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จดหมายฝากฉบับแรก
ของท่านเปโตร
บทนําสู่ 1 เปโตร: เห็นได้ ชัดว่ าพระธรรม 1 เปโตร ถูกเขียนโดยอัครสาวกเปโตร ท่ านน่ า
จะเขียนจดหมายฝากฉบับนีม% าจากกรุ งบาบิโลนซึ, งถูกอ้ างอิ งถึงใน 5:13 (ไม่ มีบนั ทึกในพระ
คัมภีร์เลยว่ าเปโตรเคยไปที,กรุ งโรม) พระธรรมเล่ มนีถ% ูกเขียนขึน% ในราวๆปี ค.ศ. 60 ถึง “พวกที,
กระจัดกระจายไป” ในดินแดนที, ปัจจุบนั นีเ% ราเรี ยกว่ า ประเทศตุรกี (แคว้ นปอนทัส แคว้ นกาลา
เทีย แคว้ นคัปปาโดเซี ย แคว้ นเอเชี ย และแคว้ นบิธีเนีย) สิ บสองข้ อแรกของบทที, 1 มีลักษณะ
เป็ นหลักคําสอน แต่ เนือ% หาส่ วนที,เหลือของพระธรรมนีม% ีลกั ษณะเป็ นหลักปฏิบัติ โดยพูดถึง
ปั ญหาที,เกิดขึน% ทุกวันในชี วิตคริ สเตียน
ใจความสําคัญเรื, องหนึ,งที, พบเห็นชัดเจนก็คือ ‘ความทุกข์ ’ ในชี วิตคริ สเตียน ถึงแม้ ว่า
พวกเราทุกวันนีใ% นอเมริ กาไม่ ได้ ทนทุกข์ มากนักในฐานะเป็ นคริ สเตียน แต่ พี,น้องของเราทั,วโลก
ตลอดทุกยุคทุกสมัยก็มกั ต้ องเสี ยอะไรบางอย่ างไปเพื,อแลกกับการเป็ นคริ สเตียน
*****
ภาพรวมของ 1 เปโตร 1: บทแรกของจดหมายฝากฉบับนีม% ีเนือ% หาเกี,ยวกับความรอด
โดยรวมถึงการทรงเลือก, การทรงสร้ างใหม่ , ความรอดไม่ หลุดหาย ฯลฯ จากนั%นเปโตรก็หันไป
เน้ นเรื, องการทนทุกข์ เพื,อพระคริ สต์ เนือ% หาส่ วนที,เหลือของบทนีพ% ูดถึงคําสั,งเชิ งหลักปฏิบตั ิ
ต่ างๆเกี,ยวกับชี วิตคริ สเตียนซึ, งรวมถึงหัวข้ อที, สูงส่ งต่ างๆ เช่ น การทรงไถ่ และการทรงสร้ าง
ใหม่ ด้วย จากนั%นเปโตรก็นาํ เสนอคําสั,งต่ างๆหรื อคําบัญชาต่ างๆซึ, งเราผู้เป็ นคริ สเตียนต้ องปฏิ บตั ิ
ตามในการดําเนินชี วิตแต่ ละวันของเรา นี,อาจเรี ยกได้ ว่าเป็ นบัญญัติของพระคริ สต์ (กาลาเทีย

6:2) ขณะที,เราอ่ านต่ อไปใน 1 เปโตร 1 ท่ านก็พดู ถึงหลักการเรื, องความเชื, อฟั ง, การรั กซึ, งกัน
และกัน, การบังเกิดใหม่ และพระวจนะของพระเจ้ า
1 ปต 1:1

จดหมายฝากฉบับนี,ข, ึนต้นด้วยการประกาศว่าใครเป็ นผูแ้ ต่งและผูร้ ับ

จดหมาย เปโตร อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน พวกทีก ระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้ นปอนทัส
แคว้นกาลาเทีย แคว้ นคัปปาโดเซีย แคว้ นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย เปโตรเรี ยกตัวเองอย่างเหมาะ
สมแล้วว่า “อัครสาวกของพระเยซูคริ สต์” เปโตรเป็ นหนึ:งในอัครสาวกสิ บสองคนของพระเยซู
คริ สต์ อัครสาวกคือผูท้ ี:ได้เห็นการฟื, นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริ สต์และเป็ นผูท้ ี:พระองค์ทรง
เลือกเป็ นพิเศษให้เป็ นผูน้ าํ ข่าวประเสริ ฐไปป่ าวประกาศ มันเป็ นตําแหน่งพิเศษที:มีแต่ในคริ สต
จักรยุคต้นเท่านั,น ตําแหน่งนี,หมดไปเมื:ออัครสาวกแต่ละคนล้มหายตายจากไป
จดหมายฝากฉบับนี,จึงถูกเขียนถึง “พวกที:กระจัดกระจายไปอยูใ่ นแคว้นปอนทัส แคว้น
กาลาเทีย แคว้นคัปปาโดเซีย แคว้นเอเชีย และแคว้นบิธีเนีย” คําที:แปลว่า พวก...ทีไ ปอยู่
(พาเระพิเดมอส) มีความหมายว่า ‘คนที:อยูต่ ่างแดน’ หรื อ ‘พวกนักเดินทาง’ (ดู ฮีบรู 11:13) คําที:
แปลว่า กระจัดกระจาย (ดิอาสพอรา) เป็ นที:มาของคําว่า diaspora คํานี,จนถึงปัจจุบนั ก็สื:อความ
หมายถึงพวกยิวอยู่ แม้กระทัง: ในสมัยนั,นพวกยิวก็พดู ถึง diaspora (การกระจัดกระจาย) ของพวก
เขา ซึ:งเป็ นการอ้างอิงถึงการตกไปเป็ นเชลยยังกรุ งบาบิโลน อย่างไรก็ตามตรงนี,เห็นได้ชดั ว่าเป
โตรกําลังเขียนถึงคริ สเตียน ถึงแม้วา่ ส่ วนใหญ่แล้วพวกเขาน่าจะเป็ นผูเ้ ชื:อชาวยิวก็ตาม ดังนั,นใน
ฐานะเป็ นคริ สเตียน โลกนี,จึงไม่ใช่บา้ นของเรา เราเป็ นแค่นกั เดินทางที:มาใช้ชีวติ ชัว: คราวในโลก
ปัจจุบนั นี,เท่านั,น พื,นที:ทางภูมิศาสตร์ต่างๆที:ถูกเอ่ยถึงอยูท่ างทิศตะวันออกของจักรวรรดิโรมัน
ในภูมิศาสตร์ปัจจุบนั มันก็คงเทียบเท่าได้กบั ประเทศตุรกี
1 ปต 1:2

ซึงทรงเลือกไว้ แล้วตามทีพ ระเจ้ าพระบิดาได้ ทรงล่ วงรู้ ไว้ ก่อน โดยพระ

วิญญาณได้ ทรงชําระ ให้ บังเกิดความนบนอบเชือฟัง และให้ รับการประพรมด้ วยพระโลหิตของ
พระเยซูคริสต์ ขอให้ พระคุณและสันติสุขบังเกิดทวีคูณแก่ ท่านทั3งหลายเถิด

อัครสาวกท่านนี,จึงเรี ยกผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี,วา่ เป็ นผูท้ ี: “ทรงเลือกไว้แล้วตามที:
พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู ้ไว้ก่อน” คําที:แปลว่า ทรงเลือกไว้ แล้ว (เอะคเล็คทอส) มีความหมาย
ว่า ‘ที:ถูกเลือกไว้แล้ว’ คําที:แปลว่า ล่ วงรู้ ไว้ ก่อน (พรอกโนซิ ส) และมีความหมายว่า ‘ดําริ ไว้ล่วง
หน้า’ ดังนั,นเราอ่านได้วา่ พระเจ้าได้ทรงเลือกเราไว้แล้วตามที:พระองค์ได้ทรงดําริ ไว้ล่วงหน้า
พระคุณของพระเจ้าช่างอุดมอะไรเช่นนี, ในการทรงดําริ ล่วงหน้าของพระองค์ พระองค์ได้ทรง
ทราบทุกอย่างเกี:ยวกับสภาพอันบาปหนาและน่าสมเพชของเรา กระนั,นพระองค์กย็ งั ทรงเลือก
เรา
ให้เราสังเกตด้วยว่าการทรงเลือกของพระเจ้ามุ่งเน้นที: “พวกที:กระจัดกระจาย” (คือ
พหูพจน์แทนที:จะเป็ นเอกพจน์) ประเด็นก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงเลือกเจ้าสาวให้พระบุตรของ
พระองค์แล้ว การทรงเลือกในพระคัมภีร์เกือบทุกครั,งจะมีลกั ษณะเป็ นกลุ่มคนมากกว่าเป็ นแต่ละ
บุคคล พระเจ้าได้ทรงเลือกประชาชาติหนึ,งในอิสราเอล พระองค์ได้ทรงเลือกกลุ่มคนที,เป็ นผู้เชื, อ
ในคริ สตจักร ความจริ งอันแสนวิเศษเกี:ยวกับพระกายของพระคริ สต์กค็ ือว่า ผูใ้ ดใคร่ มาก็มาได้
เปโตรกล่าวต่อไปว่า การทรงเลือกของเรานั,นเป็ นมา “โดยพระวิญญาณได้ทรงชําระ ให้
บังเกิดความนบนอบเชื:อฟัง” ตอนที:เราได้รับความรอด พระวิญญาณบริ สุทธิ;ของพระเจ้าก็ได้
ทรงชําระเรา นัน: คือพระองค์ได้ทรงทําให้เราบริ สุทธิ;ในสายพระเนตรของพระเจ้าในตําแหน่ง
ของเราในพระคริ สต์ต่อเบื,องพระพักตร์พระเจ้า ให้เราสังเกตว่าเราได้ถูกชําระแล้วให้ บงั เกิด
ความนบนอบเชื, อฟั ง เราจึงถูกเลือกและถูกชําระแล้วโดยพระเจ้าเพือ: ที:เราจะได้เชื:อฟังพระเจ้า
นี:เป็ นมาโดย “การประพรมด้วยพระโลหิ ตของพระเยซูคริ สต์” ดังนั,น การทรงเลือกของ
เราและการทรงชําระเราให้บริ สุทธิ; จึงเป็ นมาโดยการประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริ สต์
นี:หมายถึงตอนที:พระองค์ทรงประพรมพระโลหิตของพระองค์ลงบนพระที:นง:ั กรุ ณาในสวรรค์
อันเป็ นการลบมลทินบาปของเราชัว: นิรันดร์ พระองค์ทรงกระทําเช่นนี,หลังเหตุการณ์ตรึ ง
กางเขนและในช่วงเวลาสามวันก่อนทรงฟื, นคืนพระชนม์ การกระทําเช่นนี,ถกู แสดงให้เห็นเป็ น
ภาพในตัวมหาปุโรหิตสมัยพระคัมภีร์เดิมในวันทําการมลทิน (ยม คิปปูร์) และประพรมเลือด

ของเครื: องบูชาไถ่บาปบนพระที:นง:ั กรุ ณาในพลับพลา อันเป็ นการลบมลทินบาปของประชาชน
สําหรับปี นั,นๆ เปโตรน่าจะกําลังเขียนถึงพวกผูเ้ ชื:อชาวยิวซึ:งคุน้ เคยกับธรรมเนียมปฏิบตั ิของ
พวกยิวในพระคัมภีร์เดิม กล่าวอีกนัยหนึ:ง ความรอด, การชําระให้บริ สุทธิ;, และการทรงเลือก
ต่างมีพ,ืนฐานอยูบ่ นพระโลหิตที:ไหลออกของพระเยซูคริ สต์ท, งั สิ, น!
เปโตรปิ ดท้ายบทนําอันไพเราะนี,ดว้ ยคําทูลขอที:ไพเราะไม่แพ้กนั “ขอให้พระคุณและ
สันติสุขบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทั,งหลายเถิด” เช่นเดียวกับในจดหมายฝากของพระคัมภีร์ใหม่หลาย
ฉบับ เปโตรขึ,นต้นจดหมายฝากของท่านด้วยการทูลขอพระคุณและสันติสุขของพระเจ้าให้แก่ผู ้
ที:ท่านเขียนหา แน่ทีเดียวที:พระคุณและสันติสุขเป็ นคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณอันลํ,าค่าที:คริ สเตียนที:
บังเกิดใหม่แล้วทุกคนสามารถทูลขอได้
1 ปต 1:3

เปโตรจึงสรรเสริ ญพระเจ้าพระบิดาสําหรับพระมหากรุ ณาของพระองค์

จงถวายสรรเสริญแด่ พระเจ้ าพระบิดาแห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ผู้ได้ ทรงพระ
มหากรุณาแก่เรา ทรงโปรดให้ เราบังเกิดใหม่ เข้ าสู่ ความหวังใจอันมีชีวติ อยู่ โดยการคืนพระชนม์
จากความตายของพระเยซูคริสต์ นี:อา้ งอิงโดยตรงถึงการบังเกิดใหม่และอาจแปลเช่นนั,นได้ดว้ ย
คําที:แปลว่า ทรงโปรดให้ เราบังเกิดใหม่ (อานาเก็นนาโอ) หมายความว่า ‘เกิดอีกที’ เราจึงบังเกิด
ใหม่แล้ว “เข้าสู่ ความหวังใจอันมีชีวติ อยู”่ ซึ:งเป็ นมา “โดยการคืนพระชนม์จากความตายของ
พระเยซูคริ สต์” ดังนั,นความหวังและการบังเกิดใหม่ของเราจึงมีพ,ืนฐานอยูบ่ นการฟื, นคืน
พระชนม์ของพระเยซูคริ สต์ เป็ นหลักหมุดและหลักสําคัญแห่งหลักคําสอนของคริ สเตียน
ทั,งหมด
1 ปต 1:4

ท่านกล่าวต่อไป พระเจ้าไม่เพียงทรงให้เราบังเกิดใหม่สู่ (1) ความหวังใจ

อันมีชีวติ อยูเ่ ท่านั,น แต่ (2) เพือ ให้ ได้ รับมรดกซึงไม่ รู้ เปื อยเน่ า ปราศจากมลทินและไม่ ร่วงโรย
พระเจ้าไม่เพียงทรงเลือกเราให้มาถึงความรอดเท่านั,นแต่ให้มาถึงมรดกนิรันดร์ที:จะไม่ถูกหัก
ภาษี ไม่เสื: อมสลาย และไม่สูญค่าลงด้วย นอกจากนี,มรดกนี,กไ็ ด้ รักษาไว้ในสวรรค์ เพือ ท่ านทั3ง

หลาย ดังนั,นความรอดของเราจึงไม่ใช่แค่ความหวังใจอันมีชีวติ ในเรื: องชีวติ นิรันดร์ในตอนนี,
เท่านั,น แต่รวมถึงมรดกนิรันดร์ที:เราจะได้รับเมื:อไปถึงสวรรค์ดว้ ย
1 ปต 1:5

ซึงเป็ นผู้ทฤี ทธิ=เดชของพระเจ้ าได้ ทรงคุ้มครองไว้ ด้วยความเชือให้ ถึง

ความรอด ซึงพร้ อมแล้วทีจ ะปรากฏในวาระสุ ดท้าย คําที:แปลว่า ได้ ทรงคุ้มครองไว้ (ฟรออูเระ
โอ) มีความหมายว่า ‘ถูกคุม้ กัน’ หรื อ ‘ถูกปกป้ อง’ โดยทหารยามคนหนึ:ง ดังนั,น ฤทธิ;เดชของ
พระเจ้าจึงกําลังคุม้ ครองความรอดของเราไว้อยู่ (ดู ยอห์น 10:28-29) กุญแจคือ ความเชื:อ! ความ
รอดอันยิง: ใหญ่น, ีพร้อมกับพระพรต่างๆที:มาพร้อมกับมันก็พร้ อมแล้วทีจะปรากฏในวาระสุ ดท้ าย
มันพร้อมแล้วแม้กระทัง: ในตอนนี,และจะถูกเปิ ดเผยในวาระสุ ดท้าย นี:หมายถึงยุคสุ ดท้ายที:ความ
รอดของเราจะถูกทําให้สมบูรณ์
1 ปต 1:6-7

ตรงนี,เปโตรเริ: มพูดถึงใจความสําคัญกว่าของพระธรรมเล่มนี, นัน: คือ

ความทุกข์ยากและการทดสอบต่างๆที:เกิดขึ,นในชีวติ คริ สเตียน ท่านจึงกล่าวว่า ในความรอดนั3น
ท่านทั3งหลายชืนชมยินดีเป็ นอย่ างยิง ถึงแม้ ว่าเดียB วนีจ3 ําเป็ นทีท ่านจะต้ องเป็ นทุกข์ ใจชัวขณะ
หนึง ด้ วยการถูกทดลองต่ างๆ ในด้านหนึ:งเราชื:นชมยินดีในความรอดของเรา ถึงแม้วา่ ในทาง
กลับกันบางครั,งเราก็เป็ นทุกข์เพราะความทุกข์ร้อนต่างๆในชีวติ คริ สเตียนด้วย คําที:แปลว่า การ
ถูกทดลองต่ างๆ (เพะอิราสมอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘การทดสอบต่างๆ’ บริ บทตรงนี,สื:อถึง
ความยากลําบากต่างๆที:เกิดขึ,นเพราะการต่อต้านและการข่มเหง ถึงแม้เป็ นสิ: งที:ไม่น่าอภิรมย์ใน
ขณะที:เผชิญอยู่ แต่พวกมันก็เป็ นประโยชน์ต่อเราในระยะยาว ทัว: พระคัมภีร์คนที:พระเจ้าจะทรง
ใช้การอย่างยิง: ใหญ่ลว้ นถูกทดสอบก่อนเสมอ
บางครั,งเราก็เป็ นทุกข์ใจด้วย “การถูกทดลองต่างๆ” (คือ การทดสอบและความยาก
ลําบากต่างๆ) อย่างไรก็ตามเหตุผลหนึ:งก็คือ 7 เพือ การลองดูความเชือของท่ าน อันประเสริฐยิง
กว่าทองคําซึงพินาศไปได้ ถึงแม้ ว่าความเชือนั3นถูกลองด้ วยไฟ จะได้ เป็ นเหตุให้ เกิดความ
สรรเสริญ เกิดเกียรติและสง่ าราศี ในเวลาทีพ ระเยซูคริสต์ จะเสด็จมาปรากฏ คําที:แปลว่า การลอง

ดู (ดอคิมิออน) หมายถึงวิธีที:ทองคําถูกทดสอบและถูกทําให้บริ สุทธิ; โดยการทําให้มนั ละลาย
ผ่านการใช้ความร้อนสู ง
ทองคําจะมีมูลค่าเพิ:มสู งขึ,น (ถูกทําให้มีค่าประเสริ ฐ) เมื:อมันถูกลองดูและถูกไฟทําให้
บริ สุทธิ; ผลลัพธ์ที:ได้มีสองประการ: (1) เราจะทราบคุณภาพและความบริ สุทธิ;ของทองคําได้โดย
การทดสอบ และ (2) ในการทําให้บริ สุทธิ; ทองคําจึงมีมูลค่าเพิม: มากขึ,น ความเชื:อของเราก็มีค่า
มากยิง: กว่าทองคําเสี ยอีก เมื:อเราถูกทดสอบโดยความทุกข์ยาก มันก็เป็ นไปเพือ: ที:เราจะได้เป็ น
เหตุให้เกิดความสรรเสริ ญ เกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลาที:พระเยซูคริ สต์จะเสด็จกลับมา ดังนั,น
พระเจ้าจึงทรงอนุญาตหรื อถึงกับนําปัญหาเข้ามาสู่ ชีวติ ของเรามิใช่เพื:อทดสอบเราเท่านั,นแต่เพื:อ
ทําให้เราบริ สุทธิ;ด้วย เราจึงกลายเป็ นผูท้ ี:มีค่ามากขึ,นต่อพระองค์
1 ปต 1:8

ให้เราสังเกตคุณสมบัติอนั น่าอัศจรรย์ของคริ สเตียนส่ วนใหญ่ พระองค์ ผู้

ทีท ่านทั3งหลายยังไม่ ได้ เห็น แต่ ท่านยังรักพระองค์อยู่ แม้ ว่าขณะนีท3 ่านไม่ เห็นพระองค์ แต่ ท่าน
ยังเชือและชืนชม ด้ วยความปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้ นเหลือทีจะกล่าวได้ และเต็มเปี ยมด้ วยสง่ าราศี เรา
ยังไม่เคยเห็นพระเยซูคริ สต์ แต่เราก็รักพระองค์ เชื:อพระองค์และชื:นชมยินดีในพระองค์ดว้ ย
“ความปี ติยนิ ดีเป็ นล้นพ้นเหลือที:จะกล่าวได้ และเต็มเปี: ยมด้วยสง่าราศี” นี:หมายถึงความชื:นชม
ยินดีที:เราไม่อาจบรรยายได้แต่กเ็ ปี: ยมด้วยสง่าราศี นี:หมายความว่าความรักเช่นนั,นที:เรามีต่อ
พระองค์และความชื:นชมยินดีเป็ นมาโดยความเชื:อ ซึ:งพระเจ้าทรงยอมให้ถูกทดสอบและถูก
ทําให้แข็งแกร่ งผ่านทางความทุกข์ยาก
1 ปต 1:9

ข้อ 9 เชื:อมโยงกับท้ายข้อ 7 ที:พดู ถึงการเสด็จมาปรากฏของพระเยซูคริ สต์

แล้วจิตวิญญาณของท่านทั3งหลายจึงได้ รับความรอดเป็ นผลสุ ดท้ายแห่ งความเชือ “ผลสุ ดท้าย
แห่งความเชื:อ” ก็คือ ความครบสมบูรณ์ ของความเชื:อของเรานัน: เอง มันบรรลุเป็ นการช่วยจิต
วิญญาณของเราให้รอด ดังนั,นจงสู ้ทนการทดสอบความเชื:อผ่านทางความยากลําบากเพราะ (1)
มันมีไว้เพื:อชําระเราให้บริ สุทธิ;เหมือนการชําระทองคําให้บริ สุทธิ; (2) และเมื:อพระคริ สต์เสด็จมา
ปรากฏ เราก็จะได้รับเป้ าหมายแห่งความเชื:อของเรา คือ ความรอดของเรา

1 ปต 1:10-12

คราวนี,เปโตรออกนอกเรื: องเล็กน้อยเพือ: พูดถึงความเป็ น

เอกลักษณ์ของความรอดของเรา ตลอดทุกยุคทุกสมัยที:ผา่ นมาและแม้แต่ในดินแดนของพวกทูต
สวรรค์ ความรอดก็ยงั ไม่เป็ นที:เข้าใจอย่างถ่องแท้ในสมัยก่อน พวกผูพ้ ยากรณ์สมัยพระคัมภีร์
เดิมทราบบางอย่างเกี:ยวกับความรอด แต่เราผูเ้ ป็ นวิสุทธิชนแห่งพระคัมภีร์ใหม่กไ็ ด้ความรอดนั,น
เป็ นกรรมสิ ทธิ; เพราะมีพดู ถึงความรอดนั,นในพระคัมภีร์เดิม แต่ตอนนั,นพวกเขาไม่เข้าใจมัน
อย่างถ่องแท้ ท่านจึงเขียนว่า พวกศาสดาพยากรณ์ กไ็ ด้ อตุ ส่ าห์ สืบค้ นหาในความรอดนั3น และได้
พยากรณ์ถึงพระคุณซึงจะบังเกิดแก่ท่านทั3งหลาย พวกเขาจึง “อุตส่ าห์สืบค้นหาในความรอด
นั,น” ถึงแม้วา่ พวกเขาได้พยากรณ์ถึงพระคุณซึ:งจะมาในภายหลังก็ตาม
พวกผูพ้ ยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิม (เช่น ดาวิด โมเสส อิสยาห์ ดาเนียล ฯลฯ) 11 ได้
สืบค้นหาสิ งใดหรือลักษณะแห่ งเวลาซึงพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขา ได้
ทรงบ่ งไว้ เมือ พระวิญญาณนั3นได้ พยากรณ์ ล่วงหน้ าถึงความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และถึง
สง่ าราศีทจี ะมาภายหลัง ถึงแม้วา่ พระวิญญาณบริ สุทธิ;ได้ทรงดลใจพวกเขาให้เขียนเกี:ยวกับพระ
คริ สต์ แต่พวกเขาก็ไม่เข้าใจทุกสิ: งที:พวกเขาเขียนอย่างถ่องแท้ บัดนี,เราก็มีอภิสิทธิ;ดังกล่าว พวก
ยิวที:ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมมาจนถึงสมัยที:พระคริ สต์ทรงฟื, นคืน
พระชนม์กร็ ู ้สึกสับสนเกี:ยวกับเรื: องพระเมสสิ ยาห์ที:ทนทุกข์ทรมาน มันดูเหมือนเป็ นคําที:ขดั แย้ง
กันเอง ด้วยเหตุน, ีข่าวประเสริ ฐจึงถูกประกาศนับแต่น, นั เป็ นต้นมาด้วยความช่วยเหลือและฤทธิ;
เดชของพระวิญญาณบริ สุทธิ;
พวกผูพ้ ยากรณ์สมัยพระคัมภีร์เดิมไม่เพียงไม่เข้าใจถ่องแท้เกี:ยวกับข่าวประเสริ ฐเกี:ยวกับ
พระคริ สต์ที:จะมาเท่านั,น แต่แม้แต่พวกทูตสวรรค์กป็ รารถนาที:จะได้ดูดว้ ย เปโตรจึงเขียนว่า
12 ก็ทรงโปรดเผยให้ พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่านั3นทราบว่ า ทีเ ขาเหล่ านั3นได้ ปรนนิบัตใิ น
เหตุการณ์ ท3งั ปวงนั3น ไม่ใช่ สําหรับเขาเอง แต่ สําหรับเราทั3งหลาย บัดนีค3 นเหล่านั3นทีป ระกาศข่ าว
ประเสริฐแก่ท่านทั3งหลาย ก็ได้ กล่าวสิงเหล่านั3นแก่ ท่านแล้ วโดยพระวิญญาณบริสุทธิ= ทีท รงโปรด
ประทานจากสวรรค์ เป็ นสิงซึงพวกทูตสวรรค์ ปรารถนาจะได้ ดู

บรรดาผูพ้ ยากรณ์สมัยโบราณได้กล่าวล่วงหน้าถึงการทนทุกข์ทรมานและการเป็ นขึ,น
จากตายของพระคริ สต์ เรื: องนี,ยงั ถูกขยายความและถูกประกาศให้ทราบต่อไปโดยพวกอัครสาวก
ด้วยซึ:งได้รับหน้าที:รับใช้ของพวกผูพ้ ยากรณ์ เหล่าอัครสาวกจึงประกาศข่าวประเสริ ฐนั,นโดย
อาศัยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริ สุทธิ; ซึ:งทรงโปรดประทานจากสวรรค์ สิ: งนี,เองที:ดึง
ความสนใจของพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เห็นได้ชดั ว่าพวกทูตสวรรค์อยากรู ้เกี:ยวกับข่าว
ประเสริ ฐ ความลึกลับของมัน แต่กเ็ ป็ นความยิง: ใหญ่ของมันด้วย เห็นได้ชดั ว่าพระเจ้าทรงปิ ดบัง
รายละเอียดเหล่านั,นไว้เป็ นความลับจากพวกทูตสวรรค์จนกว่ามันจะถูกเปิ ดเผยอย่างสมบูรณ์
ผ่านทางพระคริ สต์ (อาจเป็ นได้วา่ นี:เป็ นการปิ ดบังแผนการทรงไถ่ของพระเจ้าไว้มิให้ซาตานรู ้)
1 ปต 1:13

ณ ข้อ 13 ของบทนี, เปโตรเปลี:ยนไปพูดเรื: องที:สาํ คัญ ขณะที:จนถึงตอนนี,

เปโตรได้พดู ถึงเรื: องอันสู งส่ งต่างๆ เช่น การทรงเลือก การชําระให้บริ สุทธิ; ความหวังใจโดยการ
เป็ นขึ,นจากตาย และความรอดเอง แต่ตอนนี,ท่านเปลี:ยนมาพูดถึงเรื: องทัว: ๆไปบ้าง เพราะความยิง:
ใหญ่และสิ ทธิพิเศษแห่งความรอดของเรา เราจึงควรดําเนินชีวติ ให้สมกับมัน เนื,อหาส่ วนที:เหลือ
ของพระธรรมเล่มนี,นาํ เสนอคําสั:งและคําเตือนสติเกี:ยวกับการดําเนินชีวติ คริ สเตียนในแต่ละวัน
แรงจูงใจที:เราควรดําเนินชีวติ แบบนั,นก็เพราะสิ ทธิพิเศษอันเป็ นเอกลักษณ์และตําแหน่งที:เรามี
ในพระคริ สต์และความรอดของเรา
ในอีกสองบทถัดไปเปโตรก็นาํ เสนอคําสัง: หลายประการ มันเป็ นคําสัง: และคําบัญชาต่างๆ
สําหรับเราในฐานะคริ สเตียนว่าเราควรจะดําเนินชีวติ ของเราอย่างไร ให้เราดูคาํ สั:งแรกกัน
เหตุฉะนั3น ท่านทั3งหลายจงเตรียมตัวเตรียมใจของท่ านไว้ ให้ ดี ก่อนอื:น คําที:แปลว่า เหตุ
ฉะนั3น (ดิออ) มีความหมายว่า ‘เมื:อพิจารณาสิ: งที:ได้ถกู นําเสนอไปแล้ว บัดนี,จงทําสิ: งนี,’ วลี “จง
เตรี ยมตัวเตรี ยมใจของท่านไว้ให้ดี” มีความหมายตรงตัวว่า ‘จงคาดเอวความคิดของท่านไว้ให้ดี’
ซึ:งอ้างอิงถึงวัฒนธรรมและเครื: องแต่งกายของคนในสมัยนั,น ผูช้ ายส่ วนใหญ่สวมเสื, อคลุมชั,น
นอกซึ:งต่างจากกางเกงขายาวของคนสมัยนี, เมื:อถึงเวลาที:จะเอาจริ งเอาจังกับงานหรื อการเข้าสู ้รบ
พวกเขาก็จะ ‘คาดเอวไว้ให้ดี’ นัน: คือพวกเขาจะรัดเสื, อคลุมของตนให้แน่นตรงบริ เวณเอวด้วย

สายรัดหรื อเข็มขัด การ ‘คาดเอวไว้’ จึงเป็ นสํานวนที:หมายถึงการเริ: มที:จะเอาจริ งเอาจัง ความ
หมายตรงนี,กค็ ือ การเตรี ยมจิตใจของตนให้พร้อมสําหรับภารกิจหรื อการสู ้รบที:รออยูข่ า้ งหน้า
มันจึงสื: อถึงการเอาจริ งเอาจัง ให้ความสําคัญ และมีใจจดจ่ออยูก่ บั ธุระสําคัญที:อยูต่ ่อหน้า
ท่านเสริ มว่า และจงข่ มใจ ตั3งความหวังให้ เต็มเปี ยมในพระคุณซึงจะทรงโปรดประทาน
แก่ท่านเมือ พระเยซูคริสต์ จะทรงสํ าแดงพระองค์ คําสั:งต่อไปคือ จงข่ มใจ คําที:แปลเช่นนั,น
(เนโฟ) ไม่ได้หมายถึงการไม่มึนเมาสุ ราเท่านั,น แต่ในที:น, ีหมายถึงการมีวินยั ทางความคิดและ
ความละเอียดรอบคอบมากกว่า มันสื: อถึงการตื:นตัวตลอดเวลาและระมัดระวัง ท่านเสริ มต่อไปว่า
“ตั,งความหวังให้เต็มเปี: ยม” วลีน, ีอาจถอดความได้วา่ ‘และไว้วางใจเต็มที:ในพระคุณซึ:งกําลังจะ
ถูกนํามาให้ท่านเมื:อพระเยซูคริ สต์เสด็จมา’ คําที:แปลว่า ตั3งความหวัง (เอลพิดโซ) บางครั,งก็แปล
ได้ดว้ ยว่า ‘ไว้วางใจ’ กล่าวอีกนัยหนึ:ง ความหมายที:สาํ คัญกว่าก็คือ การมีใจจดจ่อ มีระเบียบวินยั
และไว้วางใจเต็มที:ในพระคุณที:จะมาตอนที:องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราเสด็จกลับมา
1 ปต 1:14

เราจึงควรจัดระเบียบชีวติ ของเราเช่นนั,นดุจดังเป็ นบุตรทีเ ชือฟัง ขออย่ า

ได้ ประพฤติตามราคะตัณหาอย่ างทีเ กิดจากความโง่ เขลาของท่านในกาลก่อน มีคุณสมบัติไม่กี:
อย่างของคนเป็ นลูกที:สูงส่ งไปกว่าการเชื:อฟัง เราจึงควรเป็ นบุตรที:เชื:อฟังของพระเจ้า มันเป็ นวิธี
หนึ:งที:เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า
ในทํานองเดียวกัน เปโตรกําชับเขาว่า อย่ าได้ ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างทีเ กิดจาก
ความโง่ เขลาของท่ านในกาลก่อน คําที:แปลว่า อย่ าได้ ประพฤติตาม (ซุสเคมาทิโซ) มีความหมาย
เพิ:มเติมว่า ‘ทําตาม’ กล่าวอีกนัยหนึ:ง เปโตรสั:งเราว่าอย่าทําตามราคะตัณหาที:เราเคยมีก่อนที:เรา
ได้รับความรอด ตอนนั,นเราไม่รู้อะไร แต่ตอนนี,เรารู ้แล้ว
1 ปต 1:15-16

เหตุผลก็คือว่า เราได้รับการทรงเรี ยกให้มาสู่ ความบริ สุทธิ; แต่

พระองค์ผู้ได้ ทรงเรียกท่ านทั3งหลายนั3นบริสุทธิ=ฉันใด ท่ านทั3งหลายจงเป็ นคนบริสุทธิ=ในบรรดา
การประพฤติทุกอย่างด้ วยฉันนั3น เราได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้าให้เป็ นคนบริ สุทธิ; เราเห็นใน
1 เปโตร 2:9 ว่าพระองค์ผไู ้ ด้ทรงเรี ยกเราก็ได้ทรงเรี ยกเราให้ออกจากความมืดมาสู่ ความสว่าง

แล้วด้วย พระลักษณะพื,นฐานอย่างหนึ:งของพระเจ้าคือ ความบริ สุทธิ; (ดู อิสยาห์ 6:3 และวิวรณ์
4:8) ความบริ สุทธิ;คือ การไม่มีความบาปหรื อความมลทินใดๆ พระเจ้าทรงเด็ดขาดและไร้ขีด
จํากัดในความบริ สุทธิ;ของพระองค์ ถึงแม้วา่ เราไม่มีวนั ที:จะเป็ นคนบริ สุทธิ;แบบเด็ดขาดได้ใน
ชีวติ นี, แต่มนั ก็ควรเป็ นเป้ าหมายของเรา คําที:แปลว่า บรรดาการประพฤติ (อานาสตรอเฟ) หมาย
ถึง ลักษณะการดําเนินชีวติ พฤติกรรม และการวางตัวของเรา สรุ ปก็คือ มันคือวิธีที:เราใช้ชีวติ
นัน: เอง ดังนั,น การดําเนินชีวติ ทุกด้านของเราควรอยูใ่ นความบริ สุทธิ;
จากนั,นเปโตรก็ยกข้อความจากเลวีนิติ 11:44 และ 19:2 16 ดังทีม คี าํ เขียนไว้ แล้วว่า `ท่าน
ทั3งหลายจงเป็ นคนบริสุทธิ= เพราะเราเป็ นผู้บริสุทธิ=' ความบริ สุทธิ;เป็ นพระลักษณะเฉพาะตัวพื,น
ฐานของพระเจ้าซึ:งเป็ นที:มาของความชอบธรรมและความยุติธรรมของพระองค์ นอกจากนี,
หนทางที:นาํ ไปสู่ ความบริ สุทธิ;คือ (1) การดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรม และ (2) การแยกออกจาก
โลก นี:จึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมหลักการเรื: องการแยกออกจึงมีความสําคัญยิง: มันเป็ นหนทางสําคัญที:
นําไปสู่ ความบริ สุทธิ; ซึ:งเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ดของเรา พวกนักวิจารณ์ที:หาว่าการแยกออกเป็ นการ
เคร่ งครัดในบัญญัติกเ็ ป็ นพวกตื,นเขิน มันเป็ นหนทางสําคัญที:นาํ ไปสู่ ความบริ สุทธิ;ในชีวติ ซึ:ง
พระเจ้าทรงเรี ยกเรามา
1 ปต 1:17

เปโตรจึงนําเราไปสู่ คาํ สั:งสําคัญข้อต่อไป และถ้ าท่ านอธิษฐานขอต่ อพระ

บิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของเขาโดยไม่ เห็นแก่หน้ าคนใดเลย จงประพฤติตน
ด้ วยความยําเกรงตลอดเวลาทีท ่านอยู่ในโลกนี3 คําสั:งก็คือ “จงประพฤติตนด้วยความยําเกรงตลอด
เวลาที:ท่านอยูใ่ นโลกนี,” อย่างไรก็ตาม เปโตรบอกว่าสิ: งที:ตอ้ งทําก่อนก็คือ “ถ้าท่านอธิษฐานขอ
ต่อพระบิดา” ความหมายก็คือว่า ถ้าท่านอธิษฐาน ก็จงประพฤติตนขณะอยูบ่ นโลกนี,ดว้ ยความ
ยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า เราอาจถอดความคําพูดนี,ได้วา่ ‘จงประพฤติตวั ขณะเดินทางในชีวติ ด้วย
ความยําเกรง’ เหตุผลก็คือว่า พระเจ้า “ทรงพิพากษาทุกคนตามการประพฤติของเขาโดยไม่เห็น
แก่หน้าคนใดเลย” นี:สื:อชัดเจนถึงเรื: องของการพิพากษาตามการประพฤติในชีวติ ของเรา

ความยําเกรงที:เปโตรกําลังพูดถึงอยูน่ , ีคือ ความยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า มันคือการ
ตระหนักถึง (1) ฤทธิ;เดชอันใหญ่ยงิ: ของพระองค์, (2) ความบริ สุทธิ; อันเด็ดขาดของพระองค์ซ: ึง
จะพิพากษาความบาป, (3) และข้อเท็จจริ งที:วา่ พระองค์ทรงจัดการกับคนบาปมาตลอดทุกยุคสมัย
กล่าวอีกนัยหนึ:ง พระเจ้าทรงสามารถจัดการกับข้าพเจ้าได้ตามแต่ที:พระองค์จะทรงเลือก ดู โยบ
28:28, สดุดี 19:9, สดุดี 111:10, 2 โคริ นธ์ 7:1 ให้เราสังเกตใน 2 โคริ นธ์ 7:1 ว่าความยําเกรงองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าเชื:อมโยงกับการที:เราต้องมีความบริ สุทธิ;ในชีวติ
คําสั:งที:วา่ “จงประพฤติตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลาที:ท่านอยูใ่ นโลกนี,” อ้างอิงถึงข้อ
เท็จจริ งที:วา่ เราเป็ นนักเดินทางในชีวติ นี, ความเป็ นพลเมืองของเราอยูใ่ นอีกประเทศหนึ:ง
(สวรรค์) และเราเป็ นผูท้ ี:เดินทางผ่านมาและผ่านไปเท่านั,น เมื:อเปรี ยบเทียบแล้ว ชีวติ ของเราบน
โลกนี,กถ็ ือว่าสั,น โลกนี,ไม่ใช่บา้ นของเราจริ งๆ เราต้องไม่ลืมเกี:ยวกับความจริ งข้อนี,
1 ปต 1:18-19

ข้อ 18 เชื:อมโยงกับสองข้อที:มาก่อนหน้า ท่ านรู้ ว่า พระองค์ได้

ทรงไถ่ ท่านทั3งหลายออกจากการประพฤติอนั หาสาระมิได้ ซึงท่านได้ รับเป็ นประเพณีต่อจาก
บรรพบุรุษของท่ าน มิได้ ไถ่ ไว้ ด้วยสิงทีเ สื อมสลายได้ เช่ นเงินและทอง เราควรเป็ นคนบริ สุทธิ;
และดําเนินชีวติ ในความยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “ท่านรู ้วา่ ” เราได้รับการไถ่แล้วด้วยพระโลหิต
อันมีค่าประเสริ ฐของพระคริ สต์
เปโตรกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้ทรงไถ่เราด้วยเงิน (“เงินและทอง”) และไม่ใช่ดว้ ย “การ
ประพฤติอนั หาสาระมิได้ ซึ:งท่านได้รับเป็ นประเพณี ต่อจากบรรพบุรุษของท่าน” นี:น่าจะหมาย
ถึงธรรมเนียมและประเพณี ต่างๆอันไร้ประโยชน์ของศาสนายิว ท่านกําลังหมายถึงศาสนายิวของ
พวกรับบีซ: ึ งเป็ นศาสนาที:ถูกก่อตั,งขึ,นมา ท่านเตือนความจําผูอ้ ่านว่าการทรงไถ่พวกเขาไม่ได้เกิด
จากเงินและไม่ได้เกิดจากศาสนาเดิมของพวกเขาด้วย
ท่านกล่าวต่อไปว่าเราได้รับการทรงไถ่แล้ว 19 ด้ วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระ
คริสต์ ดังเลือดลูกแกะทีป ราศจากตําหนิหรือจุดด่ างพร้ อย การไถ่คือการทําธุรกรรมอย่างหนึ:งใน
สมัยโบราณที:ทาสถูกซื,อ (ปกติแล้วโดยญาติคนหนึ:ง) เพื:อที:จะถูกปลดปล่อยเป็ นอิสระ เปโตร

กล่าวว่าเรารู ้แล้วว่าการไถ่ของเราไม่ได้เกิดจากเงิน (เงินและทองคํา) แต่การไถ่ของเราได้ถูก
ชําระแล้วโดยพระโลหิตอันมีค่าประเสริ ฐของพระคริ สต์ ดู วิวรณ์ 1:5, 5:9, เอเฟซัส 1:7, ฮีบรู
9:12 และ 1 ยอห์น 1:7
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงไม่มีบาปและปราศจากตําหนิ นัน: คือ พระองค์ทรงเป็ นผู ้
บริ สุทธิ; พระองค์ทรงเป็ นพระเมษโปดกของพระเจ้าผูไ้ ด้ทรงกลายเป็ นลูกแกะปัสกาสําหรับเรา
ดังนั,น เพราะสิ: งที:พระเยซูได้ทรงกระทําและเพราะพระลักษณะของพระองค์ เราจึงถูกบัญชาให้
ดําเนินชีวติ ในความบริ สุทธิ;และความยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในข้อนี,เรายังได้เห็นถึงภาพของ
พระคริ สต์ดว้ ย นัน: คือการที:พระองค์ทรงเป็ นลูกแกะปัสกา ดู ยอห์น 1:29, กิจการ 8:32 และ
วิวรณ์ 5:6, 14:1
1 ปต 1:20

ให้เราสังเกตด้วยว่าพระองค์ได้ทรงทําให้ภาพ (คือ แบบ) ของลูกแกะปัส

กานั,นสําเร็จในการที:พระองค์ทรงปราศจากตําหนิ (คือ ไม่มีบาป) แท้ จริงพระเจ้ าได้ ทรงดําริพระ
คริสต์ น3ันไว้ ก่อนทรงสร้ างโลก แต่ ทรงให้ พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ในวาระสุ ดท้ายนี3 เพือ ท่ าน
ทั3งหลาย พระราชกิจของพระคริ สต์ได้ถูกดําริ ไว้ก่อน (หรื อ วางแผนไว้ก่อน) ทรงสร้างโลก (คอ
สมอส) คําที:แปลว่า สร้ าง (คาทาบอล) ก็แปลได้ดว้ ยว่าการวางรากฐาน แต่ความหมายที:ตรงตัว
มากกว่าก็คือ การก่อเกิด (ปฏิสนธิ ) การทรงไถ่ของเราจึงได้ถูกสําแดงแล้วในวาระสุ ดท้ายนี,เพื:อ
เราทั,งหลาย
1 ปต 1:21

อัครสาวกท่านนี,ทาํ ให้ความหมายสมบูรณ์โดยกล่าวว่า เพราะพระคริสต์

ท่านจึงเชือในพระเจ้ า ผู้ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ ฟื3นจากความตาย และทรงประทานสง่ าราศีแก่
พระองค์ เพือ ให้ ความเชือและความหวังใจของท่ านดํารงอยู่ในพระเจ้ า โดยพระคริ สต์เราจึงเชื:อ
ในพระเจ้าผูท้ รงชุบพระองค์ให้เป็ นขึ,นจากตายและทรงประทานสง่าราศีให้แก่พระองค์ ความ
เชื:อและความหวังของเราจึงอยูใ่ นพระเจ้า จงสรรเสริ ญพระเจ้าที:เราไม่ได้มีเพียงความเชื:อใน
พระเจ้าเท่านั,น แต่มีความหวังด้วย อันหลังนี,เกิดขึ,นต่อจากอันแรก

1 ปต 1:22

เปโตรกล่าวต่อไปถึงคําสั:งข้อสุ ดท้ายของบทนี, ทีท ่ านทั3งหลายได้ ชําระ

จิตใจของท่ านให้ บริสุทธิ=แล้ว ด้ วยการเชือฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จนมีใจรักพวกพีน ้ อง
อย่างจริงใจ ท่ านทั3งหลายจงรักกันให้ มากด้ วยนํา3 ใสใจจริง ให้เราสังเกตว่าการทรงชําระจิตใจของ
เราให้บริ สุทธิ;นั,นเกิดขึ,นได้เพราะการเชื:อฟังความจริ ง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านี:ยอ่ มหมายถึงความ
รอดของเรา ถึงแม้หลักการที:สาํ คัญกว่าเกี:ยวกับความรอดของเราคือความเชื:อ แต่บางครั,งมันก็ถูก
เรี ยกว่า ความเชื:อฟังด้วย ยกตัวอย่างเช่น เราได้รับบัญชาให้มาหาพระคริ สต์ (มัทธิว 11:28), เรา
ได้รับบัญชาให้กลับใจใหม่ (กิจการ 3:19) และเราได้รับบัญชาให้ร้องออกพระนามพระองค์
(โรม 10:13) ดู ยอห์น 15:3, 17:17 และฮีบรู 5:9 ความเชื:อฟังเป็ นหนึ:งในคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณ
ขั,นพื,นฐานที:สุด (1:14) เมื:อเราเชื:อฟังคําตรัสของพระเจ้าหลังได้รับความรอดแล้ว มันก็ส่งผลใน
การชําระชีวติ ของเราให้บริ สุทธิ;ต่อไป
ความเชื:อฟังฝ่ ายวิญญาณดังกล่าวจะนําไปสู่ ความรักที:แท้จริ งสําหรับประชากรของ
พระเจ้า คือ พี:นอ้ งของเรา ท่านจึงบัญชาให้เรา “รักกันให้มากด้วยนํ,าใสใจจริ ง” หนึ:งในคําสอน
ขั,นพื,นฐานที:สุดในพระคัมภีร์ใหม่กค็ ือ คําสอนที:ให้เรารักซึ:งกันและกัน เราต้องเป็ นฝ่ ายรักและ
ไม่ใช่ถูกรัก ความรักไม่มีการแบ่งแยก นัน: คือ เราต้องรักซึ:งกันและกันไม่วา่ คนๆนั,นจะน่ารัก
หรื อสมควรได้รับความรักหรื อไม่กต็ าม คําบัญชานี,มีพบบ่อยในพระคัมภีร์ใหม่ ดู 1 เปโตร 4:8,
ยอห์น 13:34, 15:17, 1 ทิโมธี 1:5, ฮีบรู 13:1, 1 ยอห์น 3:11, 14, 23 คําที:แปลว่า ให้ มาก (เอ็คเตะ
โน) มีความหมายเพิม: เติมว่า ‘อย่างจริ งจัง’ ดังนั,น เราต้องรักซึ:งกันและกันอย่างจริ งจัง มันเป็ นสิ: ง
ที:เราได้รับบัญชา!
นอกจากนี,เราได้รับบัญชาให้มีใจที:บริ สุทธิ;ด้วย (“นํ,าใสใจจริ ง”) ความบริ สุทธิ;ของใจจะ
บดบังความโลภ, ความขมขื:น, ความเย่อหยิง: , ราคะตัณหา, ความคิดแค้น และแรงจูงใจที:ไม่
บริ สุทธิ; อื:นๆ ความบริ สุทธิ;ของใจสื: อถึงการไม่มีอตั ตาที:บาปหนา มันสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับ
ความรักซึ:งเป็ นการเสี ยสละตัวเองเพื:อผูอ้ ื:น ปัญหาก็คือว่า ใจที:บาปหนาดวงเดิมของเราต้องการที:
จะอยูเ่ พื:อตัวเอง ใจที:ถูกชําระให้บริ สุทธิ;แล้วจะอยูเ่ พื:อผูอ้ ื:น

1 ปต 1:23

เหตุผลที:หวั ใจและจิตใจของเราได้ถูกชําระให้บริ สุทธิ;แล้วก็คือว่า มันได้

บังเกิดใหม่แล้ว อัครสาวกท่านนี,จึงกล่าวว่า ด้ วยว่าท่านทั3งหลายได้ บงั เกิดใหม่ ไม่ ใช่ จากพืชทีจ ะ
เปื อยเน่ าเสีย แต่ จากพืชอันไม่ รู้ เปื อยเน่ า คือด้ วยพระวจนะของพระเจ้ าอันทรงชีวิตและดํารงอยู่
เป็ นนิตย์ จงระลึกถึง เอเฟซัส 4:24 ที:บอกว่าธรรมชาติใหม่ของเราได้ถูกสร้างขึ,นในความชอบ
ธรรมและความบริ สุทธิ; ที:แท้จริ งแล้ว นอกจากนี, การบังเกิดใหม่ของเราก็ได้ก่อตัวขึ,นจากเมล็ด
พืชอันไม่รู้เปื: อยเน่าด้วย การบังเกิดใหม่น, ีไม่ได้มาจาก “เลือด หรื อความประสงค์ของเนื,อหนัง
หรื อความประสงค์ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า” (ยอห์น 1:13) เมล็ดพืชที:ไม่รู้เปื: อยเน่านั,นคือ
พระวจนะของพระเจ้า มันไม่เพียงไม่รู้เปื: อยเน่าเท่านั,น แต่มนั ไม่ถูกทําให้เสี ยด้วย กล่าวอีกนัย
หนึ:ง มันบริ สุทธิ;นน:ั เอง ดู สดุดี 19:8
นอกจากนี,พระวจนะของพระเจ้าก็มีชีวติ (ฮีบรู 4:12) และจะคงอยูเ่ ป็ นนิตย์ มันจะอยูต่ ่อ
ไปแม้จกั รวาลจะสู ญสลาย ดู มัทธิว 24:35 เราได้บงั เกิดใหม่แล้วจากพระวจนะของพระเจ้าอัน
บริ สุทธิ; นี:สื:อชัดเจนถึงหลักการที:วา่ การทรงสร้างใหม่ตอ้ งอาศัยพระวจนะของพระเจ้าเป็ น
ตัวกลาง การออกปากรับความรอดโดยไม่มีพระคัมภีร์เป็ นตัวกลางก็ปราศจากรากฐาน
1 ปต 1:24-25

สองข้อนี,จริ งๆแล้วก็เป็ นคําพูดที:ยกมาจากอิสยาห์ 40:6-8 เพราะ

ว่า `บรรดาเนือ3 หนังก็เป็ นเสมือนต้ นหญ้ า และบรรดาสง่ าราศีของมนุษย์ กเ็ ป็ นเสมือนดอกหญ้ า
ต้ นหญ้ าเหีย วแห้ งไป และดอกก็ร่วงโรยไป 25 แต่ พระวจนะขององค์พระผู้เป็ นเจ้ ายัง ยืนอยู่เป็ น
นิตย์ ' อีกครั,งที:พระวจนะของพระเจ้าไม่เพียงเป็ นสิ: งที:บริ สุทธิ;เท่านั,น แต่มนั จะคงอยูต่ ลอดไป
ด้วย เปโตรปิ ดท้ายบทนี,โดยกล่าวว่า พระวจนะนั3นคือข่ าวประเสริฐทีไ ด้ ประกาศให้ ท่านทั3ง
หลายทราบแล้ว น่าสนใจตรงที:ว่าในข้อ 23 วลี “พระวจนะของพระเจ้า” ใช้คาํ ว่า ลอกอส ซึ:ง
หมายถึงพระวจนะที:เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ในข้อ 25 คําที:แปลว่า พระวจนะ (ขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้า) คือ เรมา ซึ:งหมายถึงพระวจนะที:เป็ นคําตรัส นี:หมายถึงการประกาศพระวจนะตามที:มีบอก
ไว้ในข้อนี, แน่ทีเดียวที:ข่าวประเสริ ฐนั,นดํารงอยูต่ ลอดไปเป็ นนิตย์

นี:สื:อชัดเจนถึงการดํารงอยูช่ วั: นิรันดร์ของพระวจนะของพระเจ้า นอกจากนี, นี:ยงั สื: อถึง
หลักคําสอนเรื: องการเก็บรักษาไว้ของพระคัมภีร์ดว้ ย หากพระวจนะของพระเจ้าจะดํารงอยูต่ ลอด
ไปเป็ นนิตย์ มันก็ตอ้ งถูกเก็บรักษาไว้โดยพระเจ้าอย่างแน่นอน
*****
ภาพรวมของ 1 เปโตร 2: ขณะที,เปโตรกล่ าวต่ อไปถึงคําสั,งต่ างๆสําหรั บชี วิตคริ สเตียน
ท่ านก็เสริ มคําสั,งอีกสองประการ จากนั%นท่ านก็เริ, มพูดถึงพระศิลาของเรา และพวกเราที,เปรี ยบ
ได้ กบั หิ นที, ใช้ ก่อสร้ างอาคาร จากนั%นท่ านก็ชี%ให้ เห็นถึงตําแหน่ งอันมีเอกลักษณ์ ของเราในพระ
คริ สต์ โดยกําชับให้ เรามีชีวิตที, บริ สุทธิR ชอบธรรมและดีงาม เนือ% หาส่ วนท้ ายของบทนีพ% ูดถึงการ
ให้ ความเคารพต่ อคนที,สมควรได้ รับและการสู้ ทนความทุกข์ ยากแม้ ในยามที,เราไม่ สมควรได้ รับ
มันก็ตาม
1 ปต 2:1

บทนี,จึงมีเนื,อหาเสริ มเข้ากับความจริ งที:ได้กล่าวไปแล้ว เหตุฉะนั3น ท่าน

ทั3งหลายจงละการปองร้ ายทั3งปวง บรรดาการอุบาย การหน้ าซือใจคด ความริษยา และคําพูดส่ อ
เสี ยดทั3งหลาย การใช้คาํ ว่า เหตุฉะนั3น (อออุน) ของพระวิญญาณบริ สุทธิ;ก็เชื:อมโยงสิ: งที:ได้กล่าว
ไปแล้วกับสิ: งที:จะถูกกล่าวต่อไป เปโตรจึงระบุถึงห้าสิ: งที:เราผูเ้ ป็ นคริ สเตียนควรถอดทิ,งเสี ย
(กําจัดทิ,งเสี ย) (1) การปองร้ ายทั3งปวง แปลมาจากคําว่า คาเคีย ซึ:งมีความหมายตรงตัวว่าการคิด
ร้าย โดยเฉพาะต่อคนที:เราอาจไม่ชอบหน้า จากนั,น (2) ท่านเอ่ยถึง บรรดาการอุบาย คําที:แปล
เช่นนั,น (ดอลอส) มีความหมายว่า ‘ที:หลอกลวง’, ‘บิดเบือน’, ‘ขี,โกง’ หรื อ ‘ไม่ซื:อตรง’ (3) ท่าน
เอ่ยต่อไปถึง การหน้ าซือใจคด (ฮู พอคริ ซิส) ซึ:งหมายถึงการแสร้งทําตัวเป็ นคนที:จริ งๆแล้วเราไม่
ได้เป็ น ต่อไปคือ (4) ความริษยา คือการอยากได้ส:ิ งที:คนอื:นมี สุ ดท้าย (5) ท่านเสริ มคําพูดส่ อ
เสี ยดทั3งหลาย คําที:แปลเช่นนั,น (คาทาลาเลีย) หมายถึง ‘การว่าร้ายลับหลัง’ หรื อการพูดถึงผูอ้ ื:น
ในเชิงวิจารณ์ลบั หลังเขา ทั,งหมดนี,เป็ นกรรมของคํากริ ยา ละ ซึ:งจะนําไปสู่ เรื: องสําคัญที:จะถูกพูด
ถึงในข้อ 2 ต่อไป

1 ปต 2:2

เราจึงควรปลดเปลื,องสิ: งเหล่านี,ออกเช่ นเดียวกับทารกแรกเกิด จง

ปรารถนานํา3 นมอันบริสุทธิ=แห่ งพระวจนะ เพือ จะทําให้ ท่านทั3งหลายเติบโตขึน3 เปโตรเรี ยกผูอ้ ่าน
ของท่านว่า “ทารกแรกเกิด” นี:หมายถึงคนเหล่านั,นที:เพิ:งได้รับความรอด พวกเขาจึงเป็ นทารก
ฝ่ ายวิญญาณ ท่านจึงให้คาํ สั:งต่อไป “จงปรารถนานํ,านมอันบริ สุทธิ;แห่งพระวจนะ” นี:จึงเป็ นพระ
บัญชาอีกข้อแห่งพระบัญญัติของพระคริ สต์ เราจึงได้รับบัญชาให้ปรารถนาพระวจนะของ
พระเจ้า น่าสนใจที:เราได้เห็นถึงภาพเปรี ยบต่างๆที:ถูกใช้เพื:อหมายถึงพระวจนะของพระเจ้า มัน
ถูกเรี ยกว่านํ,านม, เนื,อสัตว์, ขนมปัง, นํ,า, นํ,าผึ,ง และสิ: งอื:นๆอีกตลอดทัว: พระคัมภีร์ ทั,งหมดนี,
เป็ นสิ: งที:อุดมด้วยสารอาหาร แต่น, าํ นมเป็ นสิ: งที:มีไว้สาํ หรับเด็กโดยเฉพาะ คําที:แปลว่า บริสุทธิ=
(อาดอลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ไม่เจือปน’ (ดู สดุดี 19:8) มันเป็ นที:มาของคําภาษาอังกฤษ
unadulterated “นํ,านมอันบริ สุทธิ;แห่งพระวจนะ” ก็คือส่ วนของพระวจนะที:เข้าใจง่ายที:สุด
นัน: เอง
เราจําได้ใน 1:23, 25 ว่าเปโตรได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในด้านหลักคําสอนของ
พระวจนะของพระเจ้าแล้ว ในข้อนี,ท่านแสดงให้เห็นถึงความสําคัญในด้านหลักปฏิบตั ิของพระ
วจนะนั,น คือเป็ นอาหารโดยเฉพาะสําหรับพวกทารกในพระคริ สต์
1 ปต 2:3

ข้อ 3 ผูกเนื,อหาส่ วนนี,ท, งั หมดเข้าด้วยกัน หากว่ าท่านได้ ชิมดูรู้ แล้วว่ าองค์

พระผู้เป็ นเจ้ าประกอบด้ วยพระกรุณา หากเราได้บงั เกิดใหม่แล้วจากเมล็ดพืชที:ไม่รู้เปื: อยเน่า
(พระวจนะของพระเจ้า) และเป็ นทารกในพระคริ สต์ เราก็ได้ชิมนํ,านมแห่งพระวจนะนั,นแล้วว่า
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงประกอบด้ วยพระกรุ ณา คําที:แปลเช่นนั,น (คเรสทอส) ก็มีความหมายด้วย
ว่า ‘กรุ ณา’ และ ‘ดีงาม’ ข้อนี,ไปจนถึงข้อ 8 เปโตรใช้ภาพเปรี ยบของหิน โดยเฉพาะหินที:ใช้วาง
รากฐานและที:ใช้ก่อสร้างอาคาร นี:เป็ นภาพที:น่ารักขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราและการที:
พระองค์ไม่ได้เป็ นเพียงรากฐานของเราเท่านั,น แต่ยงั ถูกปฏิเสธมิให้เป็ นศิลามุมเอกของพระ
วิหารอีกด้วย

1 ปต 2:4

อัครสาวกท่านนี,กล่าวต่อไปว่า จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอันมี

ชีวติ อยู่ ซึงมนุษย์ ได้ ปฏิเสธไม่ ยอมรับแล้ว แต่ ว่าพระเจ้ าทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ
“ศิลาอันมีชีวติ อยู”่ ย่อมหมายถึงพระเยซูคริ สต์อย่างไม่ตอ้ งสงสัย ผูท้ รงถูกเรี ยกว่าเป็ นพระศิลา
ด้วย ดู มัทธิว 16:18, 1 โคริ นธ์ 10:4 และหลายข้อในพระธรรมเพลงสดุดีซ: ึงรวมถึง 18:2 ด้วย ใน
ข้อนี,เปโตรอ้างอิงถึงเรื: องราวที:พวกยิวในสมัยนั,นคุน้ เคยดี
ตอนที:พระวิหารกําลังถูกสร้างขึ,นนั,น ศิลามุมเอกของพระวิหารได้ถูกส่ งไปล่วงหน้าจาก
เหมืองหินและพวกช่างก่อสร้างก็ไม่ยอมรับมันว่าเป็ นก้อนที:ใช่ เมื:อถึงเวลาที:ตอ้ งประกอบศิลา
มุมเอกเข้าไป พวกเขาก็ส่งข่าวไปยังเหมืองหินให้ส่งมันมา พวกช่างก่อสร้างก็ถูกแจ้งให้ทราบว่า
มันได้ถูกส่ งไปแล้วและพวกเขาก็ไม่ยอมรับมัน พวกเขาจึงรู ้สึกเศร้าใจที:ได้ทราบว่าศิลามุมเอกที:
ได้ถกู แกะสลักมาอย่างดีตอ้ งถูกทิ,งอยูใ่ นกองหญ้าวัชพืช (ในการก่อสร้างอาคารด้วยหิน ศิลามุม
เอกเป็ นหินก้อนที:สาํ คัญที:สุดเพราะมันจัดระเบียบโครงสร้างในทั,งสามมิติ)
นี:เป็ นภาพที:ตรงกับพระคริ สต์อย่างน่าทึ:ง พระเจ้าได้ทรงส่ งศิลามุมเอกของพระองค์มา
แล้ว มนุษย์โดยทัว: ไปและโดยเฉพาะพวกยิวได้ปฏิเสธพระองค์เสี ย พวกยิวนิกายออร์โธดอกซ์
จนถึงทุกวันนี,กย็ งั รอคอยพระเมสสิ ยาห์อยูท่ , งั ๆที:ขอ้ เท็จจริ งก็คือพระองค์ได้ทรงถูกส่ งมาแล้ว
และพวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์ เรื: องนี,ถูกพูดถึงในมัทธิว 21:42, กิจการ 4:11 และเป็ นการทําให้คาํ
พยากรณ์ในสดุดี 118:22 สําเร็จ คําที:แปลว่า ปฏิเสธไม่ยอมรับ (อาพอดอคิมาโซ) ในข้อ 4 และ 7
หมายความว่า ‘ไม่เอา’ นัน: เอง
1 ปต 2:5

ในทํานองเดียวกัน เปโตรกล่าวต่อไปว่า และท่านทั3งหลายก็เสมือนศิลาที

มีชีวติ ทีก าํ ลังก่อขึน3 เป็ นพระนิเวศฝ่ ายวิญญาณ เป็ นปุโรหิตบริสุทธิ= เพือ ถวายสั กการบูชาฝ่ ายจิต
วิญญาณ ทีช อบพระทัยของพระเจ้ าโดยทางพระเยซูคริสต์ อาจไม่มีวตั ถุใดในโลกนี,ที:จะไร้ชีวติ
มากไปกว่าหิน (ศิลา) ตรงนี,และในข้อ 4 เปโตรพูดถึงศิลาที,มีชีวิต พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ น ‘ศิลาที:
มีชีวติ ’ ก้อนหลัก แต่ตอนนี,เราก็ถูกเรี ยกเช่นนั,นด้วย ในฐานะเป็ นคริ สเตียนที:บงั เกิดใหม่แล้ว เรา
ได้รับชีวติ ฝ่ ายวิญญาณจากพระเจ้า เปโตรใช้ภาพเปรี ยบของหินต่อไปเพื:อสื: อถึงการสร้างอาคาร

ฝ่ ายวิญญาณ ถึงแม้วา่ ท่านไม่ได้เอ่ยถึงคริ สตจักรตรงนี, แต่เห็นได้ชดั ว่านี:เป็ นสิ: งที:ท่านกําลัง
หมายถึงอยู่ ดู เอเฟซัส 2:20-21 และ 1 โคริ นธ์ 3:9
เรายังได้กลายเป็ น “ปุโรหิตบริ สุทธิ;” ด้วย นี:สื:อถึงตําแหน่งปุโรหิตของผูเ้ ชื:อ นัน: คือเรา
สามารถเข้าถึงพระเจ้าได้โดยตรงผ่านทางพระเยซูคริ สต์ ดู 1 ทิโมธี 2:6 เครื, องบูชาของเราไม่ใช่
สัตว์ แต่เป็ นเครื: องบูชาฝ่ ายวิญญาณ เช่น เครื: องบูชาที:เป็ นคําสรรเสริ ญ, การขอบพระคุณ และ
ความเชื:อฟัง นอกจากนี,มนั ยังเป็ นที:ชอบพระทัยพระเจ้าเพราะพระเยซูคริ สต์ดว้ ย
1 ปต 2:6

เปโตรยกคําพูดโดยตรงมาจากอิสยาห์ 28:16 เพราะมีคาํ เขียนไว้ ในพระ

คัมภีร์ด้วยว่า `ดูเถิด เราวางศิลาก้อนหนึงลงในศิโยน เป็ นศิลามุมเอกทีท รงเลือกแล้ว และเป็ น
ศิลาทีม คี ่ าอันประเสริฐ และผู้ใดทีเ ชือในพระองค์ น3ันก็จะไม่ ได้ รับความอับอาย' อีกครั,งที:คาํ
พยากรณ์ในพระธรรมอิสยาห์พดู ถึงพระเมสสิ ยาห์ที:ทรงเป็ นศิลามุมเอก พระสัญญาอันแสน
วิเศษก็คือว่า ใครก็ตามที:วางใจพระองค์จะไม่ ได้ รับความอับอาย คําที:แปลเช่นนั,น (คาทาอิสคูโน)
หมายความว่า ‘อับอาย’, ‘ขายหน้า’, หรื อ ‘ผิดหวัง’ เมื:อเราวางใจพระองค์ เราก็จะไม่มีวนั สับสน
อับอาย ขายหน้า หรื อผิดหวังเลย
1 ปต 2:7

อัครสาวกท่านนี,กล่าวต่อไปว่า เหตุฉะนั3นพระองค์ ทรงมีค่าอันประเสริฐ

สํ าหรับท่ านทั3งหลายทีเ ชือ แต่ สําหรับคนทั3งหลายทีไ ม่เชือฟังนั3น `ศิลาซึงช่ างก่อได้ ปฏิเสธเสี ย
ได้ กลับกลายเป็ นศิลามุมเอกแล้ว' ดังนั,น สําหรับเราที:เชื:อพระองค์กท็ รงมีค่าอันประเสริ ฐ! คําที:
แปลเช่นนั,น (ทิเม) มีความหมายว่า ‘มีค่ามาก’ ในแบบที:ตีค่าไม่ได้เลย สําหรับคนเหล่านั,นที:
ปฏิเสธพระองค์และไม่เชื:อฟังพระองค์ พระองค์จะทรงสําแดงพระองค์ในฐานะประมุขแห่งสิ: ง
สารพัดและจะทรงเป็ นผูพ้ ิพากษาพวกเขา เปโตรอ้างอิงถึงเรื: องที:เล่าสื บต่อกันมาเกี:ยวกับศิลามุม
เอกของพระวิหารที:ถูกทิ,งเสี ย กระนั,นพระองค์ได้ทรงกลับกลายเป็ น “ศิลามุมเอก” แล้ว พวกยิว
ได้ปฏิเสธพระองค์ แต่ปัจจุบนั พระองค์ทรงเป็ นศิลามุมเอกก้อนหลักของคริ สตจักรแล้ว
1 ปต 2:8

เปโตรยกคําพูดจากอิสยาห์ 8:14 ต่อไป และ `เป็ นศิลาทีท าํ ให้ สะดุด และ

เป็ นก้อนหินทีท าํ ให้ ขดั เคืองใจ' ทีเ ขาสะดุดนั3นเพราะเขาไม่ เชือฟังพระวจนะ ตามทีเ ขาถูก

กําหนดไว้ เช่ นนั3นด้ วย ในข้อนั,นพระเมสสิ ยาห์ทรงเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับหินสะดุดและก้อน
หินที:ทาํ ให้ ขดั เคืองใจ คําที:แปลเช่นนั,น คือ สคันดาลอน และอ้างอิงถึงการที:พระองค์ทรงเป็ นที:
ขัดเคืองใจต่อคนเหล่านั,นที:ปฏิเสธพระองค์ คนไม่เชื:อก็มกั เป็ นคนไม่เชื:อฟัง น่าสนใจอีกครั,งตรง
ที:วา่ ความไม่เชื:อและความไม่เชื:อฟังมักไปด้วยกัน สําหรับคนที:ปฏิเสธพระคริ สต์ พระองค์ทรง
เป็ น ‘เรื: องอัปยศ’ และทรงทําให้ขดั เคืองใจ คนที:ไม่เชื:อฟังสุ ดท้ายแล้วก็คงอยูใ่ นความไม่เชื:อฟัง
นั,นต่อไป
1 ปต 2:9

ให้เราสังเกตลักษณะเฉพาะตัวสี: ประการของคริ สเตียน แต่ ท่านทั3งหลาย

เป็ นชาติทพี ระองค์ ทรงเลือกไว้ แล้ว เป็ นพวกปุโรหิตหลวง เป็ นประชาชาติบริสุทธิ= เป็ นชนชาติ
ของพระองค์โดยเฉพาะ เพือ ท่านทั3งหลายจะได้ สําแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ ทรงเรียก
ท่านทั3งหลายให้ ออกมาจากความมืด เข้ าไปสู่ ความสว่ างอันมหัศจรรย์ ของพระองค์ สิ: งที:น่า
สนใจเป็ นพิเศษก็คือว่า คุณสมบัติเหล่านี,ลว้ นเป็ นสิ: งที:พวกยิวภาคภูมิใจเป็ นนักหนาในฐานะเป็ น
ประชากรที:พระเจ้าทรงเลือกสรร
บัดนี,เราเป็ น (1) ชาติทพี ระองค์ ทรงเลือกไว้ แล้ ว วลีที:แปลเช่นนั,น (เอ็คเล็คทอน เกะนอส)
มีความหมายตรงตัวว่า ‘ชาติที:ถูกเลือก’ ชนชาติอิสราเอลก็เป็ นเช่นนั,นจริ งๆโดยทางอับราฮัมและ
พันธสัญญาต่างๆ กระนั,นพระเจ้าได้ทรงเลือกคริ สตจักรในพระคริ สต์ดว้ ยเช่นกัน เราจึงได้กลาย
เป็ น (2) “พวกปุโรหิ ตหลวง” เราไม่เพียงเป็ นปุโรหิตจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเท่านั,น แต่เราเป็ น
ปุโรหิ ตหลวง (คือ ของพระมหากษัตริ ย)์ ด้วย แม้แต่พวกยิวก็อา้ งแบบนี,ไม่ได้ดว้ ยซํ,า ตําแหน่ง
ปุโรหิ ตของพวกเขาเป็ นตามอย่างของอาโรน ส่ วนตําแหน่งปุโรหิ ตของเราเป็ นมาโดยพระเยซู
คริ สต์ผทู ้ รงสื บเชื,อสายมาจากดาวิด ซึ:งเป็ นเชื,อสายของกษัตริ ย ์ ปุโรหิตคือผูท้ ี:เข้าถึงพระเจ้าได้
โดยตรง และเราก็ทาํ เช่นนั,นได้โดยทางพระเยซูคริ สต์ผทู ้ รงเป็ นมหาปุโรหิตของเรา พวกยิวโดย
ทัว: ไปก็ไม่มีสิทธิพิเศษเช่นนั,น ดู วิวรณ์ 1:6, 5:10, 20:6
จากนั,นเราเป็ น (3) “ประชาชาติบริ สุทธิ;” เช่นเดียวกับที:อิสราเอลเป็ นชนชาติบริ สุทธิ; ใน
ความสัมพันธ์เชิงพันธสัญญาของมันกับพระเจ้า พวกเราที:อยูใ่ นพระคริ สต์กเ็ ป็ นประชาชาติ

บริ สุทธิ;ในสายพระเนตรของพระเจ้าเช่นกัน (คํากรี กที:แปลว่า ประชาชาติ นี,คือ เอธนอส ซึ:งเป็ น
ที:มาของคําภาษาอังกฤษ ethnic) สุ ดท้ายแล้วเราได้ถูกแยกตั,งไว้สาํ หรับพระเจ้าในฐานะเป็ น (4)
“ชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ” เราเป็ นของพระองค์โดยเฉพาะเพราะว่าเราได้ถูกซื, อไว้แล้ว วลี
ที:แปลว่า โดยเฉพาะ (เอะอิ ส เพะริ พออิเอซิ น) หมายถึง ‘กรรมสิ ทธิ; ที:ถกู ซื,อไว้แล้วเป็ นพิเศษ’ นี:
สื: อว่าเรามีค่ามากต่อพระเจ้า ดู 1 เปโตร 1:18-19, 1 โคริ นธ์ 6:20, พระราชบัญญัติ 14:2, 26:18,
ทิตสั 2:14, กิจการ 20:28
พระเจ้าได้ทรงเรี ยกเราออกจากความมืด (ความบาปและโลก, 1 ยอห์น 5:19) เข้าไปสู่
ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ (หลักการที:คล้ายคลึงกับแนวคิดเรื: องความบริ สุทธิ;) ดู อิส
ยาห์ 9:2, 60:1-2, ฟี ลิปปี 2:1, เอเฟซัส 5:8 ดังนั,นเราจึงควรถวายคําสรรเสริ ญแด่พระองค์
1 ปต 2:10

เช่นเดียวกับที:ครั,งหนึ:งอิสราเอลไม่ได้เป็ นพลไพร่ หรื อประชาชาติแต่

บัดนี,ได้เป็ นแล้ว เราในฐานะคริ สเตียนตอนนี,กเ็ ป็ นประชากรของพระเจ้าแล้วเช่นกัน เมือ ก่ อน
ท่านทั3งหลายหาเป็ นชนชาติไม่ แต่ บดั นีท3 ่ านเป็ นชนชาติของพระเจ้ าแล้ว เมือ ก่อนท่านทั3งหลาย
หาได้ รับพระกรุณาไม่ แต่ บัดนี3ท่านได้ รับพระกรุณาแล้ ว เช่นเดียวกับที:ชนชาติอิสราเอลได้รับ
พระเมตตาจากพระเจ้าแล้ว คริ สตจักรเองก็ได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วเช่นกัน คนต่างชาติ
อาจไม่เข้าใจความเหมือนกันตรงนี,กบั ชนชาติอิสราเอลและมรดกของพวกเขา แต่สาํ หรับคนยิว
แล้ว นี:เป็ นสิ: งที:ชดั เจนเหลือเกิน มันไม่ได้ถูกตั,งใจไว้ให้เป็ นเรื: องบังเอิญ
1 ปต 2:11

เปโตรจึงกล่าวต่อไปว่า พวกทีร ัก ข้ าพเจ้ าวิงวอนท่านทั3งหลายเหมือน

ท่านเป็ นคนต่ างด้ าวและเป็ นผู้สัญจร ให้ ท่านละเว้ นจากตัณหาของเนื3อหนัง ซึงทําศึกกับจิต
วิญญาณ ท่านพูดถึง “คนต่างด้าวและผูส้ ัญจร” อีกครั,ง ซึ:งจริ งๆแล้วหมายถึง คนที:อยูต่ ่างแดน
และนักเดินทาง (นักท่องเที:ยว ฯลฯ) โลกนี,ไม่ใช่บา้ นของเราจริ งๆ เราเป็ นแค่คนที:เดินทางผ่าน
มาและผ่านไปเท่านั,น ความเป็ นพลเมืองของเราอยูใ่ นอีกราชอาณาจักรหนึ:ง ในฐานะเป็ นคน
ต่างด้าวและเป็ นตัวแทนของราชอาณาจักรเดิมของเรา เราจึงมีพนั ธะหน้าที:ในการสําแดง

พฤติกรรมที:ถูกต้องขณะที:เราอยูท่ ี:นี: (คําที:แปลว่า ผู้สัญจร (พาเระพิเดมอส) สื: อความหมาย
มากกว่าแค่นกั เดินทางในต่างแดน แต่สื:อถึงคนที:อยูท่ ี:นน:ั เพื:อเหตุผลที:เป็ นตามแบบของพระเจ้า)
ด้วยเหตุน, ีเราจึงควร “ละเว้นจากตัณหาของเนื,อหนัง” ซึ:งทําศึกกับจิตวิญญาณ ข้อเท็จจริ ง
ก็คือว่า ตัณหาทางเพศอันไม่เหมาะสมและผิดศีลธรรมจะทําให้จิตและวิญญาณของเราด้านชา โฮ
เชยา 4:11 กล่าวว่าการเล่นชูแ้ ละเหล้าองุ่นใหม่ชิงเอาจิตใจไปเสี ย ความหมายตรงนี,กค็ ือว่า ความ
บาปทางเพศและการเมาเหล้าจะทําให้จิตและวิญญาณตายด้านต่อสิ: งต่างๆที:เป็ นของพระเจ้า นี:จึง
เป็ นหนึ:งในหลายเหตุผลที:วา่ ทําไมความบาปทางเพศจึงสร้างความเสี ยหายได้มากมายเหลือเกิน
นี:ยงั ไม่พดู ถึงเรื: องเหล้าด้วยซํ,า นี:จึงเป็ นเหตุวา่ ทําไมซาตานถึงสนับสนุนการทําผิดศีลธรรมทาง
เพศควบคู่ไปกับการเมาเหล้าเหลือเกิน มันรู ้วา่ ทั,งสองสิ: งมีแนวโน้มที:จะทําลายผูค้ นของพระเจ้า
ในฝ่ ายวิญญาณ เราจึงได้รับคําแนะนําที:ดีแล้วให้ “ละเว้นจากตัณหาของเนื,อหนัง”
1 ปต 2:12

นอกจากนี, เพราะว่าเราเป็ นคนต่างด้าวที:มาจากประเทศของพระเจ้า เราจึง

มีหน้าที:ในการสําแดงการใช้ชีวติ และการทําธุรกิจที:ซื:อสัตย์ในหมู่คนต่างชาติ จงให้ การประพฤติ
ของท่ านทั3งหลายเป็ นทีน ่ านับถือท่ ามกลางคนต่ างชาติน3ัน เพือ ว่ าในข้ อทีเ ขาติเตียนท่ านว่ าเป็ น
คนทําชัวนั3น เมือ เขาเห็นการดีของท่ านแล้ว เขาจะได้ สรรเสริญพระเจ้ าในวันซึงพระองค์จะทรง
เยีย มเยียนเขา ดังที:ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี, คําที:แปลว่า การประพฤติ (อานาสตรอเฟ) มีความ
หมายว่า ‘ลักษณะการดําเนินชีวติ ’, ‘การวางตัว’ หรื อ ‘พฤติกรรม’ การที:เปโตรใช้คาํ ว่า คนต่ าง
ชาติ อาจสื: อความหมายรองในเรื: องของชนชาติสาํ หรับผูอ้ ่านที:เป็ นยิวของท่าน อย่างไรก็ตาม
ท่านอาจใช้คาํ นี,เพือ: หมายถึงชาวโลกทัว: ๆไปก็ได้ ดังนั,นถึงแม้วา่ ชาวโลกอาจวิพากษ์วจิ ารณ์เรา
ในฐานะคริ สเตียน แต่โดยการดําเนินชีวติ ที:ซื:อสัตย์และบริ สุทธิ;ของเรา สุ ดท้ายแล้วพวกเขาจะ
สรรเสริ ญพระเจ้าสักวันหนึ:ง
วลีที:วา่ “ในวันซึ:งพระองค์จะทรงเยีย: มเยียนเขา” ปรากฏในอิสยาห์ 10:3 อีกเพียงแห่ง
เดียวเท่านั,น ในข้อนั,นมันสื: อถึงการพิพากษาของพระเจ้าที:จะมีต่อชนชาติอิสราเอล คําที:แปลว่า
เยีย มเยียน (เอะพิสคอเพ) หมายถึง ‘การไต่สวน’, ‘การตรวจตรา’ และย่อมหมายถึง ‘การ

พิพากษา’ ด้วย ความหมายที:สื:อชัดเจนตรงนี,กค็ ือ วันแห่งการพิพากษาที:จะมา ซึ:งน่าจะเกิดขึ,นใน
การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์
1 ปต 2:13-15

เปโตรจึงพูดถึงคําสั:งข้อต่อไป ท่ านทั3งหลายจงยอมฟังการบังคับ

บัญชาทีม นุษย์ ต3ังไว้ ทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า ไม่ว่าผู้น3ันเป็ นกษัตริย์ผู้มอี าํ นาจยิง
14 หรือจะเป็ นเจ้ าเมืองผู้ทไี ด้ รับคําสั งจากกษัตริย์น3ัน ให้ ลงโทษผู้กระทําชัว และยกย่ องคนที
ประพฤติดี
ประการแรกเราถูกกําชับให้นอบน้อมต่อกฎหมายของประเทศที:เราอยู่ นี:เป็ นเพราะว่าเรา
เป็ นพลเมืองของราชอาณาจักรบริ สุทธิ;และเราเป็ นหมู่ชนเฉพาะ นัน: คือเราเป็ นพลเมืองแห่งราช
อาณาจักรของพระเจ้า นอกจากนี,เราต้องนบนอบเชื:อฟังการปกครองของมนุษย์ดว้ ยเพราะเรา
เป็ นแค่คนต่างด้าวในโลกนี,เท่านั,น สุ ดท้ายเราต้องนบนอบเชื:อฟังสิ ทธิอาํ นาจของมนุษย์เพื:อที:จะ
ถวายเกียรติแด่พระมหากษัตริ ยข์ องเรา สรุ ปก็คือว่า เราต้องเชื:อฟังกฎหมายของประเทศที:เราอยู่
ในตอนนี, (เปโตรกล่าวสั,นๆถึงการที:ผทู ้ ี:ได้รับอํานาจในการปกครองก่อนอื:นก็มีไว้เพื:อ “ลงโทษ
ผูก้ ระทําชัว: ” จากนั,นก็มีไว้เพื:อส่ งเสริ มให้คนทําดี)
ในทํานองเดียวกันเปโตรเสริ มว่า 15 เพราะเป็ นพระประสงค์ ของพระเจ้ า ทีจะให้ ท่านทั3ง
หลายระงับความโง่ ของคนโฉดเขลาให้ สงบด้ วยการประพฤติดี
ในฐานะเป็ นคริ สเตียนเราอาจไม่เห็นด้วยเสมอไปกับกฎหมายต่างๆไม่วา่ ในเชิงปรัชญา
หรื อเชิงอุดมคติ กฎหมายต่างๆ เช่น กฎหมายภาษีอาจเป็ นภาระหนัก แต่เว้นเสี ยแต่วา่ และจนกว่า
กฎหมายของมนุษย์บงั คับเราให้ฝ่าฝื นต่อบัญญัติของพระเจ้า เราก็ตอ้ งเชื:อฟังกฎหมายของ
ประเทศที:เราอยู่ รัฐบาลของมนุษย์ถูกแต่งตั,งขึ,นโดยพระเจ้า ดู โรม 13:1-7 มันเป็ นแผนการของ
พระเจ้าสําหรับคริ สเตียน โดยการเป็ นพลเมืองที:เคารพกฎหมาย ที:จะสงบปากสงบคําวิพากษ์
วิจารณ์ของคนไม่เชื:อ หนึ:งในคํากล่าวหาที:ยกมาปรักปรําคริ สตจักรสมัยยุคต้นก็คือ เพราะว่าพวก
เขาไม่ยอมนมัสการจักรพรรดิโรม พวกเขาจึงเป็ นคนไม่รักชาติและถึงขนาดเป็ นพวกชอบปลุก
ระดมด้วยซํ,า เปโตรอาจกําลังพูดถึงปัญหาข้อนี,อยู่ การเชื:อฟังรัฐบาลหรื อการปกครองของมนุษย์

เป็ นนํ,าพระทัยของพระเจ้า นอกจากนี,มนั จะสงบคําวิพากษ์วจิ ารณ์ที:ผคู ้ นยกมาปรักปรํากลุ่มคนที:
เชื:อพระคัมภีร์ดว้ ย
1 ปต 2:16

อีกครั,งที:เราต้องเชื:อฟังกฎหมายของมนุษย์ จงเป็ นเหมือนคนทีม เี สรีภาพ

แต่ ท่านอย่ าใช้ เสรีภาพนั3นให้ เป็ นทีป กปิ ดความชัวไว้ แต่ จงใช้ เหมือนเป็ นทาสของพระเจ้ า ถึง
แม้วา่ เรามีเสรี ภาพในฝ่ ายวิญญาณและในทางการเมือง แต่เราต้องจําไว้วา่ เราเป็ นผูร้ ับใช้ของ
พระเจ้าและเราสะท้อนให้คนอื:นเห็นพระนามของพระองค์ คําว่าเสรี ภาพในที:น, ีน่าจะหมายถึง
การไม่อยูใ่ ต้บงั คับบัญญัติของโมเสส อย่างไรก็ตามบริ บทตรงนี,กเ็ กี:ยวข้องกับการเมือง นัน: คือ
กฎหมายของพลเมือง ไม่วา่ จะในกรณี ใดเพราะว่าเราอยูใ่ ต้พระคุณและไม่ได้อยูใ่ ต้บญั ญัติของ
โมเสส มันก็ไม่ใช่ใบอนุญาตให้เราทําอะไรก็ได้ตามใจชอบ คําที:แปลว่า ความชัว (คาเคีย) ก็มี
ความหมายด้วยว่า ‘ความมุ่งร้าย’ หรื อ ‘ความชัว: ในแง่ทว:ั ๆไป’ พระคุณไม่เคยเป็ นข้ออ้างหรื อ
เป็ นเครื: องปกปิ ดให้เราทําความชัว: เลย เราจึงถูกกําชับให้เชื:อฟังกฎหมายของประเทศที:เราอยู่
1 ปต 2:17

ตรงนี,เปโตรออกคําสั:งหลายประการเกี:ยวกับการแสดงความเคารพใน

ชีวติ นี, จงให้ เกียรติแก่ทุกคน เราถูกกําชับให้เคารพและสุ ภาพต่อคนทั,งปวง ดู ฟี ลิปปี 2:3 จงรัก
บรรดาพีน ้ อง นี:เป็ นคํากําชับให้รักพี:นอ้ งคริ สเตียนของเรา ดู 1 เปโตร 1:22 และฮีบรู 13:1 จง
ยําเกรงพระเจ้ า นี:เป็ นอีกครั,งที:คาํ บัญชาคือให้เรายําเกรงองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ดู สดุดี 111:10,
สุ ภาษิต 1:7, 23:17 และ 2 โคริ นธ์ 7:1 และ จงถวายเกียรติแด่ กษัตริย์ พระคัมภีร์สอนชัดเจนให้
เราเคารพและให้เกียรติผนู ้ าํ ประเทศและผูน้ าํ รัฐบาลของเรา ดู โรม 13:7
1 ปต 2:18-19

อัครสาวกท่านนี,จึงพูดถึงบรรดาคนรับใช้ ท่ านทั3งหลายทีเ ป็ นผู้รับ

ใช้ จงเชือฟังนายของท่ านด้ วยความยําเกรงทุกอย่ าง ไม่ ใช่ เฉพาะนายทีเ ป็ นคนใจดีและสุ ภาพ
เท่ านั3น แต่ ท3งั นายทีร ้ ายด้ วย (ถึงแม้ในทางเทคนิคแล้วประโยคนี,ไม่ได้อยูใ่ นรู ปของคําสั:ง แต่มนั
ก็มีพลังของคําสั:งอยูด่ ี) ไม่วา่ จะในกรณี ใด หลักการที:ชดั เจนก็ถูกสอนว่า เราต้องเคารพและ
นบนอบต่อคนเหล่านั,นที:เป็ นนายของเรา การประยุกต์ใช้ในปัจจุบนั ก็คือ คนที:เป็ นนายจ้าง

นัน: เอง คําที:แปลว่า ความยําเกรง (ฟอบอส) ถึงแม้มีความหมายตรงตัวว่าความยําเกรง แต่กแ็ ปล
ว่า ‘ความเคารพ’ ได้เช่นกัน นี:น่าจะใช่ความหมายตรงนี,มากกว่า
นอกจากนี,เราต้องเคารพและนบนอบไม่เพียงต่อเจ้านายที:ใจดีและสุ ภาพเท่านั,น แต่ต่อเจ้า
นายที:ร้ายด้วย คําที:แปลเช่นนั,น (สคอลิออส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘คดโกง’, ‘ใจร้าย’ และอาจ
แปลได้ดว้ ยว่า ‘งัง: ’ กล่าวอีกนัยหนึ:งก็คือว่า เราต้องให้ความเคารพต่อคนทั,งปวง แม้ต่อคนที:เรา
ไม่ชอบขี,หน้าหรื อคนที:อาจไม่สมควรได้รับความเคารพจากเราด้วย
ในบริ บทเดียวกันนี, เปโตรออกความเห็นเพิ:มเติมว่า 19 เพราะว่ าถ้ าผู้ใดเพราะเห็นแก่ใจ
วินิจฉัยผิดชอบจําเพาะพระเจ้ า ยอมอดทนต่ อความทุกข์ โศกเศร้ าอย่างอยุติธรรม นีแหละเป็ น
ความชอบ พระเจ้าทรงสังเกตเห็นเวลาที:มีคนทําผิดต่อเราและเราก็ยอมทนโดยไม่บ่น นอกจากนี,
เมื:อเราเต็มใจยึดมัน: ในหลักการและใจวินิจฉัยผิดชอบและทนทุกข์เพราะการนั,น พระเจ้าก็ทรง
ประทานพระคุณเพิ:มเติมให้แก่เรา คําที:แปลว่า เป็ นความชอบ (คาริ ส) เป็ นคําที:มกั แปลเป็ น
‘พระคุณ’ ความหมายก็คือว่า เราได้รับพระคุณเมื:อเรายอมทนการกระทําผิดและความทุกข์เพราะ
เหตุที:เรายึดมัน: ในใจวินิจฉัยผิดชอบหรื อหลักการ อีกครั,งที:เราต้องไม่ลืมว่าบริ บทตรงนี,พดู ถึงผู ้
ปกครองประเทศและเจ้านาย นี:จึงหมายถึงความทุกข์ยากที:มาจากชาวโลก
1 ปต 2:20

ในทางกลับกัน ด้ วยว่ าถ้ าท่านทําการชัว แล้วถูกเฆีย นเพราะการชัวนั3น

แม้ ท่านทนถูกเฆีย นด้ วยอดกลั3นใจ จะเป็ นทีส รรเสริญอะไรแก่ท่าน มันไม่ใช่เรื: องน่าสรรเสริ ญ
เลยถ้าเราสู ้ทนความยากลําบากเพราะความผิดพลาดของเราเอง (คําที:แปลว่า ถูกเฆีย น (คอลาฟิ ด
โซ) จริ งๆแล้วหมายถึง ถูกลงโทษ) แต่ ว่าถ้ าท่านทั3งหลายกระทําการดี และทนเอาการข่ มเหงด้ วย
อดกลั3นใจเพราะการดีน3ัน เช่ นนีแ3 หละเป็ นการชอบพระทัยพระเจ้ า พระเจ้าและชาวโลกรอบตัว
เราย่อมสังเกตเห็นเมื:อเราเป็ นทุกข์อย่างไม่ยตุ ิธรรมแต่กย็ อมรับมันไว้อย่างอดทนโดยไม่บ่นว่า
การทําเช่นนี,ยอ่ มเป็ นคําพยานชีวติ ที:มีพลัง
1 ปต 2:21

เปโตรจึงยกตัวอย่างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ด้ วยว่าท่ านทั3งหลายถูก

ทรงเรียกไว้ สําหรับเหตุการณ์ น3ัน เพราะว่าพระคริสต์ ได้ ทรงรับทนทุกข์ ทรมานเพือ เราทั3งหลาย

ให้ เป็ นแบบอย่างแก่เรา เพือ ท่านจะได้ ตามรอยพระบาทของพระองค์ ความจริ งก็คือว่า พระเยซู
คริ สต์ทรงทนทุกข์ทรมานมากมายจริ งๆ ส่ วนหนึ:งของความทุกข์ทรมานของพระองค์กม็ ีไว้เพื:อ
เป็ นแบบอย่างให้แก่เราเพื:อที:เราจะได้ดาํ เนินตามรอยพระบาทของพระองค์ หลักการสําคัญตรงนี,
ไม่ใช่วา่ เราจะทุกข์ทรมานหรื อไม่ แต่เราจะตอบสนองต่อความยากลําบากและความทุกข์อย่างไร
ต่างหากเมื:อมันเข้ามา เราได้รับการทรงเรี ยกให้ดาํ เนินตามแบบอย่างของพระเยซู ดู ลูกา 9:23,
ยอห์น 16:33, กิจการ 9:16, กิจการ 14:22, 2 ทิโมธี 3:12, 1 โคริ นธ์ 11:1
1 ปต 2:22

อัครสาวกท่านนี,จึงพูดถึงหลักการหนึ:งซึ:งมีการประยุกต์ใช้ที:ลึกซึ,ง

พระองค์ไม่ได้ ทรงกระทําบาปเลย และไม่ ได้ พบอุบายในพระโอษฐ์ ของพระองค์ เลย องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเราไม่ทรงมีบาป นี:เป็ นเรื: องที:สาํ คัญมากและเป็ นพื,นฐานที:สนับสนุนความเป็ น
พระเจ้าของพระองค์ นอกจากนี,ในพระโอษฐ์ของพระองค์กไ็ ม่เคยมีความอสัตย์หรื อความไม่
ซื:อตรงด้วย คําที:แปลว่า อุบาย (ดอลอส) มีความหมายอย่างหนึ:งว่า การหลอกลวง ดู มัทธิว 27:4,
ลูกา 23:41, ยอห์น 8:46, 2 โคริ นธ์ 5:21, ฮีบรู 4:15, 9:28, ยอห์น 1:47 นี:ส่วนหนึ:งแล้วก็เป็ นแบบ
อย่างที:พระเยซูคริ สต์ได้ทรงวางไว้ให้เรา นัน: คือ การไม่มีบาปและการไม่มีอุบาย ถึงแม้วา่ เราอาจ
ทําสิ: งเหล่านี,ไม่ได้ท, งั หมด แต่มนั ก็ควรเป็ นเป้ าหมายให้เราได้พากเพียรเพือ: ไปให้ถึง
1 ปต 2:23

เปโตร (ในฐานะเป็ นประจักษ์พยานถึงชีวติ ของพระคริ สต์) จึงชี,ให้เห็นว่า

พระเยซูทรงมีปฏิกิริยาตอบสนองอย่างไรเมื:อเผชิญกับความยากลําบาก เมือ เขากล่าวคําหยาบ
คายต่ อพระองค์ พระองค์ ไม่ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้ วยคําหยาบคายเลย เมือ พระองค์ ทรงทนทุกข์
พระองค์ไม่ได้ ทรงมาดร้ าย แต่ ทรงมอบเรืองของพระองค์ไว้ แก่พระเจ้ าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบ
ธรรม อัครสาวกท่านนี,พดู ถึงยามที:พระองค์ทรงถูกกล่ าวคําหยาบช้ า นี:หมายถึงการใช้คาํ พูด
หยาบคาย เช่น แช่งด่า เยาะเย้ย เหยียดหยาม หรื อโจมตีดว้ ยคําพูด ถึงแม้วา่ สิ: งนี,ยอ่ มเกิดขึ,นใน
ช่วงเวลาก่อนและขณะที:พระองค์ทรงถูกตรึ งกางเขน แต่มนั ก็เกิดขึ,นในคราวอื:นๆขณะที:
พระองค์ทรงรับใช้ปวงชนด้วย แต่เมื:อถูกโจมตีดว้ ยคําพูด พระองค์ “ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วย
คําหยาบคายเลย” ความหมายก็คือ พระองค์ไม่ทรงตอบโต้ พระองค์ทรงยอมรับคํากล่าวหยาบช้า
อย่างถ่อมใจและด้วยใจกรุ ณา นอกจากนี, “เมื:อพระองค์ทรงทนทุกข์” (อย่างไม่ยตุ ิธรรม)

พระองค์กไ็ ม่ได้ทรงมาดร้าย ไม่มีสักครั,งขณะถูกตรึ งอยูบ่ นกางเขนที:พระองค์ทรงขู่วา่ จะแก้แค้น
คนเหล่านั,นที:ทรมานพระองค์
แต่พระองค์ทรงมอบ (ฝาก) เรื: องของพระองค์ไว้แก่พระบิดาผูส้ ถิตในสวรรค์ “ผูท้ รง
พิพากษาอย่างชอบธรรม” กล่าวอีกนัยหนึ:งก็คือว่า แทนที:จะแก้เผ็ด พระองค์ทรงฝากเรื: อง
ทั,งหมดและตัวของพระองค์เองไว้ในพระหัตถ์ของพระบิดา (พระผูพ้ พิ ากษาที:ชอบธรรมซึ: งการ
แก้แค้นเป็ นของพระองค์) ดู อิสยาห์ 53:7, ลูกา 23:46 และโรม 12:19
1 ปต 2:24

คําบรรยายอันไพเราะเกี:ยวกับพระราชกิจขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา

บนกางเขนได้ถูกนําเสนอในที:น, ี พระองค์ เองได้ ทรงรับแบกบาปของเราไว้ ในพระกายของ
พระองค์ทตี ้ นไม้น3ัน เพือ ว่ าเราทั3งหลายซึงตายจากบาปแล้ว จะได้ ดําเนินชีวติ ตามความชอบ
ธรรม ด้ วยรอยเฆีย นของพระองค์ ท่ านทั3งหลายจึงได้ รับการรักษาให้ หาย คําที:แปลว่า รับแบก
(อานาเฟะโร) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถวาย’ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจึงรับแบก (ตรงตัวคือ
‘ถวาย’) ความบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ (เหมือนเป็ นเครื: องบูชาไถ่บาป) คําที:แปล
ว่า ต้ นไม้ (ซูลอน) เป็ นภาพเปรี ยบของกางเขนซึ:งบางครั,งก็ถูกเรี ยกว่า ‘ต้นไม้กางเขน’
เป้ าหมายก็คือ “เพื:อว่าเราทั,งหลายซึ:งตายจากบาปแล้ว จะได้ดาํ เนินชีวติ ตามความชอบ
ธรรม” เราได้รับความรอดแล้วเพื:อที:จะดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรม (ให้เราระลึกว่าบริ บทตรงนี,
พูดถึงวิธีการที:เราควรตอบสนองต่อความอยุติธรรมและการโจมตีที:มีต่อเรา) ในการพูดถึงรอย
เฆี,ยนของพระองค์ นี:เป็ นการอ้างอิงถึงอิสยาห์ 53:5 ดู อิสยาห์ 53:4,11 ด้วย มีการรักษาให้หาย
ฝ่ ายวิญญาณในบาดแผล (รอยเฆี:ยน) ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา คําที:แปลว่า รอยเฆีย น
(โมโลพซ์ ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘บาดแผล’ อย่างไรก็ตาม คํานี,กลายเป็ นสํานวนเพื:อหมายถึง
รอยยาวบนแผ่นหลังที:เกิดจากการถูกเฆี:ยนหรื อโบยตีดว้ ยไม้เรี ยวด้วย ความจริ งที:ยงิ: ใหญ่กว่าก็
คือว่า โดยทางบาดแผลขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา เราก็ได้รับการรักษาให้หาย ด้วยเหตุน, ีเราจึง
ถูกกําชับให้ดาํ เนินชีวติ ตามความชอบธรรม คํากริ ยาที:แปลว่า ดําเนินชีวติ (ซาโอ) อยูใ่ นรู ปแสดง
จุดประสงค์มากกว่าอยูใ่ นรู ปของคําสั:ง อย่างไรก็ตามในบริ บทนี, คํานี,กม็ ีพลังของคําสั:งอยู่

1 ปต 2:25

สุ ดท้าย เปโตรก็อา้ งอิงถึง อิสยาห์ 53:6 ต่อไปซึ:งในข้อนั,นเราไม่เพียงถูก

เปรี ยบว่าเป็ นเหมือนแกะเท่านั,น แต่เป็ นเหมือนแกะที:ได้หลงหายไปและหันไปทําสิ: งต่างๆ
ตามใจชอบของมันด้วย เพราะว่ าท่ านทั3งหลายเป็ นเหมือนแกะทีพ ลัดฝูงไป แต่ บัดนีไ3 ด้ กลับมาหา
พระผู้เลีย3 ง และศิษยาภิบาลแห่ งจิตวิญญาณของท่านทั3งหลายแล้ว ก่อนที:เราได้รับความรอด เรา
ได้พลัดฝูงไป คําที:แปลเช่นนั,น (พลานาโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘หลงหายไป’ ในความหมาย
เชิงเปรี ยบเทียบมากกว่าของคําๆนี, มันก็หมายถึงการถูกหลอกลวง ทั,งสองความหมายอาจถูกสื: อ
ตรงนี, เมื:อเราหันมาหาพระคริ สต์ เราก็ได้กลับมาหาพระผูเ้ ลี,ยง และศิษยาภิบาล (ผูด้ ูแล) แห่งจิต
วิญญาณของเราทั,งหลายแล้ว น่าสนใจที:ท, งั สองคํานี, (พอยเมน ซึ:งหมายถึง ศิษยาภิบาล/ผูเ้ ลี,ยง
แกะ และ เอะพิสคอพอส ซึ:งหมายถึง เจ้าอธิการ) ถูกใช้เพื:อบรรยายถึงตําแหน่งของศิษยาภิบาลที:
เป็ นมนุษย์ ศิษยาภิบาลจึงคอยดูแลแทนพระคริ สต์อยูใ่ นขณะนี,
*****
ภาพรวมของ 1 เปโตร 3: บทนีข% ึน% ต้ นด้ วย ‘ก็เช่ นกัน’ ประเด็นสําคัญในตอนท้ ายของบท
ที, 2 คือ การดําเนินชี วิตตามความชอบธรรม คราวนีเ% ปโตรประยุกต์ ใช้ หลักการนีก% ับความ
สัมพันธ์ ในชี วิตคู่ หรื อการทําสิ, งที, ถกู ต้ องในชี วิตคู่ ท่ านพูดถึงการวางตัวและท่ าทีของหญิงที,
ดําเนินตามทางของพระเจ้ าและสามีของนาง สิ, งนีถ% กู นําเสนอไม่ เพียงเพื,อเป็ นแบบแผนสําหรั บ
ความสัมพันธ์ ในชี วิตสมรสเท่ านั%น แต่ โดยเฉพาะอย่ างยิ,งหากสามียงั ไม่ รอดด้ วยเพื,อเป็ นวิธีใน
การนําวิญญาณเขามาถึงพระคริ สต์ เปโตรให้ คาํ สั,งต่ างๆต่ อไปเกี,ยวกับรู ปแบบการดําเนินชี วิตที,
ชอบธรรมซึ, งจะไม่ เพียงก่ อให้ เกิดชี วิตที,ดีงามกับคนที,อยู่รอบข้ างเราเท่ านั%น แต่ จะทําให้ เรามี
ฤทธิR เดชในคําอธิ ษฐานของเราต่ อพระเจ้ าด้ วย เปโตรกลับมาพูดถึงใจความหลักที,ว่าเราอาจเจอ
กับความทุกข์ ยากเพราะการเป็ นคริ สเตียน ที,สาํ คัญยิ,งไปกว่ านั%นก็คือว่ า ท่ านพูดถึงการตอบ
สนองของเราในยามที,ความยากลําบากเข้ ามา อีกครั% งที, เปโตรยกตัวอย่ างขององค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเราและความทุกข์ ทรมานของพระองค์ ที,กางเขน

1 ปต 3:1

อัครสาวกท่านนี,ข, ึนต้นบทนี,ดว้ ย “ก็เช่นกัน” ฝ่ ายท่ านทั3งหลายทีเ ป็ น

ภรรยาก็เช่ นกัน จงเชือฟังสามีของท่าน เพือ ว่ าแม้ สามีบางคนจะไม่ เชือฟังพระวจนะ แต่ ความ
ประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ ด้วยโดยไม่ ต้องใช้ พระวจนะนั3น คําว่า ‘ก็เช่นกัน’ น่าจะ
อ้างอิงถึงการดําเนินชีวติ ตามความชอบธรรมตามที:มีกล่าวไว้ในบทที:แล้ว มันอาจเชื:อมโยงกลับ
ไปยังเรื: องของการยอมอยูใ่ ต้บงั คับผูป้ กครองประเทศและการที:ผรู ้ ับใช้ยอมเชื:อฟังเจ้านายด้วย
เมื:ออ้างอิงกลับไปยังเรื: องก่อนหน้า เปโตรจึงออกคําสั:งว่า “ฝ่ ายท่านทั,งหลายที:เป็ นภรรยาก็เช่น
กัน จงเชื:อฟังสามีของท่าน” เปโตรพูดถึงสาเหตุหลักของปัญหาในชีวติ คู่ ถึงแม้วา่ ภรรยาจะเทียบ
เท่ากับสามีของตนตรงที:ท, งั คู่ต่างเป็ นผูใ้ หญ่แล้ว แต่พระคัมภีร์กจ็ ดั ลําดับสิ ทธิอาํ นาจของพวกเขา
อย่างชัดเจน สามีเป็ นศีรษะหรื อประมุข (เอเฟซัส 5:23) สิ ทธิอาํ นาจดังกล่าวได้ถูกมอบให้แก่สามี
โดยพระเจ้าเอง ดังนั,น มันเป็ นเรื: องชอบธรรมที:ภรรยาจะยอมนบนอบเชื:อฟังสามี
คําที:แปลว่า เชือฟัง (ฮูพอทาซโซ) เป็ นคําที:น่าสนใจ ความหมายพื,นฐานของมันสื: อถึง
ความสัมพันธ์ทางทหารซึ:งในความสัมพันธ์ดงั กล่าวคนๆหนึ:งอยูใ่ ต้ผบู ้ งั คับบัญชา อย่างไรก็ตาม
ในความหมายที:ไม่ใช่ทางทหารคําๆนี,กส็ ื: อถึง ‘ท่าทีที:เต็มใจนบนอบ ให้ความร่ วมมือ ยอมรับผิด
ชอบ และร่ วมแบกรับภาระ’ กล่าวอีกนัยหนึ:งก็คือว่า ภรรยาที:ชอบธรรมจะนบนอบต่อสามีของ
นางด้ วยความสมัครใจ ไม่เพียงในการกระทําเท่านั,น แต่ในฝ่ ายวิญญาณด้วย สามีเป็ นหัวหน้าใน
บ้านเหมือนกับที:นายทหารคนหนึ:งก็เป็ นหัวหน้าหน่วยของเขา ปัญหาในชีวติ คู่ส่วนใหญ่เกิดจาก
การที:ภรรยาไม่ยอมอยูใ่ ต้บงั คับความเป็ นผูน้ าํ ของสามี
เปโตรกล่าวต่อไปว่า “เพื:อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื:อฟังพระวจนะ แต่ความประพฤติ
ของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ดว้ ยโดยไม่ตอ้ งใช้พระวจนะนั,น” เห็นได้ชดั ว่าเปโตรกําลังพูดถึง
ชีวติ คู่ที:สามียงั ไม่รอด หรื ออย่างน้อยก็ไม่ได้กาํ ลังมีชีวติ อยูเ่ พื:อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ท่านนําเสนอ
หลักการที:วา่ โดยการทําตัวนบนอบเชื:อฟังอย่างน่ารัก ภรรยาที:เป็ นคริ สเตียนก็อาจสามารถนํา
วิญญาณสามีของตนได้ คําที:แปลว่า ความประพฤติ (อานาสตรอเฟ) ก็หมายถึง ‘พฤติกรรม’,
‘ลักษณะการใช้ชีวติ ’ หรื อ ‘รู ปแบบการใช้ชีวติ ’ ดังที:ได้กล่าวไปแล้ว

ที:น่าสนใจคือเรื: องของวากยสัมพันธ์ตรงนี, พระวจนะอันแรก (“เพือ: ว่าแม้สามีบางคนจะ
ไม่เชื:อฟังพระวจนะ”) มีคาํ บ่งชี,คาํ นามเฉพาะเจาะจงซึ:งสื: อถึงพระวจนะของพระเจ้า อย่างไร
ก็ตาม พระวจนะอันที:สอง (“อาจจะจูงใจเขาได้ดว้ ยโดยไม่ตอ้ งใช้พระวจนะนั,น”) ไม่มีคาํ บ่งชี,คาํ
นามเฉพาะเจาะจง บริ บทตรงนี,พดู ถึงการนบนอบเชื:อฟังของภรรยาผูเ้ ป็ นคริ สเตียน ดังนั,น อัคร
สาวกท่านนี,จึงน่าจะกําลังหมายความว่า ภรรยาผูเ้ ป็ นคริ สเตียนที:รักพระเจ้าสามารถนําวิญญาณ
สามีของตนได้โดยไม่ ต้องใช้ คาํ พูดเลยโดยการที:นางนบนอบเชื:อฟังเขาอย่างอ่อนหวาน นี:สื:อถึง
สตรี ผมู ้ ีปัญญาที:รู้จกั ควบคุมลิ,นของตน ไม่บ่น ไม่ทะเลาะ ไม่เถียง และไม่เทศน์สามี
1 ปต 3:2

ความหมายถูกสื: อชัดเจนตรงนี, คือเมือเขาเห็นการประพฤติอนั บริสุทธิ=

ของท่ านทั3งหลาย ผู้เป็ นภรรยาประกอบกับความยําเกรง คําที:แปลว่า อันบริสุทธิ= (ฮักนอส) ใน
ความหมายขั,นพื,นฐานที:สุดก็สื:อถึง ‘ความบริ สุทธิ; ’ นี:สื:อชัดเจนถึงความบริ สุทธิ;ในทางศีลธรรม
อย่างไรก็ตาม คํานี,กม็ ีความหมายด้วยว่า ‘บริ สุทธิ;จากความผิดทุกอย่าง’ บริ บทตรงนี,สื:อถึงความ
ผิดที:เกิดจากลิ,นที:บ่นว่า จากนั,นเปโตรพูดถึงการประกอบด้วยความยําเกรง คําที:แปลเช่นนั,น (ฟ
อบอส) ในบริ บทนี,หมายถึง ‘ความเคารพ’ คุณธรรมที:สาํ คัญสองประการจึงถูกเอ่ยถึงตรงนี, คือ
(1) มารยาทและการวางตัวที:ปราศจากความผิด และ (2) ใจที:เปี: ยมด้วยความเคารพ ทั,งสองอย่าง
นี,เป็ นคุณธรรมตามแบบของพระเจ้าในตัวของภรรยาผูเ้ ป็ นคริ สเตียนไม่วา่ สามีของนางจะรอด
แล้วหรื อยังไม่รอดก็ตาม เมื:อรวมกันทั,งสองอย่างนี,จะเป็ นอิทธิพลอันทรงพลังในการนําวิญญาณ
สามีที:ยงั ไม่รอดมาถึงพระคริ สต์
1 ปต 3:3

เปโตรกล่าวต่อไปถึงความงามที:แท้จริ งของสตรี ที:ดาํ เนินตามแบบของ

พระเจ้า มันไม่ใช่เรื: องภายนอกแต่เป็ นเรื: องภายใน การประดับกายของท่ านนั3น อย่ าให้ เป็ นการ
ประดับภายนอก คือการถักผม ประดับด้ วยเครืองทองคํา และนุ่งห่ มเสื3อผ้ าสวยงาม น่าสนใจคือ
คําที:แปลว่า การประดับกาย (คอสมอส) เป็ นที:มาของคําภาษาอังกฤษ cosmetics (มันเป็ นคําเดียว
กับที:มกั แปลว่า ‘โลก’ ด้วย) นี:สื:อถึงความเกี:ยวข้องกันระหว่างเครื: องสําอางกับโลก ความงาม
ที:แท้จริ งไม่เกี:ยวข้องกับเครื: องสําอาง มันอยูล่ ึกกว่าสิ: งที:ปรากฏให้เห็นภายนอกเยอะ

อัครสาวกท่านนี,บรรยายต่อไปถึงการประดับกายสามด้าน แต่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความงามที:แท้จริ ง ก่อนอื:นท่านเอ่ยถึง (1) ‘การถักผม’ คําที:แปลว่า ถัก (เอ็มพลอเค) หมายถึง
ทรงผมที:ทนั สมัย (2) การ “ประดับด้วยเครื: องทองคํา” สื: อถึงการใช้เครื: องประดับ (3) การ “นุ่ง
ห่มเสื, อผ้าสวยงาม” สื: อถึงเสื, อผ้าสวยงามโก้หรู เห็นได้ชดั ว่าเปโตรไม่ได้กาํ ลังตําหนิการกระทํา
ทั,งสามประการนี, ผูห้ ญิงต้องสวมเสื, อผ้าและประดับผมอยูแ่ ล้ว เครื: องประดับเองก็ไม่ใช่ส:ิ งผิด
แต่เปโตรต้องการจะบอกว่าความงามที:แท้จริ งไม่ได้อยูใ่ นสิ: งเหล่านั,น สิ: งเหล่านี,โดยตัว
มันเองแล้วอาจไม่ใช่ส:ิ งผิด แต่พวกมันก็ไม่ได้สาํ คัญอะไรมากนักในชีวติ อันที:จริ งแล้ว พวกมัน
อาจดึงความสนใจเราไปจากสิ: งที:สาํ คัญจริ งๆก็ได้ เราเห็นอีกครั,งว่าบริ บทที:สาํ คัญกว่าก็คือ สตรี
คริ สเตียนที:มีอิทธิพลตามแบบของพระเจ้าต่อสามีของตนโดยการวางตัวและจิตใจของนาง
1 ปต 3:4

ในทางกลับกัน การประดับกาย (หรื อความงาม) ของสตรี คริ สเตียนควร

เป็ นอย่ างคนทีซ ่ อนไว้ ในจิตใจ ด้ วยสิ งทีไ ม่ รู้ เสือมสลาย คือเครืองประดับแห่ งจิตใจทีอ่อนสุ ภาพ
และสงบเสงีย ม ซึงเป็ นสิ งทีม คี ่ามากในสายพระเนตรพระเจ้ า ความงามที:แท้จริ งซ่อนอยูภ่ ายใน
และเป็ นเรื: องของจิตใจ มีบางสิ: งที:งดงามเกี:ยวกับจิตใจที:อ่อนหวาน ความงามชนิดนี,ไม่เสื: อมไป
ตามอายุที:มากขึ,น ความงามชนิดนี,จะทําให้บา้ นและชีวติ สมรสมีความสุ ขแบบยัง: ยืน มันไม่เสื: อม
สลายตรงที:วา่ มันไม่โรยรา ทรุ ดโทรม หรื อต้องถูกเปลี:ยนเอาอันใหม่มาแทนที: นอกจากนี,ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าแล้วมันก็มีค่ามาก สําหรับสามีที:มีปัญญาแล้ว สิ: งนี,กม็ ีค่ามากเช่นกัน ความ
งามชนิดนี,มีค่ามากกว่าร่ างกายที:สวยงามน่าดึงดูด ใบหน้าที:งดงาม เสื, อผ้าราคาแพง ทรงผมที:ทนั
สมัย หรื อเครื: องประดับที:หรู หรา
ความงามที:แท้จริ งอยูใ่ น “จิตใจที:อ่อนสุ ภาพและสงบเสงี:ยม” คําที:แปลว่า อ่ อนสุ ภาพ
(พราอุส) มักถูกเข้าใจผิดบ่อยๆ มันหมายถึง สภาพจิตใจที:คงเส้นคงวา และสื: อถึงคนที:รู้จกั
ควบคุมอารมณ์ของตน ความอ่อนสุ ภาพในพระคัมภีร์ไม่จาํ เป็ นต้องหมายถึง บุคลิกที:เหนียมอาย
หรื อขี,กลัว แต่หมายถึงการรู ้จบั ควบคุมอารมณ์และจิตใจของตน มีสภาพอารมณ์ที:คงเส้นคงวา

ไม่หลุดความสุ ขมุ และมีวนิ ยั ในการทําสิ: งที:ถูกต้อง นอกจากนี, เปโตรเสริ ม จิตใจที: “สงบเสงี:ยม”
นี:สื:อถึงการมีใจรักสงบและไม่พดู มาก มันตรงข้ามกับหญิงขี,ทะเลาะที:ถูกพูดถึงในสุ ภาษิต 21:9
หญิงที:ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าจะไม่เพียงอยูฝ่ ่ ายวิญญาณเท่านั,น แต่จะมีสภาพอารมณ์
คงที: ไม่พดู มากและรักสงบด้วย นี:ตรงข้ามกับการเป็ นคนโผงผาง ชอบโต้เถียง และเจ้าอารมณ์
หญิงที:เป็ นแบบหลังนี,จะทําให้สามีไม่อยากอยูด่ ว้ ย ส่ วนหญิงแบบแรกจะช่วยนําวิญญาณเขามา
ถึงพระคริ สต์ ถึงแม้วา่ ปัญหาจะไม่ได้เกี:ยวข้องกับความรอดของผูเ้ ป็ นสามี แต่เปโตรก็ได้
บรรยายถึงทัศนคติและจิตใจที:หญิงที:ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าควรมี
1 ปต 3:5-6

คราวนี,เปโตรยกตัวอย่างบรรดาสตรี ที:ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าในอดีต

ซึ:งมีจิตใจที:งดงาม บรรดาสตรีบริสุทธิ=ในครั3งโบราณนั3นเช่ นกัน ผู้ซึงวางใจในพระเจ้ า ก็ได้
ประดับกายเช่ นกันและเชือฟังสามีของตน สตรี ที:ดาํ เนินตามทางของพระเจ้าเหล่านี,ได้วางใจใน
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าและนบนอบเชื:อฟังสามีของตน น่าสังเกตที:การนบนอบเชื:อฟังดังกล่าวถูกเรี ยก
ว่าการประดับกาย (คือ ความงาม)
ในแบบเดียวกัน 6 เช่ นนางซาราห์ เชือฟังอับราฮัมและเรียกท่ านว่ านาย ถ้ าท่านทั3งหลาย
ประพฤติดี และไม่ มคี วามหวาดกลัวด้ วยตกตะลึงสิงใด ท่ านก็เป็ นลูกหลานของนาง การที:นางซา
ราห์เรี ยกอับราฮัมว่า ‘นาย’ ก็เท่ากับเรี ยกเขาว่า ‘ท่านคะ’ นี:น่าจะหมายถึงปฐมกาล 18:12 ไม่ตอ้ ง
สงสัยเลยว่านี:สื:อถึงธรรมเนียมปฏิบตั ิของคนในสมัยนั,น อย่างไรก็ตาม หลักการที:สาํ คัญกว่าก็คือ
ว่า นางซาราห์ให้ความเคารพและนบนอบเชื:อฟังสามีของตน (วลีที:เหลือของข้อนี,อาจถอดความ
ได้วา่ ‘โดยที:ท่านทั,งหลายเป็ นบุตรของนางในตอนนี,ถา้ ท่านทั,งหลายกําลังประพฤติดีต่อผูอ้ ื:น
และนบนอบเชื:อฟังและให้ความเคารพ’)
1 ปต 3:7

ในแบบเดียวกับที:ท่านขึ,นต้นบทนี, (โดยพูดกับภรรยาคริ สเตียนทั,งหลาย)

คราวนี,เปโตรพูดกับสามีคริ สเตียนทั,งหลายบ้าง ฝ่ ายท่ านทั3งหลายทีเ ป็ นสามีกเ็ หมือนกัน จงอยู่
กินกับภรรยาโดยใช้ ความรู้ จงให้ เกียรติแก่ภรรยาเหมือนหนึงเป็ นภาชนะทีอ ่อนแอกว่ า และ
เหมือนเป็ นคู่รับมรดกพระคุณแห่ งชีวติ ด้ วยกัน เพือ จะได้ ไม่ มสี ิงหนึงสิงใดขัดขวางคําอธิษฐาน

ของท่ าน (คําว่า “ก็เหมือนกัน” เป็ นคําเดียวกับในข้อ 1 และน่าจะเชื:อมโยงกับหลักการเรื: อง ‘การ
ดําเนินชีวติ ตามความชอบธรรม’ ในตอนท้ายของบทที:แล้ว การเชื:อมโยงที:วา่ ก็คือ สามีท, งั หลาย
เอ๋ ย จงปฏิบตั ิต่อภรรยาของท่านให้ดี)
ชายทั,งหลายเอ๋ ย ท่านต้องอยูก่ ินกับภรรยาของท่านโดยใช้ความรู้ คําที:แปลเช่นนั,น (กโน
ซิ ส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ความรู ้’ อย่างไรก็ตามในความหมายเชิงเปรี ยบเทียบมากกว่า มันก็
หมายถึง ปัญญาในทางศีลธรรมและการดําเนินชีวติ ที:ถูกต้อง ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่านี:คือความหมาย
ตรงนี, ความหมายตรงนี,จึงน่าจะสื: อถึงการดําเนินชีวติ กับภรรยาของท่าน ‘อย่างมีปัญญา’ โดยให้
เกียรติ ความเคารพ และการโอนอ่อนผ่อนตามแก่นาง
วลีที:วา่ “ภาชนะที:อ่อนแอกว่า” หมายความว่า ผูห้ ญิงไม่ได้แข็งแรงในฝ่ ายร่ างกายเหมือน
ผูช้ าย (มันไม่เกี:ยวกับอุปนิสัย หรื อความแข็งแรงในด้านความคิด อารมณ์ และจิตวิญญาณของผู ้
หญิงแต่อย่างใด) ดังนั,น คุณทั,งหลายที:เป็ นผูช้ าย คุณต้องให้ความใส่ ใจและความช่วยเหลือเป็ น
พิเศษแก่ภรรยาของคุณ สามีท, งั หลายเอ๋ ย จงจําไว้วา่ พร้อมกับภรรยาของคุณนั,น คุณก็เป็ น “คู่รับ
มรดกพระคุณแห่งชีวติ ด้วยกัน” ภรรยาของคุณเป็ นแม่ของลูกๆของคุณ เธอเป็ นราชินีในบ้าน
ของคุณ เธอเป็ นหุน้ ส่ วนและมิตรสหายของคุณไปตราบจนชัว: ชีวติ จงปฏิบตั ิต่อเธออย่างเหมาะ
สม
จากนั,นเปโตรก็เตือนอย่างชัดเจนว่าการปฏิบตั ิต่อภรรยาของคุณอย่างไม่เหมาะสมก็จะ
ทําให้คาํ อธิษฐานของคุณเกิดลัดวงจร ต่อไปนี,คือเหตุผลว่าทําไม การปฏิบตั ิต่อภรรยาของคุณ
อย่างไม่เหมาะสมก็เป็ นความบาป และความบาปจะทําให้คาํ อธิษฐานเป็ นหมันไป ง่ายๆแค่น, นั
เอง
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ในทีส ุ ดนี3 ท่ านทั3งหลายจงเป็ นนํา3 หนึงใจเดียวกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักกัน

ฉันพีน ้ อง มีจิตใจอ่อนโยน มีใจสุ ภาพ เห็นได้ชดั ว่านี:ไม่ใช่ตอนจบของพระธรรมเล่มนี, แต่
เป็ นการปิ ดท้ายเนื,อหาส่ วนนี,ของพระธรรมเล่มนี,ต่างหาก มีการนําเสนอวิธีปฏิบตั ิหา้ ประการ
เกี:ยวกับการดําเนินชีวติ คริ สเตียนที:สง่างาม ประการแรก (1) เราถูกกําชับให้ “เป็ นนํ,าหนึ:งใจ

เดียวกัน” นี:หมายถึงการมีความคิดแบบเดียวกัน หรื อมีความสามัคคีกนั แทนที:จะแตกสามัคคีกนั
จากนั,น (2) เราต้องมีความเห็นอกเห็นใจกัน คําที:แปลเช่นนั,น (ซุมพาเธส) มีความหมายตรงตัวว่า
‘ความเห็นอกเห็นใจ’ และเป็ นที:มาของคําภาษาอังกฤษ sympathy จากนั,น (3) เราถูกกําชับให้รัก
กันฉันพีน ้ อง คําที:แปลเช่นนั,นคือ ฟิ ลาเด็ลฟอส คํานี,หมายถึง ‘การรักพี:นอ้ ง’ หรื อ ‘ความรักแบบ
พีน: อ้ ง’ ต่อไป (4) เราถูกกําชับให้มจี ิตใจอ่ อนโยน คําที:ใช้คือ เอะอูสพลักคนอส และในทาง
สํานวนแล้วก็หมายถึง ‘เมตตาสงสาร’ หรื อ ‘มีใจอ่อนโยน’ สุ ดท้าย (5) เปโตรสั:งเราให้เป็ นคนมี
ใจสุ ภาพ ความหมายรากของคําๆนี, (ฟิ ลอฟโรน) คือการเป็ นคน ‘ใจดี’ นัน: เอง แก่นแท้ของความ
สุ ภาพคือ ความกรุ ณาและการโอนอ่อนผ่อนตามผูอ้ ื:น ให้เราสังเกตว่าคุณสมบัติแต่ละอันของทั,ง
ห้าอันนี,ลว้ นเกี:ยวข้องกับการปฏิบตั ิดีต่อผูอ้ ื:น มันคือการดําเนินชีวติ ตามความชอบธรรม
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ปกติแล้วหากเราถูกปฏิบตั ิอย่างไม่ดีดว้ ยเราก็มกั ตอบโต้โดยการเอาคืน

อย่างน้อยก็โดยทางความคิด หากไม่ใช่ดว้ ยคําพูด อย่างไรก็ตาม อัครสาวกท่านนี,กาํ ชับว่า อย่า
ทําการร้ ายตอบแทนการร้ าย อย่าด่ าตอบการด่ า แต่ ตรงกันข้ ามจงอวยพรแก่ เขา โดยรู้ อยู่ว่า
พระองค์ได้ ทรงเรียกท่ านกระทําเช่ นนั3น เพือ ท่ านจะได้ รับพระพรเป็ นมรดก บริ บทสื: อชัดเจนว่า
เราต้องไม่แก้แค้นโดยทางคําพูดหรื อแม้แต่โดยทางความคิด คําที:แปลว่า ด่ า (ลอยดอเรี ย) มีความ
หมายว่า แก้เผ็ดโดยใช้คาํ พูด กล่าวอีกนัยหนึ:งก็คือว่า เราไม่ควรตอบโต้กลับไปเมื:อมีคนพูดอะไร
เสี ยๆหายๆถึงเราหรื อเกี:ยวกับเรา “แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา” คําที:แปลว่า อวยพร (เอะ
อูลอเกีย) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถ้อยคําที:ดี’ แทนที:จะเอาคืน เราควรตอบกลับไปด้วย ‘ถ้อยคําที:
ดี’ (นัน: คือ แง่บวกแทนแง่ลบ คําดีแทนคําร้าย อวยพรแทนแช่งด่า)
เราได้ถูกเรี ยกมาให้ตอบสนองเช่นนั,นและสักวันหนึ:งเราจะได้รับพระพร หากไม่ใช่ใน
ชีวติ นี,กใ็ นชีวติ หน้าอย่างแน่นอน ความหมายตรงนี,สอดคล้องกับที:องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรง
สอนไว้ใน มัทธิว 5:44 “ฝ่ ายเราบอกท่านว่า จงรักศัตรู ของท่าน จงอวยพรแก่ผทู ้ ี:สาปแช่งท่าน จง
ทําดีแก่ผทู ้ ี:เกลียดชังท่าน และจงอธิ ษฐานเพื:อผูท้ ี:ปฏิบตั ิต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหง
ท่าน”
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เปโตรเสริ มต่อไปว่า เพราะว่า `ผู้ทจี ะรักชีวติ และปรารถนาทีจ ะ

เห็นวันดี ก็ให้ ผู้น3ันบังคับลิน3 ของตนจากความชัว และห้ ามริมฝี ปากไม่ พูดเป็ นอุบายล่ อลวง หาก
เราต้องการมีชีวติ ที:ดี เราก็ตอ้ งให้ปากของเราละเว้นเสี ยจากการให้ร้าย การแก้เผ็ด การประชด
ประชัน การนินทา การว่าร้ายลับหลัง การแช่งด่า และความวิปริ ตหรื อความไม่ซื:อตรงในรู ป
แบบใดๆทั,งสิ, น ดังที:ยากอบได้กล่าวไว้ ลิ,นของเราสามารถจุดให้เกิดไฟกองใหญ่ได้ซ: ึงเมื:อติด
แล้วก็ยากที:จะดับ เงื:อนไขที:ระบุตรงนี,กเ็ ป็ นการยกคําพูดคร่ าวๆมาจากสดุดี 34:12-16
ในทํานองเดียวกัน ท่านเสริ มอีกว่า 11 ให้ เขาละความชัวและกระทําความดี แสวงหา
ความสงบสุ ขและดําเนินตามนั3น อีกครั,งที:เราพบคําสั:งโดยตรงในที:น, ี จงละความชัว: คําที:แปล
เช่นนั,น (เอ็คคลิโน) มีความหมายว่า ‘หันหนี’ หรื อ ‘หลีกเลี:ยง’ โดยในกรณี น, ีคือ ความชัว: พระ
คัมภีร์จึงบัญชาเรามิให้ทาํ ชัว: เท่านั,น แต่ให้หลีกเลี,ยงความชัว: ไปพร้อมๆกันด้วย นี:ใกล้เคียงมาก
กับคําสั:งตามพระคัมภีร์เรื: องการแยกออก ดู โยบ 1:1, 28:28, สดุดี 34:14, 37:27, สุ ภาษิต 3:7,
16:17, 2 โคริ นธ์ 6:17 ทั,งนี, 1 เปโตร 3:1 จริ งๆแล้วก็เป็ นคําพูดที:ยกมาโดยตรงจากสดุดี 34:14
อัครสาวกท่านนี,เพิ:มคําสั:งว่าจง “กระทําความดี” เข้าไปด้วย เราได้รับบัญชาให้ไม่เพียง
เป็ นคนดีเท่านั,น แต่ตอ้ งทําความดีดว้ ย เราได้รับบัญชาให้ “แสวงหาความสงบสุ ข” ความหมาย
ตรงตัวตรงนี,คือ การเสาะหาความสงบสุ ขหรื อการไล่ตามมัน อีกครั,งที:มนั อยูใ่ นรู ปของคําสั:ง
สุ ดท้ายคือ “ดําเนินตามนั,น” ความหมายตรงนี,คือ การไล่ตามความสงบสุ ขอีกครั,ง มันมีความ
หมายตรงตัวว่ากัดไม่ปล่อยความสงบสุ ขเหมือนกับที:คนๆหนึ:งจะฟ้ องร้องเอาความอีกฝ่ ายให้ได้
อีกครั,งที:นี:อยูใ่ นรู ปของคําสั:ง
ตรงนี,มีการเล่นคําที:น่าสนใจ คําที:แปลว่า ดําเนินตามนั3น (ดิโอโค) สามารถใช้เป็ นคํา
ศัพท์ทางกฎหมายได้ในแง่ของการฟ้ องร้องดําเนินคดี การฟ้ องร้องก็มีลกั ษณะเป็ นปฏิปักษ์อยูใ่ น
ตัว ตรงนี,คาํ นี,ถกู ใช้เพื:อพูดถึง ‘การฟ้ องร้อง’ เพือ: ที:จะได้มาซึ:งความสงบสุ ข กล่าวอีกนัยหนึ:งก็
คือว่า จงทําอะไรก็ตามที:จาํ เป็ นเพื:อรักษาไว้ซ: ึงความสงบสุ ขท่ามกลางพวกเรา

1 ปต 3:12

น่าสนใจตรงที:วา่ ทั,งหมดที:กล่าวมาแล้วด้านบนได้ถูกแทรกเข้ามาใน

บริ บทของความชอบธรรม เนื,อหาตอนท้ายของบทที: 2 กําชับเราให้ดาํ เนินชีวติ ตามความชอบ
ธรรม คราวนี,เปโตรปิ ดท้ายเนื,อหาตอนนี,โดยการพูดถึงความชอบธรรมอีกครั,งในส่ วนที:
เกี:ยวข้องกับชีวติ การอธิ ษฐาน เพราะว่าพระเนตรขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงเฝ้ าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคําอธิษฐานของเขา แต่ พระพักตร์ ขององค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าทรงตั3งต่ อสู้ กบั คนทั3งหลายทีท าํ ความชัว' (น่าสังเกตว่าจริ งๆแล้วข้อนี,กเ็ ป็ นคําพูดที:ยกมาจาก
สดุดี 34:14-15)
พระเจ้าทรงพอพระทัยเสมอเวลาที:ชีวติ ของคนๆหนึ:งชอบธรรม พระองค์ทรงเฝ้ าดูคน
เหล่านั,นที:จงใจดําเนินชีวติ ตามความชอบธรรมเป็ นพิเศษ นอกจากนี,การดําเนินชีวติ แบบนั,นก็
ทําให้พระเจ้าทรงสดับฟังคําอธิษฐานของเราด้วย พระเจ้าทรงสนพระทัยในคําอธิษฐานของ
บรรดาคนที:ชอบธรรม ดู โยบ 36:7, สดุดี 11:6, 33:5, 45:7, 146:8, สุ ภาษิต 15:8, 15;29, เยเรมีย ์
9:24, ฮีบรู 1:9 ตัวอย่างของหลักการนี,ถูกพบในลูกา 1:6, 13 มันถูกพบใน 2 พงษ์กษัตริ ย ์ 19:16
ด้วย
ในทางกลับกันพระเจ้าทรงทําสิ: งที:ตรงกันข้ามเลยกับคนที:ทาํ ชัว: นัน: คือ พระองค์ไม่ทรง
เฝ้ าดูพวกเขาและไม่ทรงฟังคําอธิษฐานของพวกเขา หากไม่ใช่เพราะเหตุผลอื:นใดแล้ว การ
ดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรมก็มีแรงจูงใจที:มีพลังมากทีเดียว
1 ปต 3:13

ในด้านหนึ:ง หากเราทําสิ: งที:ดีอย่างแท้จริ ง ใครจะทําร้ายเราได้ ถ้ าท่ านทั3ง

หลายใฝ่ ใจประพฤติความดี ใครผู้ใดจะทําร้ ายท่านได้ นี:สื:อถึงการปกป้ องดูแลและเลี,ยงดูของ
พระเจ้าโดยเฉพาะกับคนชอบธรรม ดู สดุดี 5:12 และสุ ภาษิต 2:7 ถึงแม้วา่ ไม่มีการพูดถึงความ
ชอบธรรมอย่างเจาะจงตรงนี, แต่คาํ ที:แปลว่า ความดี (อากาธอส) บางครั,งก็เป็ นคําเหมือนของคํา
ว่าความชอบธรรม
1 ปต 3:14

แต่ในอีกด้านหนึ:ง ความทุกข์ยากก็อาจมาจากการทําสิ: งที:ถูกต้องด้วย แต่

ถ้ าท่ านทั3งหลายต้ องทนทุกข์ เพราะเหตุการชอบธรรม ท่ านก็เป็ นสุ ข อย่ ากลัวคําขู่ของเขา และ

อย่าคิดวิตกไปเลย อย่างไรก็ตาม หากเราทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบธรรม และทําเช่นนั,น
ด้วยใจที:ถูกต้อง มันก็จะนํามาซึ:งความสุ ข ดังนั,นเราจึงไม่จาํ เป็ นต้องกลัวคําขู่ของคนชัว: หรื อวิตก
เพราะมัน คําที:แปลว่า เป็ นสุ ข (มาคาริ ออส) มักถูกแปลเป็ น ‘ได้รับพระพร’ แต่หลักการก็ยงั
เหมือนเดิม
1 ปต 3:15

แทนที:จะกลัวหรื อวิตก เราได้รับคําบัญชาว่า แต่ ในใจของท่าน จงเคารพ

นับถือพระเจ้ าซึงเป็ นองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และจงเตรียมตัวไว้ ให้ พร้ อมเสมอ เพือ ท่ านจะสามารถ
ตอบทุกคนทีถ ามท่านว่ า ท่ านมีความหวังใจเช่ นนีด3 ้ วยเหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้ วยใจสุ ภาพ
และด้ วยความยําเกรง ความหมายก็คือ การมีพระเจ้าซึ:งเป็ นองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าอยูใ่ นใจเราเสมอ
เพือ: ที:วา่ เมื:อการต่อต้านหรื อการข่มเหงเกิดขึ,นเพราะการที:เราเป็ นคริ สเตียน เราจะได้ตอบสนอง
อย่างเหมาะสม
กล่าวอีกนัยหนึ:ง เราต้องพร้อมเสมอที:จะเป็ นพยานเกี:ยวกับพระคริ สต์และบอกถึงเหตุผล
ที:วา่ ทําไมเราถึงเต็มใจสู ้ทนการต่อต้านและความทุกข์ยากด้วยใจที:เบิกบาน นอกจากนี,ทศั นคติ
ของเรายามถูกข่มเหงควรประกอบด้วยใจสุภาพ ดังที:กล่าวแล้วในข้อ 4 นี:หมายถึงสภาพจิตใจที:
คงที:และอยูภ่ ายใต้การควบคุมซึ:งประกอบด้วยความยําเกรง (ความเคารพ) ด้วย ความหมายที:
สําคัญกว่าก็คือ การไม่ใช่แค่พร้อมที:จะให้คาํ ตอบยามถูกข่มเหงเพราะเห็นแก่ความชอบธรรม
เท่านั,นแต่ที:จะทําเช่นนั,นด้วยใจที:ถูกต้องด้วย
1 ปต 3:16

นอกจากนี,เราต้องทําเช่นนั,นโดยมีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี เพือ ใน

ข้ อความทีเ ขาทั3งหลายได้ พูดใส่ ร้ายท่านเหมือนเป็ นผู้ประพฤติชัว เขาทีใ ส่ ร้ายการประพฤติดีของ
ท่านในพระคริสต์ จะได้ มคี วามละอาย ความหมายของ “ใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี” จริ งๆแล้วก็
คือ สํานึกผิดชอบอันโปร่ งใส เมื:อเราถูกข่มเหงในฐานะเป็ นคริ สเตียนและเราตอบสนองกลับไป
ด้วยทัศนคติอนั เหมาะสม (ไม่ใช่ในแบบแก้แค้น) เราก็จะมีสาํ นึกผิดชอบที:โปร่ งใส นอกจากนี,
คนเหล่านั,นที:กล่าวหาเราอย่างผิดๆก็อาจมีความละอาย คําที:แปลเช่นนั,น (คาทาอิสคูโน) มีความ
หมายด้วยว่า ‘มึนงง’ จิตใจที:ถูกต้องแม้ในยามที:ถูกข่มเหงสามารถทําให้ฝ่ายตรงข้ามมึนงงได้

1 ปต 3:17

เหมือนใน 2:2 อีกแล้ว เราถูกเตือนความจําว่าการทนทุกข์เพราะทําดีกด็ ี

กว่าทนทุกข์เพราะทําชัว: เพราะว่า การได้ รับความทุกข์ เพราะทําความดี ถ้ าเป็ นทีช อบพระทัย
พระเจ้ า ก็ดีกว่ าจะต้ องทนอยู่เพราะการประพฤติชัว นี:ดูเหมือนเป็ นคําพูดที:ขดั แย้งกันเอง เรา
ทึกทักเอาเองว่าหากเราทําสิ: งที:ถูกต้อง ทุกสิ: งก็จะออกมาดีเอง อันที:จริ งแล้วสิ: งที:ตรงกันข้ามอาจ
เกิดขึ,นก็ได้ อย่างไรก็ตามเราก็ได้รับการทรงเรี ยกให้ทาํ สิ: งที:ถูกต้องและให้มีจิตใจที:ถูกต้องด้วย
หากเราทําผิด ความทุกข์ใดก็ตามที:เกิดขึ,นเพราะความผิดนั,นก็เป็ นสิ: งที:เราสมควรได้รับแล้ว แต่
พระเจ้าก็ทรงอยากให้เราทนทุกข์ดว้ ยใจที:ถูกต้องเพราะทําสิ: งที:ถูกต้องมากกว่า แล้วมันจะกลาย
เป็ นคําพยานชีวติ ให้เราได้
1 ปต 3:18

เปโตรยกตัวอย่างขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราอีกครั,ง ด้ วยว่า พระคริสต์

เช่ นกันก็ได้ ทนทุกข์ครั3งเดียวเท่ านั3น เพราะความผิดบาป คือพระองค์ ผู้ชอบธรรมเพือ ผู้ไม่ ชอบ
ธรรม เพือ พระองค์ จะได้ ทรงนําเราทั3งหลายไปถึงพระเจ้ า ฝ่ ายเนือ3 หนังพระองค์ กท็ รง
สิ3นพระชนม์ แต่ ทรงมีชีวติ ขึน3 โดยพระวิญญาณ ถึงแม้วา่ พระองค์ทรงเป็ นผูช้ อบธรรม แต่
พระองค์กท็ รงทนทุกข์
หากมองในแง่หลักคําสอนแล้ว พระเยซูคริ สต์กท็ รงทนทุกข์ครั% งเดียวเท่ านัน% เพราะความ
บาปของเรา นัน: ดูเหมือนเป็ นสิ: งที:ปรากฏชัดเจนแล้ว อย่างไรก็ตาม สําหรับคนเหล่านั,นที:เข้าร่ วม
พิธีมิซซาเป็ นประจําทุกสัปดาห์หรื อถึงขั,นทุกวันด้วยซํ,า พวกเขาก็ถูกสอนว่าพระคริ สต์ทรงถูก
ถวายเป็ นเครื: องบูชาไถ่บาปอยูเ่ รื: อยๆ ในทางตรงกันข้ามเลย พระองค์ทรงทนทุกข์ครั% งเดียว
เท่ านั%นเพราะความบาปของเรา ดู ฮีบรู 9:25-28, 10:12-13, 18
นอกจากนี,องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราก็ทรงถูกเรี ยกว่าเป็ น ผู้ชอบธรรมด้วย พระองค์ทรง
เป็ นแบบอย่างที:ชดั เจนของความชอบธรรม ดู 1 ยอห์น 2:1, 2 ทิโมธี 4:8, วิวรณ์ 19:11 พระองค์ผู ้
ชอบธรรมทรงสิ, นพระชนม์เพือ: คนอธรรม (คนไม่ชอบธรรม) ดู อิสยาห์ 53:4-5, โรม 4:25, 5:6, 2
โคริ นธ์ 5:12 ทั,งหมดนี,ลว้ นเป็ นแผนการของพระเจ้าเพื:อทําให้เรากลับคืนดีกนั กับพระองค์ ดู
เอเฟซัส 2:12-14, 16-18, โคโลสี 1:21 การฟื, นคืนพระชนม์ของพระองค์ถูกเอ่ยถึงอีกครั,ง

พระองค์ทรง “ทรงมีชีวติ ขึ,นโดยพระวิญญาณ” ความหมายตรงตัวก็คือว่า ‘พระองค์ทรงมีชีวติ ใน
จิตวิญญาณ’ ถึงแม้ฝ่ายร่ างกายพระองค์ทรงถูกประหารแล้ว แต่จิตวิญญาณของพระองค์ไม่เคย
ตายเลย มันมีชีวติ อยูต่ ลอดระยะเวลาระหว่างการสิ, นพระชนม์และการฟื, นคืนพระชนม์ของ
พระองค์อย่างเป็ นทางการ บริ บทต่อไปนี,จะพูดถึงเรื: องนี,
1 ปต 3:19

ช่วงเวลาที:ถูกพูดถึงนี,คือ ระหว่างการสิ, นพระชนม์และการฟื, นคืน

พระชนม์ของพระคริ สต์อย่างชัดเจน เปโตรจึงกล่าวว่า และโดยพระวิญญาณเช่ นกัน พระองค์ ได้
เสด็จไปประกาศแก่วญ
ิ ญาณทีตดิ คุกอยู่ นี:หมายถึงการที:องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้เสด็จไปโดย
จิตวิญญาณและประกาศแก่คนเหล่านั,นที:อยูใ่ นเมืองบรมสุ ขเกษม จากนั,นก็ทรงช่วยพวกเขาให้
พ้น เห็นได้ชดั ว่าคนเหล่านี,เป็ นวิสุทธิชนสมัยพระคัมภีร์เดิมซึ:งอยูใ่ นสถานที:ๆอยูใ่ จกลางโลก
เรี ยกว่าเมืองบรมสุ ขเกษม พระองค์ได้ทรงพาพวกเขาจากที:นน:ั ไปยังสวรรค์ ดู 1 เปโตร 4:6 และ
เอเฟซัส 4:8-10
1 ปต 3:20-21

ในการพูดถึงคนเหล่านี, เปโตรก็ให้ภาพรวมคร่ าวๆของ

ประวัติศาสตร์สมัยพระคัมภีร์เดิม ซึงแต่ ก่อนไม่ ได้ เชือฟัง คราวเมือ พระเจ้ าทรงโปรดงดโทษไว้
นาน คือครั3งโนอาห์ เมือ กําลังจัดแจงต่ อนาวา ในนาวานั3นได้ รอดจากนํา3 น้ อยคน คือแปดคน คําที:
แปลว่า แต่ ก่อน (พอเทะ) มีความหมายว่า ‘เมื:อก่อน’ หรื อ ‘ในสมัยก่อน’ ช่วงเวลาที:ถูกพูดถึงนี,
เห็นได้ชดั ว่าเป็ นสมัยของโนอาห์ การที:เปโตรพูดถึงไม่ ได้ เชื, อฟั ง น่าจะหมายถึงชาวโลกที:ชว:ั ร้าย
ในสมัยนั,น ตอนนั,นพระเจ้าจึงทรงอดทนนานในการรอคอยถึงร้อยยีส: ิ บปี เพื:อให้โนอาห์ต่อนาวา
จากนั,นอัครสาวกท่านนี,จึงพูดถึงการที: “ในนาวานั,นได้รอดจากนํ,าน้อยคน คือแปดคน”
นี:เป็ นวลีที:พวกที:สอนเรื: องการบังเกิดใหม่โดยพิธีบพั ติศมาชอบยก อย่างไรก็ตามเมื:อเรามองดูดีๆ
แล้วเราก็จะเห็นว่าข้อนี,ไม่ได้สอนอะไรอย่างที:วา่ เลย ก่อนอื:นหลักเหตุผลง่ายๆและ
ประวัติศาสตร์พระคัมภีร์จะเตือนความจําเราว่าโนอาห์และครอบครัวของเขาไม่ได้รอดโดยนํ,า
แต่วา่ รอดจากนํ,าต่างหาก นอกจากนี,คาํ กรี กที:แปลว่า โดย คือ ดิอา และมีความหมายตรงตัวว่า

‘โดยทาง’ หรื อ ‘เพราะเหตุ’ โนอาห์และครอบครัวของเขาได้ถูกช่วยให้รอดโดยทางหรื อเพราะ
เหตุน, าํ
ท่านกล่าวต่อไปว่า 21 เช่ นเดียวกัน บัดนีพ3 ธิ ีบัพติศมาก็เป็ นภาพทีรอดแก่เราทั3งหลาย
(ไม่ใช่ ด้วยชําระราคีแห่ งเนือ3 หนัง แต่ โดยให้ มใี จวินิจฉัยผิดและชอบอันดีจําเพาะพระเจ้ า) โดยซึง
พระเยซูคริสต์ ได้ ทรงเป็ นขึน3 มาจากตาย บัพติศมาเป็ นภาพๆหนึ:ง คําที:แปลเช่นนั,น (อันทิทูพอส)
มีความหมายว่าสิ: งที: ‘ถูกก่อรู ปขึ,นตามแบบแผน’ กล่าวง่ายๆคือ มันเป็ นภาพๆหนึ:ง ในที:น, ีภาพๆ
นั,นคือ บัพติศมานัน: เอง มันไม่ได้ช่วยเราให้รอดจากราคีแห่งเนื,อหนัง (ความบาป) แต่มนั ให้
จิตสํานึกผิดชอบอันดี (โปร่ งใส) จําเพาะพระเจ้าแก่เรา (ดู ข้อ 16)
บัพติศมาโดยพื,นฐานแล้วจึงเป็ นการกระทําอันแสดงถึงความเชื:อฟัง คริ สเตียนที:รอดแล้ว
แต่ยงั ไม่ได้รับบัพติศมาตามพระคัมภีร์กไ็ ม่เชื:อฟังพระเจ้า ดังนั,นเขาจึงไม่สามารถมีจิตสํานึกผิด
ชอบที:โปร่ งใสจําเพาะพระเจ้าได้ เช่นเดียวกับที:นาวาได้ช่วยโนอาห์และครอบครัวของเขาให้
รอด เราก็ได้รับความรอด “โดยซึ: งพระเยซูคริ สต์ได้ทรงเป็ นขึ,นมาจากตาย” เหมือนกัน การ
บังเกิดใหม่โดยพิธีบพั ติศมาไม่ได้ถกู สอนในข้อพระคัมภีร์ตอนนี,เลย แต่เปโตรใช้มนั เป็ นภาพ
ประกอบของการมีจิตสํานึกผิดชอบที:โปร่ งใสจําเพาะพระเจ้าต่างหาก
เมื:อดูจากบริ บทรวมๆของย่อหน้านี, ความหมายก็คือว่า พระเจ้าได้ทรงช่วยโนอาห์จาก
การต่อต้านและการข่มเหงที:ท่านเผชิญขณะต่อนาวา เขาทนทุกข์อย่างชอบธรรมเหมือนอย่างที:
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงทนทุกข์ คือ ผูช้ อบธรรมเพื:อคนไม่ชอบธรรม เราจึงกลับมายังจุดที:
ก่อนที:เปโตรได้ออกนอกเรื: องในข้อ 19
1 ปต 3:22

หลังจากพระองค์ทรงสิ, นพระชนม์และเสด็จไปยังเมืองบรมสุ ขเกษมเพื:อ

ประกาศแก่วญ
ิ ญาณทั,งหลายที:อยูใ่ นนั,นแล้ว พระเยซูกท็ รงถูกชุบให้เป็ นขึ,นจากตายอย่างเป็ น
ทางการ เพื:อที:จะเสด็จกลับขึ,นไปยังสวรรค์ในไม่ชา้ นัน: เป็ นจุดที:เรื: องนี,กลับมาถูกพูดถึงต่อและ
ถึงความครบสมบูรณ์ พระองค์ได้ เสด็จเข้ าในสวรรค์ แล้ ว และสถิตอยู่เบือ3 งขวาพระหัตถ์ ของ
พระเจ้ า พวกทูตสวรรค์ และผู้มอี าํ นาจและผู้มฤี ทธิ=เดชทั3งหลาย ทรงมอบไว้ ให้ อยู่ใต้ อาํ นาจของ

พระองค์แล้ว วันนี,พระเยซูคริ สต์ทรงประทับนัง: เบื,องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้ว วลี
“พระหัตถ์เบื,องขวาของพระเจ้า” เป็ นคําพูดสมัยโบราณที:หมายถึงการมีสิทธิอาํ นาจและฤทธิ;เดช
ใหญ่ยงิ: มันยังสื: อถึงการมีอาํ นาจรองจากพระเจ้าพระบิดาด้วย มีหลายแห่งในพระคัมภีร์ที:สอน
เรื: องนี, ดู สดุดี 110:1, กิจการ 1:11, 2:34, โรม 8:34, เอเฟซัส 1:20, โคโลสี 3:1 และฮีบรู 1:3 ฤทธิ;
เดชและสิ ทธิอาํ นาจทั,งปวงในจักรวาลจึงอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาของพระองค์จากที:นน:ั
ความหมายที:สาํ คัญกว่าก็คือว่าถึงแม้วา่ พระเยซูทรงทนทุกข์เพราะเห็นแก่ความชอบ
ธรรม แต่พระองค์กท็ รงถูกรับขึ,นไปยังสวรรค์แล้ว นี:สื:อชัดเจนว่าผูค้ นของพระเจ้าก็สามารถตั,ง
ตาคอยที:จะถูกพาไปสวรรค์เช่นกันถึงแม้วา่ พวกเขาถูกข่มเหงอย่างไม่ยตุ ิธรรมจนถึงความตาย
ก็ตาม พระองค์ยงั ทรงเป็ นต้นแบบและเป็ นแบบอย่างอันยิง: ใหญ่ให้แก่เราเหมือนเดิม
ผูม้ ีอาํ นาจและผูม้ ีฤทธิ;เดชทั,งหลายที:ถูกเอ่ยถึงตรงนี,อาจหมายถึงฤทธิ;เดชและสิ ทธิอาํ นาจ
ของซาตาน ดู เอเฟซัส 1:21 และ 6:12 พระเยซูทรงเหนือว่าทุกสิ: งแม้กระทัง: ซาตาน จงสรรเสริ ญ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า!
*****
ภาพรวมของ 1 เปโตร 4: เปโตรย้ อนกลับมาพูดถึงเรื, องการทนทุกข์ เพราะเห็นแก่ พระ
คริ สต์ ท่ านนําเสนอแนวคิดที,น่าสนใจ นั,นคือ ความทุกข์ หรื อความยากลําบากในชี วิตคริ สเตียน
มีข้อดีอยู่ มันมีแนวโน้ มที,จะยับยัง% เรามิให้ ทาํ บาป ดังนั%นเราจึงควรมีชีวิตอยู่เพื,อพระคริ สต์ และ
นํา% พระทัยของพระเจ้ า เปโตรให้ คาํ สั,งต่ างๆต่ อไป โดยเฉพาะคําสั,งในเรื, องของการรั บใช้ จาก
นั%นท่ านก็ปิดท้ ายใจความหลักของพระธรรมเล่ มนี % คือ การทนทุกข์ ความยากลําบากในชี วิต
คริ สเตียน
1 ปต 4:1

ฉะนั3น โดยเหตุทพี ระคริสต์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานในเนื3อหนังเพือ เราทั3ง

หลายแล้ ว ท่านทั3งหลายก็จงมีความคิดอย่ างเดียวกันไว้ เป็ นเครืองอาวุธด้ วย เพราะว่ าผู้ทไี ด้ ทน
ทุกข์ ทรมานในเนือ3 หนังก็ไม่ สัมพันธ์ กบั บาปแล้ ว เช่นเดียวกับที:พระคริ สต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมาน
เพือ: เราแล้ว “ท่านทั,งหลายจงมีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็ นเครื: องอาวุธด้วย” ถึงแม้คาํ ที:แปลว่า

เป็ นเครืองอาวุธ (ฮอพลิโซ) หมายถึง อาวุธยุทโธปกรณ์ แต่มนั ก็มีความหมายในเชิงอุปมาว่า
‘ตกแต่งตัวเอง’ ด้วย ดังนั,นความหมายที:สาํ คัญกว่าตรงนี,กค็ ือ การประดับตัวเราด้วยความคิด
แบบเดียวกัน ความหมายตรงตัวของวลีที:เหลือของข้อ 2 อาจเป็ น ‘เพราะผูท้ ี:ทนทุกข์ในเนื,อหนัง
ก็ได้ถูกยับยั,งจากความบาปแล้ว’ ความหมายเป็ นดังนี, เมื:อเราเผชิญกับความยากลําบากและความ
ทุกข์ทรมานโดยเฉพาะเพือ: เห็นแก่พระคริ สต์ มันก็จะปกป้ องเราจากความบาป บางครั,งพระเจ้า
อาจทรงยอมให้ความยากลําบากและความทุกข์เข้ามาในชีวติ ของเรา มันเป็ นยาป้ องกันโรคฝ่ าย
วิญญาณที:ดีทีเดียว
ภาพประกอบที:สาํ คัญของเรื: องนี,อาจเป็ นคริ สตจักรในอดีตสหภาพโซเวียต พวกเขาต้อง
เผชิญกับความทุกข์ยากและการข่มเหงอย่างหนัก แต่ผลที:ตามมาก็คือ พวกเขาน่าจะมีความบาป
ในชีวติ ของตนน้อยกว่าบรรดาคริ สเตียนแบบคริ สตจักรเลาดีเซียที:อยูอ่ ย่างสะดวกสบายใน
อเมริ กาตั,งเยอะ
1 ปต 4:2

เปโตรกล่าวต่อไปในทํานองเดียวกัน เพือ เขาจะได้ ไม่ ดําเนินชีวติ ทีย งั

เหลืออยู่ในเนือ3 หนังตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้ า ความหมายก็
คือว่า ‘เพือ: ที:เราจะได้ไม่ดาํ เนินชีวติ ที:ยงั เหลืออยูข่ องเรานี,ในความปรารถนาของเนื,อหนัง (คือ
ทําตามใจตัวเอง) แต่ตามพระประสงค์ของพระเจ้า’ ดู 2 โคริ นธ์ 5:15, โรม 12:2, สดุดี 143:10 นี:
สื: อชัดเจนว่าพระเจ้าทรงยอมให้ความทุกข์และความยากลําบากเข้ามาในชีวติ ของเราเพื:อที:วา่ เรา
จะได้ถูกหันเสี ยจากความปรารถนาอันเห็นแก่ตวั ของเราเองเพื:อที:จะทําตามนํ,าพระทัยของ
พระเจ้า
1 ปต 4:3

จากนั,นเปโตรพูดถึงวิธีที:ชาวโลกมองผูค้ นของพระเจ้า ด้ วยว่ าเวลาทีผ ่ าน

ไปในชีวติ ของเราแล้วนั3น น่ าจะเพียงพอสํ าหรับการกระทําสิ งทีค นต่ างชาติชอบกระทํา คราวเมือ
เราได้ ดําเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอันชัว เมาเหล้าองุ่น เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลีย3 ง
กันอย่างหรู หราฟุ่ มเฟื อย และการไหว้ รูปเคารพอันเป็ นทีน ่ าเกลียด ความหมายก็คือว่า ก่อนที:เรา
ได้รับความรอดนั,น เราได้ดาํ เนินชีวติ เหมือนชาวโลกมามากพอแล้ว จากนั,นเปโตรพูดถึงลักษณะ

เฉพาะตัวอันเป็ นแบบฉบับของชาวโลก เมื:อก่อนนั,นเราดําเนินในกิเลสตัณหา คําที:แปลเช่นนั,น
(อาเซ็ลเกะเอีย) หมายถึง ตัณหาทางเพศที:ไม่ถูกห้ามปราม การทําผิดศีลธรรมทางเพศ หรื อ
กิจกรรมทางเพศแบบใดก็ตามที:ผดิ ธรรมชาติ จากนั,นท่านพูดถึงใจปรารถนาอันชัว ซึ:งแปลมา
จากคําว่า เอะพิธูเมีย มันมีความหมายว่า ‘ความปรารถนาต่างๆอันเห็นแก่ตวั ’ ไม่วา่ จะในเรื: อง
เพศหรื อเรื: องอื:นก็ตาม คําที:แปลว่า เมาเหล้าองุ่น (อออินอฟลูเกีย) หมายถึงการมึนเมาไม่วา่ จะใน
ระดับใดก็ตาม เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน หมายถึงการเล่นสนุกเสเพล คําที:แปลว่า เลีย3 งกันอย่าง
หรู หราฟุ่ มเฟื อย (พอทอส) จริ งๆแล้วหมายถึง งานเลี,ยงแบบสนุกสุ ดเหวีย: ง สุ ดท้ายท่านพูดถึง
การไหว้ รูปเคารพอันเป็ นทีน ่ าเกลียด คําที:แปลว่า อันเป็ นทีน ่ าเกลียด (อาเธะมิทอส) จริ งๆแล้วมี
ความหมายว่า ‘ไม่ถูกต้อง’ การไหว้รูปเคารพสําหรับคนของพระเจ้าแล้วก็เป็ นสิ: งที:ไม่ถกู ต้องอยู่
แล้ว สรุ ปก็คือ เปโตรได้สรุ ปย่อวิถีชีวติ ของชาวโลก มันมีไล่ต, งั แต่ตณ
ั หาทางเพศ การดื:มเหล้า
การเลี,ยงวุน่ วาย ไปจนถึงศาสนาเทียมเท็จ
1 ปต 4:4

เขาประหลาดใจทีบดั นีท3 ่ านทั3งหลายไม่ ได้ ประพฤติเหลวไหลมากเหมือน

อย่างเขา เขาก็กล่าวร้ ายท่าน ชาวโลกคิดว่าคริ สเตียนแท้ท, งั หลายเป็ นคนแปลกพิลึกเพราะเราไม่
ได้กินเลี,ยงกับพวกเขาอีกต่อไปแล้ว คําที:แปลว่า ประพฤติเหลวไหล (อาโซเทีย) หมายถึงวิถีชีวติ
แบบเสเพลสุ รุ่ ยสุ ร่าย พวกเขาจึงออกความเห็นในเชิงเหยียดหยามเกี:ยวกับพวกคริ สเตียนใหม่ จะ
เป็ นการดีที:เราจะจดจําไว้วา่ ทั,งหมดนี,อยูใ่ นบริ บทของการทนทุกข์ความยากลําบากเพราะเห็นแก่
ความชอบธรรม ดู มัทธิว 5:10-11
1 ปต 4:5

เปโตรเตือนความจําเราว่า คนเหล่านั3นจะต้ องให้ การแก่ พระองค์ ผู้พร้ อม

แล้วทีจ ะทรงพิพากษาทั3งคนเป็ นและคนตาย ชาวโลกซึ:งบางทีกพ็ ดู เหยียดหยามเกี:ยวกับ
คริ สเตียนหรื อไม่กข็ ่มเหงพวกเขาจะต้องให้การต่อพระเจ้าเกี:ยวกับวิถีชีวติ ของพวกเขาเองสักวัน
หนึ:ง เพราะพระองค์ทรงเป็ นผูพ้ พิ ากษาทั,งของคนเป็ นและคนตาย
1 ปต 4:6

แน่นอนที:ขอ้ นี,ถูกคนตีความแตกต่างกันออกไป ด้ วยเหตุนีเ3 อง ข่ าว

ประเสริฐจึงได้ ประกาศแม้ แก่คนทีต ายไปแล้ว เพือ เขาจะได้ ถูกพิพากษาตามอย่ างมนุษย์ ในเนื3อ

หนัง แต่ มชี ีวติ อยู่ตามอย่ างพระเจ้ าฝ่ ายจิตวิญญาณ ทรรศนะหนึ:งเชื:อว่าข่าวประเสริ ฐได้ถูก
ประกาศแก่คนเหล่านั,นที:ตายไปก่อนแล้วจริ งๆ (คือ พวกคนในสมัยพระคัมภีร์เดิม) ในเมืองบรม
สุ ขเกษม นี:จึงเป็ นตอนที:พระเยซูเสด็จลงไปในเมืองบรมสุ ขเกษมหลังพระองค์ทรงสิ, นพระชนม์
เพือ: ให้ความสว่างแก่พวกเขาในเรื: องข่าวประเสริ ฐ อีกทรรศนะหนึ:งเชื:อว่านี:หมายถึง คนทั,ง
หลายก่อนได้รับความรอดพวกเขาจึงตายฝ่ ายวิญญาณ (เอเฟซัส 2:1) ข่าวประเสริ ฐจึงจําเป็ นต้อง
ถูกประกาศแก่พวกเขาเพือ: ที:พวกเขาจะได้มีชีวติ อยูใ่ นพระวิญญาณเพื:อพระเจ้า ทั,งสองทรรศนะ
ก็มีเหตุผลสนับสนุนของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ทรรศนะแรกก็ดูเหมือนทําให้เรานึกถึงสิ: งที:เปโตร
เขียนไว้ใน 3:19-20
1 ปต 4:7

แต่ สิงทั3งปวงใกล้จะถึงวาระทีส ุ ดแล้ว เหตุฉะนั3นท่ านทั3งหลายจงสํ าแดง

กิริยาเสงียมเจียมตัว และจงเฝ้ าระวังในการอธิษฐาน ความหมายก็คือว่า การสิ, นสุ ดของยุคทั,ง
หลายก็ใกล้เข้ามาแล้ว ดังนั,นท่านจึงสั:งว่า จงสํ าแดงกิริยาเสงีย มเจียมตัว คําที:แปลเช่นนั,น (โซฟ
รอเนะโอ) หมายถึง การมีความคิดที:ถูกต้อง จดจ่อ และมีวนิ ยั ในปัจจุบนั เราก็คงเรี ยกว่า มีสมอง
ที:ปลอดโปร่ งและคิดอย่างชัดเจน ฯลฯ ต่อไปท่านบัญชาว่า “จงเฝ้ าระวังในการอธิษฐาน” คําที:
แปลว่า เฝ้ าระวัง (เนโฟ) มีความหมายหลายประการไล่ต, งั แต่ ‘ใจเย็น’ ไปจนถึง ‘มีวนิ ยั ทางความ
คิด’ ดังนั,นความหมายจึงน่าจะเป็ นการจดจ่อความคิดของเราเพื:อที:จะอธิษฐาน เมื:อพิจารณาว่ายุค
นี,ใกล้จะสิ,นสุ ดแล้วและการข่มเหงจะเกิดขึ,นในไม่ชา้ เปโตรจึงกําชับผูอ้ ่านของท่านให้คิดอย่าง
ชัดเจนและมีใจจดจ่อในการอธิษฐาน
1 ปต 4:8

ยิง กว่าอะไรทั3งหมดก็จงรักซึงกันและกันให้ มาก ด้ วยว่ าความรักก็ปกปิ ด

ความผิดไว้ มากหลาย คําที:แปลว่า ให้ มาก (เอ็คเทะเนส) ก็มีความหมายด้วยว่า ‘ที:ไม่หยุดยั,ง’ ดัง
นั,นนี:จึงหมายถึงความรักที:ไม่หยุดยั,งและร้อนรนท่ามกลางพวกเราเอง มันจะปกปิ ดปัญหาได้
มากหลาย หากเราจะรักกันและกันอย่างที:เราควรกระทํา ความยุง่ ยากส่ วนใหญ่กจ็ ะหมดไป
1 ปต 4:9

เปโตรจึงเสนอคําสั:งแบบกลายๆ ท่ านทั3งหลายจงต้ อนรับเลีย3 งดูซึงกัน

และกันโดยไม่ บ่น ความหมายก็คือว่า เราควรมีอชั ฌาสัยต้อนรับกันและกันโดยไม่บ่นหรื อลังเล

1 ปต 4:10

อัครสาวกท่านนี,กล่าวต่อไปโดยพูดถึงเรื: องงานรับใช้บา้ ง ตามซึงทุกคน

ได้ รับของประทานแล้ว ก็ให้ เจือจานของประทานนั3นแก่ กนั และกัน เหมือนอย่ างเจ้ าหน้ าทีอ นั ดี
สํ าหรับพระคุณต่ างๆของพระเจ้ า มีการตีความข้อนี,สองแบบ ทรรศนะหนึ:งเชื:อว่าข้อนี,กาํ ลังพูด
ถึงของประทานต่างๆของพระวิญญาณตามที:บอกไว้ใน 1 โคริ นธ์ 12 และ 14 อีกทรรศนะหนึ:ง
เชื:อว่าเปโตรกําลังพูดถึงของประทานของพระเจ้าในเรื: องของความรอด อย่างไรก็ตามเปโตรเอ่ย
ว่า “ทุกคน” (ผูเ้ ชื:อทุกคน) ได้รับของประทานนั,นแล้ว วลีน, ีจึงสนับสนุนทรรศนะหลังอย่างแข็ง
แรง คําว่า ของประทาน มีคาํ บ่งชี,คาํ นามเฉพาะเจาะจงอยูข่ า้ งหน้า ข้อนี,มีโครงสร้างประโยค
เหมือนกับของโรม 6:23 ที:เปาโลกล่าวว่า “ของประทานของพระเจ้าคือ ชีวติ นิรันดร์” ของ
ประทานเดียวเท่านั,นของพระเจ้า (นอกจากพระวิญญาณบริ สุทธิ;แล้ว) ซึ:งประทานให้แก่
คริ สเตียนทุกคนและถูกพูดถึงด้วยคําบ่งชี,คาํ นามเฉพาะเจาะจงก็คือของประทานที:เป็ นความรอด
นัน: เอง
ด้วยเหตุน, ีเปโตรจึงกําชับให้เจือจานของประทานนี,แก่กนั และกัน กล่าวอีกนัยหนึ:งจงเล่า
ให้คนอื:นฟังเกี:ยวกับของประทานนี, “เหมือนอย่างเจ้าหน้าที:อนั ดีสาํ หรับพระคุณต่างๆของ
พระเจ้า” เราได้รับพระคุณของพระเจ้าในการที:เราถูกช่วยให้รอดแล้ว ดังนั,นเราจึงถูกกําชับให้
เป็ นผูอ้ ารักขาที:ดีของพระคุณนั,นโดยการเล่าให้คนอื:นฟัง คําที:แปลว่า ต่ างๆ (พอยคิลอส) มีความ
หมายว่า ‘อันหลากหลาย’ พระคุณของพระเจ้ามีขอบเขตที:กว้างขวางและหลากหลายจริ งๆ
1 ปต 4:11

ในบริ บทเดียวกันนี, เปโตรบัญชาว่า ถ้ าผู้หนึงผู้ใดจะกล่าวสังสอน ก็ให้

กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้ า ถ้ าคนใดรับการปรนนิบัติ ก็ให้ ปรนนิบัตติ ามกําลังซึงพระเจ้ า
ทรงโปรดประทานนั3น เพือ ว่ าพระเจ้ าจะทรงได้ รับเกียรติในการทั3งปวงโดยพระเยซูคริสต์ การ
สรรเสริญและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่ พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน คําที:แปลว่า กล่าว (ลา
เละโอ) บางครั,งถูกแปลเป็ น ‘ประกาศ’ เห็นได้ชดั ว่าท่านกําลังพูดถึงการเจือจานพระคุณของ
พระเจ้า (ข่าวประเสริ ฐ) แก่ผอู ้ ื:น คําที:แปลว่า พระโอวาท (ลอกิออน) มีที:มาจากคําว่า ลอกอส (คือ
คํา) ดังนั,น เปโตรจึงกําลังกล่าวว่า หากผูใ้ ดประกาศ ให้ผนู ้ , นั ประกาศจากพระวจนะของพระเจ้า

ท่านกล่าวเสริ มต่อไปว่า “ถ้าคนใดรับการปรนนิบตั ิ ก็ให้ปรนนิบตั ิตามกําลังซึ:งพระเจ้า
ทรงโปรดประทานนั,น” คําที:แปลว่า กําลัง (อิสคูส) นอกจากแปลว่า ‘ความสามารถ’ แล้วก็แปล
ว่า ‘พละกําลัง’ ด้วย ดังนั,นเปโตรกําลังกล่าวว่า หากผูใ้ ดปรนนิบตั ิหรื อรับใช้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ก็
ให้กระทําในพละกําลังของพระองค์และความสามารถที:พระองค์ได้ทรงประทานให้ เพือ: ที:วา่
“พระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั,งปวง” กล่าวอีกนัยหนึ:ง การรับใช้หรื อความสามารถใด
ก็ตามที:เรามีควรถูกใช้เพื:อที:จะนําสง่าราศีมาสู่พระเจ้าไม่ใช่ตวั เราเอง นอกจากนี,การนําสง่าราศี
มาสู่ พระเจ้าก็เป็ นมาโดยพระเยซูคริ สต์พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา ซึ:งการสรรเสริ ญและไอศวรรยา
นุภาพสมควรมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ดว้ ย
1 ปต 4:12

คราวนี,เปโตรวกกลับมาพูดถึงเรื: องความยากลําบากและความทุกข์ในชีวติ

คริ สเตียนบ้าง ท่ านทีร ัก อย่ าประหลาดใจทีท่านต้ องได้ รับความทุกข์ ยากอย่ างแสนสาหัสเป็ นการ
ลองใจ เหมือนหนึงว่ าเหตุการณ์ อนั ประหลาดได้ เกิดขึน3 กับท่ าน ข้อนี,อาจแปลแบบถอดความ
ใหม่ได้วา่ ‘ท่านที:รัก อย่าประหลาดใจเกี:ยวกับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสซึ:งกําลังทดสอบ
ท่านอยู่ ราวกับว่าเหตุการณ์ที:ไม่ได้คาดคิดไว้มาก่อนได้เกิดขึ,นกับท่าน’ กล่าวอีกนัยหนึ:ง ความ
ทุกข์ยากและปัญหาต่างๆเป็ นสิ: งที:เราคาดหมายได้ในชีวติ คริ สเตียน
1 ปต 4:13

แทนที:จะประหลาดใจ เราถูกกําชับให้ชืนชมยินดีในการทีท่านได้ มสี ่ วน

ร่ วมในความทุกข์ ยากของพระคริสต์ เพือ ว่ าเมือ สง่ าราศีของพระองค์ปรากฏขึน3 ท่ านทั3งหลายก็
จะได้ ชืนชมยินดีเป็ นอันมากด้ วย ถึงแม้ตอ้ งเจอกับการข่มเหงและความทุกข์ยากในชีวติ
คริ สเตียน แต่เราก็ได้รับบัญชาให้ชื:นชมยินดี จริ งๆแล้วเราก็กาํ ลังเข้าส่ วนในความทุกข์ที:องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงสู ้ทน ทั,งหมดนี,เป็ นไป ‘เพื:อที:วา่ ’ “เมื:อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏ
ขึ,น ท่านทั,งหลายก็จะได้ชื:นชมยินดีเป็ นอันมากด้วย” คําที:แปลว่า ชืนชมยินดี (ไคโร) เป็ นคํา
เดียวกับที:ปรากฏในตอนต้นของข้อนี,
1 ปต 4:14

เปโตรพูดถึงความทุกข์ยากในชีวติ คริ สเตียนต่อไป ถ้ าท่ านถูกด่ าว่ าเพราะ

พระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็ นสุ ข ด้ วยว่าพระวิญญาณแห่ งสง่ าราศีและของพระเจ้ าทรง

สถิตอยู่กบั ท่ าน ฝ่ ายเขาก็กล่าวร้ ายพระองค์ แต่ ฝ่ายท่านก็ถวายเกียรติยศแด่ พระองค์ ความหมาย
ตรงนี,กค็ ือว่าหากเราถูกต่อต้านหรื อถูกข่มเหงเพราะพระนามของพระคริ สต์ จงดีใจ เหตุผลก็คือ
ว่า วิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้าจะอยูก่ บั เราเสมอเพราะเหตุดงั กล่าว ถึงแม้วา่ ตามสายตา
ของชาวโลกแล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราทรงถูกกล่าวร้าย แต่พระองค์กท็ รงได้รับเกียรติเพราะ
เรา
1 ปต 4:15

อย่างไรก็ตาม อย่าให้ความทุกข์ทรมานของเราเกิดขึ,นเพราะความบาป

ของเราเอง ดังนั,น อย่าให้ มผี ู้ใดในพวกท่ านได้ รับโทษฐานเป็ นฆาตกร หรือเป็ นขโมย หรือเป็ นคน
ทําร้ าย หรือเป็ นคนทีเ ทีย วยุ่งกับธุระของคนอืน ให้เราสังเกตความเสื: อมโทรมของความบาปตรง
นี, เราอาจแก้ตวั โดยพูดว่าเราไม่ได้เป็ นฆาตกร ขโมย หรื อแม้แต่คนทําชัว: ด้วยซํ,า อย่างไรก็ตาม
อันสุ ดท้ายนี,กเ็ ป็ นบ่อเกิดแห่งความบาปนานัปการ นัน: คือ เป็ นคนทีเ ทีย วยุ่งกับธุระของคนอืน คํา
ที:แปลเช่นนั,น (อัลลอตริ เอะพิสคอพอส) หมายถึงการแส่ เรื: องของคนอื:น (ปกติแล้วก็ดว้ ยลิ,นของ
เรา) มันไม่เพียงเป็ นสิ: งผิดเท่านั,น แต่มนั จะทําให้เราเดือดร้อนด้วยและก็สมควรแล้วที:เราจะเดือด
ร้อน เปโตรกล่าวว่า อย่าทําอย่างนั,น
1 ปต 4:16

ในทางกลับกัน ถ้ าผู้ใดถูกการร้ ายเพราะเป็ นคริสเตียน ก็อย่ าให้ ผู้น3ันมี

ความละอายเลย แต่ ให้ เขาถวายพระเกียรติแด่ พระเจ้ าเพราะเหตุน3ัน นี:เป็ นหนึ:งในสามแห่งใน
พระคัมภีร์ใหม่ที:คาํ ว่า คริ สเตียนถูกใช้ มันมีความหมายตรงตัวว่า ผูต้ ิดตามพระเยซูคริ สต์ ความ
หมายก็คือว่า ถ้าและเมื:อเราทนทุกข์เพราะเป็ นคริ สเตียน เราก็ควรถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะ
เหตุน, นั เรากําลังเข้าส่ วนในความทุกข์ทรมานของพระคริ สต์อยู่
1 ปต 4:17

คราวนี,เปโตรเจาะลึกมากขึ,นในเรื: องของความยากลําบากและความทุกข์

ในชีวติ ของคริ สเตียน ด้ วยว่าถึงเวลาแล้วทีการพิพากษาจะต้ องเริมตั3งต้ นทีค รอบครัวของ
พระเจ้ า และถ้ าการพิพากษานั3นเริมต้ นทีพ วกเราก่ อน ปลายทางของคนเหล่านั3นทีไ ม่ เชือฟังข่าว
ประเสริฐของพระเจ้ าจะเป็ นอย่ างไร

นี:เป็ นการอ้างอิงโดยตรงไปยังเอเสเคียล 9:6 ที:พระเจ้าโดยทางเอเสเคียลได้ทรงเตือน
ชนชาติอิสราเอลว่าการพิพากษาครั,งสุ ดท้ายของพระเจ้าโดยคนบาบิโลนจะเริ: มต้นที:พระวิหาร
มันเกิดขึ,นตามนั,นจริ งๆ! นอกจากนี,พระเยซูทรงสอนในลูกา 12:47-48 ว่าพระเจ้าจะทรงจัดการ
ก่อนและจะทรงจัดการแบบรุ นแรงกว่าด้วยกับบรรดาผูร้ ับใช้ที:ไม่เชื:อฟังผูซ้ : ึงทราบถึงพระ
ประสงค์ของพระองค์แล้ว (ซึ:งต่างจากคนที:ไม่เคยรู ้เลย) แต่กไ็ ม่สนใจคําเตือนนั,น ในบริ บทของ
ยุคพระคัมภีร์ใหม่เปโตรจึงกล่าวว่า บัดนี,เวลานั,นก็มาถึงแล้ว! อย่างไรก็ตามหากการพิพากษา
ของพระเจ้าเริ: มต้นที:ประชากรของพระองค์ คนเหล่านั,นที:ไม่เชื:อฟังข่าวประเสริ ฐจะรับโทษหนัก
กว่าสักเพียงใด ดู 2 เธสะโลนิกา 1:6-9 ความจริ งที:ยง:ิ ใหญ่กว่าตรงนี,กค็ ือว่า พระเจ้าจะทรงจัดการ
กับประชากรของพระองค์ก่อนที:พระองค์จะทรงจัดการกับชาวโลก
1 ปต 4:18

เราต้องตระหนักว่ามันคือพระคุณของพระเจ้าเท่านั,นที:ช่วยเราให้รอด

และถ้ าคนชอบธรรมจะรอดพ้นไปได้ อย่ างยากเย็นแล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ทไี หน ดัง
ที:เปาโลได้เขียนไว้ใน 1 โคริ นธ์ 3:15 บางคน “รอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ” ความหวังเดียว
เท่านั,นของเราคือ พระคุณของพระเจ้า การตระหนักรู ้ในเรื: องนี,ควรทําให้เกิดความยําเกรง
พระเจ้าขึ,นในใจของเรา แต่หากเป็ นเช่นนั,นจริ ง “คนอธรรมและคนบาปจะไปอยูท่ ี:ไหน” คําตอบ
นั,นชัดเจนอยูแ่ ล้ว พวกเขาจะไม่มีที:อยู่ พวกเขาจะถูกโยนลงไปในบึงไฟตลอดไปเป็ นนิตย์
1 ปต 4:19

เปโตรปิ ดท้ายเรื: องความทุกข์ยากตรงนี, เหตุฉะนั3น ให้ คนทั3งหลายทีท น

ความทุกข์ ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้ า ฝากจิตวิญญาณของตนไว้ กบั พระองค์ ด้วยการ
ประพฤติดี เหมือนหนึงฝากไว้ กบั พระองค์ผู้ทรงสร้ างอันสัตย์ ซือ ความหมายก็คือว่า หากเราต้อง
ทนทุกข์แล้ว ก็ให้เราแน่ใจว่ามันเป็ นไปเพื:อนํ,าพระทัยของพระเจ้า เมื:อเราเห็นเช่นนี,แล้ว ให้เรา
ฝากจิตวิญญาณของเราไว้กบั พระองค์ คําที:แปลเช่นนั,น (พาราทิเธมิ) ในที:น, ีมีความหมายว่า
‘มอบจิตวิญญาณของเราให้พระองค์ดูแล’ วลี “ด้วยการประพฤติดี” มีความหมายว่า ‘ทําสิ: งที:ถกู
ต้อง’ เมื:อการข่มเหงและความทุกข์ยากเกิดขึ,น พระวจนะของพระเจ้าก็สอนเราให้สู้ทนความ
ทุกข์ยากดังกล่าวโดยการทําสิ: งที:ถูกต้องและมีทศั นคติที:ถูกต้อง ความหมายตรงนี,โดยสรุ ปแล้วก็
ชวนให้นึกถึงคําสั:งก่อนหน้านั,นในจดหมายฝากฉบับนี,เกี:ยวกับการสู ้ทนความทุกข์ยากอย่างถูก

ต้อง (2:20-24, 3:16, 4:11) สุ ดท้ายประชากรของพระเจ้าควรจําไว้วา่ ในการที:พวกเขาฝากตัวเอง
ให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงดูแล พวกเขาก็กาํ ลังทําเช่นนั,น “เหมือนหนึ:งฝากไว้กบั พระองค์ผทู ้ รง
สร้างอันสัตย์ซื:อ” จงสรรเสริ ญองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า พระองค์ไม่เพียงทรงสร้างเราเท่านั,น แต่
พระองค์กท็ รงสัตย์ซื:อในขณะเดียวกันด้วย เราจึงสามารถฝากตัวเราเองให้พระองค์ดูแลจิต
วิญญาณของเราได้ พระองค์จะไม่ทรงทําให้ผคู ้ นของพระองค์ผดิ หวัง
*****
ภาพรวมของ 1 เปโตร 5: อัครสาวกท่ านนีป% ิ ดท้ ายจดหมายฝากฉบับนีโ% ดยการให้ คาํ สั,ง
ต่ างๆแก่ บรรดาศิษยาภิบาล จากนั%นท่ านจึงเสริ มคําสั,งปิ ดท้ ายอีกหลายประการสําหรั บทุกคน บท
นีป% ิ ดท้ ายด้ วยคํากล่ าวอําลาของท่ านโดยในคํากล่ าวอําลานีท% ่ านทูลขอพระพรของพระเจ้ าให้ แก่
คนเหล่ านั%นที,จดหมายฝากฉบับนีถ% กู เขียนถึง
1 ปต 5:1

คราวนี,เปโตรให้คาํ สั:งต่างๆแก่บรรดาศิษยาภิบาล ข้ าพเจ้ าจึงตักเตือน

บรรดาผู้ปกครองในพวกท่านทั3งหลาย ในฐานะทีข ้ าพเจ้ าก็เป็ นผู้ปกครองคนหนึงเช่ นกัน และ
เป็ นพยานถึงความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และมีส่วนทีจ ะรับสง่ าราศีอนั จะมาปรากฏภาย
หลังด้ วย คําที:แปลว่า บรรดาผู้ปกครอง (เพรสบูเตะรอส) เป็ นคําที:น่าสนใจ มันเป็ นหนึ:งในชื:อ
ต่างๆของตําแหน่งผูน้ าํ ของคริ สตจักรท้องถิ:น คําสามคําถูกใช้แบบแทนกันได้สาํ หรับตําแหน่ง
ผูน้ าํ นี,ในพระคัมภีร์ใหม่ ศิษยาภิบาลเป็ นคําหนึ:ง (เอเฟซัส 4:11) ซึ:งสื: อถึงการเป็ นคนเลี,ยงดูฝงู
แกะ เจ้ าอธิ การเป็ นอีกคําหนึ:งที:สื:อถึงการดูแลคริ สตจักร (ทิตสั 1:7) ผู้ปกครองก็เป็ นอีกคําที:สื:อ
ถึงสิ ทธิอาํ นาจและการให้ความเคารพจากคริ สตจักรเหมือนอย่างที:ผนู ้ าํ ของครอบครัวควรมี (ทิต ั
ส 1:5-7)
ทั,งสามคํานี,ถูกใช้แบบแทนกันได้ในพระคัมภีร์ใหม่และทั,งสามคําหมายถึงคนๆเดียวกัน
ถึงแม้วา่ แต่ละคําสื: อถึงหน้าที:รับผิดชอบที:ต่างกันของคนๆเดียวกันนี, แต่คาํ ว่า ผู้ปกครอง จริ งๆ
แล้วก็มาจากตําแหน่งผูน้ าํ ของธรรมศาลาของพวกยิว เพราะคริ สตจักรยุคต้นหลายแห่งมีตน้
กําเนิดมาจากธรรมศาลา คําที:พวกเขาคุน้ เคยในการใช้เรี ยกตําแหน่งผูน้ าํ จึงถูกถ่ายโอนมายัง

ตําแหน่งผูน้ าํ ของคริ สตจักร อย่างไรก็ตาม เมื:อคริ สตจักรเริ: มมีลกั ษณะเป็ นคนตะวันตกและคน
ต่างชาติมากขึ,น คําที:คนในวัฒนธรรมนั,นคุน้ เคยมากกว่า (เอะพิสคอพอส) ‘เจ้าอธิการ’ จึงถูกนํา
มาใช้แทน ทั,งสองคํานี,ในทางหลักปฏิบตั ิแล้วมีความหมายเหมือนกันถึงแม้วา่ จะมีขอ้ แตกต่างอยู่
บ้างตามที:ได้ระบุไว้ขา้ งบนแล้วก็ตาม ทั,งสองคําหมายถึงตําแหน่งที:ในปัจจุบนั นี,เราเรี ยกกันว่า
ศิษยาภิบาล ดู ทิตสั 1:5-7 ที:ท, งั สองคําถูกใช้แบบสลับกันได้เพื:อหมายถึงคนๆเดียวกัน
(บางคนคิดว่าตําแหน่งผูป้ กครองก็เหมือนกับสมาชิกคณะกรรมการของคริ สตจักร เช่น
ในคริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน อย่างไรก็ตาม น่าสังเกตว่าผูป้ กครองในที:น, ีจะต้องเลี,ยงดูฝงู แกะ
เหมือนคนเลี,ยงแกะ นัน: คือ ศิษยาภิบาล) พระเจ้าได้ทรงแต่งตั,งศิษยาภิบาลทั,งหลายที:ดาํ เนินตาม
แบบของพระเจ้าเพือ: เป็ นผูน้ าํ เลี,ยงดู และกํากับดูแลงานของพระองค์ ไม่ใช่คณะกรรมการ
เปโตรจึงเรี ยกตัวเองว่าเป็ นผูป้ กครองที:ได้เห็นความทุกข์ทรมานของพระคริ สต์ นอกจาก
นี, สง่าราศีของพระคริ สต์ในตอนนั,นก็ยงั ไม่ถูกเปิ ดเผยทั,งหมด
1 ปต 5:2

ดังนั,น เปโตรจึงสั:งบรรดาศิษยาภิบาล/ผูป้ กครองว่า จงเลีย3 งฝูงแกะของ

พระเจ้ าทีอ ยู่กบั ท่ าน จงเอาใจใส่ ดูแล ไม่ใช่ ด้วยความฝื นใจ แต่ ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ ด้วยการเห็น
แก่ทรัพย์ สิงของอันเป็ นมลทิน แต่ ด้วยใจพร้ อม ผู้ปกครอง ต้อง (1) เลี,ยงดูฝงู แกะและ (2) เป็ นผูด้ ู
แลของคริ สตจักร คําที:แปลว่า เลีย3 ง (พอยไมโน) เป็ นคําที:น่าสนใจเป็ นพิเศษ ความหมายขั,นพื,น
ฐานที:สุดของคําๆนี,คือ ‘เลี,ยงแกะ’ มันเป็ นรู ปกริ ยาของคําว่า ‘คนเลี,ยงแกะ’ (พอยเมน) นอกจาก
นี, ลักษณะเฉพาะของผูเ้ ลี,ยงแกะก็ถกู พูดถึงเพิ:มเติมในการเรี ยกคริ สตจักรว่าเป็ นฝูงแกะ ดังนั,น เป
โตรจึงสั:งบรรดาผูป้ กครองให้เลี,ยงฝูงแกะซึ: งพระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาแล้ว การ
เทศนาเป็ นเรื: องหนึ:ง ส่ วนเรื: องการเลี,ยงดูคริ สตจักรก็เป็ นอีกเรื: องเลย
ที:น่าสนใจอีกคือวลีที:แปลว่า เอาใจใส่ ดูแล (เอะพิสคอเพะโอ) มันเป็ นรู ปกริ ยาของคําว่า
เอะพิสคอพอส ซึ:งหมายถึง เจ้าอธิการ คํานั,นแปลว่า ‘ผูด้ ูแล’ นอกจากนี,คาํ ว่า เจ้ าอธิ การ ในพระ
คัมภีร์ใหม่กถ็ ูกใช้เพื:อหมายถึง ศิษยาภิบาลของคริ สตจักรท้องถิ:นแห่งหนึ:งเสมอ และไม่เคยถูก

ใช้เพื:อหมายถึงคนที:ดูแลคริ สตจักรกลุ่มหนึ:งเลย อันที:จริ งแล้วศิษยาภิบาลก็คือเจ้าอธิการของค
ริ สตจักรนั,นๆ
ศิษยาภิบาลหรื อผูป้ กครองต้องเลี,ยงดูฝงู แกะด้วยความเต็มใจ เขาไม่ควรรู ้สึกว่านี:เป็ นสิ: ง
ที:เขาต้องทํา และเขาก็ไม่ควรเป็ นศิษยาภิบาลเพราะคิดว่านี:เป็ นวิธีที:ดีในการหาเงินด้วย แต่เปโต
รกําชับศิษยาภิบาลทั,งหลาย (เจ้าอธิการ/ผูป้ กครองทั,งหลาย) ให้ทาํ เช่นนั,นด้ วยใจพร้ อม คําที:แปล
เช่นนั,น (พรอธูโมส) มีความหมายว่า ‘ด้วยความเต็มใจ’
ทั,งสองข้อนี,รวมกันเป็ นหนึ:งในหลายแห่งในพระคัมภีร์ใหม่ที:ท, งั สามด้านของการรับใช้
ในตําแหน่งศิษยาภิบาลถูกพบในบริ บทเดียวกันโดยตรง เปโตรเรี ยกพวกเขาว่า ผู้ปกครองในข้อ
1 ท่านสั:งพวกเขาให้เป็ นศิษยาภิบาล (เลี,ยง) ฝูงแกะของพระเจ้า นอกจากนี,พวกเขายังถูกสั:งให้
เอาใส่ ดูแลฝูงแกะนั,นด้วย นี:เป็ นอีกครั,งที:คาํ ที:ถูกใช้ตรงนั,นเป็ นรู ปกริ ยาของคําว่า เอะพิสคอ
พอส ซึ:งแปลว่า ‘เจ้าอธิการ’ บริ บทที:คล้ายคลึงกันนี,ถูกพบใน กิจการ 20:17,28
1 ปต 5:3

ในทํานองเดียวกัน เปโตรกล่าวต่อไปว่า และไม่ ใช่ เหมือนเป็ นเจ้ านายที

ข่ มขีผู้สืบทอดของพระเจ้ า แต่ เป็ นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั3น ศิษยาภิบาลที:ทาํ ตามแบบของพระเจ้า
จะต้องไม่ทาํ ตัวเป็ น ‘เจ้านาย’ หรื อเป็ นผูป้ กครองที:กดขี:เหนือคริ สตจักร คําที:แปลว่า เป็ นเจ้ านาย
ทีข ่ มขี (คาทาคูริเอะอูโอ) ก็เปรี ยบได้กบั คําว่า ‘ผูเ้ ผด็จการ’ ในสมัยนี, แทนที:จะเป็ นเช่นนั,นศิษ
ยาภิบาลควรเป็ นแบบอย่างในการเป็ นผูน้ าํ ตามแบบของพระเจ้า
1 ปต 5:4

อัครสาวกท่านนี,จึงตั,งตาคอยวันที:องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจะเสด็จกลับ

มา และเมือ พระผู้เลีย3 งใหญ่ จะเสด็จมาปรากฏ ท่ านทั3งหลายจะรับมงกุฎแห่ งสง่ าราศีทรี ่ วงโรยไม่
ได้ เลย การเสด็จกลับมาของพระคริ สต์ถูกเรี ยกว่าเป็ นการปรากฏของพระผูเ้ ลี,ยงใหญ่ นี:สื:อว่าการ
เสด็จกลับมาของพระองค์กใ็ กล้เข้ามาแล้ว ผู้ปกครอง (ศิษยาภิบาล) ที:เลี,ยงฝูงแกะของตนด้วย
ความขยันขันแข็งและเป็ นแบบอย่างอันเหมาะสมก็ต, งั ตาคอยที:จะได้รับมงกุฎแห่งสง่าราศีที:
บัลลังก์พพิ ากษาของพระคริ สต์ได้ในสักวันหนึ:ง ไม่วา่ จะยังไง ศิษยาภิบาลทั,งหลายต้อง
ตระหนักว่าสักวันหนึ:งพวกเขาจะต้องให้การต่อพระผูเ้ ลี,ยงใหญ่วา่ พวกเขาได้ทาํ หน้าที:รับผิด

ชอบในการเลี,ยงดูคริ สตจักรซึ: งได้ทรงประทานให้แก่พวกเขาอย่างไร พระองค์ทรงสัญญาว่าจะ
ประทานมงกุฎแห่งสง่าราศีแก่พวกเขาที:บลั ลังก์พพิ ากษานั,น ไม่มีขอ้ บ่งบอกว่ามงกุฎนี,จะถูก
ประทานให้แก่ผใู ้ ดอีกนอกจากศิษยาภิบาลผูซ้ : ึงได้แบกรับภาระในการเลี,ยงดูคริ สตจักรแห่ งพันธ
สัญญาใหม่
1 ปต 5:5

เห็นได้ชดั ว่าเปโตรเปลี:ยนเรื: องตรงนี, ท่านกล่าวว่า ในทํานองเดียวกัน

ท่านทีอ ่อนอาวุโส ก็จงยอมตามผู้อาวุโส คนที:อ่อนอาวุโสต้องนบนอบเชื:อฟังผูอ้ าวุโส ไม่วา่
ความหมายตรงนี,จะหมายถึง ผู้ปกครอง ของคริ สตจักร (ซึ:งอยูใ่ นบริ บทนี,) หรื อชายที:สูงวัยกว่า
เราไม่ทราบชัดเจน แต่เปโตรสั:งว่า อันทีจ ริงให้ ท่านทุกคนคาดเอวไว้ ด้วยความถ่ อมใจในการ
ปฏิบัตติ ่ อกันและกัน ด้ วยว่ าพระเจ้ าทรงต่ อสู้ คนเหล่านั3นทีถ ือตัวจองหอง แต่ พระองค์ ทรง
ประทานพระคุณแก่คนทั3งหลายทีถ ่ อมใจลง กล่าวอีกนัยหนึ:งเราทุกคนควรยอมนบนอบเชื:อฟัง
ทุกคน นี:ยง:ิ เป็ นจริ งเกี:ยวกับศิษยาภิบาลของคริ สตจักร ดู ฮีบรู 13:17
ในทํานองเดียวกันท่านสั:งว่า “ให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ดว้ ยความถ่อมใจ” ช่างเป็ นวิธีที:
ไพเราะในการสอนเรื: องความถ่อมใจ อันที:จริ งแล้วพระเจ้าทรงต่อสู ้ (ความหมายตรงตัวคือ ขัด
ขวาง) คนที:หยิง: จองหองแต่ทรงประทานพระคุณแก่คนที:ใจถ่อม ความหมายของพระคุณใน
บริ บทนี,คือ ความช่วยเหลือและพละกําลัง หรื อกล่าวอีกนัยหนึ:งมันสื: อถึง ‘พระพร’ ไม่วา่ จะใน
กรณี ใดพระเจ้าทรงช่วยเหลือ (อวยพร) คนที:ใจถ่อมขณะที:พระองค์ทรงเป็ นปฏิปักษ์ต่อคนที:เย่อ
หยิง: ความเย่อหยิง: ไม่ เคยถูกพูดถึงในทางที:ดีเลยในพระคัมภีร์ ในทางตรงกันข้าม พระคัมภีร์
บริ สุทธิ; ทั,งตรงนี,และที:อื:นก็บ่งชี,วา่ พระเจ้าทรงเป็ นศัตรู กบั คนที:หยิง: จองหอง ส่ วนหลังของข้อนี,
เป็ นการถอดความจาก สุ ภาษิต 3:34
1 ปต 5:6

เปโตรจึงสั:งว่า เหตุฉะนั3น ท่ านทั3งหลายจงถ่ อมใจลงภายใต้ พระหัตถ์ อนั

ทรงฤทธิ=ของพระเจ้ า เพือ พระองค์ จะได้ ทรงยกท่านขึน3 เมือ ถึงเวลาอันควร เราได้รับบัญชาให้
ถ่อมตัวของเราใต้พระหัตถ์อนั ทรงฤทธิ;ของพระเจ้า (เปโตรจึงใช้คาํ เปรี ยบพระเจ้าในลักษณะ
ของมนุษย์ในการพูดถึงมือของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นวิญญาณ แต่พระองค์กท็ รงถูกพูดถึง

บ่อยๆโดยใช้คาํ เรี ยกของมนุษย์ เมื:อเรานบนอบเชื:อฟังและถ่อมตัวเราจําเพาะพระเจ้า พระหัตถ์
อันทรงฤทธิ;ของพระองค์กจ็ ะอยูเ่ คียงข้างเพื:อช่วยเหลือเราและจะยกเราขึ,นเมื:อถึงเวลาอันควร วลี
ที:แปลว่า เมือ ถึงเวลาอันควร (เอ็น ไครอส) มีความหมายง่ายๆว่า ‘ทันเวลา’ ดู ลูกา 14:11, ฟี ลิปปี
2:9 และมัทธิว 18:4 ตัวอย่างอื:นๆของเรื: องนี,กค็ ือ โยเซฟในหนังสื อปฐมกาล, ดาเนียล และดาวิด
ความจริ งฝ่ ายวิญญาณอันเรี ยบง่ายยังเป็ นเหมือนเดิมคือ พระเจ้าทรงยกชูคนที:ถ่อมใจ
1 ปต 5:7

ในขณะเดียวกัน อัครสาวกท่านนี,สง:ั ว่า จงละบรรดาความกระวนกระวาย

ของท่ านไว้ กบั พระองค์ เพราะว่าพระองค์ ทรงห่ วงใยท่ านทั3งหลาย คําที:แปลว่า ความ
กระวนกระวาย (เมะริ มนา) มีความหมายว่า ‘ความกระวนกระวาย’, ‘ความทุกข์ร้อนใจ’ หรื อ
‘ความกังวล’ คําที:แปลว่า ห่ วงใย (เมะโล) มีความหมายเพิ:มเติมว่า ‘เป็ นห่วง’ จงสรรเสริ ญองค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้าที:ทรงเป็ นห่วงเราทั,งหลาย อัครสาวกท่านนี,จึงพูดถึงหลักการเรื: องการดําเนินชีวติ
โดยความเชื:อ มันง่ายเหลือเกินที:เราจะถูกถาโถมโดยความกังวลและความกระวนกระวาย ใน
บริ บทที:ใหญ่กว่าของจดหมายฝากฉบับนี, ความเป็ นไปได้ของการข่มเหงที:จะเกิดขึ,นในไม่ชา้
ย่อมเป็ นเหตุให้คริ สตจักรยุคต้นเป็ นกังวล เปโตรจึงกําชับให้ละบรรดาความกังวลเหล่านั,นไว้กบั
พระองค์ คําที:แปลเช่นนั,น (เอะพิรริ พโท) มีความหมายว่าวางความกังวลเหล่านั,นไว้บนองค์พระ
ผูเ้ ป็ นเจ้า แทนที:จะแบกรับภาระไว้เองและถูกกัดกินโดยความกระวนกระวายของเรา ท่านกําชับ
เราให้ถ่ายโอนภาระนั,นให้แก่พระองค์ ดู 1 ซามูเอล 1:10 (เรื: องของนางฮันนาห์), สดุดี 27:13,
55:22, 56:3 และฟี ลิปปี 4:6-7
1 ปต 5:8

คําสั:งอีกคู่หนึ:งได้ถูกนําเสนอตรงนี, ท่ านทั3งหลายจงเป็ นคนใจหนักแน่ น

จงระวังระไวให้ ดี ด้ วยว่าศัตรู ของท่ าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิ งโตคําราม เทีย วไป
เสาะหาคนทีม นั จะกัดกินได้ คําที:แปลว่า จงเป็ นคนใจหนักแน่ น (เนโฟ) อีกครั,งมีความหมายว่า
‘มีใจจดจ่อ’ หรื อ ‘รอบคอบ’ ในแบบที:คล้ายคลึงกัน ท่านเตือนให้พวกเขาระวังระไวให้ ดี คําที:
แปลเช่นนั,น (กเรกอเระโอ) มีความหมายว่า ‘มีความคิดที:ตื:นอยูต่ ลอด’ หรื อ ‘ตื:นตัว’ ศัตรู ของเรา
คือ พญามาร เป็ นเหมือนกับสิ งโตที:วนเวียนอยูร่ อบๆคอยหาเหยือ: ที:มนั จะกัดกิน ดู 2 ทิโมธี 2:26

1 ปต 5:9

ในส่ วนที:เกี:ยวข้องกับพญามารนั,น พระคัมภีร์กม็ ีคาํ แนะนําง่ายๆอยู่ จง

ต่ อสู้ กบั ศัตรู น3ันด้ วยตั3งใจมัน คงในความเชือ โดยรู้ อยู่ว่าความยากลําบากอย่างนั3นก็มแี ก่ พวกพี
น้ องทั3งหลายของท่ านทีอ ยู่ในโลกเช่ นเดียวกัน คําที:แปลว่า ด้ วยตั3งใจมัน คง (สเตะเระออส) มี
ความหมายเพิ:มเติมว่า ‘แข็งแรง’ หรื อ ‘หนักแน่น’ (คําภาษาอังกฤษ steroids ก็มีที:มาจากคําๆนี,)
กล่าวอีกนัยหนึ:ง เราถูกกําชับให้ต่อสู ้กบั พญามารด้วยใจหนักแน่นพร้อมกับความเชื:อในพระเจ้า
เพือ: ขอความช่วยเหลือ ดู ยากอบ 4:6-7 ด้วย ในข้อนั,นยากอบสั:งว่าเมื:อเราต่อสู ้กบั พญามาร มันจะ
หนีไป ซาตานไม่มีความเพียรพยายาม เมื:อถูกต่อต้าน มันจะหนีไปที:อื:นเพื:อหาเหยือ: ที:ล่อลวงได้
ง่ายกว่า ดังนั,นในด้านหนึ:ง มันเหมือนกับสิ งโตที:คอยหาเหยือ: เพือ: ที:จะกัดกิน แต่ในอีกด้านหนึ:ง
เมื:อถูกต่อต้าน มันจะถอยหนีไป
วลีหลัง “โดยรู ้อยูว่ า่ ความยากลําบากอย่างนั,นก็มีแก่พวกพี:นอ้ งทั,งหลายของท่านที:อยูใ่ น
โลกเช่นเดียวกัน” มีความหมายว่า ให้เราสบายใจได้ตรงที:วา่ พี:นอ้ งของเราที:อื:นก็เผชิญกับความ
ยากลําบากเหมือนกัน คําที:แปลเช่นนั,น (พาเธะมา) เป็ นคําเดียวกับที:แปลว่า ‘ความทุกข์ยาก’ ใน
เนื,อหาส่ วนใหญ่ของจดหมายฝากฉบับนี, ถึงแม้วา่ การข่มเหงและการต่อต้านไม่เคยเป็ นเรื: องไม่
น่าอภิรมย์ เราก็สบายใจได้ในการที:เรารู ้วา่ พี:นอ้ งคนอื:นอีกมากมายก็เผชิญกับความยากลําบาก
เหมือนกับเรา
1 ปต 5:10

เปโตรจึงขึ,นต้นบทสรุ ปของจดหมายฝากฉบับนี, และพระเจ้ าแห่ งบรรดา

พระคุณทั3งปวง ผู้ได้ ทรงเรียกให้ เราทั3งหลายเข้ าในสง่ าราศีนิรันดร์ ของพระองค์โดยพระเยซู
คริสต์ ครั3นท่ านทั3งหลายทนทุกข์ อยู่หน่ อยหนึงแล้ ว พระองค์เองจะทรงโปรดให้ ท่านทั3งหลาย
ถึงทีส ํ าเร็จ ให้ ต3ังมัน คง ให้ ท่านมีกาํ ลังมากขึน3 และทรงให้ ท่านมีพนื3 ฐานมัน คง
น่าสนใจหากเราจะไล่ดูในพระคัมภีร์ใหม่วา่ พระเจ้าทรงถูกเรี ยกว่า พระเจ้าแห่งความ
เพียรในโรม 15:5, พระเจ้าแห่งความหวังในโรม 15:13, พระเจ้าแห่งความรักใน 2 โคริ นธ์ 13:11,
พระเจ้าแห่งสันติสุขในฮีบรู 13:20 และพระเจ้าแห่งความบริ สุทธิ;ใน 1 เปโตร 1:15 ตรงนี,
พระองค์ทรงถูกเรี ยกว่า “พระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทั,งปวง”

นอกจากนี, พระองค์นน:ั แหละที: “ได้ทรงเรี ยกเรา” พระคัมภีร์ใหม่เต็มไปด้วยข้ออ้างอิง
ต่างๆที:พดู ถึงข้อเท็จจริ งที:วา่ เราได้ถกู เรี ยกโดยพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริ สต์ นี:เป็ นคําพูดที:บอก
ว่าเราได้รับการทรงเรี ยกให้ “เข้าในสง่าราศีนิรันดร์ของพระองค์โดยพระเยซูคริ สต์” เมื:อเราหยุด
และพิจารณาว่าเราได้รับการทรงเรี ยกให้เข้าสู่ สง่าราศีของพระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์แล้ว มันก็
เป็ นโอกาสสําหรับการขอบพระคุณ การถวายตัว การสรรเสริ ญ และการตกตะลึง
นี:สื:อว่าในชีวติ นี,เราอาจทนทุกข์ “ครั,นท่านทั,งหลายทนทุกข์อยูห่ น่อยหนึ:งแล้ว” อย่างไร
ก็ตาม ไม่วา่ เราจะเผชิญกับความทุกข์ยากในระดับไหนก็ตามในชีวติ คริ สเตียน มันก็ถือว่าเล็ก
น้อยเมื:อเทียบกับสิ: งที:องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงสู ้ทน ถึงอย่างไรแล้ว เมื:อเทียบกับนิรันดร์
กาลแล้วมันก็เป็ นเพียงชัว: ขณะหนึ:งเท่านั,น ดู 2 โคริ นธ์ 4:17, 1 เปโตร 1:6
ให้เราสังเกตว่าพัฒนาการและพละกําลังฝ่ ายวิญญาณซึ:งเกิดจากการทนทุกข์เพราะเห็นแก่
พระคริ สต์กเ็ ป็ นมาจากพระเจ้า เปโตรจึงทูลขอพระเจ้าให้ทรงทําให้เราถึงที, สาํ เร็จ ความทุกข์ยาก
จะนํามาซึ:งความเป็ นผูใ้ หญ่ฝ่ายวิญญาณและพัฒนาการฝ่ ายวิญญาณ ท่านยังทูลขอพระเจ้าให้ ตั%ง
เราให้มนั, คงด้วย การทนทุกข์เพื:อพระคริ สต์จะช่วยให้เรามัน: คงและมีเสถียรภาพ ท่านยังทูลขอ
พระเจ้าให้พวกเขามีกาํ ลังมากขึน% ด้วย อันที:จริ งแล้วความยากลําบากจะเสริ มกําลังเราฝ่ ายวิญญาณ
สุ ดท้ายท่านทูลขอพระเจ้าให้ทรงให้เรามีพนื3 ฐานมัน คง คําที:แปลเช่นนั,น (เธะเมะลิออโอ) หมาย
ถึง รากฐาน ความยากลําบากจะวางรากฐานไว้ใต้เรา ไม่วา่ เราจะเผชิญกับความทุกข์ใดก็ตามใน
ฐานะเป็ นคริ สเตียน จริ งๆแล้วมันก็เป็ นประโยชน์ฝ่ายวิญญาณตรงที:วา่ มันทําให้เราเป็ นผูใ้ หญ่
และเสริ มกําลังเรา
1 ปต 5:11

ด้วยเหตุน, ี ขอสง่ าราศีและไอศวรรยานุภาพจงมีแด่ พระองค์ตลอดไปเป็ น

นิตย์ เอเมน หน้าที:ของเราก็คือนําสง่าราศีมาสู่พระเจ้าเพราะว่าพระองค์จะทรงครอบครองตลอด
ไปเป็ นนิตย์ นอกจากนี,พระองค์กท็ รงสมควรได้รับสิ: งเหล่านี,อยูแ่ ล้ว
คําว่า เอเมน เป็ นคําที:น่าสนใจ เมื:อเราเจอคําๆนี,ทา้ ยคําพูด เช่นในตรงนี, มันก็แปลว่า ‘ขอ
ให้เป็ นดังนั,น’ หรื อ ‘ถูกแล้ว’ มันเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิที:ถูกสื บทอดต่อๆกันมาจากธรรมศาลา

ของพวกยิวสู่ คริ สตจักรยุคต้นตรงที:วา่ เมื:อคนๆหนึ:งได้อ่าน อธิษฐาน หรื อพูดอะไร คนอื:นที:
เหลือก็จะตอบสนองโดยพูดว่า ‘เอเมน’ มันจึงทําให้ส:ิ งที:ได้ถูกกล่าวไปแล้วนั,นเป็ นของพวกเขา
เอง เมื:อคําๆนี,ถูกพบในตอนต้นของคําพูด มันก็แปลว่า ‘จริ งแท้ทีเดียว’ หรื อ ‘แน่ทีเดียว’ อันที:
จริ งแล้ว ทัว: พระกิตติคุณทั,งสี: เล่มที:คาํ ว่า เราขอบอกท่ านตามจริ งว่ า ขึ,นต้นคําพูดใดก็ตาม คํากรี ก
ที:ใช้กห็ าใช่คาํ อื:นใดไม่นอกจากคําว่า เอเมน
นอกจากนี, น่าสังเกตว่าคําๆนี,ถกู นํามาใช้แบบทับศัพท์ โดยตรงในพระคัมภีร์ใหม่ภาษา
กรี กจากภาษาฮีบรู จากนั,นก็ใช้ในภาษาละตินและภาษาอังกฤษและภาษาอื:นๆอีกมากมาย เพือ: ที:
ว่าจะได้เป็ นคําสากล คําๆนี,ได้ชื:อว่าเป็ นคําที:คนรู ้จกั มากที:สุดในภาษาพูดของมนุษย์ คํานี,
เกี:ยวข้องโดยตรง และอันที:จริ งก็เกือบเป็ นคําเหมือนกับคําภาษาฮีบรู ที:แปลว่า ‘เชื:อ’ หรื อ ‘สัตย์
ซื:อ’ (อามาน) ดังนั,นมันจึงกลายมามีความหมายว่า ‘แน่นอน’ หรื อ ‘จริ งแท้ทีเดียว’ คือ เป็ นคําพูด
ที:แสดงถึงความไว้วางใจและความมัน: ใจอย่างที:สุด
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ขณะที:จดหมายฝากฉบับนี,ใกล้จะถึงตอนจบแล้ว ดูเหมือนว่าสิ ลวานัส

เป็ น ‘ธรรมาจารย์’ หรื อเลขาของเปโตร เขาเป็ นคนที:เขียนจดหมายฝากฉบับนี,ตามคําบอกของเป
โตร ข้ าพเจ้ าได้ เขียนอย่างย่ อๆมาถึงท่ านทั3งหลายผ่ านทางสิ ลวานัส ซึงข้ าพเจ้ าถือว่ าเป็ นพีน ้ องที
สัตย์ ซือคนหนึง เมือ เตือนสติและเป็ นพยานแก่ ท่านทั3งหลายว่า พระคุณนั3นเป็ นพระคุณทีแ ท้ จริง
ของพระเจ้ า ซึงท่ านทั3งหลายก็ยนื หยัดอยู่ในพระคุณนั3น สิ ลวานัสเป็ นเพื:อนร่ วมเดินทางของ
เปาโลด้วย และอาจเขียนตามคําบอกของเปาโลในหลายครั,งเช่นกัน ดู 2 โคริ นธ์ 1:19, 1 เธสะ
โลนิกา 1:1 และ 2 เธสะโลนิกา 1:1 เราเชื:อว่าเขาเป็ นคนเดียวกับสิ ลาส
ให้เราสังเกตว่าเปโตรเรี ยกเขาว่าเป็ น “พีน: อ้ งที:สัตย์ซื:อ” มีคาํ ชมเชยไม่กี:คาํ ที:สูงส่ งไปกว่า
คําชมเช่นนี, ดู มัทธิว 25:23, 1 โคริ นธ์ 4:17, เอเฟซัส 6:21, โคโลสี 1:2, 7, 4:7,9, ฮีบรู 3:5, วิวรณ์
1:5, 2:10,13, 17:14

ปัจฉิมลิขิตของสิ ลวานัสเป็ นคําพยานว่า “พระคุณนั,นเป็ นพระคุณที:แท้จริ งของพระเจ้า
ซึ:งท่านทั,งหลายก็ยนื หยัดอยูใ่ นพระคุณนั,น” กล่าวอีกนัยหนึ:ง เรามีที:ยนื ที:แท้จริ งจําเพาะพระเจ้า
เพราะพระคุณของพระองค์
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เปโตรสื: อชัดเจนว่าท่านเขียนจดหมายฝากฉบับนี,จากกรุ งบาบิโลนและค

ริ สตจักรที:นน:ั ก็ฝากคําทักทายมายังผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี, คริสตจักรทีเ มืองบาบิโลน ซึงทรง
เลือกไว้ เช่ นเดียวกันกับท่ านทั3งหลาย ฝากความคิดถึงมายังท่ าน และมาระโกบุตรชายของข้ าพเจ้ า
ก็ฝากความคิดถึงมายังท่านด้ วย น่าสังเกตว่าเพื:อนร่ วมเดินทางอีกคนของเปโตรคือชายที:มีชื:อว่า
มารคัส นี:เป็ นชื:อภาษาละตินของ มาระโก ซึ:งเป็ นชื:อที:เราคุน้ เคยมากกว่าในพระคัมภีร์ใหม่ นี:
อาจเป็ นยอห์นมาระโก ผูซ้ : ึงเคยเป็ นเพื:อนร่ วมเดินทางของเปาโลและเป็ นผูแ้ ต่งพระกิตติคุณมาระ
โก อย่างไรก็ตามเปโตรก็เรี ยกเขาว่าเป็ นบุตรชายของท่าน นี:ยง:ิ ก่อให้เกิดคําถามมากยิง: ขึ,น ยอห์
นมาระโกเป็ นบุตรของเปโตรฝ่ ายวิญญาณหรื อไม่ หรื อนี:หมายถึงบุตรที:เกิดจากเลือดเนื,อเชื,อไข
ของเปโตร (เพราะเปโตรก็แต่งงานจริ งๆ) เราจะทราบเรื: องนี,ได้เมื:อเราได้ไปถึงสวรรค์แล้ว
อีกเรื: องที:สาํ คัญตรงนี,กค็ ือว่า หากเปโตรอยูท่ ี:กรุ งบาบิโลนจริ งๆตามที:ขอ้ พระคัมภีร์น, ีบ่ง
ชี,อย่างชัดเจน ท่านก็ไม่ได้อยูท่ ี:กรุ งโรมเหมือนอย่างที:พระศาสนจักรคาทอลิกกล่าวอ้าง หากเป
โตรไม่ได้ไปที:กรุ งโรม ระบบสมณศักดิ;ท, งั หมดของคาทอลิกและสิ ทธิอาํ นาจของพระ
สันตะปาปาก็พงั ทลาย นอกจากนี,ตอนที:เปาโลเขียนจดหมายฝากของท่านไปยังคริ สเตียนที:กรุ ง
โรม (พระธรรมโรม) ท่านก็คาํ นับไปยังพวกคนสําคัญๆทุกคนในคริ สตจักรที:นน:ั ในบทปิ ดท้าย
ของจดหมายฝากฉบับนั,น แต่ไม่มีการพูดถึงเปโตรเลย
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สุ ดท้าย อัครสาวกท่านนี,ปิดท้ายว่า จงทักทายกันด้ วยธรรมเนียมจุบอัน

แสดงความรักต่ อกัน ขอสั นติสุขดํารงอยู่กบั ท่ านทั3งหลายทีอ ยู่ในพระเยซูคริสต์ เอเมน
‘ธรรมเนียมจุบอันแสดงความรักต่อกัน’ เป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิของชาวตะวันออกซึ:งกระทํากัน
จนถึงทุกวันนี,ในหมู่ครอบครัวหรื อเพื:อนฝูง โดยการหอมแก้มกันและกันในยามที:เจอกันหรื อ

จากกัน จดหมายฝากฉบับนี,จบด้วยคําพูดที:เราคุน้ เคย “ขอสันติสุขดํารงอยูก่ บั ท่านทั,งหลายที:อยู่
ในพระเยซูคริ สต์ เอเมน”

