ี
แหละเป็นศัตรูกับพระ คริสต ที่คุณไดยินวา
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ศัตรูของพระ คริสตกําลังจะมา เดี๋ยว น้ีก็ได
เขามาในโลกแลว

๔ลูกๆเอย พวกคุณเป็นของพระเจา จึงมี
ชัยชนะเหนือพวกศัตรูของพระคริสต เพราะ
พระเจาที่อยูในพวกคุณยิ่ง ใหญกวามารที่อยู
ในโลก น้ี ๕พวก คนเหลา นัน้เป็นของโลก น้ี
ดัง นัน้สิ่งที่พวก เขาพูดก็มาจากโลก น้ี ๖แต
พวก เราเป็นของพระเจา คนที่รูจักพระเจา
จะฟังเรา แตคนที่ไม ไดเป็นของพระเจาจะ
ไมฟังเรา แบบ น้ี สิเราถึงสามารถบอกไดวา
วิญญาณไหนเอาความจริงมาใหและวิญญาณ
ไหนที่โกหก

ความรักมาจากพระเจา
๗ เพื่อนๆที่รัก ขอใหเรารักกันและกัน

เพราะความรักนัน้มาจากพระเจา ทุกคนที่มี
ความ รัก ก็ไดเกิดเป็นลูกของพระเจา และ
รูจักพระองค ๘สวนคนที่ไมมีความ รัก ก็
ไมรู จักพระเจา เพราะ วาพระเจาเป็นความ
รัก ๙ น่ีคือวิธีที่พระเจาไดแสดงความ รักให
กับเรา คือพระองคไดสงพระ บุตรเพียงองค
เดียวมาอยูในโลก เพื่อเราจะไดมีชีวิตโดย
ผานทางพระบุตรของพระองคนัน้ ๑๐ น่ีแหละ
คือความรักแท ไมใชวาเราไปรักพระองค แต
พระองครักเราและสงพระ บุตรของพระองค
มาเป็นเครื่องบูชา เพื่อจัดการกับบาปของเรา
ใหหมดไป

๑๑ เพื่อนๆที่รัก ถาพระเจารักเราขนาด
น้ี เราก็ควรจะรักกันและกันดวย ๑๒ ไมมี
ใครเคยเห็นพระเจา แตถาเรารักกันและกัน
พระเจาก็อยูในเราและความ รักของพระองค
ก็ไดสําเร็จในชีวิตของ เราตามเป า หมายของ
พระองค

๑๓แบบ น้ี สิเราถึงรูวาเราอยูในพระองค
และพระองคอยูในเรา คือพระองคไดยอมให
เรามีสวน รวมกับพระ วิญญาณของพระองค
๑๔ เราไดเห็นและเราไดเป็นพยานวา พระ
บิดาไดสงพระบุตรของพระองคมาเป็นผูชวย
ใหโลก น้ีรอดพนจากบาป ๑๕คนที่ยอมรับวา
พระ เยซูเป็นพระ บุตรของพระเจา พระเจา
ก็อยูในคนๆ นัน้และคนๆ นัน้ก็อยูในพระเจา
๑๖ดังนัน้เราจึงแนใจและไววางใจในความรัก
ที่พระเจามีตอเรา พระเจาคือความ รักและ

คน ที่อยูในความ รักตอ ไปก็อยูในพระเจา
และพระเจาก็อยูในคนๆนัน้ดวย ๑๗แบบ น้ีสิ
ความ รักของพระเจาถึงสําเร็จตามเป า หมาย
ของพระองคในพวกเรา เราจึงมีความมัน่ใจ
ในวันพิพากษา ที่เรามีความมัน่ใจอยางเต็ม
เป่ียมก็เพราะชีวิตที่เรามีในโลกน้ี เป็นชีวิตที่
เหมือนกับชีวิตของพระ คริสต ๑๘ ในความ
รักนัน้ไมมีความ กลัวเพราะความ รักที่สําเร็จ
ตามเป า หมายของพระองคนัน้ ไดไลความ
กลัวออกไปหมดแลว ความกลัวนัน้เกี่ยว
กับการถูกลงโทษ และคนที่ยังกลัวการถูก
ลงโทษก็เพราะความ รักนัน้ยังไมสําเร็จตาม
เป าหมายของพระองคในคนๆนัน้

๑๙ที่พวก เรามีความ รักก็เพราะวาพระเจา
รักเรากอน ๒๐ถาคน ไหนพูดวา “ฉันรัก
พระเจา” แตยังเกลียดชังพี่ น องของเขาเอง
คนนัน้ก็โกหก เพราะคนที่ไมรักพี่ น องของ
เขาที่มอง เห็นได ก็จะไมสามารถรักพระเจา
ที่เขามองไมเห็น ๒๑ เราไดรับคําสัง่น้ีจากพระ
คริสตคือคนที่รักพระเจาตองรักพี่ น องของ
ตนดวย

ลูกๆของพระเจาชนะโลกนีแ้ลว

๕ ๑คนที่เชื่อวาพระ เยซูเป็นพระ คริสต
ก็ไดเกิดเป็นลูกของพระเจาแลว และ

คนที่รักพระเจาก็จะรักลูกๆของพระองค
ดวย ๒แบบ น้ี สิเราถึงรูวาเรารักลูกๆของ
พระเจาจริง คือเมื่อเรารักพระเจาและทํา
ตามคําสัง่ของพระองค ๓การที่จะรักพระเจา
หมายความวาเราจะทําตามคํา สัง่ตางๆของ
พระองค และพวกคํา สัง่ของพระองคก็ไม
ยากหรอก ๔ เพราะทุก คนที่เป็นลูกของ
พระเจามีชัยชนะเหนือโลก และความ เชื่อ
ของเราเองคือฤทธิอ์ํานาจที่เอาชนะโลกแลว
๕ ใครกันละที่เอาชนะโลกน้ีได ก็คนที่เชื่อวา
พระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจา

พระเจาบอกเราเรื่องของพระบุตร
๖พระ เยซูคริสตเป็นผู ที่มาโดยน้ํา *และ

เลือด †พระองคไม ไดมาโดยน้ําเทานัน้ แต
มาโดยน้ําและเลือด พระวิญญาณก็ไดยืนยัน
วาเรื่อง น้ีเป็นความจริง เพราะพระ วิญญาณ
เป็นความ จริง ๗มีอยูสามสิ่งที่ยืนยันวาเรื่อง

*๕:๖ น้ํา อาจหมายถึง น้ําตอนที่พระเยซูเขาพิธีจุมน้ํา
†๕:๖ เลือด อาจหมายถึง เลือดตอนที่พระเยซูตาย
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น้ีเป็นจริงคือ ๘พระ วิญญาณ น้ํา และเลือด
ทัง้สามอยางน้ีไดยืนยันตรงกันหมด ๙ถาเรา
ยอมรับพยานที่เป็นมนุษยวาเชื่อ ถือได แลว
เมื่อพระเจามาเป็นพยาน เราก็ควรจะเชื่อ
ถือคํา พยานของพระองคมากยิ่ง กวานัน้อีก
เพราะพระเจาเองเป็นพยานใหกับพระ บุตร
ของพระองค ๑๐คนที่ไว วางใจในพระ บุตร
ของพระเจา ก็ไดเชื่อความ จริงที่พระเจาได
ยืนยันกับเรา คนที่ไม เชื่อพระเจาก็หาวา
พระเจาโกหก เพราะเขาไม เชื่อในคํายืนยัน
ของพระเจาที่เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค
๑๑สิ่งที่พระเจาไดยืนยันกับเราคือ พระองค
จะใหเรามีชีวิตกับพระองคตลอด ไป และ
ชีวิตน้ีมีอยูในพระ บุตรของพระองคเทานัน้
๑๒คนที่มีพระบุตรของพระเจาอยูดวย ก็จะมี
ชีวิตตลอด ไปกับพระเจา แตคนที่ไมมีพระ
บุตรของพระองค ก็ไมมีชีวิตตลอด ไปกับ
พระเจา

๑๓ผมไดเขียนเรื่อง น้ีถึงพวก คุณที่ไว
วางใจในพระ บุตรของพระเจา เพื่อพวก คุณ
จะไดรูวา คุณยังมีชีวิตตลอด ไปกับพระเจา
อยู ๑๔พวก เรามีความเชื่อ มัน่ในพระเจา
วา ถาเราขออะไรตามที่พระเจาตองการ
พระองคก็จะฟังเรา ๑๕ถาเรารูวาพระองคฟัง
เรา ไม วาเราจะขออะไรก็ตาม เราจะได รับ
ตามที่เราขอนัน้

๑๖คนที่เห็นพี่ น องของตัว เองทําบาป แต
เป็นบาปที่ไม ไดนําไปถึงความ ตาย เขาควร
จะขอตอพระเจาสําหรับพี่ น องคน นัน้ และ
พระเจาจะใหชีวิตกับพี่ น องคน นัน้ ผมกําลัง
พูดถึงคนที่ทําบาปซึ่งไม ไดนําไปถึงความ
ตาย แตบาปที่นําไปถึงความตายก็มีดวย ผม
ไม ไดบอกใหคุณขอสําหรับคนที่ทําบาปแบบ
นัน้ ๑๗การกระทําผิดทุกอยางเป็นความบาป
แตมีบาปบางอยางที่ไมนําไปถึงความตาย
ดวย

๑๘ เรารูวาคนที่เป็นลูกของพระเจาจะไมทํา
บาปอีกตอไป พระบุตรของพระเจาก็ไดดูแล
ใหเขาปลอดภัย และมารนัน้ก็ไมสามารถมา
ทํารายเขาได ๑๙ เรารูวาเราเป็นของพระเจา
ถึงแมวาโลกน้ีจะอยูในมือของมารก็ตาม
๒๐แตเราก็รูวาพระ บุตรของพระเจาไดมา
แลว พระองคไดมาใหความเขาใจกับเรา เพื่อ
เราจะไดรูจักพระเจาผูเป็นความ จริงแท เรา
ไดอยูในพระองคผูเป็นความ จริงนัน้โดยผาน
ทางพระ เยซูคริสต พระ บุตรของพระองค
พระองคผูน้ีเป็นพระเจาเที่ยงแทและเป็นผูที่
ทําใหคนมีชีวิตกับพระองคตลอด ไป ๒๑ลูกๆ
เอย อยูใหหางจากรูปเคารพทัง้หลาย
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