
หน้า 2455จดหมายฉบับแรก
ของอัครสาวกเปโตร

ถึงคริสเตียน
ชนชาติยิว

ในหลายแควน้

1
เปโตร อัครสาวกของพระเยซู
คริสต์ เรียน พวกที%กระจัด

กระจายไปอยู่ ในแคว้นปอนทัส
แคว้นกาลาเทีย แคว้นคัปปาโด-
เซีย แคว้นเอเชีย และแคว้น
บิธีเนีย
2ซึ% งทรงเลือกไว้แล้วตามที%พระ
เจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อน
โดยพระวิญญาณได้ทรงชาํระ ให้
บังเกิดความนบนอบเชื%อฟังและ
ให้รับการประพรมด้วยพระโล-
หิตของพระเยซูคริสต์ ขอให้
พระคุณและสันติสุขบังเกิดทวี
คูณแก่ท่านทั4งหลายเถิด
3จงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้า
พระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ได้ทรง
พระมหากรุณาแก่เรา ทรงโปรด
ให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ ความ
หวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืน
พระชนม์จากความตายของพระ
เยซูคริสต์
4และเพื%อให้ได้รับมรดกซึ% งไม่รู้
เปื% อยเน่า ปราศจากมลทินและ
ไม่ร่วงโรย ซึ% งได้รักษาไว้ใน

สวรรค์เพื%อท่านทั4งหลาย
5ซึ% งเป็นผู้ ที% ฤทธิ< เดชของพระ
เจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความ
เชื% อให้ถึงความรอด ซึ% งพร้อม
แล้วที%จะปรากฏในวาระสุดท้าย
6ในความรอดนั4 นท่านทั4 งหลาย
ชื% นชมยินดีเป็นอย่างยิ% ง ถึงแม้
ว่าเดี? ยวนี4 จาํเป็นที% ท่านจะต้อง
เป็ นทุ กข์ ใจชั% วขณะหนึ% งด้ วย
การถูกทดลองต่างๆ
7 เพื% อการลองดูความเชื% อของ
ท่าน อันประเสริฐยิ%งกว่าทองคาํ
ซึ% งพินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความ
เชื%อนั4นถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็น
เหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิด
เกียรติและสง่าราศี ในเวลา
ที%พระเยซูคริสต์จะเสดจ็มาปรา-
กฏ
8พระองค์ผู้ ที% ท่านทั4 งหลายยัง
ไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระ
องค์อยู่ แม้ว่าขณะนี4 ท่านไม่เห็น
พระองค์ แต่ท่านยังเชื%อและชื%น
ชม ด้วยความปีติยินดีเป็นล้น
พ้นเหลือที%จะกล่าวได้ และเตม็
เปี% ยมด้วยสง่าราศี
9แล้วจิตวิญญาณของท่ านทั4 ง
หลายจึงได้รับความรอดเป็นผล
สุดท้ายแห่งความเชื%อ

(F) ยก F:F (I) รม F:J, L; N:IO; อฟ F:P; I ธส I:FQ; ฮบ FS:II; FI:IP
(Q) ยน Q:Q, J; F คร FJ:IS; กท T:FT; อฟ F:Q (P) คส F:J (J) ยน FS:IN
(T) มธ J:FI; I คร P:FL; ยก F:I (L) โยบ IQ:FS; รม I:L (N) ยน IS:IO; F ยน P:IS
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หน้า 2456

ความหวงัของ
พวกศาสดาพยากรณ์

เกี�ยวกบัพระคริสตใ์นอดีต
10 พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ได้
อุตส่าห์สืบค้นหาในความรอด
นั4น และได้พยากรณ์ถึงพระคุณ
ซึ%งจะบังเกิดแก่ท่านทั4งหลาย
11 เขาได้สืบค้นหาสิ% งใดหรือ
ลั กษณะแห่ งเวลาซึ% งพระวิญ-
ญาณของพระคริสต์ ผู้ทรงสถิต
อยู่ในตัวเขา ได้ทรงบ่งไว้ เมื%อ
พระวิญญาณนั4นได้พยากรณ์ล่วง
หน้ าถึ งความทุกข์ทรมานของ
พระคริสต์และถึ งสง่ าราศีที% จะ
มาภายหลัง
12 ก็ทรงโปรดเผยให้พวกศาส-
ดาพยากรณ์เหล่านั4นทราบว่า ที%
เขาเหล่านั4 นได้ปรนนิบัติในเหตุ
การณ์ทั4 งปวงนั4 น ไม่ใช่สาํหรับ
เขาเอง แต่สาํหรับเราทั4 งหลาย
บัดนี4 คนเหล่านั4 นที%ประกาศข่าว
ประเสริฐแก่ท่านทั4 งหลาย ก็
ได้กล่าวสิ% งเหล่านั4 นแก่ท่านแล้ว
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ<  ที%ทรง
โปรดประทานจากสวรรค์ เป็น
สิ% งซึ% งพวกทูตสวรรค์ปรารถนา
จะได้ดู
13 เหตุฉะนั4น ท่านทั4 งหลายจง
เตรียมตัวเตรียมใจของท่านไว้
ให้ดี และจงข่มใจ ตั4 งความหวัง
ให้ เต็มเปี% ยมในพระคุณซึ% งจะ
ทรงโปรดประทานแก่ท่ านเมื% อ

พระเยซูคริสต์จะทรงสาํแดงพระ
องค์
14 ดุจดังเป็นบุตรที% เชื% อฟัง ขอ
อย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหา
อย่างที% เกิดจากความโง่เขลาของ
ท่านในกาลก่อน
15 แต่พระองค์ ผู้ ได้ทรงเรี ยก
ท่านทั4 งหลายนั4 นบริสุทธิ< ฉันใด
ท่านทั4 งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ<
ในบรรดาการประพฤติทุกอย่าง
ด้วยฉันนั4น
16 ดั งที% มี คาํ เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
`ท่านทั �งหลายจงเป็นคนบริสุทธิ�
เพราะเราเป็นผูบ้ริสุทธิ� '
17 และถ้าท่ านอธิษฐานขอต่อ
พระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคน
ตามการกระทาํของเขาโดยไม่
เห็นแก่หน้าคนใดเลย จงประ-
พฤติตนด้วยความยาํเกรงตลอด
เวลาที%ท่านอยู่ในโลกนี4
18 ท่านรู้ว่า พระองค์ได้ทรงไถ่
ท่านทั4 งหลายออกจากการประ-
พฤติอันหาสาระมิได้ ซึ%งท่านได้
รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพ-
บุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิ% ง
ที% เสื% อมสลายได้ เช่นเงินและ
ทอง
19 แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอัน
มีราคามากของพระคริสต์ ดัง
เลือดลูกแกะที% ปราศจากตาํหนิ
หรือจุดด่างพร้อย
20 แท้จริง พระเจ้าได้ทรงดาํริ

F เปโตร F

(FF) I ปต F:IF (FI) อฟ Q:FS (FP) รม FI:I; F ปต P:I
(FJ) I คร L:F (FT) ลนต FF:PP; FO:I; IS:L (FL) กจ FS:QP
(FO) อพย FI:J; กจ IS:IN; F ปต F:I (IS) รม Q:IJ; กท P:P
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หน้า 2457 F เปโตร F, I

พระคริสต์นั4 นไว้ก่อนทรงสร้าง
โลก แต่ทรงให้พระคริสต์ปรา-
กฏพระอง ค์ ในวาระสุ ด ท้ าย
นี4 เพื%อท่านทั4งหลาย
21 เพราะพระคริสต์ท่านจึงเชื% อ
ในพระเจ้า ผู้ทรงบันดาลพระ
คริสต์ให้ฟื4 นจากความตาย และ
ทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์
เพื% อให้ความเชื% อและความหวัง
ใจของท่านดาํรงอยู่ในพระเจ้า
22 ที%ท่านทั4 งหลายได้ชาํระจิตใจ
ของท่านให้บริสุทธิ< แล้ว ด้วย
การเชื% อฟั งความจริ งโดยพระ
วิญญาณ จนมีใจรักพวกพี% น้อง
อย่างจริงใจ ท่านทั4 งหลายจงรัก
กันให้มากด้วยนํ4าใสใจจริง
23 ด้วยว่าท่านทั4 งหลายได้บัง-
เกิดใหม่ ไม่ใช่จากพืชที%จะเปื% อย
เน่าเสีย แต่จากพืชอันไม่รู้เปื% อย
เน่า คือด้วยพระวจนะของพระ
เจ้าอันทรงชีวิตและดาํรงอยู่เป็น
นิตย์
24 เพราะว่า `บรรดาเนื� อหนังก็
เป็นเสมือนตน้หญา้ และบรรดา
สง่าราศีของมนุษย์ก็เป็นเสมือน
ดอกหญา้ ตน้หญา้เหี,ยวแหง้ไป
และดอกก็ร่วงโรยไป
25 แต่พระวจนะขององค์พระผู ้
เป็นเจา้ยั,งยืนอยู่เป็นนิตย์' พระ
วจนะนั4 นคือข่าวประเสริฐที% ได้
ประกาศให้ท่านทั4 งหลายทราบ
แล้ว

2
เหตุฉะนั4 น ท่านทั4 งหลาย
จงละการปองร้ ายทั4 งปวง

บรรดาการอุบาย การหน้าซื% อ
ใจคด ความริษยา และคาํพูด
ส่อเสียดทั4งหลาย
2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จง
ปรารถนานํ4านมอันบริสุทธิ< แห่ง
พระวจนะ เพื%อจะทาํให้ท่านทั4 ง
หลายเติบโตขึ4 น
3หากว่า ท่านได้ชิมดู รู้แล้วว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วย
พระกรุณา
4จงมาหาพระองค์ เหมือนมา
ถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ ซึ%งมนุษย์ได้
ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่า
พระเจ้าทรงเลือกไว้ และทรงค่า
อันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอนัมีชีวิต

5และท่านทั4งหลายกเ็สมือนศิลา
ที%มีชีวิต ที%กาํลังก่อขึ4 นเป็นพระ
นิเวศฝ่ายวิญญาณ เป็นปุโรหิต
บริสุทธิ<   เพื%อถวายสักการบูชา
ฝ่ายจิตวิญญาณ ที%ชอบพระทัย
ของพระเจ้า โดยทางพระเยซู
คริสต์
6เพราะมีคาํเขียนไว้ในพระคัม-
ภีร์ด้วยว่า `ดูเถิด เราวางศิลา
กอ้นหนึ,งลงในศิโยน เป็นศิลา
มุมเอกที,ทรงเลือกแลว้ และเป็น
ศิลาที,มีค่าอันประเสริฐ และผูใ้ด
ที, เชื ,อในพระองค์นั �นก็จะไม่ได ้
รบัความอับอาย'

(IF) กจ I:IP (II) ยน FQ:QP; กจ FJ:O (IQ) ยน F:FQ; F ธส I:FQ (IP) อสย PS:T
(IJ) อสย PS:N; ยน F:F (F) ฮบ FI:F (I) มธ FN:Q; มก FS:FJ; ลก FN:FL; F คร Q:I
(Q) สดด QP:N; ทต Q:P; ฮบ T:J (P) สดด FFN:II (T) อสย IN:FT; รม O:QI-QQ
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หน้า 2458F เปโตร I

7เหตุฉะนั4 น พระองค์ทรงมีค่า
อั นประเสริ ฐสาํ หรั บท่ านทั4 ง
หลายที% เชื% อ แต่สาํหรับคนทั4 ง
หลายที% ไม่เชื% อฟังนั4 น `ศิลาซึ,ง
ช่างก่อไดป้ฏิเสธเสีย ไดก้ลับ
กลายเป็นศิลามุมเอกแลว้'
8และ `เป็นศิลาที,ทําให้สะดุด
และเป็ นก ้อนหิ นที, ทํา ให้ ขุ่ น
เคืองใจ' ที% เขาสะดุดนั4 นเพราะ
เขาไม่เชื% อฟังพระวจนะ ตามที%
เขาถูกกาํหนดไว้เช่นนั4นด้วย
9 แต่ท่ านทั4 งหลายเป็ นชาติ ที%
พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็น
พวกปุโรหิตหลวง เป็นประชา
ชาติบริสุทธิ<  เป็นชนชาติของ
พระองค์โดยเฉพาะ เพื%อท่านทั4ง
หลายจะได้สาํแดงพระบารมีของ
พระองค์ ผู้ ได้ทรงเรียกท่าน
ทั4 งหลายให้ออกมาจากความมืด
เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์
ของพระองค์
10 เมื% อก่ อนท่ านทั4 งหลายหา
เป็นชนชาติไม่ แต่บัดนี4 ท่านเป็น
ชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื% อ
ก่อนท่านทั4 งหลายหาได้รับพระ
กรุณาไม่ แต่บัดนี4 ท่านได้รับพระ
กรุณาแล้ว
11 พวกที% รัก ข้าพเจ้าวิงวอน
ท่ านทั4 งหลายเหมือนท่ านเป็น
คนต่างด้าวและเป็นผู้สัญจร ให้
ท่านละเว้นจากตัณหาของเนื4 อ
หนัง ซึ%งทาํศึกกับจิตวิญญาณ

12 จงให้การประพฤติของท่าน
ทั4 งหลายเป็นที% น่านับถือท่าม-
กลางคนต่างชาตินั4 น เพื% อว่าใน
ข้อที% เขาติ เตียนท่านว่าเป็นคน
ทาํชั%วนั4น เมื%อเขาเห็นการดีของ
ท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสริญ
พระเจ้าในวันซึ% งพระองค์จะทรง
เยี%ยมเยียนเขา
จงเชื�อฟังผูป้กครองและ
กฎหมายของประเทศ

13 ท่านทั4 งหลายจงยอมฟังการ
บังคับบัญชาที% มนุษย์ตั4 งไว้ทุก
อย่าง เพราะเห็นแก่องค์พระผู้
เป็นเจ้า ไม่ว่าผู้นั4 นเป็นกษัตริย์
ผู้มีอาํนาจยิ%ง
14 หรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที% ได้
รับคาํสั% งจากกษัตริย์นั4 น ให้ลง
โทษผู้กระทาํชั%ว และยกย่องคน
ที%ประพฤติดี
15 เพราะเป็นพระประสงค์ของ
พระเจ้ าที% จะให้ท่ านทั4 งหลาย
ระงับความโง่ของคนโฉดเขลาให้
สงบด้วยการประพฤติดี
16 จงเป็ นเหมื อนคนที% มี เสรี
ภาพ แต่ท่านอย่าใช้เสรีภาพนั4น
ให้เป็นที%ปกปิดความชั% วไว้ แต่
จงใช้ เหมือนเป็นทาสของพระ
เจ้า
17 จงให้เกียรติแก่ทุกคน จงรัก
บรรดาพี%น้อง จงยาํเกรงพระเจ้า
จงถวายเกียรติแด่กษัตริย์
18 ท่านทั4 งหลายที% เป็นผู้ รับใช้

(L) สดด FFN:II (N) อสย N:FP; รม O:II; F คร F:IQ (O) กจ IT:FN (FS) ฮชย F:O
(FF) ยก P:F (FI) มธ J:FT; O:N; ฟป I:FJ (FQ) มธ II:IF
(FT) รม T:FP, IS, II; กท J:FQ (FL) สภษ IP:IF (FN) อฟ T:J-N
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หน้า 2459 F เปโตร I, Q

จงเชื%อฟังนายของท่านด้วยความ
ยาํเกรงทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะ
นายที% เป็นคนใจดีและสุภาพเท่า
นั4น แต่ทั4งนายที%ร้ายด้วย
19 เพราะว่าถ้าผู้ ใดเพราะเห็น
แก่ ใจวิ นิ จฉั ยผิ ดชอบจาํ เพาะ
พระเจ้า ยอมอดทนต่อความ
ทุกข์โศกเศร้าอย่างอยุติธรรม นี%
แหละเป็นความชอบ
20 ด้วยว่าถ้าท่านทาํการชั%ว แล้ว
ถูกเฆี% ยนเพราะการชั% วนั4 น แม้
ท่านทนถูกเฆี% ยนด้วยอดกลั4 นใจ
จะเป็นที%สรรเสริญอะไรแก่ท่าน
แต่ว่าถ้าท่านทั4งหลายกระทาํการ
ดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอด
กลั4 นใจเพราะการดีนั4 น เช่นนี4
แหละเป็นการชอบพระทัยพระ
เจ้า
21 ด้ วยว่ าท่ านทั4 งหลายทรง
ถูกเรียกไว้สาํหรับเหตุการณ์นั4 น
เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงรับทน
ทุกข์ทรมานเพื%อเราทั4งหลาย ให้
เป็นแบบอย่างแก่เรา เพื% อท่าน
จะได้ตามรอยพระบาทของพระ
องค์
22 พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกระทาํ
บาปเลย และไม่ได้พบอุบายใน
พระโอษฐ์ของพระองค์เลย
23 เมื% อเขากล่าวคาํหยาบคาย
ต่อพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทรง
กล่าวตอบเขาด้วยคาํหยาบคาย
เลย เมื% อพระองค์ทรงทนทุกข์

พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้าย แต่
ทรงมอบเรื%องของพระองค์ไว้แด่
พระเจ้ าผู้ ทรงพิพากษาอย่ าง
ชอบธรรม
24 พระองค์เองได้ทรงรับแบก
บาปของเราไว้ ในพระกายของ
พระองค์ที% ต้นไม้นั4 น เพื%อว่าเรา
ทั4งหลายซึ%งตายจากบาปแล้ว จะ
ได้ดาํ เนิ นชี วิตตามความชอบ
ธรรม ด้วยรอยเฆี% ยนของพระ
องค์ ท่านทั4 งหลายจึงได้รับการ
รักษาให้หาย
25 เพราะว่าท่ านทั4 งหลายเป็น
เหมือนแกะที%พลัดฝูงไป แต่
บัดนี4 ได้กลับมาหาพระผู้ เลี4 ยง
และศิษยาภิบาลแห่งจิตวิญญาณ
ของท่านทั4งหลายแล้ว
การปฏิบติัต่อกนัและกนั
ของสามีและภรรยา

3
ฝ่ ายท่ านทั4 งหลายที% เ ป็ น
ภรรยาก็เช่นกัน จงเชื% อฟัง

สามีของท่าน เพื%อว่าแม้สามีบาง
คนจะไม่เชื% อฟังพระวจนะ แต่
ความประพฤติของภรรยาก็อาจ
จะจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้
พระวจนะนั4น
2 คือเมื% อเขาเห็นการประพฤติ
อันบริสุทธิ< ของท่านทั4 งหลาย ผู้
เป็นภรรยาประกอบกับความยาํ
เกรง
3การประดับกายของท่ านนั4 น
อย่าให้เป็นการประดับภายนอก

(FO) มธ J:FS (IS) ลก T:QI-QP (IF) มธ FT:IP; F ยน I:T (II) อสย JQ:O
(IQ) อสย JQ:L; ลก IQ:PT (IP) อสย JQ:J; รม L:T; ฮบ O:IN (IJ) อสย JQ:J-T
(F) ปฐก Q:FT; มธ FN:FJ; F คร L:FT (I) F ปต I:FI (Q) อสย Q:FN; F ทธ I:O
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หน้า 2460F เปโตร Q

คือการถักผม ประดับด้วย
เครื%องทองคาํ และนุ่งห่มเสื4 อผ้า
สวยงาม
4แต่จงให้เป็นอย่างคนที% ซ่อนไว้
ในจิตใจ ด้วยสิ% งที% ไม่ รู้ เสื% อม
สลาย คือเครื%องประดับแห่งจิต
ใจที% อ่อนสุภาพและสงบเสงี% ยม
ซึ% งเป็นสิ% งที%มีค่ามากในสายพระ
เนตรพระเจ้า
5บรรดาสตรีบริสุทธิ< ในครั4 งโบ-
ราณนั4 นเช่นกัน ผู้ซึ% งวางใจใน
พระเจ้า กไ็ด้ประดับกายเช่นกัน
และเชื%อฟังสามีของตน
6เช่นนางซาราห์เชื%อฟังอับราฮัม
และเรียกท่านว่านาย ถ้าท่าน
ทั4 งหลายประพฤติดี และไม่มี
ความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิ% ง
ใด ท่านกเ็ป็นลูกหลานของนาง
7ฝ่ายท่านทั4 งหลายที% เป็นสามีก็
เหมือนกัน จงอยู่กินกับภรรยา
โดยใช้ความรู้ จงให้เกียรติแก่
ภรรยาเหมือนหนึ% งเป็นภาชนะที%
อ่อนแอกว่า และเหมือนเป็นคู่
รับมรดกพระคุณแห่งชี วิตด้วย
กัน เพื%อจะได้ไม่มีสิ%งหนึ% งสิ%งใด
ขัดขวางคาํอธิษฐานของท่าน

จงใฝ่ใจประพฤติการดี
8ในที%สุดนี4  ท่านทั4งหลายจงเป็น
นํ4าหนึ% งใจเดียวกัน เห็นอกเห็น
ใจกัน รักกันฉันพี%น้อง มีจิตใจ
อ่อนโยน มีใจสุภาพ
9อย่าทาํการร้ายตอบแทนการ

ร้าย อย่าด่าตอบการด่า แต่ตรง
กันข้ามจงอวยพรแก่เขา โดยรู้
อยู่ ว่าพระองค์ได้ทรงเรียกท่าน
กระทาํเช่นนั4น เพื%อท่านจะได้รับ
พระพรเป็นมรดก
10 เพราะว่า `ผูที้,จะรกัชีวิตและ
ปรารถนาที,จะเห็นวันดี ก็ให้ผู ้
นั �นบังคับลิ� นของตนจากความ
ชั,ว และหา้มริมฝีปากไม่พูดเป็น
อุบายล่อลวง
11 ใหเ้ขาละความชั,วและกระทํา
ความดี แสวงหาความสงบสุข
และดาํเนินตามนั �น
12 เพราะว่าพระเนตรขององค์
พระผู ้เป็นเจา้ทรงเฝ้าดูคนชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระ
องค์ทรงสดับฟังคําอธิษฐานของ
เขา แต่พระพักตร์ขององค์พระ
ผู ้เป็นเจา้ทรงตั �งต่อสู ้ก ับคนทั �ง
หลายที,ทําความชั,ว'
13 ถ้าท่านทั4 งหลายใฝ่ใจประ-
พฤติความดี ใครผู้ใดจะทาํร้าย
ท่านได้
14 แต่ถ้าท่านทั4 งหลายต้องทน
ทุกข์ เพราะเหตุการชอบธรรม
ท่านก็เป็นสุข อย่ากลัวคาํขู่ของ
เขา และอย่าคิดวิตกไปเลย
15 แต่ในใจของท่าน จงเคารพ
นับถือพระเจ้าซึ% งเป็นองค์พระผู้
เป็นเจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้
พร้อมเสมอ เพื%อท่านจะสามารถ
ตอบทุกคนที%ถามท่านว่า ท่านมี

(P) รม I:IO (T) ปฐก FN:FI (L) โยบ PI:N; F คร L:Q (O) สภษ FL:FQ; มธ J:PP
(FS) สดด QP:FI-FJ; ยก F:IT (FF) สดด QL:IL; รม FI:FN (FI) ยน O:QF
(FQ) สภษ FT:L (FP) ยก F:FI (FJ) สดด FFO:PT; ทต Q:L
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หน้า 2461 F เปโตร Q, P

ความหวังใจเช่นนี4 ด้ วยเหตุผล
ประการใด แต่จงตอบด้วยใจ
สุภาพและด้วยความยาํเกรง
16 มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอันดี
เพื%อในข้อความที%เขาทั4งหลายได้
พู ดใส่ ร้ ายท่ านเหมื อนเป็ นผู้
ประพฤติชั% ว เขาที% ใส่ร้ายการ
ประพฤติ ดี ของท่ านในพระ
คริสต์จะได้มีความละอาย
17 เพราะว่า การได้รับความ
ทุกข์เพราะทาํความดี ถ้าเป็นที%
ชอบพระทัยพระเจ้า ก็ดีกว่าจะ
ต้องทนอยู่ เพราะการประพฤติ
ชั%ว

พระคริสตโ์ดยเดช
พระวิญญาณไดเ้ทศนา
แก่วิญญาณในที�คุมขงั

18 ด้วยว่า พระคริสต์เช่นกัน
ก็ได้ทนทุกข์ครั4 งเดียวเท่ านั4 น
เพราะความผิดบาป คือพระองค์
ผู้ชอบธรรมเพื%อผู้ ไม่ชอบธรรม
เพื%อพระองค์จะได้ทรงนาํเราทั4 ง
หลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื4 อ
หนังพระองค์ก็ทรงสิ4 นพระชนม์
แต่ทรงมี ชี วิตขึ4 นโดยพระวิญ-
ญาณ
19 และโดยพระวิญญาณเช่นกัน
พระองค์ได้เสด็จไปประกาศแก่
วิญญาณที%ติดคุกอยู่
20 ซึ% งแต่ ก่ อนไม่ ได้ เชื% อฟั ง
คราวเมื% อพระเจ้าทรงโปรดงด
โทษไว้นาน คือครั4งโนอาห์ เมื%อ

กาํลังจัดแจงต่อนาวา ในนาวา
นั4 นได้รอดจากนํ4า น้อยคน คือ
แปดคน
21 เช่นเดียวกัน บัดนี4 พิธีบัพ-
ติศมาก็เป็นภาพที%รอดแก่เราทั4 ง
หลาย (ไม่ใช่ด้วยชาํระราคีแห่ง
เนื4 อหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัย
ผิดและชอบอั นดี จาํ เพาะพระ
เจ้า) โดยซึ% งพระเยซูคริสต์ได้
ทรงเป็นขึ4 นมาจากตาย
22 พระอง ค์ ไ ด้ เสด็ จ เ ข้ า ใน
สวรรค์แล้ว และสถิตอยู่ เบื4 อง
ขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า พวก
ทูตสวรรค์และผู้มีอาํนาจและผู้มี
ฤทธิ< เดชทั4 งหลายทรงมอบไว้ให้
อยู่ใต้อาํนาจของพระองค์แล้ว

หนา้ที�ของคริสเตียน

4
ฉะนั4น โดยเหตุที%พระคริสต์
ได้ทรงทนทุกข์ทรมานใน

เนื4 อหนั งเพื% อเราทั4 งหลายแล้ว
ท่ านทั4 งหลายก็จงมี ความคิ ด
อย่างเดียวกันไว้เป็นเครื%องอาวุธ
ด้วย เพราะว่าผู้ที% ได้ทนทุกข์
ทรมานในเนื4 อหนังก็ไม่สัมพันธ์
กับบาปแล้ว
2 เพื% อเขาจะได้ไม่ดาํเนินชีวิตที%
ยังเหลืออยู่ ในเนื4 อหนั งตามใจ
ปรารถนาของมนุษย์ แต่ตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า
3 ด้วยว่า เวลาที% ผ่านไปในชีวิต
ของเราแล้วนั4 น น่าจะเพียงพอ
สาํหรับการกระทาํสิ% งที% คนต่าง

(FT) F ทธ F:J; ฮบ FQ:FN; F ปต Q:IF
(IF) กจ FT:QQ; รม FS:FS; อฟ J:IT; ทต Q:J
(II) สดด FFS:F; รม N:QN; ฮบ F:T (I) ยน F:FQ
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ชาติชอบกระทาํ คราวเมื%อเราได้
ดาํเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจ
ปรารถนาอันชั% ว เมาเหล้าองุ่ น
เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี4 ยง
กันอย่างหรูหราฟุ่มเฟือย และ
การไหว้ รูปเคารพอันเป็นที% น่า
เกลียด
4เขาประหลาดใจที%บัดนี4 ท่านทั4 ง
หลายไม่ได้ประพฤติ เหลวไหล
มากเหมือนอย่างเขา เขากก็ล่าว
ร้ายท่าน
5คนเหล่านั4 นจะต้องให้การแก่
พระองค์ ผู้พร้อมแล้วที%จะทรง
พิพากษาทั4งคนเป็นและคนตาย
6ด้วยเหตุนี4 เอง ข่าวประเสริฐ
จึงได้ประกาศแม้แก่คนที%ตายไป
แล้วเพื% อเขาจะได้ ถูกพิพากษา
ตามอย่างมนุษย์ในเนื4 อหนัง แต่
มีชี วิตอยู่ตามอย่างพระเจ้าฝ่าย
จิตวิญญาณ
7แต่สิ% งทั4 งปวงใกล้จะถึงวาระที%
สุดแล้ว เหตุฉะนั4นท่านทั4งหลาย
จงสาํแดงกิ ริยาเสงี% ยมเจียมตัว
และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน
8ยิ%งกว่าอะไรทั4 งหมดก็จงรักซึ% ง
กันและกันให้มาก ด้วยว่าความ
รักกป็กปิดความผิดไว้มากหลาย
9ท่านทั4งหลายจงต้อนรับเลี4 ยงดู
ซึ%งกันและกันโดยไม่บ่น
10 ตามซึ% ง ทุ กคนได้ รั บของ
ประทานแล้ว ก็ให้เจือจาน
ของประทานนั4 นแก่กันและกัน

เหมือนอย่างเจ้าหน้าที%อันดีสาํ-
หรับพระคุณต่างๆของพระเจ้า
11 ถ้ าผู้ หนึ% งผู้ ใดจะกล่ าวสั% ง
สอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาท
ของพระเจ้า ถ้าคนใดรับการ
ปรนนิบัติ ก็ให้ปรนนิบัติตาม
กาํลังซึ% งพระเจ้าทรงโปรดประ-
ทานนั4 น เพื% อว่าพระเจ้าจะทรง
ได้รับเกียรติในการทั4 งปวงโดย
พระเยซูคริสต์ การสรรเสริญ
และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด่
พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ เอ-
เมน

ผูเ้ชื�อจงอย่าทอ้ใจ
12 ท่านที% รัก อย่าประหลาดใจ
ที%ท่านต้องได้รับความทุกข์ยาก
อย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ
เหมือนหนึ% งว่า เหตุการณ์อัน
ประหลาดได้เกิดขึ4 นกับท่าน
13 แต่ว่าท่านทั4 งหลายจงชื% นชม
ยินดีในการที%ท่านได้มีส่วนร่วม
ในความทุกข์ยากของพระคริสต์
เพื% อว่าเมื%อสง่าราศีของพระองค์
ปรากฏขึ4 น ท่านทั4งหลายกจ็ะได้
ชื%นชมยินดีเป็นอันมากด้วย
14 ถ้าท่ านถูกด่าว่าเพราะพระ
นามของพระคริสต์ ท่านก็เป็น
สุข ด้วยว่าพระวิญญาณแห่ง
สง่ าราศี และของพระเจ้ าทรง
สถิตอยู่กับท่าน ฝ่ายเขากก็ล่าว
ร้ายพระองค์ แต่ฝ่ายท่านกถ็วาย
เกียรติยศแด่พระองค์

(J) กจ FS:PI; รม FP:O (T) รม N:O; กท J:IJ (L) รม FQ:FF; ฮบ O:IT; ยก J:N-O
(N) สภษ FS:FI; F คร FQ:P (O) I คร O:L; F ทธ Q:I (FS) มธ IP:PJ; รม FI:T-N
(FF) F คร FS:QF; อฟ P:IO (FQ) I ทธ I:FI; ยก F:I (FP) มธ J:FF, FT; ลก T:II
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15 แต่ว่า อย่าให้มีผู้ใดในพวก
ท่านได้รับโทษฐานเป็นฆาตกร
หรือเป็นขโมย หรือเป็นคนทาํ
ร้าย หรือเป็นคนที% เที% ยวยุ่งกับ
ธุระของคนอื%น
16 แต่ถ้าผู้ ใดถูกการร้ายเพราะ
เป็นคริสเตียน ก็อย่าให้ผู้นั4 นมี
ความละอายเลย แต่ให้เขาถวาย
พระเกี ยรติ แด่ พระเจ้ าเพราะ
เหตุนั4น
17 ด้วยว่าถึงเวลาแล้วที%การพิ-
พากษาจะต้องเริ%มตั4 งต้นที%ครอบ
ครัวของพระเจ้า และถ้าการ
พิพากษานั4 นเริ% มต้นที% พวกเรา
ก่อน ปลายทางของคนเหล่านั4น
ที% ไม่ เชื% อฟั งข่ าวประเสริฐของ
พระเจ้าจะเป็นอย่างไร
18 และถ้าคนชอบธรรมจะรอด
พ้นไปได้อย่างยากเย็นแล้ว คน
อธรรมและคนบาปจะไปอยู่ ที%
ไหน
19 เหตุฉะนั4น ให้คนทั4งหลายที%
ทนความทุกข์ยากตามพระประ-
สงค์ของพระเจ้า ฝากจิตวิญ-
ญาณของตนไว้กับพระองค์ด้วย
การประพฤติดี เหมือนหนึ% ง
ฝากไว้กับพระองค์ ผู้ ทรงสร้าง
อันสัตย์ซื%อ

จงพรอ้มสําหรบั
การเสด็จมาของพระคริสต์

5
ข้ าพเจ้าจึงตักเตือนบรรดา
ผู้ ปกครองในพวกท่ านทั4 ง

หลาย ในฐานะที% ข้าพเจ้าก็เป็น
ผู้ปกครองคนหนึ% งเช่นกัน และ
เป็นพยานถึงความทุกข์ทรมาน
ของพระคริสต์ และมีส่วนที%จะ
รับสง่าราศีอันจะมาปรากฏภาย
หลังด้วย
2จงเลี4 ยงฝูงแกะของพระเจ้าที%
อยู่กับท่าน จงเอาใจใส่ดูแล ไม่
ใช่ด้วยความฝืนใจ แต่ด้วย
ความเต็มใจ ไม่ใช่ด้วยการเห็น
แก่ทรัพย์สิ% งของอันเป็นมลทิน
แต่ด้วยใจพร้อม
3และไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที%
ข่มขี% ผู้สืบทอดของพระเจ้า แต่
เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั4น
4และเมื% อพระผู้ เลี4 ยงใหญ่จะ
เสดจ็มาปรากฏ ท่านทั4งหลายจะ
รับมงกุฎแห่งสง่าราศีที% ร่วงโรย
ไม่ได้เลย
5ในทาํนองเดียวกัน ท่านที%อ่อน
อาวุโส กจ็งยอมตามผู้อาวุโส อัน
ที% จริ งให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้
ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบัติ
ต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้า
ทรงต่อสู้ คนเหล่ านั4 นที% ถื อตั ว
จองหอง แต่พระองค์ทรงประ-
ทานพระคุณแก่คนทั4 งหลายที%
ถ่อมใจลง
6เหตุฉะนั4 น ท่านทั4 งหลายจง
ถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อัน
ทรงฤทธิ< ของพระเจ้า เพื% อพระ
องค์จะได้ทรงยกท่านขึ4 นเมื% อถึง

(FL) อสย FS:FI; ลก FS:FI (FO) สดด QL:J (F) มธ IT:QL (I) ยน IF:FT; กจ IS:IN
(Q) สดด QQ:FI; อสค QP:P; มธ IS:IJ; ยน FQ:FJ; ฟป Q:FL; F ธส F:L; I ธส Q:O
(P) I ทธ P:N; ฮบ FQ:IS; F ปต I:IJ (J) สภษ Q:QP; อสย JL:FJ; รม FI:FS

 60_1pet.pub 
 page 9

 Saturday, February 27, 2016 23:02 



หน้า 2464F เปโตร J

เวลาอันควร
จงวางใจในพระเจ้า

7จงละบรรดาความกระวนกระ-
วายของท่ านไ ว้ กั บพระอง ค์
เพราะว่ าพระองค์ ทรงห่ วงใย
ท่านทั4งหลาย
8 ท่ านทั4 งหลายจงเป็ นคนใจ
หนักแน่น จงระวังระไวให้ดี
ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญา-
มาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโต
คาํราม เที%ยวไปเสาะหาคนที%มัน
จะกัดกินได้
9จงต่อสู้ กับศัตรูนั4 นด้วยตั4 งใจ
มั%นคงในความเชื%อ  โดยรู้อยู่ว่า
ความยากลาํบากอย่างนั4นก็มีแก่
พวกพี% น้องทั4 งหลายของท่านที%
อยู่ในโลกเช่นเดียวกัน
10 และพระเจ้าแห่งบรรดาพระ
คุณทั4 งปวง ผู้ ได้ทรงเรียกให้
เราทั4 งหลายเ ข้ าในส ง่ าราศี
นิ รั นดร์ ของพระองค์ โดยพระ
เยซูคริสต์ ครั4นท่านทั4งหลายทน
ทุกข์อยู่หน่อยหนึ% งแล้ว พระ
องค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทั4 ง
หลายถึงที% สาํเร็จ ให้ตั4 งมั% นคง

ให้ท่านมีกาํลังมากขึ4 น และทรง
ให้ท่านมีพื4 นฐานมั%นคง
11 ขอสง่าราศีและไอศวรรยานุ-
ภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไป
เป็นนิตย์ เอเมน
12 ข้าพเจ้าได้ เขียนอย่างย่อๆ
มาถึงท่านทั4 งหลาย ผ่านทาง
สิลวานัส ซึ% งข้าพเจ้าถือว่าเป็น
พี% น้องที% สัตย์ซื% อคนหนึ% ง เมื% อ
เตือนสติและเป็นพยานแก่ท่าน
ทั4งหลายว่า พระคุณนั4นเป็นพระ
คุณที% แท้จริงของพระเจ้า ซึ% ง
ท่ านทั4 งหลายก็ยืนหยัดอยู่ ใน
พระคุณนั4น
13 คริสตจักรที% เมืองบาบิโลน
ซึ% งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันกับ
ท่านทั4 งหลาย ฝากความคิดถึง
มายังท่าน และมาระโกบุตรชาย
ของข้าพเจ้ากฝ็ากความคิดถึงมา
ยังท่านด้วย
14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนียม
จุบอันแสดงความรักต่อกัน ขอ
สั นติ สุ ขดาํ รงอยู่ กั บท่ านทั4 ง
หลายที% อยู่ ในพระเยซู คริ สต์
เอเมน

(FS) F คร F:O
(FF) วว F:T
(FI) กจ IS:IP; I คร F:FO
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