หนา 2455
จดหมายฉบั
บแรก
ของอัครสาวกเปโตร
ถึงคริสเตียน
ชนชาติยิว
ในหลายแควน
เปโตร อัครสาวกของพระเยซู
คริ สต เรี ยน พวกที่ กระจั ด
กระจายไปอยู ในแคว นปอนทั ส
แควนกาลาเทีย แควนคัปปาโดเซี ย แคว นเอเชี ย และแคว น
บิธีเนีย
2ซึ่ งทรงเลื อกไว แล วตามที่ พระ
เจ าพระบิ ดาได ทรงล วงรู ไว ก อน
โดยพระวิญญาณไดทรงชําระ ให
บั งเกิ ดความนบนอบเชื่ อฟงและ
ให รั บการประพรมด วยพระโลหิ ตของพระเยซู คริ สต ขอให
พระคุ ณและสั นติ สุ ขบั งเกิ ด ทวี
คูณแกทานทั้ งหลายเถิด
3 จงถวายสรรเสริ ญแด พระเจ า
พระบิ ดาแห งพระเยซู คริ สต องค
พระผู เป นเจ าของเรา ผู ได ทรง
พระมหากรุณาแกเรา ทรงโปรด
ให เราบั งเกิ ดใหม เข าสู ความ
หวังใจอันมีชีวิตอยู โดยการคืน
พระชนม จากความตายของพระ
เยซูคริสต
4และเพื่ อใหไดรั บมรดกซึ่ งไมรู
เป อยเน า ปราศจากมลทิ นและ
ไม ร วงโรย ซึ่ งได รั กษาไว ใน

1

สวรรคเพื่ อทานทั้ งหลาย
5 ซึ่ งเป น ผู ที่ ฤทธิ์ เดชของพระ
เจ าได ทรงคุ มครองไว ด วยความ
เชื่ อให ถึ งความรอด ซึ่ งพร อม
แลวที่ จะปรากฏในวาระสุดทาย
6ในความรอดนั้ นท านทั้ งหลาย
ชื่ นชมยิ นดี เป นอย างยิ่ ง ถึ งแม
ว า เดี๋ ยวนี้ จํา เป น ที่ ท า นจะต อ ง
เป นทุ กข ใจชั่ วขณะหนึ่ งด วย
การถูกทดลองตางๆ
7 เพื่ อการลองดู ค วามเชื่ อของ
ทาน อันประเสริฐยิ่ งกวาทองคํา
ซึ่ งพิ นาศไปได ถึ งแม ว าความ
เชื่ อนั้ นถูกลองดวยไฟ จะไดเปน
เหตุให เกิดความสรรเสริญ เกิด
เกี ยรติ และสง าราศี ในเวลา
ที่ พระเยซูคริสตจะเสด็จมาปรากฏ
8 พระองค ผู ที่ ท า นทั้ งหลายยั ง
ไม ได เห็ น แต ท านยั งรั กพระ
องคอยู แมวาขณะนี้ ทานไมเห็น
พระองค แตทานยังเชื่ อและชื่ น
ชม ด วยความป ติ ยิ นดี เป นล น
พนเหลื อที่ จะกล าวได และเต็ม
เป ยมดวยสงาราศี
9 แล วจิ ต วิ ญญาณของท า นทั้ ง
หลายจึ งได รั บความรอดเป นผล
สุดทายแหงความเชื่ อ

(1) ยก 1:1 (2) รม 1:5, 7; 8:29; อฟ 1:4; 2 ธส 2:13; ฮบ 10:22; 12:24
(3) ยน 3:3, 5; 1 คร 15:20; กท 6:16; อฟ 1:3 (4) คส 1:5 (5) ยน 10:28
(6) มธ 5:12; 2 คร 4:17; ยก 1:2 (7) โยบ 23:10; รม 2:7 (8) ยน 20:29; 1 ยน 4:20
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1 เปโตร 1
หนา 2456
ความหวังของ
พระเยซูคริสต จะทรงสําแดงพระ
องค
พวกศาสดาพยากรณ
14 ดุ จดังเป นบุ ตรที่ เชื่ อฟ ง ขอ
เกี่ ยวกับพระคริสตในอดีต
10 พวกศาสดาพยากรณ ก็ ได อยาไดประพฤติ ตามราคะตัณหา
อุ ต ส า ห สื บค น หาในความรอด อย างที่ เกิดจากความโงเขลาของ
นั้ น และไดพยากรณถึงพระคุณ ทานในกาลกอน
15 แต พ ระองค ผู ได ท รงเรี ยก
ซึ่ งจะบังเกิดแกทานทั้ งหลาย
11 เขาได สื บ ค น หาสิ่ งใดหรื อ ท า นทั้ งหลายนั้ นบริ สุ ทธิ์ ฉั นใด
ลั ก ษณะแห ง เวลาซึ่ งพระวิ ญ- ท านทั้ งหลายจงเป นคนบริ สุ ทธิ์
ญาณของพระคริสต ผู ทรงสถิ ต ในบรรดาการประพฤติ ทุ กอย าง
อยู ในตัวเขา ไดทรงบงไว เมื่ อ ดวยฉันนั้ น
พระวิ ญญาณนั้ นไดพยากรณ ลวง 16 ดั งที่ มี คํ า เขี ยนไว แล วว า
หน า ถึ ง ความทุ ก ข ท รมานของ `ท านทั้ งหลายจงเป นคนบริ สุ ทธิ์
พระคริ ส ต และถึ ง สง าราศี ที่ จะ เพราะเราเปนผู บริสุทธิ์ '
17 และถ า ท า นอธิ ษฐานขอต อ
มาภายหลัง
12 ก็ ทรงโปรดเผยให พวกศาส- พระบิ ดา ผู ทรงพิพากษาทุ กคน
ดาพยากรณเหลานั้ นทราบวา ที่ ตามการกระทํ า ของเขาโดยไม
เขาเหล านั้ นได ปรนนิ บั ติ ในเหตุ เห็ นแก หน าคนใดเลย จงประการณ ทั้ งปวงนั้ น ไม ใช สําหรั บ พฤติ ตนด วยความยําเกรงตลอด
เขาเอง แต สําหรั บเราทั้ งหลาย เวลาที่ ทานอยู ในโลกนี้
บั ดนี้ คนเหล านั้ นที่ ประกาศข าว 18 ท านรู วา พระองค ได ทรงไถ
ประเสริ ฐแก ท านทั้ งหลาย ก็ ท านทั้ งหลายออกจากการประได กล าวสิ่ งเหล านั้ นแก ท านแล ว พฤติอันหาสาระมิได ซึ่ งทานได
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ ทรง รั บเป นประเพณี ต อจากบรรพโปรดประทานจากสวรรค เป น บุ รุษของทาน มิได ไถ ไว ดวยสิ่ ง
สิ่ งซึ่ งพวกทู ตสวรรค ปรารถนา ที่ เสื่ อมสลายได เช นเงิ นและ
ทอง
จะไดดู
13 เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง 19 แต ทรงไถ ด วยพระโลหิ ตอั น
เตรี ยมตั วเตรี ยมใจของท านไว มี ราคามากของพระคริ สต ดั ง
ใหดี และจงขมใจ ตั้ งความหวัง เลื อดลู กแกะที่ ปราศจากตําหนิ
ให เ ต็ ม เป ยมในพระคุ ณซึ่ งจะ หรือจุดดางพรอย
ทรงโปรดประทานแก ท านเมื่ อ 20 แท จริ ง พระเจ าได ทรงดําริ
(11) 2 ปต 1:21 (12) อฟ 3:10 (14) รม 12:2; 1 ปต 4:2
(15) 2 คร 7:1 (16) ลนต 11:44; 19:2; 20:7 (17) กจ 10:34
(19) อพย 12:5; กจ 20:28; 1 ปต 1:2 (20) รม 3:25; กท 4:4
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หนา 2457
1 เปโตร 1, 2
พระคริ ส ต นั้ น ไว ก อนทรงสร าง
เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลาย
โลก แต ทรงใหพระคริ สต ปราจงละการปองร ายทั้ งปวง
กฏพระองค ในวาระสุ ดท าย บรรดาการอุ บาย การหน าซื่ อ
นี้ เพื่ อทานทั้ งหลาย
ใจคด ความริ ษยา และคําพู ด
21 เพราะพระคริ สต ท านจึ งเชื่ อ สอเสียดทั้ งหลาย
ในพระเจ า ผู ทรงบั นดาลพระ 2เชนเดียวกับทารกแรกเกิด จง
คริสตใหฟนจากความตาย และ ปรารถนาน้ํ า นมอั นบริ สุ ทธิ์ แห ง
ทรงประทานสงาราศีแกพระองค พระวจนะ เพื่ อจะทําให ท านทั้ ง
เพื่ อให ความเชื่ อและความหวั ง หลายเติบโตขึ้ น
ใจของทานดํารงอยู ในพระเจา
3หากว า ท านได ชิ มดู รู แล วว า
22 ที่ ท านทั้ งหลายได ชําระจิตใจ องค พระผู เป นเจ าประกอบด วย
ของท านให บริ สุ ทธิ์ แล ว ด วย พระกรุณา
การเชื่ อฟ ง ความจริ งโดยพระ 4จงมาหาพระองค เหมื อนมา
วิ ญญาณ จนมี ใจรั กพวกพี่ น อง ถึงศิลาอันมีชีวิตอยู ซึ่ งมนุษยได
อยางจริงใจ ทานทั้ งหลายจงรัก ปฏิ เสธไม ยอมรั บแล ว แต ว า
กันใหมากดวยน้ําใสใจจริง
พระเจาทรงเลือกไว และทรงคา
23 ด วยว าท านทั้ งหลายได บั ง- อันประเสริฐ
เกิดใหม ไมใชจากพืชที่ จะเป อย
คริสเตียนเปนศิลาอันมีชีวิต
เนาเสีย แตจากพืชอันไมรู เป อย 5และทานทั้ งหลายก็เสมือนศิลา
เน า คื อด วยพระวจนะของพระ ที่ มี ชีวิต ที่ กําลังกอขึ้ นเป นพระ
เจ าอั นทรงชี วิตและดํารงอยู เป น นิ เวศฝ ายวิ ญญาณ เป นปุ โรหิ ต
นิตย
บริสุทธิ์ เพื่ อถวายสักการบูชา
24 เพราะวา `บรรดาเนื้ อหนังก็ ฝ ายจิ ตวิ ญญาณ ที่ ชอบพระทั ย
เปนเสมือนตนหญา และบรรดา ของพระเจ า โดยทางพระเยซู
สง าราศี ของมนุ ษย ก็ เป นเสมื อน คริสต
ดอกหญ า ตนหญาเหี่ ยวแหงไป 6เพราะมี คําเขี ยนไวในพระคั มและดอกก็รวงโรยไป
ภี ร ด วยว า `ดู เถิ ด เราวางศิ ลา
25 แต พระวจนะขององค พระผู ก อนหนึ่ งลงในศิ โยน เป นศิ ลา
เปนเจายั่ งยืนอยู เปนนิตย' พระ มุมเอกที่ ทรงเลือกแลว และเปน
วจนะนั้ นคื อข า วประเสริ ฐที่ ได ศิลาที่ มีคาอันประเสริฐ และผู ใด
ประกาศให ท า นทั้ งหลายทราบ ที่ เชื่ อในพระองค นั้ น ก็ จะไม ได
แลว
รับความอับอาย'

2

(21) กจ 2:24 (22) ยน 13:34; กจ 15:9 (23) ยน 1:13; 1 ธส 2:13 (24) อสย 40:6
(25) อสย 40:8; ยน 1:1 (1) ฮบ 12:1 (2) มธ 18:3; มก 10:15; ลก 18:17; 1 คร 3:2
(3) สดด 34:8; ทต 3:4; ฮบ 6:5 (4) สดด 118:22 (6) อสย 28:16; รม 9:32-33
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1 เปโตร 2
หนา 2458
7เหตุ ฉะนั้ น พระองค ทรงมี ค า 12 จงให การประพฤติ ของท าน
อั นประเสริ ฐสํ า หรั บท านทั้ ง ทั้ ง หลายเป น ที่ น านั บถื อท า มหลายที่ เชื่ อ แต สําหรั บคนทั้ ง กลางคนต างชาติ นั้ น เพื่ อว าใน
หลายที่ ไม เชื่ อฟ งนั้ น `ศิ ลาซึ่ ง ข อ ที่ เขาติ เตี ยนท า นว า เป นคน
ช างก อได ปฏิ เสธเสี ย ได กลั บ ทําชั่ วนั้ น เมื่ อเขาเห็นการดีของ
กลายเปนศิลามุมเอกแลว'
ท านแล ว เขาจะได สรรเสริ ญ
8และ `เป นศิ ลาที่ ทําให สะดุ ด พระเจ าในวั นซึ่ งพระองค จะทรง
และเปนกอนหินที่ ทําใหขัดเคือง เยี่ ยมเยียนเขา
ใจ' ที่ เขาสะดุดนั้ นเพราะเขาไม
จงเชื่ อฟงผู ปกครองและ
เชื่ อฟ งพระวจนะ ตามที่ เขาถู ก
กฎหมายของประเทศ
กําหนดไวเชนนั้ นดวย
13 ท านทั้ งหลายจงยอมฟ งการ
9 แต ท านทั้ งหลายเป นชาติ ที่ บั งคั บบั ญชาที่ มนุ ษย ตั้ งไว ทุ ก
พระองค ทรงเลื อกไว แล ว เป น อย าง เพราะเห็ นแก องค พระผู
พวกปุ โรหิ ตหลวง เป นประชา เป นเจา ไม วาผู นั้ นเป นกษั ตริ ย
ชาติ บริ สุ ทธิ์ เป นชนชาติ ของ ผู มีอํานาจยิ่ ง
พระองคโดยเฉพาะ เพื่ อทานทั้ ง 14 หรื อ จะเป น เจ าเมื องผู ที่ ได
หลายจะได สําแดงพระบารมี ของ รั บคําสั่ งจากกษั ตริ ย นั้ น ให ลง
พระองค ผู ได ทรงเรี ยกท าน โทษผู กระทําชั่ ว และยกย องคน
ทั้ งหลายใหออกมาจากความมื ด ที่ ประพฤติดี
เข าไปสู ความสว างอันมหัศจรรย 15 เพราะเป นพระประสงค ของ
ของพระองค
พระเจ า ที่ จะให ท า นทั้ งหลาย
10 เมื่ อก อ นท า นทั้ งหลายหา ระงับความโงของคนโฉดเขลาให
เปนชนชาติไม แตบัดนี้ ทานเปน สงบดวยการประพฤติดี
ชนชาติ ของพระเจ าแล ว เมื่ อ 16 จงเป นเหมื อนคนที่ มี เสรี
ก อนท านทั้ งหลายหาได รั บพระ ภาพ แตทานอยาใชเสรีภาพนั้ น
กรุณาไม แตบัดนี้ ทานไดรับพระ ให เป นที่ ปกป ดความชั่ วไว แต
กรุณาแลว
จงใช เ หมื อ นเป น ทาสของพระ
11 พวกที่ รั ก ข าพเจ าวิ งวอน เจา
ท า นทั้ งหลายเหมื อ นท า นเป น 17 จงใหเกียรติแกทุกคน จงรัก
คนตางดาวและเปนผู สัญจร ให บรรดาพี่ นอง จงยําเกรงพระเจา
ท า นละเว น จากตั ณหาของเนื้ อ จงถวายเกียรติแดกษัตริย
หนัง ซึ่ งทําศึกกับจิตวิญญาณ
18 ท า นทั้ ง หลายที่ เป น ผู รั บใช
(7) สดด 118:22 (8) อสย 8:14; รม 9:22; 1 คร 1:23 (9) กจ 26:18 (10) ฮชย 1:9
(11) ยก 4:1 (12) มธ 5:16; 9:8; ฟป 2:15 (13) มธ 22:21
(16) รม 6:14, 20, 22; กท 5:13 (17) สภษ 24:21 (18) อฟ 6:5-8
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จงเชื่ อฟงนายของทานดวยความ พระองค ไม ได ทรงมาดร าย แต
ยําเกรงทุ กอย าง ไม ใช เฉพาะ ทรงมอบเรื่ องของพระองคไว แก
นายที่ เป นคนใจดี และสุ ภาพเท า พระเจ าผู ทรงพิ พากษาอย าง
นั้ น แตทั้ งนายที่ รายดวย
ชอบธรรม
19 เพราะว า ถ า ผู ใดเพราะเห็ น 24 พระองค เองได ท รงรั บแบก
แก ใจวิ นิ จฉั ยผิ ดชอบจํ า เพาะ บาปของเราไว ใ นพระกายของ
พระเจ า ยอมอดทนต อความ พระองค ที่ ตนไมนั้ น เพื่ อวาเรา
ทุกขโศกเศราอยางอยุติธรรม นี่ ทั้ งหลายซึ่ งตายจากบาปแลว จะ
แหละเปนความชอบ
ได ดํ า เนิ นชี วิ ต ตามความชอบ
20 ดวยวาถาทานทําการชั่ ว แลว ธรรม ด วยรอยเฆี่ ยนของพระ
ถู กเฆี่ ยนเพราะการชั่ วนั้ น แม องค ท านทั้ งหลายจึ งได รั บการ
ท านทนถู กเฆี่ ยนด วยอดกลั้ นใจ รักษาใหหาย
จะเป นที่ สรรเสริ ญอะไรแก ท าน 25 เพราะว า ท า นทั้ งหลายเป น
แตวาถ าทานทั้ งหลายกระทําการ เหมื อนแกะที่ พลั ดฝู งไป แต
ดี และทนเอาการขมเหงดวยอด บั ด นี้ ได ก ลั บมาหาพระผู เลี้ ยง
กลั้ นใจเพราะการดี นั้ น เช นนี้ และศิษยาภิบาลแห งจิ ตวิญญาณ
แหละเป น การชอบพระทั ยพระ ของทานทั้ งหลายแลว
เจา
การปฏิบัติตอกันและกัน
21 ด วยว าท านทั้ งหลายถู กทรง
ของสามีและภรรยา
เรี ยกไว สํ า หรั บเหตุ ก ารณ นั้ น
ฝ ายท านทั้ งหลายที่ เป น
เพราะวาพระคริ สตไดทรงรับทน
ภรรยาก็ เช นกั น จงเชื่ อฟ ง
ทุกขทรมานเพื่ อเราทั้ งหลาย ให สามีของทาน เพื่ อวาแมสามีบาง
เป นแบบอย างแก เรา เพื่ อท าน คนจะไม เชื่ อฟ งพระวจนะ แต
จะได ตามรอยพระบาทของพระ ความประพฤติ ของภรรยาก็ อาจ
องค
จะจู งใจเขาได ด วยโดยไม ตองใช
22 พระองค ไม ไ ด ทรงกระทํา พระวจนะนั้ น
บาปเลย และไม ได พบอุบายใน 2 คื อ เมื่ อเขาเห็ น การประพฤติ
พระโอษฐของพระองคเลย
อั นบริ สุ ทธิ์ ของทานทั้ งหลาย ผู
23 เมื่ อเขากล า วคํ า หยาบคาย เป นภรรยาประกอบกั บความยํา
ตอพระองค พระองค ไมได ทรง เกรง
กล าวตอบเขาด วยคํา หยาบคาย 3 การประดั บ กายของท า นนั้ น
เลย เมื่ อพระองค ทรงทนทุ กข อย าให เป นการประดั บภายนอก

3

(19) มธ 5:10 (20) ลก 6:32-34 (21) มธ 16:24; 1 ยน 2:6 (22) อสย 53:9
(23) อสย 53:7; ลก 23:46 (24) อสย 53:5; รม 7:6; ฮบ 9:28 (25) อสย 53:5-6
(1) ปฐก 3:16; มธ 18:15; 1 คร 7:16 (2) 1 ปต 2:12 (3) อสย 3:18; 1 ทธ 2:9
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หนา 2460
คื อการถั กผม
ประดั บด วย ราย อยาดาตอบการดา แตตรง
เครื่ องทองคํา และนุ งหมเสื้ อผา กั นข ามจงอวยพรแก เขา โดยรู
สวยงาม
อยู ว าพระองค ได ทรงเรี ยกท าน
4แต จงให เปนอยางคนที่ ซอนไว กระทําเชนนั้ น เพื่ อทานจะไดรับ
ในจิ ตใจ ด วยสิ่ งที่ ไม รู เสื่ อม พระพรเปนมรดก
สลาย คือเครื่ องประดั บแหงจิต 10 เพราะวา `ผู ที่ จะรักชีวิตและ
ใจที่ อ อนสุ ภาพและสงบเสงี่ ยม ปรารถนาที่ จะเห็ นวั นดี ก็ ให ผู
ซึ่ งเป นสิ่ งที่ มี ค ามากในสายพระ นั้ นบั งคั บลิ้ นของตนจากความ
เนตรพระเจา
ชั่ ว และหามริมฝปากไมพูดเปน
5บรรดาสตรี บริ สุทธิ์ ในครั้ งโบ- อุบายลอลวง
ราณนั้ นเช นกั น ผู ซึ่ งวางใจใน 11 ใหเขาละความชั่ วและกระทํา
พระเจา ก็ไดประดับกายเชนกัน ความดี แสวงหาความสงบสุ ข
และเชื่ อฟงสามีของตน
และดําเนินตามนั้ น
6เชนนางซาราหเชื่ อฟงอับราฮัม 12 เพราะว า พระเนตรขององค
และเรี ยกท านว านาย ถ าท าน พระผู เป นเจ าทรงเฝ าดู คนชอบ
ทั้ งหลายประพฤติ ดี และไม มี ธรรม และพระกรรณของพระ
ความหวาดกลั วด วยตกตะลึ งสิ่ ง องคทรงสดั บฟ งคําอธิษฐานของ
ใด ทานก็เปนลูกหลานของนาง
เขา แต พระพั กตรขององค พระ
7ฝ ายท านทั้ งหลายที่ เป นสามี ก็ ผู เป นเจ าทรงตั้ งต อสู กั บคนทั้ ง
เหมื อนกั น จงอยู กิ นกั บภรรยา หลายที่ ทําความชั่ ว'
โดยใช ความรู จงให เกี ยรติ แก 13 ถ า ท านทั้ ง หลายใฝ ใจประภรรยาเหมือนหนึ่ งเป นภาชนะที่ พฤติ ความดี ใครผู ใดจะทําร าย
อ อนแอกว า และเหมื อนเป นคู ทานได
รั บมรดกพระคุ ณแห งชี วิ ต ด วย 14 แต ถ าท านทั้ งหลายต องทน
กัน เพื่ อจะไดไมมีสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด ทุ กข เพราะเหตุ การชอบธรรม
ขัดขวางคําอธิษฐานของทาน
ท านก็ เป นสุ ข อยากลั วคําขู ของ
จงใฝใจประพฤติการดี
เขา และอยาคิดวิตกไปเลย
8ในที่ สุดนี้ ทานทั้ งหลายจงเปน 15 แต ในใจของท าน จงเคารพ
น้ําหนึ่ งใจเดี ยวกัน เห็นอกเห็ น นั บถื อพระเจ าซึ่ งเป นองค พระผู
ใจกัน รักกันฉันพี่ นอง มีจิตใจ เป นเจ า และจงเตรี ยมตั วไว ให
พรอมเสมอ เพื่ อทานจะสามารถ
ออนโยน มีใจสุภาพ
9 อย า ทํ า การร า ยตอบแทนการ ตอบทุกคนที่ ถามทานวา ทานมี
(4) รม 2:29 (6) ปฐก 18:12 (7) โยบ 42:8; 1 คร 7:3 (9) สภษ 17:13; มธ 5:44
(10) สดด 34:12-15; ยก 1:26 (11) สดด 37:27; รม 12:18 (12) ยน 9:31
(13) สภษ 16:7 (14) ยก 1:12 (15) สดด 119:46; ทต 3:7
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ความหวั ง ใจเช น นี้ ด วยเหตุ ผ ล กําลั งจั ดแจงต อนาวา ในนาวา
ประการใด แต จงตอบด วยใจ นั้ นได รอดจากน้ํ า น อยคน คื อ
สุภาพและดวยความยําเกรง
แปดคน
16 มีใจวินิจฉัยผิดและชอบอั นดี 21 เช นเดี ยวกั น บั ดนี้ พิธี บัพเพื่ อในขอความที่ เขาทั้ งหลายได ติ ศมาก็ เป นภาพที่ รอดแกเราทั้ ง
พู ดใส ร า ยท านเหมื อนเป นผู หลาย (ไม ใชด วยชําระราคีแหง
ประพฤติ ชั่ ว เขาที่ ใส ร ายการ เนื้ อหนัง แตโดยใหมีใจวินิ จฉัย
ประพฤติ ดี ของท านในพระ ผิ ด และชอบอั นดี จํ า เพาะพระ
คริสตจะไดมีความละอาย
เจ า) โดยซึ่ งพระเยซู คริ สต ได
17 เพราะว า การได รั บความ ทรงเปนขึ้ นมาจากตาย
ทุ กข เพราะทําความดี ถ าเป นที่ 22 พระองค ได เสด็ จเข าใน
ชอบพระทั ยพระเจ า ก็ ดี กว าจะ สวรรค แล ว และสถิ ตอยู เบื้ อง
ต อ งทนอยู เ พราะการประพฤติ ขวาพระหั ตถ ของพระเจ า พวก
ชั่ ว
ทูตสวรรคและผู มีอํานาจและผู มี
พระคริสตโดยเดช
ฤทธิ์ เดชทั้ งหลายทรงมอบไว ให
อยู ใตอํานาจของพระองคแลว
พระวิญญาณไดเทศนา
หนาที่ ของคริสเตียน
แกวิญญาณในที่ คุมขัง
ฉะนั้ น โดยเหตุที่ พระคริสต
18 ด วยว า พระคริ สต เช นกั น
ได ท รงทนทุ ก ข ท รมานใน
ก็ ไ ด ท นทุ ก ข ค รั้ งเดี ยวเท า นั้ น
เพราะความผิดบาป คือพระองค เนื้ อหนั ง เพื่ อเราทั้ งหลายแล ว
ผู ชอบธรรมเพื่ อผู ไม ชอบธรรม ท านทั้ งหลายก็ จงมี ความคิ ด
เพื่ อพระองค จะได ทรงนําเราทั้ ง อยางเดียวกันไว เปนเครื่ องอาวุธ
หลายไปถึ งพระเจ า ฝ ายเนื้ อ ด วย เพราะว าผู ที่ ได ทนทุ กข
หนั งพระองค ก็ ทรงสิ้ นพระชนม ทรมานในเนื้ อหนั งก็ ไม สั มพั นธ
แต ท รงมี ชี วิ ต ขึ้ นโดยพระวิ ญ- กับบาปแลว
2เพื่ อเขาจะได ไม ดําเนิ นชี วิ ตที่
ญาณ
19 และโดยพระวิญญาณเช นกั น ยั ง เหลื ออยู ในเนื้ อหนั งตามใจ
พระองค ได เสด็ จไปประกาศแก ปรารถนาของมนุ ษย แต ตาม
พระประสงคของพระเจา
วิญญาณที่ ติดคุกอยู
20 ซึ่ งแต ก อนไม ได เชื่ อฟ ง 3ด วยว า เวลาที่ ผ านไปในชี วิ ต
คราวเมื่ อพระเจ า ทรงโปรดงด ของเราแล วนั้ น น าจะเพี ยงพอ
โทษไวนาน คือครั้ งโนอาห เมื่ อ สํา หรั บการกระทํา สิ่ งที่ คนต า ง

4

(16) 1 ทธ 1:5; ฮบ 13:18; 1 ปต 3:21
(21) กจ 16:33; รม 10:10; อฟ 5:26; ทต 3:5
(22) สดด 110:1; รม 8:38; ฮบ 1:6 (2) ยน 1:13
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ชาติชอบกระทํา คราวเมื่ อเราได เหมื อนอย างเจ าหน าที่ อั นดี สําดําเนิ นตามกิ เลสตั ณหา ตามใจ หรับพระคุณตางๆของพระเจา
ปรารถนาอั นชั่ ว เมาเหล าองุ น 11 ถ า ผู หนึ่ งผู ใดจะกล า วสั่ ง
เฮฮาเอะอะเอ็ ดตะโรกั น เลี้ ยง สอน ก็ ให กล าวตามพระโอวาท
กั นอย างหรู หราฟุ มเฟ อย และ ของพระเจ า ถ าคนใดรั บการ
การไหว รู ปเคารพอั น เป น ที่ น า ปรนนิ บั ติ ก็ ให ปรนนิ บั ติ ตาม
เกลียด
กําลั งซึ่ งพระเจ าทรงโปรดประ4เขาประหลาดใจที่ บัดนี้ ท านทั้ ง ทานนั้ น เพื่ อว าพระเจ าจะทรง
หลายไม ไ ด ประพฤติ เหลวไหล ได รั บเกี ยรติ ใ นการทั้ งปวงโดย
มากเหมือนอยางเขา เขาก็กลาว พระเยซู คริ สต การสรรเสริ ญ
รายทาน
และไอศวรรยานุ ภาพจงมี แด
5คนเหล า นั้ นจะต องให การแก พระองคตลอดไปเปนนิตย เอพระองค ผู พร อมแล วที่ จะทรง เมน
พิพากษาทั้ งคนเปนและคนตาย
ผู เชื่ อจงอยาทอใจ
6ด วยเหตุ นี้ เอง ข าวประเสริ ฐ 12 ท านที่ รั ก อย าประหลาดใจ
จึ งได ประกาศแม แก คนที่ ตายไป ที่ ท านต องได รั บความทุ กข ยาก
แล วเพื่ อเขาจะได ถู ก พิ พากษา อย างแสนสาหั สเป นการลองใจ
ตามอยางมนุษยในเนื้ อหนัง แต เหมื อนหนึ่ งว า เหตุ การณ อั น
มี ชี วิตอยู ตามอย างพระเจ าฝ าย ประหลาดไดเกิดขึ้ นกับทาน
จิตวิญญาณ
13 แต ว าท านทั้ งหลายจงชื่ นชม
7แต สิ่ งทั้ งปวงใกล จะถึ งวาระที่ ยิ นดี ในการที่ ท านได มี ส วนร วม
สุดแลว เหตุฉะนั้ นทานทั้ งหลาย ในความทุ กข ยากของพระคริ สต
จงสํา แดงกิ ริ ยาเสงี่ ยมเจี ยมตั ว เพื่ อว าเมื่ อสง าราศี ของพระองค
และจงเฝาระวังในการอธิษฐาน
ปรากฏขึ้ น ทานทั้ งหลายก็จะได
8ยิ่ งกว าอะไรทั้ งหมดก็ จงรั กซึ่ ง ชื่ นชมยินดีเปนอันมากดวย
กันและกันให มาก ดวยว าความ 14 ถ าท า นถู ก ด า ว า เพราะพระ
รักก็ปกปดความผิดไวมากหลาย นามของพระคริ สต ท านก็ เป น
9ท านทั้ งหลายจงตอนรั บเลี้ ยงดู สุ ข ด วยว าพระวิ ญญาณแห ง
ซึ่ งกันและกันโดยไมบน
สง าราศี และของพระเจ าทรง
10 ตามซึ่ งทุ กคนได รั บของ สถิ ตอยู กับท าน ฝ ายเขาก็กล าว
ประทานแล ว
ก็ ให เจื อจาน รายพระองค แตฝายทานก็ถวาย
ของประทานนั้ นแก กั นและกั น เกียรติยศแดพระองค
(5) กจ 10:42; รม 14:9 (6) รม 8:9; กท 5:25 (7) รม 13:11; ฮบ 9:26; ยก 5:8-9
(8) สภษ 10:12; 1 คร 13:4 (9) 2 คร 9:7; 1 ทธ 3:2 (10) มธ 24:45; รม 12:6-8
(11) 1 คร 10:31; อฟ 4:29 (13) 2 ทธ 2:12; ยก 1:2 (14) มธ 5:11, 16; ลก 6:22
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หนา 2463
1 เปโตร 4, 5
15 แต วา อย าให มี ผู ใดในพวก หลาย ในฐานะที่ ข าพเจ าก็ เป น
ท า นได รั บโทษฐานเป น ฆาตกร ผู ปกครองคนหนึ่ งเช นกั น และ
หรื อเป นขโมย หรื อเป นคนทํา เป นพยานถึ งความทุ กข ท รมาน
ร าย หรื อเป นคนที่ เที่ ยวยุ งกั บ ของพระคริ สต และมี ส วนที่ จะ
ธุระของคนอื่ น
รั บสง าราศี อั นจะมาปรากฏภาย
16 แต ถ าผู ใดถู กการร ายเพราะ หลังดวย
เป นคริ สเตี ยน ก็ อย าให ผู นั้ นมี 2จงเลี้ ยงฝู งแกะของพระเจ าที่
ความละอายเลย แตใหเขาถวาย อยู กับทาน จงเอาใจใสดูแล ไม
พระเกี ยรติ แด พระเจ า เพราะ ใช ด วยความฝ นใจ แต ด วย
เหตุนั้ น
ความเต็ มใจ ไมใชด วยการเห็ น
17 ด วยว าถึ งเวลาแล วที่ การพิ - แก ทรั พย สิ่ งของอั นเป น มลทิ น
พากษาจะตองเริ่ มตั้ งตนที่ ครอบ แตดวยใจพรอม
ครั วของพระเจ า และถ าการ 3และไมใชเหมือนเปนเจานายที่
พิ พากษานั้ นเริ่ มต น ที่ พวกเรา ข มขี่ ผู สื บทอดของพระเจ า แต
กอน ปลายทางของคนเหลานั้ น เปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้ น
ที่ ไม เ ชื่ อฟ ง ข า วประเสริ ฐของ 4 และเมื่ อพระผู เลี้ ยงใหญ จะ
พระเจาจะเปนอยางไร
เสด็จมาปรากฏ ทานทั้ งหลายจะ
18 และถ าคนชอบธรรมจะรอด รั บมงกุ ฎแห งสง าราศี ที่ ร วงโรย
พ นไปได อย างยากเย็ นแล ว คน ไมไดเลย
อธรรมและคนบาปจะไปอยู ที่ 5ในทํานองเดียวกัน ทานที่ ออน
ไหน
อาวุโส ก็จงยอมตามผู อาวุโสอัน
19 เหตุฉะนั้ น ใหคนทั้ งหลายที่ ที่ จริ งให ท า นทุ ก คนคาดเอวไว
ทนความทุ กขยากตามพระประ- ด วยความถ อมใจในการปฏิ บั ติ
สงค ของพระเจ า ฝากจิ ตวิ ญ- ต อกั นและกั น ด วยว าพระเจ า
ญาณของตนไว กั บพระองค ด วย ทรงต อ สู คนเหล า นั้ นที่ ถื อ ตั ว
การประพฤติ ดี เหมื อนหนึ่ ง จองหอง แตพระองคทรงประฝากไว กั บพระองค ผู ทรงสร า ง ทานพระคุ ณ แก ค นทั้ งหลายที่
อันสัตยซื่ อ
ถอมใจลง
จงพรอมสําหรับ
6เหตุ ฉะนั้ น ท านทั้ งหลายจง
ถ อ มใจลงภายใต พระหั ต ถ อั น
การเสด็จมาของพระคริสต
ข าพเจ า จึ ง ตั ก เตื อ นบรรดา ทรงฤทธิ์ ของพระเจ า เพื่ อพระ
ผู ปกครองในพวกท า นทั้ ง องค จะได ทรงยกท านขึ้ นเมื่ อถึ ง

5

(17) อสย 10:12; ลก 10:12 (19) สดด 37:5 (1) มธ 26:37 (2) ยน 21:16; กจ 20:28
(3) สดด 33:12; อสค 34:4; มธ 20:25; ยน 13:15; ฟป 3:17; 1 ธส 1:7; 2 ธส 3:9
(4) 2 ทธ 4:8; ฮบ 13:20; 1 ปต 2:25 (5) สภษ 3:34; อสย 57:15; รม 12:10
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1 เปโตร 5
หนา 2464
เวลาอันควร
ใหท านมีกําลังมากขึ้ น และทรง
จงวางใจในพระเจา
ใหทานมีพื้นฐานมั่ นคง
7จงละบรรดาความกระวนกระ- 11 ขอสง าราศีและไอศวรรยานุวายของท านไว กั บพระองค ภาพจงมี แด พ ระองค ต ลอดไป
เพราะว าพระองค ทรงห วงใย เปนนิตย เอเมน
12 ข าพเจ า ได เ ขี ยนอย า งย อ ๆ
ทานทั้ งหลาย
8 ท านทั้ งหลายจงเป นคนใจ มาถึ งท านทั้ งหลาย ผ านทาง
หนั กแน น จงระวั งระไวให ดี สิ ลวานั ส ซึ่ งข าพเจ าถื อว าเป น
ด วยว าศั ตรู ของท าน คื อพญา- พี่ น องที่ สั ตย ซื่ อคนหนึ่ ง เมื่ อ
มาร วนเวี ยนอยู รอบๆดุ จสิ งโต เตื อนสติ และเป นพยานแก ท าน
คําราม เที่ ยวไปเสาะหาคนที่ มัน ทั้ งหลายวา พระคุณนั้ นเปนพระ
คุ ณที่ แท จริ งของพระเจ า ซึ่ ง
จะกัดกินได
9จงต อสู กั บศั ต รู นั้ นด วยตั้ ง ใจ ท า นทั้ งหลายก็ ยื น หยั ด อยู ใน
มั่ นคงในความเชื่ อ โดยรู อยู วา พระคุณนั้ น
ความยากลําบากอย างนั้ นก็ มีแก 13 คริ ส ตจั ก รที่ เมื อ งบาบิ โลน
พวกพี่ น อ งทั้ ง หลายของท า นที่ ซึ่ งทรงเลื อกไว เช นเดี ยวกั น กั บ
ท านทั้ งหลาย ฝากความคิ ดถึ ง
อยู ในโลกเชนเดียวกัน
10 และพระเจ าแห งบรรดาพระ มายังทาน และมาระโกบุตรชาย
คุ ณทั้ งปวง ผู ได ทรงเรี ยกให ของข าพเจาก็ฝากความคิดถึงมา
เราทั้ งหลายเข าในสง าราศี ยังทานดวย
นิ รั นดร ของพระองค โดยพระ 14 จงทักทายกันดวยธรรมเนียม
เยซูคริสต ครั้ นทานทั้ งหลายทน จุ บอั นแสดงความรั กตอกั น ขอ
ทุ กข อยู หน อยหนึ่ งแล ว พระ สั นติ สุ ขดํ า รงอยู กั บท านทั้ ง
องค เองจะทรงโปรดให ท านทั้ ง หลายที่ อยู ในพระเยซู คริ สต
หลายถึ งที่ สําเร็ จ ให ตั้ งมั่ นคง เอเมน

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