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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนี้ ในระหว่างปีค.ศ. 60 และ
70 จาก กรุ ง บา บิโลน เป โต ร เป็น “อัคร สาวก ไป หา พวก ที่
ถือ พิธเข้
ี า สุหนั ต ” (กท 2:7-8) เหมือน อย่าง เปาโล เป็นอัค
รสา วก สําหรับ พวก ต่าง ชาติ เปาโล ไป ประกาศ ต่อ พวก
ต่าง ชาติ ซึ่ง อยู่ ใน ประเทศ กรีซ และ กรุ ง โรม แต่เป โตร ไป
ประกาศ ที่กรุ งบา บิโลน แล้ว ได้เขียน จด หมาย สอง ฉบับนี้
จากที่นั ่น (5:13) กรุ งบาบิ โลนในที่นี้ ไม่ ได้หมายถึง กรุ ง โรม
ชื่อ ของ กรุ ง บา บิ โลน นี้ ได้อยูใน
่ ทัง้ พระ คัมภีร ์ เดิม และ พระ
คัมภีรใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ได้หมายถึง กรุ ง โรมจน
กระทัง่ ยอห์น ได้ใช้เป็น คํา เปรียบเทียบในหนั งสือ วิวรณ์ ซึ่ง
ได้เขีย นขึ้นอีก 30 ปีต่อ มา ไม่มีข้อ พระ คัมภีร ์ บอ กว่า เป โต
รเคยไปที่กรุ งโรมแต่มีหลายข้อ ที่ แสดงว่า เขาไม่ เคยอยูที
่ ่
นั ่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่ได้พูดถึงเปโตร แต่ได้พูดถึงอีก
หลายๆคนซึ่ง อยูที
่ ่กรุ งโรม และเปโตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุ งโรมใน
ตอน ที่ เปาโล ถึงที่นั ่น (กจ 28:16-24) ไม่มีจดหมาย ฉบับ ใด
ของ เปาโล ที่เขีย นขึ้ นขณะ ที่ ท่าน ติด คุก อยูที
่ ่กรุ ง โรม ที่พูด
หรือแสดงว่าเปโตรเคยอยูใ่ นกรุ งโรม ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโล
เขียนว่า “ลูกาคนเดียวเท่านั ้นที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า”
อันดรู ว์ ซึ่งเป็นน้ องชายของเปโตร ได้นําเปโตรไปถึงพระ
เยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็นชาวประมงซึ่งอยูที
่ ่แควน
้ กาลิลี
ในตอนที่ท่านรับเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอัคร
สาวก 12 คน พระเยซูทรงตัง้ คริสตจักรไว้บนความเชื่อของ
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เปโตร ซึ่ง ความเชื่อ นี้ เป็น “ศิลา ” ที่มัน
่ คง และไม่ได้ตัง้ คริ
สตจักรไว้บนเปโตร ซึ่ง ชื่อ เปโตรหมายความว่า “หิน เล็กๆ”
ที่ไม่มัน
่ คง (1 คร 3:11)
เป้าหมายของจดหมายฉบับนี้คือ แสดงว่าความหวังของ
คริสเตียน เป็น ความ หวังอันมีชีวิต แห่ง มรดก ซึ่ง ไม่รู เปื่
้ อย
เน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย จดหมายฉบับนี้มีคําสัง่
และคําแนะนําหลายอย่างที่จะช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ ัน
่
คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
เป โตร อัคร สาวก ของ พระ เยซูคริสต์ เรียน พวก ที่
กระจัดกระจาย ไป อยู่ ใน แคว้น ปอ นทัส แคว้ นกา ลา เทีย
แคว้นคัป ปา โด เซีย แคว้น เอเชีย และ แคว้น บิ ธี เนี ย 2 ซึ่ง
ทรงเลือกไว้แล้ว ตามที่ พระเจ้า พระบิดาได้ ทรงล่วงรู ไว้
้ ก่อน
โดย พระ วิญญาณ ได้ ทรง ชําระ ให้บังเกิด ความ นบนอบ
เชื่อ ฟัง และ ให้ รับ การ ประพรม ด้วย พระ โลหิต ของ พระ
เยซูคริสต์ ขอให้พระคุณ และสันติ สุขบัง เกิด ทวีคูณแก่ ท่าน
ทัง้ หลายเถิด 3 จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระบิดาแห่ง
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ได้ทรงพระมหา
กรุ ณา แก่เรา ทรง โปรด ให้ เรา บังเกิด ใหม่ เข้า สู่ความ หวัง
ใจอันมีชีวิ ตอ ยู่ โดย การ คืน พระชนม์ จาก ความ ตาย ของ
พระ เยซูคริสต์ 4 และ เพื่อ ให้ได้รับ มรดก ซึ่ง ไม่รู เปื่
้ อย เน่า
ปราศจาก มลทิน และ ไม่ร่วง โรย ซึ่ง ได้ รักษา ไว้ ใน สวรรค์
เพื่อ ท่านทัง้ หลาย 5 ซึ่ง เป็น ผู้ที่ฤทธิเดชของพระเจ้
า ได้ ทรง
์
คุ้มครองไว้ ด้วยความเชื่อ ให้ ถึง ความรอด ซึ่ง พร้อมแล้วที่
จะปรากฏในวาระสุดท้าย 6 ในความรอดนั ้น ท่านทัง้ หลาย
ชื่นชม ยินดี เป็น อย่าง ยิง่ ถึง แม้ว่า เดีย
๋ ว นี้ จํา เป็นที่ ท่าน จะ
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ต้องเป็นทุกข์ใจชัว่ ขณะหนึ่ ง ด้วยการถูกทดลองต่างๆ 7 เพื่อ
การลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิง่ กว่าทองคําซึ่ง
พินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั ้นถูกลองด้วยไฟ จะได้เป็น
เหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลา
ที่พระ เยซูคริสต์จะ เสด็จ มา ปรากฏ 8 พระองค์ผู้ที่ท่าน ทัง้
หลายยัง ไม่ได้เห็น แต่ท่านยัง รัก พระองค์อยู่ แม้ว่า ขณะนี้
ท่านไม่เห็ นพระองค์ แต่ท่านยัง เชื่อ และชื่นชม ด้วยความ
ปีติยินดีเป็น ล้นพ้น เหลือ ที่ จะ กล่าว ได้ และ เต็ม เปี่ ยม ด้วย
สง่าราศี 9 แล้วจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายจึงได้รบ
ั ความ
รอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อ
ความหวังของพวกศาสดาพยากรณ์ เกี่ยวกับพระคริสต์
ในอดีต
10 พวก ศาสดา พยากรณ์ ก็ได้อุตส่าห์สืบค้น หา ใน ความ
รอด นั ้น และ ได้พยากรณ์ ถึง พระคุณ ซึ่ง จะ บังเกิด แก่ ท่าน
ทัง้ หลาย 11 เขา ได้ สืบค้น หา สิง่ ใด หรือ ลักษณะ แห่ง เวลา
ซึ่ง พระ วิญญาณ ของ พระ คริสต์ ผู้ทรง สถิต อยู่ ใน ตัว เขา
ได้ทรงบ่ง ไว้ เมื่อ พระวิญญาณนั ้น ได้พยากรณ์ ล่วงหน้า ถึง
ความ ทุกข์ ทรมาน ของ พระ คริสต์ และ ถึง สง่า ราศีที่จะ มา
ภาย หลัง 12 ก็ทรง โปรด เผย ให้ พวก ศาสดา พยากรณ์ เหล่า
นั ้น ทราบว่า ที่เขาเหล่า นั ้น ได้ปรนนิ บัติในเหตุการณ์ ทัง้ ปวง
นั ้น ไม่ใช่สําหรับ เขาเอง แต่สําหรับ เราทัง้ หลาย บัดนี้ คนเห
ล่านั ้นทีป
่ ระกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทัง้ หลาย ก็ได้กล่าวสิง่
เหล่า นั ้น แก่ ท่านแล้ว โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ทรงโปรด
ประทานจากสวรรค์ เป็น สิง่ ซึ่ง พวกทูต สวรรค์ ปรารถนาจะ
ได้ดู
คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์
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เหตุฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง เตรียม ตัว เตรียม ใจ ของ
ท่าน ไว้ให้ดี และ จง ข่ม ใจ ตัง้ ความ หวัง ให้ เต็ม เปี่ ยม
ใน พระคุณ ซึ่ง จะ ทรง โปรด ประทาน แก่ ท่าน เมื่อ พระ
เยซูคริสต์จะทรงสําแดงพระองค์ 14 ดุจดังเป็นบุตรที่เชื่อฟัง
ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่
เขลาของท่านในกาลก่อน 15 แต่พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกท่าน
ทัง้ หลายนั ้น บริสุทธิ์ฉั นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริสุทธิ์
ใน บรรดา การ ประพฤติทุกอ ย่าง ด้วย ฉั น นั ้น 16 ดัง ที่มีคํา
เขียน ไว้แล้วว่า ‘ท่าน ทัง้ หลาย จง เป็น คน บริสุทธิ์ เพราะ
เรา เป็น ผู้บริสุทธิ์ ’ 17 และ ถ้า ท่าน อธิษฐาน ขอ ต่อ พระ บิดา
ผู้ทรง พิพากษา ทุก คน ตาม การก ระ ทํา ของ เขา โดย ไม่เห็น
แก่หน้า คนใดเลย จงประพฤติ ตนด้วยความยําเกรงตลอด
เวลาที่ ท่านอยู่ ในโลกนี้ 18 ท่านรู ว่้ า พระองค์ได้ทรงไถ่ ท่าน
ทัง้ หลายออกจากการประพฤติ อน
ั หาสาระมิได้ ซึ่ง ท่านได้
รับ เป็น ประเพณี ต่อ จาก บรรพบุรุษ ของ ท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วย
สิง่ ที่ เสื่อม สลาย ได้ เช่น เงิน และ ทอง 19 แต่ทรง ไถ่ ด้วย
พระ โลหิตอันมี ราคา มาก ของ พระ คริสต์ ดัง เลือด ลูก แกะ
ที่ ปราศจาก ตําหนิ หรือ จุด ด่าง พร้อย 20 แท้จริง พระเจ้า ได้
ทรง ดําริ พระ คริสต์ นั ้น ไว้ ก่อน ทรง สร้าง โลก แต่ทรง ให้
พระ คริสต์ ปรากฏ พระองค์ ใน วาระ สุดท้าย นี้ เพื่อ ท่าน ทัง้
หลาย 21 เพราะ พระ คริสต์ ท่าน จึง เชื่อ ใน พระเจ้า ผู้ทรง
บันดาล พระ คริสต์ให้ฟื้ น จาก ความ ตาย และ ทรง ประทาน
สง่า ราศีแก่พระองค์ เพื่อ ให้ความเชื่อ และความหวัง ใจของ
ท่าน ดํารง อยู่ ใน พระเจ้า 22 ที่ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ชําระ จิตใจ
ของท่านให้บริสุทธิแล้
์ ว ด้วยการเชื่อ ฟัง ความจริง โดยพระ
วิญญาณ จนมี ใจรัก พวกพี่ น้องอย่างจริงใจ ท่านทัง้ หลาย
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จงรักกัน ให้มากด้วยนํ้า ใสใจจริง 23 ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายได้
บังเกิด ใหม่ ไม่ใช่จากพืช ที่ จะเปื่ อยเน่า เสีย แต่จากพืช อัน
ไม่รู เปื่
้ อยเน่า คือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวต
ิ และ
ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ 24 เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อหนั งก็เป็นเสมือน
ต้น หญ้า และบรรดาสง่า ราศี ของมนุษย์ก็เป็น เสมือนดอก
หญ้า ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป และดอกก็ รว่ งโรยไป 25 แต่พระ
วจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ยัง่ ยืน อยูเป็
่ น นิ ตย์ ’ พระวจนะ
นั ้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทัง้ หลายทราบแล้ว
1

2

เหตุฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง ละ การ ปอง ร้าย ทัง้ ปวง
บรรดาการอุบาย การหน้าซื่อใจคด ความริษยา และคําพูด
ส่อเสียดทัง้ หลาย 2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนา
นํ้านมอัน บริสุทธิ์แห่งพระวจนะ เพื่อ จะทําให้ ท่านทัง้ หลาย
เติบโตขึ้น 3 หากว่า ท่านได้ชิมดูรู แล
้ ้วว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
4
ประกอบด้วยพระกรุ ณา จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึง
ศิลาอันมีชีวิ ตอยู่ ซึ่ง มนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ ยอมรับ แล้ว แต่ว่า
พระเจ้าทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ
คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ
และ ท่าน ทัง้ หลาย ก็ เสมือน ศิลา ที่มี ชีวต
ิ ที่กําลังก่อ
ขึ้น เป็น พระ นิ เวศ ฝ่าย วิญญาณ เป็น ปุ โร หิต บริสุทธิ์ เพื่อ
ถวาย สักการ บูชา ฝ่าย จิต วิญญาณ ที่ชอบ พระทัย ของ
พระเจ้า โดย ทาง พระ เยซูคริสต์ 6 เพราะ มี คํา เขียน ไว้ ใน
พระคัมภีรด้
์ วยว่า ‘ดูเถิด เราวางศิลาก้อนหนึ่ ง ลงในศิโยน
เป็น ศิลามุม เอก ที่ ทรง เลือก แล้ว และ เป็น ศิลา ที่มีค่า อัน
ประเสริฐ และ ผู้ ใด ที่ เชื่อ ใน พระ องค์ นั ้นก็ จะ ไม่ได้รับ
ความ อับอาย’ 7 เหตุฉะนั ้น พระองค์ ทรง มี ค่า อัน ประ เส
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ริฐ สํา หรับท่า นทัง้ หลาย ที่เชื่อ แต่สําหรับ คน ทัง้ หลาย
ที่ไม่เชื่อ ฟัง นั ้น ‘ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้กลับ กลาย
เป็น ศิลามุม เอก แล้ว’ 8 และ ‘เป็น ศิลา ที่ทําให้สะดุด และ
เป็นก้อนหินที่ทําให้ขัดเคือง ใจ’ ที่เขา สะดุด นั ้น เพราะ เขา
ไม่ เชื่อ ฟัง พระ วจนะ ตาม ที่เขา ถูก กําหนด ไว้ เช่น นั ้น ด้วย
9 แต่ท่านทัง
้ หลายเป็น ชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็น
พวกปุโรหิต หลวง เป็น ประชาชาติบริสุทธิ์ เป็น ชนชาติ ของ
พระองค์โดย เฉพาะ เพื่อ ท่าน ทัง้ หลาย จะ ได้ สําแดง พระ
บารมี ของ พระองค์ ผู้ได้ทรง เรียก ท่าน ทัง้ หลาย ให้ ออก มา
จากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์
10 เมื่อก่อนท่านทัง
้ หลายหาเป็นชนชาติไม่ แต่บัดนี้ ท่านเป็น
ชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทัง้ หลายหาได้รบ
ั พระ
กรุ ณา ไม่ แต่บัดนี้ ท่าน ได้ รับ พระ กรุ ณา แล้ว 11 พวก ที่รัก
ข้าพเจ้า วิงวอน ท่าน ทัง้ หลาย เหมือน ท่าน เป็น คน ต่างด้าว
และเป็นผู้สัญจร ให้ท่านละเว้นจากตัณหาของเนื้ อหนั ง ซึ่ง
ทําศึกกับ จิต วิญญาณ 12 จง ให้การ ประพฤติ ของ ท่าน ทัง้
หลายเป็นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างชาตินั ้น เพื่อว่าในข้อ
ที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทําชัวน
ั ้ เมื่อเขาเห็นการดีของ
่ น
ท่าน แล้ว เขา จะ ได้ สรรเสริญ พระเจ้า ใน วัน ซึ่ง พระองค์ จะ
ทรงเยีย
่ มเยียนเขา
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
13

ท่านทัง้ หลายจงยอมฟัง การบังคับ บัญชาที่มนุษย์ตัง้
ไว้ทุก อย่าง เพราะ เห็น แก่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ไม่ว่า ผู้ นั ้น
เป็นกษั ตริย์ผู้มีอํานาจยิง่ 14 หรือจะเป็นเจ้าเมืองผู้ที่ได้รับคํา
สัง่ จา กกษั ตริย์นั ้น ให้ลงโทษ ผู้ กระทํา ชัว่ และ ยกย่อง คน
ที่ประพฤติดี 15 เพราะเป็น พระประสงค์ ของพระเจ้า ที่จะให้
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ท่าน ทัง้ หลาย ระงับ ความ โง่ ของ คน โฉด เขลา ให้ สงบ ด้วย
การประพฤติดี 16 จงเป็นเหมือนคนที่มีเสรีภาพ แต่ท่านอย่า
ใช้เสรีภาพ นั ้น ให้ เป็นที่ ปกปิด ความ ชัว่ ไว้ แต่จง ใช้ เหมือน
เป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให้เกียรติแก่ทุกคน จงรักบรรดา
พี่น้ อง จงยําเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่กษั ตริย์ 18 ท่าน
ทัง้ หลาย ที่ เป็น ผู้รับ ใช้ จง เชื่อ ฟัง นาย ของ ท่าน ด้วย ความ
ยําเกรงทุก อย่าง ไม่ใช่เฉพาะนายที่ เป็น คนใจดี และสุภาพ
เท่านั ้น แต่ทัง้ นาย ที่ ร้าย ด้วย 19 เพราะ ว่า ถ้า ผู้ใด เพราะ
เห็น แก่ ใจ วินิจฉั ย ผิด ชอบ จําเพาะ พระเจ้า ยอม อดทน ต่อ
ความทุกข์ โศกเศร้า อย่า งอยุติธรรม นี่ แหละเป็น ความชอบ
20 ด้วยว่า ถ้า ท่านทําการชัว
้
่ แล้ว ถูก เฆี่ยนเพราะการชัวน
่ ัน
แม้ท่าน ทน ถูก เฆี่ยน ด้วย อด กลัน
้ ใจ จะ เป็นที่ สรรเสริญ
อะไรแก่ท่าน แต่ว่า ถ้า ท่านทัง้ หลายกระทํา การดี และทน
เอาการข่มเหงด้วยอดกลัน
้ ใจเพราะการดีนั ้น เช่น นี้ แหละ
เป็นการชอบพระทัยพระเจ้า 21 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายถูกทรง
เรียกไว้สําหรับ เหตุการณ์ นั ้น เพราะว่า พระคริสต์ได้ทรงรับ
ทน ทุกข์ ทรมาน เพื่อ เรา ทัง้ หลาย ให้เป็น แบบ อย่าง แก่เรา
เพื่อท่านจะได้ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22 พระองค์ไม่
ได้ทรงกระทํา บาปเลย และไม่ได้พบอุบายในพระโอษฐ์ ของ
พระองค์เลย 23 เมื่อ เขา กล่าว คํา หยาบ คาย ต่อ พระองค์
พระองค์ไม่ ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา หยาบคายเลย เมื่อ
พระองค์ ทรง ทน ทุกข์ พระองค์ไม่ ได้ทรง มาด ร้าย แต่ทรง
มอบ เรือ
่ ง ของ พระองค์ไว้แก่พระเจ้า ผู้ทรง พิพากษา อย่าง
ชอบธรรม 24 พระองค์เองได้ ทรงรับ แบกบาปของเราไว้ ใน
พระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั ้น เพื่อว่าเราทัง้ หลายซึ่งตาย
จากบาปแล้ว จะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามความชอบธรรม ด้วย
รอย เฆี่ยน ของ พระองค์ ท่าน ทัง้ หลาย จึง ได้ รับ การ รักษา
ให้หาย 25 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายเป็น เหมือนแกะที่พลัด ฝูง
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ไป แต่บัดนี้ ได้กลับ มาหาพระผู้เลี้ยง และศิษ ยาภิ บาลแห่ง
จิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายแล้ว

3
1

การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา

ฝ่าย ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เป็น ภรรยา ก็เช่น กัน จง เชื่อ ฟัง
สามี ของท่าน เพื่อ ว่า แม้สามีบางคนจะไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ
แต่ความประพฤติของภรรยาก็ อาจจะจูงใจเขาได้ ด้วยโดย
ไม่ ต้องใช้ พระวจนะนั ้น 2 คือ เมื่อ เขาเห็น การประพฤติ อัน
บริสุทธิ์ ของ ท่าน ทัง้ หลาย ผู้เป็น ภรรยา ประกอบ กับ ความ
ยําเกรง 3 การ ประดับ กาย ของ ท่าน นั ้น อย่า ให้ เป็นการ
ประดับ ภายนอก คือ การถัก ผม ประดับด้วยเครือ
่ งทองคํา
และนุ่ง ห่ม เสื้อผ้า สวยงาม 4 แต่จงให้ เป็น อย่างคนที่ ซ่อน
ไว้ ในจิตใจ ด้วยสิง่ ที่ไม่รูเสื
้ ่ อมสลาย คือ เครือ
่ งประดับ แห่ง
จิตใจที่ ออ
่ นสุภาพและสงบเสงียม
่
ซึ่ง เป็น สิง่ ที่มีค่า มากใน
5
สายพระเนตรพระเจ้า บรรดาสตรีบริสุทธิในครั
ง้ โบราณ
์
นั ้น เช่นกัน ผู้ซึ่ง วางใจ ใน พระเจ้า ก็ได้ประ ดับ กาย เช่นกัน
และ เชื่อ ฟัง สามี ของ ตน 6 เช่น นาง ซา ราห์ เชื่อ ฟังอับ รา
ฮัม และเรียกท่านว่า นาย ถ้า ท่านทัง้ หลายประพฤติดี และ
ไม่มีความหวาดกลัวด้วยตกตะลึงสิง่ ใด ท่านก็เป็นลูกหลาน
ของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่ เป็น สามีก็เหมือนกัน จงอยู่
กินกับ ภรรยา โดย ใช้ความ รู ้ จง ให้เกียรติแก่ภรรยา เหมือน
หนึ่ ง เป็น ภาชนะที่ ออ
่ นแอกว่า และเหมือนเป็น คู่ รบ
ั มรดก
พระคุณ แห่ง ชี วิตด้ว ยกัน เพื่อ จะ ได้ไม่มีสิ่ง หนึ่ ง สิง่ ใด ขัด
ขวางคําอธิษฐานของท่าน
จงใฝ่ใจประพฤติการดี
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ใน ที่สุด นี้ ท่าน ทัง้ หลาย จง เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจ เดียวกัน เห็
นอกเห็นใจกัน รักกัน ฉั น พี่น้ อง มีจิตใจอ่อนโยน มีใจสุภาพ
9 อย่า ทําการ ร้าย ตอบแทน การ ร้าย อย่า ด่า ตอบ การ ด่า
แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา โดยรู อยู
้ ว่
่ าพระองค์ได้ทรง
เรียก ท่าน กระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ท่าน จะ ได้ รับ พระพร เป็น
มรดก 10 เพราะว่า ‘ผู้ที่จะรักชีวต
ิ และปรารถนาที่จะเห็นวันดี
ก็ให้ผู้นั ้น บังคับ ลิน
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริม ฝีปาก
ไม่พูดเป็นอุ บาย ล่อลวง 11 ให้เขา ละ ความ ชัว่ และ กระทํา
ความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ นตามนั ้น 12 เพราะ
ว่า พระเนตร ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง เฝ้า ดู คน ชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระองค์ ทรงสดับฟังคําอธิษฐาน
ของเขา แต่พระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงตัง้ ต่อสู้
กับ คน ทัง้ หลาย ที่ ทําความ ชัว่ ’ 13 ถ้า ท่าน ทัง้ หลาย ใฝ่ใจ
ประพฤติความดี ใครผู้ใดจะทําร้ายท่านได้ 14 แต่ถ้าท่านทัง้
หลายต้องทนทุกข์ เพราะเหตุ การชอบธรรม ท่านก็เป็นสุข
อย่า กลัว คํา ขู่ ของเขา และอย่า คิด วิตกไปเลย 15 แต่ในใจ
ของ ท่าน จง เคารพ นั บถือ พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่านจะสามารถ
ตอบ ทุก คน ที่ ถาม ท่าน ว่า ท่าน มี ความ หวัง ใจ เช่น นี้ ด้วย
เหตุผลประการใด แต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความ
ยําเกรง 16 มีใจวินิจฉั ย ผิด และชอบอัน ดี เพื่อ ในข้อความที่
เขาทัง้ หลายได้พูดใส่ รา้ ยท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชัว่ เขา
ที่ใส่ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์ จะได้มีความ
ละอาย 17 เพราะว่า การได้รบ
ั ความทุกข์เพราะทําความดี ถ้า
เป็นที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ดีกว่า จะต้องทนอยู่ เพราะการ
ประพฤติชัว่
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พระคริสต์ โดยเดชพระวิญญาณได้ เทศนาแก่ วญ
ิ ญาณ
ในที่คุมขัง
18 ด้วยว่า

พระคริสต์เช่นกันก็ได้ทนทุกข์ครัง้ เดียวเท่านั ้น
เพราะ ความ ผิด บาป คือ พระองค์ผู้ชอบ ธรรม เพื่อ ผู้ไม่
ชอบ ธรรม เพื่อ พระองค์ จะ ได้ ทรง นํา เรา ทัง้ หลาย ไป ถึง
พระเจ้า ฝ่าย เนื้ อ หนั ง พระองค์ก็ทรง สิน
้ พระชนม์ แต่ทรง
มีชีวิต ขึ้น โดย พระ วิญญาณ 19 และ โดย พระ วิญญาณ
เช่นกัน พระองค์ได้เสด็จ ไป ประกาศ แก่ วิญญาณ ที่ติด คุก
อยู่ 20 ซึ่ง แต่ ก่อนไม่ได้เชื่อ ฟัง คราวเมื่อ พระเจ้า ทรงโปรด
งด โทษ ไว้นาน คือ ครัง้ โน อาห์ เมื่อ กําลัง จัดแจง ต่อ นาวา
ใน นาวา นั ้น ได้ รอด จาก นํ้า น้ อย คน คือ แปด คน 21 เช่น
เดียวกัน บัดนี้ พิธบั
ี พ ติศ มา ก็ เป็น ภาพ ที่ รอด แก่ เรา ทัง้
หลาย (ไม่ใช่ด้วย ชําระ ราคีแห่ง เนื้ อ หนั ง แต่โดย ให้มีใจ
วินิจฉั ย ผิด และ ชอบ อัน ดี จําเพาะ พระเจ้า) โดย ซึ่ง พระ
เยซูคริสต์ได้ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย 22 พระองค์ได้เสด็จเข้า
ในสวรรค์แล้ว และสถิต อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า
พวก ทูต สวรรค์ และ ผู้มีอํานาจ และ ผู้มี ฤทธิเดช
ทัง้ หลาย
์
ทรงมอบไว้ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว

4
หน้าที่ของคริสเตียน
ฉะนั ้น โดย เหตุ ที่พระ คริสต์ได้ทรง ทน ทุกข์ ทรมาน ใน
เนื้ อ หนั ง เพื่อ เรา ทัง้ หลาย แล้ว ท่าน ทัง้ หลาย ก็ จง มี ความ
คิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครือ
่ งอาวุธด้วย เพราะว่าผู้ที่ได้ทน
ทุกข์ทรมาน ใน เนื้ อ หนั งก็ไม่สัมพันธ์กับ บาป แล้ว 2 เพื่อ
เขา จะ ได้ไม่ดําเนิ น ชีวต
ิ ที่ ยัง เหลือ อยู่ ใน เนื้ อ หนั ง ตามใจ
ปรารถนา ของ มนุษย์ แต่ตามพ ระ ประสงค์ ของ พระเจ้า
1
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ด้วยว่า เวลาที่ ผ่านไปในชีวต
ิ ของเราแล้วนน
ั ้ น่า จะเพียง
พอ สําหรับ การก ระ ทํา สิง่ ที่คน ต่าง ชาติชอบ กระทํา คราว
เมื่อ เรา ได้ ดําเนิ น ตาม กิเลส ตัณหา ตามใจ ปรารถนา อัน
ชัว่ เมา เหล้า องุน
่ เฮฮา เอะอะ เอ็ดตะโร กัน เลี้ยง กัน อย่าง
หรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้รู ปเคารพอัน เป็นที่น่า เกลียด
4 เขา ประหลาด ใจ ที่บัดนี้ ท่าน ทัง
้ หลาย ไม่ได้ประพฤติเหลว
ไหล มาก เหมือน อย่าง เขา เขา ก็กล่าว ร้าย ท่าน 5 คน เหล่า
นั ้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผู้พรอ
้ มแล้วทจ
ี่ ะทรงพิพากษา
6
ทัง้ คนเป็น และคนตาย ด้วยเหตุ นี้เอง ข่าวประเสริฐ จึง ได้
ประกาศแม้แก่คนที่ ตายไปแล้ว เพื่อ เขาจะได้ถูกพิพากษา
ตามอย่างมนุษย์ในเนื้ อหนั ง แต่มีชีวิตอยู่ตามอย่างพระเจ้า
ฝ่ายจิต วิญญาณ 7 แต่สิ่ง ทัง้ ปวงใกล้ จะถึง วาระที่สุด แล้ว
เหตุฉะนั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จง สําแดง กิรย
ิ า เสงีย
่ ม เจียม ตัว
8
และจงเฝ้า ระวัง ในการอธิษฐาน ยิง่ กว่า อะไรทัง้ หมดก็ จง
รัก ซึ่งกัน และกัน ให้มาก ด้วยว่า ความรักก็ ปกปิด ความผิด
ไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซ่ึงกันและกัน
โดยไม่บ่น 10 ตามซึ่ง ทุก คนได้ รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ให้เจือ
จานของประทานนั ้น แก่กัน และกัน เหมือนอย่างเจ้า หน้าที่
อัน ดี สําหรับ พระคุณ ต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้า ผู้หน่งึ ผู้ ใดจะ
กล่าวสัง่ สอน ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้า คน
ใดรับ การปรนนิ บัติ ก็ให้ปรนนิ บัติตามกําลัง ซึ่ง พระเจ้า ทรง
โปรดประทานนั ้น เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รบ
ั เกียรติในการ
ทัง้ ปวงโดยพระเยซูคริสต์ การสรรเสริญ และไอศวรรยานุ
ภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ

12

ท่าน ที่รัก อย่า ประหลาด ใจ ที่ ท่าน ต้อง ได้ รับ ความ
ทุกข์ ยาก อย่าง แสน สาหัส เป็นการ ลองใจ เหมือน หนึ่ ง ว่า
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เหตุการณ์ อัน ประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน 13 แต่ว่า ท่านทัง้
หลายจงชื่นชมยินดีในการที่ท่านได้มีส่วนร่วมในความทุกข์
ยากของพระคริสต์ เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏ
ขึ้น ท่านทัง้ หลายก็ จะได้ชื่นชมยินดีเป็นอัน มากด้วย 14 ถ้า
ท่านถูกด่า ว่า เพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็เป็นสุข
ด้วยว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศีและของพระเจ้าทรงสถิต
อยูก
่ ับท่าน ฝ่ายเขาก็กล่าวร้ายพระองค์ แต่ฝ่ายท่านก็ถวาย
เกียรติยศแด่พระองค์ 15 แต่ว่า อย่า ให้มีผู้ใดในพวกท่านได้
รับ โทษฐานเป็น ฆาตกร หรือ เป็น ขโมย หรือ เป็น คนทําร้าย
หรือ เป็น คนที่เที่ยวยุงก
่ ับ ธุระของคนอื่น 16 แต่ถ้า ผู้ ใดถูก
การร้ายเพราะเป็นคริส เตียน ก็อย่า ให้ผู้นั ้นมี ความละอาย
เลย แต่ให้เขา ถวาย พระ เกียรติแด่พระเจ้า เพราะ เหตุนั ้น
17 ด้วย ว่า ถึง เวลา แล้วที่ การ พิพากษา จะ ต้อง เริม
่ ตัง้ ต้นที่
ครอบครัว ของ พระเจ้า และ ถ้า การ พิพากษา นั ้น เริม
่ ต้นที่
พวก เรา ก่อน ปลาย ทาง ของ คน เห ล่านั ้นที่ไม่เชื่อ ฟัง ข่าว
ประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร 18 และถ้าคนชอบธรรม
จะรอดพ้น ไปได้ อย่างยากเย็น แล้ว คนอธรรมและคนบาป
จะไปอยูที
่ ่ไหน 19 เหตุฉะนั ้น ให้คนทัง้ หลายที่ ทนความทุกข์
ยากตามพระประสงค์ของพระเจ้า ฝากจิตวิญญาณของตน
ไว้ กับ พระองค์ ด้วย การ ประพฤติดี เหมือน หนึ่ ง ฝาก ไว้ กับ
พระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อ

5
จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ตัก เตือน บรรดา ผู้ ปกครอง ใน พวก ท่าน
ทัง้ หลาย ใน ฐานะ ที่ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้ ปกครอง คน หนึ่ ง
เช่นกัน และ เป็น พยาน ถึง ความ ทุกข์ ทรมาน ของ พระ
1
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คริสต์ และ มี ส่วน ที่ จะ รับ สง่า ราศี อัน จะ มา ปรากฏ ภาย
หลังด้วย 2 จง เลี้ยง ฝูง แกะ ของ พระเจ้า ที่อยูกั
่ บท่าน จง
เอาใจ ใส่ดูแล ไม่ใช่ด้วย ความ ฝืน ใจ แต่ด้วย ความ เต็มใจ
ไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สิ่งของอันเป็นมลทิน แต่ด้วยใจ
พร้อม 3 และ ไม่ใช่เหมือน เป็น เจ้า นาย ที่ข่มขีผู
่ ้สืบทอด ของ
พระเจ้า แต่เป็น แบบ อย่าง แก่ ฝูง แกะ นั ้น 4 และ เมื่อ พระ
ผู้ เลี้ยง ใหญ่ จะ เสด็จ มา ปรากฏ ท่าน ทัง้ หลาย จะ รับ มงกุฎ
แห่ง สง่า ราศีที่ร่วง โรย ไม่ได้เลย 5 ใน ทํานอง เดียวกัน ท่าน
ที่ อ่อน อาวุโส ก็จง ยอม ตาม ผู้อาวุโส อันที่จริง ให้ ท่าน ทุก
คน คาด เอว ไว้ ด้วย ความ ถ่อม ใจ ใน การ ปฏิ บัติต่อกัน และ
กัน ด้วย ว่า พระเจ้า ทรง ต่อสู้ คน เห ล่านั ้นที่ ถือตัว จองหอง
แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณ แก่ คนทัง้ หลายที่ ถ่อมใจ
ลง 6 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้ พระหัตถ์
อัน ทรงฤทธิข
์ องพระเจ้า เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงยกท่านขึ้น
เมื่อถึงเวลาอันควร 7 จงละบรรดาความกระวนกระวายของ
ท่าน ไว้ กับ พระองค์ เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ห่วงใย ท่าน ทัง้
หลาย 8 ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนใจหนั ก แน่ น จงระวัง ระไว
ให้ดี ด้วยว่า ศัตรู ของท่าน คือ พญามาร วนเวียนอยู่ รอบๆ
ดุจ สิงโตคําราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่ มัน จะกัดกิน ได้ 9 จง
ต่อ สู้ กับ ศัตรู นั ้น ด้วย ตัง้ ใจ มัน
่ คง ใน ความ เชื่อ โดย รู อยู
้ ว่
่ า
ความยากลํา บากอย่างนั ้นก็มีแก่พวกพี่ น้องทัง้ หลายของ
ท่าน ที่อยูใน
่ โลก เช่น เดียวกัน 10 และ พระเจ้า แห่ง บรรดา
พระคุณ ทัง้ ปวง ผู้ได้ทรง เรียก ให้ เรา ทัง้ หลาย เข้า ใน สง่า
ราศีนิ รัน ดร์ของ พระองค์ โดย พระ เยซูคริสต์ ครัน
้ ท่าน ทัง้
หลายทนทุกข์อยูหน
่ ่อยหนึ่ ง แล้ว พระองค์เองจะทรงโปรด
ให้ท่านทัง้ หลายถึงที่สําเร็จ ให้ตังม
้ ัน
่ คง ให้ท่านมีกําลังมาก
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ขึ้น และทรงให้ ท่านมี พ้น
ื ฐานมัน
่ คง 11 ขอสง่า ราศี และไอ
ศวรร ยา นุ ภาพ จง มีแด่พระองค์ตลอด ไป เป็น นิ ตย์ เอ เมน
12 ข้าพเจ้า ได้เขีย นอย่างย่อๆมาถึง ท่านทัง
้ หลายผ่านทางสิ
ลวานั ส ซึ่ง ข้าพเจ้า ถือว่า เป็น พี่ น้องที่สัตย์ซื่อ คนหนึ่ ง เมื่อ
เตือนสติและเป็นพยานแก่ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณนั ้นเป็น
พระคุณที่แท้จริงของพระเจ้า ซึ่งท่านทัง้ หลายก็ยน
ื หยัดอยู่
13
ในพระคุณ นั ้น คริสตจักรที่ เมืองบาบิโลน ซึ่ง ทรงเลือก
ไว้เช่นเดียวกันกับท่านทัง้ หลาย ฝากความคิดถึงมายังท่าน
และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง มายัง
ท่านด้วย 14 จงทักทายกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันแสดงความ
รัก ต่อกัน ขอสันติสุข ดํา รงอยู่ กับท่า นทัง้ หลายที่อยูในพระ
่
เยซูคริสต์ เอเมน
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