หน้ า 2455
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกเปโตร
ถึงคริ สเตี ยน
ชนชาติ ยิว
ในหลายแคว้น
เปโตร อัครสาวกของพระเยซู
คริ สต์ เรี ยน พวกที% กระจั ด
กระจายไปอยู่ ในแคว้ นปอนทั ส
แคว้ นกาลาเทีย แคว้ นคัปปาโดเซี ย แคว้ นเอเชี ย และแคว้ น
บิธีเนีย
2ซึ% งทรงเลื อกไว้ แล้ วตามที% พระ
เจ้ าพระบิ ดาได้ ทรงล่ วงรู้ ไว้ ก่ อน
โดยพระวิญญาณได้ ทรงชําระ ให้
บั งเกิ ดความนบนอบเชื% อฟั งและ
ให้ รั บการประพรมด้ วยพระโลหิ ตของพระเยซู คริ สต์ ขอให้
พระคุ ณและสั นติ สุ ขบั งเกิ ด ทวี
คูณแก่ ท่านทั4งหลายเถิด
3 จงถวายสรรเสริ ญแด่ พระเจ้ า
พระบิ ดาแห่ งพระเยซู คริ สต์ องค์
พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา ผู้ ได้ ทรง
พระมหากรุณาแก่ เรา ทรงโปรด
ให้ เราบั งเกิ ดใหม่ เข้ าสู่ ความ
หวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืน
พระชนม์ จากความตายของพระ
เยซูคริสต์
4และเพื% อให้ ได้ รั บมรดกซึ% งไม่ ร้ ู
เปื% อยเน่ า ปราศจากมลทินและ
ไม่ ร่ วงโรย ซึ% งได้ รั กษาไว้ ใน

1

สวรรค์เพื% อท่านทั4งหลาย
5 ซึ% งเป็ นผู้ ที% ฤทธิ< เดชของพระ
เจ้ าได้ ทรงคุ้ มครองไว้ ด้ วยความ
เชื% อให้ ถึ งความรอด ซึ% งพร้ อม
แล้ วที%จะปรากฏในวาระสุดท้ าย
6ในความรอดนั4 นท่ านทั4 งหลาย
ชื% นชมยิ นดี เป็ นอย่ างยิ% ง ถึ งแม้
ว่ า เดี? ยวนี4 จํา เป็ นที% ท่ า นจะต้ อง
เป็ นทุ กข์ ใจชั% วขณะหนึ% งด้ วย
การถู กทดลองต่ างๆ
7 เพื% อการลองดู ค วามเชื% อของ
ท่าน อันประเสริฐยิ% งกว่ าทองคํา
ซึ% งพิ นาศไปได้ ถึ งแม้ ว่ าความ
เชื% อนั4 นถู กลองด้ วยไฟ จะได้ เป็ น
เหตุให้ เกิดความสรรเสริญ เกิด
เกี ยรติ และสง่ าราศี ในเวลา
ที%พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ
8 พระองค์ ผ้ ู ที% ท่ า นทั4 งหลายยั ง
ไม่ ได้ เห็ น แต่ ท่ านยั งรั กพระ
องค์อยู่ แม้ ว่าขณะนี4 ท่านไม่ เห็น
พระองค์ แต่ ท่านยังเชื% อและชื% น
ชม ด้ วยความปี ติ ยิ นดี เป็ นล้ น
พ้ นเหลื อที% จะกล่ าวได้ และเต็ม
เปี% ยมด้ วยสง่ าราศี
9 แล้ วจิ ต วิ ญญาณของท่ า นทั4 ง
หลายจึ งได้ รั บความรอดเป็ นผล
สุดท้ ายแห่ งความเชื% 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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F เปโตร F
หน้ า 2456
ความหวังของ
พระเยซูคริสต์ จะทรงสําแดงพระ
องค์
พวกศาสดาพยากรณ์
14 ดุ จดังเป็ นบุ ตรที% เชื% อฟั ง ขอ
เกียวกับพระคริ สต์ในอดีต
10 พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ไ ด้ อย่ าได้ ประพฤติ ตามราคะตัณหา
อุ ต ส่ า ห์ สื บค้ นหาในความรอด อย่ างที% เกิดจากความโง่ เขลาของ
นั4 น และได้ พยากรณ์ถึงพระคุณ ท่านในกาลก่ อน
15 แต่ พ ระองค์ ผ้ ู ได้ ทรงเรี ยก
ซึ% งจะบังเกิดแก่ ท่านทั4งหลาย
11 เขาได้ สื บ ค้ นหาสิ% งใดหรื อ ท่ า นทั4 งหลายนั4 นบริ สุ ทธิ< ฉั นใด
ลั ก ษณะแห่ งเวลาซึ% งพระวิ ญ- ท่ านทั4 งหลายจงเป็ นคนบริ สุ ทธิ<
ญาณของพระคริสต์ ผู้ ทรงสถิ ต ในบรรดาการประพฤติ ทุ กอย่ าง
อยู่ ในตัวเขา ได้ ทรงบ่ งไว้ เมื% อ ด้ วยฉันนั4 น
พระวิ ญญาณนั4 นได้ พยากรณ์ล่วง 16 ดั งที% มี คํา เขี ยนไว้ แล้ วว่ า
หน้ าถึ ง ความทุ กข์ ท รมานของ `ท่ านทั งหลายจงเป็ นคนบริ สุทธิ
พระคริ ส ต์ และถึ ง สง่ าราศี ท%ี จะ เพราะเราเป็ นผูบ้ ริสุทธิ '
17 และถ้ าท่ า นอธิ ษฐานขอต่ อ
มาภายหลัง
12 ก็ทรงโปรดเผยให้ พวกศาส- พระบิ ดา ผู้ ทรงพิพากษาทุ กคน
ดาพยากรณ์เหล่ านั4 นทราบว่ า ที% ตามการกระทํา ของเขาโดยไม่
เขาเหล่ านั4 นได้ ปรนนิ บั ติ ในเหตุ เห็นแก่ หน้ าคนใดเลย จงประการณ์ท4 ั งปวงนั4 น ไม่ ใช่ สาํ หรั บ พฤติ ตนด้ วยความยําเกรงตลอด
เขาเอง แต่ สาํ หรั บเราทั4 งหลาย เวลาที%ท่านอยู่ ในโลกนี4
บั ดนี4 คนเหล่ านั4 นที% ประกาศข่ าว 18 ท่ านรู้ ว่า พระองค์ ได้ ทรงไถ่
ประเสริ ฐแก่ ท่ านทั4 งหลาย ก็ ท่ านทั4 งหลายออกจากการประได้ กล่ าวสิ% งเหล่ านั4 นแก่ ท่ านแล้ ว พฤติอันหาสาระมิได้ ซึ% งท่านได้
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ< ที% ทรง รั บเป็ นประเพณี ต่ อจากบรรพโปรดประทานจากสวรรค์ เป็ น บุ รุษของท่าน มิได้ ไถ่ ไว้ ด้วยสิ% ง
สิ% งซึ% งพวกทู ต สวรรค์ ปรารถนา ที% เสื% อมสลายได้ เช่ นเงิ นและ
ทอง
จะได้ ดู
13 เหตุ ฉะนั4 น ท่ านทั4 งหลายจง 19 แต่ ทรงไถ่ ด้ วยพระโลหิ ตอั น
เตรี ยมตั วเตรี ยมใจของท่ านไว้ มี ราคามากของพระคริ สต์ ดั ง
ให้ ดี และจงข่ มใจ ตั4 งความหวัง เลื อดลู กแกะที% ปราศจากตํา หนิ
ให้ เต็ ม เปี% ยมในพระคุ ณซึ% งจะ หรือจุ ดด่ างพร้ อย
ทรงโปรดประทานแก่ ท่ านเมื% อ 20 แท้ จริ ง พระเจ้ าได้ ทรงดํา ริ
(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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หน้ า 2457
F เปโตร F, I
พระคริ ส ต์ น4 ั นไว้ ก่ อนทรงสร้ าง
เหตุ ฉะนั4 น ท่ านทั4 งหลาย
โลก แต่ ทรงให้ พระคริ สต์ ปราจงละการปองร้ ายทั4 งปวง
กฏพระองค์ ในวาระสุ ดท้ าย บรรดาการอุ บาย การหน้ าซื% อ
นี4 เพื% อท่านทั4งหลาย
ใจคด ความริ ษยา และคํา พู ด
21 เพราะพระคริ สต์ ท่ านจึ งเชื% อ ส่ อเสียดทั4งหลาย
ในพระเจ้ า ผู้ ทรงบั นดาลพระ 2เช่ นเดียวกับทารกแรกเกิด จง
คริสต์ให้ ฟ4 ื นจากความตาย และ ปรารถนานํา4 นมอั นบริ สุ ทธิ< แห่ ง
ทรงประทานสง่ าราศีแก่ พระองค์ พระวจนะ เพื% อจะทําให้ ท่ านทั4 ง
เพื% อให้ ความเชื% อและความหวั ง หลายเติบโตขึ4 น
ใจของท่านดํารงอยู่ ในพระเจ้ า
3หากว่ า ท่ านได้ ชิ มดู ร้ ู แล้ วว่ า
22 ที% ท่ านทั4 งหลายได้ ชาํ ระจิตใจ องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าประกอบด้ วย
ของท่ านให้ บริ สุ ทธิ< แล้ ว ด้ วย พระกรุณา
การเชื% อฟั งความจริ งโดยพระ 4จงมาหาพระองค์ เหมื อนมา
วิ ญญาณ จนมี ใจรั กพวกพี% น้ อง ถึงศิลาอันมีชีวิตอยู่ ซึ% งมนุ ษย์ได้
อย่ างจริงใจ ท่านทั4 งหลายจงรัก ปฏิ เสธไม่ ยอมรั บแล้ ว แต่ ว่ า
กันให้ มากด้ วยนํา4 ใสใจจริง
พระเจ้ าทรงเลือกไว้ และทรงค่ า
23 ด้ วยว่ าท่ านทั4 งหลายได้ บั ง- อันประเสริฐ
เกิดใหม่ ไม่ ใช่ จากพืชที%จะเปื% อย
คริ สเตี ยนเป็ นศิ ลาอันมีชีวิต
เน่ าเสีย แต่ จากพืชอันไม่ ร้ ู เปื% อย 5และท่านทั4งหลายก็เสมือนศิลา
เน่ า คื อด้ วยพระวจนะของพระ ที% มี ชีวิต ที% กาํ ลังก่ อขึ4 นเป็ นพระ
เจ้ าอั นทรงชี วิตและดํารงอยู่ เป็ น นิ เวศฝ่ ายวิ ญญาณ เป็ นปุ โรหิ ต
นิตย์
บริสุทธิ< เพื% อถวายสักการบูชา
24 เพราะว่ า `บรรดาเนื อหนังก็ ฝ่ ายจิ ตวิ ญญาณ ที% ชอบพระทัย
เป็ นเสมื อนต้นหญ้า และบรรดา ของพระเจ้ า โดยทางพระเยซู
สง่ าราศี ของมนุ ษย์ก็เป็ นเสมื อน คริสต์
ดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี , ยวแห้งไป 6เพราะมี คาํ เขี ยนไว้ ในพระคั มและดอกก็ร่วงโรยไป
ภี ร์ ด้ วยว่ า `ดูเถิ ด เราวางศิ ลา
25 แต่ พระวจนะขององค์ พระผู ้ ก้อนหนึ , งลงในศิ โยน เป็ นศิ ลา
เป็ นเจ้ายั,งยืนอยู่เป็ นนิ ตย์' พระ มุมเอกที ,ทรงเลือกแล้ว และเป็ น
วจนะนั4 นคื อข่ า วประเสริ ฐที% ได้ ศิ ลาที ,มีค่าอันประเสริฐ และผูใ้ ด
ประกาศให้ ท่ า นทั4 งหลายทราบ ที , เชื , อในพระองค์ นั  น ก็ จะไม่ ได้
แล้ ว
รับความอับอาย'

2

(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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F เปโตร I
หน้ า 2458
7เหตุ ฉะนั4 น พระองค์ ทรงมี ค่ า 12 จงให้ การประพฤติ ของท่ าน
อั นประเสริ ฐสํา หรั บท่ านทั4 ง ทั4 งหลายเป็ นที% น่ านั บถื อท่ า มหลายที% เชื% อ แต่ สาํ หรั บคนทั4 ง กลางคนต่ างชาติ น4 ั น เพื% อว่ าใน
หลายที% ไม่ เชื% อฟั งนั4 น `ศิ ลาซึ , ง ข้ อที% เขาติ เตี ยนท่ า นว่ า เป็ นคน
ช่ างก่ อได้ปฏิ เสธเสี ย ได้กลับ ทําชั% วนั4 น เมื% อเขาเห็นการดีของ
กลายเป็ นศิ ลามุมเอกแล้ว'
ท่ านแล้ ว เขาจะได้ สรรเสริ ญ
8และ `เป็ นศิ ลาที , ทํา ให้สะดุ ด พระเจ้ าในวั นซึ% งพระองค์ จะทรง
และเป็ นก้ อ นหิ นที , ทํา ให้ ขุ่ น เยี% ยมเยียนเขา
เคื องใจ' ที% เขาสะดุ ดนั4 นเพราะ
จงเชื อฟั งผู ป้ กครองและ
เขาไม่ เชื% อฟั งพระวจนะ ตามที%
กฎหมายของประเทศ
เขาถู กกําหนดไว้ เช่ นนั4 นด้ วย
13 ท่ านทั4 งหลายจงยอมฟั งการ
9 แต่ ท่ านทั4 งหลายเป็ นชาติ ท%ี บั งคั บบั ญชาที% มนุ ษย์ ต4 ั งไว้ ทุ ก
พระองค์ ทรงเลื อกไว้ แล้ ว เป็ น อย่ าง เพราะเห็ นแก่ องค์ พระผู้
พวกปุ โรหิ ตหลวง เป็ นประชา เป็ นเจ้ า ไม่ ว่าผู้ น4 ั นเป็ นกษั ตริ ย์
ชาติ บริ สุ ทธิ< เป็ นชนชาติ ของ ผู้ มีอาํ นาจยิ% ง
พระองค์โดยเฉพาะ เพื% อท่านทั4ง 14 หรื อ จะเป็ นเจ้ าเมื องผู้ ที% ได้
หลายจะได้ สาํ แดงพระบารมี ของ รั บคําสั% งจากกษั ตริ ย์ น4 ั น ให้ ลง
พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรี ยกท่ าน โทษผู้ กระทําชั% ว และยกย่ องคน
ทั4 งหลายให้ ออกมาจากความมื ด ที%ประพฤติดี
เข้ าไปสู่ ความสว่ างอันมหั ศจรรย์ 15 เพราะเป็ นพระประสงค์ ของ
ของพระองค์
พระเจ้ าที% จะให้ ท่ า นทั4 งหลาย
10 เมื% อก่ อนท่ า นทั4 งหลายหา ระงับความโง่ ของคนโฉดเขลาให้
เป็ นชนชาติไม่ แต่ บัดนี4 ท่านเป็ น สงบด้ วยการประพฤติดี
ชนชาติ ของพระเจ้ าแล้ ว เมื% อ 16 จงเป็ นเหมื อนคนที% มี เสรี
ก่ อนท่ านทั4 งหลายหาได้ รั บพระ ภาพ แต่ ท่านอย่ าใช้ เสรีภาพนั4 น
กรุณาไม่ แต่ บัดนี4 ท่านได้ รับพระ ให้ เป็ นที% ปกปิ ดความชั% วไว้ แต่
กรุณาแล้ ว
จงใช้ เหมื อ นเป็ นทาสของพระ
11 พวกที% รั ก ข้ าพเจ้ าวิ งวอน เจ้ า
ท่ า นทั4 งหลายเหมื อ นท่ า นเป็ น 17 จงให้ เกียรติแก่ ทุกคน จงรัก
คนต่ างด้ าวและเป็ นผู้ สัญจร ให้ บรรดาพี% น้อง จงยําเกรงพระเจ้ า
ท่ า นละเว้ นจากตั ณหาของเนื4 อ จงถวายเกียรติแด่ กษัตริย์
หนัง ซึ% งทําศึกกับจิตวิญญาณ
18 ท่ า นทั4 งหลายที% เป็ นผู้ รั บใช้
(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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F เปโตร I, Q
จงเชื% อฟั งนายของท่านด้ วยความ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงมาดร้ าย แต่
ยํา เกรงทุ กอย่ าง ไม่ ใช่ เฉพาะ ทรงมอบเรื% องของพระองค์ไว้ แด่
นายที% เป็ นคนใจดี และสุ ภาพเท่ า พระเจ้ าผู้ ทรงพิ พากษาอย่ าง
นั4 น แต่ ท4 ังนายที%ร้ายด้ วย
ชอบธรรม
19 เพราะว่ า ถ้ าผู้ ใดเพราะเห็ น 24 พระองค์ เองได้ ทรงรั บแบก
แก่ ใจวิ นิ จฉั ยผิ ดชอบจํา เพาะ บาปของเราไว้ ในพระกายของ
พระเจ้ า ยอมอดทนต่ อความ พระองค์ ท%ี ต้นไม้ น4 ั น เพื% อว่ าเรา
ทุ กข์โศกเศร้ าอย่ างอยุติธรรม นี% ทั4งหลายซึ% งตายจากบาปแล้ ว จะ
แหละเป็ นความชอบ
ได้ ดํา เนิ นชี วิ ต ตามความชอบ
20 ด้ วยว่ าถ้ าท่านทําการชั% ว แล้ ว ธรรม ด้ วยรอยเฆี% ยนของพระ
ถู กเฆี% ยนเพราะการชั% วนั4 น แม้ องค์ ท่ านทั4 งหลายจึ งได้ รั บการ
ท่ านทนถู กเฆี% ยนด้ วยอดกลั4 นใจ รักษาให้ หาย
จะเป็ นที% สรรเสริ ญอะไรแก่ ท่ าน 25 เพราะว่ า ท่ า นทั4 งหลายเป็ น
แต่ ว่าถ้ าท่านทั4งหลายกระทําการ เหมื อนแกะที% พลั ดฝู งไป แต่
ดี และทนเอาการข่ มเหงด้ วยอด บั ด นี4 ได้ กลั บมาหาพระผู้ เลี4 ยง
กลั4 นใจเพราะการดี น4 ั น เช่ นนี4 และศิษยาภิบาลแห่ งจิ ตวิญญาณ
แหละเป็ นการชอบพระทั ยพระ ของท่านทั4งหลายแล้ ว
เจ้ า
การปฏิ บตั ิ ต่อกันและกัน
21 ด้ วยว่ าท่ านทั4 งหลายทรง
ของสามีและภรรยา
ถู กเรี ยกไว้ สาํ หรั บเหตุ การณ์น4 ั น
ฝ่ ายท่ านทั4 งหลายที% เป็ น
เพราะว่ าพระคริ สต์ได้ ทรงรับทน
ภรรยาก็ เช่ นกั น จงเชื% อฟั ง
ทุ กข์ทรมานเพื% อเราทั4งหลาย ให้ สามีของท่าน เพื% อว่ าแม้ สามีบาง
เป็ นแบบอย่ างแก่ เรา เพื% อท่ าน คนจะไม่ เชื% อฟั งพระวจนะ แต่
จะได้ ตามรอยพระบาทของพระ ความประพฤติ ของภรรยาก็อาจ
องค์
จะจู งใจเขาได้ ด้ วยโดยไม่ ต้องใช้
22 พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกระทํา พระวจนะนั4 น
บาปเลย และไม่ ได้ พบอุบายใน 2 คื อ เมื% อเขาเห็ น การประพฤติ
พระโอษฐ์ ของพระองค์เลย
อั นบริ สุ ทธิ< ของท่านทั4 งหลาย ผู้
23 เมื% อเขากล่ า วคํา หยาบคาย เป็ นภรรยาประกอบกั บความยํา
ต่ อพระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรง เกรง
กล่ าวตอบเขาด้ วยคํา หยาบคาย 3 การประดั บ กายของท่ า นนั4 น
เลย เมื% อพระองค์ ทรงทนทุ กข์ อย่ าให้ เป็ นการประดั บภายนอก

3

(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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คื อการถั กผม
ประดั บด้ วย ร้ าย อย่ าด่ าตอบการด่ า แต่ ตรง
เครื% องทองคํา และนุ่ งห่ มเสื4 อผ้ า กั นข้ ามจงอวยพรแก่ เขา โดยรู้
สวยงาม
อยู่ ว่ าพระองค์ ได้ ทรงเรี ยกท่ าน
4แต่ จงให้ เป็ นอย่ างคนที% ซ่อนไว้ กระทําเช่ นนั4 น เพื% อท่านจะได้ รับ
ในจิ ตใจ ด้ วยสิ% งที% ไม่ ร้ ู เสื% อม พระพรเป็ นมรดก
สลาย คือเครื% องประดั บแห่ งจิต 10 เพราะว่ า `ผูท้ ี ,จะรักชีวิตและ
ใจที% อ่ อนสุ ภาพและสงบเสงี% ยม ปรารถนาที , จะเห็ นวันดี ก็ ให้ผู ้
ซึ% งเป็ นสิ% งที% มี ค่ ามากในสายพระ นั  น บั งคั บลิ นของตนจากความ
เนตรพระเจ้ า
ชั,ว และห้ามริมฝี ปากไม่ พูดเป็ น
5บรรดาสตรี บริ สุทธิ< ในครั4 งโบ- อุ บายล่อลวง
ราณนั4 นเช่ นกั น ผู้ ซึ% งวางใจใน 11 ให้เขาละความชั,วและกระทํา
พระเจ้ า ก็ได้ ประดับกายเช่ นกัน ความดี แสวงหาความสงบสุ ข
และเชื% อฟั งสามีของตน
และดําเนิ นตามนัน
6เช่ นนางซาราห์ เชื% อฟั งอับราฮัม 12 เพราะว่ า พระเนตรขององค์
และเรี ยกท่ านว่ านาย ถ้ าท่ าน พระผู ้เป็ นเจ้าทรงเฝ้ าดู คนชอบ
ทั4 งหลายประพฤติ ดี และไม่ มี ธรรม และพระกรรณของพระ
ความหวาดกลั วด้ วยตกตะลึ งสิ% ง องค์ทรงสดับฟั งคําอธิ ษฐานของ
ใด ท่านก็เป็ นลูกหลานของนาง
เขา แต่ พระพักตร์ขององค์ พระ
7ฝ่ ายท่ านทั4 งหลายที% เป็ นสามี ก ็ ผู ้เป็ นเจ้าทรงตั  งต่ อสู ้ก ับคนทั  ง
เหมื อนกั น จงอยู่ กิ นกั บภรรยา หลายที ,ทําความชั,ว'
โดยใช้ ความรู้ จงให้ เกี ยรติ แก่ 13 ถ้ าท่ านทั4 งหลายใฝ่ ใจประภรรยาเหมือนหนึ% งเป็ นภาชนะที% พฤติ ความดี ใครผู้ ใดจะทําร้ าย
อ่ อนแอกว่ า และเหมื อนเป็ นคู่ ท่านได้
รั บมรดกพระคุ ณแห่ งชี วิ ต ด้ วย 14 แต่ ถ้ าท่ านทั4 งหลายต้ องทน
กัน เพื% อจะได้ ไม่ มีส%ิ งหนึ% งสิ% งใด ทุ กข์ เพราะเหตุ การชอบธรรม
ขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน
ท่ านก็เป็ นสุ ข อย่ ากลั วคําขู่ ของ
จงใฝ่ ใจประพฤติ การดี
เขา และอย่ าคิดวิตกไปเลย
8ในที%สุดนี4 ท่านทั4งหลายจงเป็ น 15 แต่ ในใจของท่ าน จงเคารพ
นํา4 หนึ% งใจเดี ยวกัน เห็นอกเห็น นั บถื อพระเจ้ าซึ% งเป็ นองค์ พระผู้
ใจกัน รักกันฉันพี% น้อง มีจิตใจ เป็ นเจ้ า และจงเตรี ยมตั วไว้ ให้
พร้ อมเสมอ เพื% อท่านจะสามารถ
อ่ อนโยน มีใจสุภาพ
9 อย่ า ทํา การร้ ายตอบแทนการ ตอบทุ กคนที%ถามท่านว่ า 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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ความหวั ง ใจเช่ นนี4 ด้ วยเหตุ ผ ล กํา ลั งจั ดแจงต่ อนาวา ในนาวา
ประการใด แต่ จงตอบด้ วยใจ นั4 นได้ รอดจากนํา4 น้ อยคน คื อ
สุภาพและด้ วยความยําเกรง
แปดคน
16 มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอั นดี 21 เช่ นเดี ยวกั น บั ดนี4 พิ ธี บัพเพื% อในข้ อความที% เขาทั4งหลายได้ ติ ศมาก็เป็ นภาพที% รอดแก่ เราทั4 ง
พู ดใส่ ร้ ายท่ านเหมื อนเป็ นผู้
หลาย (ไม่ ใช่ ด้ วยชําระราคีแห่ ง
ประพฤติ ช%ั ว เขาที% ใส่ ร้ ายการ เนื4 อหนัง แต่ โดยให้ มีใจวินิ จฉัย
ประพฤติ ดี ของท่ านในพระ ผิ ด และชอบอั นดี จํา เพาะพระ
คริสต์จะได้ มีความละอาย
เจ้ า) โดยซึ% งพระเยซู คริ สต์ ได้
17 เพราะว่ า การได้ รั บความ ทรงเป็ นขึ4 นมาจากตาย
ทุ กข์ เพราะทําความดี ถ้ าเป็ นที% 22 พระองค์ ได้ เสด็ จเข้ าใน
ชอบพระทัยพระเจ้ า ก็ดี กว่ าจะ สวรรค์ แล้ ว และสถิ ตอยู่ เบื4 อง
ต้ องทนอยู่ เพราะการประพฤติ ขวาพระหั ตถ์ ของพระเจ้ า พวก
ชั% ว
ทู ตสวรรค์และผู้ มีอาํ นาจและผู้ มี
พระคริ สต์โดยเดช
ฤทธิ< เดชทั4 งหลายทรงมอบไว้ ให้
อยู่ ใต้ อาํ นาจของพระองค์แล้ ว
พระวิญญาณได้เทศนา
หน้าทีของคริ สเตี ยน
แก่ วิญญาณในทีคุมขัง
ฉะนั4 น โดยเหตุท%ีพระคริสต์
18 ด้ วยว่ า พระคริ สต์ เช่ นกั น
ได้ ทรงทนทุ กข์ ท รมานใน
ก็ ไ ด้ ทนทุ ก ข์ ค รั4 งเดี ยวเท่ า นั4 น
เพราะความผิดบาป คือพระองค์ เนื4 อหนั ง เพื% อเราทั4 งหลายแล้ ว
ผู้ ชอบธรรมเพื% อผู้ ไม่ ชอบธรรม ท่ านทั4 งหลายก็ จ งมี ความคิ ด
เพื% อพระองค์ จะได้ ทรงนํา เราทั4 ง อย่ างเดียวกันไว้ เป็ นเครื% องอาวุธ
หลายไปถึ งพระเจ้ า ฝ่ ายเนื4 อ ด้ วย เพราะว่ าผู้ ที% ได้ ทนทุ กข์
หนั งพระองค์ ก ็ทรงสิ4 นพระชนม์ ทรมานในเนื4 อหนั งก็ไม่ สั มพั นธ์
แต่ ท รงมี ชี วิ ต ขึ4 นโดยพระวิ ญ- กับบาปแล้ ว
2เพื% อเขาจะได้ ไม่ ดาํ เนิ นชี วิ ตที%
ญาณ
19 และโดยพระวิญญาณเช่ นกั น ยั ง เหลื ออยู่ ในเนื4 อหนั งตามใจ
พระองค์ ได้ เสด็จไปประกาศแก่ ปรารถนาของมนุ ษย์ แต่ ตาม
พระประสงค์ของพระเจ้ า
วิญญาณที%ติดคุกอยู่
20 ซึ% งแต่ ก่ อนไม่ ได้ เชื% อฟั ง 3ด้ วยว่ า เวลาที% ผ่ านไปในชี วิ ต
คราวเมื% อพระเจ้ าทรงโปรดงด ของเราแล้ วนั4 น น่ าจะเพี ยงพอ
โทษไว้ นาน คือครั4 งโนอาห์ เมื% อ สํา หรั บการกระทํา สิ% งที% คนต่ า ง

4

(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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ชาติชอบกระทํา คราวเมื% อเราได้ เหมื อนอย่ างเจ้ าหน้ าที% อั นดี สาํ ดําเนิ นตามกิ เลสตั ณหา ตามใจ หรับพระคุณต่ างๆของพระเจ้ า
ปรารถนาอั นชั% ว เมาเหล้ าองุ่ น 11 ถ้ าผู้ หนึ% งผู้ ใดจะกล่ าวสั% ง
เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกั น เลี4 ยง สอน ก็ให้ กล่ าวตามพระโอวาท
กั นอย่ างหรู หราฟุ่ มเฟื อย และ ของพระเจ้ า ถ้ าคนใดรั บการ
การไหว้ รู ปเคารพอั น เป็ นที% น่ า ปรนนิ บั ติ ก็ให้ ปรนนิ บั ติ ตาม
เกลียด
กํา ลั งซึ% งพระเจ้ าทรงโปรดประ4เขาประหลาดใจที% บัดนี4 ท่ านทั4 ง ทานนั4 น เพื% อว่ าพระเจ้ าจะทรง
หลายไม่ ไ ด้ ประพฤติ เหลวไหล ได้ รั บเกี ยรติ ใ นการทั4 งปวงโดย
มากเหมือนอย่ างเขา เขาก็กล่ าว พระเยซู คริ สต์ การสรรเสริ ญ
ร้ ายท่าน
และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด่
5คนเหล่ า นั4 นจะต้ องให้ การแก่ พระองค์ตลอดไปเป็ นนิตย์ เอพระองค์ ผู้ พร้ อมแล้ วที% จะทรง เมน
พิพากษาทั4งคนเป็ นและคนตาย
ผู เ้ ชื อจงอย่ าท้อใจ
6ด้ วยเหตุ น4 ี เอง ข่ าวประเสริ ฐ 12 ท่ านที% รั ก อย่ าประหลาดใจ
จึ งได้ ประกาศแม้ แก่ คนที% ตายไป ที% ท่ านต้ องได้ รั บความทุ กข์ ยาก
แล้ วเพื% อเขาจะได้ ถู ก พิ พากษา อย่ างแสนสาหั สเป็ นการลองใจ
ตามอย่ างมนุ ษย์ในเนื4 อหนัง แต่ เหมื อนหนึ% งว่ า เหตุ การณ์ อั น
มี ชี วิตอยู่ ตามอย่ างพระเจ้ าฝ่ าย ประหลาดได้ เกิดขึ4 นกับท่าน
จิตวิญญาณ
13 แต่ ว่ าท่ านทั4 งหลายจงชื% นชม
7แต่ ส%ิ งทั4 งปวงใกล้ จะถึ งวาระที% ยิ นดี ในการที% ท่ านได้ มี ส่ วนร่ วม
สุดแล้ ว เหตุฉะนั4 นท่านทั4งหลาย ในความทุ กข์ ยากของพระคริ สต์
จงสํา แดงกิ ริ ยาเสงี% ยมเจี ยมตั ว เพื% อว่ าเมื% อสง่ าราศี ของพระองค์
และจงเฝ้ าระวังในการอธิษฐาน
ปรากฏขึ4 น ท่านทั4งหลายก็จะได้
8ยิ% งกว่ าอะไรทั4 งหมดก็จงรั กซึ% ง ชื% นชมยินดีเป็ นอันมากด้ วย
กันและกันให้ มาก ด้ วยว่ าความ 14 ถ้ าท่ า นถู ก ด่ า ว่ า เพราะพระ
รักก็ปกปิ ดความผิดไว้ มากหลาย นามของพระคริ สต์ ท่ านก็เป็ น
9ท่ านทั4งหลายจงต้ อนรั บเลี4 ยงดู สุ ข ด้ วยว่ าพระวิ ญญาณแห่ ง
ซึ% งกันและกันโดยไม่ บ่น
สง่ าราศี และของพระเจ้ าทรง
10 ตามซึ% งทุ กคนได้ รั บของ สถิ ตอยู่ กับท่ าน ฝ่ ายเขาก็กล่ าว
ประทานแล้ ว
ก็ให้ เจื อจาน ร้ ายพระองค์ แต่ ฝ่ายท่านก็ถวาย
ของประทานนั4 นแก่ กั นและกั น เกียรติยศแด่ พระองค์
(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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หน้ า 2463
F เปโตร P, J
15 แต่ ว่า อย่ าให้ มี ผ้ ู ใดในพวก หลาย ในฐานะที% ข้ าพเจ้ าก็เป็ น
ท่ า นได้ รั บโทษฐานเป็ นฆาตกร ผู้ ปกครองคนหนึ% งเช่ นกั น และ
หรื อเป็ นขโมย หรื อเป็ นคนทํา เป็ นพยานถึ งความทุ กข์ ท รมาน
ร้ าย หรื อเป็ นคนที% เที% ยวยุ่ งกั บ ของพระคริ สต์ และมี ส่ วนที% จะ
ธุระของคนอื% น
รั บสง่ าราศี อั นจะมาปรากฏภาย
16 แต่ ถ้ าผู้ ใดถู กการร้ ายเพราะ หลังด้ วย
เป็ นคริ สเตี ยน ก็อย่ าให้ ผ้ ู นั4 นมี 2จงเลี4 ยงฝู งแกะของพระเจ้ าที%
ความละอายเลย แต่ ให้ เขาถวาย อยู่ กับท่าน จงเอาใจใส่ ดูแล ไม่
พระเกี ยรติ แด่ พระเจ้ าเพราะ ใช่ ด้ วยความฝื นใจ แต่ ด้ วย
เหตุน4 ั น
ความเต็มใจ ไม่ ใช่ ด้ วยการเห็น
17 ด้ วยว่ าถึ งเวลาแล้ วที% การพิ - แก่ ทรั พย์ ส%ิ งของอั นเป็ นมลทิ น
พากษาจะต้ องเริ% มตั4 งต้ นที% ครอบ แต่ ด้วยใจพร้ อม
ครั วของพระเจ้ า และถ้ าการ 3และไม่ ใช่ เหมือนเป็ นเจ้ านายที%
พิ พากษานั4 นเริ% มต้ นที% พวกเรา ข่ มขี% ผ้ ู สื บทอดของพระเจ้ า แต่
ก่ อน ปลายทางของคนเหล่ านั4 น เป็ นแบบอย่ างแก่ ฝูงแกะนั4 น
ที% ไม่ เชื% อฟั งข่ าวประเสริ ฐของ 4 และเมื% อพระผู้ เลี4 ยงใหญ่ จะ
พระเจ้ าจะเป็ นอย่ างไร
เสด็จมาปรากฏ ท่านทั4งหลายจะ
18 และถ้ าคนชอบธรรมจะรอด รั บมงกุ ฎ แห่ งสง่ าราศี ท%ี ร่ วงโรย
พ้ นไปได้ อย่ างยากเย็นแล้ ว คน ไม่ ได้ เลย
อธรรมและคนบาปจะไปอยู่ ที% 5ในทํานองเดียวกัน ท่านที%อ่อน
ไหน
อาวุโส ก็จงยอมตามผู้ อาวุโส อัน
19 เหตุฉะนั4 น ให้ คนทั4งหลายที% ที% จริ งให้ ท่ า นทุ ก คนคาดเอวไว้
ทนความทุ กข์ยากตามพระประ- ด้ วยความถ่ อมใจในการปฏิ บั ติ
สงค์ ของพระเจ้ า ฝากจิ ตวิ ญ- ต่ อกั นและกั น ด้ วยว่ าพระเจ้ า
ญาณของตนไว้ กั บพระองค์ ด้ วย ทรงต่ อ สู้ คนเหล่ านั4 นที% ถื อ ตั ว
การประพฤติ ดี เหมื อนหนึ% ง จองหอง แต่ พระองค์ทรงประฝากไว้ กั บพระองค์ ผ้ ู ทรงสร้ าง ทานพระคุ ณ แก่ ค นทั4 งหลายที%
อันสัตย์ซ%ื อ
ถ่ อมใจลง
จงพร้อมสําหรับ
6เหตุ ฉะนั4 น ท่ านทั4 งหลายจง
ถ่ อ มใจลงภายใต้ พระหั ตถ์ อั น
การเสด็จมาของพระคริ สต์
ข้ าพเจ้ าจึ ง ตั ก เตื อ นบรรดา ทรงฤทธิ< ของพระเจ้ า เพื% อพระ
ผู้ ปกครองในพวกท่ า นทั4 ง องค์ จะได้ ทรงยกท่ านขึ4 นเมื% อถึ ง

5

(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
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F เปโตร J
หน้ า 2464
เวลาอันควร
ให้ ท่ านมีกาํ ลังมากขึ4 น และทรง
จงวางใจในพระเจ้า
ให้ ท่านมีพ4 ื นฐานมั% นคง
7จงละบรรดาความกระวนกระ- 11 ขอสง่ าราศีและไอศวรรยานุ วายของท่ านไว้ กั บพระองค์ ภาพจงมี แด่ พ ระองค์ ต ลอดไป
เพราะว่ าพระองค์ ทรงห่ วงใย เป็ นนิตย์ เอเมน
12 ข้ าพเจ้ าได้ เขี ยนอย่ า งย่ อ ๆ
ท่านทั4งหลาย
8 ท่ านทั4 งหลายจงเป็ นคนใจ มาถึ งท่ านทั4 งหลาย ผ่ านทาง
หนั กแน่ น จงระวั งระไวให้ ดี สิ ลวานั ส ซึ% งข้ าพเจ้ าถื อว่ าเป็ น
ด้ วยว่ าศั ตรู ของท่ าน คื อพญา- พี% น้ องที% สั ตย์ ซ%ื อคนหนึ% ง เมื% อ
มาร วนเวี ยนอยู่ รอบๆดุ จสิ งโต เตื อนสติ และเป็ นพยานแก่ ท่ าน
คําราม เที%ยวไปเสาะหาคนที%มัน ทั4งหลายว่ า พระคุณนั4 นเป็ นพระ
คุ ณที% แท้ จริ งของพระเจ้ า ซึ% ง
จะกัดกินได้
9จงต่ อสู้ กั บศั ต รู น4 ั นด้ วยตั4 งใจ ท่ า นทั4 งหลายก็ ยื น หยั ด อยู่ ใน
มั% นคงในความเชื% อ โดยรู้ อยู่ ว่า พระคุณนั4 น
ความยากลําบากอย่ างนั4 นก็มีแก่ 13 คริ ส ตจั ก รที% เมื อ งบาบิ โลน
พวกพี% น้ องทั4 งหลายของท่ า นที% ซึ% งทรงเลื อกไว้ เช่ นเดี ยวกั น กั บ
ท่ านทั4 งหลาย ฝากความคิ ดถึ ง
อยู่ ในโลกเช่ นเดียวกัน
10 และพระเจ้ าแห่ งบรรดาพระ มายังท่าน และมาระโกบุตรชาย
คุ ณทั4 งปวง ผู้ ได้ ทรงเรี ยกให้ ของข้ าพเจ้ าก็ฝากความคิดถึงมา
เราทั4 งหลายเข้ าในสง่ าราศี ยังท่านด้ วย
นิ รั นดร์ ของพระองค์ โดยพระ 14 จงทักทายกันด้ วยธรรมเนียม
เยซูคริสต์ ครั4 นท่านทั4งหลายทน จุ บอั นแสดงความรั กต่ อกั น ขอ
ทุ กข์ อยู่ หน่ อยหนึ% งแล้ ว พระ สั นติ สุ ขดํา รงอยู่ กั บท่ านทั4 ง
องค์ เองจะทรงโปรดให้ ท่ านทั4 ง หลายที% อยู่ ในพระเยซู คริ สต์
หลายถึ งที% สาํ เร็จ ให้ ตั4 งมั% นคง เอเมน

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