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๑ เปโตร
คํานํ า
จดหมายจากเป โตรฉบับที่หนึ่ง และ
ฉบับที่สองนัน
้
เป โตรซึ่งเป็ นศิษย เอก
คน หนึ่งในสิบ สองคนของพระ เยซู ได
เขียนขึ้น มาถึงคริสเตียนที่อาศัยอยูในที่
ตางๆ เพื่อสอนพวก เขาเกี่ยว กับความ
หวังที่พวก เขาควรจะมี และการดําเนิน
ชีวิตที่ควรจะแตก ตางจากสังคมชัว
่ ที่อยู
ลอมรอบพวกเขา ในเวลานัน
้ ผูเชื่อเหลา
นี้เจอกับปั ญหาตางๆมากมาย เป โตรจึง
ไดย้าํ กับพวก เขาวา พระเจายังไม ลืม
พวก เขา พวก เขาจะไดเติบโตขึ้นผาน
ทางปั ญหาเหลา นัน
้ เปโตรยังไดใหพวก
ศิษยเหลา นี้คิดถึงพระพรที่พวก เขาเคย
ไดรับอยางมากมายและการที่พระเจาได
ยก โทษความผิด บาปใหพวก เขา พวก
เขาจึงควรใชชีวิตอยางถูก ตองเพื่อเป็ น
การขอบคุณพระเจา
ในจดหมายฉบับที่สองของเป โตรนี้
เขาไดพูดถึงพวกครูที่สอนผิดๆ พูดถึง
ความ รูที่แทจริง และพูดถึงวันที่พระ
คริสตจะกลับมา
๑ จากเปโตรศิษยเอกของพระเยซูคริสต
ถึงคนที่พระเจาไดเลือกไวที่เป็ นคน
ตางดาวในโลก นี้ ถึงคนที่ไดกระจัดกระจาย
ไปอยูตามแควนปอนทัส กาลาเทีย คัป ปาโด
เซีย เอเชีย และบิธีเนีย ๒ พระเจาพระบิดาได
เลือกคุณมาตามแผนการที่พระองคไดวาง
ไวตัง้ นานมาแลว โดยใหพระ วิญญาณชําระ
ลางคุณใหบริสุทธิ ์ พระเจาทําอยาง นี้เพื่อคุณ
จะไดเชื่อ ฟั งพระเจา และเขาเป็ นคนของ
พระองคเพราะความ ตายของพระ เยซูคริสต

๑

*

ขอพระเจาใหความเมตตากรุณาและ
สันติสุขกับพวกคุณอยางลนเหลือ

*๑:๒

๑ เปโตร ๑:๑๒

เรามีความหวังอันยั่งยืน
๓ สรรเสริญพระเจาพระ

บิดาของพระ เยซู
คริสตองคเจาชีวิตของ เรา พระองคไดทําให
พวก เราเกิด ใหมเพราะความเมตตาอันยิ่ง
ใหญของพระองค เรื่อง นี้เป็ นไป ไดก็เพราะ
พระ เยซูไดฟ้ ื น ขึ้นจากความ ตาย พวก เราก็
เลยมีความ หวังที่แนนอน ๔ พระเจาไดเก็บ
มรดกไวใหกับคุณที่สวรรค เป็ นมรดกที่ไมมี
วันผุ พัง เนา เปื่ อย หรือจาง หายไป ๕ เพราะ
คุณไว วางใจพระเจา พระองคจึงคุมครองคุณ
ดวยฤทธิ ์ เดชของพระองค จนกวาคุณจะ
ได รับความ รอดที่จะเปิ ด เผยใหเห็นในวัน
๖ เรื่อง นี้ ทําใหพวก คุณมีความ
สุดทายนัน
้
ชื่นชมยินดีมาก ถึงแมจะตองทน ทุกขดวย
ปั ญหาสารพัดชัว
่ ประเดี๋ยว หนึ่ง ๗ นี่เป็ นการ
ทดสอบ ดูความ เชื่อของคุณ ความ เชื่อที่
แทจริงมี คามากกวาทองคํา เพราะขนาด
์ ลว ยังถูก
ทองคําที่ถูกไฟหลอมจนบริสุทธิแ
ทําลายได เมื่อคุณผานการทดสอบแลว คุณก็
จะได รับการยกยองสรรเสริญ จะเต็ม ไปดวย
สงาราศีและเกียรติยศ ในวันที่พระเยซูคริสต
กลับ มา ๘ ถึง แมคุณยังไม เคยเห็นพระองค
แตก็ยังรักพระองคอยู ตอน นี้คุณยังไม เห็น
พระองค แตก็ยังไว วางใจและยังมีความ สุข
มากเกิน กวาจะพูดได ๙ สิ่งที่พวก คุณกําลัง
จะได รับและที่เป็ นเป า หมายของความ เชื่อ
ของพวกคุณดวย คือความรอดของพวกคุณ
นัน
่ เอง
๑๐ พวกผูพูด แทนพระเจาไดพูดถึงความ
เมตตาของพระเจาที่จะมีมาถึงพวกคุณ พวก
เขาไดพยายามสืบ เสาะคนหาเกี่ยว กับความ
รอดนี้อยางละเอียด ๑๑ พระ วิญญาณของ
พระ คริสตที่อยูในพวกผูพูด แทนพระเจานี้
ไดบอกกับพวก เขาลวง หน าถึงความทุกข
ทรมานของพระ คริสต และถึงเกียรติยศที่
พระองคจะได รับในภาย หลัง พวก เขาก็เลย
อยากจะรูวาเรื่อง นี้จะเกิด ขึ้นเมื่อ ไหร แลว
เวลา นัน
้ จะเป็ นอยางไร ๑๒ แตพระเจาไดเปิ ด
เผยใหพวก เขารู วา เรื่องที่เขาเอามาบอก
พวก คุณนี้ ไมใชสําหรับพวก เขา แตมีไว

เพื่อคุณ … พระ เยซูคริสต ตามภาษาเดิม คือ “เพื่อเชื่อ ฟั งและได รับการประพรม
ดวยเลือดของพระเยซูคริสต” ซึ่งเหมือนกับที่โมเสสไดเอาเลือดประพรมคนอิสราเอล เลือดนี้
เป็ นเลือดของคําสัญญาที่พระเจาทํากับคนของพระองค เพื่อแสดงวาพวกเขาเป็ นของพระเจา
อยางเป็ นทางการแลว (อางมาจากหนังสือ อพยพ ๒๔:๓-๘)

๑ เปโตร ๑:๑๓

สําหรับพวกคุณ แลวตอนนี้ก็มีคนมาประกาศ
ขาวดีนี้ดวยฤทธิ ์ เดชของพระ วิญญาณ
์ ี่สงมาจากสวรรคใหพวก คุณรูแลว
บริสุทธิท
ขนาดทูตสวรรคยังอยากจะรูเรื่องนี้เลย
ใชชีวิตอยางบริสุทธิ์
๑๓ พวก

คุณตองตัง้ สติไวใหพรอม บังคับ
ตัว เองไวให ดี ตัง้ ความหวังใหเต็ม ที่ในความ
เมตตากรุณาของพระเจาที่คุณจะได รับในวัน
ที่พระ เยซูคริสตมาปรากฏ ๑๔ ใหเป็ นเหมือน
กับลูกๆที่เชื่อ ฟั ง อยาไปทําตามกิเลส ตัณหา
เหมือนกับเมื่อกอน คือตอนที่คุณยังไมรูเรื่อง
พระเจา ๑๕ พวก คุณจะตองใชชีวิตอยางแตก
ตางจากผู อื่น เพราะพระเจาผูที่เรียกคุณนัน
้
ก็แตก ตางจากผู อื่น ๑๖ เหมือนที่พระ คัมภีร
เขียนไววา “ใหรักษาตัว เองใหแตก ตางจาก
คนอื่น เพราะเราเองก็แตกตางจากผูอ่ น
ื ”*
๑๗ ในเมื่อพระเจาผู ที่คุณเรียก วาพระ บิดา
ตอนที่คุณอธิษฐานนัน
้
ตัดสินไปตามการ
กระทําของแตละคนโดยไมลําเอียง
ก็ให
คุณมีชีวิตที่เกรงกลัวพระองค
ในฐานะที่
พวกคุณเป็ นคนตางดาวในสังคมรอบขางคุณ
นี้ ๑๘ เพราะคุณก็รูวาเมื่อพระองคปลด ปลอย
พวก คุณใหเป็ นอิสระจากชีวิตที่ไร สาระที่คุณ
ได รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนัน
้ พระองค
ไมไดใชสิ่งที่เสื่อมสลายได อยางเชนเงินและ
ทอง ๑๙ แตใชเลือดอันมี คาของพระ คริสต
เหมือน กับเลือดของลูก แกะที่ไมมีรอยตําหนิ
หรือจุดดางพรอยเลย ๒๐ พระเจาไดเลือกพระ
คริสตไวกอนที่จะสรางโลก นี้เสีย อีก แตเพิ่ง
ใหพระ คริสตมาปรากฏในชวงสุดทายนี้เพื่อ
พวก คุณ ๒๑ เพราะพระ คริสตนี่ แหละ พวก
คุณถึงมาไว วางใจพระเจาได พระเจาไดทํา
ใหพระ คริสตฟ้ ื นขึ้นจากความ ตาย และให
เกียรติยศกับพระองคดวย นี่เป็ นเหตุผลที่
พวก คุณฝากความไว วางใจและความ หวังไว
กับพระเจา
๒๒ ตอนที่คุณเชื่อ ฟั งความจริงนั น
้ คุณก็ได
์ ลว ตอน นี้เป า หมาย
ชําระตัว เองใหบริสุทธิแ
ของคุณก็คือการมีความ รักที่จริงใจใหกับพี่
น อง เพราะฉะนัน
้ ขอใหรักกันและกันอยาง
*๑:๑๖
†๑:๒๕
‡๒:๖
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๑ เปโตร ๒:๖

สุดหัวใจ ๒๓ พวก คุณควรจะรักกันเพราะได
เกิดใหมแลว ไมใชจากเมล็ดที่เนา เปื่ อยได
แตจากเมล็ดที่ไมมีวันเนา เปื่ อย เมล็ด นัน
้ คือ
ถอยคําของพระเจาที่มีชีวิตถาวรตลอดไป
๒๔ เหมือนกับที่พระคัมภีร เขียนไววา
“คนทุกคนเป็ นเหมือนกับหญา
เกียรติยศของเขาเป็ นเหมือนดอกไม ป าใน
ทุง
หญาก็เหี่ยวแหงไป
และดอกไมก็รวงโรยไป
๒๕ แตถอยคําของพระเจา ยืนยงถาวรตลอด
ไป” †
และถอยคําของพระเจานี้ก็คือขาวดีที่เอามา
ประกาศใหคุณรูแลว
พระเยซูเป็ นหินที่มีชีวิต
๑ ดัง

๒ หมด ไปจากตัวคุณ เชนการปอง รายทุก

นัน
้
ใหกําจัดสิ่ง ตางๆตอ ไป นี้ให

อยาง การหลอกลวงทุก อยาง ความหน าซื่อ
ใจคด ความอิจฉาริษยา และการใส รายป ายสี
ทุก อยาง ๒ แตใหเป็ นเหมือนเด็กทารกแรก
์ ่ งึ คือถอยคํา
เกิดที่หิวกระหายนํ้ านมบริสุทธิซ
ของพระเจา เพื่อคุณจะไดเติบโตขึ้น แลวได
รับความรอด ๓ เพราะตอน นี้คุณก็ไดลิม
้ รส
แลววาองคเจาชีวิตนัน
้ ดีขนาดไหน
๔ ใหเขา มาใกลพระ เยซูคริสตผูเป็ นหินที่
มีชีวิตอยู คนในโลก นี้ไมยอมรับหินกอน นี้
แตพระองคเป็ นหินที่มีเกียรติมากสําหรับ
พระเจาผู ที่เลือกพระองคมา ๕ พวก คุณก็
เหมือน กัน พวก คุณเป็ นเหมือนหินที่ มีชีวิต
อยู ที่กําลังถูกสราง ขึ้นเป็ นวิหารสําหรับพระ
วิญญาณ พวก คุณเป็ นคนเหลา นัน
้ ที่ถูกอุทิศ
ไวใหเป็ นนักบวชที่ทําหน าที่ถวายเครื่องบูชา
ฝ ายพระ วิญญาณ พระเจาชอบใจกับเครื่อง
บูชาแบบ นี้ก็เพราะถวายผานทางพระ เยซู
คริสต ๖ เหมือน กับที่มีเขียนไวในพระ คัมภีร
วา
“ดูสิ เราวางหินกอนหนึ่งไวในเมืองศิโยน
เป็ นหินที่สําคัญที่สุด ‡มีเกียรติและได รับการ
คัดเลือกมาแลว

อางมาจากหนังสือ เลวีนิติ ๑๑:๔๔, ๔๕; ๑๙:๒; ๒๐:๗
อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๔๐:๖-๘

หินที่สําคัญที่สุด หรือ หินหัวมุมตึก คือหินกอนแรก และสําคัญที่สุดในการกอสราง ขอ
นี้มาจากหนังสือสดุดี ๑๑๘:๒๒

๑ เปโตร ๒:๗
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และคนที่ไว วางใจในหินกอน นัน
้ จะไมมีวัน
อับอายขายหน าเลย” *
๗ ดัง นั น
้
พวก คุณที่ไว วางใจ มีสวน รวม
ในเกียรติของหินกอนนี้ แตสําหรับคนที่ไมไว
วางใจ มันก็เป็ นไปตามขอพระคัมภีรที่วา
“หินกอนนี้ ที่คนกอสรางไดโยนทิง้ ไป
กลับกลายมาเป็ นหินที่สําคัญที่สุด” †
๘ และ
“เป็ นหินที่ทําใหคนเดินสะดุด
และเป็ นกอนหินที่ทําใหคนหกลม” ‡
พวก เขาสะดุดลมก็เพราะไม ยอมเชื่อ ฟั ง
ถอยคําของพระเจา
เรื่อง นี้เป็ นไปตามที่
พระเจาไดกําหนดไวแลว
๙ แตคุณเป็ นผู ที่พระเจาคัด เลือกมา เป็ น
นักบวชของพระองคผูเป็ นกษัตริย
เป็ น
ชนชาติที่ไดอุทิศไวกับพระเจา และเป็ นคน
ของพระเจาโดยเฉพาะ พระองคทําอยาง นี้
เพื่อคุณจะไดไปป าวประกาศถึงการกระทํา
อันยอดเยี่ยมทัง้ หลายของพระองค พระองค
ไดเรียกคุณออกมาจากความมืด ใหเขามาหา
ความสวางที่สุดแสนจะวิเศษของพระองค
๑๐ แตกอนนั น
้ คุณไมมีชนชาติ
แตเดี๋ยวนี้คุณเป็ นชนชาติของพระเจาแลว
แตกอนนัน
้ พระเจาไมไดเมตตาคุณ
แตเดี๋ยวนี้พระองคไดเมตตาคุณแลว ¶
อยูเพื่อพระเจา
๑๑ เพื่อนรัก

ใหอยูอยางคนตางดาวและคน
แปลก ถิ่นในสังคม นี้ ผมขอรองวาอยาไป
ยอมแพกับกิเลสตัณหาของสันดานที่ตอสูกับ
ใจของคุณ ๑๒ ถึง แมคนที่ไมไว วางใจพระเจา
พวก นัน
้ จะพูดใส รายวาพวก คุณทําผิด ก็ขอ
ใหทําตัวใหดีในหมูพวก เขา เขาจะไดเห็น
ความ ดีของคุณ แลวจะไดยกยองพระเจาใน
วันที่พระองคกลับมา

๑ เปโตร ๒:๒๔

ยอมเชื่อฟั งผูมีอํานาจ
๑๓ ใหคุณยอมอยูใตอํานาจตางๆที่มนุษย

ตัง้ ขึ้น §เพื่อเห็น แกองคเจาชีวิต ไม วาจะ
เป็ นอํานาจของจักรพรรดิผู มีอํานาจสูงสุด
๑๔ หรือเจา
เมืองตางๆที่จักรพรรดินัน
้ สงมา
เพื่อลงโทษคนทําผิดและยกยองคนที่ทํา
ดี ๑๕ เพราะพระเจาตองการใหชีวิตที่ดี งาม
ของพวก คุณไปหุบปากคน โงที่พูดจาไร สาระ
๑๖ ขอ ใหพวก คุณใชชีวิตอยางอิสระ แตอยา
ใชความเป็ นอิสระนัน
้ มาเป็ นขอ อางบังหน า
เพื่อจะทํา ชัว
่ แตใหใชชีวิตสมกับที่เป็ นทาส
๑๗ ใหเกียรติกับทุกๆ
ของพระเจาดี กวา
คน ใหรักพี่ น องในพระ คริสต ใหเกรงกลัว
พระเจา และใหเกียรติกับกษัตริยดวย
๑๘ พวก คุณที่เป็ นทาส ใหยอมเชื่อ ฟั งเจา
นายของตนดวยความเคารพอยาง สูง ไมใช
ยอมเชื่อฟั งเจานายที่ดีและมีน้ํ าใจเทานัน
้ แต
ใหยอมเชื่อ ฟั งเจา นายที่โหด รายดวย ๑๙ คน
ที่ยอมทนตอความเจ็บ
ปวดที่ไมยุติธรรม
เพราะตองการทําตามใจพระเจานัน
้ เป็ นคน
ที่นา ยกยองจริงๆ ๒๐ การที่คุณอดทนตอการ
ถูกเฆี่ยน ตีเพราะทําผิด มันนายกยองตรง
ไหน แตการที่คุณตองอดทนตอความทุกข
ยากเพราะทําดี อยาง นี้ สิถึงจะนา ยกยองใน
สายตาพระเจา ๒๑ พระเจาเรียกใหคุณมาทน
ทุกขอยาง นี้ เหมือน กับที่พระ คริสตยอมทน
ทุกขเพื่อคุณ พระองคไดวางตัวอยางใหคุณ
เพื่อคุณจะไดเดินตามรอยเทาของพระองค
๒๒ “พระองคไมไดทําบาป
และไมไดโกหกดวย” **
๒๓ เมื่อเขาดาวาพระองค
พระองคก็ไม ได
โตตอบ เมื่อพระองคทน ทุกข พระองคก็
ไม ไดขูอาฆาต พระองคไดมอบเรื่องของ
พระองคไวกับพระเจาผูตัดสินอยางยุติธรรม
๒๔ ตัวพระองคเองไดแบกบาปของเราไวใน
ตัวของพระองคบนไม กางเขนนัน
้
เพื่อเรา

*๒:๖

อางมาจากหนังสือ อิสยาห ๒๘:๑๖
อางมาจากหนังสือ สดุดี ๑๑๘:๒๒
‡๒:๘ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๘:๑๔
¶๒:๑๐ ดูใน โฮเชยา ๒:๒๓
†๒:๗

§๒:๑๓

ใหคุณยอม … ตัง้ ขึน
้ หรือแปลไดวา ใหนอบน อมกับมนุษยทุกคนที่พระเจาสรางขึ้น
มา
**๒:๒๒ อางมาจากหนั งสือ อิสยาห ๕๓:๙

๑ เปโตร ๒:๒๕
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จะไดตายตอบาปและใชชีวิตตามใจพระเจา
พวก คุณได รับการรักษาใหหายก็เพราะ
บาดแผลของพระองค ๒๕ แตกอน นัน
้ พวก
คุณเคยหลง ทางไปเหมือนแกะ แตตอน นี้ได
กลับมาหาผู เลีย
้ งและผูดูแลรักษาชีวิตของ
คุณแลว
สามีและภรรยา
๑ ในทํานองเดียวกัน

๓ ภรรยาก็ใหยินยอมสามี เพื่อวาถามีสามี

พวก คุณที่เป็ น

บาง คนที่ไมเชื่อ ฟั งถอยคําของพระเจา ชีวิต
ที่ดีของคุณอาจจะชนะใจเขา และทําใหเขา
มาไว วางใจพระเจาได โดยที่คุณไม ตองพูด
อะไร เลยสัก คํา ๒ เพราะเขาสังเกตวาชีวิต
ของ คุณบริสุทธิ ์ และมีใจยําเกรงพระเจา
ขนาด ไหน ๓ ความ งามของ คุณ ไม ควรจะ
มาจากการตกแตงภายนอก เชนการทําผม
หรูหราฟ ูฟา ใสเครื่อง ทอง หรือ ใสเสื้อผา
๔ แตใหงามจากภายในที่ไมมี
ราคาแพง
วันจืดจาง ซึ่งก็หมาย ถึงความสุภาพออน
โยน สงบเรียบรอย ซึ่งมี คายิ่ง นักในสายตา
พระเจา ๕ ผู หญิงในสมัย กอนที่บริสุทธิ ์ และ
หวัง ใจในพระเจานัน
้ ไดตกแตงตัว เองใหมี
เสนหดวยการยินยอมสามี ๖ เหมือน กับที่
นางซา ราหเชื่อ ฟั งอับ รา ฮัมและเรียกเขาวา
“นายของฉัน” ถาคุณทําอยางนี้ คุณก็จะเป็ น
ลูกสาวที่แทจริงของนาง แตจะตองทําในสิ่ง
ที่ถูก ตองตามใจพระเจา โดยไมกลัววาสามี
จะทําอะไรคุณ
๗ ในทํานองเดียวกัน พวกคุณที่เป็ นสามีก็
ใหอยูกินกับภรรยาดวยความเขา อกเขาใจ
เพราะเธอออนแอกวา พระเจาไดเมตตายก
ชีวิตใหมใหพวก คุณเป็ นมรดก และเธอเป็ น
หุน สวนกับคุณในมรดกนี้ดวย คุณจึงควร
จะใหเกียรติกับเธอ ถาคุณไมทําอยาง นัน
้
พระเจาก็จะไมฟังคําอธิษฐานของคุณ
ทนทุกขเพราะทําดี
๘ สุดทาย

นี้ พวก คุณควรจะเป็ นนํ้ า หนึ่ง
ใจเดียวกัน เห็น อกเห็นใจกัน รักกันฉันท
พี่ น อง มีใจเมตตาและรูจักถอม ตัว ๙ อยา
ตอบแทนความ ชัว
่ ดวยความ ชัว
่ หรือดาคน
ที่ดาวาคุณ แตใหอวยพรเขาแทน เพราะนัน
่
*๓:๑๒
†๓:๑๔

อางมาจากหนังสือ สดุดี ๓๔:๑๒-๑๖
อางมาจากหนังสืออิสยาห ๘:๑๒

๑ เปโตร ๓:๒๑

เป็ นสิ่งที่พระเจาเรียกใหคุณทํา แลวพระองค
จะอวยพรคุณ ๑๐ เพราะพระคัมภีรเขียนไววา
“ถาคุณอยากมีความสุขและเจอแตวันที่ดีๆ
ก็อยาใชลน
ิ้ ทํารายคน อื่น
อยาใชปากพูด
โกหก
๑๑ ใหเลิกทําชัว
่ และหันมาทําดี
ใหแสวงหาสันติสุขและติดตามทางแหง
สันติสุขนัน
้ ไป
๑๒ เพราะดวงตาองคเจาชีวิต ดูแลทุกคนที่ทํา
ตามใจพระองค
และหูของพระองคฟังคําอธิษฐานของเขา
แตหน าของพระองคหันเขาตอ ตานพวกที่ทํา
ชัว
่ นัน
้ ”*
๑๓ ถาคุณพยายามจริงๆที่จะทําความ
ดี
อยูตลอด แลวใครละจะทํารายคุณไดจริงๆ
๑๔ แตแมวาคุณอาจ จะตองทน ทุกขเพราะทํา
ตามใจพระเจา
คุณมีเกียรติอยางแทจริง
“คุณไม ตองกลัวพวก เขาหรือกังวลหรอก”
†๑๕ แตใหใจของคุณนั บถือพระ
คริสตเป็ น
องคเจาชีวิต
และใหพรอมที่จะอธิบายกับ
ทุก คนที่มาถามวา ความ หวังที่คุณมีนี้เป็ น
อยางไร
แตใหตอบ เขาอยางสุภาพและ
เคารพนบนอบ ๑๖ เมื่อคุณใชชีวิตในทางที่ดี
เพราะเป็ นคนของพระคริสต แลวมีคนมาพูด
ใส รายคุณ ก็ใหคุณทําแตสิ่งที่คุณรูวาถูก ตอง
เพื่อเขาจะไดอับอาย ๑๗ ถาเป็ นความตองการ
ของพระเจา ใหทนทุกขเพราะทําดีก็ยังดีกวา
ทน ทุกขเพราะทํา ชัว
่ ๑๘ พระ คริสตทน ทุกข
เพื่อจัดการกับความ บาปครัง้ เดียวก็เพียง
พอแลว พระองคทําอยาง นี้เพื่อนํ าคุณไปหา
พระเจา พระองคถูกฆาทางกายแตมีชีวิตขึ้น
มาใหมโดยทางพระ วิญญาณ ๑๙ ดวยอํานาจ
ของพระ วิญญาณ พระองคไดไปประกาศ
ชัยชนะของพระองคใหกับพวกวิญญาณที่ถูก
ขังอยู ๒๐ ในสมัย กอนนานมา แลว วิญญาณ
พวก นี้ไม ไดเชื่อ ฟั งพระเจา ตอนที่โน อาห
สรางเรือ พระเจาไดรอคอยอยางอดทนใหคน
ในโลก นี้กลับ ตัวกลับ ใจ สุดทายมีแปดคนที่
อยูในเรือลํา นัน
้ แลวพระเจาใชน้ํ าชวยเขาให
๒๑ เหมือน
รอดจากคนที่ชว
ั ่ รายในสมัย นัน
้
กับที่พระเจาใชพิธีจุม นํ้ าชวยใหพวก คุณ
รอดในสมัย นี้ การจุม นํ้ านี้ไมใชเป็ นการลาง
รางกายใหสะอาด แตเป็ นการใหคํามัน
่ สัญญา

๑ เปโตร ๓:๒๒

ตอพระเจาวาคุณจะทําแตสิ่งที่คุณรูวาถูก
ตอง และทัง้ หมด นี้ก็เป็ นไป ได เพราะพระ
เยซูคริสตฟ้ ื น ขึ้นจากความ ตาย ๒๒ พระองค
ไดข้ น
ึ ไปสวรรคและนัง่ อยูทาง
ขวาของ
พระเจา พระองคทําใหพวกทูตสวรรค พวกผู
์ ํานาจ มาอยู
มีสิทธิ อํานาจ และพวกผูมีฤทธิอ
ภายใตอํานาจของพระองค
เปลี่ยนชีวิตเสียใหม
๑ ในเมื่อพระคริสตไดทนทุกข ทรมานใน

๔ รางกายนี้ แลว คุณก็ควรจะเตรียมตัวให

พรอมและคิดอยางเดียวกันกับพระองค คือ
คนที่ยอมทน ทุกขในรางกายก็ไดตัดสิน ใจ
แลววาจะเลิกทําบาป ๒ ผลที่เกิด ขึ้นคือ ใน
ชวงชีวิตที่เหลืออยู นี้ เขาไม ไดอยูตามกิเลส
ตัณหาชัว
่ ๆของมนุษย แตเขามีชีวิตอยูตาม
๓ ในอดีตคุณก็
ความตองการของพระเจา
ไดใชชีวิตอยางคนที่ไม เชื่อพระเจามามาก
พอแลว ทัง้ มัว
่ โลกีย กาม ราคะ เมาเหลา
มัว
่ สุมทางเพศ เลีย
้ งฉลองเมามาย และ
กราบไหวรูปเคารพ ซึ่งเป็ นสิ่งที่นาขยะแขยง
๔ เพื่อนๆของคุณก็สงสัยวา
ทําไมคุณถึงได
เลิกสํา มะเลเท เมากับพวก เขา พวก เขาเลย
แชง ดาคุณ ๕ แตพวก เขาจะตองใหการกับ
พระเจาผู ที่พรอมจะตัดสินโทษทุก คน ทัง้
ที่ยังมีชีวิตอยูและที่ตายไป แลวดวย ๖ นัน
่
เป็ นเหตุที่มีการประกาศขาวดีนี้ในอดีตให
กับผู เชื่อซึ่งตอน นี้ไดตายไปแลว ถึง แมวา
ในสายตาของคน อื่นจะตัดสินวาเขาผิดตอน
ที่เขายังอยูในรางกาย แตเขามีชีวิตอยูดวย
พระวิญญาณในสายตาของพระเจา
ใชพรสวรรคท่พ
ี ระเจาใหอยางฉลาด
๗ ใกลจะถึงวันสิน
้

โลกแลว ตัง้ สติไวให ดี
และรูจักควบคุมตัว เอง คุณจะไดอธิษฐาน
๘ สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ
ใหรักกันและกันอยาง
ลึก ซึ้ง เพราะความ รักจะปกปิ ดความ บาปได
มากมาย ๙ ใหเลีย
้ ง ดูปู เสื่อกัน อยาบนเลย
๑๐ ใหแตละคนเป็ นผูรับ ใชที่สัตย ซื่อ แลวใช
พรสวรรคที่รับมาเพื่อรับ ใชซ่ งึ กันและกัน
๑๑ ถาคุณมีพรสวรรคในดานการ พูด ก็ใหพูด
ในฐานะคนที่ประกาศคํา พูดที่ไดยินมาจาก
พระเจา
ถาคุณมีพรสวรรคในดานการรับ
ใช ก็ใหรับ ใชสุด กําลังที่พระเจาใหมา เพื่อ
*๔:๑๘
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๑ เปโตร ๕:๒

พระเจาจะไดรับเกียรติยศจากทุกสิ่งทุกอยาง
ที่คุณทํา ทัง้ หมด นี้เป็ นไป ไดผานทางพระ
เยซูคริสต ขอใหเกียรติยศและฤทธิ ์เดชมีกับ
พระเยซูคริสตตลอดไป อาเมน
ทนทุกขเพราะเป็ นคริสเตียน
๑๒ เพื่อน รัก

อยา เพิ่งแปลก ใจกับปั ญหาที่
เกิดขึ้นกับพวกคุณ มันไมใชเรื่องแปลกอะไร
เลย แตปัญหาก็คือการลองใจคุณ ๑๓ ใหดีใจ
ที่คุณไดรวมทุกขกับพระคริสต เพราะคุณจะ
ไดดีใจเป็ นลนพนเมื่อพระคริสตกลับ มาอยาง
๑๔ เมื่อมีคนประณามคุณเพราะ
มี เกียรติ
คุณเป็ นของพระ คริสต คุณก็มีเกียรติอยาง
แทจริง เพราะแสดง วาพระ วิญญาณผูทรง
เกียรติของพระเจานัน
้ อยูกับพวก คุณ ๑๕ ถา
คุณจะตองทน ทุกข ก็ขออยาใหเป็ นเพราะ
คุณไปฆาคนมา ไปขโมย ไปทําชัว
่ หรือไป
ยุงเรื่องของคน อื่นเลย ๑๖ แตถาคุณตองทน
ทุกขเพราะเป็ นคริสเตียน
ก็อยาอายเลย
แตใหสรรเสริญพระเจา เพราะคุณไดช่ อ
ื วา
คริสเตียน ๑๗ ถึง เวลาสําหรับการตัดสินโทษ
แลว การตัดสินนัน
้ จะเริ่ม ตนจากครอบครัว
ของพระเจากอน แลวลองคิดดู สิ วาจะเกิด
อะไร ขึ้นกับคนที่ไมเชื่อ ฟั งขาวดีจากพระเจา
๑๘ เหมือนกับที่พระคัมภีรเขียนไววา
“ขนาดคนที่ทําตามใจพระเจา ยังเกือบจะไม
รอด
แลวมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคน ชัว
่ และคน บาป
เลา” *
๑๙ ถาอยาง นั น
้ คนที่ตองทน ทุกขเพราะเป็ น
ความตองการของพระเจานัน
้ ก็ตองมอบตัว
เองไวกับพระผส
ู รางที่ซ่ อ
ื สัตย และใหทําดีตอ
ไป
ฝูงแกะของพระเจา
๑ ผมเขียนมาขอรองพวกผูนําอาวุโสที่

๕ อยูกับพวก คุณ ในฐานะที่ผมก็เป็ นผูนํา
อาวุโสคน หนึ่ง เป็ นคน หนึ่งที่เป็ นพยานถึง
เรื่องที่พระ คริสตตองทนทุกข ทรมาน และ
เป็ นคน หนึ่งที่จะมีสวน รวมในสงา ราศีของ
พระ คริสตเมื่อพระองคกลับมา ๒ ขอ ให
เลีย
้ ง ดูฝูง แกะของพระเจาที่พระเจาฝากให
คุณดูแลอยู นี้ ไมใชฝืน ใจทํา แตใหทําดวย
ความเต็มใจอยางที่พระเจาตองการใหคุณทํา

อางมาจากหนังสือ สุภาษิต ๑๑:๓๑ (ฉบับแปลกรีกโบราณ)

๑ เปโตร ๕:๓

ไมใชเพราะเห็น แกเงิน แตเพราะคุณอยาก
จะทําจริงๆ ๓ ไมทําตัวเป็ นนายเหนือคนพวก
นัน
้ ที่พระองคไดฝากใหคุณดูแล แตใหทําตัว
เป็ นแบบ อยางกับฝูง แกะนัน
้ ๔ เพื่อเมื่อพระ
คริสตผูเป็ นหัวหน าคนเลีย
้ ง แกะกลับมา คุณ
ก็จะได รับรางวัลอันมีเกียรติ ที่ไมมีวันรวง
โรยไป
๕ ในทํานองเดียวกัน คนทีม
่ ีอายุนอยกวา ก็
ใหเชื่อ ฟั งพวกผูนําอาวุโส แตความ จริงแลว
ทุกๆ คนควรจะออนน อมถอม ตัวรับ ใชซ่ งึ กัน
และกันเหมือนกับที่พระคัมภีรเขียนไววา
“พระเจาตอตานคนที่เยอหยิ่งจองหอง
แตมีความเมตตากรุณาตอคนที่ออนน อม
ถอมตน” *
๖ ถาอยางนั น
้ ใหพวกคุณออนน อมถอมตัวลง
ใตอํานาจที่ยิ่ง ใหญของพระเจา เพื่อพระเจา
จะไดยกคุณขึ้นเมื่อถึงเวลา ที่เหมาะ สม ๗ ให
เอาความกังวลทัง้ หมดของคุณฝาก
ไวกับ
พระเจา เพราะพระองคหวงใยคุณ
๘ ใหรูจักบังคับตนเอง ระวังตัวให ดี เพราะ
ศัตรูของคุณคือมาร
กําลังเดินดอมๆมองๆ
เหมือนสิงโตที่คํารามจองตะครุบเหยื่อมากิน
๙ ใหขัดขืนมารนั น
้ และยึด มัน
่ ในความ เชื่อ
เพราะคุณรูอยู แลววา พี่ น องทัว
่ โลกก็เจอ
ความทุกขยากเหมือนคุณ

*๕:๕
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บาบิโลน ในที่นี้กําลังพูดถึงเมืองโรม
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๑๐ พระเจาผูเป็ นแหลงของความเมตตาทุก
อยางไดเรียกคุณผาน ทางพระ เยซูคริสต ให
คุณเขามามีสวนรวมในเกียรติของพระองคที่
ไมมีวันหมด คุณจะตองทนทุกขอยูประเดี๋ยว
หนึ่ง แลวหลัง จากนัน
้ พระเจาก็จะชวยใหคุณ
กลับ คืนสูสภาพสมบูรณ แบบ จะใหคุณเขม
แข็ง มีกําลังมากขึ้นและมัน
่ คง ๑๑ ขอใหฤทธิ ์
เดชเป็ นของพระองคตลอดไปอาเมน

คําทักทายสุดทาย
๑๒ ผมไดเขียนจดหมายสัน
้ ๆฉบับ

นี้ และ
ไดฝากสิ ลาสมาใหกับคุณ เขาเป็ นพี่ น องที่
ซื่อสัตยในพระ คริสต ผมเขียนมาเพื่อให
กําลัง ใจพวก คุณ และยืนยันวาทุก อยางที่
เขียนมา นี้เป็ นความเมตตากรุณาที่แทจริง
ของพระเจา ใหคุณยืน หยัดมัน
่ คงในความ
เมตตากรุณานี้
๑๓ หมู ประชุมที่เมืองบา บิ โลน †ที่พระเจา
ไดเลือกไวเหมือน กับที่พระองคไดเลือกพวก
คุณ ไดฝากความคิดถึงมาใหกับคุณ มาระ
โกลูกของผมก็ฝากความคิดถึงมาเหมือน
กัน ๑๔ เมื่อเจอ กันก็ขอ ใหจูบทักทายกันดวย
ความรัก
ขอ ใหทุก คนที่มี สวนในพระ คริสตได รับ
สันติสุข

