
พ ร ะ ธ ร ร ม  1 เ ป โ ต ร   1 Peter 

1 จดหมายฉบับนี้จากขาพเจาเปโตร ผูเปนอัครทูตของพระเยซูคริสต  

 
 ถึง บรรดาผูท่ีพระเจาทรงเลือกสรรไว 
ทานท้ังหลายคือคนแปลกหนาท่ีอาศัยในโลกเพียงชั่วคราว 
ผูไดกระจัดกระจายไปทั่วแควนปอนทัส กาลาเทีย คัปปาโดเซีย เอเชีย 
และบิธีเนีย 
2พระเจาพระบิดาไดทรงเลือกสรรพวกทานตามการทรงทราบลวงหนา 
ผานทางการทรงชําระใหบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ1 
เพื่อใหพวกทานมาเชื่อฟงพระเยซูคริสต 
และรับการประพรมดวยพระโลหิตของพระองค 
 
 ขอพระคุณและสันติสุขมีแดพวกทานอยางลนเหลือ 
 
สรรเสริญพระเจาสาํหรบัความหวงัอนัยืนยง 
3 สรรเสริญพระเจาและพระบิดาแหงองคพระเยซูคริสตเจาของเรา! 
ดวยพระเมตตายิ่งใหญ 
พระองคทรงใหเราท้ังหลายบังเกิดใหมเขาในความหวังอันยืนยง 
โดยการเปนขึ้นจากตายของพระเยซูคริสต 
4และเขาในมรดกอันไมมีวันเสื่อมสลาย เนาเสีย หรือเลือนหายไป 
ซึ่งทรงเตรียมไวในสวรรคเพื่อพวกทาน 5โดยความเชื่อ 
พระเจาไดทรงปกปองพวกทานไวดวยฤทธานุภาพของพระองคจนถึงความรอด
ซึ่งพรอมแลวท่ีจะทรงสําแดงในยุคสุดทาย 
6พวกทานชื่นชมยินดียิ่งนักในเรื่องนี้ 

                                      
1 1:2 หรือ พระวิญญาณทรงชําระใหบริสุทธิ์ 



แมขณะนี้ทานตองทนความทุกขโศกชั่วระยะหนึ่งจากการทดลองสารพัดอยาง 
7สิ่งเหลานี้มีมาเพื่อพิสูจนวาทานมีความเชื่อแท 
ความเชื่อนี้ล้ําคายิ่งกวาทองคําซึ่งเสื่อมสลายไปแมไดทําใหบริสุทธิ์แลวดวยไฟ 
ความเชื่อนี้นํามาซึ่งคําสรรเสริญ เกียรติ และศักด์ิศรี 
เม่ือพระเยซูคริสตเสด็จมาปรากฏ 8แมทานยังไมเห็นพระองคแตก็รักพระองค 
แมขณะนี้ทานไมเห็นพระองค 
แตก็เชื่อในพระองคและเปยมดวยความชื่นชมยินดีอันยิ่งใหญสุดจะพรรณนา 
9เพราะทานกําลังรับความรอดแหงจิตวิญญาณของทาน 
อันเปนผลแหงความเชื่อของทาน  
10 บรรดาผูเผยพระวจนะผูไดกลาวถึงพระคุณท่ีจะมีมาถึงทานนั้น 
ไดตั้งใจสืบเสาะคนหาอยางถี่ถวนที่สุดเกี่ยวกับความรอดนี้ 
11พวกเขาพยายามพิเคราะหดูวา 
สิ่งท่ีพระวิญญาณแหงพระคริสตในพวกเขาไดบงชี้ไวนั้นจะเกิดขึ้นเม่ือใด 
และจะเกิดขึ้นอยางไร 
เม่ือพระองคไดทํานายถึงการทนทุกขของ2พระคริสตและบรรดาพระสิร3ิท่ีจะตา
ม ม า  12พวกเขาไดรับการสําแดงวา สิ่งตางๆ ที่ไดพยากรณถึงนั้น 
มิใชเพื่อพวกเขาเอง แตเพื่อพวกทาน 
บัดนี้บรรดาผูประกาศขาวประเสริฐไดแจงสิ่งตางๆ 
เหลานี้แกทานแลวโดยพระวิญญาณบริสทุธิ์ซึ่งสงมาจากสวรรค 
แมแตทูตสวรรคยังปรารถนาจะเขาใจสิ่งเหลานี้ 
 
จงบรสิุทธิ ์

                                      
2 1:11 หรือ เพื่อ 
3 หรือ เกียรติ 



13 เหตุฉะนั้นจงเตรียมความคิดจิตใจใหพรอม จงรูจักบงัคับตนเอง 
จงตั้งความหวังแนวแนในพระคุณซึ่งจะประทานแกทานเมื่อพระเยซูคริสตเสด็จ
ม า ป ร า ก ฏ  14ในฐานะลูกท่ีเชื่อฟง 
อยาดําเนินตามตัณหาช่ัวซึ่งทานเคยมีเม่ือใชชีวิตอยางผูท่ีไมรูความจริง 
15แตทานทั้งหลายจงบริสุทธิ์ในการทุกอยางท่ีทานกระทําเหมือนอยางท่ีพระอ
งคผูทรงเรียกทานนั้นบริสุทธิ์ 16เพราะมีเขียนไววา 
“ จงบริสุทธิ์เพราะเราบริสุทธิ์” 4 
17
 ในเมื่อทานทูลตอพระบิดาผูทรงตัดสินการกระทําของแตละคนโดยไมลํา
เอียง 
ก็จงดําเนินชีวิตดวยความเคารพยําเกรงในฐานะที่เปนคนแปลกหนาในโลกนี้ 
18เพราะทานรูวาพระองคไดทรงไถทานพนจากวิถีชีวติอันไรแกนสารซึ่งทานรั
บสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 
พระองคมิไดทรงไถทานดวยสิ่งท่ีเสื่อมสลายไดเชนเงินหรือทอง 
19แตดวยพระโลหิตล้ําคาของพระคริสต 
ผูเปนลูกแกะอันปราศจากตําหนิหรือขอบกพรองใดๆ 
20พระองคไดทรงเลือกสรรพระคริสตไวตั้งแตกอนสรางโลก 
แตทรงใหพระคริสตปรากฏในวาระสุดทายนี้เพื่อทานท้ังหลาย 
21โดยทางพระคริสต 
ทานจึงเชื่อในพระเจาผูทรงใหพระคริสตเปนขึ้นจากตายและประทานพระสิริใ
หแกพระองค ดังนั้นความเชื่อและความหวังของทานจึงอยูในพระเจา 
22
 บัดนี้เม่ือทานไดชําระตัวใหบริสุทธิ์ดวยการเชื่อฟงความจริงเพื่อจะรักพี่น

                                      
4 1:16 ล น ต .11:44, 45; 19:2; 20:7 



องอยางจรงิใจแลว ก็จงรักกันอยางลึกซึ้งดวยใจจริง5 
23เพราะทานไดบังเกิดใหมแลว มิใชเกิดจากเมล็ดพันธุอันเสื่อมสลายได 
แตจากเมล็ดพันธุอันไมรูเสื่อมสลาย 
คือพระวจนะของพระเจาอันทรงชีวิตและยืน ย ง ถ า ว ร  24ดวยวา 
 
 “ มวลมนุษยชาติเหมือนหญา 
  และเกียรติท้ังปวงของพวกเขาเหมือนดอกไมในทุงนา 
ตนหญาเหี่ยวเฉา และดอกไมรวงโรยไป  
  25แตพระวจนะขององคพระผูเปนเจายืนยงนิรันดร” 6 
 
และพระวจนะนั้นคือขาวประเสริฐซึ่งไดประกาศแกทานแลว 

2 เหตุฉะนั้นทานท้ังหลายจงขจัดสารพัดความมุงราย การฉอฉล 

ความหนาซื่อใจคด ความอิจฉาริษยา และการวารายทุกอยางเสียจากตัวทาน 
2ดังทารกแรกเกิด จงกระหายหาน้ํานมอันบริสุทธิ์ฝายวิญญาณ 
เพื่อสิ่งนี้จะชวยทานใหเติบโตขึ้นในความรอดของทาน 
3ในเมื่อบัดนี้ทานไดลิ้มรสแลววาพระเจาประเสริฐ 
 
ศลิาอนัทรงชีวติและประชากรที่ทรงเลอืกสรร 
4 เมื่อทานท้ังหลายมาหาพระคริสต ผูเปนพระศิลาอันทรงชีวิต 
มนุษยไมยอมรับพระองค แตพระเจาไดทรงเลือกสรรและถือวาพระองคล้ําคา 
5ทานท้ังหลายผูเปนเหมือนศิลาอันทรงชีวิตนั้นก็กําลังไดรับการกอขึ้นเปนวิหา
รฝายวิญญาณเชนกัน 

                                      
5 1:22 ตนฉบับเกาแกบางสําเนาวา ดวยใจบริสุทธิ์ 
6 1:25 อ ส ย .40:6-8 



เพื่อเปนปุโรหิตบริสุทธิ์ผูทําหนาท่ีถวายเครื่องบูชาฝายวิญญาณท่ีพระเจาทรงย
อมรับผานทางพระเยซูคริสต 6เพราะพระคัมภีรกลาววา 
 
“ ดูเถิด เราวางศิลากอนหนึ่งไวในศิโยน 
  เปนศิลาหัวมุมอันล้ําคาซึ่งไดรับการเลือกสรรแลว 
และผูท่ีวางใจในพระองค 
  จะไมตองอับอาย” 7  
 
7บัดนี้สําหรับพวกทานท่ีเชื่อ พระศิลานี้ก็มีคายิ่ง แตสําหรับบรรดาผูท่ีไมเชื่อ 
 
“ ศิลาซึ่งชางกอไดละท้ิงเสีย 
  ก็กลับกลายเปนศิลามุมเอก8แลว” 9 
 
8แ ล ะ  
 
“ เปนศิลาซึ่งทําใหผูคนสะดุด 
  และเปนกอนหินท่ีทําใหพวกเขาลมลง” 10 
 
พวกเขาสะดุดก็เพราะไมเชื่อฟงถอยคํานั้น 
ซึ่งก็เปนไปตามที่พวกเขาไดถูกกําหนดไว 

                                      
7 2:6 อ ส ย .28:16 
8 2:7 หรือ ศิลาหัวมุม  
9 ส ด ด .118:22 
10 2:8 อ ส ย .8:14 



9 แตพวกทานเปนประชากรที่พระเจาไดทรงเลือกสรรเปนปุโรหิตหลวง 
เปนชนชาติบริสุทธิ์ เปนพลเมืองของพระเจา 
เพื่อทานจะไดประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญของพระองค 
ผูทรงเรียกทานออกจากความมืดเขาสูความสวางล้ําเลิศของพระองค 
10ครั้งหนึ่งพวกทานไมไดเปนประชากรของพระเจา 
แตบัดนี้ทานเปนประชากรของพระองค ครั้งหนึ่งพวกทานไมไดรับพระเมตตา 
แตบัดนี้ทานไดรับพระเมตตาแลว  
11 เพื่อนที่รัก ผูอยูในฐานะคนตางดาวและคนแปลกหนาในโลกนี้ 
ขาพเจาขอวิงวอนทานวา จงละทิ้งตัณหาชั่วซึ่งตอสูกับวิญญาณจิตของทาน 
12จงดําเนินชีวิตใหดีเม่ืออยูในหมูผูไมนับถือพระเจา 
เพื่อแมเขากลาวหาวาทานทําผิด เขาก็จะเห็นการดีของทาน 
และถวายเกียรติแดพระเจาในวันท่ีพระองคเสด็จมาหาเรา 
 
ยอมเชื่อฟงผูปกครองและเจานาย 
13 โดยเห็นแกองคพระผูเปนเจา 
พวกทานจงยอมอยูใตอํานาจการปกครองทั้งปวงที่ตั้งขึ้นในหมูมนุษย 
ไมวาจะเปนกษัตริยในฐานะผูมีอํานาจสูงสดุ 
14หรือบรรดาผูวาการซึ่งกษัตรยิสงมาเพื่อลงโทษผูกระทําผิดและยกยองผูกระ
ทําดี 
15เพราะเปนน้ําพระทัยของพระเจาท่ีจะใหพวกทานสงบปากคาํของคนโงดวย
การกระทําดี 16จงดําเนินชีวิตอยางเสรีชน 
แตอยาใชเสรีภาพของทานเปนขออางกลบเกลื่อนความชั่ว 
จงดําเนินชีวิตใหสมกับเปนผูรับใชของพระเจา 
17จงใหเกียรติทุกคนตามสมควรคือ จงรักพี่นองในพระคริสต 
จงยําเกรงพระเจา จงถวายเกียรติแดกษัตริย 



18 ท า ส ทั้งหลาย จงยอมเชื่อฟงเจานายของตนดวยความเคารพ 
ไมเฉพาะตอเจานายที่ดีและเห็นอกเห็นใจเทานั้น แตตอเจานายที่รายกาจดวย 
19เพราะผูท่ียอมทนทุกขโดยไมเปนธรรมดวยตระหนักถึงน้ําพระทัยพระเจานั้น
นายกยอง 20หากวาทานถูกโบยเนื่องจากทําผิด ถึงทานยอมทน 
จะนับเปนความดีความชอบไดอยางไร? 
แตถาทานตองทุกขยากเพราะทําดีและทานยอมทนเอา 
นี่เปนสิ่งนายกยองตอเบื้องพระพักตรพระเจา 
21พระองคทรงเรียกพวกทานมาสูสภาพการณเชนนี้ 
เพราะพระคริสตไดทรงทนทุกขเพื่อทาน 
ทรงวางแบบอยางไวใหทานดําเนินตามรอยพระบาท  
 
22” พ ร ะ อ งคไมไดทําบาป 
  และไมเคยตรัสคําเท็จเลย” 11 
 
23 เมื่อพวกเขารุมสบประมาท พระองคก็มิไดทรงตอบโต ขณะทรงทนทุกข 
พระองคก็มิไดทรงอาฆาต 
แตทรงมอบพระองคเองไวกับพระเจาผูทรงพิพากษาอยางยุติธรรม 
24พระองคเองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไวท่ีพระกายบนไมกางเขน12นั้
น  เพื่อเราจะไดตายตอบาปและมีชีวิตอยูเพื่อความชอบธรรม 
และดวยบาดแผลของพระองค พวกทานไดรับการรักษาใหหาย 
25เพราะพวกทานเปนเชนแกะที่พลัดหลงไป 
แตบัดนี้ไดกลับมาหาพระผูเลี้ยงและพระผูทรงดูแลวิญญาณจิตของทานแลว 
 

                                      
11 2:22 อ ส ย .53:9 
12 2:24 หรือ ตนไม 



สามีภรรยา 
 

3 ในทํานองเดียวกันภรรยาทั้งหลาย จงยอมเชื่อฟงสามีของตน 

เพื่อวาแมสามีบางคนไมเชื่อพระวจนะของพระเจา 
แตความประพฤติของภรรยาก็อาจชนะใจเขา 
ทําใหเขาหันกลับมาเชื่อโดยไมตองเอยปาก 
2เม่ือเขาเห็นความบริสุทธิ์และความยําเกรงพระเจาในชีวิตของทาน 
3ความงามของทานไมควรมาจากการตกแตงภายนอก เชน ถักผม สวมเครื่อง 
ประดับ เพชรนิลจินดาและเสื้อผาสวยงาม 4แตใหออกมาจากตัวตนภายใน 
คือความงามอันไมรูจางหายของจิตใจท่ีออนโยนและสงบเยือกเย็น 
จิตใจเชนนี้ทรงคุณคายิ่งนักในสายพระเนตรพระเจา 
5เพราะนี่เปนแนวทางที่สตรีผูบริสุทธิ์ในอดีตซึ่งหวังใจในพระเจาทําใหตนเองง
ดงาม พวกนางยอมเชื่อฟงสามีของตน 6เหมือนนางซาราหผูเชื่อฟงอับราฮัม 
และเรียกทานวานาย ทานท้ังหลายก็เปนลูกหลานของนางซาราห 
เม่ือทานทําสิ่งท่ีถูกตอง และไมหวาดหวั่นสิ่งรายอันใด 
7 ในทํานองเดียวกันสามีท้ังหลาย จงอยูกับภรรยาดวยความเห็นอกเห็นใจ 
จงใหเกียรติภรรยาในฐานะเปนผูท่ีออนแอกวาและในฐานะทายาทผูรับชีวิตซึ่ง
เปนของประทานอันทรงพระคุณจากพระเจารวมกับทาน 
เพื่อจะไมมีสิ่งใดขัดขวางคําอธิษฐานของทานท้ังสอง 
 
ทนทกุขเพราะการทาํดี 
8 สุดทายนี้ ทานท้ังปวงจงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน จงเห็นอกเห็นใจกัน 
จงรักกันฉนัพี่นอง จงมีใจออนโยนและถอมสุภาพ 9อยาทําชั่วตอบแทนการชั่ว 
อยาดาวาผูท่ีดาวาทาน แตจงใหพรเขาแทน 
เพราะพระเจาไดทรงเรียกทานใหทําเชนนี้เพื่อทานจะไดรับพระพร 10ดวยวา  
 



 “ ผูใดรักชีวิต 
  และปรารถนาจะเห็นวันอันผาสุก 
 ผูนั้นตองรักษาลิ้นใหพนจากความชั่ว 
  รักษาริมฝปากใหพนจากคําพูดหลอกลวง 
 11เขาตองหันเสียจากความชั่ว และกระทําสิ่งท่ีดี 
  เขาตองใฝหาสันติภาพ และมุงม่ันเพื่อใหไดมา 
 12เพราะองคพระผูเปนเจาทรงจับตาดูผูชอบธรรม 
  ทรงเงี่ยพระกรรณฟงคําอธิษฐานของเขา 
 แตองคพระผูเปนเจาทรงหันพระพักตรเขาตอตานผูท่ีกระทําชั่ว” 13 
 
13 ถาทานมุงม่ันกระทําดี ใครจะมาทํารายทาน? 
14แตถึงแมทานตองทนทุกขท้ังๆ ที่กระทําสิ่งท่ีถูกตอง ทานก็ไดรับพระพร 
“ อยากลัวสิ่งท่ีพวกเขากลัว14อยาตกใจกลวัเลย” 15 
15แตในใจทานจงเทิดทูนพระคริสตเปนองคพระผูเปนเจา 
จงเตรียมพรอมเสมอที่จะตอบทุกคนซึ่งถามถึงเหตุผลที่ทานมีความหวังใจเชนนี้ 
แตจงตอบอยางสุภาพออนโยนและใหเกียรติ 16จงรักษาจิตสํานึกใหบริสุทธิ์ 
เพื่อผูท่ีกลาวรายความประพฤติดีของทานในพระคริสตจะไดละอายใจที่มาใสร
ายทาน 17เพราะหากเปนน้ําพระทัยพระเจาใหทานทนทุกขเพราะการทําดี 
ก็ดีกวาทนทุกขเนื่องจากทําชั่ว 
18ดวยวาพระคริสตสิ้นพระชนมเพื่อลบลางบาปเพียงครั้งเดียวเปนพอ 
คือผูชอบธรรมตายเพื่อคนอธรรม เพื่อนําเราทั้งหลายไปถึงพระเจา 
ในฝายกายพระองคทรงถูกประหารสิ้นพระชนม 

                                      
13 3:12 ส ด ด .34:12-16 
14 3:14 หรือ อยากลัวการขมขูของเขา 
15 อ ส ย .8:12 



แตพระวิญญาณทรงใหพระองคทรงพระชนมอยู16 
19โดยทางพระวิญญาณ17ยังทรงไปประกาศแกวิญญาณท่ีถูกจองจําอยู 
20วิญญาณซึ่งในอดีตไมเชื่อฟง 
เม่ือครั้งพระเจาทรงอดทนรอคอยในสมัยของโนอาหขณะที่ทานตอเรือ 
ในเรือนี้มีคนเพียงไมกี่คน คือ 8 คนเทานั้น 
พระเจาทรงใชน้ําชวยพวกเขาใหรอดชีวิต18 21น้ํานี้เล็งถึงบัพติศมา 
ซึ่งบัดนี้ชวยทานท้ังหลายใหรอดเชนกัน 
บัพติศมามิใชเปนการขจัดสิ่งสกปรกจากกาย 
แตเปนการปฏิญาณตอพระเจาวาจะรักษาจติสํานึกท่ีดี 
บัพติศมาชวยทานใหรอดโดยการเปนขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต 
22ผูไดเสด็จขึ้นสูสวรรค และบัดนี้ประทับท่ีเบื้องขวาพระหัตถของพระเจา 
โดยมีเหลาทูตสวรรคผูทรงอํานาจ 
และผูทรงเดชานุภาพอยูใตอํานาจของพระองค 
 
มีชวีิตเพือ่พระเจา 
 

4 ฉะนั้นในเมื่อพระคริสตทรงทนทุกขทางพระกายแลว 

พวกทานเองก็จงเตรียมตัวใหพรอมดวยทาทีอยางเดียวกัน 
เพราะผูท่ีทนทุกขทางกายก็ไดตัดสินใจท่ีจะไมทําบาปอีกแลว 
2 ผลก็คือ 
เขาจะไมดําเนินชีวิตที่เหลืออยูในโลกนี้ตามตัณหาชั่วของมนุษย 
แตตามน้ําพระทัยของพระเจา 3เพราะในอดีต 

                                      
16 3:18 หรือ แตในฝายวิญญาณทรงพระชนมอยู 
17 3:19 หรือ โดยทางวิญญาณ 
18 3:20 หรือ พระเจาทรงชวยพวกเขาใหรอดชีวิตจากน้ํา 



ทานไดใชเวลาไปมากพอแลวในการทําสิ่งท่ีคนไมรูจักพระเจาเลือกที่จะกระทํา
กัน คือ หมกมุนในการเสเพล ราคะตัณหา การเมามาย 
การม่ัวสุมเสพสุรากามารมณ และการกราบไหวรูปเคารพอันนาชิงชัง 
4พวกเขาแปลกใจที่บัดนี้ทานไมกระโจนเขารวมสํามะเลเทเมากับพวกเขา 
จึงดาวาทาน 
5แตพวกเขาจะตองใหการตอพระองคผูทรงพรอมแลวท่ีจะพิพากษาทั้งคนเปน
แ ล ะ ค น ต า ย  6ดวยเหตุนี้ขาวประเสริฐจึงถูกประกาศออกไป 
แมแกคนที่ตายแลว เพื่อวาในทางกายเขาถูกตัดสินตามความเห็นของมนุษย 
แตในทางจิตวิญญาณเขามีชีวิตอยูตามน้ําพระทัยพระเจา  
7 อวสานของสิ่งท้ังปวงใกลจะมาถึงแลว 
เหตุฉะนั้นจงมีสติสัมปชัญญะและรูจักบังคบัตน เพื่อทานจะสามารถอธิษฐานได 
8เหนืออื่นใด จงรักกันอยางลึกซึ้ง 
เพราะความรักลบความผิดบาปมากมายไดโดยการใหอภัย 
9จงตอนรับเลี้ยงดูกันโดยไมบนวา 
10แตละคนควรรับใชผูอื่นตามของประทานที่ไดรับมา 
บริหารของประทานแหงพระคุณของพระเจาในรูปแบบตางๆ 
ท่ีไดรับมาอยางสัตยซื่อ 
11ถาผูใดจะพูดก็ใหพูดประหนึ่งเปนผูกลาวพระดํารัสของพระเจา 
ถาผูใดจะรับใชก็ใหทําตามกําลังท่ีพระเจาประทาน 
เพื่อวาในทุกสิ่งพระเจาจะไดรับการสรรเสริญโดยทางพระเยซูคริสต ขอพระสิริ 
และเดชานุภาพ มีแดพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน 
 
ทนทกุขเพราะเปนครสิเตียน 
12 เพื่อนที่รัก อยาแปลกใจกับการทดลองอันเจ็บปวดที่ทานเผชิญอยู 
ราวกับวาสิง่แปลกประหลาดไดเกิดขึ้นกับทาน 
13แตจงชื่นชมยินดีท่ีไดรวมในความทุกขยากของพระคริสต 



เพื่อทานจะไดชื่นชมยินดีเปนลนพนเมื่อพระสิริของพระองคปรากฏ 
14ถาทานถูกดูหม่ินเนื่องดวยพระนามของพระคริสต ทานก็เปนสุข 
เพราะพระวิญญาณอันทรงพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจาประทับอยูกับทา
น 15ถาทานทนทุกขก็อยาใหทนทุกขในฐานะที่เปนฆาตกร ขโมย 
อาชญากรประเภทตางๆ หรือแมแตเปนคนชอบยุงเรื่องของผูอื่น 
16อยางไรก็ตาม ถาทานทนทุกขในฐานะที่เปนคริสเตียน ก็อยาละอาย 
แตจงสรรเสริญพระเจาท่ีทานไดรับการเรียกขานตามพระนามนั้น 
17เพราะถึงเวลาแลวท่ีการพิพากษาจะเริ่มขึ้นท่ีครอบครัวของพระเจา 
และถาการพิพากษาเริ่มตนท่ีพวกเรา 
แลวผลลัพธของบรรดาผูท่ีไมเชื่อฟงขาวประเสริฐของพระเจาจะเปนอยางไร? 
18แ ล ะ  
 
“ ถาผูชอบธรรมยังยากที่จะไดรับความรอด 
  แลวคนอธรรมและคนบาปจะเปนอยางไรเลา?” 19 
 
19 ฉะนั้นผูท่ีทนทุกขตามน้ําพระทัยของพระเจา 
ควรมอบตนเองไวกับพระผูสรางผูสัตยซื่อ และทําความดีตอไป 
 
ผูอาวุโสและผูออนอาวุโส 
 

5 ถึงผูอาวุโส20ท้ังหลายในหมูพวกทาน 

ขาพเจาขอรองทานในฐานะที่เปนเพื่อนผูอาวุโส 
เปนพยานคนหนึ่งในเรื่องการทนทุกขของพระคริสต 

                                      
19 4:18 ดู สภษ.11:31 
20 5:1 หรือ ผูปกครอง 



และเปนผูหนึ่งท่ีจะรวมในพระสิริ ซึ่งจะทรงสําแดงนั้น 
2จงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจาซึ่งอยูในความดูแลรับผิดชอบของทาน 
พวกทานรับใชในฐานะผูปกครองดูแล ไมใชเพราะทานตองทํา 
แตเพราะทานเต็มใจทํา ดังท่ีพระเจาตองการใหทานเปน ไมใชโลภเงินทอง 
แตกระตือรือรนท่ีจะรับใช 
3ไมใชวางอํานาจเหนือบรรดาผูท่ีทรงมอบหมายแกทาน 
แตเปนแบบอยางแกฝูงแกะนั้น 4และเมื่อพระผูเลี้ยงผูยิ่งใหญเสด็จมาปรากฏ 
ทานท้ังหลายจะไดรับมงกุฎแหงศักด์ิศรีซึ่งไมมีวันเสื่อมสลาย 
5 ในทํานองเดียวกันทานผูออนอาวุโส จงยอมเชื่อฟงบรรดาผูท่ีอาวุโสกวา 
อันท่ีจริง ใหทานทุกคนถอมใจตอกันและกัน ดวยวา  
 
“ พระเจาทรงตอตานผูท่ีหยิ่งจองหอง 
 แตประทานพระคุณแกผูท่ีถอมใจ” 21 
 
6เหตุฉะนั้นพวกทานจงถอมใจลงภายใตพระหัตถอันทรงฤทธิ์ของพระเจา 
เพื่อพระองคจะทรงยกทานขึ้นเม่ือถึงเวลาอันควร 
7จงละความกังวลท้ังสิ้นของทานไวกับพระองค เพราะพระองคทรงหวงใยทาน  
8 จงรูจักบังคบัตนเองและตื่นตัวอยูเสมอ 
เพราะมารผูเปนศัตรูของทานวนเวียนอยูรอบๆ ดุจสิงหคําราม 
เท่ียวหาเหยื่อเพื่อขย้ํากิน 9จงตอตานมาร ยืนหยัดม่ันคงในความเชื่อ 
ดวยรูวาพี่นองทั่วโลกกําลังเผชญิความทุกขยากแบบเดียวกัน  
10 และหลังจากพวกทานทนทุกขอยูชั่วขณะหนึ่ง 
พระเจาแหงพระคุณท้ังปวง 
ผูทรงเรียกทานมาสูพระสิรินิรันดรของพระองคในพระคริสต 

                                      
21 5:5 ส ภ ษ .3:34 



พระองคเองจะทรงใหพวกทานกลับคืนสูสภาพดี และใหทานเขมแข็ง ม่ันคง 
และแนวแน 11ข อเดชานุภาพมีแดพระองคสืบๆ ไปเปนนิตย อาเมน 
 
คาํลงทาย 
12 ขาพเจาเขียนมาถึงทานสั้นๆ ดวยความชวยเหลือของสิลาส22 
ผูซึ่งขาพเจาถือวาเปนพี่นองที่สัตยซื่อ 
ขาพเจาเขียนมาหนุนใจทานและเปนพยานวา 
ท้ังหมดนี้คือพระคุณท่ีแทจริงของพระเจา จงยืนหยัดม่ันคงในพระคุณนี้  
13 คริสตจักรที่เมืองบาบิโลน ผูไดรับการเลือกสรรดวยกันกับทาน 
ฝากความคิดถึงมายังทาน 
และมาระโกบุตรของขาพเจาก็ฝากความคิดถึงมายังทานดวย 
14จงทักทายกันดวยจุมพิต23แหงความรัก 
 
 ขอสันติสุขมีแดพวกทานทุกคนผูอยูในพระคริสต 
 

                                      
22 5:12 หรือ สิลวานสั  
23 5:14 การจุมพิตเปนธรรมเนียมการทักทายของพี่นองคริสเตียนในยุคแรก 


