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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
1 เปโตร

เปโตรได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ีใ้นระหวา่งปี ค�ศ� 60  และ 
70 จากกรุงบาบิ โลน เปโตรเป็น �อคัรสาวกไปหาพวกท่ีถือ
พิธ ีเข้าสุหนัต � (กท 2:7-8) เหมือนอยา่งเปาโลเป็ นอ ัครสา
วกสําหรบัพวกต่างชาติ เปาโลไปประกาศต่อพวกต่างชาติ
ซ่ึงอยู่ในประเทศกรซีและกรุงโรม  แต่ เปโตรไปประกาศท่ี 
กรุ งบาบิ โลน  แล ้วได้ เข ียนจดหมายสองฉบั บน ้ี จากท่ี น่ัน 
(5:13)  กรุ งบาบิโลนในท่ี น้ี  ไม่ได้ หมายถึงกรุงโรม ชื่อของ
กรุงบาบิโลนน้ี ได้  อยู ่ในทัง้พระคัมภีรเ์ดิมและพระคัมภีร ์ใหม่  
มากกวา่ 270  ครัง้ และไม่ ได้ หมายถึงกรุงโรมจนกระทัง่
ยอหน์  ได้  ใช ้เป็นคําเปรยีบเทียบในหนังสือววิรณ์ซ่ึงได้ เข ีย
นขึ้ นอ ีก 30  ปี  ต่อมา  ไม่มี ข้อพระคัมภีรบ์อกวา่เปโตรเคยไป
ท่ี กรุ งโรมแต่ มี หลายข้อท่ีแสดงวา่เขาไม่เคยอยู ่ท่ีน่ัน ในโรม
บทท่ี 16 เปาโลไม่ ได้  พู ดถึงเปโตร  แต่  ได้  พู ดถึ งอ ีกหลายๆ
คนซ่ึงอยู ่ท่ี  กรุ งโรม และเปโตรไม่ ได้  อยู ่ ท่ี  กรุ งโรมในตอน
ท่ีเปาโลถึงท่ี น่ัน (กจ 28:16-24)  ไม่มี จดหมายฉบับใดของ
เปาโลท่ี เข ียนขึ้นขณะท่ีท่านติดคุกอยู ่ท่ี  กรุ งโรมท่ี พู ดหรอื
แสดงวา่เปโตรเคยอยู่ในกรุงโรม  ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโล
เขียนวา่ �ลูกาคนเดียวเท่าน้ั นที ่ อยู ่กับข้าพเจ้า�

อนัดรูว์ ซ่ึงเป็นน้องชายของเปโตร  ได้ นําเปโตรไปถึงพระ
เยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็นชาวประมงซ่ึงอยู ่ท่ี  แคว ้นกา
ลิลีในตอนท่ีท่านรบัเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวก
อคัรสาวก 12  คน  พระเยซู ทรงตัง้ครสิตจักรไวบ้นความเชื่อ
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ของเปโตร ซ่ึงความเชื่อน้ี เป็น � ศิลา �  ท่ี  มัน่คง และไม่ ได้ 
ตัง้ครสิตจักรไว้บนเปโตร ซ่ึงชื่อเปโตรหมายความวา่ �หนิ
เล็กๆ�  ท่ี  ไม่มัน่คง (1 คร 3:11)

 เป้ าหมายของจดหมายฉบั บน ้ี คือ แสดงวา่ความหวงัของ
ครสิเตียนเป็นความหว ังอ ั นม ี ช ีวติแหง่มรดกซ่ึงไม่ รู ้ เป่ือย
เน่า ปราศจากมลทินและไม่ รว่งโรย จดหมายฉบั บน ี้ มี คําสัง่
และคําแนะนําหลายอยา่งท่ีจะชว่ยครสิเตียนใหม่ๆใหตั้ ้งม ่ัน
คงในความเชื่อ

ถึงครสิเตียนชนชาติยวิในหลายแควน้
1 เป โตร อคัร สาวก ของ พระ เยซู ครสิต์  เรยีน พวก ท่ี

กระจัดกระจายไปอยูใ่นแควน้ปอนทัส  แคว น้กาลาเทีย  แคว 
้นคัปปาโดเซีย  แคว ้นเอเชยี และแควน้บิธีเนีย 2 ซ่ึงทรง
เลือกไว ้แล ้วตามท่ีพระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู ้ไว ้ ก่อน โดย
พระวญิญาณได้ทรงชาํระ  ให ้บังเกิดความนบนอบเชื่อฟัง
และให้รบัการประพรมด้วยพระโลหติของพระเยซู ครสิต์  
ขอให ้พระคุณและสันติสุ ขบ ังเกิดทว ีคู ณแก่ท่านทัง้หลาย
เถิด 3 จงถวายสรรเสรญิแด่พระเจ้าพระบิดาแหง่พระเยซู 
ครสิต์  องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา  ผู้  ได้ ทรงพระมหากรุณา
แก่ เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่  เข้าสู่ ความหวงัใจอ ันม 
ี ช ีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จากความตายของพระเยซู 
ครสิต์ 4 และเพื่อให ้ได้ รบัมรดกซ่ึงไม่ รู ้ เป่ือยเน่า ปราศจาก
มลทินและไม่ รว่งโรย ซ่ึงได้รกัษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทัง้
หลาย 5 ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  ฤทธิ ์เดชของพระเจ้าได้ทรงคุ้มครองไว้
ด้วยความเชื่อให้ ถึงความรอด ซ่ึงพรอ้มแล้ วท ่ีจะปรากฏ
ในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดน้ันท่านทัง้หลายชื่นชมยนิดี
เป็นอยา่งยิง่  ถึงแม้ วา่เดีย๋วน้ีจําเป็ นที ่ท่านจะต้องเป็นทุกข์
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ใจชัว่ขณะหน่ึง ด้วยการถูกทดลองต่างๆ 7 เพื่อการลองดู
ความเชื่อของท่าน อนัประเสรฐิยิง่กวา่ทองคําซ่ึงพินาศไป
ได้  ถึงแม้ วา่ความเชื่อน้ันถูกลองด้วยไฟ จะได้ เป็นเหตุให ้ 
เก ิดความสรรเสรญิ  เก ิดเกียรติและสงา่ราศี ในเวลาท่ี พระ
เยซู  ครสิต์ จะเสด็จมาปรากฏ 8  พระองค์  ผู้  ท่ี ท่านทัง้หลายยงั
ไม่ ได้  เหน็  แต่ ท่านยงัรกัพระองค์ อยู ่ แม้ว ่าขณะน้ีท่านไม่ เห 
น็พระองค์  แต่ ท่านยงัเชื่อและชื่นชม ด้วยความปี ติ  ยนิดี เป็น
ล้นพ้นเหลือท่ีจะกล่าวได้ และเต็มเป่ียมด้วยสงา่ราศี 9  แล 
้วจิตวญิญาณของท่านทัง้หลายจึงได้รบัความรอดเป็นผล
สุดท้ายแหง่ความเชื่อ

ความหวงัของพวกศาสดาพยากรณ์ เก ่ียวกับพระครสิต์
ในอดีต

10 พวกศาสดาพยากรณ์ ก็ได้  อุตส่าห ์สืบค้นหาในความ
รอดน้ัน และได้ พยากรณ์ ถึงพระคุณซ่ึงจะบังเกิดแก่ท่าน
ทัง้หลาย 11 เขา ได้ สืบค้นหาสิง่ ใดหรอื ลักษณะแหง่ เวลา
ซ่ึงพระวญิญาณของพระครสิต์  ผู้ ทรงสถิตอยู่ ในตัวเขา  
ได้ ทรงบ่งไว้ เม่ือพระวญิญาณน้ันได้ พยากรณ์ ล่วงหน้าถึง
ความทุกข์ทรมานของพระครสิต์ และถึงสงา่ราศี ท่ี จะมา
ภายหลัง 12  ก็ ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่ า
น้ันทราบวา่  ท่ี เขาเหล่าน้ันได้ ปรนนิบัติ ในเหตุ การณ์ ทัง้ปวง
น้ัน  ไม่ใช ่สําหรบัเขาเอง  แต่ สําหรบัเราทัง้หลาย  บัดน้ี คนเห
ล่าน้ั นที ป่ระกาศข่าวประเสรฐิแก่ท่านทัง้หลาย  ก็ได้  กล ่าวสิง่
เหล่าน้ันแก่ท่านแล้วโดยพระวญิญาณบร ิสุทธ ์ิ ท่ี ทรงโปรด
ประทานจากสวรรค์ เป็นสิง่ซ่ึงพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะ
ได้ ดู 

คําเตือนใหเ้ป็นคนบร ิสุทธ ิ์
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13  เหตุ  ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงเตรยีมตัวเตรยีมใจของ
ท่าน ไว ้ให ้ ดี และ จง ข่ม ใจ ตัง้ ความ หวงั ให้ เต็ม เป่ียม ใน
พระคุณซ่ึงจะทรงโปรดประทานแก่ท่านเม่ือพระเยซู ครสิต์ 
จะทรงสําแดงพระองค์ 14  ดุ  จด ังเป็นบุตรท่ี เชื่อฟัง ขออยา่
ได้ ประพฤติ ตามราคะตัณหาอยา่งท่ี เก ิดจากความโง่เขลา
ของท่านในกาลก่อน 15  แต่  พระองค์  ผู้  ได้ ทรงเรยีกท่านทัง้
หลายน้ันบร ิสุทธ ์ิ ฉันใด ท่านทัง้หลายจงเป็นคนบร ิสุทธ ์ิใน
บรรดาการประพฤติ ทุ กอยา่งด้วยฉันน้ัน 16  ดังท่ี  มี คําเขียน
ไว ้แล ้ วว ่า �ท่านทัง้หลายจงเป็นคนบร ิสุทธ ์ิ เพราะเราเป็น
ผู้ บรสุิทธิ ์� 17 และถ้าท่านอธษิฐานขอต่อพระบิดา  ผู้ ทรง
พิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่ เหน็แก่  หน 
้าคนใดเลย จงประพฤติตนด้วยความยาํเกรงตลอดเวลา
ท่ีท่านอยู่ในโลกน้ี 18 ท่านรู ้วา่  พระองค์  ได้ ทรงไถ่ท่านทัง้
หลายออกจากการประพฤติอนัหาสาระมิ ได้ ซ่ึงท่านได้รบั
เป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน  มิได้  ไถ่  ไว ้ด้วยสิง่ท่ี
เส่ือมสลายได้ เชน่เงนิและทอง 19  แต่ ทรงไถ่ด้วยพระโลห ิ
ตอ ั นม รีาคามากของพระครสิต์ ดังเลือดลูกแกะท่ีปราศจาก
ตําหนิหรอืจุดด่างพรอ้ย 20  แท้  จร ิงพระเจ้าได้ทรงดํารพิระ
ครสิต์น้ันไวก่้อนทรงสรา้งโลก  แต่ ทรงให้พระครสิต์ปรากฏ
พระองค์ในวาระสุดท้ายน้ี เพื่อท่านทัง้หลาย 21 เพราะพระ
ครสิต์ท่านจึงเชื่อในพระเจ้า  ผู้ ทรงบันดาลพระครสิต์ ให ้ฟ้ืน
จากความตาย และทรงประทานสงา่ราศี แก่  พระองค์  เพื่อ
ให ้ความเชื่อและความหวงัใจของท่านดํารงอยู่ในพระเจ้า
22  ท่ี ท่านทัง้หลายได้ชาํระจิตใจของท่านให ้บรสุิทธิ ์ แล้ว ด้วย
การเชื่อฟังความจรงิโดยพระวญิญาณ จนมีใจรกัพวกพี่
น้องอยา่งจรงิใจ ท่านทัง้หลายจงร ักก ันให้มากด้วยน้ําใสใจ
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จรงิ 23 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายได้บังเกิดใหม่  ไม่ใช ่จากพืชท่ีจะ
เป่ือยเน่าเสีย  แต่ จากพืชอนัไม่ รู ้ เป่ือยเน่า คื อด ้วยพระวจนะ
ของพระเจ้าอนัทรงชวีติและดํารงอยู ่เป็นนิตย ์ 24  เพราะ
วา่ �บรรดาเน้ือหนั งก ็เป็นเสมือนต้นหญ้า และบรรดาสงา่
ราศีของมนษุย ์ก็ เป็นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหีย่วแหง้ไป
และดอกก็รว่งโรยไป 25  แต่ พระวจนะขององค์พระผู้เป็น
เจ้ายัง่ยนือยู ่เป็นนิตย ์� พระวจนะน้ันคือข่าวประเสรฐิท่ี ได้ 
ประกาศใหท่้านทัง้หลายทราบแล้ว

2
1  เหตุ  ฉะน้ัน ท่าน ทัง้ หลาย จง ละ การ ปอง รา้ย ทัง้ ปวง

บรรดาการอุ บาย การหน้าซ่ือใจคด  ความรษิยา และคําพูด
ส่อเสียดทัง้หลาย 2 เชน่เดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนา
น้ํานมอนับร ิสุทธ ์ิ แห ่งพระวจนะ เพื่อจะทําให้ท่านทัง้หลาย
เติบโตขึ้น 3 หากวา่ท่านได้ ช ิ มด ู รู ้ แล ้ วว ่าองค์พระผู้เป็นเจ้า
ประกอบด้วยพระกรุณา 4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึง
ศิลาอ ันม ี ช ีวิตอยู่ ซ่ึงมนษุย ์ได้ ปฏิเสธไม่ยอมรบัแล้ว  แต่ วา่
พระเจ้าทรงเลือกไว้ และทรงค่าอนัประเสรฐิ

ครสิเตียนเป็นศิลาอ ันม ี ชวีติ 
5 และท่านทัง้หลายก็เสมือนศิลาท่ี มีชวีติ  ท่ี กําลั งก ่อขึ้น

เป็นพระนิเวศฝ่ายวญิญาณ เป็นปุโรหติบร ิสุทธ ์ิ เพื่อถวาย
สักการบูชาฝ่ายจิตวญิญาณ  ท่ี ชอบพระทัยของพระเจ้าโดย
ทางพระเยซู ครสิต์ 6 เพราะมีคําเขียนไวใ้นพระคัมภีร ์ด้วยวา่ 
� ดู  เถิด เราวางศิ ลาก ้อนหน่ึงลงในศิ โยน เป็นศิ ลาม ุมเอกท่ี
ทรงเลือกแล้ว และเป็นศิลาท่ี มี ค่าอนัประเสรฐิ และผู้ใดท่ี
เชื่อในพระองค์น้ั นก ็จะไม่ ได้ รบัความอบัอาย� 7  เหตุ ฉะน้ัน
พระองค์ทรงมีค่าอนัประเสรฐิสําหร ับท ่านทัง้หลายท่ี เชื่อ  
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แต่ สําหรบัคนทัง้หลายท่ี ไม่ เชื่อฟังน้ัน �ศิลาซ่ึงชา่งก่อได้
ปฏิเสธเสีย  ได้  กล ับกลายเป็นศิ ลาม ุมเอกแล้ว� 8  และ �เป็น
ศิลาท่ี ทําให ้ สะดุด และเป็ นก ้อนห ินที ่ ทําให ้ขัดเคืองใจ�  ท่ี 
เขาสะดุดน้ันเพราะเขาไม่เชื่อฟังพระวจนะ  ตามท่ี เขาถูก
กําหนดไวเ้ชน่น้ันด้วย 9  แต่ ท่านทัง้หลายเป็นชาติ ท่ี  พระองค์ 
ทรง เลือก ไว ้แล้ว เป็น พวก ปุโรหติ หลวง เป็น ประชาชาติ 
บรสุิทธิ ์ เป็นชนชาติของพระองค์ โดยเฉพาะ เพื่อ ท่านทัง้
หลายจะได้ สําแดงพระบารมีของพระองค์  ผู้  ได้ ทรงเรยีก
ท่านทัง้หลายให้ออกมาจากความมืด  เข ้าไปสู่ความสวา่ง
อนัมหศัจรรย์ของพระองค์ 10 เม่ื อก ่อนท่านทัง้หลายหาเป็น
ชนชาติ ไม่  แต่  บัดน้ี ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว เม่ื อก 
่อนท่านทัง้หลายหาได้รบัพระกรุณาไม่  แต่  บัดน้ี ท่านได้รบั
พระกรุณาแล้ว 11 พวกท่ี รกั ข้าพเจ้าวงิวอนท่านทัง้หลาย
เหมือนท่านเป็นคนต่างด้าวและเป็นผู้ สัญจร  ให ้ท่านละเวน้
จากตัณหาของเน้ือหนัง ซ่ึง ทําศึ กก ับ จิตวญิญาณ 12 จง
ใหก้ารประพฤติของท่านทัง้หลายเป็ นที ่ น่าน ับถือท่ามกลาง
คนต่างชาติ น้ัน เพื่อวา่ในข้อท่ีเขาติเตียนท่านวา่เป็นคนทํา
ชั ่วน ้ัน เม่ือเขาเหน็การดีของท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสรญิ
พระเจ้าในวนัซ่ึงพระองค์จะทรงเยีย่มเยยีนเขา

จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
13 ท่านทัง้หลายจงยอมฟังการบังคับบัญชาท่ี มนษุย ์ตัง้ไว ้

ทุกอยา่ง เพราะเหน็แก่ องค์  พระผู้เป็นเจ้า  ไม่ วา่ผู้น้ันเป็นก
ษั ตร ิย ์ผู้  มี อาํนาจยิง่ 14 หรอืจะเป็นเจ้า เมือง ผู้ ท่ี  ได้ รบัคํา
สัง่จากกษั ตร ิย ์น้ัน  ให ้ลงโทษผู้กระทําชัว่ และยกยอ่งคนท่ี 
ประพฤติ  ดี 15 เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า  ท่ี จะให้
ท่านทัง้หลายระงบัความโงข่องคนโฉดเขลาใหส้งบด้วยการ
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ประพฤติ ดี 16 จงเป็นเหมือนคนท่ี มี  เสรภีาพ  แต่ ท่านอยา่ใช ้
เสร ีภาพน้ันให้เป็ นที ่ปกปิดความชัว่ไว้  แต่ จงใช้เหมือนเป็น
ทาสของพระเจ้า 17 จงให ้เกียรติ  แก่  ทุกคน จงรกับรรดาพี่ 
น้อง จงยาํเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติ แด่  กษัตรยิ ์18 ท่าน
ทัง้หลายท่ีเป็นผู้ รบัใช ้ จงเชื่อฟังนายของท่านด้วยความ
ยาํเกรงทุกอยา่ง  ไม่ใช ่เฉพาะนายท่ีเป็นคนใจดีและสุภาพ
เท่าน้ัน  แต่ ทัง้นายท่ีรา้ยด้วย 19 เพราะวา่ ถ้าผู้ ใด เพราะ
เหน็แก่ ใจวนิิจฉัยผิดชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อ
ความทุกข์โศกเศรา้อยา่งอยุ ติ  ธรรม  น่ี แหละเป็นความชอบ
20 ด้วยวา่ถ้าท่านทําการชัว่  แล ้วถูกเฆ่ียนเพราะการชั ่วน 
ัน้  แม้ ท่านทนถูกเฆ่ียนด้วยอดกลัน้ใจ จะเป็ นที ่สรรเสรญิ
อะไรแก่ ท่าน  แต่ วา่ถ้าท่านทัง้หลายกระทําการดี และทน
เอาการข่มเหงด้วยอดกลัน้ใจเพราะการดี น้ัน  เชน่น้ี แหละ
เป็นการชอบพระทัยพระเจ้า 21 ด้วยวา่ท่านทัง้หลายถูกทรง
เร ียกไว ้สําหรบัเหตุ การณ์  น้ัน เพราะวา่พระครสิต์ ได้ ทรงรบั
ทนทุกข์ทรมานเพื่อเราทัง้หลาย  ให ้เป็นแบบอยา่งแก่ เรา 
เพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22  พระองค์  
ไม่ได้ ทรงกระทําบาปเลย และไม่ ได้ พบอุบายในพระโอษฐ์
ของพระองค์ เลย 23 เม่ือเขากล่าวคําหยาบคายต่อพระองค์
 พระองค์  ไม่ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคําหยาบคายเลย เม่ือ
พระองค์ทรงทนทุกข์  พระองค์  ไม่ได้ ทรงมาดรา้ย  แต่ ทรง
มอบเรือ่งของพระองค์ ไว ้ แก่ พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอยา่ง
ชอบธรรม 24  พระองค์ เองได้ทรงรบัแบกบาปของเราไว้ใน
พระกายของพระองค์ ท่ี  ต้นไม้  น้ัน เพื่อวา่เราทัง้หลายซ่ึงตาย
จากบาปแล้ว จะได้ดําเนินชวีติตามความชอบธรรม ด้วย
รอยเฆ่ียนของพระองค์ ท่านทัง้หลายจึงได้รบัการรกัษาให ้
หาย 25 เพราะวา่ท่านทัง้หลายเป็นเหมือนแกะท่ี พล ัดฝูงไป
 แต่  บัดน้ี  ได้  กล ับมาหาพระผู้ เล้ียง และศิษยาภิบาลแหง่จิต
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วญิญาณของท่านทัง้หลายแล้ว

3
 การปฏิบัติ ต่ อก ันและกันของสามีและภรรยา

1 ฝ่ายท่านทัง้หลายท่ีเป็นภรรยาก็ เชน่กัน จงเชื่อฟังสามี
ของ ท่าน เพื่อวา่แม้ สามี บางคนจะไม่ เชื่อ ฟังพระวจนะ  
แต่  ความประพฤติ ของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ด้วยโดย
ไม่ต้องใช้พระวจนะน้ัน 2 คือเม่ือเขาเหน็การประพฤติอนั
บร ิสุทธ ์ิของท่านทัง้หลาย  ผู้ เป็นภรรยาประกอบกับความ
ยาํเกรง 3 การ ประดับ กาย ของ ท่าน น้ัน อยา่ ให้ เป็นการ
ประดับภายนอก คือการถักผม ประดั บด ้วยเครือ่งทองคํา
และนุ่งหม่เส้ือผ้าสวยงาม 4  แต่ จงให้เป็นอยา่งคนท่ีซ่อน
ไว้ในจิตใจ ด้วยสิง่ท่ี ไม่รู ้ เส่ือมสลาย คือเครือ่งประดับแหง่
จิตใจท่ีออ่นสุภาพและสงบเสงี ่ยม ซ่ึงเป็นสิง่ท่ี มี ค่ามากใน
สายพระเนตรพระเจ้า 5 บรรดาสตร ีบรสุิทธิ ์ในครัง้โบราณ
น้ันเช ่นก ัน  ผู้ ซ่ึงวางใจในพระเจ้า  ก็ได้ ประดับกายเช ่นก ัน
และเชื่อฟังสามีของตน 6 เชน่นางซาราห์เชื่อฟั งอ ับราฮมั
และเรยีกท่านวา่นาย ถ้าท่านทัง้หลายประพฤติ ดี และไม่ 
มี ความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิง่ใด ท่านก็เป็นลูกหลาน
ของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้หลายท่ีเป็นสามี ก็  เหมือนกัน จงอยู่
กิ นก ับภรรยาโดยใช ้ความรู ้จงให ้เกียรติ  แก่ ภรรยาเหมือน
หน่ึงเป็นภาชนะท่ีออ่นแอกวา่ และเหมือนเป็นคู่รบัมรดก
พระคุณแหง่ชีว ิตด ้วยกัน เพื่อจะได้ ไม่มี  สิ ่งหน่ึงสิง่ใดขัด
ขวางคําอธษิฐานของท่าน

จงใฝ่ใจประพฤติการดี
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8 ในท่ีสุดน้ี ท่านทัง้หลายจงเป็นน้ําหน่ึงใจเดียวกัน  เห ็
นอกเหน็ใจกัน ร ักก ันฉันพี่ น้อง  มี  จิ ตใจออ่นโยน  มี ใจสุ ภาพ 
9 อยา่ทําการรา้ยตอบแทนการรา้ย อยา่ด่าตอบการด่า  แต่ 
ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่ เขา โดยรู ้อยู ่วา่พระองค์ ได้ ทรง
เรยีกท่านกระทําเชน่น้ัน เพื่อท่านจะได้รบัพระพรเป็นมรดก
10  เพราะวา่ � ผู้  ท่ี จะรกัชวีติและปรารถนาท่ีจะเห ็นว ันดี  ก็  
ให ้ ผู้ น้ันบังคับลิน้ของตนจากความชัว่ และหา้มรมิฝีปาก
ไม่ พู ดเป็ นอ ุบายล่อลวง 11  ให ้เขาละความชัว่และกระทํา
ความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนินตามน้ัน 12 เพราะ
วา่พระเนตรขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเฝ้าดูคนชอบธรรม
และพระกรรณของพระองค์ทรงสดับฟังคําอธษิฐานของ
เขา  แต่  พระพักตร ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ต่อสู้กับคน
ทัง้หลายท่ีทําความชัว่� 13 ถ้าท่านทัง้หลายใฝ่ใจประพฤติ 
ความดี ใครผูใ้ดจะทํารา้ยท่านได้ 14  แต่ ถ้าท่านทัง้หลายต้อง
ทนทุกข์ เพราะเหตุการชอบธรรม ท่านก็ เป็นสุข อยา่กลัว
คําขู่ของเขา และอยา่คิดวติกไปเลย 15  แต่ ในใจของท่าน
จงเคารพนับถือพระเจ้าซ่ึงเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า และจง
เตรยีมตัวไว ้ให้พร ้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคน
ท่ีถามท่านวา่ ท่านมีความหวงัใจเชน่น้ีด้วยเหตุผลประการ
ใด  แต่ จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความยาํเกรง 16  มี 
ใจวนิิจฉัยผิดและชอบอนัดี เพื่อในข้อความท่ีเขาทัง้หลาย
ได้ พู ด ใส่รา้ย ท่านเหมือนเป็น ผู้ ประพฤติ  ชัว่ เขา ท่ี ใส่ รา้ย
การประพฤติ ดี ของท่านในพระครสิต์จะได้ มี  ความละอาย 
17  เพราะวา่ การได้รบัความทุกข์ เพราะทําความดี ถ้าเป็ 
นที ่ชอบพระทัยพระเจ้า  ก็ดี กวา่จะต้องทนอยู่ เพราะการ
ประพฤติ ชัว่ 
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พระครสิต์โดยเดชพระวญิญาณได้เทศนาแก่วญิญาณ
ในท่ี คุมขัง 

18  ด้วยวา่ พระครสิต์เช ่นก ั นก ็ ได้  ทนทุกข์ ครัง้เดียวเท่าน้ัน
เพราะความผิดบาป คือพระองค์ ผู้ ชอบธรรมเพื่อผู้ ไม่ชอบ
ธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนําเราทัง้หลายไปถึงพระเจ้า
ฝ่ายเน้ือหนังพระองค์ ก็ ทรงสิน้พระชนม์  แต่ ทรงมี ช ีวติขึ้น
โดยพระวญิญาณ 19และโดยพระวญิญาณเช ่นก ัน  พระองค์  
ได้ เสด็จไปประกาศแก่วญิญาณท่ี ติ ดคุกอยู่ 20 ซ่ึงแต่ก่อนไม่ 
ได้  เชื่อฟัง คราวเม่ือพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว ้นาน คือครัง้
โนอาห์ เม่ือกําลังจัดแจงต่อนาวา ในนาวาน้ันได้รอดจาก
น้ําน้อยคน คือแปดคน 21  เชน่เดียวกัน  บัดน้ี  พิธ ีบัพติศมา
ก็เป็นภาพท่ีรอดแก่เราทัง้หลาย ( ไม่ใช ่ด้วยชาํระราคี แห ่ง
เน้ือหนัง  แต่ โดยให ้มี ใจวนิิจฉัยผิดและชอบอนัดีจําเพาะ
พระเจ้า� โดยซ่ึงพระเยซู ครสิต์  ได้ ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย
22  พระองค์  ได้ เสด็จเข้าในสวรรค์ แล้ว และสถิตอยูเ่บื้องขวา
พระหตัถ์ของพระเจ้า พวกทูตสวรรค์และผู้ มี อาํนาจและผู้ 
มีฤทธิ ์เดชทัง้หลาย ทรงมอบไว ้ให ้ อยู ่ ใต้ อาํนาจของพระองค์ 
แล้ว 

4
 หน้าท่ี ของครสิเตียน

1  ฉะน้ัน  โดยเหตุท่ี พระครสิต์ ได้ ทรงทนทุกข์ทรมานใน
เน้ือหนังเพื่อ เราทัง้หลายแล้ว ท่านทัง้หลายก็จงมีความ
คิ ดอย ่างเดียวกันไว้เป็นเครือ่งอาวุธด้วย เพราะวา่ ผู้ ท่ี  ได้  
ทนทุกข์ ทรมานในเน้ือหนั งก ็ ไม่  สัมพันธ ์กับบาปแล้ว 2 เพื่อ
เขา จะ ได้ ไม่ ดําเนิน ชวีติ ท่ี ยงั เหลือ อยู่ ใน เน้ือ หนัง ตามใจ
ปรารถนา ของ มนษุย์  แต่ ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า
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3 ด้วยวา่เวลาท่ีผ่านไปในชวีติของเราแล้ วน ัน้ น่าจะเพียงพอ
สําหรบัการกระทําสิง่ท่ี คนต่างชาติ ชอบกระทํา คราวเม่ือเรา
ได้ดําเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอนัชัว่ เมาเหล้า
องุน่ เฮฮาเอะอะเอด็ตะโรกัน เล้ียงกันอยา่งหรูหราฟุ่มเฟือย
และการไหว ้รู ปเคารพอนัเป็ นที ่ น่าเกลียด 4 เขาประหลาด
ใจท่ี บัดน้ี ท่านทัง้หลายไม่ ได้  ประพฤติ เหลวไหลมากเหมือน
อยา่งเขา เขาก็ กล ่าวรา้ยท่าน 5 คนเหล่าน้ันจะต้องใหก้าร
แก่ พระองค์  ผู้  พร ้อมแล้ วท ่ีจะทรงพิพากษาทัง้คนเป็นและ
คนตาย 6  ด้วยเหตุ น้ี  เอง ข่าวประเสรฐิ จึง ได้ประกาศแม้ 
แก่  คนที ่ตายไปแล้ว เพื่อเขาจะได้ ถู กพิพากษาตามอยา่ง
มนษุย์ในเน้ือหนัง  แต่  มี  ช ีวิตอยู่ตามอยา่งพระเจ้าฝ่ายจิต
วญิญาณ 7  แต่  สิ ่งทัง้ปวงใกล้จะถึงวาระท่ีสุดแล้ว  เหตุ ฉะน้ัน
ท่านทัง้หลายจงสําแดงกิรยิาเสงีย่มเจียมตัว และจงเฝ้า
ระวงัในการอธษิฐาน 8 ยิง่กวา่อะไรทัง้หมดก็จงรกัซ่ึ งก ัน
และกันให ้มาก ด้วยวา่ความร ักก ็ปกปิดความผิดไว ้มาก
หลาย 9 ท่านทัง้หลายจงต้อนรบัเล้ียงดูซ่ึ งก ันและกันโดย
ไม่ บ่น 10 ตามซ่ึงทุกคนได้รบัของประทานแล้ว  ก็  ให ้ เจ ือจาน
ของประทานน้ันแก่ กันและกัน เหมือนอยา่งเจ้าหน้าท่ีอนัดี
สําหรบัพระคุณต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้าผู้ หน ่ึงผู้ใดจะกล่าว
สัง่สอน  ก็  ให ้ กล ่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรบั
การปรนนิบั ติ  ก็  ให ้ ปรนนิบัติ ตามกําลังซ่ึงพระเจ้าทรงโปรด
ประทานน้ัน เพื่อวา่พระเจ้าจะทรงได้รบัเกียรติในการทัง้
ปวงโดยพระเยซู ครสิต์ การสรรเสรญิและไอศวรรยานภุาพ
จงมี แด่  พระองค์ ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน

 ผู้ เชื่อจงอยา่ท้อใจ
12 ท่าน ท่ี รกั อยา่ ประหลาด ใจ ท่ี ท่าน ต้อง ได้ รบั ความ

ทุกขย์ากอยา่งแสนสาหสัเป็นการลองใจ เหมือนหน่ึงวา่เหตุ 
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การณ์ อนัประหลาดได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน 13  แต่ วา่ท่านทัง้หลาย
จงชื่นชมยนิดีในการท่ีท่านได้ มี ส่วนรว่มในความทุกข์ยาก
ของพระครสิต์ เพื่อวา่เม่ือสงา่ราศีของพระองค์ปรากฏขึ้น
ท่านทัง้หลายก็จะได้ ชื่นชมยนิดี เป็ นอ ันมากด้วย 14 ถ้าท่าน
ถู กด ่าวา่เพราะพระนามของพระครสิต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วย
วา่พระวญิญาณแหง่สงา่ราศีและของพระเจ้าทรงสถิตอยู่
กั บท ่าน ฝ่ายเขาก็ กล ่าวรา้ยพระองค์  แต่ ฝ่ายท่านก็ถวาย
เกียรติยศแด่ พระองค์ 15  แต่ วา่อยา่ให ้มี  ผู้ ใดในพวกท่านได้
รบัโทษฐานเป็นฆาตกร หรอืเป็นขโมย หรอืเป็นคนทํารา้ย
หรอื เป็น คน ท่ี เท ่ียว ยุ ่งก ับ ธุระ ของ คน อื่น 16  แต่ ถ้า ผู้ ใด
ถูก การ รา้ย เพ ราะเป็ นคร ิส เตียน  ก็ อยา่ ให ้ผู้ น้ั นม ีความ
ละอายเลย  แต่  ให ้เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า เพราะ
เหตุ น้ัน 17 ด้วยวา่ถึงเวลาแล้ วท ่ีการพิพากษาจะต้องเริม่
ตัง้ต้ นที ่ครอบครวัของพระเจ้า และถ้าการพิพากษาน้ันเริม่
ต้ นที ่พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่ เชื่อฟัง
ข่าวประเสรฐิของพระเจ้าจะเป็นอยา่งไร 18 และถ้าคนชอบ
ธรรมจะรอดพ้นไปได้อยา่งยากเยน็แล้ว คนอธรรมและคน
บาปจะไปอยู ่ท่ีไหน 19  เหตุ  ฉะน้ัน  ให ้คนทัง้หลายท่ีทนความ
ทุกข์ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากจิตวญิญาณ
ของตนไว้กับพระองค์ด้วยการประพฤติ ดี เหมือนหน่ึงฝาก
ไวกั้บพระองค์ ผู้ ทรงสรา้งอนัสัตย ์ซ่ือ 

5
จงเตรยีมพรอ้มสําหรบัการเสด็จมาของพระครสิต์

1 ข้าพเจ้า จึงตักเตือนบรรดาผู้ปกครองในพวกท่านทัง้
หลาย ในฐานะท่ีข้าพเจ้าก็เป็นผู้ปกครองคนหน่ึงเช ่นก ัน
และเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระครสิต์ และมี
ส่วน ท่ีจะรบัสงา่ราศีอนัจะมาปรากฏภายหลั งด ้วย 2 จง
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เล้ียง ฝูงแกะของพระเจ้า ท่ี อยู ่กั บท ่าน จงเอาใจใส่ ดูแล  
ไม่ใช ่ด้วยความฝืนใจ  แต่ ด้วยความเต็มใจ  ไม่ใช ่ด้วยการ
เหน็แก่ ทรพัย ์ สิ ่งของอนัเป็นมลทิน  แต่ ด้วยใจพร ้อม 3 และ
ไม่ ใช ่เหมือนเป็นเจ้านายท่ี ข่มขี่  ผู้ สืบทอดของพระเจ้า  แต่ 
เป็นแบบอยา่งแก่ ฝูงแกะ น้ัน 4 และเม่ือพระผู้ เล้ียงใหญ่
จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทัง้หลายจะรบัมงกุฎแหง่สงา่ราศี 
ท่ี รว่งโรยไม่ ได้  เลย 5  ในทํานองเดียวกัน ท่าน ท่ีออ่นอาวุ 
โส  ก็ จงยอมตามผู้ อาวุโส อ ันที ่ จร ิงให้ท่านทุกคนคาดเอว
ไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบั ติ ต่ อก ันและกัน ด้วยวา่
พระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่าน้ั นที ่ถือตัวจองหอง  แต่  พระองค์ 
ทรง ประทาน พระคุณ แก่ คน ทัง้ หลาย ท่ี ถ่อม ใจ ลง 6  เหตุ  
ฉะน้ัน ท่านทัง้หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหตัถ์อนัทรง
ฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้นเม่ือถึง
เวลาอนัควร 7 จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่าน
ไว้กับพระองค์ เพราะวา่พระองค์ทรงหว่งใยท่านทัง้หลาย
8 ท่านทัง้หลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวงัระไวให ้ดี ด้วย
วา่ศั ตรู ของท่าน คือพญามาร วนเวยีนอยู่รอบๆดุจสิงโต
คําราม  เท ่ียวไปเสาะหาคนท่ีมันจะกั ดก ินได้ 9 จงต่อสู้กับ
ศั ตรู น้ันด้วยตัง้ใจมัน่คงในความเชื่อ โดยรู ้อยู ่วา่ความยาก
ลําบากอยา่งน้ั นก ็ มี  แก่ พวกพี่ น้องทัง้หลายของท่านท่ี อยู ่
ในโลกเชน่เดียวกัน 10 และพระเจ้าแหง่บรรดาพระคุณทัง้
ปวง  ผู้  ได้ ทรงเรยีกใหเ้ราทัง้หลายเข้าในสงา่ราศี นิรนัดร ์ของ
พระองค์โดยพระเยซู ครสิต์ ครัน้ท่านทัง้หลายทนทุกข์ อยู ่ 
หน ่อยหน่ึงแล้ว  พระองค์ เองจะทรงโปรดให้ท่านทัง้หลาย
ถึงท่ี สําเรจ็  ให ้ตั ้งม ่ันคง  ให ้ท่านมีกําลังมากขึ้น และทรงให้
ท่านมีพื้นฐานมัน่คง 11 ขอสงา่ราศีและไอศวรรยานุภาพ
จงมี แด่  พระองค์ ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน 12 ข้าพเจ้า ได้ 
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เข ียนอยา่งยอ่ๆมาถึงท่านทัง้หลายผ่านทางสิลวานัส ซ่ึง
ข้าพเจ้าถือวา่เป็นพีน้่องท่ี สัตย ์ซ่ือคนหน่ึง เม่ือเตือนสติและ
เป็นพยานแก่ท่านทัง้หลายวา่ พระคุณน้ันเป็นพระคุณท่ี แท้  
จร ิงของพระเจ้า ซ่ึงท่านทัง้หลายก็ยนืหย ัดอย ู่ในพระคุณ
น้ัน 13 ครสิตจักรท่ีเมืองบาบิ โลน ซ่ึงทรงเลือกไวเ้ชน่เดียวกั 
นก ั บท ่านทัง้หลาย ฝากความคิดถึงมายงัท่าน และมาระโก
บุตรชายของข้าพเจ้าก็ฝากความคิดถึงมายงัท่านด้วย 14จง
ทักทายกันด้วยธรรมเนียมจุบอนัแสดงความรกัต่ อก ัน ขอ
สันติสุขดํารงอยู่กั บท ่านทัง้หลายท่ี อยู ่ในพระเยซู ครสิต์ เอ
เมน
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