
หนา 2455จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปโตร

ถึงคริสเตียน
ชนชาติยิว

ในหลายแควน

1เปโตร อัครสาวกของพระเยซู
คริสต เรียน พวกที่กระจัด

กระจายไปอยู ในแควนปอนทัส
แควนกาลาเทีย แควนคัปปาโด-
เซีย แควนเอเชีย และแควน
บิธีเนีย
2ซึ่ งทรงเลือกไวแลวตามที่พระ
เจาพระบิดาไดทรงลวงรูไวกอน
โดยพระวิญญาณไดทรงชําระ ให
บังเกิดความนบนอบเชื่อฟงและ
ใหรับการประพรมดวยพระโล-
หิตของพระเยซูคริสต ขอให
พระคุณและสันติสุขบังเกิดทวี
คูณแกทานทั้งหลายเถิด
3จงถวายสรรเสริญแดพระเจา
พระบิดาแหงพระเยซูคริสตองค
พระผู เปนเจาของเรา ผู ไดทรง
พระมหากรุณาแกเรา ทรงโปรด
ใหเราบังเกิดใหม เขาสู ความ
หวังใจอันมีชีวิตอยู โดยการคืน
พระชนมจากความตายของพระ
เยซูคริสต
4และเพ่ือใหไดรับมรดกซึ่งไมรู
เปอยเนา ปราศจากมลทินและ
ไมรวงโรย ซึ่ งไดรักษาไวใน

สวรรคเพ่ือทานทั้งหลาย
5ซึ่ งเปนผู ที่ ฤทธิ์ เดชของพระ
เจาไดทรงคุมครองไวดวยความ
เชื่ อใหถึงความรอด ซึ่ งพรอม
แลวที่จะปรากฏในวาระสุดทาย
6ในความรอดนั้นทานทั้ งหลาย
ชื่นชมยินดีเปนอยางย่ิง ถึงแม
วาเดี๋ ยวนี้ จําเปนที่ ทานจะตอง
เป นทุ กข ใจชั่ วขณะหนึ่ งด วย
การถูกทดลองตางๆ
7 เพ่ื อการลองดูความเชื่ อของ
ทาน อันประเสริฐย่ิงกวาทองคํา
ซึ่ งพินาศไปได ถึงแมวาความ
เชื่อนั้นถูกลองดวยไฟ จะไดเปน
เหตุใหเกิดความสรรเสริญ เกิด
เกียรติและสงาราศี ในเวลา
ที่พระเยซูคริสตจะเสด็จมาปรา-
กฏ
8พระองค ผู ที่ ทานทั้ งหลายยัง
ไมไดเห็น แตทานยังรักพระ
องคอยู แมวาขณะนี้ทานไมเห็น
พระองค แตทานยังเชื่อและชื่น
ชม ดวยความปติยินดีเปนลน
พนเหลือที่จะกลาวได และเต็ม
เปยมดวยสงาราศี
9แลวจิ ตวิญญาณของท านทั้ ง
หลายจึงไดรับความรอดเปนผล
สุดทายแหงความเชื่อ

(1) ยก 1:1 (2) รม 1:5, 7; 8:29; อฟ 1:4; 2 ธส 2:13; ฮบ 10:22; 12:24
(3) ยน 3:3, 5; 1 คร 15:20; กท 6:16; อฟ 1:3 (4) คส 1:5 (5) ยน 10:28
(6) มธ 5:12; 2 คร 4:17; ยก 1:2 (7) โยบ 23:10; รม 2:7 (8) ยน 20:29; 1 ยน 4:20
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หนา 2456
ความหวังของ

พวกศาสดาพยากรณ
เกี่ยวกับพระคริสตในอดีต

10 พวกศาสดาพยากรณ ก็ ได
อุตสาหสืบคนหาในความรอด
นั้น และไดพยากรณถึงพระคุณ
ซึ่งจะบังเกิดแกทานทั้งหลาย
11 เขาได สืบค นหาสิ่ งใดหรื อ
ลั กษณะแห งเวลาซึ่ งพระวิญ-
ญาณของพระคริสต ผูทรงสถิต
อยูในตัวเขา ไดทรงบงไว เมื่อ
พระวิญญาณนั้นไดพยากรณลวง
หน าถึ งความทุ กข ทรมานของ
พระคริสตและถึ งสง าราศีที่ จะ
มาภายหลัง
12 ก็ทรงโปรดเผยใหพวกศาส-
ดาพยากรณเหลานั้นทราบวา ที่
เขาเหลานั้นไดปรนนิบัติในเหตุ
การณทั้ งปวงนั้น ไมใชสําหรับ
เขาเอง แตสําหรับเราทั้ งหลาย
บัดนี้ คนเหลานั้ นที่ประกาศขาว
ประเสริฐแกทานทั้ งหลาย ก็
ไดกลาวสิ่งเหลานั้นแกทานแลว
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรง
โปรดประทานจากสวรรค เปน
สิ่ งซึ่ งพวกทูตสวรรคปรารถนา
จะไดดู
13 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
เตรียมตัวเตรียมใจของทานไว
ใหดี และจงขมใจ ตั้งความหวัง
ให เต็ มเป ยมในพระคุณซึ่ งจะ
ทรงโปรดประทานแกท านเมื่ อ

พระเยซูคริสตจะทรงสําแดงพระ
องค
14 ดุจดังเปนบุตรที่ เชื่อฟง ขอ
อยาไดประพฤติตามราคะตัณหา
อยางที่ เกิดจากความโงเขลาของ
ทานในกาลกอน
15 แตพระองค ผู ได ทรงเรี ยก
ทานทั้ งหลายนั้ นบริสุทธิ์ ฉันใด
ทานทั้ งหลายจงเปนคนบริสุทธิ์
ในบรรดาการประพฤติทุกอยาง
ดวยฉันนั้น
16 ดั งที่ มี คําเขี ยนไว แล วว า
`ทานทั้งหลายจงเปนคนบริสุทธิ์
เพราะเราเปนผูบริสุทธิ์'
17 และถาท านอธิษฐานขอตอ
พระบิดา ผูทรงพิพากษาทุกคน
ตามการกระทําของเขาโดยไม
เห็นแกหนาคนใดเลย จงประ-
พฤติตนดวยความยําเกรงตลอด
เวลาที่ทานอยูในโลกนี้
18 ทานรูวา พระองคไดทรงไถ
ทานทั้ งหลายออกจากการประ-
พฤติอันหาสาระมิได ซึ่งทานได
รับเปนประเพณีตอจากบรรพ-
บุรุษของทาน มิไดไถไวดวยสิ่ง
ที่ เสื่ อมสลายได เชนเงินและ
ทอง
19 แตทรงไถดวยพระโลหิตอัน
มีราคามากของพระคริสต ดัง
เลือดลูกแกะที่ ปราศจากตําหนิ
หรือจุดดางพรอย
20 แทจริง พระเจาไดทรงดําริ

1 เปโตร 1

(11) 2 ปต 1:21 (12) อฟ 3:10 (14) รม 12:2; 1 ปต 4:2
(15) 2 คร 7:1 (16) ลนต 11:44; 19:2; 20:7 (17) กจ 10:34
(19) อพย 12:5; กจ 20:28; 1 ปต 1:2 (20) รม 3:25; กท 4:4
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หนา 2457 1 เปโตร 1, 2
พระคริสตนั้ นไวกอนทรงสราง
โลก แตทรงใหพระคริสตปรา-
กฏพระองค ในวาระสุ ดท าย
นี้เพ่ือทานทั้งหลาย
21 เพราะพระคริสตทานจึงเชื่อ
ในพระเจา ผูทรงบันดาลพระ
คริสตใหฟนจากความตาย และ
ทรงประทานสงาราศีแกพระองค
เพ่ือใหความเชื่ อและความหวัง
ใจของทานดํารงอยูในพระเจา
22 ที่ทานทั้งหลายไดชําระจิตใจ
ของทานใหบริสุทธิ์ แลว ดวย
การเชื่ อฟ งความจริ งโดยพระ
วิญญาณ จนมีใจรักพวกพ่ีนอง
อยางจริงใจ ทานทั้งหลายจงรัก
กันใหมากดวยน้ําใสใจจริง
23 ดวยวาทานทั้ งหลายได บัง-
เกิดใหม ไมใชจากพืชที่จะเปอย
เนาเสีย แตจากพืชอันไมรูเปอย
เนา คือดวยพระวจนะของพระ
เจาอันทรงชีวิตและดํารงอยูเปน
นิตย
24 เพราะวา `บรรดาเนื้อหนังก็
เปนเสมือนตนหญา และบรรดา
สงาราศีของมนุษยก็เปนเสมือน
ดอกหญา ตนหญาเหี่ยวแหงไป
และดอกก็รวงโรยไป
25 แตพระวจนะขององคพระผู
เปนเจาย่ังยืนอยูเปนนิตย' พระ
วจนะนั้ นคือข าวประเสริฐที่ ได
ประกาศใหทานทั้ งหลายทราบ
แลว

2เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลาย
จงละการปองร ายทั้ งปวง

บรรดาการอุบาย การหนาซื่ อ
ใจคด ความริษยา และคําพูด
สอเสียดทั้งหลาย
2 เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จง
ปรารถนาน้ํานมอันบริสุทธิ์ แหง
พระวจนะ เพ่ือจะทําใหทานทั้ง
หลายเติบโตข้ึน
3หากวา ทานไดชิมดูรู แลววา
องคพระผู เปนเจาประกอบดวย
พระกรุณา
4จงมาหาพระองค เหมือนมา
ถึงศิลาอันมีชีวิตอยู ซึ่งมนุษยได
ปฏิเสธไมยอมรับแลว แตวา
พระเจาทรงเลือกไว และทรงคา
อันประเสริฐ
คริสเตียนเปนศิลาอันมีชีวิต

5และทานทั้งหลายก็เสมือนศิลา
ที่มีชีวิต ที่กําลังกอข้ึนเปนพระ
นิเวศฝายวิญญาณ เปนปุโรหิต
บริสุทธิ์  เพ่ือถวายสักการบูชา
ฝายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัย
ของพระเจา โดยทางพระเยซู
คริสต
6 เพราะมีคําเขียนไวในพระคัม-
ภีรดวยวา `ดูเถิด เราวางศิลา
กอนหนึ่ งลงในศิโยน เปนศิลา
มุมเอกที่ทรงเลือกแลว และเปน
ศิลาที่มีคาอันประเสริฐ และผูใด
ที่ เชื่ อในพระองคนั้ นก็จะไมได
รับความอับอาย'

(21) กจ 2:24 (22) ยน 13:34; กจ 15:9 (23) ยน 1:13; 1 ธส 2:13 (24) อสย 40:6
(25) อสย 40:8; ยน 1:1 (1) ฮบ 12:1 (2) มธ 18:3; มก 10:15; ลก 18:17; 1 คร 3:2
(3) สดด 34:8; ทต 3:4; ฮบ 6:5 (4) สดด 118:22 (6) อสย 28:16; รม 9:32-33
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หนา 24581 เปโตร 2
7 เหตุฉะนั้น พระองคทรงมีคา
อั นประเสริ ฐสําหรั บท านทั้ ง
หลายที่ เชื่ อ แตสําหรับคนทั้ ง
หลายที่ ไมเชื่ อฟงนั้ น `ศิลาซึ่ ง
ชางกอไดปฏิเสธเสีย ไดกลับ
กลายเปนศิลามุมเอกแลว'
8และ `เปนศิลาที่ทําใหสะดุด
และเปนกอนหินที่ทําใหขัดเคือง
ใจ' ที่เขาสะดุดนั้นเพราะเขาไม
เชื่อฟงพระวจนะ ตามที่ เขาถูก
กําหนดไวเชนนั้นดวย
9แตท านทั้ งหลายเป นชาติ ที่
พระองคทรงเลือกไวแลว เปน
พวกปุโรหิตหลวง เปนประชา
ชาติบริสุทธิ์ เปนชนชาติของ
พระองคโดยเฉพาะ เพ่ือทานทั้ง
หลายจะไดสําแดงพระบารมีของ
พระองค ผู ไดทรงเรียกทาน
ทั้งหลายใหออกมาจากความมืด
เขาไปสูความสวางอันมหัศจรรย
ของพระองค
10 เมื่ อก อนท านทั้ งหลายหา
เปนชนชาติไม แตบัดนี้ทานเปน
ชนชาติของพระเจาแลว เมื่ อ
กอนทานทั้ งหลายหาไดรับพระ
กรุณาไม แตบัดนี้ทานไดรับพระ
กรุณาแลว
11 พวกที่ รัก ขาพเจาวิงวอน
ท านทั้ งหลายเหมือนท านเปน
คนตางดาวและเปนผูสัญจร ให
ทานละเวนจากตัณหาของเนื้ อ
หนัง ซึ่งทําศึกกับจิตวิญญาณ

12 จงใหการประพฤติของทาน
ทั้ งหลายเปนที่ นานับถือทาม-
กลางคนตางชาตินั้น เพ่ือวาใน
ขอที่ เขาติ เตียนทานวาเปนคน
ทําชั่วนั้น เมื่อเขาเห็นการดีของ
ทานแลว เขาจะไดสรรเสริญ
พระเจาในวันซึ่งพระองคจะทรง
เย่ียมเยียนเขา

จงเชื่อฟงผูปกครองและ
กฎหมายของประเทศ

13 ทานทั้ งหลายจงยอมฟงการ
บังคับบัญชาที่ มนุษยตั้ งไวทุก
อยาง เพราะเห็นแกองคพระผู
เปนเจา ไมวาผูนั้นเปนกษัตริย
ผูมีอํานาจย่ิง
14 หรือจะเปนเจ าเมืองผู ที่ ได
รับคําสั่ งจากกษัตริยนั้ น ใหลง
โทษผูกระทําชั่ว และยกยองคน
ที่ประพฤติดี
15 เพราะเปนพระประสงคของ
พระเจ าที่ จะให ท านทั้ งหลาย
ระงับความโงของคนโฉดเขลาให
สงบดวยการประพฤติดี
16 จงเป นเหมื อนคนที่ มี เสรี
ภาพ แตทานอยาใชเสรีภาพนั้น
ใหเปนที่ปกปดความชั่วไว แต
จงใช เหมือนเปนทาสของพระ
เจา
17 จงใหเกียรติแกทุกคน จงรัก
บรรดาพี่นอง จงยําเกรงพระเจา
จงถวายเกียรติแดกษัตริย
18 ทานทั้ งหลายที่ เปนผู รับใช

(7) สดด 118:22 (8) อสย 8:14; รม 9:22; 1 คร 1:23 (9) กจ 26:18 (10) ฮชย 1:9
(11) ยก 4:1 (12) มธ 5:16; 9:8; ฟป 2:15 (13) มธ 22:21
(16) รม 6:14, 20, 22; กท 5:13 (17) สภษ 24:21 (18) อฟ 6:5-8
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หนา 2459 1 เปโตร 2, 3
จงเชื่อฟงนายของทานดวยความ
ยําเกรงทุกอยาง ไมใชเฉพาะ
นายที่ เปนคนใจดีและสุภาพเทา
นั้น แตทั้งนายที่รายดวย
19 เพราะวาถาผู ใดเพราะเห็น
แก ใจวิ นิ จฉั ยผิ ดชอบจําเพาะ
พระเจา ยอมอดทนตอความ
ทุกขโศกเศราอยางอยุติธรรม นี่
แหละเปนความชอบ
20 ดวยวาถาทานทําการชั่ว แลว
ถูกเฆี่ ยนเพราะการชั่ วนั้ น แม
ทานทนถูกเฆี่ยนดวยอดกลั้นใจ
จะเปนที่สรรเสริญอะไรแกทาน
แตวาถาทานทั้งหลายกระทําการ
ดี และทนเอาการขมเหงดวยอด
กลั้นใจเพราะการดีนั้ น เชนนี้
แหละเปนการชอบพระทัยพระ
เจา
21 ดวยวาทานทั้ งหลายถูกทรง
เรี ยกไว สําหรั บเหตุ การณนั้ น
เพราะวาพระคริสตไดทรงรับทน
ทุกขทรมานเพื่อเราทั้งหลาย ให
เปนแบบอยางแกเรา เพ่ือทาน
จะไดตามรอยพระบาทของพระ
องค
22 พระองค ไม ได ทรงกระทํา
บาปเลย และไมไดพบอุบายใน
พระโอษฐของพระองคเลย
23 เมื่ อเขากล าวคําหยาบคาย
ตอพระองค พระองคไมไดทรง
กลาวตอบเขาดวยคําหยาบคาย
เลย เมื่ อพระองคทรงทนทุกข

พระองคไมไดทรงมาดราย แต
ทรงมอบเรื่องของพระองคไวแก
พระเจ าผู ทรงพิพากษาอย าง
ชอบธรรม
24 พระองค เองไดทรงรับแบก
บาปของเราไว ในพระกายของ
พระองคที่ตนไมนั้น เพ่ือวาเรา
ทั้งหลายซึ่งตายจากบาปแลว จะ
ได ดําเนิ นชี วิ ตตามความชอบ
ธรรม ดวยรอยเฆี่ ยนของพระ
องค ทานทั้งหลายจึงไดรับการ
รักษาใหหาย
25 เพราะว าท านทั้ งหลายเปน
เหมือนแกะที่พลัดฝูงไป แต
บัดนี้ ไดกลับมาหาพระผู เลี้ ยง
และศิษยาภิบาลแหงจิตวิญญาณ
ของทานทั้งหลายแลว

การปฏิบัติตอกันและกัน
ของสามีและภรรยา

3ฝ ายท านทั้ งหลายที่ เป น
ภรรยาก็ เชนกัน จงเชื่ อฟง

สามีของทาน เพ่ือวาแมสามีบาง
คนจะไมเชื่ อฟงพระวจนะ แต
ความประพฤติของภรรยาก็อาจ
จะจูงใจเขาไดดวยโดยไมตองใช
พระวจนะนั้น
2 คือเมื่ อเขาเห็นการประพฤติ
อันบริสุทธิ์ของทานทั้งหลาย ผู
เปนภรรยาประกอบกับความยํา
เกรง
3การประดับกายของท านนั้ น
อยาใหเปนการประดับภายนอก

(19) มธ 5:10 (20) ลก 6:32-34 (21) มธ 16:24; 1 ยน 2:6 (22) อสย 53:9
(23) อสย 53:7; ลก 23:46 (24) อสย 53:5; รม 7:6; ฮบ 9:28 (25) อสย 53:5-6
(1) ปฐก 3:16; มธ 18:15; 1 คร 7:16 (2) 1 ปต 2:12 (3) อสย 3:18; 1 ทธ 2:9
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หนา 24601 เปโตร 3
คือการถักผม ประดับดวย
เครื่องทองคํา และนุงหมเสื้อผา
สวยงาม
4แตจงใหเปนอยางคนที่ซอนไว
ในจิตใจ ดวยสิ่ งที่ ไมรู เสื่ อม
สลาย คือเครื่องประดับแหงจิต
ใจที่ ออนสุภาพและสงบเสงี่ ยม
ซึ่ งเปนสิ่ งที่มีคามากในสายพระ
เนตรพระเจา
5บรรดาสตรีบริสุทธิ์ในครั้ งโบ-
ราณนั้นเชนกัน ผูซึ่ งวางใจใน
พระเจา ก็ไดประดับกายเชนกัน
และเชื่อฟงสามีของตน
6 เชนนางซาราหเชื่อฟงอับราฮัม
และเรียกทานวานาย ถาทาน
ทั้ งหลายประพฤติดี และไมมี
ความหวาดกลัวดวยตกตะลึงสิ่ ง
ใด ทานก็เปนลูกหลานของนาง
7ฝายทานทั้ งหลายที่ เปนสามีก็
เหมือนกัน จงอยูกินกับภรรยา
โดยใชความรู จงใหเกียรติแก
ภรรยาเหมือนหนึ่งเปนภาชนะที่
ออนแอกวา และเหมือนเปนคู
รับมรดกพระคุณแหงชี วิตดวย
กัน เพ่ือจะไดไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ขัดขวางคําอธิษฐานของทาน

จงใฝใจประพฤติการดี
8ในที่สุดนี้ ทานทั้งหลายจงเปน
น้ําหนึ่งใจเดียวกัน เห็นอกเห็น
ใจกัน รักกันฉันพ่ีนอง มีจิตใจ
ออนโยน มีใจสุภาพ
9อยาทําการร ายตอบแทนการ

ราย อยาดาตอบการดา แตตรง
กันขามจงอวยพรแกเขา โดยรู
อยู วาพระองคไดทรงเรียกทาน
กระทําเชนนั้น เพ่ือทานจะไดรับ
พระพรเปนมรดก
10 เพราะวา `ผูที่จะรักชีวิตและ
ปรารถนาที่ จะเห็นวันดี ก็ใหผู
นั้ นบังคับลิ้ นของตนจากความ
ชั่ว และหามริมฝปากไมพูดเปน
อุบายลอลวง
11 ใหเขาละความชั่วและกระทํา
ความดี แสวงหาความสงบสุข
และดําเนินตามนั้น
12 เพราะวาพระเนตรขององค
พระผู เปนเจาทรงเฝาดูคนชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระ
องคทรงสดับฟงคําอธิษฐานของ
เขา แตพระพักตรขององคพระ
ผู เปนเจาทรงตั้ งตอสู กับคนทั้ ง
หลายที่ทําความชั่ว'
13 ถาทานทั้ งหลายใฝใจประ-
พฤติความดี ใครผูใดจะทําราย
ทานได
14 แตถาทานทั้ งหลายตองทน
ทุกข เพราะเหตุการชอบธรรม
ทานก็เปนสุข อยากลัวคําขูของ
เขา และอยาคิดวิตกไปเลย
15 แตในใจของทาน จงเคารพ
นับถือพระเจาซึ่งเปนองคพระผู
เปนเจา และจงเตรียมตัวไวให
พรอมเสมอ เพ่ือทานจะสามารถ
ตอบทุกคนที่ถามทานวา ทานมี

(4) รม 2:29 (6) ปฐก 18:12 (7) โยบ 42:8; 1 คร 7:3 (9) สภษ 17:13; มธ 5:44
(10) สดด 34:12-15; ยก 1:26 (11) สดด 37:27; รม 12:18 (12) ยน 9:31
(13) สภษ 16:7 (14) ยก 1:12 (15) สดด 119:46; ทต 3:7
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หนา 2461 1 เปโตร 3, 4
ความหวังใจเชนนี้ ด วยเหตุผล
ประการใด แตจงตอบดวยใจ
สุภาพและดวยความยําเกรง
16 มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี
เพ่ือในขอความที่เขาทั้งหลายได
พู ดใส ร ายท านเหมื อนเป นผู
ประพฤติชั่ ว เขาที่ ใสรายการ
ประพฤติ ดี ของท านในพระ
คริสตจะไดมีความละอาย
17 เพราะวา การไดรับความ
ทุกขเพราะทําความดี ถาเปนที่
ชอบพระทัยพระเจา ก็ดีกวาจะ
ตองทนอยู เพราะการประพฤติ
ชั่ว

พระคริสตโดยเดช
พระวิญญาณไดเทศนา
แกวิญญาณในท่ีคุมขัง

18 ดวยวา พระคริสตเชนกัน
ก็ ได ทนทุกขครั้ งเดียวเท านั้ น
เพราะความผิดบาป คือพระองค
ผู ชอบธรรมเพื่อผู ไมชอบธรรม
เพ่ือพระองคจะไดทรงนําเราทั้ ง
หลายไปถึงพระเจา ฝายเนื้ อ
หนังพระองคก็ทรงสิ้นพระชนม
แตทรงมีชี วิตข้ึ นโดยพระวิญ-
ญาณ
19 และโดยพระวิญญาณเชนกัน
พระองคไดเสด็จไปประกาศแก
วิญญาณที่ติดคุกอยู
20 ซึ่ งแต ก อนไม ได เชื่ อฟ ง
คราวเมื่ อพระเจ าทรงโปรดงด
โทษไวนาน คือครั้งโนอาห เมื่อ

กําลังจัดแจงตอนาวา ในนาวา
นั้นไดรอดจากน้ํานอยคน คือ
แปดคน
21 เชนเดียวกัน บัดนี้ พิธีบัพ-
ติศมาก็เปนภาพที่รอดแกเราทั้ง
หลาย (ไมใชดวยชําระราคีแหง
เนื้อหนัง แตโดยใหมีใจวินิจฉัย
ผิดและชอบอั นดี จําเพาะพระ
เจา) โดยซึ่ งพระเยซูคริสตได
ทรงเปนข้ึนมาจากตาย
22 พระองค ได เสด็ จ เข า ใน
สวรรคแลว และสถิตอยู เบ้ือง
ขวาพระหัตถของพระเจา พวก
ทูตสวรรคและผูมีอํานาจและผูมี
ฤทธิ์ เดชทั้ งหลายทรงมอบไวให
อยูใตอํานาจของพระองคแลว

หนาท่ีของคริสเตียน

4ฉะนั้น โดยเหตุที่พระคริสต
ได ทรงทนทุ กข ทรมานใน

เนื้ อหนั งเพ่ื อเราทั้ งหลายแลว
ท านทั้ งหลายก็ จงมี ความคิ ด
อยางเดียวกันไวเปนเครื่องอาวุธ
ดวย เพราะวาผูที่ ไดทนทุกข
ทรมานในเนื้อหนังก็ไมสัมพันธ
กับบาปแลว
2 เพ่ือเขาจะไดไมดําเนินชีวิตที่
ยังเหลืออยู ในเนื้ อหนั งตามใจ
ปรารถนาของมนุษย แตตาม
พระประสงคของพระเจา
3ดวยวา เวลาที่ ผานไปในชีวิต
ของเราแลวนั้ น นาจะเพียงพอ
สําหรับการกระทําสิ่ งที่ คนตาง

(16) 1 ทธ 1:5; ฮบ 13:18; 1 ปต 3:21
(21) กจ 16:33; รม 10:10; อฟ 5:26; ทต 3:5
(22) สดด 110:1; รม 8:38; ฮบ 1:6 (2) ยน 1:13
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หนา 24621 เปโตร 4
ชาติชอบกระทํา คราวเมื่อเราได
ดําเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจ
ปรารถนาอันชั่ ว เมาเหลาองุ น
เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี้ ยง
กันอยางหรูหราฟุมเฟอย และ
การไหว รูปเคารพอันเปนที่ นา
เกลียด
4 เขาประหลาดใจที่บัดนี้ทานทั้ง
หลายไมไดประพฤติ เหลวไหล
มากเหมือนอยางเขา เขาก็กลาว
รายทาน
5คนเหลานั้ นจะตองใหการแก
พระองค ผูพรอมแลวที่จะทรง
พิพากษาทั้งคนเปนและคนตาย
6ดวยเหตุนี้ เอง ขาวประเสริฐ
จึงไดประกาศแมแกคนที่ตายไป
แลวเพ่ื อเขาจะไดถูกพิพากษา
ตามอยางมนุษยในเนื้อหนัง แต
มีชี วิตอยูตามอยางพระเจาฝาย
จิตวิญญาณ
7แตสิ่ งทั้ งปวงใกลจะถึงวาระที่
สุดแลว เหตุฉะนั้นทานทั้งหลาย
จงสําแดงกิ ริยาเสงี่ ยมเจียมตัว
และจงเฝาระวังในการอธิษฐาน
8 ย่ิงกวาอะไรทั้ งหมดก็จงรักซึ่ ง
กันและกันใหมาก ดวยวาความ
รักก็ปกปดความผิดไวมากหลาย
9ทานทั้งหลายจงตอนรับเลี้ยงดู
ซึ่งกันและกันโดยไมบน
10 ตามซึ่ งทุ กคนได รั บของ
ประทานแลว ก็ใหเจือจาน
ของประทานนั้ นแกกันและกัน

เหมือนอยางเจาหนาที่อันดีสํา-
หรับพระคุณตางๆของพระเจา
11 ถ าผู หนึ่ งผู ใดจะกล าวสั่ ง
สอน ก็ใหกลาวตามพระโอวาท
ของพระเจา ถาคนใดรับการ
ปรนนิบัติ ก็ใหปรนนิบัติตาม
กําลังซึ่ งพระเจาทรงโปรดประ-
ทานนั้น เพ่ือวาพระเจาจะทรง
ได รับเกียรติในการทั้ งปวงโดย
พระเยซูคริสต การสรรเสริญ
และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด
พระองคตลอดไปเปนนิตย เอ-
เมน

ผูเชื่อจงอยาทอใจ
12 ทานที่ รัก อยาประหลาดใจ
ที่ทานตองไดรับความทุกขยาก
อยางแสนสาหัสเปนการลองใจ
เหมือนหนึ่ งวา เหตุการณอัน
ประหลาดไดเกิดข้ึนกับทาน
13 แตวาทานทั้ งหลายจงชื่นชม
ยินดีในการที่ทานไดมีสวนรวม
ในความทุกขยากของพระคริสต
เพ่ือวาเมื่อสงาราศีของพระองค
ปรากฏข้ึน ทานทั้งหลายก็จะได
ชื่นชมยินดีเปนอันมากดวย
14 ถ าท านถูกด าวาเพราะพระ
นามของพระคริสต ทานก็เปน
สุข ดวยวาพระวิญญาณแหง
สง าราศี และของพระเจ าทรง
สถิตอยูกับทาน ฝายเขาก็กลาว
รายพระองค แตฝายทานก็ถวาย
เกียรติยศแดพระองค

(5) กจ 10:42; รม 14:9 (6) รม 8:9; กท 5:25 (7) รม 13:11; ฮบ 9:26; ยก 5:8-9
(8) สภษ 10:12; 1 คร 13:4 (9) 2 คร 9:7; 1 ทธ 3:2 (10) มธ 24:45; รม 12:6-8
(11) 1 คร 10:31; อฟ 4:29 (13) 2 ทธ 2:12; ยก 1:2 (14) มธ 5:11, 16; ลก 6:22
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หนา 2463 1 เปโตร 4, 5
15 แตวา อยาใหมีผู ใดในพวก
ทานได รับโทษฐานเปนฆาตกร
หรือเปนขโมย หรือเปนคนทํา
ราย หรือเปนคนที่ เที่ ยวยุ งกับ
ธุระของคนอื่น
16 แตถาผู ใดถูกการรายเพราะ
เปนคริสเตียน ก็อยาใหผูนั้นมี
ความละอายเลย แตใหเขาถวาย
พระเกี ยรติ แด พระเจ าเพราะ
เหตุนั้น
17 ดวยวาถึงเวลาแลวที่การพิ-
พากษาจะตองเริ่มตั้งตนที่ครอบ
ครัวของพระเจา และถาการ
พิพากษานั้ นเริ่ มตนที่ พวกเรา
กอน ปลายทางของคนเหลานั้น
ที่ ไม เชื่ อฟ งข าวประเสริฐของ
พระเจาจะเปนอยางไร
18 และถาคนชอบธรรมจะรอด
พนไปไดอยางยากเย็นแลว คน
อธรรมและคนบาปจะไปอยู ที่
ไหน
19 เหตุฉะนั้น ใหคนทั้งหลายที่
ทนความทุกขยากตามพระประ-
สงคของพระเจา ฝากจิตวิญ-
ญาณของตนไวกับพระองคดวย
การประพฤติดี เหมือนหนึ่ ง
ฝากไวกับพระองค ผู ทรงสร าง
อันสัตยซื่อ

จงพรอมสําหรับ
การเสด็จมาของพระคริสต

5ข าพเจาจึ งตักเตือนบรรดา
ผู ปกครองในพวกท านทั้ ง

หลาย ในฐานะที่ขาพเจาก็เปน
ผูปกครองคนหนึ่งเชนกัน และ
เปนพยานถึงความทุกขทรมาน
ของพระคริสต และมีสวนที่จะ
รับสงาราศีอันจะมาปรากฏภาย
หลังดวย
2จงเลี้ ยงฝูงแกะของพระเจาที่
อยูกับทาน จงเอาใจใสดูแล ไม
ใชดวยความฝนใจ แตดวย
ความเต็มใจ ไมใชดวยการเห็น
แกทรัพยสิ่ งของอันเปนมลทิน
แตดวยใจพรอม
3และไมใชเหมือนเปนเจานายที่
ขมข่ี ผูสืบทอดของพระเจา แต
เปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น
4และเมื่ อพระผู เลี้ ยงใหญ จะ
เสด็จมาปรากฏ ทานทั้งหลายจะ
รับมงกุฎแหงสงาราศีที่ รวงโรย
ไมไดเลย
5ในทํานองเดียวกัน ทานที่ออน
อาวุโส ก็จงยอมตามผูอาวุโสอัน
ที่ จริ งใหทานทุกคนคาดเอวไว
ดวยความถอมใจในการปฏิบัติ
ตอกันและกัน ดวยวาพระเจา
ทรงตอสู คนเหล านั้ นที่ ถื อตั ว
จองหอง แตพระองคทรงประ-
ทานพระคุณแกคนทั้ งหลายที่
ถอมใจลง
6 เหตุฉะนั้น ทานทั้ งหลายจง
ถอมใจลงภายใตพระหั ตถอัน
ทรงฤทธิ์ ของพระเจา เพ่ือพระ
องคจะไดทรงยกทานข้ึนเมื่อถึง

(17) อสย 10:12; ลก 10:12 (19) สดด 37:5 (1) มธ 26:37 (2) ยน 21:16; กจ 20:28
(3) สดด 33:12; อสค 34:4; มธ 20:25; ยน 13:15; ฟป 3:17; 1 ธส 1:7; 2 ธส 3:9
(4) 2 ทธ 4:8; ฮบ 13:20; 1 ปต 2:25 (5) สภษ 3:34; อสย 57:15; รม 12:10
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หนา 24641 เปโตร 5
เวลาอันควร

จงวางใจในพระเจา
7จงละบรรดาความกระวนกระ-
วายของท านไว กั บพระองค
เพราะว าพระองค ทรงห วงใย
ทานทั้งหลาย
8 ท านทั้ งหลายจงเป นคนใจ
หนักแนน จงระวังระไวใหดี
ดวยวาศัตรูของทาน คือพญา-
มาร วนเวียนอยูรอบๆดุจสิงโต
คําราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มัน
จะกัดกินได
9จงตอสู กับศัตรูนั้ นดวยตั้ งใจ
มั่นคงในความเชื่อ  โดยรูอยูวา
ความยากลําบากอยางนั้นก็มีแก
พวกพ่ีนองทั้ งหลายของทานที่
อยูในโลกเชนเดียวกัน
10 และพระเจาแหงบรรดาพระ
คุณทั้ งปวง ผู ไดทรงเรียกให
เ ราทั้ งหลายเข าในสง าราศี
นิ รั นดร ของพระองค โดยพระ
เยซูคริสต ครั้นทานทั้งหลายทน
ทุกขอยูหนอยหนึ่ งแลว พระ
องคเองจะทรงโปรดใหทานทั้ ง
หลายถึงที่ สําเร็จ ใหตั้ งมั่ นคง

ใหทานมีกําลังมากข้ึน และทรง
ใหทานมีพ้ืนฐานมั่นคง
11 ขอสงาราศีและไอศวรรยานุ-
ภาพจงมีแดพระองคตลอดไป
เปนนิตย เอเมน
12 ข าพเจ าได เขียนอย างยอๆ
มาถึงทานทั้ งหลาย ผานทาง
สิลวานัส ซึ่ งขาพเจาถือวาเปน
พ่ีนองที่ สัตยซื่ อคนหนึ่ ง เมื่ อ
เตือนสติและเปนพยานแกทาน
ทั้งหลายวา พระคุณนั้นเปนพระ
คุณที่ แทจริงของพระเจา ซึ่ ง
ท านทั้ งหลายก็ ยืนหยัดอยู ใน
พระคุณนั้น
13 คริสตจักรที่ เมืองบาบิโลน
ซึ่ งทรงเลือกไว เชนเดียวกันกับ
ทานทั้ งหลาย ฝากความคิดถึง
มายังทาน และมาระโกบุตรชาย
ของขาพเจาก็ฝากความคิดถึงมา
ยังทานดวย
14 จงทักทายกันดวยธรรมเนียม
จุบอันแสดงความรักตอกัน ขอ
สั นติ สุ ขดํารงอยู กั บท านทั้ ง
หลายที่ อยู ในพระเยซู คริ สต
เอเมน

(10) 1 คร 1:9
(11) วว 1:6
(12) กจ 20:24; 2 คร 1:19
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