
หน้า 2414จดหมายฉบับแรก
ของอคัรทูตเปโตร

บทที� �
ถึงคริสเตียนชนชาติยิว

ในแควน้ต่าง ๆ
� เปโตร อัครทูตของพระเยซูคริสต์ เรียน
บรรดาคนแปลกถิ' นที' กระจัดกระจายไป
ทั'วแคว้นปอนทสั แคว้นกาลาเทยี แคว้น
คัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้น
บิธีเนีย
, ผู้ถูกเลือกสรรไว้แล้วตามการทรงทราบ
ล่วงหน้าของพระเจ้าพระบิดา โดยทางการ
ชาํระตั1งไว้ให้บริสทุธิ4ของพระวิญญาณ มา
สู่การเชื' อฟัง และการประพรมโดยพระ
โลหิตของพระเยซูคริสต์ ขอพระคุณและ
สนัติสขุจงเพิ'มพูนแก่พวกท่านเถิด
8 สาธุการแด่พระเจ้าและพระบิดาของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เรา  ผู้ซึ'งตามพระเมตตาอันบริบูรณ์ของ
พระองค์ได้โปรดให้พวกเราบังเกิดใหม่
เข้าสู่ความหวังอันมีชีวิตอยู่ โดยการเป็น
ขึ1 นมาของพระเยซูคริสต์จากความตาย
; เพื' อให้ได้รับมรดกซึ' งไม่รู้ เปื' อยเน่า
และปราศจากมลทนิ และที'ไม่ร่วงโรย ซึ'ง
ได้ถูกจองไว้ในสวรรค์เพื'อพวกท่าน
= ผู้ถูกพิทักษ์รักษาโดยฤทธิ4เดชของพระ
เจ้าโดยทางความเชื' อไปสู่ความรอด ซึ' ง
พร้อมที'จะถูกเปิดเผยในยุคสดุท้าย
@ ในความรอดนั1นพวกท่านปีติยินดีเป็น

อย่างยิ'ง ถึงแม้ว่าบัดนี1 ชั' วขณะหนึ' ง ถ้า
จาํเป็น พวกท่านหนักใจโดยทางการถูก
ทดลองนานาประการ
A เพื' อการลองดูความเชื' อของพวกท่าน
ซึ' งประเสริฐยิ' งกว่าทองคาํที' พินาศไปได้
ถึงแม้ว่าความเชื' อนั1 นถูกทดลองด้วยไฟ
จะได้เป็นเหตุให้เกิดการสรรเสริญ เกียรติ
และสง่าราศี ในการปรากฏของพระเยซู
คริสต์
D ผู้ซึ'งยังไม่ได้เห็น พวกท่านกรั็กอยู่ ถึง
แม้ว่าขณะนี1พวกท่านไม่เห็นพระองค์ แต่
ยังเชื'ออยู่ พวกท่านปีติยินดีด้วยความชื'น
บานเหลือที'จะกล่าวได้ และเตม็เปี' ยมด้วย
สง่าราศี
E โดยได้รับผลสดุท้ายแห่งความเชื'อของ
พวกท่าน คือความรอดแห่งจิตวิญญาณ
ของพวกท่าน

บรรดาผูที้�ไดร้บัการดลใจ
ใหเ้ขียนพระคมัภีรเ์ดิม

ไม่เขา้ใจทุกสิ�งที�พวกท่านเขียน
เกี�ยวกบัความทุกขท์รมาน

ของพระคริสต์
�F เกี'ยวกับความรอดนั1นพวกศาสดา
พยากรณ์กไ็ด้ไต่ถามและสืบค้นอย่างขยัน
ขันแขง็ ผู้ซึ'งได้พยากรณ์เกี'ยวกับพระคุณ
ซึ'งจะมายังพวกท่าน
�� โดยสบืค้นสิ'งที'หรือลักษณะแห่งเวลา

(�) ยก �:� (,) รม �:=, A; D:,E; อฟ �:;; , ธส ,:�8; ฮบ �F:,,; �,:,;
(8) ยน 8:8, =; � คร �=:,F (;) คส �:= (=) ยน �F:,D (@) มธ =:�,; , คร ;:�A; ยก �:,
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ที'พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ทรงสถิต
อยู่ในพวกเขา ได้ทรงสาํแดงไว้ เมื'อพระ
วิญญาณนั1นได้ทรงเป็นพยานล่วงหน้าถึง
ความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ของพระคริสต์
และถึงสง่าราศีที'จะตามมา
�, กโ็ปรดเปิดเผยแก่คนเหล่านั1นว่า ไม่
ใช่สาํหรับพวกเขาเอง แต่สาํหรับพวกเรา
พวกเขาจึงได้ปรนนิบัติในสิ'งเหล่านั1น ซึ'ง
บัดนี1 ถูกรายงานแก่พวกท่านโดยคนเหล่า
นั1นที'ได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกท่าน
แล้ว ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ4ที' โปรด
ประทานจากสวรรค์ ซึ' งสิ'งเหล่านั1นพวก
ทูตสวรรค์ปรารถนาที'จะพินิจดู

พวกท่านจงเป็นคนบริสุทธิ.
�8 เหตุฉะนั1น จงเตรียมจิตเตรียมใจของ
พวกท่านไว้ให้ดี จงมีสติสมัปชัญญะ และ
มีความหวังจนถึงที' สุดปลายสาํหรับพระ
คุณที'จะโปรดประทานแก่พวกท่าน ในการ
เปิดเผยของพระเยซูคริสต์
�; เหมือนบุตรทั1งหลายที'เชื'อฟัง  โดย
พวกท่านเองไม่กระทาํตามบรรดาราคะ-
ตัณหาแต่เก่าก่อนในความโฉดเขลาของ
พวกท่าน
�= แต่พระองค์ผู้ซึ'งได้ทรงเรียกพวกท่าน
นั1 นบริ สุทธิ4 ฉั นใด พวกท่ านก็จงเป็ น
คนบริสุทธิ4 ในบรรดาการประพฤติ ทุ ก
อย่างฉันนั1น
�@ ด้วยว่าได้เขียนไว้แล้วว่า ‘พวกเจา้จง
เป็นคนบริสุทธิ�  เพราะเราเป็นผูบ้ริสุทธิ� ’
�A และถ้าพวกท่านร้องทูลต่อพระบิดา ผู้
ทรงพิพากษาตามการกระทาํของทุกคน

โดยปราศจากการเห็นแก่หน้าผู้ใด จงใช้
เวลาแห่งการอยู่อาศัยชั' วคราวของพวก
ท่านในโลกนี1 ด้วยความยาํเกรง
�D เพราะพวกท่านทราบว่า พวกท่านมิได้
ถูกไถ่ไว้ด้วยสิ' งทั1 งหลายที' เสื' อมสลายได้
เช่นเงินและทองคาํ จากการประพฤติอัน
หาสาระไม่ได้ของพวกท่าน ซึ'งได้รับเป็น
ประเพณีจากบรรพบุรุษของพวกท่าน
�E แต่ด้วยพระโลหิตอันลํ1าค่าของพระ
คริสต์ ดุจเลือดของลูกแกะที'ปราศจาก
ตาํหนิและปราศจากจุดด่างพร้อย
,F ผู้ซึ' งแท้จริงแล้วได้ทรงถูกแต่งตั1 งไว้
ล่วงหน้าก่อนการวางรากฐานของโลก แต่
ได้ทรงปรากฏพระองค์ในยุคสุดท้ายเหล่า
นี1  เพื'อพวกท่าน
,� ผู้ซึ'งโดยพระองค์นั1นกเ็ชื'อในพระเจ้า
ผู้ได้ทรงบันดาลพระองค์ให้เป็นขึ1 นมาจาก
ความตาย และได้ประทานสง่าราศีแก่พระ
องค์ เพื'อความเชื'อและความหวังของพวก
ท่านจะดาํรงอยู่ในพระเจ้า
,, โดยเห็นว่าพวกท่านได้ชาํระจิตใจของ
พวกท่านให้บริสุทธิ4แล้ว ในการเชื' อฟัง
ความจริงโดยทางพระวิญญาณ จนมี
ความรักต่อพวกพี' น้องอย่างจริงใจ พวก
ท่านกจ็งรักซึ'งกันและกันด้วยใจที'บริสุทธิ4
อย่างกระตือรือร้น
,8 โดยได้บังเกิดใหม่ ไม่ใช่จากเมลด็ที'
จะเปื' อยเน่าเสีย แต่จากเมล็ดอันไม่รู้
เปื' อยเน่า โดยพระวจนะของพระเจ้า ซึ'งมี
ชีวิตและดาํรงอยู่เป็นนิตย์
,; เพราะว่า ‘บรรดาเนื� อหนังก็เป็น

� เปโตร �

(�,) อฟ 8:�F (�;) รม �,:,; � ปต ;:, (�=) , คร A:� (�@) ลนต ��:;;; �E:,; ,F:A
(�A) กจ �F:8; (�E) อพย �,:= (,F) รม 8:,=; กท ;:; (,�) กจ ,:,;
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หน้า 2416� เปโตร �-,

เหมือนต้นหญา้ และบรรดาสง่าราศีของ
มนุษย์ก็เป็นเหมือนดอกไม้แห่งทุ่ งหญา้
ต้นหญา้เหี.ยวแห้งไป และดอกไมน้ั �นก็
ร่วงโรยไป
25 แต่พระวจนะขององค์พระผูเ้ป็นเจา้คง
ทนอยู่ เป็นนิตย์’ และนี'คือพระวจนะซึ' ง
โดยข่าวประเสริฐได้ถูกประกาศแก่พวก
ท่าน

บทที� /
� เหตุฉะนั1น โดยวางบรรดาการคิดปอง
ร้าย และการอุบายทั1งสิ1 น และการหน้า
ซื' อใจคดทั1งหลาย และความอิจฉาริษยา
ต่าง ๆ และคาํพูดชั'วร้ายทั1งปวง
, ดุจพวกเดก็ทารกแรกเกิด จงปรารถนา
นํ1านมอันบริสทุธิ4แห่งพระวจนะ เพื'อพวก
ท่านจะเติบโตขึ1 นโดยพระวจนะนั1น
8 ถ้าหากว่าพวกท่านได้ชิมดูแล้วทราบ
ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปี' ยมด้วยพระ
กรุณา
; โดยมาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอัน
มีชีวิตอยู่ ซึ' งแท้จริงแล้วถูกปฏิเสธโดย
มนุษย์ แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้ และ
ทรงลํ1าค่า

พวกคริสเตียนเป็น
ศิลาอนัมีชีวิต

= พวกท่านเช่นกัน ดุจบรรดาศิลาที'มี
ชีวิตอยู่ กถู็กก่อขึ1 นเป็นพระนิเวศน์ฝ่าย
จิตวิญญาณ เป็นพวกปุโรหิตอันบริสุทธิ4
เพื' อถวายบรรดาเครื' องบูชาฝ่ายจิตวิญ-
ญาณ เป็นที'ชอบพระทัยต่อพระเจ้าโดย
พระเยซูคริสต์

@ เพราะฉะนั1นจึงมีอยู่ในพระคัมภีร์ด้วย
ว่า ‘ดูเถิด เราวางศิลามุมเอกกอ้นหนึ.งลง
ในศิโยน เป็นที.ทรงเลือกสรรไว ้ และทรง
ลํ �าค่า และผูใ้ดที.เชื .อในพระองค์นั�นก็จะ
ไม่ไดร้บัความอับอาย’
A เหตุฉะนั1นสาํหรับพวกท่านที' เชื' อนั1น
พระองค์ก็ทรงลํ1าค่า แต่สาํหรับคนทั1ง
หลายที'ไม่เชื' อฟังนั1น ‘ศิลาซึ.งช่างก่อได้
ปฏิเสธเสีย ศิลานั�นเองไดถู้กทําให้เป็น
ศิลามุมเอกแลว้’
D และ ‘เป็นกอ้นหินแห่งการสะดุด และ
เป็นศิลาแห่งการขัดเคืองใจ’ คือแก่
คนเหล่านั1นซึ'งสะดุดเพราะเหตุพระวจนะ
โดยเป็นคนไม่เชื' อฟัง ซึ' งพวกเขาถูกกาํ-
หนดไว้แก่การนั1นด้วย
E แต่พวกท่านเป็นชั'วอายุที'ทรงเลือกสรร
ไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชา
ชาติอันบริสุทธิ4  เป็นชนชาติอันพิเศษ
เพื'อพวกท่านจะได้สาํแดงบรรดาคาํสรร-
เสริญของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวก
ท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าสู่ความ
สว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์
�F ซึ'งในอดีตหาเป็นประชาชนไม่ แต่บัด
นี1 เป็นประชาชนของพระเจ้าแล้ว ซึ' งใน
อดีตหาได้รับพระเมตตาไม่ แต่บัดนี1 ได้
รับพระเมตตาแล้ว
�� พวกที'รักอย่างยิ'ง ข้าพเจ้าขอวิงวอน
พวกท่านเหมือนเป็นบรรดาคนแปลกถิ'น
และเป็นผู้สัญจร ให้ละเว้นจากบรรดา
ราคะตัณหาฝ่ายเนื1 อหนัง ซึ' งทาํสงคราม
ต่อจิตวิญญาณ

(,=) อสย ;F:D; ยน �:� (�) ฮบ �,:� (,) มธ �D:8; มก �F:�= (8) สดด 8;:D; ทต 8:;
(;) สดด ��D:,, (@) อสย ,D:�@; รม E:8,-88 (A) สดด ��D:,,
(D) อสย D:�;; รม E:,,; � คร �:,8 (E) กจ ,@:�D (�F) ฮชย �:E (��) ยก ;:�
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�, โดยให้การประพฤติของพวกท่านซื'อ
ตรงท่ามกลางพวกคนต่างชาติ เพราะว่า
ในการที'พวกเขาพูดต่อต้านพวกท่านว่า
เป็นพวกคนทาํสิ'งชั'วร้ายนั1น โดยการกระ
ทาํดีทั1งหลายของพวกท่าน ซึ'งพวกเขาจะ
ได้เห็น พวกเขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าใน
วันแห่งการทรงเยี'ยมเยียน

จงเชื�อฟังผูป้กครอง
และกฎหมายของประเทศ

�8 จงยอมจาํนนตัวเองต่อบรรดากฎของ
มนุษย์เพราะเห็นแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่
ว่าจะต่อกษัตริย์ ในฐานะเป็นผู้มีอาํนาจ
สงูสดุ
�; หรือต่อบรรดาเจ้าเมือง เหมือนอย่าง
คนเหล่านั1นที'ถูกส่งไปโดยผู้นั1น เพื'อการ
ลงโทษบรรดาคนทาํสิ'งชั' วร้าย และเพื' อ
การยกย่องบรรดาคนที'กระทาํดี
�= เพราะพระประสงค์ของพระเจ้ากเ็ป็น
ดังนั1นแหละ เพื' อโดยการกระทาํดี พวก
ท่านจะระงับความโง่ของบรรดาคนโฉด
เขลาให้สงบลง
�@ ดุจคนที'เป็นไท และไม่ใช้เสรีภาพของ
พวกท่านเป็นสิ' งที' ปกคลุมความมุ่ งร้าย
แต่ในฐานะผู้รับใช้ทั1งหลายของพระเจ้า
�A จงให้เกียรติมนุษย์ทุกคน จงรัก
บรรดาพี' น้อง จงยาํเกรงพระเจ้า จงให้
เกียรติกษัตริย์
�D คนรับใช้ทั1งหลาย จงนอบน้อมต่อ
บรรดานายของพวกท่านด้วยความยาํเกรง
ทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะต่อคนดีและสุภาพ
อ่อนโยนเท่านั1น แต่ต่อคนตลบตะแลง

ด้วย
�E ด้วยว่านี' เป็นสิ'งที'สมควรแก่คาํขอบ
คุณ ถ้าผู้ใดเพราะเห็นแก่จิตสาํนึกที'มีต่อ
พระเจ้า ยอมสู้ทนความทุกข์ใจ โดยทน
ทุกข์อย่างไม่เป็นธรรม
,F ด้วยว่าจะเป็นที'สรรเสริญอะไรเล่า ถ้า
เมื'อพวกท่านถูกตีเพราะเหตุบรรดาความ
ผิดพลาดของพวกท่าน พวกท่านกท็นการ
ถูกตีนั1นด้วยความอดทน แต่ว่าถ้าเมื' อ
พวกท่านกระทาํการดี และทนทุกข์เพราะ
เหตุการกระทาํดีนั1น พวกท่านกรั็บเอา
ด้วยความอดทน สิ'งนี1 แหละเป็นที'ชอบ
พระทยัของพระเจ้า
,� ด้วยว่าพวกท่านได้ถูกเรียกไว้สาํหรับ
การนี1 นั'นเอง เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรง
ทนความทุกข์ทรมานเพื' อพวกเราเช่นกัน
โดยมอบแบบอย่างไว้แก่พวกเรา เพื' อ
พวกท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระ
องค์
,, ผู้ไม่ได้ทรงกระทาํบาปเลย และไม่ได้
พบอุบายในพระโอษฐ์ของพระองค์เลย
,8 ผู้ซึ'งเมื'อพระองค์ทรงถูกด่าว่า กไ็ม่ได้
ทรงด่าว่ากลับเลย เมื' อพระองค์ทรงทน
ทุกข์ พระองค์กไ็ม่ได้ทรงคุกคาม แต่ทรง
มอบพระองค์ไว้แด่พระองค์ผู้ทรงพิพาก-
ษาอย่างชอบธรรม
,; พระองค์เองได้ทรงรับแบกบรรดา
บาปของพวกเราไว้ในพระกายของพระ
องค์เองที'ต้นไม้นั1น เพื'อว่าพวกเรา ที'ตาย
ต่อบาปทั1งหลายแล้ว ควรจะดาํเนินชีวิต
ไปสู่ความชอบธรรม โดยรอยเฆี' ยนของ

(�,) มธ =:�@; E:D; ฟป ,:�= (�8) มธ ,,:,� (�@) รม @:�;, ,F, ,,; กท =:�8 (�A) สภษ ,;:,�
(�D) อฟ @:=-D  (�E) มธ =:�F (,F) ลก @:8,-8; (,�) มธ �@:,;; � ยน ,:@
(,,) อสย =8:E (,8) อสย =8:A; ลก ,8:;@ (,;) อสย =8:=; รม A:@; ฮบ E:,D

 60_1pet.pub 
 page 4

 Thursday, May 4, 2023 09:36 



หน้า 2418� เปโตร ,-8

พระองค์ พวกท่านจึงได้รับการรักษาให้
หาย
,= เพราะว่าพวกท่านเคยเป็นเหมือนแกะ
ที'พลัดฝูงไป แต่บัดนี1 ได้กลับมาหาพระ
ผู้เลี1 ยง และผู้ดูแลแห่งจิตวิญญาณของ
พวกท่านแล้ว

บทที� 4
ภรรยาที�เป็นคริสเตียน

จงเชื�อฟังสามีที�ยงัไม่เชื�อ
เพื�อช่วยนาํสามีใหม้าถึงความรอด

� เช่นกัน พวกท่าน ภรรยาทั1งหลาย จง
นบนอบเชื'อฟังสามีของพวกท่าน เพื' อว่า
ถ้าคนหนึ'งคนใดไม่เชื'อฟังพระวจนะ พวก
เขาโดยปราศจากพระวจนะนั1น จะได้ถูก
จูงใจโดยการประพฤติของภรรยาด้วย
, ขณะที'พวกเขาสงัเกตดูการประพฤติอัน
บริสุทธิ4ของพวกท่าน พร้อมด้วยความยาํ
เกรง
8 ซึ' งการประดับกายของพวกท่านนั1น
อย่าให้เป็นการประดับภายนอก ของการ
ถักผม และของการสวมใส่เครื' องทองคาํ
หรือของการนุ่งห่มเครื'องแต่งกาย
; แต่จงให้เป็นมนุษย์แห่งใจที'ซ่อนไว้ ใน
สิ'งที' ไม่รู้ เสื'อมสลาย คือเครื' องประดับ
แห่งจิตใจที'อ่อนสภุาพและสงบเสงี'ยม ซึ'ง
ในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ' งที' มี
ราคามาก
= ด้วยว่าตามอย่างนี1  ในครั1 งโบราณ
บรรดาสตรีผู้บริสุทธิ4ก็เช่นกัน ผู้ซึ' งได้
วางใจในพระเจ้า ได้ประดับกายของตน
เอง โดยนบนอบเชื'อฟังสามีของตน

@ เหมือนนางซาราห์ได้เชื' อฟังอับราฮัม
โดยเรียกท่านว่านาย พวกท่านก็เป็นลูก
หลานของนาง ตราบใดที'พวกท่านประ-
พฤติดี และไม่หวาดกลัวพร้อมด้วยการ
ตกตะลึงใด ๆ
A เช่นกัน พวกท่าน สามีทั1งหลาย จง
อาศัยอยู่กับพวกนางตามความรู้  โดยให้
เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึ'งเป็นภาชนะที'
อ่อนแอกว่า และเหมือนเป็นคู่ทายาทของ
พระคุณแห่งชีวิตด้วยกัน เพื' อบรรดา
คาํอธิษฐานของพวกท่านจะไม่ถูกขัดขวาง

จงกระทําการดี
D สุดท้ายนี1  พวกท่านทุกคนจงเป็นนํ1า
หนึ'งใจเดียวกัน โดยเห็นอกเห็นใจซึ'งกัน
และกัน จงรักกันฉันพี'น้อง จงมีความสง
สาร จงมีความสภุาพนอบน้อม
E อย่าทาํการร้ายตอบแทนการร้าย หรือ
อย่าด่าตอบแทนการด่า แต่ตรงกันข้าม
จงอวยพร โดยรู้ อยู่ว่าพวกท่านถูกเรียก
ให้กระทาํเช่นนั1น เพื' อพวกท่านจะได้รับ
พระพรเป็นมรดก
�F เพราะว่า ‘ผูที้.จะรกัชีวิตและเห็นวนัทั�ง
หลายที.ดี จงใหผู้น้ั �นระงับลิ� นของตนไว ้
จากความชั.วรา้ย และระงับริมฝีปากของ
ตนไวเ้พื.อริมฝีปากนั�นจะไม่กล่าวคําอุบาย
ใด ๆ เลย
11 จงใหเ้ขาหลีกหนีความชั.วรา้ยและกระ
ทําความดี จงใหเ้ขาแสวงหาความสงบสุข
และติดตามความสงบสุขนั�น
12 เพราะวา่พระเนตรขององค์พระผูเ้ป็น
เจา้เฝ้าดูบรรดาคนชอบธรรม และพระ

(,=) อสย =8:=-@ (�) ปฐก 8:�@; มธ �D:�=; � คร A:�@ (,) � ปต ,:�, (8) อสย 8:�D; � ทธ ,:E
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กรรณของพระองค์ สดั บฟั งบรรดาคํา
อธิษฐานของพวกเขา แต่พระพักตร์องค์
พระผูเ้ป็นเจา้ตั�งต่อสูก้ับคนทั�งหลายที.ทํา
ความชั.วรา้ย’
�8 และผู้ใดเล่าเป็นคนที'จะทาํร้ายพวก
ท่านได้ ถ้าพวกท่านเป็นผู้ติดตามสิ'งที'ดี
�; แต่ถ้าพวกท่านทนทุกข์เพราะเห็นแก่
ความชอบธรรม พวกท่านกเ็ป็นสุข และ
อย่ากลัวคาํขู่ของพวกเขา และอย่าเดือด
ร้อนใจเลย
�= แต่จงเคารพยาํเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าในใจของพวกท่าน และจงเตรียม
พร้อมเสมอที' จะให้คาํตอบแก่ทุกคนที'
ถามพวกท่านถึงเหตุผลแห่งความหวังที'มี
อยู่ในพวกท่าน ด้วยความอ่อนสภุาพและ
ความยาํเกรง
�@ โดยมีจิตสาํนึกอันดี เพื'อในขณะที'เขา
เหล่านั1นพูดใส่ร้ายพวกท่าน เหมือนใส่
ร้ายบรรดาคนกระทาํความชั' วร้าย พวก
เขาจะได้มีความละอาย ที'กล่าวหาการกระ
ทาํดีของพวกท่านในพระคริสต์อย่างเป็น
เทจ็
�A เพราะว่า ถ้าพระประสงค์ของพระเจ้า
เป็นเช่นนั1น การที'พวกท่านทนความทุกข์
ยากเพราะการทาํดีก็ดีกว่าทนทุกข์เพราะ
การทาํชั'ว

พระคริสตโ์ดยเดชพระวิญญาณ
ไดเ้ทศนาโดยทางโนอาห์

�D ด้วยว่า พระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกข์
ครั1 งเดียวเพื' อบาปทั1งหลายเช่นกัน ผู้
ชอบธรรมเพื' อผู้ไม่ชอบธรรม เพื' อพระ

องค์จะได้ทรงนาํพวกเราไปถึ งพระเจ้ า
โดยทรงถูกทาํให้ถึงแก่ความตายในเนื1 อ
หนัง แต่ทรงถูกทาํให้มีชีวิตขึ1 นโดยพระ
วิญญาณ
�E โดยพระวิญญาณเช่นกัน พระองค์ได้
เสด็จไปและประกาศแก่บรรดาจิตวิญ-
ญาณที'ติดคุกอยู่
,F ซึ'งแต่ก่อนไม่ได้เชื'อฟัง ขณะเมื'อครั1ง
หนึ' งความอดกลั1นพระทัยของพระเจ้าได้
รอคอยในวันเวลาของโนอาห์ ขณะเรือนั1น
กาํลังถูกจัดเตรียม ซึ'งในเรือนั1นมีน้อยคน
คือแปดชีวิตที'ได้รอดจากนํ1า
,� ภาพจาํลองนั1นที'บัพติศมาแสดง บัดนี1
ก็ช่วยพวกเราให้รอดเช่นกัน (ไม่ใช่การ
เอาความโสโครกแห่งเนื1 อหนังออกไป แต่
เป็นคาํตอบของจิตสาํนึกอันดีที'มีต่อพระ
เจ้า) โดยการคืนพระชนม์ของพระเยซู
คริสต์
,, ผู้ได้เสด็จเข้าในสวรรค์แล้ว และ
สถิตอยู่ เบื1 องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า
พวกทูตสวรรค์และบรรดาผู้มีอาํนาจและ
ผู้ มีฤทธิ4 เดชทั1 งหลายได้ถูกทาํให้อยู่ ใต้
อาํนาจของพระองค์แล้ว

บทที� 9
หนา้ที�ของคริสเตียน

� เพราะฉะนั1น เหมือนที'พระคริสต์ได้
ทรงทนทุกข์ในเนื1 อหนังเพื' อพวกเราแล้ว
พวกท่ านจงคาดอาวุ ธไว้ ด้ วยความคิ ด
อย่างเดียวกันด้วย เพราะว่าผู้ที'ได้ทนทุกข์
ในเนื1 อหนังกไ็ด้งดเว้นจากบาปแล้ว
, เพื'อเขาจะได้ไม่ดาํเนินชีวิตแห่งวันเวลา
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ของเขาที' ยั งเหลืออยู่ ในเนื1 อหนั งตาม
บรรดาราคะตัณหาของมนุษย์อีกต่อไป
แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า
8 ด้วยว่าเวลาที'ผ่านไปในชีวิตของพวกเรา
นั1น อาจจะเพียงพอสาํหรับพวกเราแล้วใน
การได้กระทาํความประสงค์ของคนต่าง
ชาติ เมื'อพวกเราเคยดาํเนินในการลามก
บรรดาราคะตัณหา การดื'มเหล้าองุ่นมาก
เกินไป การสาํมะเลเทเมาทั1งปวง เลี1 ยง
กันอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยทั1งหลาย และ
บรรดาการไหว้รูปเคารพอันน่าสะอิดสะ-
เอียน
; ในเรื'องนี1พวกเขาคิดว่า เป็นสิ'งที'แปลก
ประหลาดที' พวกท่านไม่วิ' งไปพร้อมกับ
พวกเขาสู่ การอลหม่านอันเกินควรแบบ
เดียวกันนั1น โดยกล่าวร้ายพวกท่าน
= ผู้ซึ'งจะให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้ว
ที'จะทรงพิพากษาคนเป็นและคนตาย
@ เพราะว่าด้วยเหตุนี1 เอง ข่าวประเสริฐ
จึงได้ถูกประกาศแก่คนทั1งหลายที'ตายไป
แล้วด้วย เพื' อพวกเขาจะได้ถูกพิพากษา
ตามอย่างมนุษย์ในเนื1 อหนัง แต่มีชีวิตอยู่
ตามอย่างพระเจ้าในจิตวิญญาณ
A แต่วาระสดุท้ายของสิ'งทั1งปวงใกล้จะถึง
แล้ว เหตุฉะนั1นพวกท่านจงมีสติสัมป-
ชัญญะ และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน
D และยิ'งกว่าสิ'งทั1งหมด จงมีความรักอัน
ร้อนรนในท่ามกลางพวกท่าน ด้วยว่า
ความรักจะปกปิดบาปอันมากมายไว้
E จงต้อนรับเลี1 ยงดูซึ' งกันและกัน โดย
ปราศจากการบ่น

�F ตามที'ทุกคนได้รับของประทานแล้ว ก็
ให้เจือจานของประทานนั1นแก่กันและกัน
เหมือนอย่างบรรดาคนต้นเรือนที' ดีแห่ง
พระคุณอเนกอนันต์ของพระเจ้า
�� ถ้าผู้หนึ'งผู้ใดจะกล่าว กจ็งให้เขากล่าว
เหมือนเป็นบรรดาพระโอวาทของพระเจ้า
ถ้าคนใดปรนนิบัติ ก็จงให้เขาปรนนิบัติ
ตามความสามารถซึ' งพระเจ้าโปรดประ
ทานนั1น เพื' อว่าในสิ'งทั1งปวงพระเจ้าจะ
ทรงได้รับเกียรติโดยทางพระเยซูคริสต์
การสรรเสริญและไอศวรรยานุภาพจงมี
แด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็น
นิตย์ เอเมน

ผูเ้ชื�อจงอย่าทอ้ใจ
�, พวกท่านที' รัก อย่าคิดว่าเป็นสิ'งที'
แปลกประหลาดเกี' ยวกับการทดลองอัน
ร้อนแรงที' เกิดขึ1 นเพื' อลองใจพวกท่ าน
ราวกับว่าเหตุการณ์อันแปลกประหลาดได้
เกิดขึ1 นแก่พวกท่าน
�8 แต่จงปีติยินดีเถิด ด้วยว่าพวกท่าน
เป็นผู้มีส่วนแห่งการทนทุกข์ต่าง ๆ ของ
พระคริสต์ เพื' อว่าเมื'อสง่าราศีของพระ
องค์จะถูกเปิดเผย พวกท่านก็จะมีความ
ยินดีพร้อมกับความชื'นบานยิ'งนักด้วย
�; ถ้าพวกท่านถูกด่าว่าเพราะพระนาม
ของพระคริสต์ พวกท่านกเ็ป็นสขุ ด้วยว่า
พระวิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้า
ทรงสถิตอยู่บนพวกท่าน ฝ่ายพวกเขา
พระองค์กถู็กกล่าวร้าย แต่ฝ่ายพวกท่าน
พระองค์กท็รงได้รับเกียรติ
�= แต่อย่าให้คนหนึ' งคนใดในพวกท่าน

(=) กจ �F:;,; รม �;:E (@) รม D:E; กท =:,= (A) รม �8:��; ฮบ E:,@; ยก =:D-E
(D) สภษ �F:�,; � คร �8:; (E) , คร E:A; � ทธ 8:, (�F) มธ ,;:;=; รม �,:@-D
(��) � คร �F:8�; อฟ ;:,E (�8) , ทธ ,:�,; ยก �:, (�;) มธ =:��, �@; ลก @:,,
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ได้รับโทษฐานเป็นฆาตกร หรือเป็นขโมย
หรือเป็นคนทาํชั'วร้าย หรือเป็นคนที'เที'ยว
ยุ่งกับธุระของคนอื'นเลย
�@ แต่ถ้าผู้ใดทนความทุกข์ยากในฐานะ
เป็นคริสเตียน ก็อย่าให้ผู้นั1นมีความละ
อายเลย แต่จงให้เขาถวายเกียรติแด่พระ
เจ้าเพราะเหตุนี1
�A ด้วยว่าถึงเวลาแล้วที'การพิพากษาจะ
ต้องเริ' มตั1 งต้นที' ครอบครัวของพระเจ้า
และถ้าการพิพากษานั1นเริ'มต้นที'พวกเรา
ก่อน ปลายทางของคนเหล่านั1นที' ไม่เชื' อ
ฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่าง
ไร
�D และถ้าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้
อย่างยากเยน็แล้ว คนอธรรมและคนบาป
จะปรากฏอยู่ที'ไหน
�E เหตุฉะนั1น จงให้คนทั1งหลายที'ทน
ความทุกข์ยากตามพระประสงค์ของพระ
เจ้า ฝากการพิทักษ์รักษาจิตใจของตนไว้
กับพระองค์ในการกระทาํดี เหมือนฝากไว้
กับผู้ทรงเนรมิตสร้างที'สตัย์ซื'อเถิด

บทที� :
จงเตรียมพรอ้มสําหรบั

การเสด็จมาของพระคริสต์
� ข้าพเจ้าจึงเตือนสติบรรดาผู้ปกครอง
ซึ'งอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ซึ'งข้าพเจ้าเป็น
ผู้ปกครองคนหนึ'งเช่นกัน และเป็นพยาน
ถึงบรรดาความทุกข์ทรมานของพระคริสต์
และเป็นผู้เข้าส่วนแห่งสง่าราศีที'จะถูกเปิด
เผยด้วย
, จงเลี1 ยงฝูงแกะของพระเจ้าซึ' งอยู่ท่าม

กลางพวกท่าน โดยเอาใจใส่ดูแลฝูงแกะ
นั1น ไม่ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วยความ
เต็มใจ ไม่ใช่เพื' อทรัพย์สิ'งของอันเป็น
มลทนิ แต่ด้วยใจพร้อม
8 และไม่ใช่เหมือนเป็นพวกเจ้านายที'อยู่
เหนือทายาททั1งหลายของพระเจ้า แต่เป็น
แบบอย่างแก่ฝูงแกะนั1น
; และเมื' อพระผู้เลี1 ยงใหญ่จะเสด็จมา
ปรากฏ พวกท่านจะรับมงกุฎแห่งสง่าราศี
ที'ไม่ร่วงโรยเลย
= เช่นกัน พวกท่านที' อ่อนอาวุโส ก็จง
นอบน้อมต่อผู้อาวุโส ใช่แล้ว จงให้พวก
ท่านทุกคนยอมอยู่ใต้บังคับต่อกันและกัน
และจงคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจ ด้วย
ว่าพระเจ้าทรงต่อต้านคนเหล่านั1นที'ทะนง
ตัว และประทานพระคุณแก่คนทั1งหลายที'
ถ่อมใจลง
@ เหตุฉะนั1น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภาย
ใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ4ของพระเจ้า เพื'อ
พระองค์จะได้ทรงยกย่องพวกท่านขึ1 นใน
เวลาอันควร
A โดยละบรรดาความกระวนกระวายของ
พวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์
ทรงห่วงใยพวกท่าน
D จงมีสติสัมปชัญญะ จงระวังระไวให้ดี
ด้วยว่าปฏิปักษ์ของพวกท่าน คือพญา-
มาร  ดุจสิงโตที'คาํราม เดินไปรอบ ๆ
โดยเสาะหาคนที'มันจะกัดกินได้
E จงต่อต้านมันอย่างมั'นคงในความเชื' อ
นั1น โดยรู้ อยู่ว่า บรรดาความยากลาํบาก
แบบเดียวกันก็สาํเร็จในพี' น้องทั1 งหลาย

(�A) อสย �F:�, (�E) สดด 8A:= (�) มธ ,@:8A (,) ยน ,�:�@; กจ ,F:,D
(8) สดด 88:�,; อสค 8;:;; มธ ,F:,=; ยน �8:�=; ฟป 8:�A; � ธส �:A; , ธส 8:E
(;) , ทธ ;:D; ฮบ �8:,F; � ปต ,:,= (=) สภษ 8:8;; อสย =A:�=; รม �,:�F
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ของพวกท่านที'อยู่ในโลกเช่นเดียวกัน
�F แต่ขอให้พระเจ้าแห่งพระคุณทั1งสิ1น ผู้
ได้ทรงเรียกพวกเราให้เข้าในสง่าราศีอัน
นิรันดร์ของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์
หลังจากที'พวกท่านได้ทนทุกข์อยู่หน่อย
หนึ' งแล้ว โปรดทาํให้พวกท่านดีพร้อม
ให้ตั1 งมั'นคง ให้มีกาํลังมากขึ1 น ให้พวก
ท่านหนักแน่นไม่คลอนแคลน
�� ขอสง่าราศีและไอศวรรยานุภาพจงมี
แด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์และเป็น
นิตย์ เอเมน
�, โดยสิลวานัส พี' น้องสัตย์ซื'อคนหนึ'ง
แก่พวกท่าน ตามที'ข้าพเจ้าเชื'อนั1น ข้าพ

เจ้าได้เขียนมาอย่างย่อ ๆ โดยเตือนสติ
และเป็นพยานว่านี'แหละคือพระคุณที'แท้
จริงของพระเจ้า ซึ'งพวกท่านกยื็นหยัดอยู่
ในพระคุณนั1น
�8 คริสตจักรที' เมืองบาบิโลน ซึ' งถูก
เลือกสรรไว้พร้อมกับพวกท่าน ฝาก
ความคิดถึงมายังพวกท่าน และมาระโก
บุตรชายของข้าพเจ้ากฝ็ากความคิดถึงมา
ยังพวกท่านด้วย
�; พวกท่านจงทักทายปราศรัยกันและ
กันด้วยการจุบแห่งความรัก ขอสันติสุข
ดาํรงอยู่กับพวกท่านทุกคนที' อยู่ ในพระ
เยซูคริสต์ เอเมน

(�F) � คร �:E (��) วว �:@
(�,) กจ ,F:,;; , คร �:�E
(�8) กจ �,:�,, ,=; �=:8A, 8E
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