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จดหมายฝากฉบบับแรก

ของททานเปโตร
บทนนนำสสสู่ 1 เปโตร: เหห็นไดด้ชชัดวว่าพระธรรม 1 เปโตร ถถูกเขขียนโดยอชัครทถูตเปโตร ทว่านนว่าจะ

เขขียนจดหมายฝากฉบชับนขีนี้มาจากกรรุงบาบบิโลนซซซึ่งถถูกอด้างอบิงถซงใน 5:13 (ไมว่มขีบชันทซกในพระคชัมภขีรร
เลยวว่าเปโตรเคยไปทขีซึ่กรรุงโรม) พระธรรมเลว่มนขีนี้ถถูกเขขียนขซนี้นในราวๆปขี ค.ศ. 60 ถซง “พวกทขีซึ่
กระจชัดกระจายไป” ในดบินแดนทขีซึ่ปชัจจรุบชันนขีนี้เราเรขียกวว่า ประเทศตรุรกขี (แควด้นปอนทชัส แควด้นกาลา
เทขีย แควด้นคชัปปาโดเซขีย แควด้นเอเชขีย และแควด้นบบิธขีเนขีย) สบิบสองขด้อแรกของบททขีซึ่ 1 มขีลชักษณะ
เปห็นหลชักคคาสอน แตว่เนนนี้อหาสว่วนทขีซึ่เหลนอของพระธรรมนขีนี้มขีลชักษณะเปห็นหลชักปฏบิบชัตบิ โดยพถูดถซง
ปชัญหาทขีซึ่เกบิดขซนี้นทรุกวชันในชขีวบิตครบิสเตขียน

ใจความสคาคชัญเรนซึ่องหนซซึ่งทขีซึ่พบเหห็นชชัดเจนกห็คนอ ‘ความทรุกขร’ ในชขีวบิตครบิสเตขียน ถซงแมด้วว่า
พวกเราทรุกวชันนขีนี้ในอเมรบิกาไมว่ไดด้ทนทรุกขรมากนชักในฐานะเปห็นครบิสเตขียน แตว่พขีซึ่นด้องของเราทชัซึ่วโลก
ตลอดทรุกยรุคทรุกสมชัยกห็มชักตด้องเสขียอะไรบางอยว่างไปเพนซึ่อแลกกชับการเปห็นครบิสเตขียน

*****

ภนำพรวมของ 1 เปโตร 1: บทแรกของจดหมายฝากฉบชับนขีนี้มขีเนนนี้อหาเกขีซึ่ยวกชับความรอด 
โดยรวมถซงการทรงเลนอก, การทรงสรด้างใหมว่, ความรอดไมว่หลรุดหาย ฯลฯ จากนชันี้นเปโตรกห็หชันไป
เนด้นเรนซึ่องการทนทรุกขรเพนซึ่อพระครบิสตร เนนนี้อหาสว่วนทขีซึ่เหลนอของบทนขีนี้พถูดถซงคคาสชัซึ่งเชบิงหลชักปฏบิบชัตบิ
ตว่างๆเกขีซึ่ยวกชับชขีวบิตครบิสเตขียนซซซึ่งรวมถซงหชัวขด้อทขีซึ่สถูงสว่งตว่างๆ เชว่น การทรงไถว่ และการทรงสรด้าง
ใหมว่ดด้วย จากนชันี้นเปโตรกห็นคาเสนอคคาสชัซึ่งตว่างๆหรนอคคาบชัญชาตว่างๆซซซึ่งเราผถูด้เปห็นครบิสเตขียนตด้องปฏบิบชัตบิ
ตามในการดคาเนบินชขีวบิตแตว่ละวชันของเรา นขีซึ่อาจเรขียกไดด้วว่าเปห็นบชัญญชัตบิของพระครบิสตร (กาลาเทขีย 



6:2) ขณะทขีซึ่เราอว่านตว่อไปใน 1 เปโตร 1 ทว่านกห็พถูดถซงหลชักการเรนซึ่องความเชนซึ่อฟชัง, การรชักซซซึ่งกชัน
และกชัน, การบชังเกบิดใหมว่ และพระวจนะของพระเจด้า

1 ปต 1:1 จดหมายฝากฉบบับนภีรขขรนตข้นดข้วยการประกาศวทาใครเปป็นผผข้แตทงและผผข้รบับ
จดหมาย เปโตร ออัครททตของพระเยซทครริสตต์ เรรียน พวกทรีที่กระจอัดกระจายไปอยทยู่ในแควว้นปอนทอัส 
แควว้นกาลาเทรีย แควว้นคอัปปาโดเซรีย แควว้นเอเชรีย และแควว้นบริธรีเนรีย เปโตรเรภียกตบัวเองอยทางเหมาะ
สมแลข้ววทา “อบัครทผตของพระเยซผครธิสตร” เปโตรเปป็นหนขที่งในอบัครทผตสธิบสองคนของพระเยซผครธิสตร 
อบัครทผตคพอผผข้ทภีที่ไดข้เหป็นการฟพร นคพนพระชนมรของพระเยซผครธิสตรและเปป็นผผข้ทภีที่พระองครทรงเลพอกเปป็น
พธิเศษใหข้เปป็นผผข้นทาขทาวประเสรธิฐไปปทาวประกาศ มบันเปป็นตทาแหนทงพธิเศษทภีที่มภีแตทในครธิสตจบักรยรุคตข้น
เททานบัรน ตทาแหนทงนภีรหมดไปเมพที่ออบัครทผตแตทละคนลข้มหายตายจากไป

จดหมายฝากฉบบับนภีรจขงถผกเขภียนถขง “พวกทภีที่กระจบัดกระจายไปอยผ ทในแควข้นปอนทบัส แควข้น
กาลาเทภีย แควข้นคบัปปาโดเซภีย แควข้นเอเชภีย และแควข้นบธิธภีเนภีย” คทาทภีที่แปลวทา พวก...ทรีที่ไปอยทยู่ 
(พาเระพบิเดมอส) มภีความหมายวทา ‘คนทภีที่อยผทตทางแดน’ หรพอ ‘พวกนบักเดธินทาง’ (ดผ ฮภีบรผ 11:13) คทาทภีที่
แปลวทา กระจอัดกระจาย (ดบิอาสพอรา) เปป็นทภีที่มาของคทาวทา diaspora คทานภีร จนถขงปบัจจรุบบันกป็สพที่อความ
หมายถขงพวกยธิวอยผท แมข้กระทบั ที่งในสมบัยนบัรนพวกยธิวกป็พผดถขง diaspora (การกระจบัดกระจาย) ของพวก
เขา ซขที่งเปป็นการอข้างอธิงถขงการตกไปเปป็นเชลยยบังกรรุงบาบธิโลน อยทางไรกป็ตามตรงนภีร เหป็นไดข้ชบัดวทาเป
โตรกทาลบังเขภียนถขงครธิสเตภียน ถขงแมข้วทาสทวนใหญทแลข้วพวกเขานทาจะเปป็นผผข้เชพที่อชาวยธิวกป็ตาม ดบังนบัรนใน
ฐานะเปป็นครธิสเตภียน โลกนภีร จขงไมทใชทบข้านของเรา เราเปป็นแคทนบักเดธินทางทภีที่มาใชข้ชภีวธิตชบั ที่วคราวในโลก
ปบัจจรุบบันนภีร เททานบัรน พพรนทภีที่ทางภผมธิศาสตรรตทางๆทภีที่ถผกเอทยถขงอยผททางทธิศตะวบันออกของจบักรวรรดธิโรมบัน 
ในภผมธิศาสตรรปบัจจรุบบัน มบันกป็คงเทภียบเททาไดข้กบับประเทศตรุรกภี

1 ปต 1:2 ซซที่งทรงเลลือกไวว้แลว้วตามทรีที่พระเจว้าพระบริดาไดว้ทรงลยู่วงรทว้ไวว้กยู่อน โดยพระ
วริญญาณไดว้ทรงชชาระ ใหว้บอังเกริดความนบนอบเชลืที่อฟอัง และใหว้รอับการประพรมดว้วยพระโลหริตของ
พระเยซทครริสตต์ ขอใหว้พระคคณและสอันตริสคขบอังเกริดทวรีคทณแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายเถริด



อบัครทผตททานนภีรจขงเรภียกผผข้รบับจดหมายฝากฉบบับนภีรวทาเปป็นผผข้ทภีที่ “ทรงเลพอกไวข้แลข้วตามทภีที่พระเจข้า
พระบธิดาไดข้ทรงลทวงรผข้ไวข้กทอน” คทาทภีที่แปลวทา ทรงเลลือกไวว้แลว้ว (เอะคเลห็คทอส) มภีความหมายวทา ‘ทภีที่
ถผกเลพอกไวข้แลข้ว’ คทาทภีที่แปลวทา ลยู่วงรทว้ไวว้กยู่อน (พรอกโนซบิส) และมภีความหมายวทา ‘ดทารธิไวข้ลทวงหนข้า’ 
ดบังนบัรนเราอทานไดข้วทา พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกเราไวข้แลข้วตามทภีที่พระองครไดข้ทรงดทารธิไวข้ลทวงหนข้า พระครุณ
ของพระเจข้าชทางอรุดมอะไรเชทนนภีร  ในการทรงดทารธิลทวงหนข้าของพระองคร พระองครไดข้ทรงทราบทรุก
อยทางเกภีที่ยวกบับสภาพอบันบาปหนาและนทาสมเพชของเรา กระนบัรนพระองครกป็ยบังทรงเลพอกเรา

ใหข้เราสบังเกตดข้วยวทาการทรงเลพอกของพระเจข้ามรุทงเนข้นทภีที่ “พวกทภีที่กระจบัดกระจาย” (คพอ 
พหผพจนรแทนทภีที่จะเปป็นเอกพจนร) ประเดป็นกป็คพอวทา พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกเจข้าสาวใหข้พระบรุตรของ
พระองครแลข้ว การทรงเลพอกในพระคบัมภภีรรเกพอบทรุกครบัร งจะมภีลบักษณะเปป็นกลรุทมคนมากกวทาเปป็นแตทละ
บรุคคล พระเจข้าไดข้ทรงเลพอกประชาชาตบิหนซซึ่งในอธิสราเอล พระองครไดข้ทรงเลพอกกลรุว่มคนทขีซึ่เปห็นผถูด้เชนซึ่อ
ในครธิสตจบักร ความจรธิงอบันแสนวธิเศษเกภีที่ยวกบับพระกายของพระครธิสตรกป็คพอวทา ผผข้ใดใครทมากป็มาไดข้

เปโตรกลทาวตทอไปวทา การทรงเลพอกของเรานบัรนเปป็นมา “โดยพระวธิญญาณไดข้ทรงชทาระ ใหข้
บบังเกธิดความนบนอบเชพที่อฟบัง” ตอนทภีที่เราไดข้รบับความรอด พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ของพระเจข้ากป็ไดข้
ทรงชคาระเรา นบัที่นคพอพระองครไดข้ทรงททาใหข้เราบรธิสรุทธธิธ ในสายพระเนตรของพระเจข้าในตทาแหนทง
ของเราในพระครธิสตรตทอเบพรองพระพบักตรรพระเจข้า ใหข้เราสบังเกตวทาเราไดข้ถผกชทาระแลข้วใหด้บชังเกบิด
ความนบนอบเชนซึ่อฟชัง เราจขงถผกเลพอกและถผกชทาระแลข้วโดยพระเจข้าเพพที่อทภีที่เราจะไดข้เชพที่อฟบังพระเจข้า

นภีที่เปป็นมาโดย “การประพรมดข้วยพระโลหธิตของพระเยซผครธิสตร” ดบังนบัรน การทรงเลพอกของ
เราและการทรงชทาระเราใหข้บรธิสรุทธธิธ จขงเปป็นมาโดยการประพรมดข้วยพระโลหธิตของพระเยซผครธิสตร 
นภีที่หมายถขงตอนทภีที่พระองครทรงประพรมพระโลหธิตของพระองครลงบนพระทภีที่นบั ที่งกรรุณาในสวรรคร 
อบันเปป็นการลบมลทธินบาปของเราชบั ที่วนธิรบันดรร พระองครทรงกระททาเชทนนภีรหลบังเหตรุการณรตรขง
กางเขนและในชทวงเวลาสามวบันกทอนทรงฟพร นคพนพระชนมร การกระททาเชทนนภีรถผกแสดงใหข้เหป็นเปป็น
ภาพในตบัวมหาปรุโรหธิตสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิมในวบันททาการมลทธิน (ยม คบิปปถูรร) และประพรมเลพอด
ของเครพที่องบผชาไถทบาปบนพระทภีที่นบั ที่งกรรุณาในพลบับพลา อบันเปป็นการลบมลทธินบาปของประชาชน



สทาหรบับปภีนบัรนๆ เปโตรนทาจะกทาลบังเขภียนถขงพวกผผข้เชพที่อชาวยธิวซขที่งครุข้นเคยกบับธรรมเนภียมปฏธิบบัตธิของ
พวกยธิวในพระคบัมภภีรรเดธิม กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง ความรอด, การชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ , และการทรงเลพอก
ตทางมภีพพรนฐานอยผทบนพระโลหธิตทภีที่ไหลออกของพระเยซผครธิสตรทบัรงสธิรน!

เปโตรปธิดทข้ายบทนทาอบันไพเราะนภีรดข้วยคทาทผลขอทภีที่ไพเราะไมทแพข้กบัน “ขอใหข้พระครุณและ
สบันตธิสรุขบบังเกธิดทวภีคผณแกทททานทบัรงหลายเถธิด” เชทนเดภียวกบับในจดหมายฝากของพระคบัมภภีรรใหมทหลาย
ฉบบับ เปโตรขขรนตข้นจดหมายฝากของททานดข้วยการทผลขอพระครุณและสบันตธิสรุขของพระเจข้าใหข้แกทผผข้
ทภีที่ททานเขภียนหา แนททภีเดภียวทภีที่พระครุณและสบันตธิสรุขเปป็นครุณสมบบัตธิฝทายวธิญญาณอบันลทราคทาทภีที่ครธิสเตภียนทภีที่
บบังเกธิดใหมทแลข้วทรุกคนสามารถทผลขอไดข้

1 ปต 1:3 เปโตรจขงสรรเสรธิญพระเจข้าพระบธิดาสทาหรบับพระมหากรรุณาของพระองคร
จงถวายสรรเสรริญแดยู่พระเจว้าพระบริดาแหยู่งพระเยซทครริสตต์องคต์พระผทว้เปป็นเจว้าของเรา ผทว้ไดว้ทรงพระ
มหากรคณาแกยู่เรา ทรงโปรดใหว้เราบอังเกริดใหมยู่ เขว้าสทยู่ความหวอังใจออันมรีชรีวริตอย ทยู่ โดยการคลืนพระชนมต์
จากความตายของพระเยซทครริสตต์ นภีที่อข้างอธิงโดยตรงถขงการบบังเกธิดใหมทและอาจแปลเชทนนบัรนไดข้ดข้วย 
คทาทภีที่แปลวทา ทรงโปรดใหว้เราบอังเกริดใหมยู่ (อานาเกห็นนาโอ) หมายความวทา ‘เกธิดอภีกทภี’ เราจขงบบังเกธิด
ใหมทแลข้ว “เขข้าสผทความหวบังใจอบันมภีชภีวธิตอยผท” ซขที่งเปป็นมา “โดยการคพนพระชนมรจากความตายของ
พระเยซผครธิสตร” ดบังนบัรนความหวบังและการบบังเกธิดใหมทของเราจขงมภีพพรนฐานอยผทบนการฟพร นคพน
พระชนมรของพระเยซผครธิสตร เปป็นหลบักหมรุดและหลบักสทาคบัญแหทงหลบักคทาสอนของครธิสเตภียน
ทบัรงหมด

1 ปต 1:4 ททานกลทาวตทอไป พระเจข้าไมทเพภียงทรงใหข้เราบบังเกธิดใหมทสผท  (1) ความหวบังใจ
อบันมภีชภีวธิตอยผทเททานบัรน แตท (2) เพลืที่อใหว้ไดว้รอับมรดกซซที่งไมยู่รทว้เปลืที่อยเนยู่า ปราศจากมลทรินและไมยู่รยู่วงโรย 
พระเจข้าไมทเพภียงทรงเลพอกเราใหข้มาถขงความรอดเททานบัรนแตทใหข้มาถขงมรดกนธิรบันดรรทภีที่จะไมทถผกหบัก
ภาษภี ไมทเสพที่อมสลาย และไมทสผญคทาลงดข้วย นอกจากนภีรมรดกนภีรกป็ไดว้รอักษาไวว้ในสวรรคต์เพลืที่อทยู่านทอัทั้ง
หลาย ดบังนบัรนความรอดของเราจขงไมทใชทแคทความหวบังใจอบันมภีชภีวธิตในเรพที่องชภีวธิตนธิรบันดรรในตอนนภีร
เททานบัรน แตทรวมถขงมรดกนธิรบันดรรทภีที่เราจะไดข้รบับเมพที่อไปถขงสวรรครดข้วย



1 ปต 1:5 ซซที่งเปป็นผทว้ทรีที่ฤทธริธิ์เดชของพระเจว้าไดว้ทรงคคว้มครองไวว้ดว้วยความเชลืที่อใหว้ถซง
ความรอด ซซที่งพรว้อมแลว้วทรีที่จะปรากฏในวาระสคดทว้าย คทาทภีที่แปลวทา ไดว้ทรงคคว้มครองไวว้ (ฟรออถูเระ
โอ) มภีความหมายวทา ‘ถผกครุข้มกบัน’ หรพอ ‘ถผกปกปข้อง’ โดยทหารยามคนหนขที่ง ดบังนบัรน ฤทธธิธ เดชของ
พระเจข้าจขงก ทาลบังครุข้มครองความรอดของเราไวข้อยผ ท (ดผ ยอหรน 10:28-29) กรุญแจคพอ ความเชพที่อ! ความ
รอดอบันยธิที่งใหญทนภีรพรข้อมกบับพระพรตทางๆทภีที่มาพรข้อมกบับมบันกป็พรว้อมแลว้วทรีที่จะปรากฏในวาระสคดทว้าย
มบันพรข้อมแลข้วแมข้กระทบั ที่งในตอนนภีรและจะถผกเปธิดเผยในวาระสรุดทข้าย นภีที่หมายถขงยรุคสรุดทข้ายทภีที่ความ
รอดของเราจะถผกททาใหข้สมบผรณร

1 ปต 1:6-7 ตรงนภีร เปโตรเรธิที่มพผดถขงใจความสทาคบัญกวทาของพระธรรมเลทมนภีร  นบัที่นคพอ 
ความทรุกขรยากและการทดสอบตทางๆทภีที่เกธิดขขรนในชภีวธิตครธิสเตภียน ททานจขงกลทาววทา ในความรอดนอัทั้น
ทยู่านทอัทั้งหลายชลืที่นชมยรินดรีเปป็นอยยู่างยริที่ง ถซงแมว้วยู่าเดรีดี๋ยวนรีทั้จชาเปป็นทรีที่ทยู่านจะตว้องเปป็นทคกขต์ใจชอัที่วขณะ
หนซที่ง ดว้วยการถทกทดลองตยู่างๆ ในดข้านหนขที่งเราชพที่นชมยธินดภีในความรอดของเรา ถขงแมข้วทาในทาง
กลบับกบันบางครบัร งเรากป็เปป็นทรุกขรเพราะความทรุกขรรข้อนตทางๆในชภีวธิตครธิสเตภียนดข้วย คทาทภีที่แปลวทา การ
ถทกทดลองตยู่างๆ (เพะอบิราสมอส) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘การทดสอบตทางๆ’ บรธิบทตรงนภีรสพที่อถขง
ความยากลทาบากตทางๆทภีที่เกธิดขขรนเพราะการตทอตข้านและการขทมเหง ถขงแมข้เปป็นสธิที่งทภีที่ไมทนทาอภธิรมยรใน
ขณะทภีที่เผชธิญอยผท แตทพวกมบันกป็เปป็นประโยชนรตทอเราในระยะยาว ทบั ที่วพระคบัมภภีรรคนทภีที่พระเจข้าจะทรง
ใชข้การอยทางยธิที่งใหญทลข้วนถผกทดสอบกทอนเสมอ

บางครบัร งเรากป็เปป็นทรุกขรใจดข้วย “การถผกทดลองตทางๆ” (คพอ การทดสอบและความยาก
ลทาบากตทางๆ) อยทางไรกป็ตามเหตรุผลหนขที่งกป็คพอ 7 เพลืที่อการลองดทความเชลืที่อของทยู่าน ออันประเสรริฐยริที่ง
กวยู่าทองคชาซซที่งพรินาศไปไดว้ ถซงแมว้วยู่าความเชลืที่อนอัทั้นถทกลองดว้วยไฟ จะไดว้เปป็นเหตคใหว้เกริดความ
สรรเสรริญ เกริดเกรียรตริและสงยู่าราศรี ในเวลาทรีที่พระเยซทครริสตต์จะเสดป็จมาปรากฏ คทาทภีที่แปลวทา การลอง
ดท (ดอคบิมบิออน) หมายถขงวธิธภีทภีที่ทองคทาถผกทดสอบและถผกททาใหข้บรธิสรุทธธิธ โดยการททาใหข้มบันละลาย
ผทานการใชข้ความรข้อนสผง



ทองคทาจะมภีมผลคทาเพธิที่มสผงขขรน (ถผกททาใหข้มภีคทาประเสรบิฐ) เมพที่อมบันถผกลองดถูและถผกไฟททาใหข้
บรธิสรุทธธิธ  ผลลบัพธรทภีที่ไดข้มภีสองประการ: (1) เราจะทราบครุณภาพและความบรธิสรุทธธิธ ของทองคทาไดข้โดย
การทดสอบ และ (2) ในการททาใหข้บรธิสรุทธธิธ  ทองคทาจขงมภีมผลคทาเพธิที่มมากขขรน ความเชพที่อของเรากป็มภีคทา
มากยธิที่งกวทาทองคทาเสภียอภีก เมพที่อเราถผกทดสอบโดยความทรุกขรยาก มบันกป็เปป็นไปเพพที่อทภีที่เราจะไดข้เปป็น
เหตรุใหข้เกธิดความสรรเสรธิญ เกธิดเกภียรตธิและสงทาราศภี ในเวลาทภีที่พระเยซผครธิสตรจะเสดป็จกลบับมา ดบังนบัรน
พระเจข้าจขงทรงอนรุญาตหรพอถขงกบับนทาปบัญหาเขข้ามาสผทชภีวธิตของเรามธิใชทเพพที่อทดสอบเราเททานบัรนแตทเพพที่อ
ททาใหข้เราบรธิสรุทธธิธ ดข้วย เราจขงกลายเปป็นผผข้ทภีที่มภีคทามากขขรนตทอพระองคร

1 ปต 1:8 ใหข้เราสบังเกตครุณสมบบัตธิอบันนทาอบัศจรรยรของครธิสเตภียนสทวนใหญท พระองคต์ผทว้
ทรีที่ทยู่านทอัทั้งหลายยอังไมยู่ไดว้เหป็น แตยู่ทยู่านยอังรอักพระองคต์อยทยู่ แมว้วยู่าขณะนรีทั้ทยู่านไมยู่เหป็นพระองคต์ แตยู่ทยู่าน
ยอังเชลืที่อและชลืที่นชม ดว้วยความปรีตริยรินดรีเปป็นลว้นพว้นเหลลือทรีที่จะกลยู่าวไดว้ และเตป็มเปรีที่ยมดว้วยสงยู่าราศรี เรา
ยบังไมทเคยเหป็นพระเยซผครธิสตร แตทเรากป็รบักพระองคร เชพที่อพระองครและชพที่นชมยธินดภีในพระองครดข้วย 
“ความปภีตธิยธินดภีเปป็นลข้นพข้นเหลพอทภีที่จะกลทาวไดข้ และเตป็มเปภีที่ยมดข้วยสงทาราศภี” นภีที่หมายถขงความชพที่นชม
ยธินดภีทภีที่เราไมทอาจบรรยายไดข้แตทกป็เปภีที่ยมดข้วยสงทาราศภี นภีที่หมายความวทาความรบักเชทนนบัรนทภีที่เรามภีตทอ
พระองครและความชพที่นชมยธินดภีเปป็นมาโดยความเชพที่อ ซขที่งพระเจข้าทรงยอมใหข้ถผกทดสอบและถผก
ททาใหข้แขป็งแกรทงผทานทางความทรุกขรยาก

1 ปต 1:9 ขข้อ 9 เชพที่อมโยงกบับทข้ายขข้อ 7 ทภีที่พผดถขงการเสดป็จมาปรากฏของพระเยซผครธิสตร
แลว้วจริตวริญญาณของทยู่านทอัทั้งหลายจซงไดว้รอับความรอดเปป็นผลสคดทว้ายแหยู่งความเชลืที่อ “ผลสรุดทข้าย
แหทงความเชพที่อ” กป็คพอ ความครบสมบถูรณร ของความเชพที่อของเรานบัที่นเอง มบันบรรลรุเปป็นการชทวยจธิต
วธิญญาณของเราใหข้รอด ดบังนบัรนจงสผข้ทนการทดสอบความเชพที่อผทานทางความยากลทาบากเพราะ (1) 
มบันมภีไวข้เพพที่อชทาระเราใหข้บรธิสรุทธธิธ เหมพอนการชทาระทองคทาใหข้บรธิสรุทธธิธ  (2) และเมพที่อพระครธิสตรเสดป็จมา
ปรากฏ เรากป็จะไดข้รบับเปข้าหมายแหทงความเชพที่อของเรา คพอ ความรอดของเรา

1 ปต 1:10-12 คราวนภีร เปโตรออกนอกเรพที่องเลป็กนข้อยเพพที่อพผดถขงความเปป็น
เอกลบักษณรของความรอดของเรา ตลอดทรุกยรุคทรุกสมบัยทภีที่ผทานมาและแมข้แตทในดธินแดนของพวกทผต



สวรรคร ความรอดกป็ยบังไมทเปป็นทภีที่เขข้าใจอยทางถทองแทข้ในสมบัยกทอน พวกผผข้พยากรณรสมบัยพระคบัมภภีรร
เดธิมทราบบางอยทางเกภีที่ยวกบับความรอด แตทเราผผข้เปป็นวธิสรุทธธิชนแหทงพระคบัมภภีรรใหมทกป็ไดข้ความรอดนบัรน
เปป็นกรรมสธิทธธิธ   เพราะมภีพผดถขงความรอดนบัรนในพระคบัมภภีรรเดธิม แตทตอนนบัรนพวกเขาไมทเขข้าใจมบัน
อยทางถทองแทข้ ททานจขงเขภียนวทา พวกศาสดาพยากรณต์กป็ไดว้อคตสยู่าหต์สลืบคว้นหาในความรอดนอัทั้น และไดว้
พยากรณต์ถซงพระคคณซซที่งจะบอังเกริดแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย พวกเขาจขง “อรุตสทาหรสพบคข้นหาในความรอด
นบัรน” ถขงแมข้วทาพวกเขาไดข้พยากรณรถขงพระครุณซขที่งจะมาในภายหลบังกป็ตาม

พวกผผข้พยากรณรสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิม (เชทน ดาวธิด โมเสส อธิสยาหร ดาเนภียล ฯลฯ) 11 ไดว้
สลืบคว้นหาสริที่งใดหรลือลอักษณะแหยู่งเวลาซซที่งพระวริญญาณของพระครริสตต์ ผทว้ทรงสถริตอยทยู่ในตอัวเขา ไดว้
ทรงบยู่งไวว้ เมลืที่อพระวริญญาณนอัทั้นไดว้พยากรณต์ลยู่วงหนว้าถซงความทคกขต์ทรมานของพระครริสตต์ และถซง
สงยู่าราศรีทรีที่จะมาภายหลอัง ถขงแมข้วทาพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ไดข้ทรงดลใจพวกเขาใหข้เขภียนเกภีที่ยวกบับพระ
ครธิสตร แตทพวกเขากป็ไมทเขข้าใจทรุกสธิที่งทภีที่พวกเขาเขภียนอยทางถทองแทข้ บบัดนภีร เรากป็มภีอภธิสธิทธธิธ ดบังกลทาว พวก
ยธิวทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าในสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิมมาจนถขงสมบัยทภีที่พระครธิสตรทรงฟพร นคพน
พระชนมรกป็รผข้สขกสบับสนเกภีที่ยวกบับเรพที่องพระเมสสธิยาหรทภีที่ทนทรุกขรทรมาน มบันดผเหมพอนเปป็นคทาทภีที่ขบัดแยข้ง
กบันเอง ดข้วยเหตรุนภีร ขทาวประเสรธิฐจขงถผกประกาศนบับแตทนบัรนเปป็นตข้นมาดข้วยความชทวยเหลพอและฤทธธิธ
เดชของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ

พวกผผข้พยากรณรสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิมไมทเพภียงไมทเขข้าใจถทองแทข้เกภีที่ยวกบับขทาวประเสรธิฐเกภีที่ยวกบับ
พระครธิสตรทภีที่จะมาเททานบัรน แตทแมข้แตทพวกทผตสวรรครกป็ปรารถนาทภีที่จะไดข้ดผดข้วย เปโตรจขงเขภียนวทา 
12 กป็ทรงโปรดเผยใหว้พวกศาสดาพยากรณต์เหลยู่านอัทั้นทราบวยู่า ทรีที่เขาเหลยู่านอัทั้นไดว้ปรนนริบอัตริใน
เหตคการณต์ทอัทั้งปวงนอัทั้น ไมยู่ใชยู่สชาหรอับเขาเอง แตยู่สชาหรอับเราทอัทั้งหลาย บอัดนรีทั้คนเหลยู่านอัทั้นทรีที่ประกาศขยู่าว
ประเสรริฐแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย กป็ไดว้กลยู่าวสริที่งเหลยู่านอัทั้นแกยู่ทยู่านแลว้วโดยพระวริญญาณบรริสคทธริธิ์ ทรีที่ทรงโปรด
ประทานจากสวรรคต์ เปป็นสริที่งซซที่งพวกททตสวรรคต์ปรารถนาจะไดว้ดท

บรรดาผผข้พยากรณรสมบัยโบราณไดข้กลทาวลทวงหนข้าถขงการทนทรุกขรทรมานและการเปป็นขขรน
จากตายของพระครธิสตร เรพที่องนภีร ยบังถผกขยายความและถผกประกาศใหข้ทราบตทอไปโดยพวกอบัครทผต



ดข้วยซขที่งไดข้รบับหนข้าทภีที่รบับใชข้ของพวกผผข้พยากรณร เหลทาอบัครทผตจขงประกาศขทาวประเสรธิฐนบัรนโดยอาศบัย
ความชทวยเหลพอจากพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ซขที่งทรงโปรดประทานจากสวรรคร สธิที่งนภีร เองทภีที่ดขงความ
สนใจของพวกทผตสวรรครของพระเจข้า เหป็นไดข้ชบัดวทาพวกทผตสวรรครอยากรผข้เกภีที่ยวกบับขทาวประเสรธิฐ 
ความลขกลบับของมบัน แตทกป็เปป็นความยธิที่งใหญทของมบันดข้วย เหป็นไดข้ชบัดวทาพระเจข้าทรงปธิดบบังราย
ละเอภียดเหลทานบัรนไวข้เปป็นความลบับจากพวกทผตสวรรครจนกวทามบันจะถผกเปธิดเผยอยทางสมบผรณรผทาน
ทางพระครธิสตร (อาจเปป็นไดข้วทานภีที่เปป็นการปธิดบบังแผนการทรงไถทของพระเจข้าไวข้มธิใหข้ซาตานรผข้)

1 ปต 1:13 ณ ขข้อ 13 ของบทนภีร  เปโตรเปลภีที่ยนไปพผดเรพที่องทภีที่สทาคบัญ ขณะทภีที่จนถขงตอนนภีร
เปโตรไดข้พผดถขงเรพที่องอบันสผงสทงตทางๆ เชทน การทรงเลพอก การชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ  ความหวบังใจโดยการ
เปป็นขขรนจากตาย และความรอดเอง แตทตอนนภีรททานเปลภีที่ยนมาพผดถขงเรพที่องทบั ที่วๆไปบข้าง เพราะความยธิที่ง
ใหญทและสธิทธธิพธิเศษแหทงความรอดของเรา เราจขงควรดทาเนธินชภีวธิตใหข้สมกบับมบัน เนพรอหาสทวนทภีที่เหลพอ
ของพระธรรมเลทมนภีรนทาเสนอคทาสบัที่งและคทาเตพอนสตธิเกภีที่ยวกบับการดทาเนธินชภีวธิตครธิสเตภียนในแตทละวบัน 
แรงจผงใจทภีที่เราควรดทาเนธินชภีวธิตแบบนบัรนกป็เพราะสธิทธธิพธิเศษอบันเปป็นเอกลบักษณรและตทาแหนทงทภีที่เรามภี
ในพระครธิสตรและความรอดของเรา

ในอภีกสองบทถบัดไปเปโตรกป็นทาเสนอคทาสบัที่งหลายประการ มบันเปป็นคทาสบัที่งและคทาบบัญชาตทางๆ
สทาหรบับเราในฐานะครธิสเตภียนวทาเราควรจะดทาเนธินชภีวธิตของเราอยทางไร ใหข้เราดผคทาสบัที่งแรกกบัน

เหตคฉะนอัทั้น ทยู่านทอัทั้งหลายจงเตรรียมตอัวเตรรียมใจของทยู่านไวว้ใหว้ดรี กทอนอพที่น คทาทภีที่แปลวทา เหตค
ฉะนอัทั้น (ดบิออ) มภีความหมายวทา ‘เมพที่อพธิจารณาสธิที่งทภีที่ไดข้ถผกนทาเสนอไปแลข้ว บบัดนภีร จงททาสธิที่งนภีร ’ วลภี “จง
เตรภียมตบัวเตรภียมใจของททานไวข้ใหข้ดภี” มภีความหมายตรงตบัววทา ‘จงคาดเอวความคธิดของททานไวข้ใหข้ดภี’
ซขที่งอข้างอธิงถขงวบัฒนธรรมและเครพที่องแตทงกายของคนในสมบัยนบัรน ผผข้ชายสทวนใหญทสวมเสพรอคลรุมชบัรน
นอกซขที่งตทางจากกางเกงขายาวของคนสมบัยนภีร  เมพที่อถขงเวลาทภีที่จะเอาจรธิงเอาจบังกบับงานหรพอการเขข้าสผข้รบ
พวกเขากป็จะ ‘คาดเอวไวข้ใหข้ดภี’ นบั ที่นคพอพวกเขาจะรบัดเสพรอคลรุมของตนใหข้แนทนตรงบรธิเวณเอวดข้วย
สายรบัดหรพอเขป็มขบัด การ ‘คาดเอวไวข้’ จขงเปป็นสทานวนทภีที่หมายถขงการเรธิที่มทภีที่จะเอาจรธิงเอาจบัง ความ



หมายตรงนภีรกป็คพอ การเตรภียมจธิตใจของตนใหข้พรข้อมสทาหรบับภารกธิจหรพอการสผข้รบทภีที่รออยผทขข้างหนข้า 
มบันจขงสพที่อถขงการเอาจรธิงเอาจบัง ใหข้ความสทาคบัญ และมภีใจจดจทออยผทกบับธรุระสทาคบัญทภีที่อยผทตทอหนข้า

ททานเสรธิมวทา  และจงขยู่มใจ ตอัทั้งความหวอังใหว้เตป็มเปรีที่ยมในพระคคณซซที่งจะทรงโปรดประทาน
แกยู่ทยู่านเมลืที่อพระเยซทครริสตต์จะทรงสชาแดงพระองคต์ คทาสบัที่งตทอไปคพอ จงขยู่มใจ คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน 
(เนโฟ) ไมทไดข้หมายถขงการไมทมขนเมาสรุราเททานบัรน แตทในทภีที่นภีรหมายถขงการมภีวธินบัยทางความคธิดและ
ความละเอภียดรอบคอบมากกวทา มบันสพที่อถขงการตพที่นตบัวตลอดเวลาและระมบัดระวบัง ททานเสรธิมตทอไปวทา
“ตบัรงความหวบังใหข้เตป็มเปภีที่ยม” วลภีนภีรอาจถอดความไดข้วทา ‘และไวข้วางใจเตป็มทภีที่ในพระครุณซขที่งก ทาลบังจะ
ถผกนทามาใหข้ททานเมพที่อพระเยซผครธิสตรเสดป็จมา’ คทาทภีที่แปลวทา ตอัทั้งความหวอัง (เอลพบิดโซ) บางครบัร งกป็แปล
ไดข้ดข้วยวทา ‘ไวข้วางใจ’ กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง ความหมายทภีที่สทาคบัญกวทากป็คพอ การมภีใจจดจทอ มภีระเบภียบวธินบัย 
และไวข้วางใจเตป็มทภีที่ในพระครุณทภีที่จะมาตอนทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราเสดป็จกลบับมา

1 ปต 1:14 เราจขงควรจบัดระเบภียบชภีวธิตของเราเชทนนบัรนดคจดอังเปป็นบคตรทรีที่เชลืที่อฟอัง ขออยยู่า
ไดว้ประพฤตริตามราคะตอัณหาอยยู่างทรีที่เกริดจากความโงยู่เขลาของทยู่านในกาลกยู่อน มภีครุณสมบบัตธิไมทกภีที่
อยทางของคนเปป็นลผกทภีที่สผงสทงไปกวทาการเชพที่อฟบัง เราจขงควรเปป็นบรุตรทภีที่เชพที่อฟบังของพระเจข้า มบันเปป็นวธิธภี
หนขที่งทภีที่เราจะไดข้รบับพระพรจากพระเจข้า

ในททานองเดภียวกบัน เปโตรกทาชบับเขาวทา อยยู่าไดว้ประพฤตริตามราคะตอัณหาอยยู่างทรีที่เกริดจาก
ความโงยู่เขลาของทยู่านในกาลกยู่อน คทาทภีที่แปลวทา อยยู่าไดว้ประพฤตริตาม (ซรุสเคมาทบิโซ) มภีความหมาย
เพธิที่มเตธิมวทา ‘ททาตาม’ กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง เปโตรสบัที่งเราวทาอยทาททาตามราคะตบัณหาทภีที่เราเคยมภีกทอนทภีที่เรา
ไดข้รบับความรอด ตอนนบัรนเราไมทรผข้อะไร แตทตอนนภีร เรารผข้แลข้ว

1 ปต 1:15-16 เหตรุผลกป็คพอวทา เราไดข้รบับการทรงเรภียกใหข้มาสผทความบรธิสรุทธธิธ  แตยู่
พระองคต์ผทว้ไดว้ทรงเรรียกทยู่านทอัทั้งหลายนอัทั้นบรริสคทธริธิ์ฉอันใด ทยู่านทอัทั้งหลายจงเปป็นคนบรริสคทธริธิ์ในบรรดา
การประพฤตริทคกอยยู่างดว้วยฉอันนอัทั้น เราไดข้รบับการทรงเรภียกจากพระเจข้าใหข้เปป็นคนบรธิสรุทธธิธ  เราเหป็นใน
1 เปโตร 2:9 วทาพระองครผผข้ไดข้ทรงเรภียกเรากป็ไดข้ทรงเรภียกเราใหข้ออกจากความมพดมาสผทความสวทาง
แลข้วดข้วย พระลบักษณะพพรนฐานอยทางหนขที่งของพระเจข้าคพอ ความบรธิสรุทธธิธ  (ดผ อธิสยาหร 6:3 และวธิวรณร 



4:8) ความบรธิสรุทธธิธ คพอ การไมทมภีความบาปหรพอความมลทธินใดๆ พระเจข้าทรงเดป็ดขาดและไรข้ขภีด
จทากบัดในความบรธิสรุทธธิธ ของพระองคร ถขงแมข้วทาเราไมทมภีวบันทภีที่จะเปป็นคนบรธิสรุทธธิธ แบบเดป็ดขาดไดข้ใน
ชภีวธิตนภีร  แตทมบันกป็ควรเปป็นเปข้าหมายของเรา คทาทภีที่แปลวทา บรรดาการประพฤตริ (อานาสตรอเฟ) หมาย
ถขง ลบักษณะการดทาเนธินชภีวธิต พฤตธิกรรม และการวางตบัวของเรา สรรุปกป็คพอ มบันคพอวธิธภีทภีที่เราใชข้ชภีวธิต
นบัที่นเอง ดบังนบัรน การดทาเนธินชภีวธิตทรุกดข้านของเราควรอยผ ทในความบรธิสรุทธธิธ

จากนบัรนเปโตรกป็ยกขข้อความจากเลวภีนธิตธิ 11:44 และ 19:2 16 ดอังทรีที่มรีคชาเขรียนไวว้แลว้ววยู่า `ทยู่าน
ทอัทั้งหลายจงเปป็นคนบรริสคทธริธิ์ เพราะเราเปป็นผทว้บรริสคทธริธิ์' ความบรธิสรุทธธิธ เปป็นพระลบักษณะเฉพาะตบัวพพรน
ฐานของพระเจข้าซขที่งเปป็นทภีที่มาของความชอบธรรมและความยรุตธิธรรมของพระองคร นอกจากนภีร
หนทางทภีที่นทาไปสผทความบรธิสรุทธธิธ คพอ (1) การดทาเนธินชภีวธิตอยทางชอบธรรม และ (2) การแยกออกจาก
โลก นภีที่จขงเปป็นเหตรุวทาททาไมหลบักการเรพที่องการแยกออกจขงมภีความสทาคบัญยธิ ที่ง มบันเปป็นหนทางสทาคบัญทภีที่
นทาไปสผทความบรธิสรุทธธิธ  ซขที่งเปป็นเปข้าหมายสผงสรุดของเรา พวกนบักวธิจารณรทภีที่หาวทาการแยกออกเปป็นการ
เครทงครบัดในบบัญญบัตธิกป็เปป็นพวกตพรนเขธิน มบันเปป็นหนทางสทาคบัญทภีที่นทาไปสผทความบรธิสรุทธธิธ ในชภีวธิตซขที่ง
พระเจข้าทรงเรภียกเรามา

1 ปต 1:17 เปโตรจขงนทาเราไปสผทคทาสบัที่งสทาคบัญขข้อตทอไป และถว้าทยู่านอธริษฐานขอตยู่อพระ
บริดา ผทว้ทรงพริพากษาทคกคนตามการประพฤตริของเขาโดยไมยู่เหป็นแกยู่หนว้าคนใดเลย จงประพฤตริตน
ดว้วยความยชาเกรงตลอดเวลาทรีที่ทยู่านอยทยู่ในโลกนรีทั้ คทาสบัที่งกป็คพอ “จงประพฤตธิตนดข้วยความยทาเกรงตลอด
เวลาทภีที่ททานอยผทในโลกนภีร ” อยทางไรกป็ตาม เปโตรบอกวทาสธิที่งทภีที่ตข้องททากทอนกป็คพอ “ถข้าททานอธธิษฐานขอ
ตทอพระบธิดา” ความหมายกป็คพอวทา ถข้าททานอธธิษฐาน กป็จงประพฤตธิตนขณะอยผทบนโลกนภีรดข้วยความ
ยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า เราอาจถอดความคทาพผดนภีร ไดข้วทา ‘จงประพฤตธิตบัวขณะเดธินทางในชภีวธิตดข้วย
ความยทาเกรง’ เหตรุผลกป็คพอวทา พระเจข้า “ทรงพธิพากษาทรุกคนตามการประพฤตธิของเขาโดยไมทเหป็น
แกทหนข้าคนใดเลย” นภีที่สพที่อชบัดเจนถขงเรพที่องของการพธิพากษาตามการประพฤตธิในชภีวธิตของเรา

ความยทาเกรงทภีที่เปโตรกทาลบังพผดถขงอยผทนภีร คพอ ความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า มบันคพอการ
ตระหนบักถขง (1) ฤทธธิธ เดชอบันใหญทยธิที่งของพระองคร, (2) ความบรธิสรุทธธิธ อบันเดป็ดขาดของพระองครซขที่ง



จะพธิพากษาความบาป, (3) และขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วทาพระองครทรงจบัดการกบับคนบาปมาตลอดทรุกยรุคสมบัย
กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง พระเจข้าทรงสามารถจบัดการกบับขข้าพเจข้าไดข้ตามแตททภีที่พระองครจะทรงเลพอก ดผ โยบ 
28:28, สดรุดภี 19:9, สดรุดภี 111:10, 2 โครธินธร 7:1 ใหข้เราสบังเกตใน 2 โครธินธร 7:1 วทาความยทาเกรงองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าเชพที่อมโยงกบับการทภีที่เราตข้องมภีความบรธิสรุทธธิธ ในชภีวธิต

คทาสบัที่งทภีที่วทา “จงประพฤตธิตนดข้วยความยทาเกรงตลอดเวลาทภีที่ททานอยผทในโลกนภีร ” อข้างอธิงถขงขข้อ
เทป็จจรธิงทภีที่วทาเราเปป็นนบักเดธินทางในชภีวธิตนภีร  ความเปป็นพลเมพองของเราอยผทในอภีกประเทศหนขที่ง 
(สวรรคร) และเราเปป็นผผข้ทภีที่เดธินทางผทานมาและผทานไปเททานบัรน เมพที่อเปรภียบเทภียบแลข้ว ชภีวธิตของเราบน
โลกนภีรกป็ถพอวทาสบัรน โลกนภีรไมทใชทบข้านของเราจรธิงๆ เราตข้องไมทลพมเกภีที่ยวกบับความจรธิงขข้อนภีร

1 ปต 1:18-19 ขข้อ 18 เชพที่อมโยงกบับสองขข้อทภีที่มากทอนหนข้า ทยู่านรทว้วยู่า พระองคต์ไดว้
ทรงไถยู่ทยู่านทอัทั้งหลายออกจากการประพฤตริออันหาสาระมริไดว้ ซซที่งทยู่านไดว้รอับเปป็นประเพณรีตยู่อจาก
บรรพบครคษของทยู่าน มริไดว้ไถยู่ไวว้ดว้วยสริที่งทรีที่เสลืที่อมสลายไดว้ เชยู่นเงรินและทอง เราควรเปป็นคนบรธิสรุทธธิธ
และดทาเนธินชภีวธิตในความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า “ททานรผข้วทา” เราไดข้รบับการไถทแลข้วดข้วยพระโลหธิต
อบันมภีคทาประเสรธิฐของพระครธิสตร

เปโตรกลทาววทาพระองครไมทไดข้ทรงไถทเราดข้วยเงธิน (“เงธินและทอง”) และไมทใชทดข้วย “การ
ประพฤตธิอบันหาสาระมธิไดข้ ซขที่งททานไดข้รบับเปป็นประเพณภีตทอจากบรรพบรุรรุษของททาน” นภีที่นทาจะหมาย
ถขงธรรมเนภียมและประเพณภีตทางๆอบันไรข้ประโยชนรของศาสนายธิว ททานกทาลบังหมายถขงศาสนายธิวของ
พวกรบับบภีซขที่งเปป็นศาสนาทภีที่ถผกกทอตบัรงขขรนมา ททานเตพอนความจทาผผข้อทานวทาการทรงไถทพวกเขาไมทไดข้เกธิด
จากเงธินและไมทไดข้เกธิดจากศาสนาเดธิมของพวกเขาดข้วย

ททานกลทาวตทอไปวทาเราไดข้รบับการทรงไถทแลข้ว 19 ดว้วยพระโลหริตออันมรีราคามากของพระ
ครริสตต์ ดอังเลลือดลทกแกะทรีที่ปราศจากตชาหนริหรลือจคดดยู่างพรว้อย การไถทคพอการททาธรุรกรรมอยทางหนขที่งใน
สมบัยโบราณทภีที่ทาสถผกซพรอ (ปกตธิแลข้วโดยญาตธิคนหนขที่ง) เพพที่อทภีที่จะถผกปลดปลทอยเปป็นอธิสระ เปโตร   
กลทาววทาเรารผข้แลข้ววทาการไถทของเราไมทไดข้เกธิดจากเงธิน (เงธินและทองคทา) แตทการไถทของเราไดข้ถผก



ชทาระแลข้วโดยพระโลหธิตอบันมภีคทาประเสรธิฐของพระครธิสตร ดผ วธิวรณร 1:5, 5:9, เอเฟซบัส 1:7, ฮภีบรผ 
9:12 และ 1 ยอหรน 1:7

องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงไมทมภีบาปและปราศจากตทาหนธิ นบัที่นคพอ พระองครทรงเปป็นผผข้
บรธิสรุทธธิธ  พระองครทรงเปป็นพระเมษโปดกของพระเจข้าผผข้ไดข้ทรงกลายเปป็นลผกแกะปบัสกาสทาหรบับเรา 
ดบังนบัรน เพราะสธิที่งทภีที่พระเยซผไดข้ทรงกระททาและเพราะพระลบักษณะของพระองคร เราจขงถผกบบัญชาใหข้
ดทาเนธินชภีวธิตในความบรธิสรุทธธิธ และความยทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ในขข้อนภีร เรายบังไดข้เหป็นถขงภาพของ
พระครธิสตรดข้วย นบัที่นคพอการทภีที่พระองครทรงเปป็นลผกแกะปบัสกา ดผ ยอหรน 1:29, กธิจการ 8:32 และ
วธิวรณร 5:6, 14:1

1 ปต 1:20 ใหข้เราสบังเกตดข้วยวทาพระองครไดข้ทรงททาใหข้ภาพ (คพอ แบบ) ของลผกแกะปบัส
กานบัรนสทาเรป็จในการทภีที่พระองครทรงปราศจากตทาหนธิ (คพอ ไมทมภีบาป) แทว้จรริงพระเจว้าไดว้ทรงดชารริพระ
ครริสตต์นอัทั้นไวว้กยู่อนทรงสรว้างโลก แตยู่ทรงใหว้พระครริสตต์ปรากฏพระองคต์ในวาระสคดทว้ายนรีทั้ เพลืที่อทยู่าน
ทอัทั้งหลาย พระราชกธิจของพระครธิสตรไดข้ถผกดทารธิไวข้กทอน (หรพอ วางแผนไวข้กทอน) ทรงสรข้างโลก (คอ
สมอส) คทาทภีที่แปลวทา สรว้าง (คาทาบอล) กป็แปลไดข้ดข้วยวทาการวางรากฐาน แตทความหมายทภีที่ตรงตบัว
มากกวทากป็คพอ การกทอเกธิด (ปฏธิสนธธิ) การทรงไถทของเราจขงไดข้ถผกสทาแดงแลข้วในวาระสรุดทข้ายนภีร เพพที่อ
เราทบัรงหลาย

1 ปต 1:21 อบัครทผตททานนภีรททาใหข้ความหมายสมบผรณรโดยกลทาววทา เพราะพระครริสตต์
ทยู่านจซงเชลืที่อในพระเจว้า ผทว้ทรงบอันดาลพระครริสตต์ใหว้ฟลืทั้นจากความตาย และทรงประทานสงยู่าราศรีแกยู่
พระองคต์ เพลืที่อใหว้ความเชลืที่อและความหวอังใจของทยู่านดชารงอยทยู่ในพระเจว้า โดยพระครธิสตรเราจขงเชพที่อ
ในพระเจข้าผผข้ทรงชรุบพระองครใหข้เปป็นขขรนจากตายและทรงประทานสงทาราศภีใหข้แกทพระองคร ความ
เชพที่อและความหวบังของเราจขงอยผทในพระเจข้า จงสรรเสรธิญพระเจข้าทภีที่เราไมทไดข้มภีเพภียงความเชพที่อใน
พระเจข้าเททานบัรน แตทมภีความหวบังดข้วย อบันหลบังนภีร เกธิดขขรนตทอจากอบันแรก

1 ปต 1:22 เปโตรกลทาวตทอไปถขงคทาสบัที่งขข้อสรุดทข้ายของบทนภีร  ทรีที่ทยู่านทอัทั้งหลายไดว้ชชาระ
จริตใจของทยู่านใหว้บรริสคทธริธิ์แลว้ว ดว้วยการเชลืที่อฟอังความจรริงโดยพระวริญญาณ จนมรีใจรอักพวกพรีที่นว้อง



อยยู่างจรริงใจ ทยู่านทอัทั้งหลายจงรอักกอันใหว้มากดว้วยนชทั้าใสใจจรริง ใหข้เราสบังเกตวทาการทรงชทาระจธิตใจของ
เราใหข้บรธิสรุทธธิธ นบัรนเกธิดขขรนไดข้เพราะการเชพที่อฟบังความจรธิง ไมทตข้องสงสบัยเลยวทานภีที่ยทอมหมายถขงความ
รอดของเรา ถขงแมข้หลบักการทภีที่สทาคบัญกวทาเกภีที่ยวกบับความรอดของเราคพอความเชพที่อ แตทบางครบัร งมบันกป็ถผก
เรภียกวทา ความเชพที่อฟบังดข้วย ยกตบัวอยทางเชทน เราไดข้รบับบบัญชาใหข้มาหาพระครธิสตร (มบัทธธิว 11:28), เรา
ไดข้รบับบบัญชาใหข้กลบับใจใหมท (กธิจการ 3:19) และเราไดข้รบับบบัญชาใหข้รข้องออกพระนามพระองคร 
(โรม 10:13) ดผ ยอหรน 15:3, 17:17 และฮภีบรผ 5:9 ความเชพที่อฟบังเปป็นหนขที่งในครุณสมบบัตธิฝทายวธิญญาณ
ขบัรนพพรนฐานทภีที่สรุด (1:14) เมพที่อเราเชพที่อฟบังคทาตรบัสของพระเจข้าหลบังไดข้รบับความรอดแลข้ว มบันกป็สทงผลใน
การชทาระชภีวธิตของเราใหข้บรธิสรุทธธิธ ตทอไป

ความเชพที่อฟบังฝทายวธิญญาณดบังกลทาวจะนทาไปสผทความรบักทภีที่แทข้จรธิงสทาหรบับประชากรของ
พระเจข้า คพอ พภีที่นข้องของเรา ททานจขงบบัญชาใหข้เรา “รบักกบันใหข้มากดข้วยนทราใสใจจรธิง” หนขที่งในคทาสอน
ขบัรนพพรนฐานทภีที่สรุดในพระคบัมภภีรรใหมทกป็คพอ คทาสอนทภีที่ใหข้เรารบักซขที่งกบันและกบัน เราตข้องเปป็นฝทายรบักและ
ไมทใชทถผกรบัก ความรบักไมทมภีการแบทงแยก นบัที่นคพอ เราตข้องรบักซขที่งกบันและกบันไมทวทาคนๆนบัรนจะนทารบัก
หรพอสมควรไดข้รบับความรบักหรพอไมทกป็ตาม คทาบบัญชานภีรมภีพบบทอยในพระคบัมภภีรรใหมท ดผ 1 เปโตร 4:8, 
ยอหรน 13:34, 15:17, 1 ทธิโมธภี 1:5, ฮภีบรผ 13:1, 1 ยอหรน 3:11, 14, 23 คทาทภีที่แปลวทา ใหว้มาก (เอห็คเตะ
โน) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวทา ‘อยทางจรธิงจบัง’ ดบังนบัรน เราตข้องรบักซขที่งกบันและกบันอยทางจรธิงจบัง มบันเปป็นสธิที่ง
ทภีที่เราไดข้รบับบบัญชา!

นอกจากนภีร เราไดข้รบับบบัญชาใหข้มภีใจทภีที่บรธิสรุทธธิธ ดข้วย (“นทราใสใจจรธิง”) ความบรธิสรุทธธิธ ของใจจะ
บดบบังความโลภ, ความขมขพที่น, ความเยทอหยธิที่ง, ราคะตบัณหา, ความคธิดแคข้น และแรงจผงใจทภีที่ไมท
บรธิสรุทธธิธ อพที่นๆ ความบรธิสรุทธธิธ ของใจสพที่อถขงการไมทมภีอบัตตาทภีที่บาปหนา มบันสอดคลข้องอยทางใกลข้ชธิดกบับ
ความรบักซขที่งเปป็นการเสภียสละตบัวเองเพพที่อผผข้อพที่น ปบัญหากป็คพอวทา ใจทภีที่บาปหนาดวงเดธิมของเราตข้องการทภีที่
จะอยผทเพพที่อตบัวเอง ใจทภีที่ถผกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ แลข้วจะอยผทเพพที่อผผข้อพที่น

1 ปต 1:23 เหตรุผลทภีที่หบัวใจและจธิตใจของเราไดข้ถผกชทาระใหข้บรธิสรุทธธิธ แลข้วกป็คพอวทา มบันไดข้
บบังเกธิดใหมทแลข้ว อบัครทผตททานนภีร จขงกลทาววทา ดว้วยวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายไดว้บอังเกริดใหมยู่ ไมยู่ใชยู่จากพลืชทรีที่จะ



เปลืที่อยเนยู่าเสรีย แตยู่จากพลืชออันไมยู่รทว้เปลืที่อยเนยู่า คลือดว้วยพระวจนะของพระเจว้าออันทรงชรีวริตและดชารงอย ทยู่
เปป็นนริตยต์ จงระลขกถขง เอเฟซบัส 4:24 ทภีที่บอกวทาธรรมชาตธิใหมทของเราไดข้ถผกสรข้างขขรนในความชอบ
ธรรมและความบรธิสรุทธธิธ ทภีที่แทข้จรธิงแลข้ว นอกจากนภีร  การบบังเกธิดใหมทของเรากป็ไดข้กทอตบัวขขรนจากเมลป็ด
พพชอบันไมทรผข้เปพที่อยเนทาดข้วย การบบังเกธิดใหมทนภีร ไมทไดข้มาจาก “เลพอด หรพอความประสงครของเนพรอหนบัง 
หรพอความประสงครของมนรุษยร แตทเกธิดจากพระเจข้า” (ยอหรน 1:13) เมลป็ดพพชทภีที่ไมทรผข้เปพที่อยเนทานบัรนคพอ 
พระวจนะของพระเจข้า มบันไมทเพภียงไมทรผข้เปพที่อยเนทาเททานบัรน แตทมบันไมทถผกททาใหข้เสภียดข้วย กลทาวอภีกนบัย
หนขที่ง มบันบรธิสรุทธธิธ นบัที่นเอง ดผ สดรุดภี 19:8

นอกจากนภีรพระวจนะของพระเจข้ากป็มภีชภีวธิต (ฮภีบรผ 4:12) และจะคงอยผทเปป็นนธิตยร มบันจะอยผทตทอ
ไปแมข้จบักรวาลจะสผญสลาย ดผ มบัทธธิว 24:35 เราไดข้บบังเกธิดใหมทแลข้วจากพระวจนะของพระเจข้าอบัน
บรธิสรุทธธิธ  นภีที่สพที่อชบัดเจนถขงหลบักการทภีที่วทาการทรงสรข้างใหมทตข้องอาศบัยพระวจนะของพระเจข้าเปป็น
ตบัวกลาง การออกปากรบับความรอดโดยไมทมภีพระคบัมภภีรรเปป็นตบัวกลางกป็ปราศจากรากฐาน

1 ปต 1:24-25 สองขข้อนภีรจรธิงๆแลข้วกป็เปป็นคทาพผดทภีที่ยกมาจากอธิสยาหร 40:6-8 เพราะ
วยู่า `บรรดาเนลืทั้อหนอังกป็เปป็นเสมลือนตว้นหญว้า และบรรดาสงยู่าราศรีของมนคษยต์กป็เปป็นเสมลือนดอกหญว้า 
ตว้นหญว้าเหรีที่ยวแหว้งไป และดอกกป็รยู่วงโรยไป 25 แตยู่พระวจนะขององคต์พระผทว้เปป็นเจว้ายอัที่งยลืนอยทยู่เปป็น
นริตยต์' อภีกครบัร งทภีที่พระวจนะของพระเจข้าไมทเพภียงเปป็นสธิที่งทภีที่บรธิสรุทธธิธ เททานบัรน แตทมบันจะคงอยผทตลอดไป
ดข้วย เปโตรปธิดทข้ายบทนภีรโดยกลทาววทา พระวจนะนอัทั้นคลือขยู่าวประเสรริฐทรีที่ไดว้ประกาศใหว้ทยู่านทอัทั้ง
หลายทราบแลว้ว นทาสนใจตรงทภีที่วทาในขข้อ 23 วลภี “พระวจนะของพระเจข้า” ใชข้คทาวทา ลอกอส ซขที่ง
หมายถขงพระวจนะทภีที่เปป็นลายลบักษณรอบักษร ในขข้อ 25 คทาทภีที่แปลวทา พระวจนะ (ขององครพระผผข้เปป็น
เจข้า) คพอ เรมา ซขที่งหมายถขงพระวจนะทภีที่เปป็นคทาตรบัส นภีที่หมายถขงการประกาศพระวจนะตามทภีที่มภีบอก
ไวข้ในขข้อนภีร  แนททภีเดภียวทภีที่ขทาวประเสรธิฐนบัรนดทารงอยผทตลอดไปเปป็นนธิตยร

นภีที่สพที่อชบัดเจนถขงการดทารงอยผทชบั ที่วนธิรบันดรรของพระวจนะของพระเจข้า นอกจากนภีร  นภีที่ยบังสพที่อถขง
หลบักคทาสอนเรพที่องการเกป็บรบักษาไวข้ของพระคบัมภภีรรดข้วย หากพระวจนะของพระเจข้าจะดทารงอยผ ทตลอด
ไปเปป็นนธิตยร มบันกป็ตข้องถผกเกป็บรบักษาไวข้โดยพระเจข้าอยทางแนทนอน



*****

ภนำพรวมของ 1 เปโตร 2: ขณะทขีซึ่เปโตรกลว่าวตว่อไปถซงคคาสชัซึ่งตว่างๆสคาหรชับชขีวบิตครบิสเตขียน 
ทว่านกห็เสรบิมคคาสชัซึ่งอขีกสองประการ จากนชันี้นทว่านกห็เรบิซึ่มพถูดถซงพระศบิลาของเรา และพวกเราทขีซึ่เปรขียบ
ไดด้กชับหบินทขีซึ่ใชด้กว่อสรด้างอาคาร จากนชันี้นทว่านกห็ชขีนี้ใหด้เหห็นถซงตคาแหนว่งอชันมขีเอกลชักษณรของเราในพระ
ครบิสตรโดยกคาชชับใหด้เรามขีชขีวบิตทขีซึ่บรบิสรุทธบิธ  ชอบธรรมและดขีงาม เนนนี้อหาสว่วนทด้ายของบทนขีนี้พถูดถซงการ
ใหด้ความเคารพตว่อคนทขีซึ่สมควรไดด้รชับและการสถูด้ทนความทรุกขรยากแมด้ในยามทขีซึ่เราไมว่สมควรไดด้รชับ
มชันกห็ตาม

1 ปต 2:1 บทนภีร จขงมภีเนพรอหาเสรธิมเขข้ากบับความจรธิงทภีที่ไดข้กลทาวไปแลข้ว เหตคฉะนอัทั้น ทยู่าน
ทอัทั้งหลายจงละการปองรว้ายทอัทั้งปวง บรรดาการอคบาย การหนว้าซลืที่อใจคด ความรริษยา และคชาพทดสยู่อ
เสรียดทอัทั้งหลาย การใชข้คทาวทา เหตคฉะนอัทั้น (อออรุน) ของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ กป็เชพที่อมโยงสธิที่งทภีที่ไดข้กลทาว
ไปแลข้วกบับสธิที่งทภีที่จะถผกกลทาวตทอไป เปโตรจขงระบรุถขงหข้าสธิที่งทภีที่เราผผข้เปป็นครธิสเตภียนควรถอดทธิรงเสภีย 
(กทาจบัดทธิรงเสภีย) (1) การปองรว้ายทอัทั้งปวง แปลมาจากคทาวทา คาเคขีย ซขที่งมภีความหมายตรงตบัววทาการคธิด
รข้าย โดยเฉพาะตทอคนทภีที่เราอาจไมทชอบหนข้า จากนบัรน (2) ททานเอทยถขง บรรดาการอคบาย คทาทภีที่แปล
เชทนนบัรน (ดอลอส) มภีความหมายวทา ‘ทภีที่หลอกลวง’, ‘บธิดเบพอน’, ‘ขภีรโกง’ หรพอ ‘ไมทซพที่อตรง’ (3) ททาน
เอทยตทอไปถขง การหนว้าซลืที่อใจคด (ฮถูพอครบิซบิส) ซขที่งหมายถขงการแสรข้งททาตบัวเปป็นคนทภีที่จรธิงๆแลข้วเราไมท
ไดข้เปป็น ตทอไปคพอ (4) ความรริษยา คพอการอยากไดข้สธิที่งทภีที่คนอพที่นมภี สรุดทข้าย (5) ททานเสรธิมคชาพทดสยู่อ
เสรียดทอัทั้งหลาย คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (คาทาลาเลขีย) หมายถขง ‘การวทารข้ายลบับหลบัง’ หรพอการพผดถขงผผข้อพที่น
ในเชธิงวธิจารณรลบับหลบังเขา ทบัรงหมดนภีร เปป็นกรรมของคทากรธิยา ละ ซขที่งจะนทาไปสผทเรพที่องสทาคบัญทภีที่จะถผกพผด
ถขงในขข้อ 2 ตทอไป

1 ปต 2:2 เราจขงควรปลดเปลพรองสธิที่งเหลทานภีรออกเชยู่นเดรียวกอับทารกแรกเกริด จง
ปรารถนานชทั้านมออันบรริสคทธริธิ์แหยู่งพระวจนะ เพลืที่อจะทชาใหว้ทยู่านทอัทั้งหลายเตริบโตขซทั้น เปโตรเรภียกผผข้อทาน
ของททานวทา “ทารกแรกเกธิด” นภีที่หมายถขงคนเหลทานบัรนทภีที่เพธิที่งไดข้รบับความรอด พวกเขาจขงเปป็นทารก
ฝทายวธิญญาณ ททานจขงใหข้คทาสบัที่งตทอไป “จงปรารถนานทรานมอบันบรธิสรุทธธิธ แหทงพระวจนะ” นภีที่จขงเปป็นพระ



บบัญชาอภีกขข้อแหทงพระบบัญญบัตธิของพระครธิสตร เราจขงไดข้รบับบบัญชาใหข้ปรารถนาพระวจนะของ
พระเจข้า นทาสนใจทภีที่เราไดข้เหป็นถขงภาพเปรภียบตทางๆทภีที่ถผกใชข้เพพที่อหมายถขงพระวจนะของพระเจข้า มบัน
ถผกเรภียกวทานทร านม, เนพรอสบัตวร, ขนมปบัง, นทร า, นทร าผขรง และสธิที่งอพที่นๆอภีกตลอดทบั ที่วพระคบัมภภีรร ทบัรงหมดนภีร
เปป็นสธิที่งทภีที่อรุดมดข้วยสารอาหาร แตทนทร านมเปป็นสธิที่งทภีที่มภีไวข้สทาหรบับเดป็กโดยเฉพาะ คทาทภีที่แปลวทา บรริสคทธริธิ์ 
(อาดอลอส) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘ไมทเจพอปน’ (ดผ สดรุดภี 19:8) มบันเปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ 
unadulterated “นทรานมอบันบรธิสรุทธธิธ แหทงพระวจนะ” กป็คพอสทวนของพระวจนะทภีที่เขข้าใจงทายทภีที่สรุด
นบัที่นเอง

เราจทาไดข้ใน 1:23, 25 วทาเปโตรไดข้แสดงใหข้เหป็นถขงความสทาคบัญในดข้านหลบักคทาสอนของ
พระวจนะของพระเจข้าแลข้ว ในขข้อนภีรททานแสดงใหข้เหป็นถขงความสทาคบัญในดข้านหลบักปฏธิบบัตธิของพระ
วจนะนบัรน คพอเปป็นอาหารโดยเฉพาะสทาหรบับพวกทารกในพระครธิสตร

1 ปต 2:3 ขข้อ 3 ผผกเนพรอหาสทวนนภีรทบัรงหมดเขข้าดข้วยกบัน หากวยู่าทยู่านไดว้ชริมดทรทว้แลว้ววยู่าองคต์
พระผทว้เปป็นเจว้าประกอบดว้วยพระกรคณา หากเราไดข้บบังเกธิดใหมทแลข้วจากเมลป็ดพพชทภีที่ไมทรผข้เปพที่อยเนทา 
(พระวจนะของพระเจข้า) และเปป็นทารกในพระครธิสตร เรากป็ไดข้ชธิมนทรานมแหทงพระวจนะนบัรนแลข้ววทา
องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงประกอบดว้วยพระกรคณา คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (คเรสทอส) กป็มภีความหมายดข้วย
วทา ‘กรรุณา’ และ ‘ดภีงาม’ ขข้อนภีร ไปจนถขงขข้อ 8 เปโตรใชข้ภาพเปรภียบของหธิน โดยเฉพาะหธินทภีที่ใชข้วาง
รากฐานและทภีที่ใชข้กทอสรข้างอาคาร นภีที่เปป็นภาพทภีที่นทารบักขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราและการทภีที่
พระองครไมทไดข้เปป็นเพภียงรากฐานของเราเททานบัรน แตทยบังถผกปฏธิเสธมธิใหข้เปป็นศธิลามรุมเอกของพระ
วธิหารอภีกดข้วย

1 ปต 2:4 อบัครทผตททานนภีรกลทาวตทอไปวทา จงมาหาพระองคต์ เหมลือนมาถซงศริลาออันมรีชรีวริต
อยทยู่ ซซที่งมนคษยต์ไดว้ปฏริเสธไมยู่ยอมรอับแลว้ว แตยู่วยู่าพระเจว้าทรงเลลือกไวว้ และทรงคยู่าออันประเสรริฐ “ศธิลา
อบันมภีชภีวธิตอยผท” ยทอมหมายถขงพระเยซผครธิสตรอยทางไมทตข้องสงสบัย ผผข้ทรงถผกเรภียกวทาเปป็นพระศธิลาดข้วย ดผ 
มบัทธธิว 16:18, 1 โครธินธร 10:4 และหลายขข้อในพระธรรมเพลงสดรุดภีซขที่งรวมถขง 18:2 ดข้วย ในขข้อนภีร เป
โตรอข้างอธิงถขงเรพที่องราวทภีที่พวกยธิวในสมบัยนบัรนครุข้นเคยดภี



ตอนทภีที่พระวธิหารกทาลบังถผกสรข้างขขรนนบัรน ศธิลามรุมเอกของพระวธิหารไดข้ถผกสทงไปลทวงหนข้าจาก
เหมพองหธินและพวกชทางกทอสรข้างกป็ไมทยอมรบับมบันวทาเปป็นกข้อนทภีที่ใชท เมพที่อถขงเวลาทภีที่ตข้องประกอบศธิลา
มรุมเอกเขข้าไป พวกเขากป็สทงขทาวไปยบังเหมพองหธินใหข้สทงมบันมา พวกชทางกทอสรข้างกป็ถผกแจข้งใหข้ทราบวทา
มบันไดข้ถผกสทงไปแลข้วและพวกเขากป็ไมทยอมรบับมบัน พวกเขาจขงรผข้สขกเศรข้าใจทภีที่ไดข้ทราบวทาศธิลามรุมเอกทภีที่
ไดข้ถผกแกะสลบักมาอยทางดภีตข้องถผกทธิรงอยผทในกองหญข้าวบัชพพช (ในการกทอสรข้างอาคารดข้วยหธิน ศธิลามรุม
เอกเปป็นหธินกข้อนทภีที่สทาคบัญทภีที่สรุดเพราะมบันจบัดระเบภียบโครงสรข้างในทบัรงสามมธิตธิ)

นภีที่เปป็นภาพทภีที่ตรงกบับพระครธิสตรอยทางนทาทขที่ง พระเจข้าไดข้ทรงสทงศธิลามรุมเอกของพระองครมา
แลข้ว มนรุษยรโดยทบั ที่วไปและโดยเฉพาะพวกยธิวไดข้ปฏธิเสธพระองครเสภีย พวกยธิวนธิกายออรรโธดอกซร
จนถขงทรุกวบันนภีรกป็ยบังรอคอยพระเมสสธิยาหรอยผททบัรงๆทภีที่ขข้อเทป็จจรธิงกป็คพอพระองครไดข้ทรงถผกสทงมาแลข้ว
และพวกเขากป็ปฏธิเสธพระองคร เรพที่องนภีรถผกพผดถขงในมบัทธธิว 21:42, กธิจการ 4:11 และเปป็นการททาใหข้คทา
พยากรณรในสดรุดภี 118:22 สทาเรป็จ คทาทภีที่แปลวทา ปฏริเสธไมยู่ยอมรอับ (อาพอดอคบิมาโซ) ในขข้อ 4 และ 7 
หมายความวทา ‘ไมทเอา’ นบัที่นเอง

1 ปต 2:5 ในททานองเดภียวกบัน เปโตรกลทาวตทอไปวทา และทยู่านทอัทั้งหลายกป็เสมลือนศริลาทรีที่
มรีชรีวริต ทรีที่กชาลอังกยู่อขซทั้นเปป็นพระนริเวศฝยู่ายวริญญาณ เปป็นปคโรหริตบรริสคทธริธิ์ เพลืที่อถวายสอักการบทชาฝยู่ายจริต
วริญญาณ ทรีที่ชอบพระทอัยของพระเจว้าโดยทางพระเยซทครริสตต์ อาจไมทมภีวบัตถรุใดในโลกนภีรทภีที่จะไรข้ชภีวธิต
มากไปกวทาหธิน (ศธิลา) ตรงนภีรและในขข้อ 4 เปโตรพผดถขงศธิลาทขีซึ่มขีชขีวบิต พระเยซผครธิสตรทรงเปป็น ‘ศธิลาทภีที่
มภีชภีวธิต’ กข้อนหลบัก แตทตอนนภีร เรากป็ถผกเรภียกเชทนนบัรนดข้วย ในฐานะเปป็นครธิสเตภียนทภีที่บบังเกธิดใหมทแลข้ว เรา
ไดข้รบับชภีวธิตฝทายวธิญญาณจากพระเจข้า เปโตรใชข้ภาพเปรภียบของหธินตทอไปเพพที่อสพที่อถขงการสรข้างอาคาร
ฝทายวธิญญาณ ถขงแมข้วทาททานไมทไดข้เอทยถขงครธิสตจบักรตรงนภีร  แตทเหป็นไดข้ชบัดวทานภีที่เปป็นสธิที่งทภีที่ททานกทาลบัง
หมายถขงอยผท ดผ เอเฟซบัส 2:20-21 และ 1 โครธินธร 3:9

เรายบังไดข้กลายเปป็น “ปรุโรหธิตบรธิสรุทธธิธ ” ดข้วย นภีที่สพที่อถขงตทาแหนทงปรุโรหธิตของผผข้เชพที่อ นบัที่นคพอเรา
สามารถเขข้าถขงพระเจข้าไดข้โดยตรงผทานทางพระเยซผครธิสตร ดผ 1 ทธิโมธภี 2:6 เครนซึ่องบถูชาของเราไมทใชท



สบัตวร แตทเปป็นเครพที่องบผชาฝว่ายวบิญญาณ เชทน เครพที่องบผชาทภีที่เปป็นคทาสรรเสรธิญ, การขอบพระครุณ และ
ความเชพที่อฟบัง นอกจากนภีรมบันยบังเปป็นทภีที่ชอบพระทบัยพระเจข้าเพราะพระเยซผครธิสตรดข้วย

1 ปต 2:6 เปโตรยกคทาพผดโดยตรงมาจากอธิสยาหร 28:16 เพราะมรีคชาเขรียนไวว้ในพระ
คอัมภรีรต์ดว้วยวยู่า `ดทเถริด เราวางศริลากว้อนหนซที่งลงในศริโยน เปป็นศริลามคมเอกทรีที่ทรงเลลือกแลว้ว และเปป็น
ศริลาทรีที่มรีคยู่าออันประเสรริฐ และผทว้ใดทรีที่เชลืที่อในพระองคต์นอัทั้นกป็จะไมยู่ไดว้รอับความออับอาย' อภีกครบัร งทภีที่คทา
พยากรณรในพระธรรมอธิสยาหรพผดถขงพระเมสสธิยาหรทภีที่ทรงเปป็นศธิลามรุมเอก พระสบัญญาอบันแสน
วธิเศษกป็คพอวทา ใครกป็ตามทภีที่วางใจพระองครจะไมยู่ไดว้รอับความออับอาย คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (คาทาอบิสคถูโน)
หมายความวทา ‘อบับอาย’, ‘ขายหนข้า’, หรพอ ‘ผธิดหวบัง’ เมพที่อเราวางใจพระองคร เรากป็จะไมทมภีวบันสบับสน 
อบับอาย ขายหนข้า หรพอผธิดหวบังเลย

1 ปต 2:7 อบัครทผตททานนภีรกลทาวตทอไปวทา เหตคฉะนอัทั้นพระองคต์ทรงมรีคยู่าออันประเสรริฐ
สชาหรอับทยู่านทอัทั้งหลายทรีที่เชลืที่อ แตยู่สชาหรอับคนทอัทั้งหลายทรีที่ไมยู่เชลืที่อฟอังนอัทั้น `ศริลาซซที่งชยู่างกยู่อไดว้ปฏริเสธเสรีย 
ไดว้กลอับกลายเปป็นศริลามคมเอกแลว้ว' ดบังนบัรน สทาหรบับเราทภีที่เชพที่อพระองครกป็ทรงมขีคว่าอชันประเสรบิฐ! คทาทภีที่
แปลเชทนนบัรน (ทบิเม) มภีความหมายวทา ‘มภีคทามาก’ ในแบบทภีที่ตภีคทาไมทไดข้เลย สทาหรบับคนเหลทานบัรนทภีที่
ปฏธิเสธพระองครและไมทเชพที่อฟบังพระองคร พระองครจะทรงสทาแดงพระองครในฐานะประมรุขแหทงสธิที่ง
สารพบัดและจะทรงเปป็นผผข้พธิพากษาพวกเขา เปโตรอข้างอธิงถขงเรพที่องทภีที่เลทาสพบตทอกบันมาเกภีที่ยวกบับศธิลามรุม
เอกของพระวธิหารทภีที่ถผกทธิรงเสภีย กระนบัรนพระองครไดข้ทรงกลบับกลายเปป็น “ศธิลามรุมเอก” แลข้ว พวกยธิว
ไดข้ปฏธิเสธพระองคร แตทปบัจจรุบบันพระองครทรงเปป็นศธิลามรุมเอกกข้อนหลบักของครธิสตจบักรแลข้ว

1 ปต 2:8 เปโตรยกคทาพผดจากอธิสยาหร 8:14 ตทอไป และ `เปป็นศริลาทรีที่ทชาใหว้สะดคด และ
เปป็นกว้อนหรินทรีที่ทชาใหว้ขอัดเคลืองใจ' ทรีที่เขาสะดคดนอัทั้นเพราะเขาไมยู่เชลืที่อฟอังพระวจนะ ตามทรีที่เขาถทก
กชาหนดไวว้เชยู่นนอัทั้นดว้วย ในขข้อนบัรนพระเมสสธิยาหรทรงเปรภียบวทาเปป็นเหมพอนกบับหธินสะดรุดและกข้อน
หธินทภีที่ทชาใหว้ขอัดเคลืองใจ คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน คพอ สคชันดาลอน และอข้างอธิงถขงการทภีที่พระองครทรงเปป็นทภีที่
ขบัดเคพองใจตทอคนเหลทานบัรนทภีที่ปฏธิเสธพระองคร คนไมทเชพที่อกป็มบักเปป็นคนไมทเชพที่อฟบัง นทาสนใจอภีกครบัร งตรง
ทภีที่วทาความไมทเชพที่อและความไมทเชพที่อฟบังมบักไปดข้วยกบัน สทาหรบับคนทภีที่ปฏธิเสธพระครธิสตร พระองครทรง



เปป็น ‘เรพที่องอบัปยศ’ และทรงททาใหข้ขบัดเคพองใจ คนทภีที่ไมทเชพที่อฟบังสรุดทข้ายแลข้วกป็คงอยผทในความไมทเชพที่อฟบัง
นบัรนตทอไป

1 ปต 2:9 ใหข้เราสบังเกตลบักษณะเฉพาะตบัวสภีที่ประการของครธิสเตภียน แตยู่ทยู่านทอัทั้งหลาย
เปป็นชาตริทรีที่พระองคต์ทรงเลลือกไวว้แลว้ว เปป็นพวกปคโรหริตหลวง เปป็นประชาชาตริบรริสคทธริธิ์ เปป็นชนชาตริ
ของพระองคต์โดยเฉพาะ เพลืที่อทยู่านทอัทั้งหลายจะไดว้สชาแดงพระบารมรีของพระองคต์ ผทว้ไดว้ทรงเรรียก
ทยู่านทอัทั้งหลายใหว้ออกมาจากความมลืด เขว้าไปสทยู่ความสวยู่างออันมหอัศจรรยต์ของพระองคต์ สธิที่งทภีที่นทา
สนใจเปป็นพธิเศษกป็คพอวทา ครุณสมบบัตธิเหลทานภีรลข้วนเปป็นสธิที่งทภีที่พวกยธิวภาคภผมธิใจเปป็นนบักหนาในฐานะเปป็น
ประชากรทภีที่พระเจข้าทรงเลพอกสรร

บบัดนภีร เราเปป็น (1) ชาตริทรีที่พระองคต์ทรงเลลือกไวว้แลว้ว วลภีทภีที่แปลเชทนนบัรน (เอห็คเลห็คทอน เกะนอส)
มภีความหมายตรงตบัววทา ‘ชาตธิทภีที่ถผกเลพอก’ ชนชาตธิอธิสราเอลกป็เปป็นเชทนนบัรนจรธิงๆโดยทางอบับราฮบัมและ
พบันธสบัญญาตทางๆ กระนบัรนพระเจข้าไดข้ทรงเลพอกครธิสตจบักรในพระครธิสตรดข้วยเชทนกบัน เราจขงไดข้กลาย
เปป็น (2) “พวกปรุโรหธิตหลวง” เราไมทเพภียงเปป็นปรุโรหธิตจทาเพาะพระพบักตรรพระเจข้าเททานบัรน แตทเราเปป็น
ปรุโรหธิตหลวง (คพอ ของพระมหากษบัตรธิยร) ดข้วย แมข้แตทพวกยธิวกป็อข้างแบบนภีร ไมทไดข้ดข้วยซทรา ตทาแหนทง
ปรุโรหธิตของพวกเขาเปป็นตามอยทางของอาโรน สทวนตทาแหนทงปรุโรหธิตของเราเปป็นมาโดยพระเยซผ
ครธิสตรผผข้ทรงสพบเชพรอสายมาจากดาวธิด ซขที่งเปป็นเชพรอสายของกษบัตรธิยร ปรุโรหธิตคพอผผข้ทภีที่เขข้าถขงพระเจข้าไดข้
โดยตรง และเรากป็ททาเชทนนบัรนไดข้โดยทางพระเยซผครธิสตรผผข้ทรงเปป็นมหาปรุโรหธิตของเรา พวกยธิวโดย
ทบั ที่วไปกป็ไมทมภีสธิทธธิพธิเศษเชทนนบัรน ดผ วธิวรณร 1:6, 5:10, 20:6

จากนบัรนเราเปป็น (3) “ประชาชาตธิบรธิสรุทธธิธ ” เชทนเดภียวกบับทภีที่อธิสราเอลเปป็นชนชาตธิบรธิสรุทธธิธ ใน
ความสบัมพบันธรเชธิงพบันธสบัญญาของมบันกบับพระเจข้า พวกเราทภีที่อยผทในพระครธิสตรกป็เปป็นประชาชาตธิ
บรธิสรุทธธิธ ในสายพระเนตรของพระเจข้าเชทนกบัน (คทากรภีกทภีที่แปลวทา ประชาชาตริ นภีร คพอ เอธนอส ซขที่งเปป็น
ทภีที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ ethnic) สรุดทข้ายแลข้วเราไดข้ถผกแยกตบัรงไวข้สทาหรบับพระเจข้าในฐานะเปป็น (4) 
“ชนชาตธิของพระองครโดยเฉพาะ” เราเปป็นของพระองครโดยเฉพาะเพราะวทาเราไดข้ถผกซพรอไวข้แลข้ว วลภี
ทภีที่แปลวทา โดยเฉพาะ (เอะอบิส เพะรบิพออบิเอซบิน) หมายถขง ‘กรรมสธิทธธิธ ทภีที่ถผกซพรอไวข้แลข้วเปป็นพธิเศษ’ นภีที่



สพที่อวทาเรามภีคทามากตทอพระเจข้า ดผ 1 เปโตร 1:18-19, 1 โครธินธร 6:20, พระราชบบัญญบัตธิ 14:2, 26:18, 
ทธิตบัส 2:14, กธิจการ 20:28

พระเจข้าไดข้ทรงเรภียกเราออกจากความมพด (ความบาปและโลก, 1 ยอหรน 5:19) เขข้าไปสผท
ความสวทางอบันมหบัศจรรยรของพระองคร (หลบักการทภีที่คลข้ายคลขงกบับแนวคธิดเรพที่องความบรธิสรุทธธิธ ) ดผ อธิส
ยาหร 9:2, 60:1-2, ฟภีลธิปปภี 2:1, เอเฟซบัส 5:8 ดบังนบัรนเราจขงควรถวายคทาสรรเสรธิญแดทพระองคร

1 ปต 2:10 เชทนเดภียวกบับทภีที่ครบัร งหนขที่งอธิสราเอลไมทไดข้เปป็นพลไพรทหรพอประชาชาตธิแตท
บบัดนภีร ไดข้เปป็นแลข้ว เราในฐานะครธิสเตภียนตอนนภีรกป็เปป็นประชากรของพระเจข้าแลข้วเชทนกบัน เมลืที่อกยู่อน
ทยู่านทอัทั้งหลายหาเปป็นชนชาตริไมยู่ แตยู่บอัดนรีทั้ทยู่านเปป็นชนชาตริของพระเจว้าแลว้ว เมลืที่อกยู่อนทยู่านทอัทั้งหลาย
หาไดว้รอับพระกรคณาไมยู่ แตยู่บอัดนรีทั้ทยู่านไดว้รอับพระกรคณาแลว้ว เชทนเดภียวกบับทภีที่ชนชาตธิอธิสราเอลไดข้รบับ
พระเมตตาจากพระเจข้าแลข้ว ครธิสตจบักรเองกป็ไดข้รบับพระเมตตาจากพระเจข้าแลข้วเชทนกบัน คนตทางชาตธิ
อาจไมทเขข้าใจความเหมพอนกบันตรงนภีรกบับชนชาตธิอธิสราเอลและมรดกของพวกเขา แตทสทาหรบับคนยธิว
แลข้ว นภีที่เปป็นสธิที่งทภีที่ชบัดเจนเหลพอเกธิน มบันไมทไดข้ถผกตบัรงใจไวข้ใหข้เปป็นเรพที่องบบังเอธิญ

1 ปต 2:11 เปโตรจขงกลทาวตทอไปวทา พวกทรีที่รอัก ขว้าพเจว้าวริงวอนทยู่านทอัทั้งหลายเหมลือน
ทยู่านเปป็นคนตยู่างดว้าวและเปป็นผทว้สอัญจร ใหว้ทยู่านละเวว้นจากตอัณหาของเนลืทั้อหนอัง ซซที่งทชาศซกกอับจริต
วริญญาณ ททานพผดถขง “คนตทางดข้าวและผผข้สบัญจร” อภีกครบัร ง ซขที่งจรธิงๆแลข้วหมายถขง คนทภีที่อยผ ทตทางแดน
และนบักเดธินทาง (นบักททองเทภีที่ยว ฯลฯ) โลกนภีร ไมทใชทบข้านของเราจรธิงๆ เราเปป็นแคทคนทภีที่เดธินทางผทาน
มาและผทานไปเททานบัรน ความเปป็นพลเมพองของเราอยผทในอภีกราชอาณาจบักรหนขที่ง ในฐานะเปป็นคน
ตทางดข้าวและเปป็นตบัวแทนของราชอาณาจบักรเดธิมของเรา เราจขงมภีพบันธะหนข้าทภีที่ในการสทาแดง
พฤตธิกรรมทภีที่ถผกตข้องขณะทภีที่เราอยผททภีที่นภีที่ (คทาทภีที่แปลวทา ผทว้สอัญจร (พาเระพบิเดมอส) สพที่อความหมาย
มากกวทาแคทนบักเดธินทางในตทางแดน แตทสพที่อถขงคนทภีที่อยผททภีที่นบัที่นเพพที่อเหตรุผลทภีที่เปป็นตามแบบของพระเจข้า)

ดข้วยเหตรุนภีร เราจขงควร “ละเวข้นจากตบัณหาของเนพรอหนบัง” ซขที่งททาศขกกบับจธิตวธิญญาณ ขข้อเทป็จจรธิง
กป็คพอวทา ตบัณหาทางเพศอบันไมทเหมาะสมและผธิดศภีลธรรมจะททาใหข้จธิตและวธิญญาณของเราดข้านชา โฮ
เชยา 4:11 กลทาววทาการเลทนชผข้และเหลข้าองรุทนใหมทชธิงเอาจธิตใจไปเสภีย ความหมายตรงนภีรกป็คพอวทา ความ



บาปทางเพศและการเมาเหลข้าจะททาใหข้จธิตและวธิญญาณตายดข้านตทอสธิที่งตทางๆทภีที่เปป็นของพระเจข้า นภีที่จขง
เปป็นหนขที่งในหลายเหตรุผลทภีที่วทาททาไมความบาปทางเพศจขงสรข้างความเสภียหายไดข้มากมายเหลพอเกธิน 
นภีที่ยบังไมทพผดถขงเรพที่องเหลข้าดข้วยซทรา นภีที่จขงเปป็นเหตรุวทาททาไมซาตานถขงสนบับสนรุนการททาผธิดศภีลธรรมทาง
เพศควบคผทไปกบับการเมาเหลข้าเหลพอเกธิน มบันรผข้วทาทบัรงสองสธิที่งมภีแนวโนข้มทภีที่จะททาลายผผข้คนของพระเจข้า
ในฝทายวธิญญาณ เราจขงไดข้รบับคทาแนะนทาทภีที่ดภีแลข้วใหข้ “ละเวข้นจากตบัณหาของเนพรอหนบัง”

1 ปต 2:12 นอกจากนภีร  เพราะวทาเราเปป็นคนตทางดข้าวทภีที่มาจากประเทศของพระเจข้า เราจขง
มภีหนข้าทภีที่ในการสทาแดงการใชข้ชภีวธิตและการททาธรุรกธิจทภีที่ซพที่อสบัตยรในหมผทคนตทางชาตธิ จงใหว้การประพฤตริ
ของทยู่านทอัทั้งหลายเปป็นทรีที่นยู่านอับถลือทยู่ามกลางคนตยู่างชาตรินอัทั้น เพลืที่อวยู่าในขว้อทรีที่เขาตริเตรียนทยู่านวยู่าเปป็น
คนทชาชอัที่วนอัทั้น เมลืที่อเขาเหป็นการดรีของทยู่านแลว้ว เขาจะไดว้สรรเสรริญพระเจว้าในวอันซซที่งพระองคต์จะทรง
เยรีที่ยมเยรียนเขา ดบังทภีที่ไดข้กลทาวไปแลข้วกทอนหนข้านภีร  คทาทภีที่แปลวทา การประพฤตริ (อานาสตรอเฟ) มภีความ
หมายวทา ‘ลบักษณะการดทาเนธินชภีวธิต’, ‘การวางตบัว’ หรพอ ‘พฤตธิกรรม’ การทภีที่เปโตรใชข้คทาวทา คนตว่าง
ชาตบิ อาจสพที่อความหมายรองในเรพที่องของชนชาตธิสทาหรบับผผข้อทานทภีที่เปป็นยธิวของททาน อยทางไรกป็ตาม
ททานอาจใชข้คทานภีร เพพที่อหมายถขงชาวโลกทบั ที่วๆไปกป็ไดข้ ดบังนบัรนถขงแมข้วทาชาวโลกอาจวธิพากษรวธิจารณรเรา
ในฐานะครธิสเตภียน แตทโดยการดทาเนธินชภีวธิตทภีที่ซพที่อสบัตยรและบรธิสรุทธธิธ ของเรา สรุดทข้ายแลข้วพวกเขาจะ
สรรเสรธิญพระเจข้าสบักวบันหนขที่ง

วลภีทภีที่วทา “ในวบันซขที่งพระองครจะทรงเยภีที่ยมเยภียนเขา” ปรากฏในอธิสยาหร 10:3 อภีกเพภียงแหทง
เดภียวเททานบัรน ในขข้อนบัรนมบันสพที่อถขงการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะมภีตทอชนชาตธิอธิสราเอล คทาทภีที่แปลวทา 
เยรีที่ยมเยรียน (เอะพบิสคอเพ) หมายถขง ‘การไตทสวน’, ‘การตรวจตรา’ และยทอมหมายถขง ‘การ
พธิพากษา’ ดข้วย ความหมายทภีที่สพที่อชบัดเจนตรงนภีรกป็คพอ วบันแหทงการพธิพากษาทภีที่จะมา ซขที่งนทาจะเกธิดขขรนใน
การเสดป็จกลบับมาของพระครธิสตร

1 ปต 2:13-15 เปโตรจขงพผดถขงคทาสบัที่งขข้อตทอไป ทยู่านทอัทั้งหลายจงยอมฟอังการบอังคอับ
บอัญชาทรีที่มนคษยต์ตอัทั้งไวว้ทคกอยยู่าง เพราะเหป็นแกยู่องคต์พระผทว้เปป็นเจว้า ไมยู่วยู่าผทว้นอัทั้นเปป็นกษอัตรริยต์ผทว้มรีอชานาจยริที่ง



14 หรลือจะเปป็นเจว้าเมลืองผทว้ทรีที่ไดว้รอับคชาสอัที่งจากกษอัตรริยต์นอัทั้น ใหว้ลงโทษผทว้กระทชาชอัที่ว และยกยยู่องคนทรีที่
ประพฤตริดรี 

ประการแรกเราถผกก ทาชบับใหข้นอบนข้อมตทอกฎหมายของประเทศทภีที่เราอยผ ท นภีที่เปป็นเพราะวทาเรา
เปป็นพลเมพองของราชอาณาจบักรบรธิสรุทธธิธ และเราเปป็นหมผทชนเฉพาะ นบัที่นคพอเราเปป็นพลเมพองแหทงราช
อาณาจบักรของพระเจข้า นอกจากนภีร เราตข้องนบนอบเชพที่อฟบังการปกครองของมนรุษยรดข้วยเพราะเรา
เปป็นแคทคนตทางดข้าวในโลกนภีร เททานบัรน สรุดทข้ายเราตข้องนบนอบเชพที่อฟบังสธิทธธิอทานาจของมนรุษยรเพพที่อทภีที่จะ
ถวายเกภียรตธิแดทพระมหากษบัตรธิยรของเรา สรรุปกป็คพอวทา เราตข้องเชพที่อฟบังกฎหมายของประเทศทภีที่เราอยผ ท
ในตอนนภีร  (เปโตรกลทาวสบัรนๆถขงการทภีที่ผผข้ทภีที่ไดข้รบับอทานาจในการปกครองกทอนอพที่นกป็มภีไวข้เพพที่อ “ลงโทษ
ผผข้กระททาชบั ที่ว” จากนบัรนกป็มภีไวข้เพพที่อสทงเสรธิมใหข้คนททาดภี)

ในททานองเดภียวกบันเปโตรเสรธิมวทา 15 เพราะเปป็นพระประสงคต์ของพระเจว้า ทรีที่จะใหว้ทยู่านทอัทั้ง
หลายระงอับความโงยู่ของคนโฉดเขลาใหว้สงบดว้วยการประพฤตริดรี

ในฐานะเปป็นครธิสเตภียนเราอาจไมทเหป็นดข้วยเสมอไปกบับกฎหมายตทางๆไมทวทาในเชธิงปรบัชญา
หรพอเชธิงอรุดมคตธิ กฎหมายตทางๆ เชทน กฎหมายภาษภีอาจเปป็นภาระหนบัก แตทเวข้นเสภียแตทวทาและจนกวทา
กฎหมายของมนรุษยรบบังคบับเราใหข้ฝทาฝพนตทอบบัญญบัตธิของพระเจข้า เรากป็ตข้องเชพที่อฟบังกฎหมายของ
ประเทศทภีที่เราอยผท รบัฐบาลของมนรุษยรถผกแตทงตบัรงขขรนโดยพระเจข้า ดผ โรม 13:1-7 มบันเปป็นแผนการของ
พระเจข้าสทาหรบับครธิสเตภียน โดยการเปป็นพลเมพองทภีที่เคารพกฎหมาย ทภีที่จะสงบปากสงบคทาวธิพากษร
วธิจารณรของคนไมทเชพที่อ หนขที่งในคทากลทาวหาทภีที่ยกมาปรบักปรทาครธิสตจบักรสมบัยยรุคตข้นกป็คพอ เพราะวทาพวก
เขาไมทยอมนมบัสการจบักรพรรดธิโรม พวกเขาจขงเปป็นคนไมทรบักชาตธิและถขงขนาดเปป็นพวกชอบปลรุก
ระดมดข้วยซทรา เปโตรอาจกทาลบังพผดถขงปบัญหาขข้อนภีรอยผท การเชพที่อฟบังรบัฐบาลหรพอการปกครองของมนรุษยร
เปป็นนทราพระทบัยของพระเจข้า นอกจากนภีรมบันจะสงบคทาวธิพากษรวธิจารณรทภีที่ผผข้คนยกมาปรบักปรทากลรุทมคนทภีที่
เชพที่อพระคบัมภภีรรดข้วย

1 ปต 2:16 อภีกครบัร งทภีที่เราตข้องเชพที่อฟบังกฎหมายของมนรุษยร จงเปป็นเหมลือนคนทรีที่มรีเสรรีภาพ 
แตยู่ทยู่านอยยู่าใชว้เสรรีภาพนอัทั้นใหว้เปป็นทรีที่ปกปริดความชอัที่วไวว้ แตยู่จงใชว้เหมลือนเปป็นทาสของพระเจว้า ถขง



แมข้วทาเรามภีเสรภีภาพในฝทายวธิญญาณและในทางการเมพอง แตทเราตข้องจทาไวข้วทาเราเปป็นผผข้รบับใชข้ของ
พระเจข้าและเราสะทข้อนใหข้คนอพที่นเหป็นพระนามของพระองคร คทาวทาเสรภีภาพในทภีที่นภีรนทาจะหมายถขง
การไมทอยผทใตข้บบังคบับบบัญญบัตธิของโมเสส อยทางไรกป็ตามบรธิบทตรงนภีรกป็เกภีที่ยวขข้องกบับการเมพอง นบัที่นคพอ 
กฎหมายของพลเมพอง ไมทวทาจะในกรณภีใดเพราะวทาเราอยผทใตข้พระครุณและไมทไดข้อยผทใตข้บบัญญบัตธิของ
โมเสส มบันกป็ไมทใชทใบอนรุญาตใหข้เราททาอะไรกป็ไดข้ตามใจชอบ คทาทภีที่แปลวทา ความชอัที่ว (คาเคขีย) กป็มภี
ความหมายดข้วยวทา ‘ความมรุทงรข้าย’ หรพอ ‘ความชบั ที่วในแงททบั ที่วๆไป’ พระครุณไมทเคยเปป็นขข้ออข้างหรพอ
เปป็นเครพที่องปกปธิดใหข้เราททาความชบั ที่วเลย เราจขงถผกก ทาชบับใหข้เชพที่อฟบังกฎหมายของประเทศทภีที่เราอยผ ท

1 ปต 2:17 ตรงนภีร เปโตรออกคทาสบัที่งหลายประการเกภีที่ยวกบับการแสดงความเคารพใน
ชภีวธิตนภีร  จงใหว้เกรียรตริแกยู่ทคกคน เราถผกกทาชบับใหข้เคารพและสรุภาพตทอคนทบัรงปวง ดผ ฟภีลธิปปภี 2:3 จงรอัก
บรรดาพรีที่นว้อง นภีที่เปป็นคทาก ทาชบับใหข้รบักพภีที่นข้องครธิสเตภียนของเรา ดผ 1 เปโตร 1:22 และฮภีบรผ 13:1 จง
ยชาเกรงพระเจว้า นภีที่เปป็นอภีกครบัร งทภีที่คทาบบัญชาคพอใหข้เรายทาเกรงองครพระผผข้เปป็นเจข้า ดผ สดรุดภี 111:10, 
สรุภาษธิต 1:7, 23:17 และ 2 โครธินธร 7:1 และ จงถวายเกรียรตริแดยู่กษอัตรริยต์  พระคบัมภภีรรสอนชบัดเจนใหข้
เราเคารพและใหข้เกภียรตธิผผข้นทาประเทศและผผข้นทารบัฐบาลของเรา ดผ โรม 13:7

1 ปต 2:18-19 อบัครทผตททานนภีรจขงพผดถขงบรรดาคนรบับใชข้ ทยู่านทอัทั้งหลายทรีที่เปป็นผทว้รอับใชว้
จงเชลืที่อฟอังนายของทยู่านดว้วยความยชาเกรงทคกอยยู่าง ไมยู่ใชยู่เฉพาะนายทรีที่เปป็นคนใจดรีและสคภาพเทยู่านอัทั้น
แตยู่ทอัทั้งนายทรีที่รว้ายดว้วย (ถขงแมข้ในทางเทคนธิคแลข้วประโยคนภีรไมทไดข้อยผทในรผปของคทาสบัที่ง แตทมบันกป็มภีพลบัง
ของคทาสบัที่งอยผทดภี) ไมทวทาจะในกรณภีใด หลบักการทภีที่ชบัดเจนกป็ถผกสอนวทา เราตข้องเคารพและนบนอบตทอ
คนเหลทานบัรนทภีที่เปป็นนายของเรา การประยรุกตรใชข้ในปบัจจรุบบันกป็คพอ คนทภีที่เปป็นนายจข้างนบัที่นเอง คทาทภีที่แปล
วทา ความยชาเกรง (ฟอบอส) ถขงแมข้มภีความหมายตรงตบัววทาความยทาเกรง แตทกป็แปลวทา ‘ความเคารพ’ 
ไดข้เชทนกบัน นภีที่นทาจะใชทความหมายตรงนภีรมากกวทา

นอกจากนภีร เราตข้องเคารพและนบนอบไมทเพภียงตทอเจข้านายทภีที่ใจดภีและสรุภาพเททานบัรน แตทตทอเจข้า
นายทภีที่รว้ายดข้วย คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (สคอลบิออส) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘คดโกง’, ‘ใจรข้าย’ และอาจ



แปลไดข้ดข้วยวทา ‘งบั ที่ง’ กลทาวอภีกนบัยหนขที่งกป็คพอวทา เราตข้องใหข้ความเคารพตทอคนทบัรงปวง แมข้ตทอคนทภีที่เรา
ไมทชอบขภีรหนข้าหรพอคนทภีที่อาจไมทสมควรไดข้รบับความเคารพจากเราดข้วย

ในบรธิบทเดภียวกบันนภีร  เปโตรออกความเหป็นเพธิที่มเตธิมวทา 19 เพราะวยู่าถว้าผทว้ใดเพราะเหป็นแกยู่ใจ
วรินริจฉอัยผริดชอบจชาเพาะพระเจว้า ยอมอดทนตยู่อความทคกขต์โศกเศรว้าอยยู่างอยคตริธรรม นรีที่แหละเปป็น
ความชอบ พระเจข้าทรงสบังเกตเหป็นเวลาทภีที่มภีคนททาผธิดตทอเราและเรากป็ยอมทนโดยไมทบทน นอกจากนภีร
เมพที่อเราเตป็มใจยขดมบั ที่นในหลบักการและใจวธินธิจฉบัยผธิดชอบและทนทรุกขรเพราะการนบัรน พระเจข้ากป็ทรง
ประทานพระครุณเพธิที่มเตธิมใหข้แกทเรา คทาทภีที่แปลวทา เปป็นความชอบ (คารบิส) เปป็นคทาทภีที่มบักแปลเปป็น 
‘พระครุณ’ ความหมายกป็คพอวทา เราไดข้รบับพระครุณเมพที่อเรายอมทนการกระททาผธิดและความทรุกขรเพราะ
เหตรุทภีที่เรายขดมบั ที่นในใจวธินธิจฉบัยผธิดชอบหรพอหลบักการ อภีกครบัร งทภีที่เราตข้องไมทลพมวทาบรธิบทตรงนภีรพผดถขงผผข้
ปกครองประเทศและเจข้านาย นภีที่จขงหมายถขงความทรุกขรยากทภีที่มาจากชาวโลก

1 ปต 2:20 ในทางกลบับกบัน ดว้วยวยู่าถว้าทยู่านทชาการชอัที่ว แลว้วถทกเฆรีที่ยนเพราะการชอัที่วนอัทั้น 
แมว้ทยู่านทนถทกเฆรีที่ยนดว้วยอดกลอัทั้นใจ จะเปป็นทรีที่สรรเสรริญอะไรแกยู่ทยู่าน มบันไมทใชทเรพที่องนทาสรรเสรธิญ
เลยถข้าเราสผข้ทนความยากลทาบากเพราะความผธิดพลาดของเราเอง (คทาทภีที่แปลวทา ถทกเฆรีที่ยน (คอลาฟบิด
โซ) จรธิงๆแลข้วหมายถขง ถผกลงโทษ) แตยู่วยู่าถว้าทยู่านทอัทั้งหลายกระทชาการดรี และทนเอาการขยู่มเหงดว้วย
อดกลอัทั้นใจเพราะการดรีนอัทั้น เชยู่นนรีทั้แหละเปป็นการชอบพระทอัยพระเจว้า พระเจข้าและชาวโลกรอบตบัว
เรายทอมสบังเกตเหป็นเมพที่อเราเปป็นทรุกขรอยทางไมทยรุตธิธรรมแตทกป็ยอมรบับมบันไวข้อยทางอดทนโดยไมทบทนวทา 
การททาเชทนนภีร ยทอมเปป็นคทาพยานชภีวธิตทภีที่มภีพลบัง

1 ปต 2:21 เปโตรจขงยกตบัวอยทางขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา ดว้วยวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายถทก
ทรงเรรียกไวว้สชาหรอับเหตคการณต์นอัทั้น เพราะวยู่าพระครริสตต์ไดว้ทรงรอับทนทคกขต์ทรมานเพลืที่อเราทอัทั้งหลาย 
ใหว้เปป็นแบบอยยู่างแกยู่เรา เพลืที่อทยู่านจะไดว้ตามรอยพระบาทของพระองคต์ ความจรธิงกป็คพอวทา พระเยซผ
ครธิสตรทรงทนทรุกขรทรมานมากมายจรธิงๆ สทวนหนขที่งของความทรุกขรทรมานของพระองครกป็มภีไวข้เพพที่อ
เปป็นแบบอยทางใหข้แกทเราเพพที่อทภีที่เราจะไดข้ดทาเนธินตามรอยพระบาทของพระองคร หลบักการสทาคบัญตรงนภีร
ไมทใชทวทาเราจะทรุกขรทรมานหรพอไมท แตทเราจะตอบสนองตทอความยากลทาบากและความทรุกขรอยทางไร



ตทางหากเมพที่อมบันเขข้ามา เราไดข้รบับการทรงเรภียกใหข้ดทาเนธินตามแบบอยทางของพระเยซผ ดผ ลผกา 9:23, 
ยอหรน 16:33, กธิจการ 9:16, กธิจการ 14:22, 2 ทธิโมธภี 3:12, 1 โครธินธร 11:1

1 ปต 2:22 อบัครทผตททานนภีรจขงพผดถขงหลบักการหนขที่งซขที่งมภีการประยรุกตรใชข้ทภีที่ลขกซขร ง พระองคต์
ไมยู่ไดว้ทรงกระทชาบาปเลย และไมยู่ไดว้พบอคบายในพระโอษฐต์ของพระองคต์เลย องครพระผผข้เปป็นเจข้าของ
เราไมททรงมภีบาป นภีที่เปป็นเรพที่องทภีที่สทาคบัญมากและเปป็นพพรนฐานทภีที่สนบับสนรุนความเปป็นพระเจข้าของ
พระองคร นอกจากนภีร ในพระโอษฐรของพระองครกป็ไมทเคยมภีความอสบัตยรหรพอความไมทซพที่อตรงดข้วย คทา
ทภีที่แปลวทา อคบาย (ดอลอส) มภีความหมายอยทางหนขที่งวทา การหลอกลวง ดผ มบัทธธิว 27:4, ลผกา 23:41, 
ยอหรน 8:46, 2 โครธินธร 5:21, ฮภีบรผ 4:15, 9:28, ยอหรน 1:47 นภีที่สทวนหนขที่งแลข้วกป็เปป็นแบบอยทางทภีที่พระ
เยซผครธิสตรไดข้ทรงวางไวข้ใหข้เรา นบั ที่นคพอ การไมทมภีบาปและการไมทมภีอรุบาย ถขงแมข้วทาเราอาจททาสธิที่งเหลทา
นภีร ไมทไดข้ทบัรงหมด แตทมบันกป็ควรเปป็นเปข้าหมายใหข้เราไดข้พากเพภียรเพพที่อไปใหข้ถขง

1 ปต 2:23 เปโตร (ในฐานะเปป็นประจบักษรพยานถขงชภีวธิตของพระครธิสตร) จขงชภีร ใหข้เหป็นวทา
พระเยซผทรงมภีปฏธิกธิรธิยาตอบสนองอยทางไรเมพที่อเผชธิญกบับความยากลทาบาก เมลืที่อเขากลยู่าวคชาหยาบ
คายตยู่อพระองคต์ พระองคต์ไมยู่ไดว้ทรงกลยู่าวตอบเขาดว้วยคชาหยาบคายเลย เมลืที่อพระองคต์ทรงทนทคกขต์ 
พระองคต์ไมยู่ไดว้ทรงมาดรว้าย แตยู่ทรงมอบเรลืที่องของพระองคต์ไวว้แกยู่พระเจว้าผทว้ทรงพริพากษาอยยู่างชอบ
ธรรม อบัครทผตททานนภีรพผดถขงยามทภีที่พระองครทรงถผกกลว่าวคคาหยาบชด้า นภีที่หมายถขงการใชข้คทาพผดหยาบ
คาย เชทน แชทงดทา เยาะเยข้ย เหยภียดหยาม หรพอโจมตภีดข้วยคทาพผด ถขงแมข้วทาสธิที่งนภีร ยทอมเกธิดขขรนในชทวงเวลา
กทอนและขณะทภีที่พระองครทรงถผกตรขงกางเขน แตทมบันกป็เกธิดขขรนในคราวอพที่นๆขณะทภีที่พระองครทรงรบับ
ใชข้ปวงชนดข้วย แตทเมพที่อถผกโจมตภีดข้วยคทาพผด พระองคร “ไมทไดข้ทรงกลทาวตอบเขาดข้วยคทาหยาบคาย
เลย” ความหมายกป็คพอ พระองครไมททรงตอบโตข้ พระองครทรงยอมรบับคทากลทาวหยาบชข้าอยทางถทอมใจ
และดข้วยใจกรรุณา นอกจากนภีร  “เมพที่อพระองครทรงทนทรุกขร” (อยทางไมทยรุตธิธรรม) พระองครกป็ไมทไดข้ทรง
มาดรข้าย ไมทมภีสบักครบัร งขณะถผกตรขงอยผทบนกางเขนทภีที่พระองครทรงขผทวทาจะแกข้แคข้นคนเหลทานบัรนทภีที่
ทรมานพระองคร



แตทพระองครทรงมอบ (ฝาก) เรพที่องของพระองครไวข้แกทพระบธิดาผผข้สถธิตในสวรรคร “ผผข้ทรง
พธิพากษาอยทางชอบธรรม” กลทาวอภีกนบัยหนขที่งกป็คพอวทา แทนทภีที่จะแกข้เผป็ด พระองครทรงฝากเรพที่อง
ทบัรงหมดและตบัวของพระองครเองไวข้ในพระหบัตถรของพระบธิดา (พระผผข้พธิพากษาทภีที่ชอบธรรมซขที่งการ
แกข้แคข้นเปป็นของพระองคร) ดผ อธิสยาหร 53:7, ลผกา 23:46 และโรม 12:19

1 ปต 2:24 คทาบรรยายอบันไพเราะเกภีที่ยวกบับพระราชกธิจขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา
บนกางเขนไดข้ถผกนทาเสนอในทภีที่นภีร  พระองคต์เองไดว้ทรงรอับแบกบาปของเราไวว้ในพระกายของ
พระองคต์ทรีที่ตว้นไมว้นอัทั้น เพลืที่อวยู่าเราทอัทั้งหลายซซที่งตายจากบาปแลว้ว จะไดว้ดชาเนรินชรีวริตตามความชอบ
ธรรม ดว้วยรอยเฆรีที่ยนของพระองคต์ ทยู่านทอัทั้งหลายจซงไดว้รอับการรอักษาใหว้หาย คทาทภีที่แปลวทา รอับแบก 
(อานาเฟะโร) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘ถวาย’ องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราจขงรบับแบก (ตรงตบัวคพอ 
‘ถวาย’) ความบาปของเราไวข้ในพระกายของพระองคร (เหมพอนเปป็นเครพที่องบผชาไถทบาป) คทาทภีที่แปล
วทา ตว้นไมว้ (ซถูลอน) เปป็นภาพเปรภียบของกางเขนซขที่งบางครบัร งกป็ถผกเรภียกวทา ‘ตข้นไมข้กางเขน’

เปข้าหมายกป็คพอ “เพพที่อวทาเราทบัรงหลายซขที่งตายจากบาปแลข้ว จะไดข้ดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบ
ธรรม” เราไดข้รบับความรอดแลข้วเพพที่อทภีที่จะดทาเนธินชภีวธิตอยทางชอบธรรม (ใหข้เราระลขกวทาบรธิบทตรงนภีร
พผดถขงวธิธภีการทภีที่เราควรตอบสนองตทอความอยรุตธิธรรมและการโจมตภีทภีที่มภีตทอเรา) ในการพผดถขงรอย
เฆขีซึ่ยนของพระองคร นภีที่เปป็นการอข้างอธิงถขงอธิสยาหร 53:5 ดผ อธิสยาหร 53:4,11 ดข้วย มภีการรบักษาใหข้หาย
ฝทายวธิญญาณในบาดแผล (รอยเฆภีที่ยน) ขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา คทาทภีที่แปลวทา รอยเฆรีที่ยน
(โมโลพซร) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘บาดแผล’ อยทางไรกป็ตาม คทานภีรกลายเปป็นสทานวนเพพที่อหมายถขง
รอยยาวบนแผทนหลบังทภีที่เกธิดจากการถผกเฆภีที่ยนหรพอโบยตภีดข้วยไมข้เรภียวดข้วย ความจรธิงทภีที่ยธิ ที่งใหญทกวทากป็
คพอวทา โดยทางบาดแผลขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรา เรากป็ไดข้รบับการรบักษาใหข้หาย ดข้วยเหตรุนภีร เราจขง
ถผกกทาชบับใหข้ดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบธรรม คทากรธิยาทภีที่แปลวทา ดชาเนรินชรีวริต (ซาโอ) อยผทในรผปแสดง
จรุดประสงครมากกวทาอยผทในรผปของคทาสบัที่ง อยทางไรกป็ตามในบรธิบทนภีร  คทานภีร กป็มภีพลบังของคทาสบัที่งอยผท

1 ปต 2:25 สรุดทข้าย เปโตรกป็อข้างอธิงถขง อธิสยาหร 53:6 ตทอไปซขที่งในขข้อนบัรนเราไมทเพภียงถผก
เปรภียบวทาเปป็นเหมพอนแกะเททานบัรน แตทเปป็นเหมพอนแกะทภีที่ไดข้หลงหายไปและหบันไปททาสธิที่งตทางๆ



ตามใจชอบของมบันดข้วย เพราะวยู่าทยู่านทอัทั้งหลายเปป็นเหมลือนแกะทรีที่พลอัดฝทงไป แตยู่บอัดนรีทั้ไดว้กลอับมาหา
พระผทว้เลรีทั้ยง และศริษยาภริบาลแหยู่งจริตวริญญาณของทยู่านทอัทั้งหลายแลว้ว กทอนทภีที่เราไดข้รบับความรอด เรา
ไดข้พลอัดฝทงไป คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (พลานาโอ) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘หลงหายไป’ ในความหมาย
เชธิงเปรภียบเทภียบมากกวทาของคทาๆนภีร  มบันกป็หมายถขงการถผกหลอกลวง ทบัรงสองความหมายอาจถผกสพที่อ
ตรงนภีร  เมพที่อเราหบันมาหาพระครธิสตร เรากป็ไดข้กลบับมาหาพระผผข้เลภีรยง และศธิษยาภธิบาล (ผผข้ดผแล) แหทงจธิต
วธิญญาณของเราทบัรงหลายแลข้ว นทาสนใจทภีที่ทบัรงสองคทานภีร  (พอยเมน ซขที่งหมายถขง ศธิษยาภธิบาล/ผผข้เลภีรยง
แกะ และ เอะพบิสคอพอส ซขที่งหมายถขง เจข้าอธธิการ) ถผกใชข้เพพที่อบรรยายถขงตทาแหนทงของศธิษยาภธิบาลทภีที่
เปป็นมนรุษยร ศธิษยาภธิบาลจขงคอยดผแลแทนพระครธิสตรอยผ ทในขณะนภีร

*****

ภนำพรวมของ 1 เปโตร 3: บทนขีนี้ขซนี้นตด้นดด้วย ‘กห็เชว่นกชัน’ ประเดห็นสคาคชัญในตอนทด้ายของบท
ทขีซึ่ 2 คนอ การดคาเนบินชขีวบิตตามความชอบธรรม คราวนขีนี้เปโตรประยรุกตรใชด้หลชักการนขีนี้กชับความ
สชัมพชันธรในชขีวบิตคถูว่ หรนอการทคาสบิซึ่งทขีซึ่ถถูกตด้องในชขีวบิตคถูว่ ทว่านพถูดถซงการวางตชัวและทว่าทขีของหญบิงทขีซึ่
ดคาเนบินตามทางของพระเจด้าและสามขีของนาง สบิซึ่งนขีนี้ถถูกนคาเสนอไมว่เพขียงเพนซึ่อเปห็นแบบแผนสคาหรชับ
ความสชัมพชันธรในชขีวบิตสมรสเทว่านชันี้น แตว่โดยเฉพาะอยว่างยบิซึ่งหากสามขียชังไมว่รอดดด้วยเพนซึ่อเปห็นวบิธขีใน
การนคาวบิญญาณเขามาถซงพระครบิสตร เปโตรใหด้คคาสชัซึ่งตว่างๆตว่อไปเกขีซึ่ยวกชับรถูปแบบการดคาเนบินชขีวบิตทขีซึ่
ชอบธรรมซซซึ่งจะไมว่เพขียงกว่อใหด้เกบิดชขีวบิตทขีซึ่ดขีงามกชับคนทขีซึ่อยถูว่รอบขด้างเราเทว่านชันี้น แตว่จะทคาใหด้เรามขี
ฤทธบิธเดชในคคาอธบิษฐานของเราตว่อพระเจด้าดด้วย เปโตรกลชับมาพถูดถซงใจความหลชักทขีซึ่วว่าเราอาจเจอ
กชับความทรุกขรยากเพราะการเปห็นครบิสเตขียน ทขีซึ่สคาคชัญยบิซึ่งไปกวว่านชันี้นกห็คนอวว่า ทว่านพถูดถซงการตอบ
สนองของเราในยามทขีซึ่ความยากลคาบากเขด้ามา อขีกครชันี้งทขีซึ่เปโตรยกตชัวอยว่างขององครพระผถูด้เปห็น
เจด้าของเราและความทรุกขรทรมานของพระองครทขีซึ่กางเขน

1 ปต 3:1 อบัครทผตททานนภีรขขรนตข้นบทนภีรดข้วย “กป็เชทนกบัน” ฝยู่ายทยู่านทอัทั้งหลายทรีที่เปป็นภรรยา
กป็เชยู่นกอัน จงเชลืที่อฟอังสามรีของทยู่าน เพลืที่อวยู่าแมว้สามรีบางคนจะไมยู่เชลืที่อฟอังพระวจนะ แตยู่ความประพฤตริ
ของภรรยากป็อาจจะจทงใจเขาไดว้ดว้วยโดยไมยู่ตว้องใชว้พระวจนะนอัทั้น คทาวทา ‘กป็เชทนกบัน’ นทาจะอข้างอธิงถขง



การดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบธรรมตามทภีที่มภีกลทาวไวข้ในบททภีที่แลข้ว มบันอาจเชพที่อมโยงกลบับไปยบังเรพที่อง
ของการยอมอยผทใตข้บบังคบับผผข้ปกครองประเทศและการทภีที่ผผข้รบับใชข้ยอมเชพที่อฟบังเจข้านายดข้วย เมพที่ออข้างอธิง
กลบับไปยบังเรพที่องกทอนหนข้า เปโตรจขงออกคทาสบัที่งวทา “ฝทายททานทบัรงหลายทภีที่เปป็นภรรยากป็เชทนกบัน จงเชพที่อ
ฟบังสามภีของททาน” เปโตรพผดถขงสาเหตรุหลบักของปบัญหาในชภีวธิตคผท ถขงแมข้วทาภรรยาจะเทภียบเททากบับ
สามภีของตนตรงทภีที่ทบัรงคผทตทางเปป็นผผข้ใหญทแลข้ว แตทพระคบัมภภีรรกป็จบัดลทาดบับสธิทธธิอทานาจของพวกเขาอยทาง
ชบัดเจน สามภีเปป็นศภีรษะหรพอประมรุข (เอเฟซบัส 5:23) สธิทธธิอทานาจดบังกลทาวไดข้ถผกมอบใหข้แกทสามภีโดย
พระเจข้าเอง ดบังนบัรน มบันเปป็นเรพที่องชอบธรรมทภีที่ภรรยาจะยอมนบนอบเชพที่อฟบังสามภี

คทาทภีที่แปลวทา เชลืที่อฟอัง (ฮถูพอทาซโซ) เปป็นคทาทภีที่นทาสนใจ ความหมายพพรนฐานของมบันสพที่อถขง
ความสบัมพบันธรทางทหารซขที่งในความสบัมพบันธรดบังกลทาวคนๆหนขที่งอยผทใตข้ผผข้บบังคบับบบัญชา อยทางไรกป็ตาม
ในความหมายทภีที่ไมทใชททางทหารคทาๆนภีรกป็สพที่อถขง ‘ททาทภีทภีที่เตป็มใจนบนอบ ใหข้ความรทวมมพอ ยอมรบับผธิด
ชอบ และรทวมแบกรบับภาระ’ กลทาวอภีกนบัยหนขที่งกป็คพอวทา ภรรยาทภีที่ชอบธรรมจะนบนอบตทอสามภีของ
นางดด้วยความสมชัครใจ ไมทเพภียงในการกระททาเททานบัรน แตทในฝทายวธิญญาณดข้วย สามภีเปป็นหบัวหนข้าใน
บข้านเหมพอนกบับทภีที่นายทหารคนหนขที่งกป็เปป็นหบัวหนข้าหนทวยของเขา ปบัญหาในชภีวธิตคผทสทวนใหญทเกธิดจาก
การทภีที่ภรรยาไมทยอมอยผทใตข้บบังคบับความเปป็นผผข้นทาของสามภี

เปโตรกลทาวตทอไปวทา “เพพที่อวทาแมข้สามภีบางคนจะไมทเชพที่อฟบังพระวจนะ แตทความประพฤตธิ
ของภรรยากป็อาจจะจผงใจเขาไดข้ดข้วยโดยไมทตข้องใชข้พระวจนะนบัรน” เหป็นไดข้ชบัดวทาเปโตรกทาลบังพผดถขง
ชภีวธิตคผททภีที่สามภียบังไมทรอด หรพออยทางนข้อยกป็ไมทไดข้ก ทาลบังมภีชภีวธิตอยผทเพพที่อองครพระผผข้เปป็นเจข้า ททานนทาเสนอ
หลบักการทภีที่วทา โดยการททาตบัวนบนอบเชพที่อฟบังอยทางนทารบัก ภรรยาทภีที่เปป็นครธิสเตภียนกป็อาจสามารถนทา
วธิญญาณสามภีของตนไดข้ คทาทภีที่แปลวทา ความประพฤตริ (อานาสตรอเฟ) กป็หมายถขง ‘พฤตธิกรรม’, 
‘ลบักษณะการใชข้ชภีวธิต’ หรพอ ‘รผปแบบการใชข้ชภีวธิต’ ดบังทภีที่ไดข้กลทาวไปแลข้ว

ทภีที่นทาสนใจคพอเรพที่องของวากยสบัมพบันธรตรงนภีร  พระวจนะอบันแรก (“เพพที่อวทาแมข้สามภีบางคนจะ
ไมทเชพที่อฟบังพระวจนะ”) มภีคทาบทงชภีรคทานามเฉพาะเจาะจงซขที่งสพที่อถขงพระวจนะของพระเจข้า อยทางไร
กป็ตาม พระวจนะอบันทภีที่สอง (“อาจจะจผงใจเขาไดข้ดข้วยโดยไมทตข้องใชข้พระวจนะนบัรน”) ไมทมภีคทาบทงชภีรคทา



นามเฉพาะเจาะจง บรธิบทตรงนภีรพผดถขงการนบนอบเชพที่อฟบังของภรรยาผผข้เปป็นครธิสเตภียน ดบังนบัรน อบัคร
ทผตททานนภีร จขงนทาจะกทาลบังหมายความวทา ภรรยาผผข้เปป็นครธิสเตภียนทภีที่รบักพระเจข้าสามารถนทาวธิญญาณสามภี
ของตนไดข้โดยไมว่ตด้องใชด้คคาพถูดเลยโดยการทภีที่นางนบนอบเชพที่อฟบังเขาอยทางอทอนหวาน นภีที่สพที่อถขงสตรภี
ผผข้มภีปบัญญาทภีที่รผข้จบักควบครุมลธิรนของตน ไมทบทน ไมททะเลาะ ไมทเถภียง และไมทเทศนรสามภี

1 ปต 3:2 ความหมายถผกสพที่อชบัดเจนตรงนภีร  คลือเมลืที่อเขาเหป็นการประพฤตริออันบรริสคทธริธิ์
ของทยู่านทอัทั้งหลาย ผทว้เปป็นภรรยาประกอบกอับความยชาเกรง คทาทภีที่แปลวทา ออันบรริสคทธริธิ์ (ฮชักนอส) ใน
ความหมายขบัรนพพรนฐานทภีที่สรุดกป็สพที่อถขง ‘ความบรธิสรุทธธิธ ’ นภีที่สพที่อชบัดเจนถขงความบรธิสรุทธธิธ ในทางศภีลธรรม 
อยทางไรกป็ตาม คทานภีร กป็มภีความหมายดข้วยวทา ‘บรธิสรุทธธิธ จากความผธิดทรุกอยทาง’ บรธิบทตรงนภีรสพที่อถขงความ
ผธิดทภีที่เกธิดจากลธิรนทภีที่บทนวทา จากนบัรนเปโตรพผดถขงการประกอบดข้วยความยชาเกรง คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (ฟ
อบอส) ในบรธิบทนภีรหมายถขง ‘ความเคารพ’ ครุณธรรมทภีที่สทาคบัญสองประการจขงถผกเอทยถขงตรงนภีร  คพอ 
(1) มารยาทและการวางตบัวทภีที่ปราศจากความผธิด และ (2) ใจทภีที่เปภีที่ยมดข้วยความเคารพ ทบัรงสองอยทาง
นภีร เปป็นครุณธรรมตามแบบของพระเจข้าในตบัวของภรรยาผผข้เปป็นครธิสเตภียนไมทวทาสามภีของนางจะรอด
แลข้วหรพอยบังไมทรอดกป็ตาม เมพที่อรวมกบันทบัรงสองอยทางนภีรจะเปป็นอธิทธธิพลอบันทรงพลบังในการนทาวธิญญาณ
สามภีทภีที่ยบังไมทรอดมาถขงพระครธิสตร

1 ปต 3:3 เปโตรกลทาวตทอไปถขงความงามทภีที่แทข้จรธิงของสตรภีทภีที่ดทาเนธินตามแบบของ
พระเจข้า มบันไมทใชทเรพที่องภายนอกแตทเปป็นเรพที่องภายใน การประดอับกายของทยู่านนอัทั้น อยยู่าใหว้เปป็นการ
ประดอับภายนอก คลือการถอักผม ประดอับดว้วยเครลืที่องทองคชา และนคยู่งหยู่มเสลืทั้อผว้าสวยงาม นทาสนใจคพอ
คทาทภีที่แปลวทา การประดอับกาย (คอสมอส) เปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ cosmetics (มบันเปป็นคทาเดภียว
กบับทภีที่มบักแปลวทา ‘โลก’ ดข้วย) นภีที่สพที่อถขงความเกภีที่ยวขข้องกบันระหวทางเครพที่องสทาอางกบับโลก ความงาม
ทภีที่แทข้จรธิงไมทเกภีที่ยวขข้องกบับเครพที่องสทาอาง มบันอยผทลขกกวทาสธิที่งทภีที่ปรากฏใหข้เหป็นภายนอกเยอะ

อบัครทผตททานนภีรบรรยายตทอไปถขงการประดบับกายสามดข้าน แตทไมทไดข้สะทข้อนใหข้เหป็นถขงความ
งามทภีที่แทข้จรธิง กทอนอพที่นททานเอทยถขง (1) ‘การถบักผม’ คทาทภีที่แปลวทา ถอัก (เอห็มพลอเค) หมายถขง ทรงผมทภีที่
ทบันสมบัย (2) การ “ประดบับดข้วยเครพที่องทองคทา” สพที่อถขงการใชข้เครพที่องประดบับ (3) การ “นรุทงหทมเสพรอผข้า



สวยงาม” สพที่อถขงเสพรอผข้าสวยงามโกข้หรผ เหป็นไดข้ชบัดวทาเปโตรไมทไดข้ก ทาลบังตทาหนธิการกระททาทบัรงสาม
ประการนภีร  ผผข้หญธิงตข้องสวมเสพรอผข้าและประดบับผมอยผทแลข้ว เครพที่องประดบับเองกป็ไมทใชทสธิที่งผธิด

แตทเปโตรตข้องการจะบอกวทาความงามทภีที่แทข้จรธิงไมทไดข้อยผทในสธิที่งเหลทานบัรน สธิที่งเหลทานภีร โดยตบัว
มบันเองแลข้วอาจไมทใชทสธิที่งผธิด แตทพวกมบันกป็ไมทไดข้สทาคบัญอะไรมากนบักในชภีวธิต อบันทภีที่จรธิงแลข้ว พวกมบัน
อาจดขงความสนใจเราไปจากสธิที่งทภีที่สทาคบัญจรธิงๆกป็ไดข้ เราเหป็นอภีกครบัร งวทาบรธิบททภีที่สทาคบัญกวทากป็คพอ สตรภี
ครธิสเตภียนทภีที่มภีอธิทธธิพลตามแบบของพระเจข้าตทอสามภีของตนโดยการวางตบัวและจธิตใจของนาง

1 ปต 3:4 ในทางกลบับกบัน การประดบับกาย (หรพอความงาม) ของสตรภีครธิสเตภียนควร
เปป็นอยยู่างคนทรีที่ซยู่อนไวว้ในจริตใจ ดว้วยสริที่งทรีที่ไมยู่รทว้เสลืที่อมสลาย คลือเครลืที่องประดอับแหยู่งจริตใจทรีที่อยู่อนสคภาพ
และสงบเสงรีที่ยม ซซที่งเปป็นสริที่งทรีที่มรีคยู่ามากในสายพระเนตรพระเจว้า ความงามทภีที่แทข้จรธิงซทอนอยผทภายใน
และเปป็นเรพที่องของจธิตใจ มภีบางสธิที่งทภีที่งดงามเกภีที่ยวกบับจธิตใจทภีที่อทอนหวาน ความงามชนธิดนภีร ไมทเสพที่อมไป
ตามอายรุทภีที่มากขขรน ความงามชนธิดนภีร จะททาใหข้บข้านและชภีวธิตสมรสมภีความสรุขแบบยบั ที่งยพน มบันไมทเสพที่อม
สลายตรงทภีที่วทามบันไมทโรยรา ทรรุดโทรม หรพอตข้องถผกเปลภีที่ยนเอาอบันใหมทมาแทนทภีที่ นอกจากนภีร ในสาย
พระเนตรของพระเจข้าแลข้วมบันกป็มภีคทามาก สทาหรบับสามภีทภีที่มภีปบัญญาแลข้ว สธิที่งนภีร กป็มภีคทามากเชทนกบัน ความ
งามชนธิดนภีรมภีคทามากกวทารทางกายทภีที่สวยงามนทาดขงดผด ใบหนข้าทภีที่งดงาม เสพรอผข้าราคาแพง ทรงผมทภีที่ทบัน
สมบัย หรพอเครพที่องประดบับทภีที่หรผหรา

ความงามทภีที่แทข้จรธิงอยผทใน “จธิตใจทภีที่อทอนสรุภาพและสงบเสงภีที่ยม” คทาทภีที่แปลวทา อยู่อนสคภาพ 
(พราอรุส) มบักถผกเขข้าใจผธิดบทอยๆ มบันหมายถขง สภาพจธิตใจทภีที่คงเสข้นคงวา และสพที่อถขงคนทภีที่รผข้จบัก
ควบครุมอารมณรของตน ความอทอนสรุภาพในพระคบัมภภีรรไมทจทาเปป็นตข้องหมายถขง บรุคลธิกทภีที่เหนภียมอาย
หรพอขภีรกลบัว แตทหมายถขงการรผข้จบับควบครุมอารมณรและจธิตใจของตน มภีสภาพอารมณรทภีที่คงเสข้นคงวา 
ไมทหลรุดความสรุขรุม และมภีวธินบัยในการททาสธิที่งทภีที่ถผกตข้อง นอกจากนภีร  เปโตรเสรธิม จธิตใจทภีที่ “สงบเสงภีที่ยม”
นภีที่สพที่อถขงการมภีใจรบักสงบและไมทพผดมาก มบันตรงขข้ามกบับหญธิงขภีรทะเลาะทภีที่ถผกพผดถขงในสรุภาษธิต 21:9

หญธิงทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าจะไมทเพภียงอยผทฝทายวธิญญาณเททานบัรน แตทจะมภีสภาพอารมณร
คงทภีที่ ไมทพผดมากและรบักสงบดข้วย นภีที่ตรงขข้ามกบับการเปป็นคนโผงผาง ชอบโตข้เถภียง และเจข้าอารมณร 



หญธิงทภีที่เปป็นแบบหลบังนภีร จะททาใหข้สามภีไมทอยากอยผทดข้วย สทวนหญธิงแบบแรกจะชทวยนทาวธิญญาณเขามา
ถขงพระครธิสตร ถขงแมข้วทาปบัญหาจะไมทไดข้เกภีที่ยวขข้องกบับความรอดของผผข้เปป็นสามภี แตทเปโตรกป็ไดข้
บรรยายถขงทบัศนคตธิและจธิตใจทภีที่หญธิงทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าควรมภี

1 ปต 3:5-6 คราวนภีร เปโตรยกตบัวอยทางบรรดาสตรภีทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าในอดภีต
ซขที่งมภีจธิตใจทภีที่งดงาม บรรดาสตรรีบรริสคทธริธิ์ในครอัทั้งโบราณนอัทั้นเชยู่นกอัน ผทว้ซซที่งวางใจในพระเจว้า กป็ไดว้
ประดอับกายเชยู่นกอันและเชลืที่อฟอังสามรีของตน สตรภีทภีที่ดทาเนธินตามทางของพระเจข้าเหลทานภีร ไดข้วางใจใน
องครพระผผข้เปป็นเจข้าและนบนอบเชพที่อฟบังสามภีของตน นทาสบังเกตทภีที่การนบนอบเชพที่อฟบังดบังกลทาวถผกเรภียก
วทาการประดบับกาย (คพอ ความงาม)

ในแบบเดภียวกบัน 6 เชยู่นนางซาราหต์เชลืที่อฟอังออับราฮอัมและเรรียกทยู่านวยู่านาย ถว้าทยู่านทอัทั้งหลาย
ประพฤตริดรี และไมยู่มรีความหวาดกลอัวดว้วยตกตะลซงสริที่งใด ทยู่านกป็เปป็นลทกหลานของนาง การทภีที่นางซา
ราหรเรภียกอบับราฮบัมวทา ‘นาย’ กป็เททากบับเรภียกเขาวทา ‘ททานคะ’ นภีที่นทาจะหมายถขงปฐมกาล 18:12 ไมทตข้อง
สงสบัยเลยวทานภีที่สพที่อถขงธรรมเนภียมปฏธิบบัตธิของคนในสมบัยนบัรน อยทางไรกป็ตาม หลบักการทภีที่สทาคบัญกวทากป็คพอ
วทา นางซาราหรใหข้ความเคารพและนบนอบเชพที่อฟบังสามภีของตน (วลภีทภีที่เหลพอของขข้อนภีรอาจถอดความ
ไดข้วทา ‘โดยทภีที่ททานทบัรงหลายเปป็นบรุตรของนางในตอนนภีรถข้าททานทบัรงหลายกทาลบังประพฤตธิดภีตทอผผข้อพที่น
และนบนอบเชพที่อฟบังและใหข้ความเคารพ’)

1 ปต 3:7 ในแบบเดภียวกบับทภีที่ททานขขรนตข้นบทนภีร  (โดยพผดกบับภรรยาครธิสเตภียนทบัรงหลาย) 
คราวนภีร เปโตรพผดกบับสามภีครธิสเตภียนทบัรงหลายบข้าง ฝยู่ายทยู่านทอัทั้งหลายทรีที่เปป็นสามรีกป็เหมลือนกอัน จงอยทยู่
กรินกอับภรรยาโดยใชว้ความรทว้ จงใหว้เกรียรตริแกยู่ภรรยาเหมลือนหนซที่งเปป็นภาชนะทรีที่อยู่อนแอกวยู่า และ
เหมลือนเปป็นคทยู่รอับมรดกพระคคณแหยู่งชรีวริตดว้วยกอัน เพลืที่อจะไดว้ไมยู่มรีสริที่งหนซที่งสริที่งใดขอัดขวางคชาอธริษฐาน
ของทยู่าน (คทาวทา “กป็เหมพอนกบัน” เปป็นคทาเดภียวกบับในขข้อ 1 และนทาจะเชพที่อมโยงกบับหลบักการเรพที่อง ‘การ
ดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบธรรม’ ในตอนทข้ายของบททภีที่แลข้ว การเชพที่อมโยงทภีที่ว ทากป็คพอ สามภีทบัรงหลาย
เออ๋ย จงปฏธิบบัตธิตทอภรรยาของททานใหข้ดภี)



ชายทบัรงหลายเออ๋ย ททานตข้องอยผทกธินกบับภรรยาของททานโดยใชข้ความรทว้ คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (กโน
ซบิส) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘ความรผข้’ อยทางไรกป็ตามในความหมายเชธิงเปรภียบเทภียบมากกวทา มบันกป็
หมายถขง ปบัญญาในทางศภีลธรรมและการดทาเนธินชภีวธิตทภีที่ถผกตข้อง ไมทตข้องสงสบัยเลยวทานภีที่คพอความหมาย
ตรงนภีร  ความหมายตรงนภีร จขงนทาจะสพที่อถขงการดทาเนธินชภีวธิตกบับภรรยาของททาน ‘อยทางมภีปบัญญา’ โดยใหข้
เกภียรตธิ ความเคารพ และการโอนอทอนผทอนตามแกทนาง

วลภีทภีที่วทา “ภาชนะทภีที่อทอนแอกวทา” หมายความวทา ผผข้หญธิงไมทไดข้แขป็งแรงในฝทายรทางกายเหมพอน
ผผข้ชาย (มบันไมทเกภีที่ยวกบับอรุปนธิสบัย หรพอความแขป็งแรงในดข้านความคธิด อารมณร และจธิตวธิญญาณของผผข้
หญธิงแตทอยทางใด) ดบังนบัรน ครุณทบัรงหลายทภีที่เปป็นผผข้ชาย ครุณตข้องใหข้ความใสทใจและความชทวยเหลพอเปป็น
พธิเศษแกทภรรยาของครุณ สามภีทบัรงหลายเออ๋ย จงจทาไวข้วทาพรข้อมกบับภรรยาของครุณนบัรน ครุณกป็เปป็น “คผทรบับ
มรดกพระครุณแหทงชภีวธิตดข้วยกบัน” ภรรยาของครุณเปป็นแมทของลผกๆของครุณ เธอเปป็นราชธินภีในบข้าน
ของครุณ เธอเปป็นหรุข้นสทวนและมธิตรสหายของครุณไปตราบจนชบั ที่วชภีวธิต จงปฏธิบบัตธิตทอเธออยทางเหมาะ
สม

จากนบัรนเปโตรกป็เตพอนอยทางชบัดเจนวทาการปฏธิบบัตธิตทอภรรยาของครุณอยทางไมทเหมาะสมกป็จะ
ททาใหข้คทาอธธิษฐานของครุณเกธิดลบัดวงจร ตทอไปนภีรคพอเหตรุผลวทาททาไม การปฏธิบบัตธิตทอภรรยาของครุณ
อยทางไมทเหมาะสมกป็เปป็นความบาป และความบาปจะททาใหข้คทาอธธิษฐานเปป็นหมบันไป งทายๆแคทนบัรน
เอง

1 ปต 3:8 ในทรีที่สคดนรีทั้ ทยู่านทอัทั้งหลายจงเปป็นนชทั้าหนซที่งใจเดรียวกอัน เหป็นอกเหป็นใจกอัน รอักกอัน
ฉอันพรีที่นว้อง มรีจริตใจอยู่อนโยน มรีใจสคภาพ เหป็นไดข้ชบัดวทานภีที่ไมทใชทตอนจบของพระธรรมเลทมนภีร  แตท
เปป็นการปธิดทข้ายเนพรอหาสทวนนภีรของพระธรรมเลทมนภีรตทางหาก มภีการนทาเสนอวธิธภีปฏธิบบัตธิหข้าประการ
เกภีที่ยวกบับการดทาเนธินชภีวธิตครธิสเตภียนทภีที่สงทางาม ประการแรก (1) เราถผกกทาชบับใหข้ “เปป็นนทราหนขที่งใจ
เดภียวกบัน” นภีที่หมายถขงการมภีความคธิดแบบเดภียวก บัน หรพอมภีความสามบัคคภีก บันแทนทภีที่จะแตกสามบัคคภีกบัน 
จากนบัรน (2) เราตข้องมภีความเหป็นอกเหป็นใจกอัน คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (ซรุมพาเธส) มภีความหมายตรงตบัววทา
‘ความเหป็นอกเหป็นใจ’ และเปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ sympathy จากนบัรน (3) เราถผกกทาชบับใหข้รอัก



กอันฉอันพรีที่นว้อง คทาทภีที่แปลเชทนนบัรนคพอ ฟบิลาเดห็ลฟอส คทานภีรหมายถขง ‘การรบักพภีที่นข้อง’ หรพอ ‘ความรบักแบบ
พภีที่นข้อง’ ตทอไป (4) เราถผกกทาชบับใหข้มรีจริตใจอยู่อนโยน คทาทภีที่ใชข้คพอ เอะอถูสพลชักคนอส และในทาง
สทานวนแลข้วกป็หมายถขง ‘เมตตาสงสาร’ หรพอ ‘มภีใจอทอนโยน’ สรุดทข้าย (5) เปโตรสบัที่งเราใหข้เปป็นคนมรี
ใจสคภาพ ความหมายรากของคทาๆนภีร  (ฟบิลอฟโรน) คพอการเปป็นคน ‘ใจดภี’ นบั ที่นเอง แกทนแทข้ของความ
สรุภาพคพอ ความกรรุณาและการโอนอทอนผทอนตามผผข้อพที่น ใหข้เราสบังเกตวทาครุณสมบบัตธิแตทละอบันของทบัรง
หข้าอบันนภีรลข้วนเกภีที่ยวขข้องกบับการปฏธิบบัตธิดภีตทอผผข้อพที่น มบันคพอการดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบธรรม

1 ปต 3:9 ปกตธิแลข้วหากเราถผกปฏธิบบัตธิอยทางไมทดภีดข้วยเรากป็มบักตอบโตข้โดยการเอาคพน 
อยทางนข้อยกป็โดยทางความคธิด หากไมทใชทดข้วยคทาพผด อยทางไรกป็ตาม อบัครทผตททานนภีรก ทาชบับวทา อยยู่า
ทชาการรว้ายตอบแทนการรว้าย อยยู่าดยู่าตอบการดยู่า แตยู่ตรงกอันขว้ามจงอวยพรแกยู่เขา โดยรทว้อย ทยู่วยู่า
พระองคต์ไดว้ทรงเรรียกทยู่านกระทชาเชยู่นนอัทั้น เพลืที่อทยู่านจะไดว้รอับพระพรเปป็นมรดก บรธิบทสพที่อชบัดเจนวทา
เราตข้องไมทแกข้แคข้นโดยทางคทาพผดหรพอแมข้แตทโดยทางความคธิด คทาทภีที่แปลวทา ดยู่า (ลอยดอเรขีย) มภีความ
หมายวทา แกข้เผป็ดโดยใชข้คทาพผด กลทาวอภีกนบัยหนขที่งกป็คพอวทา เราไมทควรตอบโตข้กลบับไปเมพที่อมภีคนพผดอะไร
เสภียๆหายๆถขงเราหรพอเกภีที่ยวกบับเรา “แตทตรงกบันขข้ามจงอวยพรแกทเขา” คทาทภีที่แปลวทา อวยพร (เอะ
อถูลอเกขีย) มภีความหมายตรงตบัววทา ‘ถข้อยคทาทภีที่ดภี’ แทนทภีที่จะเอาคพน เราควรตอบกลบับไปดข้วย ‘ถข้อยคทาทภีที่
ดภี’ (นบัที่นคพอ แงทบวกแทนแงทลบ คทาดภีแทนคทารข้าย อวยพรแทนแชทงดทา)

เราไดข้ถผกเรภียกมาใหข้ตอบสนองเชทนนบัรนและสบักวบันหนขที่งเราจะไดข้รบับพระพร หากไมทใชทใน
ชภีวธิตนภีรกป็ในชภีวธิตหนข้าอยทางแนทนอน ความหมายตรงนภีรสอดคลข้องกบับทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรง
สอนไวข้ใน มบัทธธิว 5:44 “ฝทายเราบอกททานวทา จงรบักศบัตรผของททาน จงอวยพรแกทผผข้ทภีที่สาปแชทงททาน จง
ททาดภีแกทผผข้ทภีที่เกลภียดชบังททาน และจงอธธิษฐานเพพที่อผผข้ทภีที่ปฏธิบบัตธิตทอททานอยทางเหยภียดหยามและขทมเหง
ททาน”

1 ปต 3:10-11 เปโตรเสรธิมตทอไปวทา เพราะวยู่า `ผทว้ทรีที่จะรอักชรีวริตและปรารถนาทรีที่จะ
เหป็นวอันดรี กป็ใหว้ผทว้นอัทั้นบอังคอับลริทั้นของตนจากความชอัที่ว และหว้ามรริมฝรีปากไมยู่พทดเปป็นอคบายลยู่อลวง หาก
เราตข้องการมภีชภีวธิตทภีที่ดภี เรากป็ตข้องใหข้ปากของเราละเวข้นเสภียจากการใหข้รข้าย การแกข้เผป็ด การประชด



ประชบัน การนธินทา การวทารข้ายลบับหลบัง การแชทงดทา และความวธิปรธิตหรพอความไมทซพที่อตรงในรผป
แบบใดๆทบัรงสธิรน ดบังทภีที่ยากอบไดข้กลทาวไวข้ ลธิรนของเราสามารถจรุดใหข้เกธิดไฟกองใหญทไดข้ซขที่งเมพที่อตธิด
แลข้วกป็ยากทภีที่จะดบับ เงพที่อนไขทภีที่ระบรุตรงนภีรกป็เปป็นการยกคทาพผดครทาวๆมาจากสดรุดภี 34:12-16

ในททานองเดภียวกบัน ททานเสรธิมอภีกวทา 11 ใหว้เขาละความชอัที่วและกระทชาความดรี แสวงหา
ความสงบสคขและดชาเนรินตามนอัทั้น อภีกครบัร งทภีที่เราพบคทาสบัที่งโดยตรงในทภีที่นภีร  จงละความชบั ที่ว คทาทภีที่แปล
เชทนนบัรน (เอห็คคลบิโน) มภีความหมายวทา ‘หบันหนภี’ หรพอ ‘หลภีกเลภีที่ยง’ โดยในกรณภีนภีรคพอ ความชบั ที่ว พระ
คบัมภภีรรจขงบบัญชาเรามธิใหข้ททาชบั ที่วเททานบัรน แตทใหข้หลขีกเลขีซึ่ยงความชบั ที่วไปพรข้อมๆกบันดข้วย นภีที่ใกลข้เคภียงมาก
กบับคทาสบัที่งตามพระคบัมภภีรรเรพที่องการแยกออก ดผ โยบ 1:1, 28:28, สดรุดภี 34:14, 37:27, สรุภาษธิต 3:7, 
16:17, 2 โครธินธร 6:17 ทบัรงนภีร  1 เปโตร 3:1 จรธิงๆแลข้วกป็เปป็นคทาพผดทภีที่ยกมาโดยตรงจากสดรุดภี 34:14

อบัครทผตททานนภีร เพธิที่มคทาสบัที่งวทาจง “กระททาความดภี” เขข้าไปดข้วย เราไดข้รบับบบัญชาใหข้ไมทเพภียงเปป็น
คนดภีเททานบัรน แตทตข้องททาความดภีดข้วย เราไดข้รบับบบัญชาใหข้ “แสวงหาความสงบสรุข” ความหมายตรง
ตบัวตรงนภีรคพอ การเสาะหาความสงบสรุขหรพอการไลทตามมบัน อภีกครบัร งทภีที่มบันอยผทในรผปของคทาสบัที่ง สรุดทข้าย
คพอ “ดทาเนธินตามนบัรน” ความหมายตรงนภีรคพอ การไลทตามความสงบสรุขอภีกครบัร ง มบันมภีความหมายตรง
ตบัววทากบัดไมทปลทอยความสงบสรุขเหมพอนกบับทภีที่คนๆหนขที่งจะฟข้องรข้องเอาความอภีกฝทายใหข้ไดข้ อภีกครบัร งทภีที่
นภีที่อยผทในรผปของคทาสบัที่ง

ตรงนภีรมภีการเลทนคทาทภีที่นทาสนใจ คทาทภีที่แปลวทา ดชาเนรินตามนอัทั้น (ดบิโอโค) สามารถใชข้เปป็นคทา
ศบัพทรทางกฎหมายไดข้ในแงทของการฟข้องรข้องดทาเนธินคดภี การฟข้องรข้องกป็มภีลบักษณะเปป็นปฏธิปบักษรอยผทใน
ตบัว ตรงนภีรคทานภีรถผกใชข้เพพที่อพผดถขง ‘การฟข้องรข้อง’ เพพที่อทภีที่จะไดข้มาซขที่งความสงบสรุข กลทาวอภีกนบัยหนขที่งกป็
คพอวทา จงททาอะไรกป็ตามทภีที่จทาเปป็นเพพที่อรบักษาไวข้ซขที่งความสงบสรุขททามกลางพวกเรา

1 ปต 3:12 นทาสนใจตรงทภีที่วทาทบัรงหมดทภีที่กลทาวมาแลข้วดข้านบนไดข้ถผกแทรกเขข้ามาใน
บรธิบทของความชอบธรรม เนพรอหาตอนทข้ายของบททภีที่ 2 กทาชบับเราใหข้ดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบ
ธรรม คราวนภีร เปโตรปธิดทข้ายเนพรอหาตอนนภีรโดยการพผดถขงความชอบธรรมอภีกครบัร งในสทวนทภีที่
เกภีที่ยวขข้องกบับชภีวธิตการอธธิษฐาน เพราะวยู่าพระเนตรขององคต์พระผทว้เปป็นเจว้าทรงเฝว้าดทคนชอบธรรม 



และพระกรรณของพระองคต์ทรงสดอับฟอังคชาอธริษฐานของเขา แตยู่พระพอักตรต์ขององคต์พระผทว้เปป็น
เจว้าทรงตอัทั้งตยู่อสทว้กอับคนทอัทั้งหลายทรีที่ทชาความชอัที่ว ' (นทาสบังเกตวทาจรธิงๆแลข้วขข้อนภีรกป็เปป็นคทาพผดทภีที่ยกมาจาก
สดรุดภี 34:14-15)

พระเจข้าทรงพอพระทบัยเสมอเวลาทภีที่ชภีวธิตของคนๆหนขที่งชอบธรรม พระองครทรงเฝข้าดผคน
เหลทานบัรนทภีที่จงใจดทาเนธินชภีวธิตตามความชอบธรรมเปป็นพธิเศษ นอกจากนภีรการดทาเนธินชภีวธิตแบบนบัรนกป็
ททาใหข้พระเจข้าทรงสดบับฟบังคทาอธธิษฐานของเราดข้วย พระเจข้าทรงสนพระทบัยในคทาอธธิษฐานของ
บรรดาคนทภีที่ชอบธรรม ดผ โยบ 36:7, สดรุดภี 11:6, 33:5, 45:7, 146:8, สรุภาษธิต 15:8, 15;29, เยเรมภียร 
9:24, ฮภีบรผ 1:9 ตบัวอยทางของหลบักการนภีรถผกพบในลผกา 1:6, 13 มบันถผกพบใน 2 พงษรกษบัตรธิยร 19:16 
ดข้วย

ในทางกลบับกบันพระเจข้าทรงททาสธิที่งทภีที่ตรงกบันขข้ามเลยกบับคนทภีที่ททาชบั ที่ว นบัที่นคพอ พระองครไมททรง
เฝข้าดผพวกเขาและไมททรงฟบังคทาอธธิษฐานของพวกเขา หากไมทใชทเพราะเหตรุผลอพที่นใดแลข้ว การ
ดทาเนธินชภีวธิตอยทางชอบธรรมกป็มภีแรงจผงใจทภีที่มภีพลบังมากทภีเดภียว

1 ปต 3:13 ในดข้านหนขที่ง หากเราททาสธิที่งทภีที่ดภีอยทางแทข้จรธิง ใครจะททารข้ายเราไดข้ ถว้าทยู่านทอัทั้ง
หลายใฝยู่ใจประพฤตริความดรี ใครผทว้ใดจะทชารว้ายทยู่านไดว้ นภีที่สพที่อถขงการปกปข้องดผแลและเลภีรยงดผของ
พระเจข้าโดยเฉพาะกบับคนชอบธรรม ดผ สดรุดภี 5:12 และสรุภาษธิต 2:7 ถขงแมข้วทาไมทมภีการพผดถขงความ
ชอบธรรมอยทางเจาะจงตรงนภีร  แตทคทาทภีที่แปลวทา ความดรี (อากาธอส) บางครบัร งกป็เปป็นคทาเหมพอนของคทา
วทาความชอบธรรม

1 ปต 3:14 แตทในอภีกดข้านหนขที่ง ความทรุกขรยากกป็อาจมาจากการททาสธิที่งทภีที่ถผกตข้องดข้วย แตยู่
ถว้าทยู่านทอัทั้งหลายตว้องทนทคกขต์ เพราะเหตคการชอบธรรม ทยู่านกป็เปป็นสคข อยยู่ากลอัวคชาขทยู่ของเขา และ
อยยู่าคริดวริตกไปเลย อยทางไรกป็ตาม หากเราทนทรุกขรเพราะเหป็นแกทความชอบธรรม และททาเชทนนบัรน
ดข้วยใจทภีที่ถผกตข้อง มบันกป็จะนทามาซขที่งความสรุข ดบังนบัรนเราจขงไมทจทาเปป็นตข้องกลบัวคทาขผทของคนชบั ที่วหรพอวธิตก
เพราะมบัน คทาทภีที่แปลวทา เปป็นสคข (มาคารบิออส) มบักถผกแปลเปป็น ‘ไดข้รบับพระพร’ แตทหลบักการกป็ยบัง
เหมพอนเดธิม



1 ปต 3:15 แทนทภีที่จะกลบัวหรพอวธิตก เราไดข้รบับคทาบบัญชาวทา แตยู่ในใจของทยู่าน จงเคารพ
นอับถลือพระเจว้าซซที่งเปป็นองคต์พระผทว้เปป็นเจว้า และจงเตรรียมตอัวไวว้ใหว้พรว้อมเสมอ เพลืที่อทยู่านจะสามารถ
ตอบทคกคนทรีที่ถามทยู่านวยู่า ทยู่านมรีความหวอังใจเชยู่นนรีทั้ดว้วยเหตคผลประการใด แตยู่จงตอบดว้วยใจสคภาพ
และดว้วยความยชาเกรง ความหมายกป็คพอ การมภีพระเจข้าซขที่งเปป็นองครพระผผข้เปป็นเจข้าอยผ ทในใจเราเสมอ
เพพที่อทภีที่วทาเมพที่อการตทอตข้านหรพอการขทมเหงเกธิดขขรนเพราะการทภีที่เราเปป็นครธิสเตภียน เราจะไดข้ตอบสนอง
อยทางเหมาะสม

กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง เราตข้องพรข้อมเสมอทภีที่จะเปป็นพยานเกภีที่ยวกบับพระครธิสตรและบอกถขงเหตรุผล
ทภีที่วทาททาไมเราถขงเตป็มใจสผข้ทนการตทอตข้านและความทรุกขรยากดข้วยใจทภีที่เบธิกบาน นอกจากนภีรทบัศนคตธิ
ของเรายามถผกขทมเหงควรประกอบดข้วยใจสรุภาพ ดบังทภีที่กลทาวแลข้วในขข้อ 4 นภีที่หมายถขงสภาพจธิตใจทภีที่
คงทภีที่และอยผทภายใตข้การควบครุมซขที่งประกอบดข้วยความยคาเกรง (ความเคารพ) ดข้วย ความหมายทภีที่
สทาคบัญกวทากป็คพอ การไมทใชทแคทพรข้อมทภีที่จะใหข้คทาตอบยามถผกขทมเหงเพราะเหป็นแกทความชอบธรรม
เททานบัรนแตททภีที่จะททาเชทนนบัรนดข้วยใจทภีที่ถผกตข้องดข้วย

1 ปต 3:16 นอกจากนภีร เราตข้องททาเชทนนบัรนโดยมรีใจวรินริจฉอัยผริดและชอบออันดรี เพลืที่อใน
ขว้อความทรีที่เขาทอัทั้งหลายไดว้พทดใสยู่รว้ายทยู่านเหมลือนเปป็นผทว้ประพฤตริชอัที่ว เขาทรีที่ใสยู่รว้ายการประพฤตริดรีของ
ทยู่านในพระครริสตต์จะไดว้มรีความละอาย ความหมายของ “ใจวธินธิจฉบัยผธิดและชอบอบันดภี” จรธิงๆแลข้วกป็
คพอ สทานขกผธิดชอบอบันโปรทงใส เมพที่อเราถผกขทมเหงในฐานะเปป็นครธิสเตภียนและเราตอบสนองกลบับไป
ดข้วยทบัศนคตธิอบันเหมาะสม (ไมทใชทในแบบแกข้แคข้น) เรากป็จะมภีสทานขกผธิดชอบทภีที่โปรทงใส นอกจากนภีร
คนเหลทานบัรนทภีที่กลทาวหาเราอยทางผธิดๆกป็อาจมรีความละอาย คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (คาทาอบิสคถูโน) มภีความ
หมายดข้วยวทา ‘มขนงง’ จธิตใจทภีที่ถผกตข้องแมข้ในยามทภีที่ถผกขทมเหงสามารถททาใหข้ฝทายตรงขข้ามมขนงงไดข้

1 ปต 3:17 เหมพอนใน 2:2 อภีกแลข้ว เราถผกเตพอนความจทาวทาการทนทรุกขรเพราะททาดภีกป็ดภี
กวทาทนทรุกขรเพราะททาชบั ที่ว เพราะวยู่า การไดว้รอับความทคกขต์เพราะทชาความดรี ถว้าเปป็นทรีที่ชอบพระทอัย
พระเจว้า กป็ดรีกวยู่าจะตว้องทนอยทยู่เพราะการประพฤตริชอัที่ว นภีที่ดผเหมพอนเปป็นคทาพผดทภีที่ขบัดแยข้งก บันเอง เรา
ทขกทบักเอาเองวทาหากเราททาสธิที่งทภีที่ถผกตข้อง ทรุกสธิที่งกป็จะออกมาดภีเอง อบันทภีที่จรธิงแลข้วสธิที่งทภีที่ตรงกบันขข้ามอาจ



เกธิดขขรนกป็ไดข้ อยทางไรกป็ตามเรากป็ไดข้รบับการทรงเรภียกใหข้ททาสธิที่งทภีที่ถผกตข้องและใหข้มภีจธิตใจทภีที่ถผกตข้องดข้วย 
หากเราททาผธิด ความทรุกขรใดกป็ตามทภีที่เกธิดขขรนเพราะความผธิดนบัรนกป็เปป็นสธิที่งทภีที่เราสมควรไดข้รบับแลข้ว แตท
พระเจข้ากป็ทรงอยากใหข้เราทนทรุกขรดข้วยใจทภีที่ถผกตข้องเพราะททาสธิที่งทภีที่ถผกตข้องมากกวทา แลข้วมบันจะกลาย
เปป็นคทาพยานชภีวธิตใหข้เราไดข้

1 ปต 3:18 เปโตรยกตบัวอยทางขององครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราอภีกครบัร ง ดว้วยวยู่า พระครริสตต์
เชยู่นกอันกป็ไดว้ทนทคกขต์ครอัทั้งเดรียวเทยู่านอัทั้น เพราะความผริดบาป คลือพระองคต์ผทว้ชอบธรรมเพลืที่อผทว้ไมยู่ชอบ
ธรรม เพลืที่อพระองคต์จะไดว้ทรงนชาเราทอัทั้งหลายไปถซงพระเจว้า ฝยู่ายเนลืทั้อหนอังพระองคต์กป็ทรง
สริทั้นพระชนมต์ แตยู่ทรงมรีชรีวริตขซทั้นโดยพระวริญญาณ ถขงแมข้วทาพระองครทรงเปป็นผผข้ชอบธรรม แตท
พระองครกป็ทรงทนทรุกขร

หากมองในแงทหลบักคทาสอนแลข้ว พระเยซผครธิสตรกป็ทรงทนทรุกขรครชันี้งเดขียวเทว่านชันี้นเพราะความ
บาปของเรา นบัที่นดผเหมพอนเปป็นสธิที่งทภีที่ปรากฏชบัดเจนแลข้ว อยทางไรกป็ตาม สทาหรบับคนเหลทานบัรนทภีที่เขข้ารทวม
พธิธภีมธิซซาเปป็นประจทาทรุกสบัปดาหรหรพอถขงขบัรนทรุกวบันดข้วยซทรา พวกเขากป็ถผกสอนวทาพระครธิสตรทรงถผก
ถวายเปป็นเครพที่องบผชาไถทบาปอยผทเรพที่อยๆ ในทางตรงกบันขข้ามเลย พระองครทรงทนทรุกขรครชันี้งเดขียว
เทว่านชันี้นเพราะความบาปของเรา ดผ ฮภีบรผ 9:25-28, 10:12-13, 18

นอกจากนภีรองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเรากป็ทรงถผกเรภียกวทาเปป็น ผถูด้ชอบธรรมดข้วย พระองครทรง
เปป็นแบบอยทางทภีที่ชบัดเจนของความชอบธรรม ดผ 1 ยอหรน 2:1, 2 ทธิโมธภี 4:8, วธิวรณร 19:11 พระองครผผข้
ชอบธรรมทรงสธิรนพระชนมรเพพที่อคนอธรรม (คนไมทชอบธรรม) ดผ อธิสยาหร 53:4-5, โรม 4:25, 5:6, 2
โครธินธร 5:12 ทบัรงหมดนภีรลข้วนเปป็นแผนการของพระเจข้าเพพที่อททาใหข้เรากลบับคพนดภีก บันกบับพระองคร ดผ 
เอเฟซบัส 2:12-14, 16-18, โคโลสภี 1:21 การฟพร นคพนพระชนมรของพระองครถผกเอทยถขงอภีกครบัร ง  
พระองครทรง “ทรงมภีชภีวธิตขขรนโดยพระวธิญญาณ” ความหมายตรงตบัวกป็คพอวทา ‘พระองครทรงมภีชภีวธิตใน
จธิตวธิญญาณ’ ถขงแมข้ฝทายรทางกายพระองครทรงถผกประหารแลข้ว แตทจธิตวธิญญาณของพระองครไมทเคย
ตายเลย มบันมภีชภีวธิตอยผทตลอดระยะเวลาระหวทางการสธิรนพระชนมรและการฟพร นคพนพระชนมรของ
พระองครอยทางเปป็นทางการ บรธิบทตทอไปนภีรจะพผดถขงเรพที่องนภีร



1 ปต 3:19 ชทวงเวลาทภีที่ถผกพผดถขงนภีรคพอ ระหวทางการสธิรนพระชนมรและการฟพร นคพน
พระชนมรของพระครธิสตรอยทางชบัดเจน เปโตรจขงกลทาววทา และโดยพระวริญญาณเชยู่นกอัน พระองคต์ไดว้
เสดป็จไปประกาศแกยู่วริญญาณทรีที่ตริดคคกอยทยู่ นภีที่หมายถขงการทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราไดข้เสดป็จไปโดย
จธิตวธิญญาณและประกาศแกทคนเหลทานบัรนทภีที่อยผทในเมพองบรมสรุขเกษม จากนบัรนกป็ทรงชทวยพวกเขาใหข้
พข้น เหป็นไดข้ชบัดวทาคนเหลทานภีร เปป็นวธิสรุทธธิชนสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิมซขที่งอยผ ทในสถานทภีทๆี่ อยผทใจกลางโลก
เรภียกวทาเมพองบรมสรุขเกษม พระองครไดข้ทรงพาพวกเขาจากทภีที่นบั ที่นไปยบังสวรรคร ดผ 1 เปโตร 4:6 และ
เอเฟซบัส 4:8-10

1 ปต 3:20-21 ในการพผดถขงคนเหลทานภีร  เปโตรกป็ใหข้ภาพรวมครทาวๆของ
ประวบัตธิศาสตรรสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิม ซซที่งแตยู่กยู่อนไมยู่ไดว้เชลืที่อฟอัง คราวเมลืที่อพระเจว้าทรงโปรดงดโทษไวว้
นาน คลือครอัทั้งโนอาหต์ เมลืที่อกชาลอังจอัดแจงตยู่อนาวา ในนาวานอัทั้นไดว้รอดจากนชทั้านว้อยคน คลือแปดคน คทาทภีที่
แปลวทา แตยู่กยู่อน (พอเทะ) มภีความหมายวทา ‘เมพที่อกทอน’ หรพอ ‘ในสมบัยกทอน’ ชทวงเวลาทภีที่ถผกพผดถขงนภีร
เหป็นไดข้ชบัดวทาเปป็นสมบัยของโนอาหร การทภีที่เปโตรพผดถขงไมว่ไดด้เชนซึ่อฟชัง นทาจะหมายถขงชาวโลกทภีที่ชบั ที่วรข้าย
ในสมบัยนบัรน ตอนนบัรนพระเจข้าจขงทรงอดทนนานในการรอคอยถขงรข้อยยภีที่สธิบปภีเพพที่อใหข้โนอาหรตทอนาวา

จากนบัรนอบัครทผตททานนภีร จขงพผดถขงการทภีที่ “ในนาวานบัรนไดข้รอดจากนทรานข้อยคน คพอแปดคน” นภีที่
เปป็นวลภีทภีที่พวกทภีที่สอนเรพที่องการบบังเกธิดใหมทโดยพธิธภีบบัพตธิศมาชอบยก อยทางไรกป็ตามเมพที่อเรามองดผดภๆี
แลข้วเรากป็จะเหป็นวทาขข้อนภีร ไมทไดข้สอนอะไรอยทางทภีที่วทาเลย กทอนอพที่นหลบักเหตรุผลงทายๆและ
ประวบัตธิศาสตรรพระคบัมภภีรรจะเตพอนความจทาเราวทาโนอาหรและครอบครบัวของเขาไมทไดข้รอดโดยนทรา 
แตทวทารอดจากนทราตทางหาก นอกจากนภีรคทากรภีกทภีที่แปลวทา โดย คพอ ดบิอา และมภีความหมายตรงตบัววท
า ‘โดยทาง’ หรพอ ‘เพราะเหตรุ’ โนอาหรและครอบครบัวของเขาไดข้ถผกชทวยใหข้รอดโดยทางหรพอ
เพราะเหตรุนทรา

ททานกลทาวตทอไปวทา 21 เชยู่นเดรียวกอัน บอัดนรีทั้พริธรีบอัพตริศมากป็เปป็นภาพทรีที่รอดแกยู่เราทอัทั้งหลาย 
(ไมยู่ใชยู่ดว้วยชชาระราครีแหยู่งเนลืทั้อหนอัง แตยู่โดยใหว้มรีใจวรินริจฉอัยผริดและชอบออันดรีจชาเพาะพระเจว้า) โดยซซที่ง
พระเยซทครริสตต์ไดว้ทรงเปป็นขซทั้นมาจากตาย บบัพตธิศมาเปป็นภาพๆหนขที่ง คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (อชันทบิทถูพอส)



มภีความหมายวทาสธิที่งทภีที่ ‘ถผกกทอรผปขขรนตามแบบแผน’ กลทาวงทายๆคพอ มบันเปป็นภาพๆหนขที่ง ในทภีที่นภีรภาพๆ
นบัรนคพอ บบัพตธิศมานบัที่นเอง มบันไมทไดข้ชทวยเราใหข้รอดจากราคภีแหทงเนพรอหนบัง (ความบาป) แตทมบันใหข้
จธิตสทานขกผธิดชอบอบันดขี (โปรทงใส) จทาเพาะพระเจข้าแกทเรา (ดผ ขข้อ 16)

บบัพตธิศมาโดยพพรนฐานแลข้วจขงเปป็นการกระททาอบันแสดงถขงความเชพที่อฟบัง ครธิสเตภียนทภีที่รอดแลข้ว
แตทยบังไมทไดข้รบับบบัพตธิศมาตามพระคบัมภภีรรกป็ไมทเชพที่อฟบังพระเจข้า ดบังนบัรนเขาจขงไมทสามารถมภีจธิตสทานขกผธิด
ชอบทภีที่โปรทงใสจทาเพาะพระเจข้าไดข้ เชทนเดภียวกบับทภีที่นาวาไดข้ชทวยโนอาหรและครอบครบัวของเขาใหข้
รอด เรากป็ไดข้รบับความรอด “โดยซขที่งพระเยซผครธิสตรไดข้ทรงเปป็นขขรนมาจากตาย” เหมพอนกบัน การ
บบังเกธิดใหมทโดยพธิธภีบบัพตธิศมาไมทไดข้ถผกสอนในขข้อพระคบัมภภีรรตอนนภีร เลย แตทเปโตรใชข้มบันเปป็นภาพ
ประกอบของการมภีจธิตสทานขกผธิดชอบทภีที่โปรทงใสจทาเพาะพระเจข้าตทางหาก

เมพที่อดผจากบรธิบทรวมๆของยทอหนข้านภีร  ความหมายกป็คพอวทา พระเจข้าไดข้ทรงชทวยโนอาหรจาก
การตทอตข้านและการขทมเหงทภีที่ททานเผชธิญขณะตทอนาวา เขาทนทรุกขรอยทางชอบธรรมเหมพอนอยทางทภีที่
องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงทนทรุกขร คพอ ผผข้ชอบธรรมเพพที่อคนไมทชอบธรรม เราจขงกลบับมายบังจรุดทภีที่
กทอนทภีที่เปโตรไดข้ออกนอกเรพที่องในขข้อ 19

1 ปต 3:22 หลบังจากพระองครทรงสธิรนพระชนมรและเสดป็จไปยบังเมพองบรมสรุขเกษมเพพที่อ
ประกาศแกทวธิญญาณทบัรงหลายทภีที่อยผทในนบัรนแลข้ว พระเยซผกป็ทรงถผกชรุบใหข้เปป็นขขรนจากตายอยทางเปป็น
ทางการ เพพที่อทภีที่จะเสดป็จกลบับขขรนไปยบังสวรรครในไมทชข้า นบัที่นเปป็นจรุดทภีที่เรพที่องนภีรกลบับมาถผกพผดถขงตทอและ
ถขงความครบสมบผรณร พระองคต์ไดว้เสดป็จเขว้าในสวรรคต์แลว้ว และสถริตอยทยู่เบลืทั้องขวาพระหอัตถต์ของ
พระเจว้า พวกททตสวรรคต์และผทว้มรีอชานาจและผทว้มรีฤทธริธิ์เดชทอัทั้งหลาย ทรงมอบไวว้ใหว้อยทยู่ใตว้อชานาจของ
พระองคต์แลว้ว วบันนภีรพระเยซผครธิสตรทรงประทบับนบั ที่งเบพรองขวาพระหบัตถรของพระเจข้าแลข้ว วลภี 
“พระหบัตถรเบพรองขวาของพระเจข้า” เปป็นคทาพผดสมบัยโบราณทภีที่หมายถขงการมภีสธิทธธิอทานาจและฤทธธิธ เดช
ใหญทยธิที่ง มบันยบังสพที่อถขงการมภีอทานาจรองจากพระเจข้าพระบธิดาดข้วย มภีหลายแหทงในพระคบัมภภีรรทภีที่สอน
เรพที่องนภีร  ดผ สดรุดภี 110:1, กธิจการ 1:11, 2:34, โรม 8:34, เอเฟซบัส 1:20, โคโลสภี 3:1 และฮภีบรผ 1:3 ฤทธธิธ
เดชและสธิทธธิอทานาจทบัรงปวงในจบักรวาลจขงอยผทใตข้บบังคบับบบัญชาของพระองครจากทภีที่นบั ที่น



ความหมายทภีที่สทาคบัญกวทากป็คพอวทาถขงแมข้วทาพระเยซผทรงทนทรุกขรเพราะเหป็นแกทความชอบ
ธรรม แตทพระองครกป็ทรงถผกรบับขขรนไปยบังสวรรครแลข้ว นภีที่สพที่อชบัดเจนวทาผผข้คนของพระเจข้ากป็สามารถตบัรง
ตาคอยทภีที่จะถผกพาไปสวรรครเชทนกบันถขงแมข้วทาพวกเขาถผกขทมเหงอยทางไมทยรุตธิธรรมจนถขงความตาย
กป็ตาม พระองครยบังทรงเปป็นตข้นแบบและเปป็นแบบอยทางอบันยธิที่งใหญทใหข้แกทเราเหมพอนเดธิม

ผผข้มภีอทานาจและผผข้มภีฤทธธิธ เดชทบัรงหลายทภีที่ถผกเอทยถขงตรงนภีรอาจหมายถขงฤทธธิธ เดชและสธิทธธิอทานาจ
ของซาตาน ดผ เอเฟซบัส 1:21 และ 6:12 พระเยซผทรงเหนพอวทาทรุกสธิที่งแมข้กระทบั ที่งซาตาน จงสรรเสรธิญ
องครพระผผข้เปป็นเจข้า!

*****

ภนำพรวมของ 1 เปโตร 4: เปโตรยด้อนกลชับมาพถูดถซงเรนซึ่องการทนทรุกขรเพราะเหห็นแกว่พระ
ครบิสตร ทว่านนคาเสนอแนวคบิดทขีซึ่นว่าสนใจ นชัซึ่นคนอ ความทรุกขรหรนอความยากลคาบากในชขีวบิตครบิสเตขียน
มขีขด้อดขีอยถูว่ มชันมขีแนวโนด้มทขีซึ่จะยชับยชันี้งเรามบิใหด้ทคาบาป ดชังนชันี้นเราจซงควรมขีชขีวบิตอยถูว่เพนซึ่อพระครบิสตรและ
นคนี้าพระทชัยของพระเจด้า เปโตรใหด้คคาสชัซึ่งตว่างๆตว่อไป โดยเฉพาะคคาสชัซึ่งในเรนซึ่องของการรชับใชด้ จาก
นชันี้นทว่านกห็ปบิดทด้ายใจความหลชักของพระธรรมเลว่มนขีนี้ คนอ การทนทรุกขรความยากลคาบากในชขีวบิต
ครบิสเตขียน

1 ปต 4:1 ฉะนอัทั้น โดยเหตคทรีที่พระครริสตต์ไดว้ทรงทนทคกขต์ทรมานในเนลืทั้อหนอังเพลืที่อเราทอัทั้ง
หลายแลว้ว ทยู่านทอัทั้งหลายกป็จงมรีความคริดอยยู่างเดรียวกอันไวว้เปป็นเครลืที่องอาวคธดว้วย เพราะวยู่าผทว้ทรีที่ไดว้ทน
ทคกขต์ทรมานในเนลืทั้อหนอังกป็ไมยู่สอัมพอันธต์กอับบาปแลว้ว เชทนเดภียวกบับทภีที่พระครธิสตรไดข้ทรงทนทรุกขรทรมาน
เพพที่อเราแลข้ว “ททานทบัรงหลายจงมภีความคธิดอยทางเดภียวกบันไวข้เปป็นเครพที่องอาวรุธดข้วย” ถขงแมข้คทาทภีที่แปลวทา 
เปป็นเครลืที่องอาวคธ (ฮอพลบิโซ) หมายถขง อาวรุธยรุทโธปกรณร แตทมบันกป็มภีความหมายในเชธิงอรุปมาวทา 
‘ตกแตทงตบัวเอง’ ดข้วย ดบังนบัรนความหมายทภีที่สทาคบัญกวทาตรงนภีรกป็คพอ การประดบับตบัวเราดข้วยความคธิด
แบบเดภียวกบัน ความหมายตรงตบัวของวลภีทภีที่เหลพอของขข้อ 2 อาจเปป็น ‘เพราะผผข้ทภีที่ทนทรุกขรในเนพรอหนบัง
กป็ไดข้ถผกยบับยบัรงจากความบาปแลข้ว’ ความหมายเปป็นดบังนภีร  เมพที่อเราเผชธิญกบับความยากลทาบากและความ
ทรุกขรทรมานโดยเฉพาะเพพที่อเหป็นแกทพระครธิสตร มบันกป็จะปกปข้องเราจากความบาป บางครบัร งพระเจข้า



อาจทรงยอมใหข้ความยากลทาบากและความทรุกขรเขข้ามาในชภีวธิตของเรา มบันเปป็นยาปข้องก บันโรคฝทาย
วธิญญาณทภีที่ดภีทภีเดภียว

ภาพประกอบทภีที่สทาคบัญของเรพที่องนภีรอาจเปป็นครธิสตจบักรในอดภีตสหภาพโซเวภียต พวกเขาตข้อง
เผชธิญกบับความทรุกขรยากและการขทมเหงอยทางหนบัก แตทผลทภีที่ตามมากป็คพอ พวกเขานทาจะมภีความบาป
ในชภีวธิตของตนนข้อยกวทาบรรดาครธิสเตภียนแบบครธิสตจบักรเลาดภีเซภียทภีที่อยผ ทอยทางสะดวกสบายใน
อเมรธิกาตบัรงเยอะ

1 ปต 4:2 เปโตรกลทาวตทอไปในททานองเดภียวกบัน เพลืที่อเขาจะไดว้ไมยู่ดชาเนรินชรีวริตทรีที่ยอัง
เหลลืออยทยู่ในเนลืทั้อหนอังตามใจปรารถนาของมนคษยต์ แตยู่ตามพระประสงคต์ของพระเจว้า ความหมายกป็
คพอวทา ‘เพพที่อทภีที่เราจะไดข้ไมทดทาเนธินชภีวธิตทภีที่ยบังเหลพออยผทของเรานภีร ในความปรารถนาของเนพรอหนบัง (คพอ 
ททาตามใจตบัวเอง) แตทตามพระประสงครของพระเจข้า’ ดผ 2 โครธินธร 5:15, โรม 12:2, สดรุดภี 143:10 นภีที่
สพที่อชบัดเจนวทาพระเจข้าทรงยอมใหข้ความทรุกขรและความยากลทาบากเขข้ามาในชภีวธิตของเราเพพที่อทภีที่ว ทาเรา
จะไดข้ถผกหบันเสภียจากความปรารถนาอบันเหป็นแกทตบัวของเราเองเพพที่อทภีที่จะททาตามนทราพระทบัยของ
พระเจข้า

1 ปต 4:3 จากนบัรนเปโตรพผดถขงวธิธภีทภีที่ชาวโลกมองผผข้คนของพระเจข้า ดว้วยวยู่าเวลาทรีที่ผยู่าน
ไปในชรีวริตของเราแลว้วนอัทั้น นยู่าจะเพรียงพอสชาหรอับการกระทชาสริที่งทรีที่คนตยู่างชาตริชอบกระทชา คราวเมลืที่อ
เราไดว้ดชาเนรินตามกริเลสตอัณหา ตามใจปรารถนาออันชอัที่ว เมาเหลว้าองคยู่น เฮฮาเอะอะเอป็ดตะโรกอัน เลรีทั้ยง
กอันอยยู่างหรทหราฟคยู่มเฟลือย และการไหวว้ร ทปเคารพออันเปป็นทรีที่นยู่าเกลรียด ความหมายกป็คพอวทา กทอนทภีที่เรา
ไดข้รบับความรอดนบัรน เราไดข้ดทาเนธินชภีวธิตเหมพอนชาวโลกมามากพอแลข้ว จากนบัรนเปโตรพผดถขงลบักษณะ
เฉพาะตบัวอบันเปป็นแบบฉบบับของชาวโลก เมพที่อกทอนนบัรนเราดทาเนธินในกริเลสตอัณหา คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน
(อาเซห็ลเกะเอขีย) หมายถขง ตบัณหาทางเพศทภีที่ไมทถผกหข้ามปราม การททาผธิดศภีลธรรมทางเพศ หรพอ
กธิจกรรมทางเพศแบบใดกป็ตามทภีที่ผธิดธรรมชาตธิ จากนบัรนททานพผดถขงใจปรารถนาออันชอัที่ว ซขที่งแปลมา
จากคทาวทา เอะพบิธถูเมขีย มบันมภีความหมายวทา ‘ความปรารถนาตทางๆอบันเหป็นแกทตบัว’ ไมทวทาจะในเรพที่อง
เพศหรพอเรพที่องอพที่นกป็ตาม คทาทภีที่แปลวทา เมาเหลว้าองคยู่น (อออบินอฟลถูเกขีย) หมายถขงการมขนเมาไมทวทาจะใน



ระดบับใดกป็ตาม เฮฮาเอะอะเอป็ดตะโรกอัน หมายถขงการเลทนสนรุกเสเพล คทาทภีที่แปลวทา เลรีทั้ยงกอันอยยู่าง
หรทหราฟคยู่มเฟลือย (พอทอส) จรธิงๆแลข้วหมายถขง งานเลภีรยงแบบสนรุกสรุดเหวภีที่ยง สรุดทข้ายททานพผดถขง 
การไหวว้รทปเคารพออันเปป็นทรีที่นยู่าเกลรียด คทาทภีที่แปลวทา ออันเปป็นทรีที่นยู่าเกลรียด (อาเธะมบิทอส) จรธิงๆแลข้วมภี
ความหมายวทา ‘ไมทถผกตข้อง’ การไหวข้รผปเคารพสทาหรบับคนของพระเจข้าแลข้วกป็เปป็นสธิที่งทภีที่ไมทถผกตข้องอยผท
แลข้ว สรรุปกป็คพอ เปโตรไดข้สรรุปยทอวธิถภีชภีวธิตของชาวโลก มบันมภีไลทตบัรงแตทตบัณหาทางเพศ การดพที่มเหลข้า 
การเลภีรยงวรุทนวาย ไปจนถขงศาสนาเทภียมเทป็จ

1 ปต 4:4 เขาประหลาดใจทรีที่บอัดนรีทั้ทยู่านทอัทั้งหลายไมยู่ไดว้ประพฤตริเหลวไหลมากเหมลือน
อยยู่างเขา เขากป็กลยู่าวรว้ายทยู่าน ชาวโลกคธิดวทาครธิสเตภียนแทข้ทบัรงหลายเปป็นคนแปลกพธิลขกเพราะเราไมท
ไดข้กธินเลภีรยงกบับพวกเขาอภีกตทอไปแลข้ว คทาทภีที่แปลวทา ประพฤตริเหลวไหล (อาโซเทขีย) หมายถขงวธิถภีชภีวธิต
แบบเสเพลสรุรรุทยสรุรทาย พวกเขาจขงออกความเหป็นในเชธิงเหยภียดหยามเกภีที่ยวกบับพวกครธิสเตภียนใหมท จะ
เปป็นการดภีทภีที่เราจะจดจทาไวข้วทาทบัรงหมดนภีรอยผทในบรธิบทของการทนทรุกขรความยากลทาบากเพราะเหป็นแกท
ความชอบธรรม ดผ มบัทธธิว 5:10-11

1 ปต 4:5 เปโตรเตพอนความจทาเราวทา คนเหลยู่านอัทั้นจะตว้องใหว้การแกยู่พระองคต์ผทว้พรว้อม
แลว้วทรีที่จะทรงพริพากษาทอัทั้งคนเปป็นและคนตาย ชาวโลกซขที่งบางทภีกป็พผดเหยภียดหยามเกภีที่ยวกบับ
ครธิสเตภียนหรพอไมทกป็ขทมเหงพวกเขาจะตข้องใหข้การตทอพระเจข้าเกภีที่ยวกบับวธิถภีชภีวธิตของพวกเขาเองสบักวบัน
หนขที่ง เพราะพระองครทรงเปป็นผผข้พธิพากษาทบัรงของคนเปป็นและคนตาย

1 ปต 4:6 แนทนอนทภีที่ขข้อนภีรถผกคนตภีความแตกตทางกบันออกไป ดว้วยเหตคนรีทั้เอง ขยู่าว
ประเสรริฐจซงไดว้ประกาศแมว้แกยู่คนทรีที่ตายไปแลว้ว เพลืที่อเขาจะไดว้ถทกพริพากษาตามอยยู่างมนคษยต์ในเนลืทั้อ
หนอัง แตยู่มรีชรีวริตอยทยู่ตามอยยู่างพระเจว้าฝยู่ายจริตวริญญาณ ทรรศนะหนขที่งเชพที่อวทาขทาวประเสรธิฐไดข้ถผก
ประกาศแกทคนเหลทานบัรนทภีที่ตายไปกทอนแลข้วจรธิงๆ (คพอ พวกคนในสมบัยพระคบัมภภีรรเดธิม) ในเมพองบรม
สรุขเกษม นภีที่จขงเปป็นตอนทภีที่พระเยซผเสดป็จลงไปในเมพองบรมสรุขเกษมหลบังพระองครทรงสธิรนพระชนมร 
เพพที่อใหข้ความสวทางแกทพวกเขาในเรพที่องขทาวประเสรธิฐ อภีกทรรศนะหนขที่งเชพที่อวทานภีที่หมายถขง คนทบัรง
หลายกทอนไดข้รบับความรอดพวกเขาจขงตายฝทายวธิญญาณ (เอเฟซบัส 2:1) ขทาวประเสรธิฐจขงจทาเปป็นตข้อง



ถผกประกาศแกทพวกเขาเพพที่อทภีที่พวกเขาจะไดข้มภีชภีวธิตอยผ ทในพระวธิญญาณเพพที่อพระเจข้า ทบัรงสองทรรศนะ
กป็มภีเหตรุผลสนบับสนรุนของตบัวเอง อยทางไรกป็ตาม ทรรศนะแรกกป็ดผเหมพอนททาใหข้เรานขกถขงสธิที่งทภีที่เปโตร
เขภียนไวข้ใน 3:19-20

1 ปต 4:7 แตยู่สริที่งทอัทั้งปวงใกลว้จะถซงวาระทรีที่สคดแลว้ว เหตคฉะนอัทั้นทยู่านทอัทั้งหลายจงสชาแดง
กริรริยาเสงรีที่ยมเจรียมตอัว และจงเฝว้าระวอังในการอธริษฐาน ความหมายกป็คพอวทา การสธิรนสรุดของยรุคทบัรง
หลายกป็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว ดบังนบัรนททานจขงสบัที่งวทา จงสชาแดงกริรริยาเสงรีที่ยมเจรียมตอัว คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (โซฟ
รอเนะโอ) หมายถขง การมภีความคธิดทภีที่ถผกตข้อง จดจทอ และมภีวธินบัย ในปบัจจรุบบันเรากป็คงเรภียกวทา มภีสมอง
ทภีที่ปลอดโปรทงและคธิดอยทางชบัดเจน ฯลฯ ตทอไปททานบบัญชาวทา “จงเฝข้าระวบังในการอธธิษฐาน” คทาทภีที่
แปลวทา เฝว้าระวอัง (เนโฟ) มภีความหมายหลายประการไลทตบัรงแตท ‘ใจเยป็น’ ไปจนถขง ‘มภีวธินบัยทางความ
คธิด’ ดบังนบัรนความหมายจขงนทาจะเปป็นการจดจทอความคธิดของเราเพพที่อทภีที่จะอธธิษฐาน เมพที่อพธิจารณาวทายรุค
นภีร ใกลข้จะสธิรนสรุดแลข้วและการขทมเหงจะเกธิดขขรนในไมทชข้า เปโตรจขงก ทาชบับผผข้อทานของททานใหข้คธิดอยทาง
ชบัดเจนและมภีใจจดจทอในการอธธิษฐาน

1 ปต 4:8 ยริที่งกวยู่าอะไรทอัทั้งหมดกป็จงรอักซซที่งกอันและกอันใหว้มาก ดว้วยวยู่าความรอักกป็ปกปริด
ความผริดไวว้มากหลาย คทาทภีที่แปลวทา ใหว้มาก (เอห็คเทะเนส) กป็มภีความหมายดข้วยวทา ‘ทภีที่ไมทหยรุดยบัรง’ ดบัง
นบัรนนภีที่จขงหมายถขงความรบักทภีที่ไมทหยรุดยบัรงและรข้อนรนททามกลางพวกเราเอง มบันจะปกปธิดปบัญหาไดข้
มากหลาย หากเราจะรบักกบันและกบันอยทางทภีที่เราควรกระททา ความยรุทงยากสทวนใหญทกป็จะหมดไป

1 ปต 4:9 เปโตรจขงเสนอคทาสบัที่งแบบกลายๆ ทยู่านทอัทั้งหลายจงตว้อนรอับเลรีทั้ยงดทซซที่งกอัน
และกอันโดยไมยู่บยู่น ความหมายกป็คพอวทา เราควรมภีอบัชฌาสบัยตข้อนรบับกบันและกบันโดยไมทบทนหรพอลบังเล

1 ปต 4:10 อบัครทผตททานนภีรกลทาวตทอไปโดยพผดถขงเรพที่องงานรบับใชข้บข้าง ตามซซที่งทคกคนไดว้
รอับของประทานแลว้ว กป็ใหว้เจลือจานของประทานนอัทั้นแกยู่กอันและกอัน เหมลือนอยยู่างเจว้าหนว้าทรีที่ออันดรี
สชาหรอับพระคคณตยู่างๆของพระเจว้า มภีการตภีความขข้อนภีรสองแบบ ทรรศนะหนขที่งเชพที่อวทาขข้อนภีรก ทาลบังพผด
ถขงของประทานตทางๆของพระวธิญญาณตามทภีที่บอกไวข้ใน 1 โครธินธร 12 และ 14 อภีกทรรศนะหนขที่ง
เชพที่อวทาเปโตรกทาลบังพผดถขงของประทานของพระเจข้าในเรพที่องของความรอด อยทางไรกป็ตามเปโตรเอทย



วทา “ทรุกคน” (ผผข้เชพที่อทรุกคน) ไดข้รบับของประทานนบัรนแลข้ว วลภีนภีร จขงสนบับสนรุนทรรศนะหลบังอยทางแขป็ง
แรง คทาวทา ของประทาน มภีคทาบทงชภีรคทานามเฉพาะเจาะจงอยผทขข้างหนข้า ขข้อนภีรมภีโครงสรข้างประโยค
เหมพอนกบับของโรม 6:23 ทภีที่เปาโลกลทาววทา “ของประทานของพระเจข้าคพอ ชภีวธิตนธิรบันดรร” ของ
ประทานเดภียวเททานบัรนของพระเจข้า (นอกจากพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ แลข้ว) ซขที่งประทานใหข้แกท
ครธิสเตภียนทรุกคนและถผกพผดถขงดข้วยคทาบทงชภีรคทานามเฉพาะเจาะจงกป็คพอของประทานทภีที่เปป็นความรอด
นบัที่นเอง

ดข้วยเหตรุนภีร เปโตรจขงก ทาชบับใหข้เจนอจานของประทานนภีรแกทกบันและกบัน กลทาวอภีกนบัยหนขที่งจงเลทา
ใหข้คนอพที่นฟบังเกภีที่ยวกบับของประทานนภีร  “เหมพอนอยทางเจข้าหนข้าทภีที่อบันดภีสทาหรบับพระครุณตทางๆของ
พระเจข้า” เราไดข้รบับพระครุณของพระเจข้าในการทภีที่เราถผกชทวยใหข้รอดแลข้ว ดบังนบัรนเราจขงถผกกทาชบับใหข้
เปป็นผผข้อารบักขาทภีที่ดภีของพระครุณนบัรนโดยการเลทาใหข้คนอพที่นฟบัง คทาทภีที่แปลวทา ตยู่างๆ (พอยคบิลอส) มภีความ
หมายวทา ‘อบันหลากหลาย’ พระครุณของพระเจข้ามภีขอบเขตทภีที่กวข้างขวางและหลากหลายจรธิงๆ

1 ปต 4:11 ในบรธิบทเดภียวกบันนภีร  เปโตรบบัญชาวทา ถว้าผทว้หนซที่งผทว้ใดจะกลยู่าวสอัที่งสอน กป็ใหว้
กลยู่าวตามพระโอวาทของพระเจว้า ถว้าคนใดรอับการปรนนริบอัตริ กป็ใหว้ปรนนริบอัตริตามกชาลอังซซที่งพระเจว้า
ทรงโปรดประทานนอัทั้น เพลืที่อวยู่าพระเจว้าจะทรงไดว้รอับเกรียรตริในการทอัทั้งปวงโดยพระเยซทครริสตต์ การ
สรรเสรริญและไอศวรรยานคภาพจงมรีแดยู่พระองคต์ตลอดไปเปป็นนริตยต์ เอเมน คทาทภีที่แปลวทา กลยู่าว (ลา
เละโอ) บางครบัร งถผกแปลเปป็น ‘ประกาศ’ เหป็นไดข้ชบัดวทาททานกทาลบังพผดถขงการเจพอจานพระครุณของ
พระเจข้า (ขทาวประเสรธิฐ) แกทผผข้อพที่น คทาทภีที่แปลวทา พระโอวาท (ลอกบิออน) มภีทภีที่มาจากคทาวทา ลอกอส (คพอ
คทา) ดบังนบัรน เปโตรจขงก ทาลบังกลทาววทา หากผผข้ใดประกาศ ใหข้ผผข้นบัรนประกาศจากพระวจนะของพระเจข้า

ททานกลทาวเสรธิมตทอไปวทา “ถข้าคนใดรบับการปรนนธิบบัตธิ กป็ใหข้ปรนนธิบบัตธิตามกทาลบังซขที่งพระเจข้า
ทรงโปรดประทานนบัรน” คทาทภีที่แปลวทา กชาลอัง (อบิสคถูส) นอกจากแปลวทา ‘ความสามารถ’ แลข้วกป็แปล
วทา ‘พละกทาลบัง’ ดข้วย ดบังนบัรนเปโตรกทาลบังกลทาววทา หากผผข้ใดปรนนธิบบัตธิหรพอรบับใชข้องครพระผผข้เปป็นเจข้า กป็
ใหข้กระททาในพละกทาลบังของพระองครและความสามารถทภีที่พระองครไดข้ทรงประทานใหข้ เพพที่อทภีที่ว ทา 
“พระเจข้าจะทรงไดข้รบับเกภียรตธิในการทบัรงปวง” กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง การรบับใชข้หรพอความสามารถใด



กป็ตามทภีที่เรามภีควรถผกใชข้เพพที่อทภีที่จะนทาสงทาราศภีมาสผทพระเจข้าไมทใชทตบัวเราเอง นอกจากนภีรการนทาสงทาราศภี
มาสผทพระเจข้ากป็เปป็นมาโดยพระเยซผครธิสตรพระผผข้ชทวยใหข้รอดของเรา ซขที่งการสรรเสรธิญและไอศวรรยา
นรุภาพสมควรมภีแดทพระองครตลอดไปเปป็นนธิตยรดข้วย

1 ปต 4:12 คราวนภีร เปโตรวกกลบับมาพผดถขงเรพที่องความยากลทาบากและความทรุกขรในชภีวธิต
ครธิสเตภียนบข้าง ทยู่านทรีที่รอัก อยยู่าประหลาดใจทรีที่ทยู่านตว้องไดว้รอับความทคกขต์ยากอยยู่างแสนสาหอัสเปป็นการ
ลองใจ เหมลือนหนซที่งวยู่าเหตคการณต์ออันประหลาดไดว้เกริดขซทั้นกอับทยู่าน ขข้อนภีรอาจแปลแบบถอดความ
ใหมทไดข้วทา ‘ททานทภีที่รบัก อยทาประหลาดใจเกภีที่ยวกบับความทรุกขรยากอยทางแสนสาหบัสซขที่งก ทาลบังทดสอบ
ททานอยผท ราวกบับวทาเหตรุการณรทภีที่ไมทไดข้คาดคธิดไวข้มากทอนไดข้เกธิดขขรนกบับททาน’ กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง ความ
ทรุกขรยากและปบัญหาตทางๆเปป็นสธิที่งทภีที่เราคาดหมายไดข้ในชภีวธิตครธิสเตภียน

1 ปต 4:13 แทนทภีที่จะประหลาดใจ เราถผกก ทาชบับใหข้ชลืที่นชมยรินดรีในการทรีที่ทยู่านไดว้มรีสยู่วน
รยู่วมในความทคกขต์ยากของพระครริสตต์ เพลืที่อวยู่าเมลืที่อสงยู่าราศรีของพระองคต์ปรากฏขซทั้น ทยู่านทอัทั้งหลายกป็
จะไดว้ชลืที่นชมยรินดรีเปป็นออันมากดว้วย ถขงแมข้ตข้องเจอกบับการขทมเหงและความทรุกขรยากในชภีวธิต
ครธิสเตภียน แตทเรากป็ไดข้รบับบบัญชาใหข้ชพที่นชมยธินดภี จรธิงๆแลข้วเรากป็ก ทาลบังเขข้าสทวนในความทรุกขรทภีที่องคร
พระผผข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ทรงสผข้ทน ทบัรงหมดนภีร เปป็นไป ‘เพพที่อทภีที่วทา’ “เมพที่อสงทาราศภีของพระองครปรากฏ
ขขรน ททานทบัรงหลายกป็จะไดข้ชพที่นชมยธินดภีเปป็นอบันมากดข้วย” คทาทภีที่แปลวทา ชลืที่นชมยรินดรี (ไคโร) เปป็นคทา
เดภียวกบับทภีที่ปรากฏในตอนตข้นของขข้อนภีร

1 ปต 4:14 เปโตรพผดถขงความทรุกขรยากในชภีวธิตครธิสเตภียนตทอไป ถว้าทยู่านถทกดยู่าวยู่าเพราะ
พระนามของพระครริสตต์ ทยู่านกป็เปป็นสคข ดว้วยวยู่าพระวริญญาณแหยู่งสงยู่าราศรีและของพระเจว้าทรง
สถริตอยทยู่กอับทยู่าน ฝยู่ายเขากป็กลยู่าวรว้ายพระองคต์ แตยู่ฝยู่ายทยู่านกป็ถวายเกรียรตริยศแดยู่พระองคต์ ความหมาย
ตรงนภีรกป็คพอวทาหากเราถผกตทอตข้านหรพอถผกขทมเหงเพราะพระนามของพระครธิสตร จงดภีใจ เหตรุผลกป็คพอ
วทา วธิญญาณแหทงสงทาราศภีและของพระเจข้าจะอยผทกบับเราเสมอเพราะเหตรุดบังกลทาว ถขงแมข้วทาตามสายตา
ของชาวโลกแลข้วองครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราทรงถผกกลทาวรข้าย แตทพระองครกป็ทรงไดข้รบับเกภียรตธิเพราะ
เรา



1 ปต 4:15 อยทางไรกป็ตาม อยทาใหข้ความทรุกขรทรมานของเราเกธิดขขรนเพราะความบาป
ของเราเอง ดบังนบัรน อยยู่าใหว้มรีผทว้ใดในพวกทยู่านไดว้รอับโทษฐานเปป็นฆาตกร หรลือเปป็นขโมย หรลือเปป็นคน
ทชารว้าย หรลือเปป็นคนทรีที่เทรีที่ยวยคยู่งกอับธคระของคนอลืที่น ใหข้เราสบังเกตความเสพที่อมโทรมของความบาปตรง
นภีร  เราอาจแกข้ตบัวโดยพผดวทาเราไมทไดข้เปป็นฆาตกร ขโมย หรพอแมข้แตทคนททาชบั ที่วดข้วยซทรา อยทางไรกป็ตาม
อบันสรุดทข้ายนภีรกป็เปป็นบทอเกธิดแหทงความบาปนานบัปการ นบั ที่นคพอ เปป็นคนทรีที่เทรีที่ยวยคยู่งกอับธคระของคนอลืที่น คทา
ทภีที่แปลเชทนนบัรน (อชัลลอตรบิเอะพบิสคอพอส) หมายถขงการแสทเรพที่องของคนอพที่น (ปกตธิแลข้วกป็ดข้วยลธิรนของ
เรา) มบันไมทเพภียงเปป็นสธิที่งผธิดเททานบัรน แตทมบันจะททาใหข้เราเดพอดรข้อนดข้วยและกป็สมควรแลข้วทภีที่เราจะเดพอด
รข้อน เปโตรกลทาววทา อยทาททาอยทางนบัรน

1 ปต 4:16 ในทางกลบับกบัน ถว้าผทว้ใดถทกการรว้ายเพราะเปป็นครริสเตรียน กป็อยยู่าใหว้ผทว้นอัทั้นมรี
ความละอายเลย แตยู่ใหว้เขาถวายพระเกรียรตริแดยู่พระเจว้าเพราะเหตคนอัทั้น นภีที่เปป็นหนขที่งในสามแหทงใน
พระคบัมภภีรรใหมททภีที่คทาวทา ครบิสเตขียนถผกใชข้ มบันมภีความหมายตรงตบัววทา ผผข้ตธิดตามพระเยซผครธิสตร ความ
หมายกป็คพอวทา ถข้าและเมพที่อเราทนทรุกขรเพราะเปป็นครธิสเตภียน เรากป็ควรถวายเกภียรตธิแดทพระเจข้าเพราะ
เหตรุนบัรน เรากทาลบังเขข้าสทวนในความทรุกขรทรมานของพระครธิสตรอยผ ท

1 ปต 4:17 คราวนภีร เปโตรเจาะลขกมากขขรนในเรพที่องของความยากลทาบากและความทรุกขร
ในชภีวธิตของครธิสเตภียน ดว้วยวยู่าถซงเวลาแลว้วทรีที่การพริพากษาจะตว้องเรริที่มตอัทั้งตว้นทรีที่ครอบครอัวของ
พระเจว้า และถว้าการพริพากษานอัทั้นเรริที่มตว้นทรีที่พวกเรากยู่อน ปลายทางของคนเหลยู่านอัทั้นทรีที่ไมยู่เชลืที่อฟอังขยู่าว
ประเสรริฐของพระเจว้าจะเปป็นอยยู่างไร

นภีที่เปป็นการอข้างอธิงโดยตรงไปยบังเอเสเคภียล 9:6 ทภีที่พระเจข้าโดยทางเอเสเคภียลไดข้ทรงเตพอน
ชนชาตธิอธิสราเอลวทาการพธิพากษาครบัร งสรุดทข้ายของพระเจข้าโดยคนบาบธิโลนจะเรธิที่มตข้นทภีที่พระวธิหาร 
มบันเกธิดขขรนตามนบัรนจรธิงๆ! นอกจากนภีรพระเยซผทรงสอนในลผกา 12:47-48 วทาพระเจข้าจะทรงจบัดการ
กทอนและจะทรงจบัดการแบบรรุนแรงกวทาดข้วยกบับบรรดาผผข้รบับใชข้ทภีที่ไมทเชพที่อฟบังผผข้ซขที่งทราบถขงพระ
ประสงครของพระองครแลข้ว (ซขที่งตทางจากคนทภีที่ไมทเคยรผข้เลย) แตทกป็ไมทสนใจคทาเตพอนนบัรน ในบรธิบทของ
ยรุคพระคบัมภภีรรใหมทเปโตรจขงกลทาววทา บบัดนภีร เวลานบัรนกป็มาถขงแลข้ว! อยทางไรกป็ตามหากการพธิพากษา



ของพระเจข้าเรธิที่มตข้นทภีที่ประชากรของพระองคร คนเหลทานบัรนทภีที่ไมทเชพที่อฟบังขทาวประเสรธิฐจะรบับโทษหนบัก
กวทาสบักเพภียงใด ดผ 2 เธสะโลนธิกา 1:6-9 ความจรธิงทภีที่ยธิที่งใหญทกวทาตรงนภีรกป็คพอวทา พระเจข้าจะทรงจบัดการ
กบับประชากรของพระองครกทอนทภีที่พระองครจะทรงจบัดการกบับชาวโลก

1 ปต 4:18 เราตข้องตระหนบักวทามบันคพอพระครุณของพระเจข้าเททานบัรนทภีที่ชทวยเราใหข้รอด 
และถว้าคนชอบธรรมจะรอดพว้นไปไดว้อยยู่างยากเยป็นแลว้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยทยู่ทรีที่ไหน ดบัง
ทภีที่เปาโลไดข้เขภียนไวข้ใน 1 โครธินธร 3:15 บางคน “รอด แตทเหมพอนดบังรอดจากไฟ” ความหวบังเดภียว
เททานบัรนของเราคพอ พระครุณของพระเจข้า การตระหนบักรผข้ในเรพที่องนภีรควรททาใหข้เกธิดความยทาเกรง
พระเจข้าขขรนในใจของเรา แตทหากเปป็นเชทนนบัรนจรธิง “คนอธรรมและคนบาปจะไปอยผ ททภีที่ไหน” คทาตอบ
นบัรนชบัดเจนอยผทแลข้ว พวกเขาจะไมทมภีทภีที่อยผท พวกเขาจะถผกโยนลงไปในบขงไฟตลอดไปเปป็นนธิตยร

1 ปต 4:19 เปโตรปธิดทข้ายเรพที่องความทรุกขรยากตรงนภีร  เหตคฉะนอัทั้น ใหว้คนทอัทั้งหลายทรีที่ทน
ความทคกขต์ยากตามพระประสงคต์ของพระเจว้า ฝากจริตวริญญาณของตนไวว้กอับพระองคต์ดว้วยการ
ประพฤตริดรี เหมลือนหนซที่งฝากไวว้กอับพระองคต์ผทว้ทรงสรว้างออันสอัตยต์ซลืที่อ ความหมายกป็คพอวทา หากเราตข้อง
ทนทรุกขรแลข้ว กป็ใหข้เราแนทใจวทามบันเปป็นไปเพพที่อนทราพระทบัยของพระเจข้า เมพที่อเราเหป็นเชทนนภีรแลข้ว ใหข้เรา
ฝากจธิตวธิญญาณของเราไวข้ก บับพระองคร คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (พาราทบิเธมบิ) ในทภีที่นภีรมภีความหมายวทา 
‘มอบจธิตวธิญญาณของเราใหข้พระองครดผแล’ วลภี “ดข้วยการประพฤตธิดภี” มภีความหมายวทา ‘ททาสธิที่งทภีที่ถผก
ตข้อง’ เมพที่อการขทมเหงและความทรุกขรยากเกธิดขขรน พระวจนะของพระเจข้ากป็สอนเราใหข้สผข้ทนความ
ทรุกขรยากดบังกลทาวโดยการททาสธิที่งทภีที่ถผกตข้องและมภีทบัศนคตธิทภีที่ถผกตข้อง ความหมายตรงนภีร โดยสรรุปแลข้วกป็
ชวนใหข้นขกถขงคทาสบัที่งกทอนหนข้านบัรนในจดหมายฝากฉบบับนภีร เกภีที่ยวกบับการสผข้ทนความทรุกขรยากอยทางถผก
ตข้อง (2:20-24, 3:16, 4:11) สรุดทข้ายประชากรของพระเจข้าควรจทาไวข้วทาในการทภีที่พวกเขาฝากตบัวเอง
ใหข้องครพระผผข้เปป็นเจข้าทรงดผแล พวกเขากป็ก ทาลบังททาเชทนนบัรน “เหมพอนหนขที่งฝากไวข้กบับพระองครผผข้ทรง
สรข้างอบันสบัตยรซพที่อ” จงสรรเสรธิญองครพระผผข้เปป็นเจข้า พระองครไมทเพภียงทรงสรข้างเราเททานบัรน แตท
พระองครกป็ทรงสบัตยรซพที่อในขณะเดภียวกบันดข้วย เราจขงสามารถฝากตบัวเราเองใหข้พระองครดผแลจธิต
วธิญญาณของเราไดข้ พระองครจะไมททรงททาใหข้ผผข้คนของพระองครผธิดหวบัง



*****

ภนำพรวมของ 1 เปโตร 5: อชัครทถูตทว่านนขีนี้ปบิดทด้ายจดหมายฝากฉบชับนขีนี้โดยการใหด้คคาสชัซึ่ง
ตว่างๆแกว่บรรดาศบิษยาภบิบาล จากนชันี้นทว่านจซงเสรบิมคคาสชัซึ่งปบิดทด้ายอขีกหลายประการสคาหรชับทรุกคน บท
นขีนี้ปบิดทด้ายดด้วยคคากลว่าวอคาลาของทว่านโดยในคคากลว่าวอคาลานขีนี้ทว่านทถูลขอพระพรของพระเจด้าใหด้แกว่
คนเหลว่านชันี้นทขีซึ่จดหมายฝากฉบชับนขีนี้ถถูกเขขียนถซง 

1 ปต 5:1 คราวนภีร เปโตรใหข้คทาสบัที่งตทางๆแกทบรรดาศธิษยาภธิบาล ขว้าพเจว้าจซงตอักเตลือน
บรรดาผทว้ปกครองในพวกทยู่านทอัทั้งหลาย ในฐานะทรีที่ขว้าพเจว้ากป็เปป็นผทว้ปกครองคนหนซที่งเชยู่นกอัน และ
เปป็นพยานถซงความทคกขต์ทรมานของพระครริสตต์ และมรีสยู่วนทรีที่จะรอับสงยู่าราศรีออันจะมาปรากฏภาย
หลอังดว้วย คทาทภีที่แปลวทา บรรดาผทว้ปกครอง (เพรสบถูเตะรอส) เปป็นคทาทภีที่นทาสนใจ มบันเปป็นหนขที่งในชพที่อ
ตทางๆของตทาแหนทงผผข้นทาของครธิสตจบักรทข้องถธิที่น คทาสามคทาถผกใชข้แบบแทนกบันไดข้สทาหรบับตทาแหนทง
ผผข้นทานภีร ในพระคบัมภภีรรใหมท ศบิษยาภบิบาลเปป็นคทาหนขที่ง (เอเฟซบัส 4:11) ซขที่งสพที่อถขงการเปป็นคนเลภีรยงดผฝผง
แกะ เจด้าอธบิการเปป็นอภีกคทาหนขที่งทภีที่สพที่อถขงการดผแลครธิสตจบักร (ทธิตบัส 1:7) ผถูด้ปกครองกป็เปป็นอภีกคทาทภีที่สพที่อ
ถขงสธิทธธิอทานาจและการใหข้ความเคารพจากครธิสตจบักรเหมพอนอยทางทภีที่ผผข้นทาของครอบครบัวควรมภี (ทธิตบั
ส 1:5-7)

ทบัรงสามคทานภีรถผกใชข้แบบแทนกบันไดข้ในพระคบัมภภีรรใหมทและทบัรงสามคทาหมายถขงคนๆเดภียวกบัน 
ถขงแมข้วทาแตทละคทาสพที่อถขงหนข้าทภีที่รบับผธิดชอบทภีที่ตทางกบันของคนๆเดภียวกบันนภีร  แตทคทาวทา ผถูด้ปกครอง  จรธิงๆ
แลข้วกป็มาจากตทาแหนทงผผข้นทาของธรรมศาลาของพวกยธิว เพราะครธิสตจบักรยรุคตข้นหลายแหทงมภีตข้น
กทาเนธิดมาจากธรรมศาลา คทาทภีที่พวกเขาครุข้นเคยในการใชข้เรภียกตทาแหนทงผผข้นทาจขงถผกถทายโอนมายบัง
ตทาแหนทงผผข้นทาของครธิสตจบักร อยทางไรกป็ตาม เมพที่อครธิสตจบักรเรธิที่มมภีลบักษณะเปป็นคนตะวบันตกและคน
ตทางชาตธิมากขขรน คทาทภีที่คนในวบัฒนธรรมนบัรนครุข้นเคยมากกวทา (เอะพบิสคอพอส) ‘เจข้าอธธิการ’ จขงถผกนทา
มาใชข้แทน ทบัรงสองคทานภีร ในทางหลบักปฏธิบบัตธิแลข้วมภีความหมายเหมพอนกบันถขงแมข้วทาจะมภีขข้อแตกตทางอยผท
บข้างตามทภีที่ไดข้ระบรุไวข้ขข้างบนแลข้วกป็ตาม ทบัรงสองคทาหมายถขงตทาแหนทงทภีที่ในปบัจจรุบบันนภีร เราเรภียกกบันวทา
ศบิษยาภบิบาล ดผ ทธิตบัส 1:5-7 ทภีที่ทบัรงสองคทาถผกใชข้แบบสลบับกบันไดข้เพพที่อหมายถขงคนๆเดภียวกบัน



(บางคนคธิดวทาตทาแหนทงผผข้ปกครองกป็เหมพอนกบับสมาชธิกคณะกรรมการของครธิสตจบักร เชทน
ในครธิสตจบักรเพรสไบทภีเรภียน อยทางไรกป็ตาม นทาสบังเกตวทาผผข้ปกครองในทภีที่นภีร จะตข้องเลภีรยงดผฝผงแกะ
เหมพอนคนเลภีรยงแกะ นบัที่นคพอ ศธิษยาภธิบาล) พระเจข้าไดข้ทรงแตทงตบัรงศธิษยาภธิบาลทบัรงหลายทภีที่ดทาเนธินตาม
แบบของพระเจข้าเพพที่อเปป็นผผข้นทา เลภีรยงดผ และกทากบับดผแลงานของพระองคร ไมทใชทคณะกรรมการ

เปโตรจขงเรภียกตบัวเองวทาเปป็นผผข้ปกครองทภีที่ไดข้เหป็นความทรุกขรทรมานของพระครธิสตร นอกจาก
นภีร  สงทาราศภีของพระครธิสตรในตอนนบัรนกป็ยบังไมทถผกเปธิดเผยทบัรงหมด

1 ปต 5:2 ดบังนบัรน เปโตรจขงสบัที่งบรรดาศธิษยาภธิบาล/ผผข้ปกครองวทา จงเลรีทั้ยงฝทงแกะของ
พระเจว้าทรีที่อยทยู่กอับทยู่าน จงเอาใจใสยู่ดทแล ไมยู่ใชยู่ดว้วยความฝลืนใจ แตยู่ดว้วยความเตป็มใจ ไมยู่ใชยู่ดว้วยการเหป็น
แกยู่ทรอัพยต์สริที่งของออันเปป็นมลทริน แตยู่ดว้วยใจพรว้อม ผถูด้ปกครอง ตข้อง (1) เลภีรยงดผฝผงแกะและ (2) เปป็นผผข้ดผ
แลของครธิสตจบักร คทาทภีที่แปลวทา เลรีทั้ยง (พอยไมโน) เปป็นคทาทภีที่นทาสนใจเปป็นพธิเศษ ความหมายขบัรนพพรน
ฐานทภีที่สรุดของคทาๆนภีรคพอ ‘เลภีรยงแกะ’ มบันเปป็นรผปกรธิยาของคทาวทา ‘คนเลภีรยงแกะ’ (พอยเมน) นอกจาก
นภีร  ลบักษณะเฉพาะของผผข้เลภีรยงแกะกป็ถผกพผดถขงเพธิที่มเตธิมในการเรภียกครธิสตจบักรวทาเปป็นฝถูงแกะ ดบังนบัรน เป
โตรจขงสบัที่งบรรดาผผข้ปกครองใหข้เลภีรยงฝผงแกะซขที่งพระเจข้าไดข้ทรงประทานใหข้แกทพวกเขาแลข้ว การ
เทศนาเปป็นเรพที่องหนขที่ง สทวนเรพที่องการเลภีรยงดผครธิสตจบักรกป็เปป็นอภีกเรพที่องเลย

ทภีที่นทาสนใจอภีกคพอวลภีทภีที่แปลวทา เอาใจใสยู่ดทแล (เอะพบิสคอเพะโอ) มบันเปป็นรผปกรธิยาของคทาวทา 
เอะพบิสคอพอส ซขที่งหมายถขง เจข้าอธธิการ คทานบัรนแปลวทา ‘ผผข้ดผแล’ นอกจากนภีรคทาวทา เจด้าอธบิการ ในพระ
คบัมภภีรรใหมทกป็ถผกใชข้เพพที่อหมายถขง ศธิษยาภธิบาลของครธิสตจบักรทข้องถธิที่นแหทงหนขที่งเสมอ และไมทเคยถผก
ใชข้เพพที่อหมายถขงคนทภีที่ดผแลครธิสตจบักรกลรุทมหนขที่งเลย อบันทภีที่จรธิงแลข้วศธิษยาภธิบาลกป็คพอเจข้าอธธิการของค
รธิสตจบักรนบัรนๆ

ศธิษยาภธิบาลหรพอผผข้ปกครองตข้องเลภีรยงดผฝผงแกะดข้วยความเตป็มใจ เขาไมทควรรผข้สขกวทานภีที่เปป็นสธิที่ง
ทภีที่เขาตข้องททา และเขากป็ไมทควรเปป็นศธิษยาภธิบาลเพราะคธิดวทานภีที่เปป็นวธิธภีทภีที่ดภีในการหาเงธินดข้วย แตทเปโต
รกทาชบับศธิษยาภธิบาลทบัรงหลาย (เจข้าอธธิการ/ผผข้ปกครองทบัรงหลาย) ใหข้ททาเชทนนบัรนดว้วยใจพรว้อม คทาทภีที่แปล
เชทนนบัรน (พรอธถูโมส) มภีความหมายวทา ‘ดข้วยความเตป็มใจ’



ทบัรงสองขข้อนภีร รวมกบันเปป็นหนขที่งในหลายแหทงในพระคบัมภภีรรใหมททภีที่ทบัรงสามดข้านของการรบับใชข้
ในตทาแหนทงศธิษยาภธิบาลถผกพบในบรธิบทเดภียวกบันโดยตรง เปโตรเรภียกพวกเขาวทา ผถูด้ปกครองในขข้อ 
1 ททานสบัที่งพวกเขาใหข้เปห็นศบิษยาภบิบาล (เลภีรยง) ฝผงแกะของพระเจข้า นอกจากนภีรพวกเขายบังถผกสบัที่งใหข้
เอาใสว่ดถูแลฝผงแกะนบัรนดข้วย นภีที่เปป็นอภีกครบัร งทภีที่คทาทภีที่ถผกใชข้ตรงนบัรนเปป็นรผปกรธิยาของคทาวทา เอะพบิสคอ
พอส ซขที่งแปลวทา ‘เจข้าอธธิการ’ บรธิบททภีที่คลข้ายคลขงก บันนภีรถผกพบใน กธิจการ 20:17,28

1 ปต 5:3 ในททานองเดภียวกบัน เปโตรกลทาวตทอไปวทา และไมยู่ใชยู่เหมลือนเปป็นเจว้านายทรีที่
ขยู่มขรีที่ผทว้สลืบทอดของพระเจว้า แตยู่เปป็นแบบอยยู่างแกยู่ฝ ทงแกะนอัทั้น ศธิษยาภธิบาลทภีที่ททาตามแบบของพระเจข้า
จะตข้องไมทททาตบัวเปป็น ‘เจข้านาย’ หรพอเปป็นผผข้ปกครองทภีที่กดขภีที่เหนพอครธิสตจบักร คทาทภีที่แปลวทา เปป็นเจว้านาย
ทรีที่ขยู่มขรีที่ (คาทาคถูรบิเอะอถูโอ) กป็เปรภียบไดข้กบับคทาวทา ‘ผผข้เผดป็จการ’ ในสมบัยนภีร  แทนทภีที่จะเปป็นเชทนนบัรนศธิษ
ยาภธิบาลควรเปป็นแบบอยทางในการเปป็นผผข้นทาตามแบบของพระเจข้า

1 ปต 5:4 อบัครทผตททานนภีรจขงตบัรงตาคอยวบันทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราจะเสดป็จกลบับมา 
และเมลืที่อพระผทว้เลรีทั้ยงใหญยู่จะเสดป็จมาปรากฏ ทยู่านทอัทั้งหลายจะรอับมงก คฎแหยู่งสงยู่าราศรีทรีที่รยู่วงโรยไมยู่ไดว้
เลย การเสดป็จกลบับมาของพระครธิสตรถผกเรภียกวทาเปป็นการปรากฏของพระผผข้เลภีรยงใหญท นภีที่สพที่อวทาการ
เสดป็จกลบับมาของพระองครกป็ใกลข้เขข้ามาแลข้ว ผถูด้ปกครอง (ศธิษยาภธิบาล) ทภีที่เลภีรยงฝผงแกะของตนดข้วย
ความขยบันขบันแขป็งและเปป็นแบบอยทางอบันเหมาะสมกป็ตบัรงตาคอยทภีที่จะไดข้รบับมงกรุฎแหทงสงทาราศภีทภีที่
บบัลลบังกรพธิพากษาของพระครธิสตรไดข้ในสบักวบันหนขที่ง ไมทวทาจะยบังไง ศธิษยาภธิบาลทบัรงหลายตข้อง
ตระหนบักวทาสบักวบันหนขที่งพวกเขาจะตข้องใหข้การตทอพระผผข้เลภีรยงใหญทวทาพวกเขาไดข้ททาหนข้าทภีที่รบับผธิด
ชอบในการเลภีรยงดผครธิสตจบักรซขที่งไดข้ทรงประทานใหข้แกทพวกเขาอยทางไร พระองครทรงสบัญญาวทาจะ
ประทานมงกรุฎแหทงสงทาราศภีแกทพวกเขาทภีที่บบัลลบังกรพธิพากษานบัรน ไมทมภีขข้อบทงบอกวทามงกรุฎนภีรจะถผก
ประทานใหข้แกทผผข้ใดอภีกนอกจากศธิษยาภธิบาลผผข้ซขที่งไดข้แบกรบับภาระในการเลภีรยงดผครธิสตจบักรแหทงพบันธ
สบัญญาใหมท

1 ปต 5:5 เหป็นไดข้ชบัดวทาเปโตรเปลภีที่ยนเรพที่องตรงนภีร  ททานกลทาววทา ในทชานองเดรียวกอัน 
ทยู่านทรีที่อยู่อนอาวคโส กป็จงยอมตามผทว้อาวคโส คนทภีที่อทอนอาวรุโสตข้องนบนอบเชพที่อฟบังผผข้อาวรุโส ไมทวทา



ความหมายตรงนภีร จะหมายถขง ผถูด้ปกครอง ของครธิสตจบักร (ซขที่งอยผทในบรธิบทนภีร ) หรพอชายทภีที่สผงวบัยกวทา 
เราไมททราบชบัดเจน แตทเปโตรสบัที่งวทา ออันทรีที่จรริงใหว้ทยู่านทคกคนคาดเอวไวว้ดว้วยความถยู่อมใจในการ
ปฏริบอัตริตยู่อกอันและกอัน ดว้วยวยู่าพระเจว้าทรงตยู่อสทว้คนเหลยู่านอัทั้นทรีที่ถลือตอัวจองหอง แตยู่พระองคต์ทรง
ประทานพระคคณแกยู่คนทอัทั้งหลายทรีที่ถยู่อมใจลง กลทาวอภีกนบัยหนขที่งเราทรุกคนควรยอมนบนอบเชพที่อฟบัง
ทรุกคน นภีที่ยธิที่งเปป็นจรธิงเกภีที่ยวกบับศธิษยาภธิบาลของครธิสตจบักร ดผ ฮภีบรผ 13:17

ในททานองเดภียวกบันททานสบัที่งวทา “ใหข้ททานทรุกคนคาดเอวไวข้ดข้วยความถทอมใจ” ชทางเปป็นวธิธภีทภีที่
ไพเราะในการสอนเรพที่องความถทอมใจ อบันทภีที่จรธิงแลข้วพระเจข้าทรงตทอสผข้ (ความหมายตรงตบัวคพอ ขบัด
ขวาง) คนทภีที่หยธิที่งจองหองแตททรงประทานพระครุณแกทคนทภีที่ใจถทอม ความหมายของพระครุณใน
บรธิบทนภีรคพอ ความชทวยเหลพอและพละกทาลบัง หรพอกลทาวอภีกนบัยหนขที่งมบันสพที่อถขง ‘พระพร’ ไมทวทาจะใน
กรณภีใดพระเจข้าทรงชทวยเหลพอ (อวยพร) คนทภีที่ใจถทอมขณะทภีที่พระองครทรงเปป็นปฏธิปบักษรตทอคนทภีที่เยทอ
หยธิที่ง ความเยทอหยธิที่งไมว่เคยถผกพผดถขงในทางทภีที่ดภีเลยในพระคบัมภภีรร ในทางตรงก บันขข้าม พระคบัมภภีรร
บรธิสรุทธธิธ ทบัรงตรงนภีร และทภีที่อพที่นกป็บทงชภีรวทาพระเจข้าทรงเปป็นศบัตรผกบับคนทภีที่หยธิที่งจองหอง สทวนหลบังของขข้อนภีร
เปป็นการถอดความจาก สรุภาษธิต 3:34

1 ปต 5:6 เปโตรจขงสบัที่งวทา เหตคฉะนอัทั้น ทยู่านทอัทั้งหลายจงถยู่อมใจลงภายใตว้พระหอัตถต์ออัน
ทรงฤทธริธิ์ของพระเจว้า เพลืที่อพระองคต์จะไดว้ทรงยกทยู่านขซทั้นเมลืที่อถซงเวลาออันควร เราไดข้รบับบบัญชาใหข้
ถทอมตบัวของเราใตข้พระหบัตถรอบันทรงฤทธธิธ ของพระเจข้า (เปโตรจขงใชข้คทาเปรภียบพระเจข้าในลบักษณะ
ของมนรุษยรในการพผดถขงมนอของพระเจข้า พระเจข้าทรงเปป็นวธิญญาณ แตทพระองครกป็ทรงถผกพผดถขง
บทอยๆโดยใชข้คทาเรภียกของมนรุษยร เมพที่อเรานบนอบเชพที่อฟบังและถทอมตบัวเราจทาเพาะพระเจข้า พระหบัตถร
อบันทรงฤทธธิธ ของพระองครกป็จะอยผทเคภียงขข้างเพพที่อชทวยเหลพอเราและจะยกเราขขรนเมพที่อถขงเวลาอบันควร วลภี
ทภีที่แปลวทา เมลืที่อถซงเวลาออันควร (เอห็น ไครอส) มภีความหมายงทายๆวทา ‘ทบันเวลา’ ดผ ลผกา 14:11, ฟภีลธิปปภี 
2:9 และมบัทธธิว 18:4 ตบัวอยทางอพที่นๆของเรพที่องนภีรกป็คพอ โยเซฟในหนบังสพอปฐมกาล, ดาเนภียล และดาวธิด 
ความจรธิงฝทายวธิญญาณอบันเรภียบงทายยบังเปป็นเหมพอนเดธิมคพอ พระเจข้าทรงยกชผคนทภีที่ถทอมใจ



1 ปต 5:7 ในขณะเดภียวกบัน อบัครทผตททานนภีรสบัที่งวทา จงละบรรดาความกระวนกระวาย
ของทยู่านไวว้กอับพระองคต์ เพราะวยู่าพระองคต์ทรงหยู่วงใยทยู่านทอัทั้งหลาย คทาทภีที่แปลวทา ความ
กระวนกระวาย (เมะรบิมนา) มภีความหมายวทา ‘ความกระวนกระวาย’, ‘ความทรุกขรรข้อนใจ’ หรพอ 
‘ความกบังวล’ คทาทภีที่แปลวทา หยู่วงใย (เมะโล) มภีความหมายเพธิที่มเตธิมวทา ‘เปป็นหทวง’ จงสรรเสรธิญองคร
พระผผข้เปป็นเจข้าทภีที่ทรงเปป็นหทวงเราทบัรงหลาย อบัครทผตททานนภีร จขงพผดถขงหลบักการเรพที่องการดทาเนธินชภีวธิตโดย
ความเชพที่อ มบันงทายเหลพอเกธินทภีที่เราจะถผกถาโถมโดยความกบังวลและความกระวนกระวาย ในบรธิบท
ทภีที่ใหญทกวทาของจดหมายฝากฉบบับนภีร  ความเปป็นไปไดข้ของการขทมเหงทภีที่จะเกธิดขขรนในไมทชข้ายทอมเปป็น
เหตรุใหข้ครธิสตจบักรยรุคตข้นเปป็นกบังวล เปโตรจขงก ทาชบับใหข้ละบรรดาความกบังวลเหลทานบัรนไวข้กบับพระองคร
คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (เอะพบิรรบิพโท) มภีความหมายวทาวางความกบังวลเหลทานบัรนไวข้บนองครพระผผข้เปป็นเจข้า 
แทนทภีที่จะแบกรบับภาระไวข้เองและถผกกบัดกธินโดยความกระวนกระวายของเรา ททานกทาชบับเราใหข้ถทาย
โอนภาระนบัรนใหข้แกทพระองคร ดผ 1 ซามผเอล 1:10 (เรพที่องของนางฮบันนาหร), สดรุดภี 27:13, 55:22, 56:3 
และฟภีลธิปปภี 4:6-7

1 ปต 5:8 คทาสบัที่งอภีกคผทหนขที่งไดข้ถผกนทาเสนอตรงนภีร  ทยู่านทอัทั้งหลายจงเปป็นคนใจหนอักแนยู่น 
จงระวอังระไวใหว้ดรี ดว้วยวยู่าศอัตรทของทยู่าน คลือพญามาร วนเวรียนอยทยู่รอบๆดคจสริงโตคชาราม เทรีที่ยวไป
เสาะหาคนทรีที่มอันจะกอัดกรินไดว้ คทาทภีที่แปลวทา จงเปป็นคนใจหนอักแนยู่น (เนโฟ) อภีกครบัร งมภีความหมายวทา
 ‘มภีใจจดจทอ’ หรพอ ‘รอบคอบ’ ในแบบทภีที่คลข้ายคลขงก บัน ททานเตพอนใหข้พวกเขาระวอังระไวใหว้ดรี คทาทภีที่
แปลเชทนนบัรน (กเรกอเระโอ) มภีความหมายวทา ‘มภีความคธิดทภีที่ตพที่นอยผทตลอด’ หรพอ ‘ตพที่นตบัว’ ศบัตรผของเรา
คพอ พญามาร เปป็นเหมพอนกบับสธิงโตทภีที่วนเวภียนอยผทรอบๆคอยหาเหยพที่อทภีที่มบันจะกบัดกธิน ดผ 2 ทธิโมธภี 2:26

1 ปต 5:9 ในสทวนทภีที่เกภีที่ยวขข้องกบับพญามารนบัรน พระคบัมภภีรรกป็มภีคทาแนะนทางทายๆอยผท จง
ตยู่อสทว้กอับศอัตรทนอัทั้นดว้วยตอัทั้งใจมอัที่นคงในความเชลืที่อ โดยรทว้อย ทยู่วยู่าความยากลชาบากอยยู่างนอัทั้นกป็มรีแกยู่พวกพรีที่
นว้องทอัทั้งหลายของทยู่านทรีที่อยทยู่ในโลกเชยู่นเดรียวกอัน คทาทภีที่แปลวทา ดว้วยตอัทั้งใจมอัที่นคง (สเตะเระออส) มภี
ความหมายเพธิที่มเตธิมวทา ‘แขป็งแรง’ หรพอ ‘หนบักแนทน’ (คทาภาษาอบังกฤษ steroids กป็มภีทภีที่มาจากคทาๆนภีร ) 
กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง เราถผกก ทาชบับใหข้ตทอสผข้กบับพญามารดข้วยใจหนบักแนทนพรข้อมกบับความเชพที่อในพระเจข้า
เพพที่อขอความชทวยเหลพอ ดผ ยากอบ 4:6-7 ดข้วย ในขข้อนบัรนยากอบสบัที่งวทาเมพที่อเราตทอสผข้กบับพญามาร มบันจะ



หนภีไป ซาตานไมทมภีความเพภียรพยายาม เมพที่อถผกตทอตข้าน มบันจะหนภีไปทภีที่อพที่นเพพที่อหาเหยพที่อทภีที่ลทอลวงไดข้
งทายกวทา ดบังนบัรนในดข้านหนขที่ง มบันเหมพอนกบับสธิงโตทภีที่คอยหาเหยพที่อเพพที่อทภีที่จะกบัดกธิน แตทในอภีกดข้านหนขที่ง 
เมพที่อถผกตทอตข้าน มบันจะถอยหนภีไป

วลภีหลบัง “โดยรผข้อยผทวทาความยากลทาบากอยทางนบัรนกป็มภีแกทพวกพภีที่นข้องทบัรงหลายของททานทภีที่อยผทใน
โลกเชทนเดภียวกบัน” มภีความหมายวทา ใหข้เราสบายใจไดข้ตรงทภีที่วทาพภีที่นข้องของเราทภีที่อพที่นกป็เผชธิญกบับความ
ยากลชาบากเหมพอนกบัน คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (พาเธะมา) เปป็นคทาเดภียวกบับทภีที่แปลวทา ‘ความทรุกขรยาก’ ใน
เนพรอหาสทวนใหญทของจดหมายฝากฉบบับนภีร  ถขงแมข้วทาการขทมเหงและการตทอตข้านไมทเคยเปป็นเรพที่องไมท
นทาอภธิรมยร เรากป็สบายใจไดข้ในการทภีที่เรารผข้วทา พภีที่นข้องคนอพที่นอภีกมากมายกป็เผชธิญกบับความยากลทาบาก
เหมพอนกบับเรา

1 ปต 5:10 เปโตรจขงขขรนตข้นบทสรรุปของจดหมายฝากฉบบับนภีร  และพระเจว้าแหยู่งบรรดา
พระคคณทอัทั้งปวง ผทว้ไดว้ทรงเรรียกใหว้เราทอัทั้งหลายเขว้าในสงยู่าราศรีนริรอันดรต์ของพระองคต์โดยพระเยซท
ครริสตต์ ครอัทั้นทยู่านทอัทั้งหลายทนทคกขต์อยทยู่หนยู่อยหนซที่งแลว้ว พระองคต์เองจะทรงโปรดใหว้ทยู่านทอัทั้งหลาย
ถซงทรีที่สชาเรป็จ ใหว้ตอัทั้งมอัที่นคง ใหว้ทยู่านมรีกชาลอังมากขซทั้น และทรงใหว้ทยู่านมรีพลืทั้นฐานมอัที่นคง

นทาสนใจหากเราจะไลทดผในพระคบัมภภีรรใหมทวทาพระเจข้าทรงถผกเรภียกวทา พระเจข้าแหทงความ
เพภียรในโรม 15:5, พระเจข้าแหทงความหวบังในโรม 15:13, พระเจข้าแหทงความรบักใน 2 โครธินธร 13:11,
พระเจข้าแหทงสบันตธิสรุขในฮภีบรผ 13:20 และพระเจข้าแหทงความบรธิสรุทธธิธ ใน 1 เปโตร 1:15 ตรงนภีร
พระองครทรงถผกเรภียกวทา “พระเจข้าแหทงบรรดาพระครุณทบัรงปวง”

นอกจากนภีร  พระองครนบัที่นแหละทภีที่ “ไดข้ทรงเรภียกเรา” พระคบัมภภีรรใหมทเตป็มไปดข้วยขข้ออข้างอธิง
ตทางๆทภีที่พผดถขงขข้อเทป็จจรธิงทภีที่วทาเราไดข้ถถูกเรขียกโดยพระเจข้าผทานทางพระเยซผครธิสตร นภีที่เปป็นคทาพผดทภีที่บอก
วทาเราไดข้รบับการทรงเรภียกใหข้ “เขข้าในสงทาราศภีนธิรบันดรรของพระองครโดยพระเยซผครธิสตร” เมพที่อเราหยรุด
และพธิจารณาวทาเราไดข้รบับการทรงเรภียกใหข้เขข้าสผทสงทาราศภีของพระองครตลอดไปเปป็นนธิตยรแลข้ว มบันกป็
เปป็นโอกาสสทาหรบับการขอบพระครุณ การถวายตบัว การสรรเสรธิญ และการตกตะลขง



นภีที่สพที่อวทาในชภีวธิตนภีร เราอาจทนทรุกขร “ครบัรนททานทบัรงหลายทนทรุกขรอยผทหนทอยหนขที่งแลข้ว” อยทางไร
กป็ตาม ไมทวทาเราจะเผชธิญกบับความทรุกขรยากในระดบับไหนกป็ตามในชภีวธิตครธิสเตภียน มบันกป็ถพอวทาเลป็ก
นข้อยเมพที่อเทภียบกบับสธิที่งทภีที่องครพระผผข้เปป็นเจข้าของเราไดข้ทรงสผข้ทน ถขงอยทางไรแลข้ว เมพที่อเทภียบกบับนธิรบันดรร
กาลแลข้วมบันกป็เปป็นเพภียงชบั ที่วขณะหนขที่งเททานบัรน ดผ 2 โครธินธร 4:17, 1 เปโตร 1:6

ใหข้เราสบังเกตวทาพบัฒนาการและพละกทาลบังฝทายวธิญญาณซขที่งเกธิดจากการทนทรุกขรเพราะเหป็นแกท
พระครธิสตรกป็เปป็นมาจากพระเจข้า เปโตรจขงทผลขอพระเจข้าใหข้ทรงททาใหข้เราถซงทขีซึ่สคาเรห็จ ความทรุกขรยาก
จะนทามาซขที่งความเปป็นผผข้ใหญทฝทายวธิญญาณและพบัฒนาการฝทายวธิญญาณ ททานยบังทผลขอพระเจข้าใหด้ตชันี้ง
เราใหข้มชัซึ่นคงดข้วย การทนทรุกขรเพพที่อพระครธิสตรจะชทวยใหข้เรามบั ที่นคงและมภีเสถภียรภาพ ททานยบังทผลขอ
พระเจข้าใหข้พวกเขามขีกคาลชังมากขซนี้นดข้วย อบันทภีที่จรธิงแลข้วความยากลทาบากจะเสรธิมก ทาลบังเราฝทายวธิญญาณ
สรุดทข้ายททานทผลขอพระเจข้าใหข้ทรงใหข้เรามรีพลืทั้นฐานมอัที่นคง คทาทภีที่แปลเชทนนบัรน (เธะเมะลบิออโอ) หมาย
ถขง รากฐาน ความยากลทาบากจะวางรากฐานไวข้ใตข้เรา ไมทวทาเราจะเผชธิญกบับความทรุกขรใดกป็ตามใน
ฐานะเปป็นครธิสเตภียน จรธิงๆแลข้วมบันกป็เปป็นประโยชนรฝทายวธิญญาณตรงทภีที่วทามบันททาใหข้เราเปป็นผผข้ใหญท
และเสรธิมกทาลบังเรา

1 ปต 5:11 ดข้วยเหตรุนภีร  ขอสงยู่าราศรีและไอศวรรยานคภาพจงมรีแดยู่พระองคต์ตลอดไปเปป็น
นริตยต์ เอเมน หนข้าทภีที่ของเรากป็คพอนทาสงทาราศภีมาสผทพระเจข้าเพราะวทาพระองครจะทรงครอบครองตลอด
ไปเปป็นนธิตยร นอกจากนภีรพระองครกป็ทรงสมควรไดข้รบับสธิที่งเหลทานภีร อยผทแลข้ว

คทาวทา เอเมน เปป็นคทาทภีที่นทาสนใจ เมพที่อเราเจอคทาๆนภีรทข้ายคทาพผด เชทนในตรงนภีร  มบันกป็แปลวทา ‘ขอ
ใหข้เปป็นดบังนบัรน’ หรพอ ‘ถผกแลข้ว’ มบันเปป็นธรรมเนภียมปฏธิบบัตธิทภีที่ถผกสพบทอดตทอๆกบันมาจากธรรมศาลา
ของพวกยธิวสผทครธิสตจบักรยรุคตข้นตรงทภีที่วทา เมพที่อคนๆหนขที่งไดข้อทาน อธธิษฐาน หรพอพผดอะไร คนอพที่นทภีที่
เหลพอกป็จะตอบสนองโดยพผดวทา ‘เอเมน’ มบันจขงททาใหข้สธิที่งทภีที่ไดข้ถผกกลทาวไปแลข้วนบัรนเปป็นของพวกเขา
เอง เมพที่อคทาๆนภีรถผกพบในตอนตข้นของคทาพผด มบันกป็แปลวทา ‘จรธิงแทข้ทภีเดภียว’ หรพอ ‘แนททภีเดภียว’ อบันทภีที่
จรธิงแลข้ว ทบั ที่วพระกธิตตธิครุณทบัรงสภีที่เลทมทภีที่คทาวทา เราขอบอกทว่านตามจรบิงวว่า ขขรนตข้นคทาพผดใดกป็ตาม คทากรภีก
ทภีที่ใชข้กป็หาใชทคทาอพที่นใดไมทนอกจากคทาวทา เอเมน



นอกจากนภีร  นทาสบังเกตวทาคทาๆนภีรถผกนทามาใชข้แบบทชับศชัพทรโดยตรงในพระคบัมภภีรรใหมทภาษา
กรภีกจากภาษาฮภีบรผ จากนบัรนกป็ใชข้ในภาษาละตธินและภาษาอบังกฤษและภาษาอพที่นๆอภีกมากมาย เพพที่อทภีที่
วทาจะไดข้เปป็นคทาสากล คทาๆนภีร ไดข้ชพที่อวทาเปป็นคทาทภีที่คนรผข้จบักมากทภีที่สรุดในภาษาพผดของมนรุษยร คทานภีร
เกภีที่ยวขข้องโดยตรง และอบันทภีที่จรธิงกป็เกพอบเปป็นคทาเหมพอนกบับคทาภาษาฮภีบรผทภีที่แปลวทา ‘เชพที่อ’ หรพอ ‘สบัตยร
ซพที่อ’ (อามาน) ดบังนบัรนมบันจขงกลายมามภีความหมายวทา ‘แนทนอน’ หรพอ ‘จรธิงแทข้ทภีเดภียว’ คพอ เปป็นคทาพผด
ทภีที่แสดงถขงความไวข้วางใจและความมบั ที่นใจอยทางทภีที่สรุด

1 ปต 5:12 ขณะทภีที่จดหมายฝากฉบบับนภีร ใกลข้จะถขงตอนจบแลข้ว ดผเหมพอนวทาสธิลวานบัส
เปป็น ‘ธรรมาจารยร’ หรพอเลขาของเปโตร เขาเปป็นคนทภีที่เขภียนจดหมายฝากฉบบับนภีรตามคทาบอกของเป
โตร ขว้าพเจว้าไดว้เขรียนอยยู่างยยู่อๆมาถซงทยู่านทอัทั้งหลายผยู่านทางสริลวานอัส ซซที่งขว้าพเจว้าถลือวยู่าเปป็นพรีที่นว้องทรีที่
สอัตยต์ซลืที่อคนหนซที่ง เมลืที่อเตลือนสตริและเปป็นพยานแกยู่ทยู่านทอัทั้งหลายวยู่า พระคคณนอัทั้นเปป็นพระคคณทรีที่แทว้จรริง
ของพระเจว้า ซซที่งทยู่านทอัทั้งหลายกป็ยลืนหยอัดอยทยู่ในพระคคณนอัทั้น สธิลวานบัสเปป็นเพพที่อนรทวมเดธินทางของ
เปาโลดข้วย และอาจเขภียนตามคทาบอกของเปาโลในหลายครบัร งเชทนกบัน ดผ 2 โครธินธร 1:19, 1 เธสะ
โลนธิกา 1:1 และ 2 เธสะโลนธิกา 1:1 เราเชพที่อวทาเขาเปป็นคนเดภียวกบับสธิลาส

ใหข้เราสบังเกตวทาเปโตรเรภียกเขาวทาเปป็น “พภีที่นข้องทภีที่สบัตยรซพที่อ” มภีคทาชมเชยไมทกภีที่คทาทภีที่สผงสทงไปกวทา
คทาชมเชทนนภีร  ดผ มบัทธธิว 25:23, 1 โครธินธร 4:17, เอเฟซบัส 6:21, โคโลสภี 1:2, 7, 4:7,9, ฮภีบรผ 3:5, วธิวรณร 
1:5, 2:10,13, 17:14

ปบัจฉธิมลธิขธิตของสธิลวานบัสเปป็นคทาพยานวทา “พระครุณนบัรนเปป็นพระครุณทภีที่แทข้จรธิงของพระเจข้า 
ซขที่งททานทบัรงหลายกป็ยพนหยบัดอยผทในพระครุณนบัรน” กลทาวอภีกนบัยหนขที่ง เรามภีทภีที่ยพนทภีที่แทข้จรธิงจทาเพาะพระเจข้า
เพราะพระครุณของพระองคร

1 ปต 5:13 เปโตรสพที่อชบัดเจนวทาททานเขภียนจดหมายฝากฉบบับนภีรจากกรรุงบาบธิโลนและค
รธิสตจบักรทภีที่นบั ที่นกป็ฝากคทาทบักทายมายบังผผข้รบับจดหมายฝากฉบบับนภีร  ครริสตจอักรทรีที่เมลืองบาบริโลน ซซที่งทรง
เลลือกไวว้เชยู่นเดรียวกอันกอับทยู่านทอัทั้งหลาย ฝากความคริดถซงมายอังทยู่าน และมาระโกบคตรชายของขว้าพเจว้า
กป็ฝากความคริดถซงมายอังทยู่านดว้วย นทาสบังเกตวทาเพพที่อนรทวมเดธินทางอภีกคนของเปโตรคพอชายทภีที่มภีชพที่อวทา 



มารคชัส นภีที่เปป็นชพที่อภาษาละตธินของ มาระโก ซขที่งเปป็นชพที่อทภีที่เราครุข้นเคยมากกวทาในพระคบัมภภีรรใหมท นภีที่
อาจเปป็นยอหรนมาระโก ผผข้ซขที่งเคยเปป็นเพพที่อนรทวมเดธินทางของเปาโลและเปป็นผผข้แตทงพระกธิตตธิครุณมาระ
โก อยทางไรกป็ตามเปโตรกป็เรภียกเขาวทาเปป็นบรุตรชายของททาน นภีที่ยธิที่งกทอใหข้เกธิดคทาถามมากยธิที่งขขรน ยอหร
นมาระโกเปป็นบรุตรของเปโตรฝทายวธิญญาณหรพอไมท หรพอนภีที่หมายถขงบรุตรทภีที่เกธิดจากเลพอดเนพรอเชพรอไข
ของเปโตร (เพราะเปโตรกป็แตทงงานจรธิงๆ) เราจะทราบเรพที่องนภีร ไดข้เมพที่อเราไดข้ไปถขงสวรรครแลข้ว

อภีกเรพที่องทภีที่สทาคบัญตรงนภีรกป็คพอวทา หากเปโตรอยผททภีที่กรรุงบาบธิโลนจรธิงๆตามทภีที่ขข้อพระคบัมภภีรรนภีรบทง
ชภีรอยทางชบัดเจน ททานกป็ไมทไดข้อยผททภีที่กรรุงโรมเหมพอนอยทางทภีที่พระศาสนจบักรคาทอลธิกกลทาวอข้าง หากเป
โตรไมทไดข้ไปทภีที่กรรุงโรม ระบบสมณศบักดธิธ ทบัรงหมดของคาทอลธิกและสธิทธธิอทานาจของพระ
สบันตะปาปากป็พบังทลาย นอกจากนภีรตอนทภีที่เปาโลเขภียนจดหมายฝากของททานไปยบังครธิสเตภียนทภีที่กรรุง
โรม (พระธรรมโรม) ททานกป็คทานบับไปยบังพวกคนสทาคบัญๆทรุกคนในครธิสตจบักรทภีที่นบั ที่นในบทปธิดทข้าย
ของจดหมายฝากฉบบับนบัรน แตทไมทมภีการพผดถขงเปโตรเลย

1 ปต 5:14 สรุดทข้าย อบัครทผตททานนภีรปธิดทข้ายวทา จงทอักทายกอันดว้วยธรรมเนรียมจคบออัน
แสดงความรอักตยู่อกอัน ขอสอันตริสคขดชารงอยทยู่กอับทยู่านทอัทั้งหลายทรีที่อยทยู่ในพระเยซทครริสตต์ เอเมน
‘ธรรมเนภียมจรุบอบันแสดงความรบักตทอกบัน’ เปป็นธรรมเนภียมปฏธิบบัตธิของชาวตะวบันออกซขที่งกระททาก บัน
จนถขงทรุกวบันนภีร ในหมผทครอบครบัวหรพอเพพที่อนฝผง โดยการหอมแกข้มกบันและกบันในยามทภีที่เจอกบันหรพอ
จากกบัน จดหมายฝากฉบบับนภีรจบดข้วยคทาพผดทภีที่เราครุข้นเคย “ขอสบันตธิสรุขดทารงอยผ ทกบับททานทบัรงหลายทภีที่อยผท
ในพระเยซผครธิสตร เอเมน” 


