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จดหมาย จาก
เปโตร

ฉบับ ต้ี น่ึง
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปโตร ผู้ เป๋น อคัร ทูต ต๋าม ต้ี 

ต้าน บอก ใน กํา ตัก๊ตวาย ของ จดหมาย คริสตจักร สมัย ยุค 
แรก ยอมฮบั วา่ เปโตร เป๋น ผู้ เขียน ใน บท ต้ี 5:12 มี เขียน บอก 
วา่ เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ผ่าน ตาง ลายมือ ของ สิลวานั
ส ( ฮอ้ง แหม จ้ือ วา่ สิลาส ) เขา เป๋น เป้ือน ของ เปาโล ผู้ เป๋น อคัร
ทูต กับ เกย เตียว ตาง กับ เปาโล ใน ก๋าน ไป บอก ข่าวดี เป๋น บาง 
เต้ือ ( กิจก๋าน 15:40 ) เปโตร คง จะ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี หละ
หวา่ง ป๋ี ค�ศ� 64 เถิง 68

เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี อยู ่ใน แควน้ 
ปอนทัส แควน้ กาลาเทีย แควน้ คัปปาโดเซีย แควน้ เอเชยี
กับ แควน้ บิธเีนีย แควน้ หมู่ น้ี อยู ่ใน ภาค ตะวนัตก เฉียง เหนือ 
ของ แควน้ เอเชยี ติด กับ ทะเล ดํา เซิง่ สมัย น้ี เป๋น ส่วน น่ึง ใน 
ประเทศ ตุรกี หมู่ ผูเ้จ้ือ หมู่ น้ี ส่วน ใหญ่ เป๋น คน ต่างจ้าด เปโตร 
เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี โดย หื้อ สิลวานัส เขียน ต๋าม ต้ี เปโตร อู้
ต๋อน ต้ี ตึง สอง อยู ่ใน กรุง โรม

เปโตร หื้อ กํา๋ลังใจ๋ หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ ์ต้ี เยยีะ 
หื้อ พระเจ้า เปิงใจ๋ แม้วา่ จะ อยู ่ต้ามก๋าง ความ ตุ๊กยาก เปโตร 
ตักเตือ๋น หมู่ เขา วา่ หมู่ เขา มี ความ หวงั อนั ยิง่ใหญ่ แล้ว ยอ้น 
ได้ เจ้ือ วางใจ๋ พระเยซู ครสิต์ ต้าน ก็ ตักเตือ๋น ตวย แหม วา่ จีวติ 
ของ คน ต้ี ซ่ือสัตย ์ต่อ พระเยซู ครสิต์ ก็ จะ ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก
อยา่ง ความ ตุ๊กยาก ต้ี พระเยซู ได้ ปะ น้ัน เป๋น ตัว๋อยา่ง หื้อ กับ ผู้
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เจ้ือ เปโตร ตักเตือ๋น หมู่ เขา วา่ พระครสิต์ จะ ป๊ิก มา แล้ว ผูเ้จ้ือ 
ต้อง เกียม พรอ้ม สําหรบั ก๋าน ป๊ิก มา ของ พระองค์ โดย ฮบัใจ๊ ป้ี
น้อง ผู้เจ้ือ กับ หื้อ ฮกั กัน๋

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก เปโตร อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์

เถิง คน ต้ี เป๋น เหมือน คน ต่างด้าว ของ โลก น้ี ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก 
ไว้ ต้ี ได้ แตก ขะแล ขะแจ ไป อยู ่ต๋าม แควน้ ปอนทัส แควน้ กา
ลาเทีย แควน้ คัปปาโดเซีย แควน้ เอเชยี กับ แควน้ บิธีเนีย
2 ต๋าม ต้ี พระเจ้า พระบิดา ได้ กํา๋หนด ไว ้เมิน แล้ว พระองค์ หื้อ 
พระวญิญาณ ซ่วย ล้าง หมู่ ต้าน หื้อ บรสุิทธิ์ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ 
เจ้ือฟัง พระเยซู ครสิต์ กับ ได้ เข้า เป๋น คน ของ พระองค์ โดย 
เลือด ของ พระเยซู ครสิต์ก

ขอ พระเจ้า โผด หื้อ พระคุณ ตึง สันติสุข กับ หมู่ ต้าน นัก ขึ้น 
เต๊อะ

เฮา มี ความ หวงั
3 สรรเสรญิ พระเจ้า พระบิดา ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ

ผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา ยอ้น ความ เมตต๋า อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ 
ต้ี เยยีะ หื้อ เฮา ได้ เกิด ใหม่ โดย ก๋าน เยยีะ หื้อ พระเยซู เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย จีวติ ของ เฮา จึง มี ความ หวงั ต้ี แน่นอน 4 กับ 
พระเจ้า ได้ เก็บ มรดก ไว ้หื้อ กับ หมู่ ต้าน แล้ว ใน สวรรค์ เป๋น 
มรดก ต้ี บ่ มี วนั เสียหาย เน่า เป่ือย กาวา่ จ๋าง หาย ไป 5 ยอ้น 
หมู่ ต้าน เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า พระองค์ จึง ปกป้อง หมู่ ต้าน โดย 
ฤทธิ ์เดช อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ จ๋น กวา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั 
ความ รอด ต้ี จะ เปิดเผย ใน วนั สุดต๊าย น้ัน 6 เรือ่ง น้ี เยยีะ หื้อ หมู่ 
ต้าน มี ความ จ้ืนจมยนิดี นัก ขนาด เถิงแม้ วา่ บ่าเด่ียว น้ี จํา๋เป๋
ก 1:2 1:2 อพย� 24:3-8



1 เปโตร 1:7 iii 1 เปโตร 1:12

น จะ ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก ใน ก๋าน ทดลอง ต่าง ๆ สัก หวา่ง 
น่ึง 7 เป้ือ ทดสอบ วา่ หมู่ ต้าน มี ความ เจ้ือ แต๊ ๆ เซิง่ ความ เจ้ือ ต้ี 
แต๊ จรงิ ก็ มี ก้า นัก เหลือ คํา ขนาด คํา ต้ี เส่ือม สลาย ได้ ยงั ต้อง 
ถูก เผา ไฟ เป้ือ หื้อ เป๋น คํา ต้ี บรสุิทธิ์ ความ เจ้ือ ของ หมู่ ต้าน ก็ 
ต้อง ถูก ทดสอบ เหมือน กัน๋ เม่ือ ผ่าน ก๋าน ทดสอบ ได้ แล้ว หมู่ 
ต้าน ก็ จะ ได้ ฮบั ก๋าน ยกยอ่ง ความ ยิง่ใหญ่ กับ เกียรติ ใน วนั ต้ี 
พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก มา สําแดง ตัว๋ หื้อ กู้ คน หนั 8 เถิงแม้ วา่ หมู่ 
ต้าน บ่ เกย หนั พระเจ้า แต่ หมู่ ต้าน ก็ ยงั ฮกั พระองค์ ต๋อน น้ี หมู่ 
ต้าน ก็ ยงั บ่ หนั พระองค์ แต่ หมู่ ต้าน ก็ เจ้ือ วางใจ๋ พระองค์ กับ มี 
ความ สุข ตึง ความ จ้ืนจมยนิดี จ๋น เส้ียง สุด กํา อู ้ใด จะ มา เผียบ
9ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน ก่ําลัง ได้ฮบั เป้าหมาย ของ ความ เจ้ือ แล้ว คือ 
ก๋าน รอด ป๊น บาป โต้ษ

10 ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ได้ ต วาย ตัก๊ เถิง 
พระคุณ ของ พระเจ้า ต้ี หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั หมู่ เขา ก็ ฮ ิเซาะ หา 
เก่ียวกับ ความ รอด น้ี อยา่ง ละเอยีด ถ่ี ถ้วน 11 พระวญิญาณ 
ของ พระครสิต์ ต้ี อยู ่ใน ตัว๋ หมู่ เขา บอก หมู่ เขา ไว ้ล่วงหน้า วา่
พระครสิต์ จะ มี ความ ตุ๊ก ทรมาน แล้ว ปาย หลัง พระองค์ จะ ได้ 
ฮบั เกียรติ หมู่ เขา อยาก จะ ฮู ้วา่ เรือ่ง น้ี จะ เกิด ขึ้น จาใด แล้ว 
เวลา น้ัน จะ เกิด ขึ้น เม่ือ ใด 12 แต่ พระเจ้า ได้ เปิดเผย หื้อ หมู่ 
เขา ฮู ้วา่ สิง่ ต้ี หมู่ เขา อู ้เถิง ตึงหมด น้ัน ก็ บ่ ใจ้ เป้ือ หมู่ เขา แต่ 
เป้ือ หมู่ ต้าน แล้ว บ่าเด่ียว น้ี ก็ มี คน บอก ข่าวดี น้ี กับ หมู่ ต้าน 
โดย ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ต้ี พระเจ้า หื้อ จาก 
สวรรค์ ขนาด ทูตสวรรค์ ยงั ใค่อยาก จะ ฮู ้เรือ่ง น้ี เลย

หื้อ มี จีวติ ต้ี บรสุิทธิ ์เหมือน พระเจ้า
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13 ยอ้น จา อัน้ หมู่ ต้าน ต้อง เกีย ม ตัว๋ เกีย ม ใจ๋ หื้อ ดี หื้อ 
ควบคุม ตัว๋ เก่า ไว้ กับ หื้อ ตัง้ ความ หวงั ตึงหมด ไป ต้ี พระคุณ 
ของ พระเจ้า ต้ี หมู่ ต้าน จะ ได้ฮบั ใน วนั ต้ี พระเยซู ครสิต์ ป๊ิก มา 
สําแดง ตัว๋ หื้อ กู้ คน หนั 14 หื้อ เป๋น เหมือน ลูก ๆ ต้ี เจ้ือฟัง ป้อ
แม่ หา้ม เยยีะ ต๋าม ตัณ๋หา เหมือน อยา่ง ต๋อน ต้ี หมู่ ต้าน ยงั บ่ ฮู้
จัก พระเจ้า ตะก่อน 15 แต่ หื้อ จีวติ ของ ต้าน บรสุิทธิ ์กู้ อยา่ง 
เหมือน พระเจ้า ผู้ ต้ี ฮอ้ง ต้าน มา เป๋น คน บรสุิทธิ ์น้ัน 16 เหมือน 
ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ คัมภีร ์วา่ �หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น คน บรสุิทธิ์
ยอ้น วา่ เฮา บรสุิทธิ�์ข 17หมู่ ต้าน ฮอ้ง พระเจ้า วา่ �พระบิดา�
พระองค์ เป๋น ผู้ ต้ี ตัดสิน ต๋าม สิง่ ต้ี คน เยยีะ โดย บ่ หนั แก่ หน้า ใผ
จาอัน้ ก็ หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ อยา่ง เก๋งกัว๋ พระเจ้า ใน ต๋อน ต้ี ยงั 
อยู ่ใน โลก น้ี 18 หมู่ ต้าน ฮู ้วา่ พระองค์ บ่ ได้ ใจ๊ สิง่ ต้ี เส่ือม สลาย 
ได้ อยา่ง เงนิ กาวา่ คํา เป๋น ก้า ไถ่ หื้อ หมู่ ต้าน มี อสิระ จาก ก๋าน 
ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ มี ประโยชน์ ต้ี สืบ ต่อ ๆ กัน๋ มา จาก ป้อ อุย๊ แม่ หม่อน
19 แต่ ใจ๊ เลือด ของ พระครสิต์ ต้ี มี ก้า นัก ขนาด ต้ี เป๋น เหมือน 
เลือด ของ ลูก แกะ ต้ี บ่ มี ต้ี ติ เลย 20 พระเจ้า ได้ เลือก พระองค์ ไว ้
ก่อน สรา้ง โลก น้ี แล้ว แต่ ต้ี ก้าหา หื้อ พระองค์ มา แสดง ตัว๋ ใน 
ยุค สุดต๊าย น้ี ก็ เป้ือ หมู่ ต้าน 21 โดย ตาง พระครสิต์ น้ี ละ หมู่ 
ต้าน จึง มา เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า ผู้ ต้ี เยยีะ หื้อ พระครสิต์ เป๋น ขึ้น 
จาก ความ ต๋าย กับ หื้อ เกียรติ พระองค์ ตวย จาอัน้ ความ เจ้ือ 
กับ ความ หวงั ของ หมู่ ต้าน ก็ เลย อยู ่ใน พระเจ้า

22 เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ เจ้ือ ฟัง ความ จรงิ น้ัน๑ หมู่ ต้าน ก็ ได้ ซ่วย 
ล้าง ตัว๋ เก่า หื้อ บรสุิทธิ ์แล้ว ก็ เลย มี ความ ฮกั หื้อ กับ ป้ีน้อง ผู้
เจ้ือ อยา่ง จรงิใจ๋ ยอ้น จาอัน้ หื้อ ฮกั กัน๋ จาก ใจ๋ แต๊ ๆ เน่อ 23ยอ้น 
ข 1:16 1:16 ลนต� 11:44-45; 19:2 ๑ 1:22 1:22 ความ จรงิ น้ัน อา้งเถิง
ก๋าน สอน เรือ่ง พระเยซู ต้ี เป๋น ความ จรงิ
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วา่ หมู่ ต้าน ได้ เกิด ใหม่ แล้ว จาก ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต้ี มี จีวติ 
ตลอด ไป บ่ ใจ้ จาก คน ต้ี มี วนั ต๋าย 24 เหมือน กับ ต้ี มี เขียน ไว ้ใน 
พระคัมภีร ์วา่
� คน กู้ คน ก็ เป๋น เหมือน หญ้า

เกียรติ ของ หมู่ เขา ก็ เป๋น เหมือน ดอก หญ้า
หญ้า ต๋าย ดอก มัน ก็ หลุด หลวะ ไป

25 แต่ ถ้อยกํา ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า จะ อยู ่ตลอดไป �ค
ถ้อยกํา น้ี ก็ คือ ข่าวดี ต้ี มี คน มา บอก หื้อ หมู่ ต้าน ฮู ้แล้ว

2
1 ยอ้น จาอัน้ หื้อ หมู่ ต้าน เอา สิง่ ต้ี บ่ ดี กู้ อยา่ง ขวา้ง เหยี ตึง 

ก๋าน จุล่าย กู้ แบบ ความ หน้า ซ่ือ ใจ๋ ก๊ด ก๋าน ข๋อย กัน๋ กับ ใส่ฮา้ย 
ป้าย สี กัน๋ 2 หื้อ เป๋น อยา่ง หละออ่น หน้อย ต้ี ใค่ อยาก กิน๋ นม 
ฝ่าย วญิญาณ ต้ี บรสุิทธิ ์เป้ือ หมู่ ต้าน จะ ได้ เติบใหญ่ ฝ่าย จิต
วญิญาณ ขึ้น แล้ว ฮบั ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ 3 หมู่ ต้าน ก็ ได้ 
จิม แล้ว ลอ วา่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า น้ัน ดี มอกใด

พระเยซู เป๋น ศิลา ต้ี มี จีวติ
4 หื้อ มา หา พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น ศิลา ต้ี มี จีวติ อยู ่เต๊อะ เถิงแม้ 

คน ใน โลก เกย บ่ ยอมฮบั ศิลา น้ี แต่ พระองค์ ก็ เป๋น ศิลา ต้ี มี ก้า 
นัก ขนาด ใน สายต๋า ของ พระเจ้า ผู้ ต้ี ได้ เลือก พระองค์ มา 5 หมู่ 
ต้าน ก็ เป๋น ศิลา ต้ี มี จีวติ อยู ่เหมือน กัน๋ ต้ี พระองค์ ก่ําลัง เอา มา 
ก่อสรา้ง เป๋น วหิาร ฝ่าย วญิญาณ เป้ือ เป๋น ปุโรหติ ต้ี บรสุิทธิ์
เยยีะ หน้า ต้ี ถวาย เครือ่ง ปู่จา ฝ่าย จิตวญิญาณ ต้ี พระเจ้า ปอ
ใจ๋ กับ ฮบั ไว ้ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ 6อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่
�ผ่อ ลอ เฮา วาง ศิลา ก้อน น่ึง ไว ้ใน เมือง ศิโยน
ค 1:25 1:25 อสย� 40:6-8
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เป๋น ศิลามุมเอก ต้ี มี ก้า นัก ขนาด เซิง่ ได้ เลือก ไว ้แล้ว
กับ ใผ ต้ี เจ้ือ พระองค์ ผู้ ต้ี เป๋น ศิลา ก้อน น้ัน

ก็ จะ บ่ ผิดหวงั เลย�ฅ
7 ยอ้น จาอัน้ พระองค์ ก็ มี ก้า นัก ขนาด สําหรบั หมู่ ต้าน ต้ี เจ้ือ
แต่ สําหรบั คน ต้ี บ่ เจ้ือ น้ัน ก็ เป๋น อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระ
คัมภีร ์วา่
�ศิลา ต้ี สล่า แป๋ง เฮอืน เอา ขวา้ง ไป แล้ว น้ัน

ป๋ากฏ วา่ เป๋น ศิลามุมเอก�ฆ
8 กับ มี เขียน ตวย วา่
�เป๋น ศิลา ต้ี เยยีะ หื้อ คน ตังหลาย ข้อง สะดุด

กับ เป๋น ศิลา ต้ี เยยีะ หื้อ คน ต้าว�๒
ต้ี หมู่ เขา ข้อง สะดุด น้ัน ยอ้น หมู่ เขา บ่ เจ้ือ ฟัง ถ้อย กํา ของ 
พระเจ้า ก็ เป๋น ไป ต๋าม ต้ี พระเจ้า ได้ กํา๋หนด ไว ้แล้ว

9 แต่ ต้าน เป๋น หมู่ คน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก แล้ว เป๋น ปุโรหติ 
ของ พระเจ้า เป๋น จ้าด ต้ี บรสุิทธิ ์กับ เป๋น คน ของ พระเจ้า ต้ี 
พระองค์ ได้ คัดเลือก ไว ้โดย เฉพาะ เป้ือ หื้อ หมู่ ต้าน ออก ไป 
บอก เถิง ก๋าน งาน อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ เซิง่ เป๋น ผู้ ต้ี ได้ ฮอ้ง 
หมู่ ต้าน ออก มา จาก ความ มืด แล้ว เข้า ไป หา ความ เป่งแจ้ง ต้ี 
น่า อศัจ๋รรย ์ของ พระเจ้า 10 ตะก่อน หมู่ ต้าน บ่ ได้ เป๋น คน ของ 
พระเจ้า กับ บ่ ฮู้จัก ความ เมตต๋า ของ พระองค์ แต่ บ่าเด่ียว น้ี 
หมู่ ต้าน เป๋น คน ของ พระองค์ แล้ว กับ ได้ฮบั ความ เมตต๋า จาก 
พระองค์ แล้ว ตวยง

ใจ๊ จีวติ หื้อ เป๋น ตัว๋อยา่ง ต้ี ดี
11 เป้ือน ๆ ต้ี ฮกั เหย ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น 

เหมือน คน ต่างถิน่ กับ เป๋น คน ต่างด้าว ของ โลก น้ี หื้อ ต้าน หนี 
จาก กิเลส ตัณ๋หา ของ เน้ือหนัง ต้ี ต่อ สู้ กัน๋ กับ จิต วญิญาณ ของ 
ฅ 2:6 2:6 อสย� 28:16 ฆ 2:7 2:7 สดด� 118:22 ๒ 2:8 2:8 อสย�
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ต้าน หื้อ ได้ 12 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ แต่ ความ ดี ต้ามก๋าง หมู่ คน 
ต้ี บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า เป้ือ วา่ เม่ือ หมู่ เขา ใส่ ฮา้ย วา่ หมู่ ต้าน เยยีะ บ่ ดี
หมู่ เขา ก็ จะ หนั เถิง ความ ดี ของ หมู่ ต้าน แล้ว ก็ จะ ได้ สรรเสรญิ 
พระเจ้า ใน วนั ต้ี พระองค์ มา

13 เป้ือ หนั แก่ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ยอม อยู ่
ใต้ อาํนาจ ของ ผู้ ต้ี มี อาํนาจ กู้ อยา่ง บ่ วา่ จะ เป๋น จักรพรรดิ ผู้ มี 
อาํนาจ สูงสุด 14 กาวา่ เจ้าเมือง ต่าง ๆ ต้ี จักรพรรดิ น้ัน ส่ง มา 
หื้อ ลงโต้ษ คน ต้ี เยยีะ บ่ ดี กับ ยกยอ่ง คน ต้ี เยยีะ ดี 15 ยอ้น วา่ 
พระเจ้า ต้องก๋าน หื้อ หมู่ ต้าน ยา้ง ปาก คน งา่ว ต้ี อู ้บ่ มี สาระ โดย 
ก๋าน เยยีะ ดี 16หื้อ หมู่ ต้าน ใจ๊ จีวติ อยา่ง อสิระ แต่ หา้ม ใจ๊ ความ 
มี อสิระ น้ี มา เป๋น ข้ออา้ง ใน ก๋าน เยยีะ บ่ ดี แต่ หื้อ ใจ๊ จีวติ อยา่ง ผู้ 
ฮบัใจ๊ ของ พระเจ้า 17 ต้อง หื้อ เกียรติ กู้ คน ต้อง ฮกั ป้ีน้อง ผูเ้จ้ือ 
ตวย กัน๋ ต้อง เก๋งกัว๋ พระเจ้า กับ ต้อง หื้อ เกียรติ กษัตรยิ ์ของ 
ตัว๋ ตวย

ก๋าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก
18 หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น คน ฮบัใจ๊ ก็ หื้อ ยอม เคารพ เจ้ือฟัง เจ้านาย 

ของ ตัว๋ บ่ ใจ้ ยอม เจ้ือฟัง เจ้านาย ต้ี ดี กับ มี น้ําใจ๋ เต้าอัน้ แต่ หื้อ 
ยอม เจ้ือฟัง เจ้านาย ต้ี เหีย้ม ตวย 19 ใผ ต้ี ยอม ทน กับ ความ ตุ๊ก
ยาก ต้ี บ่ ยุติธรรม พระเจ้า ก็ จะ ป๋ัน ปอน คน น้ัน ยอ้น วา่ ก๋าน 
เยยีะ จาอี ้เป๋น สิง่ ต้ี พระเจ้า ปอใจ๋ 20 ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ผิด 
แล้ว อดทน ต่อ ก๋าน โดน บุบ โดน เฆ่ียน มัน น่า ยกยอ่ง ตัด๊ ใด
แต่ ก๋าน ต้ี หมู่ ต้าน อดทน ต่อ ความ ตุ๊กยาก ยอ้น เยยีะ ดี ก็ เป๋น ต้ี 
ปอใจ๋ ของ พระเจ้า 21 พระเจ้า ฮอ้ง หมู่ ต้าน มา ก็ เป้ือ หื้อ อดทน 
ต่อ ความ ตุ๊กยาก เหมือน กับ ต้ี พระครสิต์ ยอม อดทน เป้ือ หมู่ 
ต้าน พระองค์ ก็ ได้ เป๋น ตัว๋อยา่ง หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ ต๋าม แล้ว
22 พระองค์ บ่ เกย เยยีะ บาป กับ บ่ อู ้จุ ใผ
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23 เม่ือ มี ใผ อู ้ดู แควน พระองค์ พระองค์ ก็ บ่ เกย ตอบโต้ หมู่ เขา
เม่ือ พระองค์ ได้ฮบั ความ ตุ๊ก พระองค์ ก็ บ่ เกย ขู่ วา่ จะ แก้แค้น 
ใผ แต่ พระองค์ ได้ มอบ กู้ เรือ่ง ไว ้หื้อ กับ พระเจ้า ผู้ ต้ี ตัดสิน 
อยา่ง ยุติธรรม 24 พระองค์ ใจ๊ ตัว๋ ของ พระองค์ แบก บาป ของ 
หมู่ เฮา ไว ้บน ไม้ ก๋าง เขน น้ัน เป้ือ หมู่ เฮา จะ ได้ ต๋าย จาก ความ 
บาป แล้ว ใจ๊ จีวติ ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม หมู่ ต้าน ได้ฮบั ก๋าน ฮกั
ษา หื้อ หาย ก็ ยอ้น แผล จาก ตัว๋ พระองค์ น้ี ละ 25 ตะก่อน หมู่ 
ต้าน เกย เหมือน แกะ ต้ี หลง ตาง ไป แต่ บ่าเด่ียว น้ี ได้ ป๊ิก มา หา 
คน เล้ียง แกะ ต้ี เป๋น ผู้ ผ่อกอย จิตวญิญาณ ของ หมู่ ต้าน แล้ว

3

หน้าต้ี ของ ผัว กับ เมีย
1 ส่วน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น เมีย ก็ เหมือน กัน๋ หื้อ ยอม เจ้ือฟัง ผัว 

ของ ตัว๋ เป้ือ วา่ ถ้า มี ผัว ของ บาง คน ต้ี บ่ เจ้ือ ฟัง ถ้อยกํา ของ 
พระเจ้า เม่ือ หมู่ เขา หนั จีวติ ต้ี ดี งาม ของ หมู่ ต้าน ก็ จะ เยยีะ หื้อ 
หมู่ เขา มา เจ้ือ วางใจ๋ พระเจ้า ได้ โดย ต้ี หมู่ ต้าน บ่ จํา๋เป๋น ต้อง อู ้
อะหยงั เลย 2 ยอ้น หมู่ เขา ได้ หนั วา่ จีวติ ของ หมู่ ต้าน บรสุิทธิ ์
กับ มี ใจ๋ ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า 3 ความ งาม ของ หมู่ ต้าน บ่ ควร มา 
จาก ภาย นอก อยา่ง แป๋ง ผม งาม ๆ ใส่ แก้ว แหวน เงนิ คํา กา
วา่ ใส่ เส้ือผ้า รากา แปง ๆ 4 แต่ หื้อ งาม มา จาก จิตใจ๋ เป๋น สิง่ ต้ี 
บ่ มี วนั หาย ไป คือ มี ใจ๋ สุภาพ ออ่นน้อม สงบ เสงีย่ม เซิง่ เป๋น 
สิง่ ต้ี มี ก้า นัก ใน สายต๋า ของ พระเจ้า 5 หมู่ แม่ญิง สมัย ตะก่อน 
ต้ี เจ้ือ พระเจ้า กับ เป๋น ผู้ บรสุิทธิ ์ใน สายต๋า พระองค์ ก็ มี ใจ๋ งาม 
จาอี ้เหมือน กัน๋ คือ ยอม เจ้ือฟัง ผัว 6 เหมือน กับ นาง ซาราห ์



1 เปโตร 3:7 ix 1 เปโตร 3:12

เจ้ือฟัง อบัราฮมั กับ ฮอ้ง เขา วา่ �นาย ของ ข้าเจ้า� ถ้า ต้าน ตัง
หลาย เยยีะ ดี กับ บ่ กัว๋ อะหยงั หมู่ ต้าน ก็ จะ เป๋น เหมือน นาง๓

7 ส่วน หมู่ ต้าน ต้ี เป๋น ผัว ก็ เหมือน กัน๋ หื้อ อยู ่กิน๋ กับ เมีย 
อยา่ง หนัอกหนัใจ๋ กัน๋ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน มี กํา๋ ลัง นัก เหลือ หมู่ 
นาง หมู่ ต้าน ต้อง ยกยอ่ง หมู่ นาง ยอ้น วา่ พระเจ้า โผด เมตต๋า 
ยก จีวติ ของ หมู่ นาง หื้อ ได้ฮบั จีวติ นิรนัดร ์ฮว่ม กับ หมู่ ต้าน หื้อ 
เยยีะ จาอี ้เน่อ เป้ือ บ่ หื้อ มี อะหยงั มา เยยีะ หื้อ กํา อธษิฐาน ของ 
หมู่ ต้าน บ่ เป๋น ผล

ยอม ทน ตุ๊ก ยอ้น เยยีะ ดี
8 สุดต๊าย น้ี ขอ หื้อ หมู่ ต้าน เป๋น น้ํา น่ึง ใจ๋ เดียว กัน๋ หนัอก

หนัใจ๋ กัน๋ ฮกั กัน๋ เหมือน ป้ีน้อง มี ใจ๋ เมตต๋า กับ ฮู้ จัก ถ่อมใจ๋
9 ถ้า ใผ เยยีะ บ่ ดี ต่อ ต้าน ก็ หา้ม เยยีะ บ่ ดี ตอบ เขา กาวา่ ด่า คน ต้ี 
ด่า ต้าน แต่ หื้อ ป๋ัน ปอน หมู่ เขา แตน ยอ้น วา่ พระเจ้า ต้องก๋าน 
หื้อ หมู่ ต้าน เยยีะ จาอี้ แล้ว พระองค์ จะ ได้ ป๋ัน ปอน หื้อ หมู่ ต้าน
10 ยอ้น ใน พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�ใผ ใค่ อยาก มี ความ สุข กับ ได้ ปะ วนั ต้ี ดี ๆ

ก็ หา้ม ใจ๊ ลิน้ อู ้บ่ ดี กับ หา้ม ใจ๊ ปาก อู ้กํา จุ
11 หื้อ เลิก เยยีะ บาป แล้ว หนั มา เยยีะ ดี

หื้อ เซาะ หา สันติสุข แล้ว ติดต๋าม สันติสุข น้ัน ไป
12 ยอ้น ต๋า ของ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า ผ่อกอย กู้ คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม 

ธรรม
กับ หู ของ พระองค์ ก็ ฟัง กํา อธษิฐาน ของ เขา

แต่ หน้า ของ พระองค์ จะ หนั มา ต่อสู้ กับ หมู่ ต้ี เยยีะ บ่ ดี 
น้ัน�จ

๓ 3:6 3:6 ถ้า แป๋ ตรง กับ ภาษา กรกี จะ เป๋น �ลูกสาว ของ นาง� จ 3:12 3:12
สดด� 34:12-16
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13 ถ้า หมู่ ต้าน ตัง้ ใจ๋ แต๊ ๆ ต้ี จะ เยยี ะ ดี ใผ จะ เยยี ะ ฮา้ย 
ต้าน ได้ 14 แต่ ถ้า หมู่ ต้าน จะ ต้อง โดน ค่ํา ยอ้น เยยีะ ต๋าม ใจ๋ 
พระเจ้า ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ บ่ ต้อง กัว๋ หมู่ เขา กับ บ่ ต้อง ก๊ึด นัก 
เน่อ 15 แต่ หื้อ ใจ๋ ของ ต้าน เคารพ นับถือ พระครสิต์ เป๋น องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า กับ เกียม ตัว๋ ตลอด เวลา ต้ี จะ ตอบ กําถาม ของ 
กู้ คน ต้ี มา ขอ หื้อ ต้าน อธบิาย เถิง ความ หวงั ต้ี หมู่ ต้าน มี 16 หื้อ 
ตอบ หมู่ เขา อยา่ง สุภาพ กับ เคารพ ออ่นน้อม หื้อ จิต สํานึก ใน 
ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน บรสุิทธิ์ เป้ือ วา่ เม่ือ มี คน มา อู ้ใส่ ฮา้ย ป้าย สี หมู่ 
ต้าน ทัง้ ๆ ต้ี หมู่ ต้าน เยยีะ ดี ใน ตาง ของ พระครสิต์ หมู่ เขา ก็ จะ 
ได้ ละอายใจ๋ ตัว๋เก่า 17 ยอ้น วา่ ถ้า เป๋น ต้ี เปิงใจ๋ ของ พระเจ้า ต้ี 
จะ หื้อ หมู่ ต้าน ได้ฮบั ความ ตุ๊ก ยอ้น ก๋าน เยยีะ ดี ก็ ยงั ดี เหลือ ได้
ฮบั ความ ตุ๊ก ยอ้น ก๋าน เยยีะ บ่ ดี 18 พระครสิต์ ตุ๊ก ทรมาน เป้ือ 
ฮบั โต้ษ บาป ของ หมู่ เฮา เต้ือ เดียว ก็ ปอ ละ คือ พระองค์ ผู้ ต้ี บ่ มี 
บาป ต๋าย แตน หมู่ คน บาป เป้ือ จะ ปา หมู่ เขา ไป หา พระเจ้า ตัว๋ 
ของ พระองค์ ถูก ฆ่า ต๋าย แต่ พระเจ้า โผด หื้อ จิตวญิญาณ ของ 
พระองค์ เป๋น ขึ้น มา มี จีวติ ใหม่ 19 กับ วญิญาณ ของ พระองค์ ก็ 
ได้ ไป เตสนา หื้อ กับ หมู่ วญิญาณ ตังหลาย ต้ี ถูก ขัง อยู่ 20 ต้ี สมัย 
ตะก่อน เมิน มา แล้ว วญิญาณ หมู่ น้ี บ่ เจ้ือฟัง พระเจ้า ต๋อน ต้ี 
โนอาห ์ต่อ เฮอื น้ัน พระเจ้า ก็ อดทน ถ้า หื้อ หมู่ เขา กลับใจ๋ จาก 
บาป แต่ ก็ มี ก้า แปด คน เต้าอัน้ ต้ี อยู ่ใน เฮอื แล้ว รอด จาก น้ํา
ท่วม 21 น้ํา น้ี ละ ต้ี ก๋าย เป๋น สัญลักษณ์ ของ พิธ ีบัพติศมา เซิง่ 
โดย พิธ ีน้ี ต้าน ได้ รอด ป๊น บาป โต้ษ แล้ว พิธ ีน้ี บ่ ใจ้ เป๋น ก๋าน 
ล้าง ขี้ เปอะ ออก จาก ตัว๋ แต่ เป๋น ก๋าน หื้อ สัญญา กับ พระเจ้า 
จาก จิต สํานึก ต้ี ดี ความ รอด ป๊น บาป โต้ษ จาอี ้เกิด ขึ้น ได้ โดย 
ก๋าน เป๋น ขึ้น จาก ความ ต๋าย ของ พระเยซู ครสิต์ 22 พระองค์ 
ได้ ขึ้น ไป บน สวรรค์ แล้ว อยู ่ตัง ขวา มือ ของ พระเจ้า พระองค์ 
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ปกครอง หมู่ ทูตสวรรค์ ตึงหมด หมู่ วญิญาณ ต้ี มี อาํนาจ กับ 
หมู่ ต้ี มี ฤทธิ ์เดช ตังหลาย

4
จีวติ ต้ี ได้ฮบั ก๋าน เป่ียนแปลง

1 จาอัน้ ใน เม่ือ ตัว๋ ของ พระครสิต์ ได้ ตุ๊ก ทรมาน หมู่ ต้าน ก็ 
ต้อง เกียม ตัว๋ หื้อ ดี โดย หื้อ ก๊ึด อยา่ง เดียว กับ พระองค์ ยอ้น วา่ 
ใผ ต้ี ตุ๊ก ทรมาน ตาง ตัว๋ ก็ ได้ เลิก เยยีะ บาป แล้ว 2 แล้ว หื้อ ใจ๊ 
จีวติ ต้ี เหลือ ต๋าม ความ ต้องก๋าน ของ พระเจ้า บ่ ใจ้ ต๋าม กิเลส 
ตัณ๋หา อยา่ง คน ทัว่ ไป 3 ยอ้น ตะก่อน หมู่ ต้าน ได้ ใจ๊ จีวติ อยา่ง 
คน ต้ี บ่ ฮูจั้ก พระเจ้า มา นักแก แล้ว คือ ป่อย ตัว๋ ต๋าม ตัณ๋หา มัว 
เมา ใน เรือ่ง ลามก เมา เหล้า เมายา มัว่สุม ตาง เพศ กิน๋เล้ียง 
วุน่วาย กัน๋ กับ นับถือ ฮูป เคารพ ต้ี น่า ขี้ จ๊ะ 4 คน หมู่ น้ี ก็ งดื วา่
เยยีะ หยงั หมู่ ต้าน บ่ ไป หลง ระเรงิ ตวย กัน๋ กับ หมู่ เขา หมู่ เขา 
เลย อู ้ดู แควน หมู่ ต้าน 5 แต่ หมู่ เขา จะ ต้อง ตอบ พระองค์ ผู้ ต้ี 
เกียม พรอ้ม จะ ตัดสิน กู้ คน ตึง คน ต้ี มี จีวติ อยู ่กาวา่ คน ต้ี ต๋าย 
ไป แล้ว ตวย 6 ยอ้น จาอี ้ก็ มี ก๋าน บอก ข่าวดี หื้อ กับ คน ต้ี ต๋าย 
ไป แล้ว ตวย เป้ือ หมู่ เขา จะ ได้ มี จีวติ ตาง จิตวญิญาณ อยา่ง 
พระเจ้า เถิงแม้ หมู่ เขา ถูก พระเจ้า ตัดสิน เหมือน อยา่ง คน ตัง
หลาย

ก๋าน ใจ๊ ของ ประทาน ต้ี พระเจ้า หื้อ มา
7 ใก้ เถิง วนั สิน้ โลก แล้ว หมู่ ต้าน ต้อง ตัง้ สติ ไว ้หื้อ ดี สงบ จิต 

สงบ ใจ๋ เป้ือ หมู่ ต้าน จะ อธษิฐาน ได้ 8 สิง่ ต้ี สําคัญ ต้ี สุด ก็ คือ 
หื้อ ฮกั กัน๋ นัก ๆ ยอ้น ความ ฮกั ยกโต้ษ บาป ต้ี นัก ขนาด ได้ 9 หื้อ 
ต้อนฮบั ขับสู้ กัน๋ อยา่ง เต๋ม ต้ี โดย บ่ จ่ม อะหยงั 10 ต๋าม ต้ี แต่ ละ 
คน ได้ฮบั ของ ประทาน จาก ของ ประทาน อนั หลากหลาย ของ 
พระเจ้า ก็ หื้อ ใจ๊ ของ ประทาน น้ัน ฮบัใจ๊ กัน๋ อยา่ง สัตยซ่ื์อ 11 ถ้า 
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ใผ มี ของ ประทาน ใน ก๋าน อู้ ก็ หื้อ อู ้เป๋น กํา ต้ี มา จาก พระเจ้า
ใผ ต้ี มี ของ ประทาน ตาง ฮบัใจ๊ ก็ หื้อ ฮบัใจ๊ อยา่ง สุด กํา๋ ลัง ต้ี 
พระเจ้า หื้อ มา เป้ือ วา่ กู้ คน จะ ได้ สรรเสรญิ พระเจ้า ผ่าน ตาง 
พระเยซู ครสิต์ จาก กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เยยีะ ขอ เกียรติ กับ 
ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระเจ้า ตลอดไป อาเมน

ยอ้น เป๋น ครสิเตียน จึง ต้อง ฮบั ความ ตุ๊ก
12 เป้ือน ๆ ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย บ่ ต้อง งดื ใน ความ ตุ๊ก ทรมาน 

ต้ี ก่ํา ลัง เกิด ขึ้น กับ หมู่ ต้าน มัน บ่ ใจ้ เรือ่ง แปลก อะหยงั แต่ 
เกิด ขึ้น เป้ือ เป๋น ก๋าน ทดสอบ หมู่ ต้าน เน่อ 13 แต่ หื้อ จ้ืนจม 
ยนิดี ต้ี ต้าน ได้ ฮว่ม ตุ๊ก กับ พระครสิต์ เต๊อะ เป้ือ วา่ เม่ือ พระ
ครสิต์ ป๊ิก มา สําแดง ความ ยิง่ใหญ่ หื้อ กู้ คน หนั หมู่ ต้าน ก็ จะ 
ได้ จ้ืนจม ยนิดี อยา่ง เต๋ม ต้ี 14 เม่ือ มี คน ดู ถูก ดู แควน ต้าน 
ยอ้น เป๋น คน ของ พระครสิต์ ต้าน ก็ เป๋น สุข แต๊ ๆ ยอ้น วา่ พระ
วญิญาณ อนั ยิง่ใหญ่ ของ พระเจ้า ก็ อยู ่กับ หมู่ ต้าน แล้ว 15 ถ้า 
หมู่ ต้าน จะ ต้อง ทน ตุ๊ก ก็ บ่ ดี หื้อ เกิด จาก ก๋าน ไป ฆ่า คน ไป 
ลัก ของ ไป เยยีะ บ่ ดี กาวา่ ไป ยุง่ เรือ่ง จาว บ้าน เลย 16 แต่ ถ้า 
หมู่ ต้าน ต้อง ตุ๊กยาก ยอ้น เป๋น ครสิเตียน ก็ บ่ ต้อง อาย แต่ หื้อ 
สรรเสรญิ พระเจ้า เต๊อะ ต้ี หมู่ ต้าน ได้ ขึ้น จ้ือ วา่ เป๋น ครสิเตียน
17 เถิง เวลา แล้ว ต้ี พระเจ้า จะ ตัดสิน ลงโต้ษ โดย ตัง้เก๊า ต้ี คน 
ของ พระเจ้า ก่อน ลอง ก๊ึด ผ่อ เต๊อะ ถ้า พระเจ้า ตัง้เก๊า ตัดสิน 
หมู่ เฮา ก่อน จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ หมู่ คน ต้ี บ่ เจ้ือ ข่าวดี จาก 
พระเจ้า พ่อง 18 อยา่ง ต้ี มี เขียน ไว ้ใน พระคัมภีร ์วา่
�ถ้า คน ต้ี ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ยงั รอด ป๊น บาป โต้ษ เกือบ จะ บ่ ได้

แล้ว คน บาป กับ คน ต้ี บ่ เจ้ือ พระเจ้า ลอ จะ เกิด อะหยงั ขึ้น 
กับ หมู่ เขา พ่อง�ฉ

ฉ 4:18 4:18 สภษ� 11:31
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19 จา อัน้ คน ต้ี ต้อง ปะ กับ ความ ตุ๊ก ยาก ยอ้น เป๋น ความ 
ต้องก๋าน ของ พระเจ้า ก็ หื้อ ฝาก จิตวญิญาณ ของ ตัว๋ ไว ้กับ 
พระเจ้า ผู้ สรา้ง ต้ี สัตยซ่ื์อ กับ หื้อ เยยีะ ดี ต่อ ไป

5
เปโตร สัง่ สอน คน ของ พระเจ้า

1 ข้าพเจ้า ขอ วงิวอน หมู่ ผู้ปกครอง ใน คริสตจักร ของ หมู่ 
ต้าน ใน ฐานะ ต้ี ข้าพเจ้า เป๋น ผู้ปกครอง เหมือน กัน๋ ข้าพเจ้า 
เป๋น พยาน ได้ เถิง ความ ตุ๊ก ทรมาน ต้ี พระ ครสิต์ ได้ ฮบั กับ 
ข้าพเจ้า ก็ จะ มี ส่วน ใน ความ ยิง่ ใหญ่ ของ พระ ครสิต์ เม่ือ 
พระองค์ ป๊ิก มา หื้อ กู้ คน หนั 2 ขอ หื้อ หมู่ ต้าน ผ่อกอย คน ของ 
พระเจ้า ต้ี เผียบ เหมือน หมู่ แกะ ต้ี พระองค์ ได้ หื้อ หมู่ ต้าน ไว้
หื้อ ผ่อกอย อยา่ง เต๋มอก เต๋มใจ๋ ต๋าม ต้ี พระเจ้า ต้องก๋าน บ่ ใจ้ 
โดน บังคับ บ่ ใจ้ ยอ้น ความ โลภ แต่ ยอ้น วา่ หมู่ ต้าน มี ใจ๋ ใค่ 
เยยีะ จาอัน้ แต๊ ๆ 3 บ่ ดี ใจ๊ อาํนาจ ใน ก๋าน ปกครอง คน หมู่ น้ัน 
ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ ไว้ แต่ จง เป๋น แบบ อยา่ง ต้ี ดี หื้อ หมู่ เขา 4 เป้ือ 
เม่ือ พระครสิต์ ผู้ ต้ี เป๋น ผู้ เล้ียง ต้ี ยิง่ใหญ่ ป๊ิก มา หมู่ ต้าน ก็ จะ ได้
ฮบั มงกุฎ อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี บ่ มี วนั เส่ือม ไป

5 ส่วน คน ต้ี อายุ หน้อย ก็ เหมือน กัน๋ หื้อ เจ้ือฟัง ผู้ปกครอง ค
รสิตจักร แต่ แต๊ ๆ กู้ คน ก็ ต้อง ถ่อม ตัว๋ ถ่อมใจ๋ ฮบัใจ๊ กัน๋ เหมือน 
ต้ี พระคัมภีร ์มี เขียน ไว ้วา่
�พระเจ้า ต่อต้าน คน ต้ี หยิง่ จ๋องหอง

แต่ ป๋ันปอน คน ต้ี ถ่อมใจ๋�ช
6 ยอ้น จาอัน้ หื้อ หมู่ ต้าน ถ่อม ตัว๋ ลง อยู ่ใต้ อาํนาจ อนั ยิง่

ใหญ่ ของ พระเจ้า เป้ือ เม่ือ เถิง เวลา ต้ี พระองค์ กํา๋ หนด ไว้
ช 5:5 5:5 สภษ� 3:34
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พระองค์ จะ ยก หมู่ ต้าน ขึ้น 7 หื้อ เอา ความ บ่ สบายใจ๋ ตึงหมด 
ฝาก ไว ้กับ พระเจ้า ยอ้น วา่ พระเจ้า หว่งใย หมู่ ต้าน 8 หื้อ หมู่ 
ต้าน ควบคุม ตัว๋เก่า กับ เฝ้า หละวงั ต่ืน ตัว๋ หื้อ ดี ยอ้น มาร ต้ี เป๋น 
ศัตรู ๋ของ หมู่ ต้าน เป๋น เหมือน สิงโต คําราม เตียว เซาะ หา เหยื่อ 
กิน๋ ไป ทัว่ 9 จง ใจ๊ ความ เจ้ือ ต้ี มัน่คง ต่อสู้ กับ มาร ยอ้น หมู่ ต้าน 
ฮู ้แล้ว วา่ ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ใคว ่โลก ก็ ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก อยา่ง 
เดียว กัน๋ น้ี 10 แต่ หลังจาก ต้ี ต้าน ปะ กับ ความ ตุ๊กยาก ได้ สัก 
กํา น่ึง พระเจ้า ผู้ ต้ี มี พระคุณ หื้อ เฮา อยา่ง เต๋มล้น ผู้ ต้ี ฮอ้ง หมู่ 
ต้าน ผ่าน ตาง พระเยซู ครสิต์ หื้อ มา มี ส่วนฮว่ม ได้ฮบั เกียรติ 
อนั ยิง่ใหญ่ ต้ี คง อยู ่ตลอด ไป พระองค์ น้ี ละ จะ ฟ้ืนฟู จีวติ ของ 
ต้าน จะ จ้วย หื้อ ต้าน ยดึมัน่ ใน ความ เจ้ือ จะ เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ ของ 
ต้าน เข้มแข็ง กับ จะ เยยีะ หื้อ ต้าน มัน่คง ใน ความ เจ้ือ 11 ขอ 
ฤทธิ ์อาํนาจ จง มี แก่ พระเจ้า ตลอด ไป อาเมน

กํา ส่ง ต๊าย
12 ข้าพเจ้า ได้ เขียน จดหมาย สัน้ ๆ ฉบับ น้ี หื้อ กับ หมู่ ต้าน 

ผ่าน ตาง สิลวานัส เซิง่ ข้าพเจ้า ถือ วา่ เขา เป๋น ป้ีน้อง ผู้เจ้ือ ต้ี 
ซ่ือสัตย ์ใน พระครสิต์ ข้าพเจ้า เขียน มา เป้ือ หื้อ กํา๋ลังใจ๋ กับ หมู่ 
ต้าน กับ เป๋น พยาน ได้ วา่ สิง่ ต้ี เขียน มา ตึงหมด น้ี เป๋น พระคุณ 
ต้ี แต๊ จรงิ ของ พระเจ้า หื้อ หมู่ ต้าน มัน่คง ใน พระคุณ น้ี เต๊อะ

13 ครสิตจักร ต้ี เมือง บาบิโลน ต้ี พระเจ้า ได้ เลือก ไว ้เหมือน 
กับ หมู่ ต้าน ได้ ฝาก กํา ก๊ึด เติง มา หา หมู่ ต้าน มาระ โก ต้ี 
เป๋น เหมือน ลูก ของ ข้าพเจ้า ก็ ฝาก กํา ก๊ึด เติง หา หมู่ ต้าน ตวย
14 เม่ือ หมู่ ต้าน ปะ กัน๋ ขอ หื้อ จูบ ตัก๊ตวาย กัน๋ ด้วย ความ ฮกั ขอ 
หื้อ กู้ คน ต้ี เป๋น ของ พระครสิต์ มี สันติสุข เต๊อะ เน่อ
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