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พิสูจนผูพยากรณเท็จ 

 
1 ยน 3:11-24  และ 1 ยน 4:1-21 

จงรักกันและกัน  

๑๑. นี่เปนคําสั่งสอนที่ทานทั้งหลาย ไดยินไดฟงมาตั้งแตเริ่มแรก คือ ใหเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน  

๑๒. จงอยาเปนเหมือนคาอินที่มาจากมาร และไดฆานองของตนเอง และเหตุใดเขาจึงฆานอง ก็เพราะการกระทําของ
เขาชั่ว และการกระทําของนองนั้นชอบธรรม  

๑๓. พ่ีนองทั้งหลายเอย อยาประหลาดใจที่โลกนี้ เกลียดชังทาน  

๑๔. เราทั้งหลายรูวา เราไดพนจากความตายไปสูชีวิตแลว ก็เพราะเรารักพี่นอง ผูใดที่ไมรัก ผูนั้นก็ยังอยูในความตาย  

๑๕. ผูใดที่เกลียดชังพ่ีนองของตน ผูนั้นก็เปนผูฆาคน และทานทั้งหลายก็รูแลววา ผูฆาคนนั้น ไมมีชีวิตนิรันดรดํารง
อยูในเขาเลย  

๑๖. ดังนี้แหละ เราจึงรูจักความรัก โดยที่พระองคไดทรงยอมสละพระชนมของพระองค เพ่ือเราทั้งหลาย และเราทั้ง
หลายก็ควรจะสละชีวิตของเราเพื่อพ่ีนอง  

๑๗. แตถาผูใดมีทรัพยสมบัติในโลกนี้ และเห็นพ่ีนองของตนขัดสน แลวยังใจจืดใจดําไมสงเคราะหเขา ความรักของ
พระเจาจะดํารงอยูในผูนั้นอยางไรได  

๑๘. ลูกทั้งหลายเอย อยาใหเรารักกันดวยคําพูด และดวยปากเทานั้น แตจงรักกันดวยการกระทํา และดวยความจริง  

ความวางใจในพระเจา  

๑๙. ถาใจของเรากลาวโทษตัวเราเมื่อไร เราก็จะรูวา เราอยูฝายสัจจะ และใจเราจะหมดกังวลจําเพาะพระองค  

๒๐. เพราะพระเจาทรงเปนใหญกวาใจของเรา และพระองคทรงทราบทุกสิ่ง  

๒๑. ทานที่รักทั้งหลาย ถาใจของเราไมไดกลาวโทษเรา เราก็มีความมั่นใจที่จะเขาเฝาพระเจา  

๒๒. และเราขอสิ่งใดๆ เราก็ไดสิ่งน้ันๆ จากพระองค เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค และปฏิบัติตาม
ชอบพระทัยพระองค  

๒๓. และนี่เปนพระบัญญัติของพระองค คือวา ใหเราทั้งหลายวางใจในพระนามของพระเยซูคริสตพระบุตรของพระ
องค และใหเรารักซึ่งกันและกัน ตามที่พระองคไดทรงบัญญัติไวแกเรา  

๒๔. และทุกคนที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค ก็อยูในพระองค และพระองคทรงสถิตอยูในคนนั้น เหตุฉะนี้ 
เราจึงรูวา พระองคทรงสถิตอยูในเรา คือ โดยพระวิญญาณ ซึ่งพระองคทรงโปรดประทานแกเรา  
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พระวิญญาณของพระเจา และวิญญาณแหงปฏิปกษของพระคริสต  

๑. ทานที่รักทั้งหลาย อยาเชื่อวิญญาณเสียทุกๆ วิญญาณ แตจงพิสูจนวิญญาณนั้นๆ วามาจากพระเจาหรือไม เพราะ
วามีผูพยากรณเท็จเปนอันมากจาริกไปในโลก  

๒. โดยขอน้ี ทานทั้งหลายก็จะรูจักพระวิญญาณของพระเจา คือ วิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับวา พระเยซูคริสตไดเสด็จ
มาเปนมนุษย วิญญาญนั้นก็มาจากพระเจา  

๓. และวิญญาณทั้งปวงที่ไมยอมรับเชื่อพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไมไดมาจากพระเจา วิญญาณนั้นแหละเปนปฏิปกษ
ของพระคริสต ซึ่งทานทั้งหลายไดยินวาจะมา และบัดนี้ก็อยูในโลกแลว  

๔. ลูกทั้งหลายเอย ทานเปนฝายพระเจา และไดชนะเขาเหลานั้น เพราะวาพระองคผูทรงอยูในทานทั้งหลายเปนใหญ
กวาผูนั้นที่อยูในโลก  

๕. เขาเหลานั้นเปนฝายโลก เหตุฉะน้ัน เขาจึงพูดตามโลก และโลกก็เชื่อฟงเขา  

๖. เราทั้งหลายเปนฝายพระเจา ผูที่คุนกับพระเจาก็ฟงเรา และผูไมใชฝายพระเจาก็ไมฟงเรา ดังนี้แหละ เราทั้งหลาย
จึงรูจักวิญญาณของความจริง และวิญญาณของความเท็จ  

พระเจาทรงเปนความรัก  

๗. ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระ
เจา และรูจักพระเจา  

๘. ผูที่ไมรักก็ไมรูจักพระเจา เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก  

๙. โดยขอน้ี ความรักของพระเจาก็เปนที่ประจักษแกเราทั้งหลาย คือ พระเจาทรงใชพระบุตรองคเดียวของพระองค 
เขามาในโลก เพ่ือเราทั้งหลายจะไดดํารงชีวิตโดยพระบุตร  

๑๐. ความรักที่ขาพเจาพูดถึงน้ี มิใชที่เรารักพระเจา แตที่พระองคทรงรักเรา และทรงใชพระบุตรของพระองค มาทรง
เปนผูลบลางพระอาชญา ที่ตกกับเราทั้งหลาย เพราะบาปของเรา  

๑๑. ทานที่รักทั้งหลาย ถาพระเจาทรงรักเราทั้งหลายเชนน้ัน เราก็ควรจะรักซึ่งกันและกันดวย  

๑๒. ไมมีผูใดเคยเห็นพระเจา ถาเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน พระเจาก็ทรงสถิตอยูในเราทั้งหลาย และความรักของ
พระองคก็สมบูรณอยูในเรา  

๑๓. ดังนี้แหละ เราทั้งหลายจึงรูวา เราอยูในพระองค และพระองคทรงสถิตอยูในเรา เพราะพระองคไดทรงโปรด
ประทานพระวิญญาณของพระองคเองแกเรา  

๑๔. และเราทั้งหลายไดเห็น และเปนพยานวา พระบิดาไดทรงใชพระบุตรมาเปนผูชวยมนุษยโลกใหรอด  

๑๕. ผูใดยอมรับวา พระเยซูทรงเปนพระบุตรของพระเจา พระเจาก็จะทรงสถิตอยูในคนนั้น และคนนั้นอยูในพระเจา  

๑๖. ฉะนั้น เราทั้งหลายจึงรู และเชื่อในความรักที่พระเจาทรงมีตอเรา พระเจาทรงเปนความรัก และผูใดที่อยูในความ
รักก็อยูในพระเจา และพระเจาก็ทรงสถิตอยูในผูนั้น  
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๑๗. ในขอน้ีแหละ ความรักของเราจึงสมบูรณ เพ่ือเราทั้งหลายจะไดมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะวาพระองค
ทรงเปนเชนไร เราทั้งหลายในโลกนี้ก็เปนเชนนั้น  

๑๘. ในความรักนั้นไมมีความกลัว แตความรักที่สมบูรณนั้น ก็ไดขจัดความกลัวเสีย เพราะความกลัวเขากับการลง
โทษ และผูที่มีความกลัวก็ยังไมมีความรักที่สมบูรณ  

๑๙. เราทั้งหลายรัก ก็เพราะพระองคทรงรักเรากอน  

๒๐. ถาผูใดวา "ขาพเจารักพระเจา" และใจยังเกลียดชังพ่ีนองของตน ผูนั้นก็เปนคนพูดมุสา เพราะวาผูที่ไมรักพ่ีนอง
ของตนที่แลเห็นแลว จะรักพระเจาที่ไมเคยเห็นไมได  

๒๑. พระบัญญัตินี้ เราทั้งหลายก็ไดมาจากพระองค คือวา ใหคนที่รักพระเจานั้นรักพี่นองของตนดวย  
 
 พิสูจนผูพยากรณเท็จ 7 ประการ (7 ways to test false prophets)  หนังสือ 1 ยอหน 4 

1. วิญญาณนั้นยอมรับวา พระเยซูคริสตเสด็จมาเปนมนุษยหรือไม (Their confession of Jesus) (ขอ 2-3) 
2. เขาสัมพันธสนิทกับโลก (Their relationship with the world) (ขอ 5 , 1 ยน 2:15-17, ยก 4:4) 
3. คุนกับพระเจาหรือไม (รูจักพระเจาหรือไม) (How they receive Christianity) (ขอ 6) 
4. ทาทีตอพระบัญชาของพระเจา (Their attitude toward the commanments of God) (ขอ 6 ,1 ยน 3:24 , ยน 

14:15) 
5. มีความรักในพี่นองหรือไม (Love of the brethren) (ขอ 20-21 , 1 ยน 3:11-16 , ยน 13:34-35 , ยน 15:12-

15) 
6. มีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือไม (The indwelling Holy Spirit) (ขอ 12-13) 
7. มีพระวจนะของพระเจาหรือไม (The word of God) (ขอ 21 , 2 ทธ 3:16) 

 
1 ยอหน 4:7 
 ทานที่รักทั้งหลาย ขอใหเรารักซึ่งกันและกัน เพราะวาความรักมาจากพระเจา และทุกคนที่รัก ก็บังเกิดมาจาก
พระเจา และรูจักพระเจา 
 
20 เหตุผลที่เราควรรักผูอ่ืน (1 ยอหน 4) 

1. เพ่ือพิสูจนวา เราเปนของพระเจา (To prove that we are of God) (ขอ 7) 
2. พิสูจนความเปนบุตร (It proves sonship) (ขอ 7 , 1 ยน 5:1-2) 
3. เพ่ือพิสูจนวา รูจักพระเจา (It is proof of knowing God) (ขอ 7-8) 
4. เพราะวาพระเจาทรงเปนความรัก  และเราควรลอกเลียนแบบพระองค ในฐานะเปนบุตรของพระเจา 

(Because God is love and we should imitate Him as children of God) (ขอ 8 , 16) 
5. พระเจาไดทรงประทาน ความรูจักรักใหกับเรา (God has imparted love to us) (ขอ 9 , รม 5:5) 
6. พระเจาไดทรงสงพระเยซูคริสตมาทําเปนตัวอยาง (God sent His son to make it possible) (ขอ 9 , 1ปต 

2:21) 
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7. เพ่ือเราสามารถดํารงชีวิตอยูได (That we might live) (ขอ 9 , 10 , 14 ) 
8. เพราะพระเจาทรงรักเรากอน (Because God first love us) (ขอ 10 , 19) 
9. เพราะเราไดรับความรัก และไดรับการอภัยใหอยางมากแลว (We have been loved and forgiven so much) 

(ขอ 10 , ยน 3:16) 
10. เปนหนาที่ของเรา (It is our duty) (ขอ 11) 
11. พระเจาทรงรักเรา ขณะเม่ือเราไมสมควรไดรับความรัก  (God loved us when we were unlovable) (ขอ 11 , 

รม 5:6-10) 
12. พระเจาทรงสถิตในเรา (God dwells in us ) (ขอ 12) 
13. ความรักของพระเจา บริบูรณสมบูรณในเรา (God’s love is perfected in us ) (ขอ 12) 
14. เพราะการทรงสถิตของพระวิญญาณ (Because of the indwelling spirit) (ขอ 13) 
15. เพราะเราเชื่อในรัก (We believe in love) (ขอ 16) 
16. เราอยูในพระเจา (We dwell in God) (ขอ 16) 
17. เราเหมือนพระองค (We are like Him) (ขอ 17) 
18. พิสูจนวาเรารักพระเจา (It proves we love God) (ขอ 20) 
19. เพราะวาเปนคําสั่ง (It is a command) (ขอ 21 , 1 ยน 5:2) 
20. เปนธรรมชาติ ในฐานะบุตรของพระเจา (It is natural as sons of God) (5:1-2) 

 
แถม  1 ยอหน 5:11 
พระพร 20 ประการในพระเยซูคริสต (20 blessings in Jesus Christ) 

1. การลงโทษ ไมมี (No condemnation) (รม 8:1) 
2. เปนอิสระจากกฎแหงบาปและความตาย (Free from sin and death) (รม 8:2) 
3. ไดความรักจากพระเจา (The love of God) (รม 8:39) 
4. ไดรับความจริง (Truth) (รม 9:1) 
5. เปนกายอันเดียวกันในพระคริสต (Union in one body) (รม 12:5) 
6. มีสติปญญา , มีความชอบธรรม , ชําระเราใหบริสุทธิ์ และ ไถเราใหพนจากบาป (Wisdom , righteouness , 

santification and redemption) (1 คร 1:30 , รม 8:24) 
7. กลับไดชีวิต (Resurrection of the body) (1 คร 15:22) 
8. ความมีชัย (Triumph) (2 คร 2:14) 
9. ลมเลิกธรรมบัญญัติ (Abolishment of the law) 
10. เปนคนที่ถูกสรางใหมแลว (New creation) (2 คร 5:17-18) 
11. ความเรียบงาย (ความเดียงสา) (Simplicity) (2 คร 11:3) 
12. มีเสรีภาพ (Liberty) (กท 2:4) 
13. เปนบุตรของพระเจา (Sonship) (กท 3:26) 
14. ไดเขามาใกลพระเจา (Made nigh to God) (อฟ 2:13) 
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15. พระเจาไดทรงเรียกจากเบื้องบน (High calling) (ฟป 3:14) 
16. มีความเชื่อและความรัก (Faith and love) (1 ทธ 1:14 , 3:13) 
17. ไดรับพระคุณ (Grace) (2 ทธ 2:1) 
18. ไดรับความรอด (Salvation) (2 ทธ 2:10) 
19. ประทานชีวิตนิรันดร (                        ) (1 ยน 5:11 , 2 ทธ 1:1) 
20. ทรงคุมครองรักษาไวเพ่ือพระเยซูคริสต (Preservation) (ยด 1) 
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