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๒ เปโตร
คํานํ า
คํานํ าของหนังสือเลมนี้ อานไดจาก ๑
เปโตร
๑ จากซี โมน เปโตร ผูเป็ นทาสและศิษย
เอกของพระเยซูคริสต
ถึงคนเหลา นัน
้ ที่มีความ เชื่อที่มี คาเทา กัน
กับของเรา เพราะพระเจาของเราคือพระเยซู
คริสตพระผูชวยใหรอดนัน
้ *ยุติธรรม
๒ ขอพระเจาใหความเมตตากรุณา
และ
สันติสุขกับพวก คุณมากยิ่งๆ ขึ้น เพราะพวก
คุณรูจักพระเจาและพระเยซูองคเจาชีวิตของ
เราอยางแทจริง

๑

พระเจาไดใหทุกสิ่งที่เราตองการ
๓ ดวยฤทธิอ
์ ํานาจของพระองค

พวกเราได
รับทุกสิ่งทุกอยางที่จําเป็ นสําหรับชีวิตที่จะให
เกียรติพระเจา เราได รับสิ่งเหลา นี้ ก็เพราะ
เรารูจักพระองค ผู ที่เรียกเรามาดวยเกียรติ
และฤทธิ ์ เดชของพระองค ๔ และดวยเกียรติ
และฤทธิ ์ เดชนี้ แหละ พระเจาไดใหสัญญา
ตางๆที่มี คาและยิ่ง ใหญกับเราแลว พระองค
ใหสิ่งเหลา นี้เพื่อคุณจะไดหลุด พนจากความ
เสื่อมทรามที่อยูในโลก นี้
เนื่องจากกิเลส
ตัณหาของมนุษย เพื่อเราจะได รับสภาพที่
เหมือนพระเจา
๕ ดวยเหตุ นี้ คุณจะตองพยายามอยางเต็ม
ที่ ที่จะใชความ เชื่อสรางความ ดี ใชความ ดี
สรางความ รู ใชความ รูเพื่อบังคับตน ๖ ใช
การบังคับตนสรางความอดทน
ใชความ
อดทนสรางชีวิตที่ใหเกียรติพระเจา ใชชีวิต
ที่ใหเกียรติพระเจาสรางความผูกพันฉันทพี่
น อง ๗ ใชความผูกพันฉันทพี่ น องสรางความ
รัก ๘ เพราะถาคุณมีสิ่งเหลา นี้อยูในตัว แลว
ใหมันเพิ่ม ขึ้นเรื่อยๆ คุณจะไดไมเป็ นคนที่
เฉยเมยหรือไรประโยชนในฐานะคนที่รูจัก
พระ เยซูคริสตเจา ๙ แตคนที่ไมมีสิ่งเหลา นี้
อยูในตัว ก็เป็ นคนสายตาสัน
้ จนเหมือนบอด

*๑:๑
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และไดลืม ไปวาบาปที่เขาไดทําในอดีต นัน
้
พระเจาไดลางใหแลว
๑๐ ดัง นั น
้ พี่ นองครับ พยายามเต็ม ที่ เพื่อ
จะไดแนใจวาคุณจะไดในสิ่งที่พระเจาได
เรียกและเลือกใหคุณมารับ นัน
้ เพราะถาคุณ
ทําอยาง นี้ คุณจะไมมีวันสะดุดและลมหาย
ไป ๑๑ แลวคุณยังจะได รับการตอนรับอยาง
เต็ม ที่เขาไปในอาณาจักรนิ รัน ดรของพระ
เยซูคริสตองคเจาชีวิตและพระ ผู ชวยใหรอด
ของเรา ๑๒ ดวยเหตุ นี้ ผมจะคอยเตือนคุณ
อยูเรื่อยๆเกี่ยว กับเรื่องพวก นี้ ถึง แมคุณจะ
รูและตัง้ มัน
่ คงอยูในความ จริงนี้แลวก็ตาม
๑๓ ผมวาผมทําถูกแลว นะที่จะเตือนความ จํา
พวก คุณอยูเรื่อยๆในขณะ ที่ผมยังมีชีวิตอยู
๑๔ เพราะรูวาอีกไม นาน ผมจะตองจากราง
นี้ไป แลว ตาม ที่พระ เยซูคริสตองคเจาชีวิต
ของเราไดบอกกับผมไวอยางชัดเจน ๑๕ ดัง
นัน
้ ผมจะตองทําอยาง ดีที่สุด เพื่อที่ วาเมื่อ
ผมจากโลก นี้ไป แลว คุณก็ยังจะจําเรื่อง นี้ได
อยูตลอดเวลา
ความยิ่งใหญของพระเยซู
๑๖ เมื่อเราประกาศเรื่องพระ

เยซูคริสตองค
เจาชีวิตของเรากับพวก คุณ วาพระองคจะ
กลับ มาดวยฤทธิ ์ เดชนัน
้ เราไม ไดเลาตาม
นิยายตางๆที่คนแตงขึ้นมาอยางเกงกาจ แต
เราไดเห็นความยิ่ง ใหญของพระองคเองกับ
ตา ๑๗ เราเห็นพระองคไดรับเกียรติและความ
ยิ่ง ใหญจากพระเจาพระ บิดา ตอนที่มีเสียง
พิเศษจากผูยิ่ง ใหญสูงสุด †มาถึงพระ เยซูวา
“นี่เป็ นลูกที่เรารัก เราภูมิใจเขามาก” ๑๘ เมื่อ
์ ิทธิน
์ ัน
เราอยูกับพระ เยซูบนภูเขาอันศักดิส
้
เราก็ไดยินเสียงนัน
้ ที่มาจากสวรรค
๑๙ เรายังเห็นอีกวา
คําทํานายของผูพูด
แทนพระเจานัน
้ เชื่อ ถือไดมากจริงๆ ที่พวก
คุณสนใจเรื่อง นี้ก็ดี มาก
เพราะมันเป็ น
เหมือนแสง สวางที่สองเขาไปในความ มืด
จนกวาจะเชาและมีดาว รุงผุด ขึ้นในใจของ
พวก คุณ ๒๐ แตกอนอื่นคุณตองเขาใจเรื่อง นี้
เสีย กอนวา คําของพวกผูพูด แทนพระเจาใน
พระ คัมภีรนัน
้ ไมใชคําที่พวก เขาคิดขึ้น มา
เอง ๒๑ หรืออยากจะพูดก็พูดเอา เอง แตพระ

พระเจาของเรา … ใหรอดนั น
้ หรือพระเจาของเราและพระเยซูคริสตพระผช
ู วยใหรอด

†๑:๑๗

ผูย่ง
ิ ใหญสูงสุด หมายถึง พระเจา
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วิญญาณบริสุทธิไ์ ดดลใจคนเหลานี้ใหพูดสิ่งที่
มาจากพระเจา
ผูสอนเท็จ
๑ แตก็มีผูพูด

๒ เกิด ขึ้นในกลุมคนของพระเจา

แทนพระเจาจอมปลอม
ซึ่งก็
เหมือน กับที่จะมีครูจอมปลอมเกิด ขึ้นใน
กลุมพวกคุณนัน
่ แหละ พวกนี้จะเอาความคิด
นอก ลูนอก ทางมาสอนกัน คํา สอนพวก นี้ทํา
ใหคนถูกทําลายได ถึงแมองคเจาชีวิตไดซ้ อ
ื
เขาไวแลว
เขาก็ยังปฏิเสธองคเจาชีวิตอยู
ดี ซึ่งจะทําใหเขาถูกทําลายโดยเร็ว ๒ จะมี
หลายคนหันไปทํา ชัว
่ ตามคนพวกนี้ คนพวก
นี้แหละที่ทําใหคนดูหมิ่นทางแหงความ จริง
๓ ดวยความ โลภ พวก นี้ จะกุเรื่องขึ้น มาสอน
หวังจะหลอกเอาเงินของ คุณ คําตัดสินโทษ
ตอคนพวก นี้ที่ไดประกาศไวตัง้ นานแลว นัน
้
ไม ไดเอาไวขูเลนๆ แตความพินาศนัน
้ พรอม
แลวและกําลังจะมาในเร็วๆนี้
๔ พระเจาไม ไดละเวนโทษแกทูต สวรรค
เมื่อพวก เขาทําบาป แตสงไปขังไวในหลุม
ที่ลึกมาก ลาม โซไวในความ มืดเพื่อรอวัน
พิพากษา ๕ ในสมัยโบราณ พระเจาก็ไม ได
ละเวนโทษใหกับโลก นี้ที่เต็มไปดวยคนที่ตอ
ตานพระองค แตสงนํ้ ามาทวม โลก อยางไร
ก็ตามพระองคไดคุมครองโน อาหซ่ งึ เป็ นคน
ที่ไปประกาศใหคนใชชีวิตอยางถูก ตองกับ
พระองค และพระเจาก็ไดคุมครองอีกเจ็ดคน
ดวย ๖ พระเจาไดตัดสินลงโทษเผาเมืองโส
โดมและเมืองโก โม ราหไปทัง้ เมือง เพื่อให
คนที่ตอ ตานพระเจาเห็นเป็ นตัวอยางวาจะ
เกิดอะไร ขึ้นกับพวก เขา ๗ แตพระองคได
ชวย กูโลทคนที่ทําตามใจพระองค ความ
ลามกของคนชัว
่ ชานัน
้ ทําใหโลทเจ็บปวดรวด
ราวใจ ๘ (โลทเป็ นคนดี แตเพราะอยูกับคน
ชัว
่
ไดเห็นการกระทําชัว
่ ๆและไดยินคํา พูด
เลวๆของพวก เขาทุกๆ วัน ทําใหจิตใจที่ดี
ของเขาเจ็บ ปวดรวด ราว) ๙ ถาเป็ นอยาง นี้
องคเจาชีวิตยอมรูวาจะชวย กูคนที่อุทิศ ตัว
ใหกับพระองคไดอยางไรเมื่อเขาตก
ทุกข
ได ยาก แลวจะเก็บคน ชัว
่ ไวลงโทษในวัน
พิพากษา ๑๐ โดย เฉพาะคนพวก นัน
้ ที่หลง
ระเริงไปกับความสกปรกโสมมของสันดาน
และดูถูกสิทธิอํานาจขององคเจาชีวิต
คน
พวกนี้ยโสโอหังและหัว รัน
้ กลาดู หมิ่นแมแต
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ทูต สวรรคที่เต็มไป ดวยสงา ราศี ๑๑ ขนาด
์ ละอํานาจมากกวา ยัง
ทูต สวรรคที่มีฤทธิแ
ไม ฟ องดู หมิ่นพวกนี้ตอ หน าองคเจาชีวิต
๑๒ พวกครูจอมปลอมนี้ พูดใส รายในสิ่งที่ตัว
เองก็ยังไมเขาใจ พวก นี้เป็ นเหมือน กับสัตว
ที่ทําทุก อยางตามสัญชาตญาณ เพราะคิด
ไม เป็ น เกิด มาเพื่อถูกจับและถูกฆาเทานัน
้
แลวครูพวก นี้ก็จะถูกทําลายไปเหมือน กับ
สัตวดวย ๑๓ เขาจะได รับความ ทุกขเป็ นการ
ตอบแทนใหสมกับความ ทุกขและความ ผิดที่
เขาทําไวกับคน อื่น ความสนุกสนานของเขา
คือการจัด งานมัว
่ สุมเมากันกลาง วันแสกๆ
เขาเป็ นจุดสกปรกและมีตําหนิทามกลาง
พวก คุณ และชอบสํา มะเลเท เมากันเมื่อกิน
เลีย
้ งกับพวก คุณ ๑๔ พวก นี้สอด สายสายตา
หาแตผู หญิงมาหลับ นอนดวยตลอดเวลา ไม
เคยรูจักพอ เขาลอลวงพวกที่มีใจโลเลใหทํา
บาป ใจพวก นี้ช่าํ ชองในความ โลภ และอยู
ภาย ใตคําสาป แชง ๑๕ พวก นี้ไดทิง้ ทางที่ถูก
ตองและหลงไปติดตามทางของบาลาอัม ลูก
ของเบ โอรคนที่รักเงินคา จางที่ไดมาจากการ
ทําผิด ๑๖ แตลาที่ปกติแลวพูดไม ได กลับพูด
เป็ นเสียงคน ตอวาเขาในความ ผิดที่เขาทํา
และไดหยุดการกระทําโงๆของผูพูด
แทน
พระเจาคนนี้
๑๗ พวก ครูสอนผิดนี้ เป็ นตานํ้ าที่แหง ขอด
และเป็ นเมฆที่ถูกพายุพัด พาไป ขุมนรกมืด
ถูกเตรียมไว แลวสําหรับคนพวก นี้ ๑๘ พวก
นี้ดีแตโมเรื่องไร สาระของตน และใชราคะ
ตัณหาของรางกายมายัว
่ คนที่เพิ่งจะหลุด
พนมาจากการใชชีวิตผิดๆ ๑๙ ครูพวก นี้ได
สัญญาวาจะใหเสรีภาพกับคนพวก นัน
้
ทัง้ ๆ
ที่ตัว เองยังตกเป็ นทาสของนิสัยชัว
่ ๆอยู เลย
คนที่พาย แพกับอะไร เขาก็เป็ นทาสของสิ่ง
นัน
้ ๒๐ ดัง นัน
้ คน ไหนที่หลุด พนออกมาจาก
ความสกปรกโสมมของโลกนี้ได แลว เพราะ
ไดรูจักพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตและพระ
ผู ชวยใหรอดของเรา แตกลับพาย แพ และ
กลับไปพัวพันกับสิ่งเหลา นัน
้ อีก สภาพของ
เขาตอนหลังนี้จะเลวรายยิ่งกวาตอนแรกเสีย
อีก ๒๑ เพราะถาคน นี้ไม ไดรูจักทางที่ถูก ตอง
นี้ตัง้ แตแรก ก็ยังดี กวาไดรูจัก แลวหัน หน า
์ ิทธิท
์ ี่ใหเขาไว
หนีไปจากคําสัง่ สอนอันศักดิส
๒๒ สิ่งที่เกิด ขึ้นกับคนพวก นี้ ก็เป็ นไปตามคํา
สุภาษิตที่วา “หมาก็หันกลับไปกินอวกของ

๒ เปโตร ๓:๑

มัน” *หรือที่วา “หมูที่ลางสะอาดแลว ก็กลับ
ไปเกลือกกลิง้ อยูในโคลนตมอีก”
พระเยซูจะกลับมา
๑ เพื่อนที่รัก

๓ แลวที่ผมไดเขียนมาใหพวก คุณ

นี่เป็ นจดหมายฉบับที่ สอง
ใน
จดหมายทัง้ สองฉบับ นี้ ผมพยายามที่จะ
สะกิดความ คิดที่บริสุทธิใ์ นใจคุณดวยเรื่อง
พวก นี้ ๒ ผมอยากใหคุณคิดถึงคําที่คนเหลา
นัน
้ ที่ถูกอุทิศไวใหเป็ นผูพูด แทนพระเจาได
พูดไวในอดีต และคําสัง่ สอนขององคเจาชีวิต
พระผู ชวยใหรอดของพวกเราที่ศิษยเอกบอก
กับพวกคุณ ๓ กอนอื่นอยากจะใหคุณรูวา ใน
ชวงสุดทายของโลกจะมีคนทําตามกิเลส
ตัณหาของตัว เอง และหัวเราะเยาะ เยยพวก
คุณ ๔ พวก เขาจะถามคุณวา “พระ คริสต
สัญญาวาจะเสด็จกลับ มา แลวไหนละ พอ แม
ก็ตายไป แลว แตทุก สิ่งทุก อยางก็ยังเหมือน
กับวันแรกที่โลก นี้ถูกสรางขึ้น มา” ๕ ตอน ที่
พวก เขาพูดอยาง นี้ พวก เขาลืม ไปวา นาน
มาแลว นัน
้ พระเจาไดสรางทองฟ าและแผน
ดินขึ้นมา โดยที่พระองคสัง่ ใหแผน ดินโลก
แยกจากนํ้ า ทําใหแผน ดินโผลข้ น
ึ มาจากนํ้ า
และใหน้ํ าลอม รอบแผน ดินไว ๖ พระองคยัง
ไดใชน้ํ าในการทําลายลางโลกนี้เมื่อเกิดนํ้ า
ทวมใหญ ๗ แลวยังสัง่ อีกวา ในวันพิพากษา
ทองฟ าและแผน ดินโลกที่เหลืออยูเดี๋ยว นี้จะ
ถูกทําลายดวยไฟ ในวัน นัน
้ คนที่ตอ ตาน
พระเจาจะถูกทําลายไป
๘ เพื่อนๆที่รัก อยา ลืมขอ นี้ ไป สําหรับองค
เจาชีวิตนัน
้ หนึ่งวันก็เหมือนพันปี และหนึ่ง
พันปี ก็เหมือนหนึ่งวัน ๙ องคเจาชีวิตไม ได
รีรอที่จะทําตามสัญญาเหมือน กับที่บาง คน
คิดหรอก แตพระองคไดอดทนตอพวก คุณ
เพราะพระองคไม อยากใหมีใครถูกทําลาย
เลย แตพระองคอยากใหทุก คนกลับ ใจเสีย
ใหม ๑๐ แตวัน ที่องคเจาชีวิตกลับมานัน
้ จะ
มาเหมือน กับขโมย ในวัน นัน
้ ทองฟ าก็จะ

*๒:๒๒
†๓:๑๐
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สูญหายไปดวยเสียงรองกึกกองของลูกไฟ
และดวง สวางตางๆในทองฟ าก็จะถูกทําลาย
ไป และคนในโลก นี้ กับการกระทําของเขา
จะถูกเปิ ด เผยออกมาใหพระองคพิพากษา
†๑๑ เมื่อรูวาสิ่ง ตางๆจะถูกทําลายไปอยาง นี้
แลว คิดให ดีๆวาคุณควรจะเป็ นคนแบบ ไหน
คุณควรจะใชชีวิตใหบริสุทธิ ์ และใหเกียรติ
พระเจา ๑๒ ในขณะ ที่กําลังรอ คอยวันของ
พระเจา และเรงใหมันมา ถึงเร็วๆ วัน นัน
้
ทองฟ าจะถูกทําลายดวยไฟและทุก อยางใน
ทองฟ าจะถูกหลอมละลายดวยเปลว ไฟนัน
้
๑๓ แตตามสัญญาของพระเจานั น
้ เราตัง้ หน า
ตัง้ ตาคอยสวรรคใหมและแผน ดินโลกใหม
ซึ่งเป็ นที่ที่ทุกคนจะทําตามใจพระองค
๑๔ ดัง นั น
้
เพื่อนๆที่รัก ในเมื่อพวก คุณ
ตัง้ หน าตัง้ ตาคอยสิ่งเหลา นี้แลว ก็ขอ ให
พยายามอยางเต็ม ที่ที่จะไม ใหมีจุดสกปรก
และดางพรอยตอ หน าพระเจา และมีสันติสุข
กับพระเจา ๑๕ อยา ลืมวาที่องคเจาชีวิตอดทน
นัน
้ ก็เพราะพระองคตองการใหผูคนรอด
ตอน ที่เปาโลพี่ น องที่รักของเราเขียนหาคุณ
ตามสติ ปั ญญาที่พระเจาไดใหกับเขานัน
้ เขา
ก็พูดถึงเรื่อง นี้เหมือน กัน ๑๖ ในจดหมาย
ของเขาทุก ฉบับพูดถึงเรื่องพวก นี้ มีบาง
เรื่องในจดหมายนัน
้ ที่เขาใจยาก ซึ่งทําใหคน
ที่ไม เคยเรียน รูมา กอนและเป็ นคนโลเล ได
เอาเรื่องที่เขาใจยากพวก นี้ไปอธิบายจนผิด
เพีย
้ นไปจากเดิม เหมือนกับที่พวกเขาทํากับ
พระ คัมภีรขออื่นๆดวย จึงทําใหตัว เองถูก
ทําลายไป
๑๗ ดัง นั น
้ เพื่อนๆที่รัก ในเมื่อพวก คุณไดรู
เรื่อง นี้อยู แลว ก็ใหระวังตัวให ดี คุณจะได
ไม หลงไปตามคําสอน เท็จของพวกนอกคอก
นัน
้ และสูญเสียความมัน
่ คงที่คุณมี ๑๘ แตขอ
ใหเจริญขึ้นในความเมตตากรุณา และความรู
เกี่ยว กับพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตและพระ
ผู ชวยใหรอดของเรา ขอ ใหพระองคได รับ
เกียรติ ทัง้ เดี๋ยวนี้และตลอดไป อาเมน
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