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จดหมายฝากฉบบับททที่สอง
ของททานเปโตร

บทนนน: จดหมายฝากฉบบับททที่สองของทท่านเปโตรอาจถถูกเขทยนขขขึ้นหลบังจากฉบบับแรก 6 ปท 
หรรือในประมาณปท ค.ศ. 66 ขณะททที่ 1 เปโตรพถูดถขงความททุกขข์ลลาบากททที่จะเกกิดขขขึ้นในครกิสตจบักร 2 
เปโตรกลบับพถูดถขงยทุคสทุดทท้ายททที่กลาลบังใกลท้เขท้ามา การละทกิขึ้งความจรกิงซขที่งกลาลบังกท่อตบัวขขขึ้นแลท้ว และการ
เสดด็จกลบับมาของพระเยซถูครกิสตข์ ขณะททที่ 1 เปโตรพถูดถขงการดลาเนกินชทวกิตครกิสเตทยน 2 เปโตรกลบับพถูด
ถขงการกบัดเซาะของความจรกิง (การละทกิขึ้งความจรกิง) และการสกิขึ้นสทุดของยทุคสมบัยนทขึ้

*****
ภนพรวมของ 2 เปโตร 1: ในขท้อ 1-4 เปโตรพถูดถขงความจรกิงททที่วท่าการไดท้ความรถูท้จากพระ

วจนะของพระเจท้าชท่วยใหท้เราเขท้าใจพระสบัญญาตท่างๆของพระเจท้าและไดท้เขท้าสท่วนในพระลบักษณะ
ของพระองคข์ จากนบัขึ้นเปโตรไดท้นลาเสนออทุปนกิสบัยฝท่ายวกิญญาณเจด็ดประการททที่เราควรมทในชทวกิต
ครกิสเตทยนของเรา ทบัขึ้งหมดนทขึ้นลามาซขที่งความเปด็นผถูท้ใหญท่ฝท่ายวกิญญาณ

ในสท่วนททที่เหลรือของบทนทขึ้ เปโตรนลาเสนอความคกิดในลลาดบับททที่นท่าสนใจยกิที่ง ทท่านตระหนบักดท
ถขงอกิทธกิพลและสกิทธกิอลานาจในฐานะเปด็นอบัครทถูตของทท่าน ทท่านทราบดทดท้วยวท่าวบันเวลาของทท่านนบัขึ้น
เหลรืออยถูท่ไมท่มากแลท้ว ทท่านทบทวนใหท้ฟบังวท่าทท่านและอบัครทถูตคนอรืที่นๆไดท้เปด็นประจบักษข์พยานถขงการ
รบับใชท้และการฟรืขึ้นครืนพระชนมข์ของพระครกิสตข์ อยท่างไรกด็ตาม ทท่านกลท่าวตท่อไปวท่ามทสกิที่งททที่แนท่นอนยกิที่ง
กวท่านบัขึ้นเสทยอทก และนบัที่นครือพระวจนะของพระเจท้าททที่เปด็นลายลบักษณข์อบักษร นอกจากนทขึ้ทท่านยบังใหท้คลา
บรรยายททที่ชบัดเจนททที่สทุดเกทที่ยวกบับการดลใจเทท่าททที่พบในพระคบัมภทรข์อทกดท้วย

2 ปต 1:1 ในคทาขขรนตข้นของททาน เปโตรเรทยกตบัวเองวทา ผถูท้รบับใชท้ และ อบัครทถูต ของพระ
เยซซูครธิสตร ซซีโมนเปโตร ผผผู้รรับใชผู้และอรัครทผตของพระเยซผครริสตต์ เรซียน ทท่านทรัทั้งหลายทซีที่ไดผู้รรับความ



เชชที่ออรันประเสรริฐอยท่างเดซียวกรันกรับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจผู้าและพระเยซผครริสตต์พระผผผู้
ชท่วยใหผู้รอดของเราทรัทั้งหลาย คทาททที่แปลวทา ผผผู้รรับใชผู้ (ดออถูลอส) เกพอบจะสพที่อความหมายวทา ทาส โดย
บทงบอกถขงการยอมอยซูทใตข้อทานาจความเปป็นเจข้าเหนพอหบัวของนายของตน อบัครทซูตในพระคบัมภทรรใหมท
เปป็นผซูข้ททที่ไดข้รบับการทรงเรทยกโดยเฉพาะจากพระเยซซูครธิสตรเพพที่อททที่จะประกาศขทาวประเสรธิฐ นอกจาก
นทร  อบัครทซูตกป็เปป็นประจบักษรพยานถขงการฟพร นคพนพระชนมรของพระครธิสตรดข้วย นทาสบังเกตวทาความเชพที่อ
ของเราถซูกเรทยกวทา ประเสรกิฐเพราะมบันเปป็นเชทนนบัรนจรธิงๆ ใหข้เราสบังเกตดข้วยวทาความชอบธรรมของ
พระเจข้าถซูกเอทยถขง เพราะพระองครทรงชอบธรรมจรธิงๆ

ขข้อนทร ยบังสพที่อถขงความเปป็นพระเจข้าของพระครธิสตรอยทางชบัดเจนดข้วย ถขงแมข้วทาในภาษาอบังกฤษ
คทาพซูดนทรอาจสพที่อไมทชบัดเจนมากนบัก แตทในตข้นฉบบับททที่ถซูกรบับมา (Received Text) วลทนทรอทานตรงตบัวไดข้
วทา ‘ความชอบธรรมของพระเจข้าและพระผซูข้ชทวยใหข้รอดของเรา พระเยซซูครธิสตร’ พระเยซซูครธิสตรทรง
ถซูกเรทยกอยทางเจาะจงวทาพระเจข้าและพระผซูข้ชทวยใหข้รอดเชทนกบัน เมพที่อตข้องรบับมพอกบับพวกพยานพระยะ
โฮวา ขข้อนทรกป็บอกชบัดเจนถขงความเปป็นพระเจข้าของพระครธิสตร

2 ปต 1:2 เปโตรกลทาวตทอไปวทา ขอพระคคณและสรันตริสคขจงเพริที่มพผนแกท่ทท่านทรัทั้งหลาย 
โดยรผผู้จรักพระเจผู้าและพระเยซผองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา การทซูลขอพระครุณและสบันตธิสรุขของ
พระเจข้าในรซูปของคทาทบักทายปรากฏในรซูปแบบใดรซูปแบบหนขที่งในจดหมายฝากสทวนใหญทของพระ
คบัมภทรรใหมท ใหข้เราสบังเกตวทาสทาหรบับครธิสเตทยนแลข้ว พระครุณของพระเจข้าและสบันตธิสรุขของพระองคร
ถซูกเพธิที่มพซูน “โดยรซูข้จบักพระเจข้าและพระเยซซูองครพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา” กลทาวอทกนบัยหนขที่งเมพที่อเราเรทยน
พระวจนะของพระเจข้าและกทอเกธิดเปป็นความเขข้าใจในพระวจนะนบัรน พระครุณและสบันตธิสรุขของ
พระเจข้าททที่มทตทอเรากป็จะถซูกเพธิที่มพซูนขขรน นทที่จขงเปป็นเหตรุผลสทาคบัญททที่เราควรศขกษาพระวจนะของพระเจข้า
เปป็นประจทาทรุกวบัน นอกจากนทรคทาททที่แปลวทา รผผู้จรัก (เอะพกิกโนซกิส) กป็มทความหมายวทา ‘ความรซูข้ททที่ถซูกตข้อง
และแมทนยทา’ ยธิที่งความรซูข้ของเราเกทที่ยวกบับพระวจนะของพระเจข้าถซูกตข้องมากเททาไร เรากป็จะยธิที่งมทความ
เขข้าใจเกทที่ยวกบับมบันมากขขรนเททานบัรน ปบัญญาสทาหรบับการดทาเนธินชทวธิตในแตทละวบันกป็มาจากการนทร เอง

2 ปต 1:3 ดผู้วยเหป็นแลผู้ววท่าฤทธริธิ์เดชอรันศรักดริธิ์สริทธริธิ์ของพระองคต์ ไดผู้ใหผู้สริที่งสารพรัดแกท่เราทซีที่
จะใหผู้มซีชซีวริตและทางทซีที่เปป็นอยท่างพระเจผู้า โดยรผผู้จรักพระองคต์ผ ผผู้ไดผู้ทรงเรซียกเราใหผู้ถถึงสงท่าราศซีและ



คคณธรรม นทาสนใจททที่วทาสธิที่งสารพบัดททที่ใหข้มทชทวธิตและทางททที่เปป็นอยทางพระเจข้ามาโดยทางความรซูข้เกทที่ยว
กบับพระองคร อทกครบัร งททที่คทาททที่แปลวทา รผผู้จรัก (เอะพกิกโนซกิส) มทความหมายวทา ‘ความรซูข้ททที่ถซูกตข้องและ
แมทนยทา’ คนมากมายเหลพอเกธินมทความรซูข้เกทที่ยวกบับพระเจข้าและพระวจนะของพระองครแบบผธิวเผธิน
และวทางเปลทา นบัที่นจขงเปป็นเหตรุททที่วทาททาไมเปาโลถขงเขทยนไวข้วทา “จงหมบั ที่นศขกษาคข้นควข้าเพพที่อสทาแดง
ตนเองใหข้เปป็นททที่ชอบพระทบัยพระเจข้า” (2 ทธิโมธท 2:15)

2 ปต 1:4 เปโตรแสดงความคธิดอบันซบับซข้อนของททานตทอไป ดผู้วยเหตคเหลท่านซีทั้ (ความ
หมายตรงตบัวคพอ ‘โดยทางสธิที่งเหลทานทร ’ คพอ โดยทางความรซูข้เกทที่ยวกบับพระองครและความเขข้าใจอบัน
แมทนยทาเกทที่ยวกบับพระวจนะของพระองคร) พระองคต์จถึงไดผู้ทรงประทานพระสรัญญาอรันประเสรริฐและ
ใหญท่ยริที่งแกท่เรา เมพที่อเราไดข้มารซูข้จบักและเขข้าใจพระวจนะของพระเจข้าอยทางถซูกตข้อง เรากป็จะไดข้เหป็นถขง
พระสบัญญาอบันประเสรธิฐและใหญทยธิที่ง นทาสนใจททที่คทาททที่แปลวทา ใหญท่ยริที่ง (เมะกกิสตา) มาจากคทากรทก 
เมะกา กลทาวอทกนบัยหนขที่ง มทพระสบัญญาตทางๆททที่ใหญท่โตมโหฬารซทอนอยซูทใหข้เราในพระวจนะของ
พระองครเมพที่อเราททาความครุข้นเคยกบับพระคบัมภทรร

นอกจากนทรพระสบัญญาเหลทานทรกป็ถซูกเรทยกวทา ประเสรกิฐ คทานทรถซูกใชข้เพพที่อบรรยายถขงอบัญมณทอบันมท
คท่า (คพอ มทคทามาก) คทานทร ถซูกใชข้โดยเปโตรหลายตทอหลายครบัร งตอนททที่ททานพซูดถขง “ความเชพที่ออบัน
ประเสรธิฐยธิที่งของเรา” (1 เปโตร 1:7 และ 2 เปโตร 1:1), “พระโลหธิตอบันมทราคามาก” ของพระ
ครธิสตร (1 เปโตร 1:19) และตรงนทร  “พระสบัญญาอบันประเสรธิฐ” พระคบัมภทรรเตป็มไปดข้วยพระสบัญญา
ตทางๆและพระสบัญญาเหลทานบัรนกป็มทคทามากจรธิงๆ พระสบัญญาเหลทานทรชทวยใหข้เราเขข้าใจและชทวยเหลพอ
เราในเรพที่องตทางๆของชทวธิต

ททานกลทาวตทอไปวทา เพชที่อวท่าดผู้วยพระสรัญญาเหลท่านซีทั้ ซขที่งมาจากความรซูข้เกทที่ยวกบับพระองคร (นบัที่น
คพอ เขข้าใจพระวจนะของพระองคร) ทท่านทรัทั้งหลายจะพผู้นจากความเสชที่อมโทรมทซีที่มซีอยผท่ในโลกนซีทั้เพราะ
ตรัณหา และจะไดผู้รรับสท่วนในสภาพของพระองคต์ คทาททที่แปลวทา รรับสท่วน (คอยโนนอส) มทความหมาย
วทา ‘หรุข้นสทวน’ หรพอ ‘สามบัคคทธรรม’ ถขงแมข้วทาเราไดข้รบับพระวธิญญาณของพระเจข้าแลข้วในการททที่เรา
บบังเกธิดใหมท แตทเปโตรกป็สอนอยทางชบัดเจนวทาเราเรธิที่มททที่จะมทสามบัคคทธรรมกบับสภาพของพระเจข้าผทาน
ทางพระสบัญญาตทางๆอบันประเสรธิฐของพระองคร (คพอ พระวจนะของพระองคร) กลทาวอทกนบัยหนขที่ง 



เมพที่อเราเตธิบโตขขรนในพระวจนะนบัรน เรากป็เรธิที่มททที่จะเปป็นเหมพอนพระองครททละนข้อยๆ เราเรธิที่มททที่จะมท
พระทบัยของพระครธิสตร (1 โครธินธร 2:16) เราจขงกลายเปป็นผซูข้มทสทวนในสภาพของพระเจข้าโดยไดข้พผู้น
จากความเสชที่อมโทรมทซีที่มซีอยผท่ในโลกนซีทั้เพราะตรัณหา

นทาสบังเกตวทาสธิที่งททที่มทอยซูทในโลกเปป็นสธิที่งเสพที่อมทราม ความเสพที่อมทรามนทรสทวนใหญทแลข้วมาโดย
ทางตบัณหา นทาสนใจอทกวทาคทาททที่แปลวทา พผู้น (อาพอเฟะอถูโก) กป็แปลไดข้ดข้วยวทา ‘หนท’ ไมทวทาจะใน
กรณทใด เมพที่อเราไปหาพระวจนะของพระเจข้าและศขกษาพระสบัญญาตทางๆ โดยการนบัรนเรากป็กลาย
เปป็นผซูข้มทสทวนในสภาพของพระเจข้า เรากป็จะหนทจากความเสพที่อมทรามซขที่งอยซู ทในโลก ดซู สดรุดท 119:9,11

2 ปต 1:5 หลบังจากไดข้เกรธิที่นนทาไปเปป็นททที่เรทยบรข้อยแลข้ว เปโตรจขงใหข้คทาก ทาชบับแรก  
เพราะเหตคนซีทั้เองทท่านจงอคตสท่าหต์จนสคดกกาลรังทซีที่จะเอาคคณธรรมเพริที่มความเชชที่อ เอาความรผผู้เพริที่ม
คคณธรรม นอกจากพระสบัญญาตทางๆอบันมทคทาประเสรธิฐซขที่งไดข้ทรงประทานใหข้แกทเราแลข้ว ซขที่งชทวยใหข้
เราสามารถหนทจากความเสพที่อมทรามในโลกไดข้ ททานกป็สบัที่งวทา บบัดนทร จงเพธิที่มครุณสมบบัตธิตทางๆเหลทานทร เขข้า
กบับชทวธิตของททานทบัรงหลายดข้วย คทาททที่แปลวทา เพริที่ม (เอะพกิคอเรเกะโอ) อยซูทในรซูปของคทาสบัที่งและมทความ
หมายเพธิที่มเตธิมวทา ‘จบัดหาใหข้’ หรพอ ‘ตกแตทง’ นอกจากนทร เราตข้องอคตสท่าหต์ในการททาเชทนนบัรนดข้วย คทาททที่
แปลเชทนนบัรน (สปออถูเด) เปป็นคทาททที่ตรงขข้ามกบับ ขทร เกทยจ หรพอ หยทอนยาน มบันมทความหมายตรงตบัววทา 
‘รทบเรทงททาการ’ กลทาวอทกนบัยหนขที่ง เราตข้องหมบั ที่นเพธิที่มครุณสมบบัตธิเหลทานทร เขข้าไป จงททาเสทยเดทดี๋ยวนทร เลย จง
รทบเพธิที่มเปป็นสองเททา อยทาชบักชข้า

ครุณลบักษณะฝทายวธิญญาณประการแรกททที่ตข้องเพธิที่มเขข้าไปคพอ (1) คคณธรรม คทาททที่แปลเชทนนบัรน 
(อาเระเท) มทความหมายวทา ‘ความเปป็นเลธิศทางศทลธรรม’ คทาพซูดททที่บรรยายถขงความจรธิงขข้อนทรอาจเปป็น
‘เขาเปป็นคนดท’, ‘เขามทอทุปนกิสบัยททที่แขป็งแรง’ หรพอ ‘เขาเปป็นคนททที่ซรืที่อสบัตยข์’

ครุณลบักษณะฝทายวธิญญาณททที่ตข้องเพธิที่มเขข้าไปอบันตทอมาคพอ (2) ความรผผู้ นทที่ไมทไดข้หมายถขงความรซูข้
โดยทบั ที่วๆไปเททานบัรน (ถขงแมข้ไมทมทอะไรผธิดกบับมบันกป็ตาม) แตทหมายถขงความรซูข้เกทที่ยวกบับสธิที่งตทางๆของ
พระเจข้า (คพอ พระวจนะของพระเจข้า) คทาๆนทร  (กโนซกิส) หมายถขง ความรซูข้ในทางทฤษฎทซขที่งแตกตทาง
จากความรซูข้ในทางปฏธิบบัตธิ กลทาวอทกนบัยหนขที่ง เราตข้องศขกษาอยทางสมทที่าเสมอเพพที่อเพธิที่มพซูนความรซูข้และ
ความเขข้าใจของเราเกทที่ยวกบับสธิที่งตทางๆของพระเจข้า



2 ปต 1:6 จากนบัรนเราตข้องเพธิที่มความเชพที่อของเราดข้วย (3) ความเหนซีที่ยวรรัทั้งตน คทาททที่แปล
เชทนนบัรน (เอด็กคราเทะเอทย) มทความหมายงทายๆวทา วธินบัยในตบัวเอง มบันหมายถขงการมทวธินบัยในตบัวเองใน
เรพที่องอาหารททที่เรารบับประทาน อารมณร เนพรอหนบัง ทบัศนคตธิ ความรซูข้สขก และความปรารถนาตทางๆของ
เรา การมทวธินบัยในตบัวเองเปป็นแรงขบับดบันภายในททที่ททาใหข้เราททาสธิที่งททที่เราควรกระททาแทนททที่จะททาสธิที่งททที่
เราอยากททา มบันคพอการแสดงออกเปป็นการกระททาของหลบักการเรพที่องความชอบธรรม

จากนบัรนเราตข้องเพธิที่มความเชพที่อของเราดข้วย (4) ความอดทน    คทาททที่แปลเชทนนบัรน (ฮถูพอมอเน) 
ไมทไดข้หมายถขงการททที่เราอดทนในปฏธิกธิรธิยาของเราททที่มทตทอคนโงท แตทหมายถขงการยขดมบั ที่นอยทางอดทน
ในสธิที่งททที่เราควรกระททา คทาเหมพอนในปบัจจรุบบันของคทาๆนทรกป็คงเปป็น หนบักแนทน, พากเพทยร และสบัตยรซพที่อ

จากนบัรนเราไดข้รบับบบัญชาใหข้เพธิที่ม (5) การทซีที่เปป็นอยท่างพระเจผู้าเพธิที่มเขข้ากบับความเชพที่อของเรา คทา
ททที่ใชข้ (เอะอถูเสะเบะเอทย) สพที่อถขงความเชพที่อแบบครธิสเตทยนททที่แทข้จรธิง มทคนมากมายททที่เครทงศาสนาแตท
เพทยงภายนอก แตทการททที่เปป็นอยทางพระเจข้าสพที่อถขงอรุปนธิสบัยททที่เปป็นตามแบบของพระเจข้าอยทางแทข้จรธิง 
มบันอาจเปป็นขบัรวตรงขข้ามกบับคนเหลทานบัรนททที่แคทมทสภาพทางของพระเจข้าเททานบัรน พระเจข้า, พระลบักษณะ
ตทางๆของพระเจข้า และสธิที่งตทางๆของพระเจข้ากป็ปรากฏชบัดเจนในคนททที่มทการททที่เปป็นอยทางพระเจข้า

2 ปต 1:7 ตทอไปเราไดข้รบับคทาสบัที่งใหข้เพธิที่มความเชพที่อของเราดข้วย  (6) ความรรักฉรันพซีที่นผู้อง 
คทาททที่แปลเชทนนบัรนคพอ ฟกิลาเดด็ลเฟทย มบันสพที่อถขงความกรรุณาและความรบักททที่ครธิสเตทยนทบัรงหลายควรมทตทอ
กบันและกบัน

สรุดทข้าย เปโตรบบัญชาผซูข้คนของพระเจข้าใหข้เพธิที่ม (7) ความรรักคนทรัที่วไป เขข้ากบับความเชพที่อของ
พวกเขา คทาททที่แปลเชทนนบัรน (อากาเป) เปป็นคทาททที่พบบทอยในพระคบัมภทรรซขที่งแปลวทา 'ความรบัก' มบันสพที่อถขง 
'การเสทยสละตบัวเองเพพที่อคนอพที่น' ในความรบักททที่แทข้จรธิง เราใหข้ความสทาคบัญแกทคนอพที่นและไมทใชทตบัวเรา
เอง มบันมรุทงเนข้นททที่คนอพที่นและไมทใชทมรุทงเนข้นททที่ตบัวเอง มบันคพอการเสทยสละตบัวเราเองเพพที่อประโยชนรสรุข
และความสรุขของผซูข้อพที่น ดซู ยอหรน 3:16 และกาลาเททย 2:20

2 ปต 1:8 เมพที่อผซูกรวมทบัรงหมดนทร เขข้าดข้วยกบัน อบัครทซูตททานนทรกป็กลทาววทา เพราะถผู้ามซีใจ
อยท่างนรัทั้นอยผท่ในทท่านทรัทั้งหลายพรผู้อมบรริบผรณต์แลผู้ว กป็จะกระทกาใหผู้ทท่านไมท่เกซียจครผู้านหรชอไรผู้ผลใน
ความรผผู้แหท่งพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา ทบัรงบรธิบทตรงนทร และบรธิบทตทอไป ททานจะพซูด



ถขง "สธิที่งเหลทานทร " (ใจอยทางนบัรน) อทกหลายครบัร ง ททานจขงบรรยายวทาถข้าสกิที่งเหลท่านทขึ้มทบรธิบซูรณร (กทาลบังเพธิที่ม
ทวทขขรน) ในชทวธิตของเรา เรากป็จะไมท (ก) เกซียจครผู้าน คทาททที่ใชข้ (อารกอส) มทความหมายวทา 'อยซูทเฉยๆ' 
หรพอ 'ไรข้ประสธิทธธิผล' นทที่ยทอมไมทใชทคทาชมแนทนอนกบับการถซูกตราหนข้าวทาเปป็นครธิสเตทยนททที่ไรข้
ประสธิทธธิผลในการปรนนธิบบัตธิองครพระผซูข้เปป็นเจข้า

หากสกิที่งเหลท่านทขึ้มทอยซูทในเรา เรากป็จะไมท (ข) “ไรข้ผลในความรซูข้แหทงพระเยซซูครธิสตรองครพระผซูข้
เปป็นเจข้าของเรา" ครุณลบักษณะฝทายวธิญญาณเจป็ดประการททที่ไดข้กลทาวไปแลข้วซขที่งมาจากความรซูข้เกทที่ยวกบับ
องครพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา (1:2) ควรเกธิดผล เราอาจถามไดข้วทา "เรากทาลบังเกธิดผลเพพที่อพระเยซซูครธิสตร
มากขนาดไหน" หากเราเกธิดผลนข้อย เรากป็ควรตรวจสอบตบัวเองเพพที่อดซูวทาเราขาดขข้อไหนใน
ครุณลบักษณะทบัรงเจป็ดประการกทอนหนข้านบัรน ขข้อ 5-7 เปป็นกรุญแจททที่แสดงใหข้เหป็นวทาททาไมบางคนถขงมท
ประสธิทธธิผลในงานของพระเจข้าและททาไมบางคนถขงไรข้ประสธิทธธิผล สกิที่งเหลท่านทขึ้ทบัรงเจป็ดประการเปป็น
สธิที่งททที่สทาคบัญมาก

2 ปต 1:9 เพราะวท่าผผผู้ใดทซีที่ขาดสริที่งเหลท่านซีทั้กป็เปป็นคนตาบอดตาสรัทั้น และลชมไปวท่าตนไดผู้รรับ
การชการะจากความผริดบาปเมชที่อกท่อนนรัทั้นเสซียแลผู้ว สกิที่งเหลท่านทขึ้ถซูกพซูดถขงอทกครบัร ง ผซูข้ททที่ขาดสกิที่งเหลท่านทขึ้ 
(ครุณสมบบัตธิฝทายวธิญญาณทบัรงเจป็ดประการนบัรน) ททที่ถซูกพซูดถขงในขข้อ 5-7 กป็ตาบอด นทที่หมายถขงการเปป็นคน
ตาบอดฝทายวธิญญาณ นอกจากนทร เขาเปป็นคนตาสรัทั้นดข้วย คทาททที่แปลเชทนนบัรน (มถูโอพาโซ) เปป็นททที่มาของ
คทาภาษาอบังกฤษ myopia ในขข้อนทร เปโตรกลทาววทาคนเหลทานบัรนททที่ขาดสกิที่งเหลท่านทขึ้กป็เปป็นคนตาสบัรนฝทาย
วธิญญาณ และมองไมทเหป็นเลยวทาอะไรกทาลบังเขข้ามาใกลข้ พวกเขามองไมทออกเลยถขงพระพรตทางๆของ
พระเจข้าในสวรรครหรพอการพธิพากษาของพระองครททที่จะมา สรุดทข้ายผซูข้ททที่ขาดครุณลบักษณะฝทายวธิญญาณ
ทบัรงเจป็ดประการนทรกป็ "ลพมไปวทาตนไดข้รบับการชทาระจากความผธิดบาปเมพที่อกทอนนบัรนเสทยแลข้ว" เมพที่อเรา
ขาดครุณสมบบัตธิฝทายวธิญญาณเหลทานทร  เรากป็จะ (ในระดบับปฏธิบบัตธิ) ลพมไปวทาเรารอดแลข้วและมทแนวโนข้ม
ททที่จะดทาเนธินชทวธิตเหมพอนชาวโลก ครุณสมบบัตธิเหลทานทร จขงเปป็นสธิที่งททที่สทาคบัญยธิที่งสทาหรบับชทวธิตครธิสเตทยน

2 ปต 1:10 เมพที่อเหป็นอยทางนทรแลข้ว เปโตรจขงใหข้ขข้อสรรุปททที่สทาคบัญ เพราะฉะนรัทั้น พซีที่นผู้องทรัทั้ง
หลาย จงยริที่งอคตสท่าหต์กระทกาตนใหผู้เปป็นไปตามทซีที่พระเจผู้าทรงเรซียก และทรงเลชอกทท่านไวผู้แลผู้วนรัทั้น เรา
ตข้องจทาไวข้วทานทที่อยซูทในบรธิบทของสธิที่งททที่เพธิที่งกลทาวไปกทอนหนข้านทร   "การทรงเรทยกและการทรงเลพอก" 



ของเรากป็เปป็นภาพเปรทยบถขงความรอดของเรา เปโตรก ทาลบังกลทาววทา จงขยบันขบันแขป็งในการททาใหข้
ประสบการณรแหทงความรอดของพวกททานเสถทยรอยซูทในการดทาเนธินชทวธิตแตทละวบัน คทาททที่แปลวทา 
ทกาใหผู้...เปป็นไป (เบะไบออส) มทความหมายวทา 'เสถทยร' มบันเปป็นคทาสบัที่ง ดบังนบัรนพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ
ทรงบบัญชาเราใหข้ททาใหข้ชทวธิตครธิสเตทยนของเราเสถทยรโดยการพบัฒนาครุณสมบบัตธิฝทายวธิญญาณทบัรงเจป็ด
ประการนทร ในชทวธิตของเรา เพราะวท่าถผู้าทท่านประพฤตริเชท่นนรัทั้น ทท่านจะไมท่สะดคดลผู้มเลย นทที่คพอเคลป็ดลบับ
ของชทวธิตครธิสเตทยน เมพที่อเราพบัฒนาครุณสมบบัตธิฝทายวธิญญาณเหลทานทร ในชทวธิตของเรา พวกมบันกป็จะ
ปข้องกบันเรามธิใหข้ลข้มลงในความบาป สรรุปกป็คพอวทา พวกมบันคพอ (1) ครุณธรรม, (2) ความรซูข้, (3) การ
เหนทที่ยวรบัร งตน, (4) ความอดทน, (5) การททที่เปป็นอยทางพระเจข้า, (6) ความรบักฉบันพทที่นข้อง และ (7) ความ
รบักคนทบั ที่วไป

2 ปต 1:11 เปโตรกลทาวตทอไปวทา สกิที่งเหลท่านทขึ้ จะใหข้เรามททางเขข้าอยทางบรธิบซูรณรสซูท
อาณาจบักรททที่จะมา ดผู้วยวท่าอยท่างนรัทั้นทท่านทรัทั้งหลายจะมซีสริทธริสมบผรณต์ทซีที่จะเขผู้าในอาณาจรักรนริรรันดรต์
ของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และพระผผผู้ชท่วยใหผู้รอดของเรา นทที่ไมทไดข้สพที่อวทาครุณสมบบัตธิเหลทา
นทรนทามาซขที่งความรอด แตทสพที่อวทาสธิที่งเหลทานทร จะนทามาซขที่งบทาเหนป็จและมรดกสบักวบันหนขที่งในอาณาจบักร
นบัรน กลทาวอทกนบัยหนขที่ง สกิที่งเหลท่านทขึ้ไมทเพทยงมทประสธิทธธิผลในการปรนนธิบบัตธิองครพระผซูข้เปป็นเจข้าตอนนทร
เททานบัรน แตทพวกมบันยบังเปป็นการลงทรุนแบบหนขที่งททที่จะนทามาซขที่งผลตอบแทนในนธิรบันดรรกาลดข้วย พวก
มบันเปป็นวธิธทททที่งทายททที่สรุดในการสทที่าสมทรบัพยรสมบบัตธิไวข้ในสวรรคร ดซู มบัทธธิว 6:19-20

2 ปต 1:12 เปโตรกลทาวตทอไปโดยบอกผซูข้อทานของททานวทา ททานจะไมทละเลยในการ
เตพอนความจทาพวกเขาเกทที่ยวกบับสกิที่งเหลท่านทขึ้ เหตคฉะนรัทั้น ถถึงแมผู้วท่าทท่านจะรผผู้และตรัทั้งมรัที่นคงอย ผท่ในความ
จรริงทซีที่ทท่านรรับแลผู้วนรัทั้นกป็ดซี ขผู้าพเจผู้ากป็ไมท่ละเลยทซีที่จะเตชอนสตริทท่านทรัทั้งหลายเสมอใหผู้ระลถึกถถึงสริที่งเหลท่านซีทั้
ททานเตพอนความจทาผซูข้อทานของททานตทอไปเกทที่ยวกบับครุณสมบบัตธิทบัรงเจป็ดประการททที่ถซูกพซูดถขงไปแลข้วกทอน
หนข้านทร ในบทนทร  พวกเขาทราบเกทที่ยวกบับสธิที่งเหลทานบัรนแลข้ว โดยไดข้ตบัรงมบั ที่นคงอยซูทในความจรธิงแลข้ว 
อยทางไรกป็ตาม การทวนซทราๆกป็กทอใหข้เกธิดการเรทยนรซูข้

2 ปต 1:13-14 นอกจากนทร  เปโตรตบัรงใจวทาจะเตพอนความจทาผซูข้ฟบังของททานตทอไป
เรพที่อยๆเกทที่ยวกบับครุณสมบบัตธิทบัรงเจป็ดประการนทรตราบใดททที่ททานมทชทวธิตอยซูท ในสทวนของททานแลข้ว ททานกป็



ทราบวทาอทกไมทนานททานกป็จะไดข้ไปอยซูทกบับองครพระผซูข้เปป็นเจข้า ตราบใดทซีที่ขผู้าพเจผู้ายรังอาศรัยอยผท่ใน
พลรับพลานซีทั้ ขผู้าพเจผู้าเหป็นสมควรทซีที่จะเตชอนสตริทท่านทรัทั้งหลายใหผู้ระลถึกถถึงขผู้อความเหลท่านซีทั้ 14 เพราะ
ขผู้าพเจผู้ารผผู้วท่า อซีกไมท่ชผู้าขผู้าพเจผู้ากป็จะตผู้องสละทริทั้งพลรับพลาของขผู้าพเจผู้าไป ดรังทซีที่พระเยซผครริสตต์องคต์
พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราไดผู้ทรงสกาแดงแกท่ขผู้าพเจผู้าแลผู้ว

คทาททที่แปลวทา สมควร (ดกิไคออส) เปป็นคทาพพรนฐานในพระคบัมภทรรใหมทททที่แปลวทา 'ชอบธรรม' 
หรพอ 'ยรุตธิธรรม' การททที่ททานพซูดถขง "พลบับพลานทร " ยทอมเปป็นภาพเปรทยบททที่หมายถขงรทางกายบนโลกนทร
และชทวธิตฝทายรทางกายของททาน คทาททที่แปลเปป็น เตชอนสตริ (ดกิเอะเกะอกิโร) มทความหมายพพรนๆวทา 'ปลรุก
ใหข้ตพที่น' หรพอ 'กระตรุข้นใหข้ตพที่นจากหลบับ' ททานตบัรงใจททที่จะททาเชทนนบัรนโดยเตพอนความจทาพวกเขาถขงสกิที่ง
เหลท่านทขึ้ซขที่งสทาคบัญยธิที่งนบัก เปโตรรซูข้วทาเวลาของททานเหลพอนข้อยเตป็มททแลข้วไมทวทาจะโดยการพลทชทพเพพที่อ
ความเชพที่อหรพอเพราะสบังขารโรยรา ไมทวทาจะในกรณทใด ททานกป็ตบัรงตาคอยการจะไดข้ไปอยซูทกบับองคร
พระผซูข้เปป็นเจข้า การททที่ททานกลทาวซทราๆถขงสกิที่งเหลท่านทขึ้ (ครุณลบักษณะฝทายวธิญญาณทบัรงเจป็ดประการททที่ถซูก
บรรยายไวข้ในขข้อ 5-7) กป็บทงชทรถขงความสทาคบัญอยทางยธิที่งของสธิที่งเหลทานทร ในชทวธิตครธิสเตทยน

2 ปต 1:15 เปโตรจขงตบัรงตาคอยความตายของตบัวเอง ยริที่งกวท่านรัทั้นขผู้าพเจผู้าจะอคตสท่าหต์
กระทกาใหผู้ทท่านทรัทั้งหลายระลถึกถถึงสริที่งเหลท่านซีทั้เสมอเมชที่อขผู้าพเจผู้าตายแลผู้ว คทาททที่แปลวทา (ความ)ตาย (เอด็ก
ซอดอส) เปป็นททที่มาของคทาภาษาอบังกฤษ exodus มบันมทความหมายเพทยงวทา 'การออกเดธินทาง' และใน
บรธิบทนทรกป็สพที่อถขงความตายอยทางชบัดเจน ไมทวทาความตายของททานกป็มาโดยการพลทชทพเพพที่อความเชพที่อ
หรพอโดยการแกทตาย ททานไมทไดข้กลทาวไวข้ แตทททานรซูข้วทาความตายนบัรนอยซูทไมทไกลแลข้ว ใหข้เราสบังเกตอทก
ครบัร งวทาททานพซูดถขงสกิที่งเหลท่านทขึ้ นบัที่นคพอ ครุณลบักษณะทบัรงเจป็ดประการททที่ถซูกเอทยถขงในขข้อ 5-7 ททานเนข้นอทก
ครบัร งวทา “กระททาใหข้ททานทบัรงหลายระลขกถขงสธิที่งเหลทานทร เสมอ” เหป็นไดข้ชบัดวทาสธิที่งเหลทานทรมทความสทาคบัญ
อยทางยธิที่งเพราะเปโตรพซูดถขงพวกมบันหกครบัร งแลข้วในบทนทร  โดยยบังไมทนบับรวมการพซูดถขงครุณลบักษณะ
เหลทานทรครบัร งแรกดข้วยซทรา

2 ปต 1:16 คราวนทรอบัครทซูตททานนทร เปลทที่ยนไปพซูดถขงใจความหลบักของจดหมายฝากฉบบับ
นทรบข้าง นบัที่นคพอ รากฐานแหทงความจรธิงปะทะกบับการละทธิรงความจรธิง หนขที่งในคทากลทาวหาของชาว
โลกททที่ไมทเชพที่อจนถขงทรุกวบันนทรกป็คพอวทา ความเชพที่อของครธิสเตทยนเปป็นการหลอกลวงททที่ชาญฉลาด พวก



ชอบเยาะเยข้ยกลทาวหาวทาพระเยซซูครธิสตรไมทไดข้เปป็นขขรนจากตายจรธิงๆ และหลายสธิที่งททที่ครธิสเตทยนเชพที่อกป็
ไมทไดข้เปป็นอะไรมากไปกวทานธิทานปรบัมปรา เปโตรเผชธิญหนข้าก บับเรพที่องนทรตรงๆ เพราะวท่าเมชที่อเราไดผู้
สกาแดงใหผู้ทท่านทรัทั้งหลายทราบถถึงฤทธริธิ์เดชของพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเรา และการทซีที่
พระองคต์จะเสดป็จมานรัทั้น เราไมท่ไดผู้คลผู้อยตามนริยายทซีที่เขาคริดแตท่งไวผู้ดผู้วยความเฉลซียวฉลาด แตท่เราไดผู้
เหป็นอานคภาพของพระองคต์ดผู้วยตาของเราเอง การถอดความคทาพซูดนทรอาจอทานไดข้วทา ‘เพราะเราไมท
ไดข้ตธิดตามตทานานททที่ถซูกคธิดคข้นขขรนมาอยทางชาญฉลาด’

แทนททที่จะเปป็นเชทนนบัรน เปโตรใหข้หลบักฐานททที่มทพลบังวทาททานและอบัครทซูตคนอพที่นๆ “ไดข้เหป็น
อานรุภาพของพระองครดข้วยตาของเราเอง” ในศาลพธิจารณาคดท ไมทมทคทาพยานใดททที่มทนทร าหนบักมากไป
กวทาประจบักษรพยาน นอกจากนทร เปโตรใชข้คทาสรรพนามพหซูพจนร เรา ไมทใชทททานคนเดทยวแตทพวกอบัคร
ทซูตคนอพที่นๆกป็เปป็นประจบักษรพยานถขงการฟพร นคพนพระชนมรและสงทาราศทของพระเยซซูครธิสตรดข้วย คทาททที่
แปลวทา อานคภาพ (เมะกาเละอกิออเทส) หมายถขง ‘ความยธิที่งใหญท’ หรพอ ‘ความตระการตา’ ไมทวทาจะ
ในกรณทใด ประจบักษรพยานหลายคนกป็เปป็นคทาพยานททที่เกพอบไรข้ททที่ตธิเลย

2 ปต 1:17 พวกเขาไมทเพทยงเปป็นประจบักษรพยานเททานบัรน แตทพวกเขายบังไดข้ยธินถขงตทาแหนทง
อบันสซูงสทงของพระเยซซูมากบับหซูตบัวเองดข้วย เพราะวท่าคราวเมชที่อพระองคต์ไดผู้ทรงรรับเกซียรตริและสงท่าราศซี
จากพระเจผู้าพระบริดา เมชที่อพระสครเสซียงจากสงท่าราศซีอรันยริที่งใหญท่ไดผู้มาถถึงพระองคต์ ตรรัสแกท่พระองคต์
วท่า "ทท่านผผผู้นซีทั้เปป็นบคตรทซีที่รรักของเรา เราชอบใจทท่านผผผู้นซีทั้มาก" เปโตรเลทายข้อนถขงเหตรุการณรอบันนทา
จดจทาหลายครบัร งในชทวธิตขององครพระผซูข้เปป็นเจข้าของเราซขที่งตบัวททานและอบัครทซูตคนอพที่นๆไดข้เปป็น
ประจบักษรพยาน ตอนททที่พระเยซซูครธิสตรทรงเรธิที่มพระราชกธิจของพระองครบนโลกนทร  พระองครทรงรบับ
บบัพตธิศมาในแมทนทร าจอรรแดน ตอนนบัรนเอง พระเจข้าพระบธิดาไดข้ตรบัสมาจากสวรรครโดยตรงวทา “ททานผซูข้
นทร เปป็นบรุตรททที่รบักของเรา เราชอบใจททานผซูข้นทรมาก” (มบัทธธิว 3:17)

เราควรหมายเหตรุไวข้วทาคทาวทา สงท่าราศทอบันยกิที่งใหญท่ยทอมหมายถขงพระเจข้าพระบธิดาอยทางไมทตข้อง
สงสบัย มบันอาจแปลไดข้ดข้วยวทา ‘สงทาราศทอบันเปทที่ยมดข้วยอานรุภาพ’

2 ปต 1:18 เปโตรกลทาวตทอไปอทกวทา และเรากป็ไดผู้ยรินพระสครเสซียงนซีทั้มาจากสวรรคต์ ใน
ครรัทั้งทซีที่เราไดผู้อยผท่กรับพระองคต์ทซีที่ภผเขาอรันบรริสคทธริธิ์นรัทั้น นอกจากนทร  พวกอบัครทซูตกป็ไดข้ยธินพระเจข้าพระบธิดา



ตรบัสจากสวรรครโดยตรงททที่ภซูเขาแหทงการจทาแลงพระกายเมพที่อพระองครตรบัสอทกครบัร งวทา “ททานผซูข้นทร เปป็น
บรุตรททที่รบักของเรา เราชอบใจททานผซูข้นทรมาก จงฟบังททานเถธิด” (มบัทธธิว 17:5) คทาพซูดนทรมทความหมายมาก
จรธิงๆ ประการแรก เปโตรและอบัครทซูตคนอพที่นๆไดข้เหป็นและเปป็นประจบักษรพยานถขงการทรงจทาแลง
พระกายของพระเยซซูครธิสตร พระองครทรงจทาแลงพระกายตทอหนข้าตทอตาพวกเขาเขข้าสซูทสงทาราศทททที่
พระองครทรงมทมาตบัรงแตทอดทตกาลนธิรบันดรรและจะทรงมทตลอดไป (นทที่สพที่อชบัดเจนถขงความเปป็นพระเจข้า
ของพระครธิสตร) แตทพวกเขากป็ไดข้ยธินกบับหซูตบัวเองดข้วยตอนททที่พระเจข้าพระบธิดาทรงใหข้คทารบับรองและ
ทรงอวยพรพระบรุตรของพระองคร

เมพที่อรวมกบันแลข้ว นทที่กป็เปป็นหลบักฐานททที่มทนทร าหนบัก เปโตรและอบัครทซูตคนอพที่นๆไดข้เหป็นอานรุภาพ
อบันเปทที่ยมดข้วยสงทาราศทของพระเยซซูครธิสตรกบับตาพวกเขาเอง นอกจากนทรพวกเขากป็ไดข้ยธินกบับหซูตบัวเอง
ดข้วยตอนททที่พระเจข้าพระบธิดาตรบัสรบับรองพระบรุตรของพระองคร

2 ปต 1:19 อยทางไรกป็ตาม มทบางสธิที่งททที่มทสธิทธธิอทานาจยธิที่งกวทานบัรนเสทยอทก นบัที่นคพอ บบันทขกททที่
เปป็นลายลบักษณรอบักษร ซขที่งกป็คพอ พระวจนะของพระเจข้า เปโตรจขงเขทยนวทา และเรามซีคกาพยากรณต์ทซีที่
แนท่นอนยริที่งกวท่านรัทั้นอซีก จะเปป็นการดซีถผู้าทท่านทรัทั้งหลายจะถชอตามคกานรัทั้น เสมชอนแสงประทซีปทซีที่สท่อง
สวท่างในทซีที่มชด จนกวท่าแสงอรคณจะขถึทั้น และดาวประจการคท่งจะผ คดขถึทั้นในใจของทท่านทรัทั้งหลาย ใหข้เรา
สบังเกตกทอนอพที่นวทามบันถซูกเรทยกวทา “คทาพยากรณรททที่แนทนอนยธิที่งกวทานบัรนอทก” คทาททที่แปลวทา ทซีที่แนท่นอนยริที่ง
กวท่านรัทั้นอซีก (เบะไบออส) มทความหมายวทา ‘เสถทยร’, ‘มบั ที่นคง’ หรพอ ‘นทาเชพที่อถพอ’ ขข้อ 20 และ 21 จะ
กลทาวชบัดเจนวทานทที่หมายถขงพระวจนะของพระเจข้าททที่เปป็นลายลบักษณรอบักษร นอกจากนทร  เปโตรกลทาว
ตทอไปดข้วยวทา “จะเปป็นการดทถข้าททานทบัรงหลายจะถพอตามคทานบัรน” มทพระพรททที่ทรงสบัญญาไวข้เมพที่อเราเชพที่อ
ฟบังพระวจนะของพระเจข้า

เปโตรเปรทยบพระวจนะของพระเจข้าวทาเปป็นเหมพอนกบับแสงสวทางททที่สทองในความมพด นทา
สบังเกตวทาโลกและยรุคททที่เราอยซูทถซูกเปรทยบวทาเปป็นเหมพอนกบับความมพด ดซู มบัทธธิว 4:16, ลซูกา 1:79, ลซูกา 
22:53, ยอหรน 1:5, 3:19, 8:12, กธิจการ 26:18, 2 โครธินธร 4:6, เอเฟซบัส 5:8,11, 6:12, โคโลสท 1:13 
และ 1 เปโตร 2:9



จนกวทาจะถขงวบันนบัรนททที่พระเยซซูครธิสตรเสดป็จกลบับมาและทรงสถาปนาอาณาจบักรของพระองคร
บนแผทนดธินโลกนทร  พระวจนะของพระองครกป็เปป็นแสงสวทางหลบักในโลกททที่มพดมธิดนทร  ททานจขงพซูดถขง
เรพที่องนบัรนวทา “จนกวทาแสงอรรุณจะขขรน และดาวประจทารรุทงจะผรุดขขรนในใจของททานทบัรงหลาย” การเสดป็จ
กลบับมาของพระครธิสตรถซูกเปรทยบวทาเปป็นเหมพอนกบับการเรธิที่มตข้นวบันใหมท นอกจากนทรพระวจนะของ
พระองครททที่เปป็นลายลบักษณรอบักษรกป็ถซูกเปรทยบวทาเปป็นเหมพอนกบับดาวประจทารรุทงซขที่งประกาศถขงการมา
ของวบันใหมท ดบังนบัรนพระวจนะของพระเจข้าจขงเปป็นความสวทางจข้านบัรนในทข้องฟข้าอบันมพดมธิดแหทงโลกนทร
ซขที่งบอกลทวงหนข้าในใจของเราถขงการเสดป็จกลบับมาขององครพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา ““จะเปป็นการดทถข้า
ททานทบัรงหลายจะถพอตามคทานบัรน” พระเยซซูครธิสตรทรงเปป็นความสวทางททที่มทชทวธิต พระวจนะของ
พระองครเปป็นความสวทางททที่เปป็นลายลบักษณรอบักษร! จะเปป็นการดทททที่เราจะถพอตามคทานบัรน

2 ปต 1:20 อยทางไรกป็ตาม จงรผผู้ขผู้อนซีทั้กท่อน คชอวท่าคกาพยากรณต์ท คกคกาทซีที่จารถึกไวผู้ในพระ
ครัมภซีรต์แลผู้ว ไมท่มซีใครตซีความไดผู้ตามลกาพรังใจของตนเอ

กลทาวงทายๆกป็คพอ นทที่หมายความวทา พระคบัมภทรรไมทไดข้มทททที่มาจากความคธิดสทวนตบัวของใครทบัรง
สธิรน คทาททที่แปลวทา ตซีความ (เอะพกิลถูซกิส) ตามททที่บรธิบทททที่ตามมาจะเปธิดเผยใหข้เหป็น ไมทไดข้หมายถขงความ
เขข้าใจของคนๆหนขที่งเกทที่ยวกบับพระคบัมภทรร แตทหมายถขงแหลท่งกลาเนกิดของพระคบัมภทรรมากกวทา ททที่มาของ
พระวจนะของพระเจข้าและความเขข้าใจในมบันกป็เปป็นมาจากพระวธิญญาณของพระเจข้า

2 ปต 1:21 ดข้วยเหตรุนทร  อบัครทซูตททานนทร จขงกลทาววทา ดผู้วยวท่าคกาพยากรณต์ในอดซีตนรัทั้นไมท่ไดผู้มา
จากความประสงคต์ของมนคษยต์ คทาททที่แปลวทา ในอดซีต คพอ พอเทะ พระวจนะของพระเจข้าไมทใชทนธิทาน
ปรบัมปรา มบันไมทใชทแคทบบันทขกเรพที่องราวททที่คนเลทาสพบๆตทอกบันมา พระคบัมภทรรไมทไดข้มทตข้นกทาเนธิดมาจาก
ผซูข้คนในอดทต พระคบัมภทรรไมทไดข้ถซูกคธิดคข้นขขรนโดยมนรุษยร พระคบัมภทรรไมทไดข้ถซูกสทงตทอๆกบันมาโดย
มนรุษยร พระคบัมภทรรไมทไดข้ถซูกเกป็บรบักษาไวข้โดยมนรุษยร แตท่พวกผผผู้บรริสคทธริธิ์ของพระเจผู้าไดผู้กลท่าวคกาตามทซีที่
พระวริญญาณบรริสคทธริธิ์ไดผู้ทรงดลใจเขา กรุญแจสทาคบัญกป็คพอวทาพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทรงดลใจผซูข้เขทยน
พระคบัมภทรรหลายททาน คทาททที่แปลเชทนนบัรน (เฟะโร) มทความหมายวทา ‘นทาพา’, ‘ขบับเคลพที่อน’, ‘ขนยข้าย’ 
คทานทร ถซูกผบันใหข้อยซูทในรซูปประธานถซูกกระททา ความหมายตรงนทรกป็คพอวทา ผซูข้เขทยนพระคบัมภทรรหลายททาน
ถซูกนทาพาไปในความคธิดของพวกเขาโดยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  นทที่เปป็นขข้ออมตะในพระคบัมภทรรใน



อธธิบายหลบักการเรพที่องการดลใจ พระวธิญญาณของพระเจข้าทรงมทอธิทธธิพลตทอจธิตใจของผซูข้เขทยนพระ
คบัมภทรรหลายททานจนความคธิดของพวกเขาถซูกขบับเคลพที่อนหรพอถซูกนทาพาไปโดยพระองคร สธิที่งททที่พวกเขา
เขทยนจขงเปป็นถข้อยคทาของพระเจข้าทบัรงสธิรน

สรรุปกป็คพอ ความเชพที่อของครธิสเตทยนไมทไดข้มทพพรนฐานอยซูทบนคทาพยานจากการเหป็นดข้วยตาของ
พวกอบัครทซูตเททานบัรน แตทบนบางสธิที่งททที่สทาคบัญยธิที่งกวทาดข้วย นบัที่นคพอ พระวจนะของพระเจข้าซขที่งไดข้รบับการ
ดลใจ อยทางหลบังนทรกป็ “แนทนอนยธิที่งกวทา” คทาบอกเลทาอบันไรข้ททที่ตธิจากประจบักษรพยานหลายคนเสทยอทก

*****
ภนพรวมของ 2 เปโตร 2: ในบทททที่สองของจดหมายฝากฉบบับนทขึ้ เปโตรเจาะลขกเกทที่ยวกบับ

การละทกิขึ้งความจรกิงททที่กลาลบังมา (การละทกิขึ้งความจรกิงโดยนกิยามแลท้วกด็หมายถขง คนๆหนขที่งซขที่งไดท้รถูท้จบัก
ความจรกิงแลท้วแตท่กด็หบันเสทยจากมบัน) ถขงแมท้วท่าการละทกิขึ้งความจรกิงไดท้มาถขงจทุดสถูงสทุดในสมบัยของเรา 
แตท่เปโตรกด็เหด็นลท่วงหนท้าถขงการมาของมบันแมท้ในสมบัยครกิสตจบักยทุคตท้น บทททที่สองเตรือนใหท้ระวบังเรรืที่อง
นทขึ้และบรรยายถขงลบักษณะเฉพาะตบัวของบรรดาผถูท้ททที่ละทกิขึ้งความจรกิงและคลาสอนของพวกเขา

ในเนรืขึ้อหาสท่วนแรกของบทนทขึ้ เปโตรพถูดถขงหบัวขท้อเรรืที่องการละทกิขึ้งความจรกิงและการททที่
พระเจท้าจะทรงพกิพากษามบัน ในเนรืขึ้อหาสท่วนหลบังของบทนทขึ้ เปโตรพถูดถขงลบักษณะเฉพาะตบัวของ
เหลท่าคนททที่ละทกิขึ้งความจรกิง กลท่าวโดยสรทุปกด็ครือ คนเหลท่านบัขึ้นททที่เชรืที่อและสนบับสนทุนการละทกิขึ้งความ
จรกิงในดท้านหลบักคลาสอนกด็มบักเปด็นคนททที่เสรืที่อมทรามหากพถูดถขงเรรืที่องสท่วนตบัวแลท้ว เรรืที่องนทขึ้เปด็นจรกิงใน
สมบัยโบราณและเปด็นจรกิงในปบัจจทุบบันนทขึ้เชท่นกบัน

2 ปต 2:1 ขข้อสรุดทข้ายของบทททที่ 1 พซูดถขงพระวจนะของพระเจข้าและพวกผซูข้พยากรณรททที่
พระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ทรงดลใจใหข้เขทยนพระคบัมภทรร คราวนทร เปโตรเตพอนเรพที่องผซูข้พยากรณรเทป็จและ
อาจารยรเทป็จ (ตรงตบัวคพอ ‘พวกผซูข้พยากรณรปลอม’ และ ‘พวกครซูปลอม’) ททที่จะปรากฏตบัว แตท่วท่าไดผู้มซีผผผู้
พยากรณต์เทป็จทท่ามกลางประชาชนทรัทั้งหลายดผู้วย เชท่นเดซียวกรับทซีที่จะมซีอาจารยต์เทป็จทท่ามกลางทท่านทรัทั้ง
หลาย ผผผู้ซถึที่งจะแอบเอาลรัทธริทซีที่ออกนอกลผท่นอกทางอรันจะนกาไปสผท่ความฉริบหายเขผู้ามาดผู้วย และจะ
ปฏริเสธองคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าผผผู้ไดผู้ทรงไถท่เขาไวผู้ และจะนกาความพรินาศอยท่างฉรับพลรันมาถถึงตนเอง



เชทนเดทยวกบับททที่มทผซูข้พยากรณรเทป็จในสมบัยพระคบัมภทรรเดธิม บบัดนทรกป็จะมทคนพวกนบัรนเชทนกบัน คทาททที่
แปลวทา ผผผู้พยากรณต์เทป็จ (เซะอถูดอพรอเฟเทส) มทความหมายตรงตบัววทา ‘ผซูข้พยากรณรปลอม’ นบั ที่นคพอ 
คนพวกนทร เปป็นของปลอม พวกเขาไมทไดข้เปป็นเหมพอนททที่ตบัวเองกลทาวอข้าง คพอ เปป็นคนของพระเจข้า ใน
แบบเดทยวกบัน คทาททที่แปลวทา อาจารยต์เทป็จ (เซะอถูดอดกิดาสคาลอส) มทความหมายตรงตบัววทา ‘ครซูปลอม’

คนเหลทานทร จะแอบนทา “ลบัทธธิททที่ออกนอกลซูทนอกทางอบันจะนทาไปสซูทความฉธิบหาย” เขข้ามา (คทา
ททที่แปลวทา อรันจะนกาไปสผท่ความฉริบหาย (อาโพเละเอทย) มทความหมายวทา ‘ททที่บทอนททาลาย’ ‘ผซูข้นทา
ครธิสเตทยน’ เหลทานทร จะถขงกบับปฏธิเสธองครพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้ไดข้ทรงซพรอ (ตรงตบัวคพอ ‘ไถท’) พวกเขาไวข้แลข้ว

ศาสนศาสตรรแบบเสรทนธิยมทรุกวบันนทรมบักไมทยอมรบับความเปป็นพระเจข้าของพระครธิสตร, การไถท
ดข้วยพระโลหธิตของพระองคร, การเปป็นขขรนจากตายฝทายพระกายของพระองคร, การเสดป็จกลบับมา
จรธิงๆของพระองคร, การประสซูตธิจากหญธิงพรหมจารทของพระองคร, การอบัศจรรยรตทางๆของพระองคร 
และฤทธธิธ เดชของพระองคร เมพที่อเราสทารวจแนวคธิดเสรทนธิยมสมบัยใหมทเรากป็จะเหป็นวทา มบันไดข้ลอบเขข้า
มาในครธิสตจบักตทางๆซขที่งครบัร งหนขที่งเคยไดข้ชพที่อวทาเชพที่อพระคบัมภทรร เหลทานบักเทศนรสมบัยใหมทจะใชข้คทาและ
วลทเดธิมๆททที่พวกผซูข้เชพที่อเกทาครุข้นเคย แตทเปลทที่ยนความหมายของคทาและวลทเหลทานบัรนเสทย 

ครธิสตจบักรสายหลบักสทวนใหญทเคยเชพที่อพระคบัมภทรรและขทาวประเสรธิฐททที่เชยๆ แตทเพราะ
วธิทยาลบัยพระคบัมภทรรททที่ละทธิรงความจรธิง พวกศธิษยาภธิบาลหบัวเสรทและวรรณกรรมแบบเสรทนธิยมไดข้ถซูก
ลบักลอบนทาเขข้ามาในครธิสตจบักรตทางๆและเปป็นเวลาหลายสธิบปทครธิสตจบักรเหลทานบัรนกป็คทอยๆตายจาก
ขข้างใน นทที่อาจเปรทยบไดข้ก บับตข้นไมข้ททที่ตายแลข้ว มบันยบังตบัรงตระหงทานอยซูทตรงหบัวมรุม และอาจเปป็นททที่
พบเหป็นไดข้ สซูงใหญท และนทาประทบับใจ แตทขข้างในมบันกป็ตายเสทยแลข้ว มบันไมทออกใบใหมทในแตทละปท
และไมทออกผลอทกตทอไปแลข้ว ในฤดซูหนาวเราอาจบอกความแตกตทางไดข้ไมทงทายนบัก แตทเมพที่อเวลาออก
ผลมาถขง มบันกป็จะชบัดยธิที่งกวทาชบัด

ตลอดหลายศตวรรษ การละทธิรงความจรธิงกป็เกธิดขขรนในหลากหลายรซูปแบบ มบันปรากฏขขรน
ตบัรงแตทในยรุคครธิสตจบักรพรข้อมกบับกลรุทมนธิกายตทางๆ เชทน พวกอเลป็กซานเดรทยน (Alexandrians) และ
พวกนอสตธิก (Gnostics) ซขที่งไดข้กลายเปป็นพวกโรม (Romists) และสาวกของโอรธิเจข้น สธิที่งททที่นทา
สบังเกตกป็คพอวทา คนพวกนทรตทางเรทยกตบัวเองวทา ‘ครธิสเตทยน’ จากพวกละทธิรงความจรธิงสมบัยยรุคตข้นเหลทานทร  



พระศาสนจบักรโรมบันคาทอลธิกกป็ไดข้ถพอกทาเนธิดขขรนมา พวกเขารซูข้จบักความจรธิงแลข้วแตทกป็หบันไปเสทยจาก
มบันและไปตธิดตาม ‘ลบัทธธิททที่ออกนอกลซูทนอกทางอบันจะนทาไปสซูทความฉธิบหาย’ ของตบัวเอง

ในสมบัยปบัจจรุบบันมากกวทา การละทธิรงความจรธิงกป็เกธิดขขรนในรซูปของลบัทธธิตทางๆและโดยเฉพาะ
อยทางยธิที่งครธิสตจบักร ‘เสรท’, ‘สายหลบัก’ ทบัรงหลาย มบันเปป็นเรพที่องททที่นทาเศรข้าจรธิงๆททที่เราไปตามครธิสตจบักร
ตทางๆซขที่งในครธิสตจบักรเหลทานบัรนบรรพบรุรรุษของพวกเขาไดข้ประกาศขทาวประเสรธิฐของพระเยซซู
ครธิสตรและบบัดนทร เราไดข้ยธินแตทการนมบัสการแตทปากททที่พวกเขาถวายตทอองครพระผซูข้เปป็นเจข้าผซูข้ไดข้ทรงไถท
บรรพบรุรรุษของพวกเขา

เปโตรเตพอนวทาเชทนเดทยวกบับททที่พระเจข้าทรงพธิพากษาพวกผซูข้พยากรณรเทป็จในสมบัยโบราณ ใน
เวลาอบันเหมาะสมผซูข้ละทธิรงความจรธิงททที่เปป็นครธิสเตทยนทบัรงหลายกป็จะ“นทาความพธินาศอยทางฉบับพลบันมา
ถขงตนเอง”

2 ปต 2:2 นอกจากนทร  จะมซีหลายคนประพฤตริตามทางแหท่งการสาปแชท่งของเขา และ
เพราะคนเหลท่านรัทั้นเปป็นเหตค ทางแหท่งความจรริงจะถผกกลท่าวรผู้าย คทาททที่แปลวทา แหท่งการสาปแชท่ง (อา
โพเละเอทย) เปป็นคทาเดทยวกบับททที่แปลวทา ‘อบันจะนทาไปสซูทความฉธิบหาย’ ในขข้อ 1 อบันททที่จรธิงแลข้ว โดยคน
เหลทานทร  “ทางแหทงความจรธิงจะถซูกกลทาวรข้าย” จนถขงทรุกวบันนทร  กลรุทมผซูข้เชพที่อพระคบัมภทรรและพวกถพอตาม
หลบักขข้อเชพที่อเดธิมกป็มบักถซูกเยาะเยข้ยในสพที่อตทางๆและโดยกลรุทมนบักศาสนา ‘สายหลบัก’

2 ปต 2:3 ตรงนทร เปโตรพซูดถขงแรงจซูงใจบางอยทางของ ‘พวกเสรทนธิยม’ เหลทานทร  และดผู้วย
ความโลภเขาจะกลท่าวคกาตลบตะแลงเพชที่อคผู้ากกาไรจากทท่านทรัทั้งหลาย การลงโทษคนเหลท่านรัทั้นทซีที่ไดผู้ถผก
พริพากษานานมาแลผู้วจะไมท่เนรินชผู้า และความฉริบหายของเขากป็จะไมท่หลรับใหลไป ททานใชข้คทาวทา 
ความโลภ และการคท้ากลาไร บทอยครบัร งเหลพอเกธิน พวกผซูข้นทาทางศาสนาททที่ละทธิรงความจรธิงและมท
แนวคธิดเสรทนธิยมมทความโลภเปป็นแรงจซูงใจขณะททที่พวกเขาสรข้างจบักรวรรดธิทางศาสนาของตนขขรนมา 
เพพที่อททที่จะ “คข้าก ทาไรจากททานทบัรงหลาย” มทความหมายวทา ททากทาไรจากผซูข้คน มบันไมทใชทความลบับแตท
อยทางใดแตทองครกรทางศาสนามากมายททที่มทชพที่อเสทยงและละทธิรงความจรธิงมทฐานะรทที่ารวย สมบัยนทร เราไดข้
เหป็น ‘พวกผซูข้ประกาศขทาวประเสรธิฐออกโทรทบัศนร’ ซขที่งเปป็นพวกททที่เสพที่อมทราม เรพที่องททที่ขบัดแยข้งก บันเองกป็
คพอวทา พวกผซูข้นทาทางศาสนาททที่ปฏธิญาณตนวทาจะ ‘ใชข้ชทวธิตแบบสมถะ’ มบักอาศบัยอยซู ทในคฤหาสนรหลบัง
โตของตน



นทาสนใจตรงททที่วทาพวกผซูข้นทาทางศาสนาจอมปลอมเหลทานทร จะใชข้คทาตลบตะแลง คทาททที่แปลเชทน
นบัรน (พลาสตอส) มทความหมายวทา ‘ของปลอม’ หรพอ ‘หนข้าไหวข้หลบังหลอก’ มบันเปป็นททที่มาของคทา
ภาษาอบังกฤษ ‘plastic’ เชทนเดทยวกบับททที่มทรซูปทรงพลาสตธิกมากมายในโลกททที่ไมทใชทของจรธิง คน
กทามะลอทางศาสนาเหลทานทรกป็ใชข้ “คทาพซูดตลบตะแลง” เมพที่อเราฟบังนบักเทศนรหบัวเสรท เรากป็จะไดข้ยธินแตท
ความหนข้าซพที่อใจคดและความวทางเปลทา คนเหลทานทรอาจใชข้คทาพซูดแบบเดทยวกบับททที่ผซูข้เชพที่อจะใชข้ แตทพวก
เขากป็เปป็นพลาสตธิกและเปป็นของปลอม พระคบัมภทรรกลทาววทาความพธินาศของพวกเขากทาลบังจะมาถขง
ในไมทชข้า

2 ปต 2:4 ขณะททที่ททานขยายความความจรธิงขข้อนทร ในขข้อ 4 และขข้อตทอๆไป เปโตรกป็
ทบทวนใหข้เหป็นวทาพระเจข้าไดข้ทรงจบัดการกบับ ‘การละทธิรงความจรธิง’ ในอดทต ในขข้อ 9 ททานกป็กลทาววทา 
“องครพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงทราบ...วธิธทททที่จะรบักษาคนอธรรมไวข้จนถขงวบันพธิพากษาเพพที่อจะไดข้ลงโทษเขา”

อบัครทซูตททานนทรจขงยกตบัวอยทางหลายเรพที่องของผซูข้ททที่พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาแลข้ว เพราะวท่า ถผู้า
พระเจผู้าไมท่ไดผู้ทรงยกเวผู้นพวกทผตสวรรคต์ทซีที่ไดผู้ทกาบาปนรัทั้น แตท่ไดผู้ทรงผลรักเขาลงไปสผท่นรก และไดผู้มรัด
เขาไวผู้ดผู้วยเครชที่องจกาจองแหท่งความมชด คคมไวผู้จนกวท่าจะถถึงเวลาทรงพริพากษา การททที่ททานพซูดถขง
 “พวกทซูตสวรรครททที่ไดข้ททาบาป” กป็หมายถขงพวกทซูตสวรรครในสวรรครททที่ไดข้กบฏตทอพระเจข้ารทวมกบับ
ซาตานในสมบัยโบราณกาล

ตรงนทร เราไดข้เหป็นนธิดหนทอยเกทที่ยวกบับอาณาจบักรของซาตาน อาจมทหลายคทาถามททที่ถซูกยกขขรนมา 
“เครพที่องจทาจองแหทงความมพด” เปป็นเครพที่องจทาจองจรธิงๆหรพอไมท หรพอมบันเปป็นเพทยงภาพเปรทยบททที่หมาย
ถขงการททที่ซาตานและพวกสมรุนของมบันถซูกจทาจองอยซู ทในความมพดฝทายวธิญญาณและรอคอยการ
พธิพากษาททที่จะมา ไมทวทาจะในกรณทใด ไมทใชททซูตสวรรครทรุกตนททที่ลข้มลงถซูกจทาจองอยซู ท เพราะมทวธิญญาณ
ชบัที่วอยซูทมากมายในโลกทรุกวบันนทร  เหตรุการณรตทางๆในหนบังสพอวธิวรณรชทร ใหข้เหป็นวทา พวกมบันบางตนถซูก
จทาจองอยซูทจรธิงๆจนกวทาพวกมบันจะถซูกปลทอยตบัวออกมาเพทยงชบั ที่วระยะเวลาสบัรนๆในชทวงยรุคแหทงความ
ทรุกขรเวทนาใหญทยธิที่ง อยทางไรกป็ตาม สรุดทข้ายแลข้ว ทซูตสวรรครททที่ลข้มลงทรุกตนกป็จะถซูกโยนทธิรงลงในบขง
ไฟ “ซขที่งเตรทยมไวข้สทาหรบับพญามารและสมรุนของมบัน”



2 ปต 2:5 และไมท่ไดผู้ทรงยกเวผู้นมนคษยต์โลกครรัทั้งโบราณ แตท่ไดผู้ทรงชท่วยโนอาหต์ผผผู้
ประกาศความชอบธรรมกรับคนอชที่นอซีกเจป็ดคนใหผู้รอด เมชที่อคราวทซีที่พระองคต์ไดผู้ทรงบรันดาลใหผู้นกทั้า
ทท่วมโลกของคนอธรรม ททานยข้อนกลบับมาพซูดถขงเรพที่องหลบัก “เพราะวทา ถข้าพระเจข้าไมทไดข้ทรงยกเวข้น
พวกทซูตสวรรครททที่ไดข้ททาบาปนบัรน” และถข้าพระเจข้า “ไมทไดข้ทรงยกเวข้นมนรุษยรโลกครบัร งโบราณ” นทที่
หมายถขงชาวโลกททที่มทอยซูทกทอนนทราททวมโลก แตทพระองคร “ไดข้ทรงชทวยโนอาหร” ใหข้รอด โนอาหรเปป็น
คนรรุทนททที่แปดนบับจากเสทผซูข้เปป็นบรุตรชายของอาดบัม เปโตรจขงบรรยายถขงเขาวทาเปป็น “ผซูข้ประกาศ
ความชอบธรรม” วากยสบัมพบันธรตรงนทร ยข้อนกลบับไปยบังความคธิดเดธิมททที่วทาพระเจข้า “ไดข้ทรงบบันดาลใหข้
นทร าททวมโลกของคนอธรรม” ประเดป็นงทายๆของททานกป็คพอวทาพระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาความชบั ที่วรข้าย
ของชาวโลก นทที่สพที่อวทาพระองครจะทรงททาเชทนนทรอทก

2 ปต 2:6 ในททานองเดทยวกบัน ททานกลทาวตทอไปวทา และไดผู้ทรงลงโทษเมชองโสโดมและ
เมชองโกโมราหต์ใหผู้พรินาศเปป็นเถผู้าถท่าน เพชที่อใหผู้เปป็นตรัวอยท่างแกท่คนตท่อไปทซีที่จะประพฤตริชรัที่ว ตบัรงแตทสมบัย
นบัรนจนถขงทรุกวบันนทร  เมพองโสโดมและเมพองโกโมราหรกป็มทชพที่อกระฉทอนในเรพที่องของการปลทอยใหข้มทการ
รบักรทวมเพศ พระเจข้าทรงตบัรงพระทบัยททที่จะใหข้การพธิพากษาครบัร งนบัรนของพระองครเปป็นตบัวอยทางใหข้กบับ
บรรดาคนททที่จะดทาเนธินชทวธิตแบบนบัรน โรคเอดสรอาจเปป็นการพธิพากษาของพระเจข้าททที่มทตทอความบาป
นบัรนในทรุกวบันนทร  ตรงนทร เปโตรแสดงใหข้เหป็นความแตกตทางเลป็กนข้อยเพพที่อชทรใหข้เหป็นวทาพระเจข้าจะทรง
ละเวข้นคนชอบธรรมจากการพธิพากษาททที่จะมาถขงมนรุษยรโลกททที่เหลพอ

2 ปต 2:7-8 พระเจข้าไดข้ทรงชทวยโลทใหข้พข้น ผซูข้ซขที่งมทความทรุกขรใจเพราะการประพฤตธิ
ปฏธิบบัตธิททที่เสพที่อมทรามของคนในสมบัยของเขา และไดผู้ทรงชท่วยโลทผผผู้ชอบธรรมใหผู้รอด ผผผู้มซีความทคกขต์
ใหญท่หลวงเพราะการประพฤตริลามกของคนชรัที่วเหลท่านรัทั้น 8 (ดผู้วยวท่าคนชอบธรรมนรัทั้น ซถึที่งไดผู้อาศรัย
อยผท่ในทท่ามกลางเขาเหลท่านรัทั้น เมชที่อทท่านไดผู้เหป็นและไดผู้ยริน จริตใจทซีที่ชอบธรรมของทท่านกป็เปป็นท คกขต์เปป็น
รผู้อนทคกวรันๆเพราะการประพฤตริชรัที่วของคนเหลท่านรัทั้น) คทาททที่แปลวทา ลามก (อาเซด็ลเกะเอทย) มท
ลบักษณะตามคทาบรรยายตทอไปนทร : ‘ตบัณหาททที่ไมทไดข้ถซูกเหนทที่ยวรบัร งไวข้, ความเกธินพอดท, ความมบักมากใน
กาม, ความบข้าตบัณหา, ความมบัวเมาในเรพที่องทางเพศ, การฝทาฝพน และความหนข้าไมทอาย’ นทที่เกทที่ยวขข้อง
กบับการประพฤตกิ (วธิถทชทวธิต) ของชาวเมพองโสโดมและเมพองโกโมราหร นทที่เปป็นอรรถาธธิบายททที่สทาคบัญ



เมพที่อเราพธิจารณาวทาการรบักรทวมเพศเปป็นขข้อเทป็จจรธิงของชทวธิตในเมพองททที่ชบั ที่วชข้าเหลทานบัรน มบันบรรยายถขง
วธิถทชทวธิตของคนรบักรทวมเพศในปบัจจรุบบันไดข้อยทางถซูกตข้องเชทนกบัน

นทาสนใจททที่วทาโลทถซูกเรทยกตรงนทรวทาเปป็น “ผซูข้ชอบธรรม” ในหนบังสพอปฐมกาลเขาเปป็นชายททที่
ประนทประนอมกบับชาวโลกและททาใหข้ครอบครบัวของตบัวเองเสพที่อมทรามอบันเปป็นผลททที่ตามมา 
กระนบัรนพระคบัมภทรรกป็กลทาววทาในสายพระเนตรของพระเจข้าแลข้ว เขาเปป็นผซูข้ชอบธรรม บางททเขาซขที่ง
เปป็นผซูข้ททที่ถซูกททาใหข้เปป็นคนชอบธรรมแลข้วโดยความเชพที่อกป็ถพอวทาเปป็นคนททที่ชอบธรรมเมพที่อเปรทยบเททยบ
กบับบรรดาคนททที่ททาสธิที่งอบันนทาสะอธิดสะเอทยนททที่อยซูทรอบตบัวเขา กระนบัรนเขากป็เปด็นททุกขข์เปด็นรท้อนเพราะ
การดทาเนธินชทวธิตททที่ชบัที่วของคนเหลทานบัรน คทาททที่แปลวทา ชรัที่ว (อานอมอส) มทความหมายดข้วยวทา ‘ผธิด
กฎหมาย’

2 ปต 2:9 กระนบัรน องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าทรงทราบวริธซีทซีที่จะชท่วยคนทซีที่ตามทางของพระเจผู้า
ใหผู้รอดพผู้นจากการทดลองตท่างๆ และทรงทราบวริธซีทซีที่จะรรักษาคนอธรรมไวผู้จนถถึงวรันพริพากษาเพชที่อ
จะไดผู้ลงโทษเขา ตรงนทรคทาททที่แปลวทา การทดลอง (เพะอกิราสมอส) ถซูกใชข้ในความหมายของการ
ทดสอบหรพอความทรุกขรยากตทางๆ พระเจข้าทรงสามารถและทรงชทวยผซูข้คนของพระองครใหข้พข้นจาก
การพธิพากษาไดข้จรธิงๆ ยกตบัวอยทางเชทน ลองพธิจารณาชนชาตธิอธิสราเอลในประเทศอทยธิปตรหรพอครธิสต
จบักรในดธินแดนตทางๆซขที่งเคยเปป็นคอมมธิวนธิสตรมากทอนดซูกป็ไดข้

เชทนเดทยวกบัน องครพระผซูข้เปป็นเจข้า “ทรงทราบวธิธทททที่จะรบักษาคนอธรรมไวข้จนถขงวบันพธิพากษา
เพพที่อจะไดข้ลงโทษเขา” การพธิพากษาของพระเจข้ายบังไมทไดข้มาถขงทบัรงหมด แตทมบันกทาลบังถซูกสงวนไวข้
จนกวทาจะถขงชทวงเวลาอบันเหมาะสมททที่สรุดของพระเจข้า

2 ปต 2:10 บรธิบทตรงนทรสพที่อใหข้เหป็นวทาองครพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงทราบวธิธทททที่จะพธิพากษาคน
เหลทานทร  (พวกททที่ละทธิรงความจรธิง) และโดยเฉพาะคนเหลทานทรททที่ดทาเนธินในตบัณหาแหทงความโสมม โดย
เฉพาะคนเหลท่านรัทั้นทซีที่ปลท่อยตรัวไปตามเนชทั้อหนรัง ในราคะตรัณหาแหท่งความโสโครก และหมริที่น
ประมาทผผผู้ใหญท่ทซีที่มซีอกานาจ คนเหลท่านซีทั้ทะนงตนและประพฤตริตามอกาเภอใจ เขาไมท่สะทกสะทผู้านทซีที่
จะกลท่าวประณามผผผู้ทซีที่มซีบรรดาศรักดริธิ์ ใหข้เราสบังเกตวธิธทททที่พระคบัมภทรรบรรยายถขงคนเหลทานทร  พวกเขา
ดทาเนธินชทวธิตตามเนพรอหนบัง พวกเขา “หมธิที่นประมาทผซูข้ใหญทททที่มทอทานาจ” ความหมายกป็คพอวทา พวกเขาดซู



หมธิที่นสธิทธธิอทานาจ พวกเขา “ทะนงตนและประพฤตธิตามอทาเภอใจ เขาไมทสะทกสะทข้านททที่จะกลทาว
ประณามผซูข้ททที่มทบรรดาศบักดธิธ ” คทาททที่แปลวทา ผผผู้ทซีที่มซีบรรดาศรักดริธิ์ (ดอซา) ในบรธิบทนทรหมายถขงคนเหลทา
นบัรนททที่ดทารงตทาแหนทงผซูข้นทาไปจนถขงพระเจข้าเอง ความหมายกป็คพอ พวกเขาไมทกลบัวททที่จะพซูดจาตทอตข้านผซูข้
มทสธิทธธิอทานาจฝทายวธิญญาณ วลทนทรอาจแปลแบบถอดความไดข้วทา ‘คนเหลทานทร เปป็นคนทะนงตน เยทอ
หยธิที่ง และไมทกลบัวททที่จะพซูดใหข้รข้ายคนเหลทานบัรนททที่มทสธิทธธิอทานาจ’

2 ปต 2:11 แมข้แตทพวกทซูตสวรรครกป็มทวธิจารณญาณดทพอททที่จะไมทพซูดจาวทารข้ายคนเหลทานทร  
แตทเชทนเดทยวกบับในยซูดาส 9 พวกเขาฝากใหข้องครพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงพธิพากษา แตท่ฝท่ายทผตสวรรคต์แมผู้วท่า
มซีฤทธริธิ์และกกาลรังมากกวท่า กป็หาไดผู้กลท่าวประณามคนเหลท่านรัทั้นหนผู้าพระพรักตรต์ขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า
ไมท่ นทที่สพที่อวทา มบันไมทเคยเปป็นเรพที่องเหมาะสมเลยททที่จะกลทาวใหข้รข้ายผซูข้อพที่น แมข้ในยามททที่คนเหลทานบัรนเปป็น
ฝทายผธิดอยทางเหป็นไดข้ชบัด ในยซูดาส 9 มทคาเอลกลบับพซูดวทา “ขอใหข้องครพระผซูข้เปป็นเจข้าทรงหข้ามเจข้าเถธิด”

2 ปต 2:12 เปโตรเปรทยบผซูข้นทาททที่ละทธิรงความจรธิงวทาเปป็นเหมพอนสบัตวรททที่มทไวข้ฆทา แตท่วท่าคน
เหลท่านรัทั้นเปป็นเหมชอนสรัตวต์เดซียรรัจฉานทซีที่ปราศจากความคริด เปป็นสรัตวต์ทซีที่ทกาตามสรัญชาตญาณ เกริดมา
เพชที่อถผกจรับและถผกฆท่า เขากลท่าวประณามสริที่งทซีที่เขาไมท่เขผู้าใจเลย เขาจะตผู้องพรินาศในการชรัที่วรผู้ายของ
ตนเอง (นทที่ชทวยใหข้เราเหป็นปรบัชญาตามพระคบัมภทรรเกทที่ยวกบับสบัตวร โดยเฉพาะเมพที่อเราพธิจารณาถขง
กระแส ‘สธิทธธิสบัตวร’ ในปบัจจรุบบัน) อยทางไรกป็ตาม ความจรธิงททที่ยธิที่งใหญทกวทากป็ยบังเกทที่ยวขข้องกบับพวกคนททที่
ละทธิรงความจรธิงและการพธิพากษาของพวกเขาททที่จะมา วลท (คนเหลทานทร ) “กลทาวประณามสธิที่งททที่เขาไมท
เขข้าใจเลย” อาจแปลไดข้อยทางถซูกตข้องวทา ‘พวกเขากลทาวคทาหมธิที่นประมาทสธิที่งเหลทานบัรนททที่พวกเขาเปป็น
คนอวธิชชา’ พวกคนไมทเชพที่อพระเจข้า พวกคนอวธิชชา และพวกคนททที่ละทธิรงความจรธิงไมทมทปบัญหากบับ
การกลทาวคทาหมธิที่นประมาทพระเจข้าและสธิที่งตทางๆของพระเจข้า และในเวลาอบันเหมาะสมพวกเขากป็จะ
ถซูกททาลายในความเสพที่อมทรามของตบัวเอง เพราะวทาพวกเขา “จะตข้องพธินาศในการชบั ที่วรข้ายของ
ตนเอง”

นทาสบังเกตวทาพวกละทธิรงความจรธิงสมบัยใหมทไดข้กลทาวคทาหมธิที่นประมาทตทางๆ เชทน พระเยซซู
ครธิสตรเปป็นบรุตรนอกสมรสของทหารโรมบันคนหนขที่งก บับหญธิงโสเภณทชาวยธิว หรพอพระเยซซูมทสบัมพบันธร
สวาทกบับนางมารทยรมบักดาลา ในทางกลบับกบัน บางคนกป็กลทาวคทาหมธิที่นประมาทวทาเพราะพระเยซซูไมท



ไดข้แตทงงาน พระองครจขงอาจเปป็นคนรบักรทวมเพศ ทบัรงหมดนทร เปป็นคทาหมธิที่นประมาทททที่รข้ายแรง ‘ศธิลปะ’ 
ในโบสถรของพวกเสรทนธิยมและพวกททที่ละทธิรงความจรธิงตทางนทาเสนอพระเยซซูในรซูปททที่นทาเกลทยดหรพอ
ไมทกป็เปป็นพวกขทรโรค อทกครบัร งททที่นทที่เปป็นการหมธิที่นประมาท

2 ปต 2:13 คนเหลทานทรจะรรับบกาเหนป็จแหท่งการอธรรม เหมชอนคนทซีที่ถชอการเสเพลเฮฮาใน
เวลากลางวรันเปป็นความเพลริดเพลริน เขาดท่างพรผู้อยและมลทริน และประพฤตริการเสเพลเฮฮาดผู้วย
การหลอกลวงของตนเอง เมชที่อกกาลรังกรินเลซีทั้ยงรวมกรับทท่านทรัทั้งหลาย พระเจข้าจะทรงพธิพากษาคน
เหลทานทร เหมพอนกบับททที่พระองครจะทรงพธิพากษาคนเหลทานบัรนททที่ดทาเนธินชทวธิตแบบตทที่าทราม มทความ
ยรุตธิธรรมในแบบททที่งดงามและคมคายในการพซูดถขง “บทาเหนป็จแหทงการอธรรม” หากแปลแบบถอด
ความกป็จะไดข้วทา ‘พวกเขาคธิดวทาเปป็นเรพที่องสนรุกสนานกบับการบทาเรอตบัณหาของตนแมข้กระทบั ที่งในเวลา
กลางวบันแสกๆ’ พวกคนบาปตามปกตธิจะรอใหข้มพดเสทยกทอนถขงจะททาเรพที่องผธิดศทลธรรม แตทคนเหลทา
นทรซขที่งเปป็นพวกททที่ละทธิรงความจรธิงทางศาสนากระททาแบบเดทยวกบันอยทางหนข้าดข้านเสทยยธิที่งกวทาในตอน
กลางวบัน

ประโยคสรุดทข้ายของขข้อนทรอาจถอดความไดข้วทา ‘พวกเขาเปป็นโรคระบาดทางศทลธรรมและ
เปป็นความอบัปยศซขที่งครพรนเครงในการหลอกลวงขณะททที่พวกเขาเอาเปรทยบททานทบัรงหลาย’

2 ปต 2:14 คราวนทร เปโตรเจาะลขกมากขขรนเกทที่ยวกบับอรุปนธิสบัยททที่เสพที่อมทรามของบรรดาผซูข้นทา
ทางศาสนาททที่ละทธิรงความจรธิง ตาเขาเตป็มไปดผู้วยความปรารถนาแหท่งการลท่วงประเวณซี และเขาหยคด
กระทกาบาปไมท่ไดผู้เลย เขาวางกรับดรักคนทซีที่มซีจริตใจไมท่มรัที่นคง เขามซีใจชรินกรับการโลภ เขาเปป็นลผกแหท่ง
ความสาปแชท่ง วลท “ตาเขาเตป็มไปดข้วยความปรารถนาแหทงการลทวงประเวณท” มทความหมายวทา ‘มทตา
ไวข้มองหญธิงเลทนชซูข้’ มบันเปป็นเรพที่องปกตธิสทาหรบับคนเหลทานบัรนททที่เปป็นพวกละทธิรงความจรธิงทางศาสน
ศาสตรรททที่จะททาผธิดศทลธรรมในเวลาเดทยวกบัน โดยคอยมองหาคซูทขาททที่จะมาเลทนชซูข้ดข้วย คทาททที่แปลวทา วาง
กรับดรัก (เดะเละอาโซ) อาจแปลไดข้วทา ‘การหลอกลวง’ คทาททที่แปลวทา ไมท่มรัที่นคง (อาสเทรกิคทอส) กป็มท
ความหมายดข้วยวทา ‘ไมทสบัตยรซพที่อ’ นทที่สพที่อวทาพวกละทธิรงความจรธิงดบังกลทาวมบักเปป็นคนหลอกลวงและไมท
สบัตยรซพที่อ



เราไดข้เหป็นชบัดมากขขรนเกทที่ยวกบับอรุปนธิสบัยของพวกละทธิรงความจรธิง วลทททที่วทา “เขามทใจชธินกบับการ
โลภ” มทความหมายตรงตบัววทา ‘พวกเขาไดข้แสดงออกถขงความโลภ’ นทที่คลข้ายก บับคทากทาชบับของเปาโล
ททที่สบัที่งใหข้คนเหลทานบัรนททที่รบับใชข้ระวบังการเปป็นคนโลภเงธินทองสกปรก วลทสรุดทข้าย “ลซูกแหทงความสาป
แชทง” กป็แปลไดข้ดข้วยวทา ‘ลซูกแหทงการพซูดคทาสบถ’ นทที่สพที่อใหข้เหป็นถขงการททที่คนเหลทานทร เปป็นคนปากเสทย
ยามอยซูทคนเดทยว

ถขงแมข้วทาเหลทานบักเทศนรททที่เชพที่อพระคบัมภทรรบางครบัร งกป็พทายแพข้ในความลข้มเหลวทางศทลธรรม แตท
เรามบักอทานเจอบทอยกวทาเกทที่ยวกบับ ‘บาทหลวง’ หรพอผซูข้นทาทางศาสนาสายหลบักททที่ททาอนาจารเดป็กในวธิธท
ปฏธิบบัตธิททที่ตทที่าชข้า บทอยครบัร งเหลพอเกธินททที่ผซูข้นทาทางศาสนาในกลรุทมททที่ละทธิรงความจรธิงเปป็นผซูข้ททที่ก ทาลบังเลทนชซูข้อยซูท
หรพอลทวงละเมธิดทางเพศกบับใครบางคนในแวดวงของเขา พระคบัมภทรรกลทาวถขงอรุปนธิสบัยทางศทลธรรม
ของคนชบั ที่วชข้าเหลทานทร ไวข้ตบัรงนานแลข้ว มบันสอดคลข้องกบับการพซูดหมธิที่นประมาทฝทายวธิญญาณของพวก
เขา นอกจากนทร  หากเขาเตป็มใจอยซูทแลข้วททที่จะบธิดเบพอนขทาวประเสรธิฐ ความลข้มเหลวฝทายศทลธรรมของ
พวกเขาจขงไมทเปป็นเรพที่องแปลกแตทอยทางใด

2 ปต 2:15-16 เปโตรกลทาวตทอไปวทา เขาสละทริทั้งทางถผกตผู้อง หลงไปในทางผริด 
ดกาเนรินตามทางของบาลาอรัมบคตรชายเบโอรต์ ผผผู้ทซีที่ชอบบกาเหนป็จแหท่งการอธรรม 16 แตท่บาลาอรัมกป็ไดผู้
ถผกตริเพราะการทซีที่เขาไดผู้กระทกาความชรัที่วชผู้านรัทั้น ลาใบผู้ตรัวนรัทั้นพผดเปป็นภาษามนคษยต์ และไดผู้ยรับยรัทั้งอาการ
คลคผู้มคลรัที่งของศาสดาพยากรณต์คนนรัทั้น คทาททที่แปลวทา ถผกตผู้อง (เอะอถูธทุส) จรธิงๆแลข้วมทความหมายวทา 
‘ตรง’ หรพอ ‘ซพที่อตรง’ ททที่ตรงขข้ามกบับคดโกง วลท หลงไป มทความหมายตรงตบัววทา ‘ถซูกหลอก’

เปโตรจขงใชข้เรพที่องของบาลาอบัมเปป็นภาพประกอบ ในหนบังสพอก บันดารวธิถท บาลาอบัมเปป็นนบัก
เทศนรททที่ยธินยอมบธิดเบพอนพระวจนะของพระเจข้าเพราะเหป็นแกทผลตอบแทนททที่เปป็นเงธิน ประเดป็นททที่
สทาคบัญกวทากป็คพอวทา พวกผซูข้นทาทางศาสนาหลายคนททาเพพที่อเงธิน นทที่เปป็นจรธิงในกรณทของบาลาอบัมและ
เปป็นจรธิงในสมบัยของเปโตรดข้วย มบันกป็ยบังเปป็นจรธิงจนถขงทรุกวบันนทร  คทาททที่นทาสนใจคพอ อาการคลคผู้มคลรัที่ง
(พาราฟรอเนทย) ซขที่งเกทที่ยวขข้องกบับบาลาอบัม มบันมทความหมายดข้วยวทา ‘ความเสทยสตธิ’

2 ปต 2:17 คนเหลท่านซีทั้เปป็นบท่อทซีที่ไรผู้นกทั้า เปป็นเมฆทซีที่ถผกพายคพรัดไป ทรงเตรซียมหมอกแหท่ง
ความมชดทถึบไวผู้แลผู้วสกาหรรับคนเหลท่านรัทั้นเปป็นนริตยต์ เปโตรกลทาวตทอไปวทาพวกละทธิรงความจรธิงเหลทานทร



เปป็น “บทอททที่ไรข้นทร า” ความหมายกป็คพอวทา พวกเขาเปป็นคนวทางเปลทาฝทายวธิญญาณ นอกจากนทรพวกเขา
เปป็น “เมฆททที่ถซูกพายรุพบัดไป” นบั ที่นคพอ พวกมบันไมทมทฝน พวกมบันเปป็นแตทเมฆททที่ถซูกพบัดไปมา แตทไมทใหข้
ฝนอบันหลทอเลทรยงชทวธิต ททานจขงเตพอนวทาสทาหรบับคนเหลทานทร  “ทรงเตรทยมหมอกแหทงความมพดทขบไวข้
แลข้วสทาหรบับคนเหลทานบัรนเปป็นนธิตยร” คทาททที่แปลวทา หมอก (ซอฟอส) จรธิงๆแลข้วหมายถขง ‘ความดทามพด’
ททานจขงกลทาววทาความมพดอบันดทาสนธิทไดข้ถซูกจบัดเตรทยมไวข้สทาหรบับคนพวกนทร  เหป็นไดข้ชบัดวทาททที่ๆเลวรข้าย
ททที่สรุดในนรกจะถซูกสงวนไวข้สทาหรบับบรรดาผซูข้นทาทางศาสนาททที่ละทธิรงความจรธิง

2 ปต 2:18 คนเหลทานทรอาจพซูดดข้วยวาจาไพเราะเสนาะหซู แตทพวกเขากป็ลทอลวงผทานทาง
เนพรอหนบัง เพราะวท่าเขาพผดเยท่อหยริที่งอวดตรัว และเขาใชผู้ความปรารถนาแหท่งเนชทั้อหนรังกรับความกกาหนรัด
เพชที่อจะลท่อลวงคนทรัทั้งหลายทซีที่กกาลรังหนซีไปจากคนเหลท่านรัทั้นทซีที่หลงประพฤตริผริด คทาททที่แปลวทา เยท่อหยริที่ง 
(ฮถูเพะรอกคอส) มทความหมายวทา ‘โอข้อวด’ ในบรธิบทนทร  นทที่นทาจะหมายถขง ขทรโอท หรพอฟรุทมเฟพอย คทาททที่
แปลวทา อวดตรัว (มาไทออเทส) มทความหมายวทา ‘ขาดซขที่งความจรธิง’ หรพอถขงกบับ ‘ความเสพที่อมทราม’
นอกจากนทร  พวกเขากป็ลทอลวงคนเหลทานบัรนททที่ก ทาลบังจะถซูกชทวยใหข้พข้นจากความผธิดพลาดโดยใชข้แรง
กทาหนบัดอบันตทที่าชข้าของมนรุษยรเปป็นเครพที่องมพอ

2 ปต 2:19 เรพที่องนทาตลกกป็คพอ เขาสรัญญาวท่าจะใหผู้คนเหลท่านรัทั้นพผู้นจากการเปป็นทาส แตท่
ตรัวเขาเองยรังเปป็นทาสของความหายนะ เพราะวท่ามนคษยต์พท่ายแพผู้แกท่สริที่งใด เขากป็เปป็นทาสของสริที่งนรัทั้น 
นทาสนใจททที่วทาแมข้ในสมบัยศตวรรษแรก กป็มทพวกนบักเทศนรหบัวเสรทททที่เทศนาเรพที่องตทางๆ เชทน ‘เสรทภาพ’
(คพอ สธิทธธิมนรุษยชน หรพอการมทสธิทธธิททาตามใจชอบโดยอข้างเรพที่องพระครุณ) สธิที่งททที่ขบัดแยข้งกบันเองกป็คพอ
วทา พวกนบักเทศนรหบัวเสรทเหลทานทร เองกป็ตกเปป็นทาสของความเสพที่อมทรามอยซู ท มบันไมทใชทเรพที่องแปลกเลย
ในสมบัยนทรททที่พวกผซูข้นทาทางศาสนาททที่ละทธิรงความจรธิงจะเปป็นคนตธิดเหลข้า หรพอเสพยรตธิดสธิที่งททที่ตทที่าชข้ายธิที่ง
กวทานบัรน เชทน สพที่อลามก เปป็นตข้น

2 ปต 2:20 เมพที่อคนๆหนขที่งถซูกชทวยใหข้รอดออกมาจากโลกแลข้วและกลบับไปหาความ
เสพที่อมทรามอทก พระคบัมภทรรกป็กลทาววทา บบัรนปลายของพวกเขากป็เลวรข้ายเสทยยธิที่งกวทาตอนททที่พวกเขายบังไมท
ไดข้รบับความรอด เพราะวท่าถผู้าหลรังจากทซีที่เขาพผู้นจากสรรพมลทรินของโลกนซีทั้แลผู้ว ดผู้วยการทซีที่เขารผผู้
เกซีที่ยวกรับพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้า และพระผผผู้ชท่วยใหผู้รอด เขากลรับเกซีที่ยวขผู้องและพท่ายแพผู้แกท่



การชรัที่วนรัทั้นอซีก บรัทั้นปลายของเขากป็กลรับชรัที่วรผู้ายยริที่งกวท่าตอนตผู้น คทาททที่แปลวทา สรรพมลทริน (มกิอาสมา) 
มทความหมายวทา ‘สธิที่งชบั ที่วรข้ายตทางๆ’ ภาพประกอบททที่ชบัดเจนของการละทธิรงความจรธิงปรากฏตรงนทร  
การไดข้รซูข้จบักความจรธิงแลข้วและกลบับไปหาความชบั ที่วรข้ายของโลกนทรกป็ททาใหข้คนๆนบัรนแยทเสทยยธิที่งกวทาการ
ททที่เขาไมทเคยไดข้มารซูข้จบักกบับพระวจนะของพระเจข้า

2 ปต 2:21 การไมทรซูข้จบักความจรธิงกป็ดทเสทยกวทาททที่จะรซูข้จบักมบันแลข้วหบันเสทยจากมบัน เพราะวท่า
ถผู้าเขาไมท่ไดผู้รผผู้จรักทางชอบธรรมนรัทั้นเสซียเลยกป็ยรังจะดซีกวท่าทซีที่เขาไดผู้ร ผผู้แลผู้ว แตท่กลรับหรันหลรังใหผู้พระ
บรัญญรัตริอรันบรริสคทธริธิ์ทซีที่ไดผู้ทรงโปรดประทานใหผู้แกท่เขานรัทั้น ทบั ที่วพระคบัมภทรรความจรธิงททที่ถซูกสอนกป็คพอวทา 
คนททที่ไดข้รบับฝากไวข้มากกป็จะเรทยกเอาจากผซูข้นบัรนมาก (ลซูกา 12:48) การกลบับไปหาโลกหลบังจากททที่ไดข้
รซูข้จบักมบักครุข้นกบับความจรธิงแลข้วกป็เปป็นเรพที่องททที่รข้ายแรงจรธิงๆ นทที่สพที่อวทาคนๆนบัรนไมทรอดและจะถซูกปรบับ
โทษใหข้ไดข้รบับสทวนททที่เลวรข้ายททที่สรุดของนรก

2 ปต 2:22 พฤตริกรรมไดผู้เกริดกรับเขาตามสคภาษริตซถึที่งเปป็นความจรริงวท่า "สคนรัขไดผู้กลรับกริน
สริที่งทซีที่มรันสการอกออกมาแลผู้ว และสคกรทซีที่ไดผู้ชการะลผู้างตรัวแลผู้วกป็กลรับลคยลงไปนอนในปลรักอซีก" ททานยก
คทาพซูดจากสรุภาษธิต 26:11 เชทนเดทยวกบับททที่สรุนบัขจะกลบับไปหาอาเจทยนของมบันหรพอสรุกรททที่กลบับไปหา
โคลนของมบัน คนททที่ละทธิรงความจรธิงกป็จะกลบับไปหาความเสพที่อมทรามของโลก การละทธิรงความจรธิง
จขงเปป็นสธิที่งททที่จะไดข้รบับการปรบับโทษอยทางรข้ายแรง เราตข้องระวบังคนเชทนนบัรนใหข้ดท ดบังนบัรนในบทนทร  เป
โตรไดข้พซูดถขงอรุปนธิสบัยของคนททที่ละทธิรงความจรธิง ในบทททที่ 1 ททานไดข้พซูดถขงเนพรอหาของคทาสอนของ
คนททที่ละทธิรงความจรธิง

*****
ภนพรวมของ 2 เปโตร 3: ในบทสทุดทท้ายนทขึ้ เรามาถขงบทสรทุปของเรรืที่องททที่ถถูกพถูดถขงในบทททที่ 2

นบัที่นครือ การพกิพากษาในคราวททที่สทุดของพระเจท้า เปโตรพถูดถขงการเสดด็จมาครบัขึ้งททที่สองของพระครกิสตข์,
วบันขององคข์พระผถูท้เปด็นเจท้า, ฟท้าสวรรคข์ใหมท่ และแผท่นดกินโลกใหมท่ ขณะททที่ทท่านปกิดทท้ายจดหมายฝาก
ฉบบับนทขึ้ ทท่านกด็พถูดถขงวบันขององคข์พระผถูท้เปด็นเจท้าซขที่งรวมถขงการททที่พระเจท้าทรงทลาลายแผท่นดกินโลกและ
ฟท้าสวรรคข์ซขที่งมทอยถูท่เดทดี๋ยวนทขึ้ มทคลาสบัที่งหลายประการ: (1) การเพทยรอดทนรอคอยการเสดด็จกลบับมาของ



พระครกิสตข์, (2) การระมบัดระวบังเกรงวท่าเราจะลท้มลงในความบาป และ (3) การเตกิบโตขขขึ้นใน
พระคทุณและในความรถูท้เกทที่ยวกบับองคข์พระผถูท้เปด็นเจท้า

2 ปต 3:1 เปโตรออกความเหป็นวทาบรัดนซีทั้ พวกทซีที่รรัก นซีที่เปป็นจดหมายฉบรับทซีที่สองทซีที่
ขผู้าพเจผู้าไดผู้เขซียนถถึงทท่านทรัทั้งหลาย และในจดหมายทรัทั้งสองฉบรับนรัทั้น ขผู้าพเจผู้าไดผู้สะกริดใจอรันบรริสคทธริธิ์
ของทท่านใหผู้ระลถึก คทาททที่แปลวทา สะกริดใจ (ดกิเอะเกะอกิโร) มทความหมายวทา ‘ปลรุกใหข้ตพที่น’ กลทาวอทกนบัย
หนขที่ง เราจทาเปป็นตข้องปลรุกใจของเราใหข้ตพที่นเพพที่อททที่จะระลขกวทาพระเยซซูก ทาลบังจะเสดป็จมาอทกททในไมทชข้า 
บรธิบทททที่ตามมาจะเปธิดเผยใหข้เหป็นวทา วบัตถรุประสงครในการเตพอนความจทาของพวกเขากป็คพอวทา พระ
เยซซูก ทาลบังจะเสดป็จกลบับมา

2 ปต 3:2 ททานจขงกลทาวตทอไปวทาเพชที่อทท่านทรัทั้งหลายจะไดผู้ใสท่ใจถผู้อยคกาทรัทั้งหลายทซีที่พวก
ศาสดาพยากรณต์อรันบรริสคทธริธิ์ไดผู้กลท่าวไวผู้เมชที่อกท่อน และคกาบรัญชาของเราทรัทั้งหลายพวกอรัครทผตของ
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าและพระผผผู้ชท่วยใหผู้รอด ความหมายกป็คพอวทา เพพที่อททที่เราจะระลขกถขงสธิที่งททที่เหลทาผซูข้
พยากรณรในพระคบัมภทรรเดธิมและพวกอบัครทซูตไดข้บบัญชาไวข้แลข้ว

2 ปต 3:3 จงรผผู้ขผู้อนซีทั้กท่อน คชอในวรันสคดทผู้ายคนทซีที่ชอบเยาะเยผู้ยจะเกริดขถึทั้นและประพฤตริ
ตามใจปรารถนาชรัที่วของตน ตรงนทร เปโตรพซูดถขงการละทธิรงความจรธิงและพวกคนททที่ละทธิรงความจรธิง
ซขที่งถซูกกลทาวประณามไปเยอะแลข้วในบทททที่ 2 ใหข้เราสบังเกตอทกครบัร งวทาททานชทร ใหข้เหป็นวทา คนพวกนทรมบัก
มทตบัณหา (ความสนใจตทางๆททที่เหป็นแกทตบัว) ของตบัวเองเปป็นตบัวกระตรุข้น

2 ปต 3:4 นอกจากนทร  พวกคนชอบเยาะเยข้ยและพวกททที่ละทธิรงความจรธิงกป็มบักกลทาวคทา
พซูดททที่แสดงถขงความสงสบัย พวกเขากลทาววทา "คกาทซีที่ทรงสรัญญาไวผู้วท่าพระองคต์จะเสดป็จมานรัทั้นอยผท่
ทซีที่ไหน เพราะวท่าตรัทั้งแตท่บรรพบครคษหลรับลท่วงไปแลผู้ว สริที่งทรัทั้งปวงกป็เปป็นอยผท่เหมชอนทซีที่ไดผู้เปป็นอยผท่ตรัทั้งแตท่
เดริมทรงสรผู้างโลก” เงพที่อนงทาททที่เปธิดเผยใหข้เหป็นถขงแนวคธิดเสรทนธิยมทางศาสนศาสตรรกป็คพอ เงพที่อนงทาททที่
แสดงถขงความสงสบัย เราจทาไดข้ในปฐมกาลททที่ซาตานพซูดก บับเอวาวทา “จรธิงหรพอททที่พระเจข้าตรบัสวทา” 
แกทนแทข้ของความเชพที่อแบบครธิสเตทยนคพอ การเชพที่อคทาตรบัสของพระเจข้าวทาจะเปป็นไปตามนบัรน นบัที่นคพอ 
ความเชพที่อ พระเจข้าทรงเปป็นผซูข้รธิเรธิที่มความเชพที่อ ซาตานเปป็นผซูข้รธิเรธิที่มความสงสบัย พวกคนชอบเยาะเยข้ย 



คนเยข้ยหยบัน คนหบัวคธิดเสรท และคนททที่ละทธิรงความจรธิงมบักตบัรงคทาถามเกทที่ยวกบับพระวจนะของพระเจข้า
ดข้วยความสงสบัย

2 ปต 3:5 เพราะวท่าเขาแกลผู้งลชมขผู้อนซีทั้เสซีย คชอโดยคกาตรรัสของพระเจผู้า ฟผู้าสวรรคต์ไดผู้
อคบรัตริขถึทั้นตรัทั้งแตท่โบราณ และแผท่นดรินโลกจถึงไดผู้บรังเกริดขถึทั้นแยกออกจากนกทั้าและทท่ามกลางนกทั้า คนไมทเชพที่อ
คนอวธิชชา คนไมทยอมรบับการมทอยซูทของพระเจข้า และคนททที่ละทธิรงความจรธิงแกลท้งลรืมความจรธิงตามพ
ระคบัมภทรร พวกเขาหลทกเลทที่ยงการพยายามเขข้าใจความจรธิงของพระเจข้าเพราะพวกเขาไมทอยากรซูข้ คน
ไมทเชพที่อพระเจข้าและคนอวธิชชาสทวนใหญทไมทซพที่อตรงในดข้านเชาวนรปบัญญา มบันไมทใชทวทาพวกเขาไมท
เขข้าใจหรพอไมทเชพที่อความจรธิง แตทพวกเขายกินดทเลพอกททที่จะเพธิกเฉยตทอความจรธิง ซขที่งเผยใหข้เหป็นถขงสภาพ
อบันตทที่าทรามของใจของพวกเขา เปโตรเปลทที่ยนไปพซูดถขงเรพที่องของการทรงสรข้างและนทราททวมโลกททที่
เกธิดขขรนตามมา ซขที่งเปป็นความจรธิงททที่สทาคบัญสองประการเกทที่ยวกบับททที่มาของสรรพสธิที่ง

ใหข้เราสบังเกตวทาฟข้าสวรรครและแผทนดธินโลกเปป็นมาโดยพระวจนะของพระเจข้า ดซู สดรุดท 33:8-
9 ในขข้อนบัรน พระคบัมภทรรกลทาวชบัดเจนวทาการทรงสรข้างโลกนทร เปป็นมาโดยพระวจนะของพระเจข้าจรธิงๆ 
“พระองครตรบัส มบันกป็เกธิดขขรนมา พระองครทรงบบัญชา มบันกป็ออกมา” ทฤษฎทสทาคบัญของแนวคธิดอ
เทวนธิยมคพอ วธิวบัฒนาการ พวกเขาใหข้เหตรุผลวทา หากไมทมทพระเจข้า แลข้วเรามทตบัวตนขขรนมาไดข้อยทางไร 
วธิวบัฒนาการ, อเทวนธิยม, การละทธิรงความจรธิง และแนวคธิดเสรทนธิยมตทางไปดข้วยกบันเพราะพวกมบันมา
จากผซูข้ใหข้ก ทาเนธิดเดทยวกบัน

เปโตรจขงพซูดถขงนทราททวมโลกและการททที่วทาแผทนดธินโลกประกอบดข้วยนทราจรธิงๆ กระนบัรนเมพที่อ
ถซูกนทราททวมและบรรดาสธิที่งมทชทวธิตในโลกกป็พธินาศไป ทฤษฎทวธิวบัฒนาการไมทเพทยงปฏธิเสธการทรงสรข้าง
โดยพระเจข้าอยทางแขป็งขบันเททานบัรน แตทมบันยบังปฏธิเสธการพธิพากษาโดยตรงของพระเจข้าผทานทางนทรา
ททวมนบัรนดข้วย ดบังนบัรน ปรากฏการณรทางกายภาพทรุกอยทางททที่อาจสบังเกตเหป็นไดข้บนแผทนดธินโลกในแงท
ของธรณทวธิทยา, ชทววธิทยา, ฟอสซธิล, ภซูมธิประเทศ, การศขกษาเกทที่ยวกบับภซูเขาไฟระเบธิดกป็ถซูกนทาเสนอใน
แงทของวธิวบัฒนาการโดยชาวโลกเสมอ

2 ปต 3:6 โดยเหตคเหลท่านรัทั้น พระองคต์จถึงไดผู้ทรงบรันดาลใหผู้นกทั้ามาทท่วมทกาลายโลกทซีที่มซีอยผท่
ในเวลานรัทั้น ชาวโลกแกลข้งลพมเสทยวทาพระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาโลกนทร แลข้ว พวกเขาไมทอยากเชพที่อเรพที่อง
นบัรน พวกเขากป็เลยเยาะเยข้ย ตบัรงคทาถาม และเพธิกเฉยตทอขข้อเทป็จจรธิงทางประวบัตธิศาสตรรดบังกลทาว 



แนทนอนททที่แรงจซูงใจของพวกเขากป็ปรากฏชบัดเจน หากพระเจข้าผซูข้ทรงมหธิทธธิฤทธธิธ และบรธิสรุทธธิธ ทรง
สามารถและไดข้ทรงพธิพากษาโลกนทรไปแลข้วครบัร งหนขที่ง พระองครกป็ยทอมทรงททาแบบนบัรนไดข้อทกอยทาง
แนทนอน ดบังนบัรนทางออกงทายๆของพวกเขากป็คพอการเพธิกเฉยตทอความจรธิงขข้อนทร และออกปากวทาพวก
เขาไมทเชพที่อในพระเจข้าหรพอในเรพที่องการทรงสรข้าง ยธิ ที่งเรพที่องนทราททวมโลกดข้วยยธิที่งไมทตข้องพซูดถขง นทที่เปป็นจรุด
ททที่ชาวโลกยพนอยซูทในทางปรบัชญาจนถขงทรุกวบันนทร  นทาสบังเกตวทาเปโตรกลทาวลทวงหนข้าวทานทที่เปป็นวธิธทททที่
สภาพสธิที่งตทางๆจะเปป็นใน “วบันสรุดทข้าย” (ขข้อ 3) แนทนอนททที่ทรุกวบันนทร เรากทาลบังอยซูทในสถานการณรดบัง
กลทาว

2 ปต 3:7 คราวนทร เปโตรยข้อนกลบับไปพซูดถขงสธิที่งตทางๆททที่เปป็นอยซูทเดทดี๋ยวนทร  แตท่วท่าทผู้องฟผู้า
อากาศและแผท่นดรินโลกทซีที่อยผท่เดซีดี๋ยวนซีทั้ พระองคต์ทรงเกป็บงกาไวผู้โดยคกาตรรัสนรัทั้นสกาหรรับใหผู้ไฟเผา คชอเกป็บ
ไวผู้จนถถึงวรันทรงพริพากษาและวรันพรินาศแหท่งบรรดาคนอธรรม โลกนทรถซูกสงวนไวข้สทาหรบับการ
พธิพากษาในอนาคตโดยทางคลาตรบัสนบัขึ้นของพระเจท้าททที่ไดข้สรข้างมบันและจากนบัรนกป็นทามาซขที่งนทร าททวม
โลก

ฟข้าสวรรครและแผทนดธินโลกกทาลบังถซูกเกป็บงทาไวข้สทาหรบับการพธิพากษาดข้วยไฟททที่ก ทาลบังจะมา 
พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาแผทนดธินโลกแลข้วดข้วยนทราททวม ครบัร งตทอไปมบันจะเกธิดขขรนดข้วยไฟและจะรวม
ถขงฟข้าสวรรครดข้วย ดซู ขข้อ 10-12

คทาททที่แปลวทา พรินาศ (อาโพเละเอทย) มทความหมายวทา ‘การททาลาย’ ความจรธิงกป็คพอวทา การ
พธิพากษาและความพธินาศของคนอธรรมก ทาลบังจะมา ดซู 2 เปโตร 2:9 ททที่กลทาววทา “องครพระผซูข้เปป็นเจข้า
ทรงทราบ...วธิธทททที่จะรบักษาคนอธรรมไวข้จนถขงวบันพธิพากษาเพพที่อจะไดข้ลงโทษเขา” อทกครบัร งททที่บรธิบทททที่
ใหญทกวทาของ 2 เปโตรกป็คพอวทา พระเจข้าจะทรงพธิพากษาไมทเพทยงคนอธรรมเททานบัรน แตทโดยเฉพาะ
อยทางยธิที่งพวกคนททที่ละทธิรงความจรธิงและพวกอาจารยรเทป็จดข้วย

2 ปต 3:8 บบัดนทร เราไดข้รบับคทาเตพอนใหข้ระลขกถขงในบรธิบทของคทาถามของพวกชอบเยาะ
เยข้ยททที่วทา “พระสบัญญาเรพที่องการเสดป็จมาของพระองครนบัรนอยซูทททที่ไหน” คทาตอบของคทาถามนทรคพอ แตท่
พวกทซีที่รรัก อยท่าลชมขผู้อนซีทั้เสซีย คชอวรันเดซียวขององคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าเปป็นเหมชอนกรับพรันปซี และพรันปซีกป็เปป็น
เหมชอนกรับวรันเดซียว ประเดป็นกป็คพอวทา (ก) เวลาของพระเจข้าไมทเหมพอนกบับเวลาของเราและ (ข) สธิที่งททที่ดซู



เหมพอนเปป็นเวลาททที่ยาวนานสทาหรบับเราในสายพระเนตรของพระเจข้าแลข้วกป็ไมทนานเลย ถขงแมข้วทาเรา
ไดข้ยธินเกทที่ยวกบับการเสดป็จกลบับมาของพระครธิสตรมาตบัรงแตทสมบัยพวกอบัครทซูต แตทในเวลาของพระเจข้า
แลข้วมบันกป็เปป็นเหมรือนกบับหลายวบันเททานบัรน สทาหรบับเรามบันเปป็นเหมพอนเวลาเกพอบสองพบันปท สทาหรบับ
พระเจข้ามบันเปป็นเหมรือนกบับหลายวบันเทานบัรน นอกจากนทร เราควรหมายเหตรุไวข้วทาเปโตรไมท่ไดท้กลทาววทา
วบันเดทยวกบับองครพระผซูข้เปป็นเจข้ากป็เปด็นเวลาหนขที่งพบันปท คทาสทาคบัญคพอเหมรือนกบับ วบันเดทยวกบับองครพระผซูข้
เปป็นเจข้าเปป็นเหมรือนกบับหนขที่งพบันปท ปฏธิทธินของพระองครอยซู ทคนละมธิตธิกบับของเรา

2 ปต 3:9 อยทางไรกป็ตาม องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าไมท่ไดผู้ทรงเฉชที่อยชผู้าในเรชที่องพระสรัญญาของ
พระองคต์ ตามทซีที่บางคนคริดนรัทั้น แตท่พระองคต์ไดผู้ทรงอดกลรัทั้นพระทรัยไวผู้ เพราะเหป็นแกท่เราทรัทั้งหลายมา
ชผู้านาน ไมท่ทรงประสงคต์ทซีที่จะใหผู้ผผผู้หนถึที่งผผผู้ใดพรินาศเลย แตท่ทรงปรารถนาทซีที่จะใหผู้คนทรัทั้งปวงกลรับ
ใจเสซียใหมท่ กทอนหนข้านทร เปโตรพซูดถขงคทาเยาะเยข้ยของพวกคนชบั ที่วททที่ตบัรงคทาถามเกทที่ยวกบับการเสดป็จกลบับมา
ของพระครธิสตรและชทร ใหข้เหป็นวทาเวลาไดข้ผทานไปหลายปทนบับตบัรงแตทพระสบัญญาของพระองครททที่วทาจะ
เสดป็จกลบับมา คทาททที่แปลวทา เฉชที่อยชผู้า (บราดถูโน) มทความหมายวทา ‘ชบักชข้า’ หรพอ ‘เอพที่อยเฉพที่อย’ ถขงแมข้วทา
มบันดซูเหมพอนเปป็นความลทาชข้าอยทางมาก (ความเฉพที่อยชข้า) แตทความจรธิงกป็คพอวทา องครพระผซูข้เปป็นเจข้าทรง
อดกลรัทั้นพระทรัยไวผู้ คทาททที่แปลเชทนนบัรน (มาครอธถูเมะโอ) มทความหมายตรงตบัววทา ‘อดทนอยทางมาก’ 
ปกตธิแลข้วคทานทรมบักถซูกแปลเปป็น ‘อดทน’

สทวนหนขที่งแลข้วองครพระผซูข้เปป็นเจข้าไมททรงรทบเสดป็จมาเพราะพระองครทรงอดทนอยทางมาก 
“ไมททรงประสงครททที่จะใหข้ผซูข้หนขที่งผซูข้ใดพธินาศเลย” นอกจากนทร  พระเจข้าในพระเมตตาของพระองครกป็
ทรงใหข้การพธิพากษาเนธิที่นชข้าออกไปเพพที่อททที่จะไดข้ไมทมทใครจทาเปป็นตข้องพธินาศ “แตททรงปรารถนาททที่จะ
ใหข้คนทบัรงปวงกลบับใจเสทยใหมท” ตรงขข้ามกบับคทาสอนของแนวคธิดแคลวธิน (Calvinism) พระเจข้าทรงมท
พระประสงครททที่จะใหข้คนทบัขึ้งปวงกลบับใจเสทยใหมท พระเจข้ามธิไดข้ทรงเลพอกบางคนใหข้มาถขงความรอด
และใหข้บางคนพธินาศ พระประสงครสซูงสรุดของพระองครกป็คพอใหข้คนทบัขึ้งปวงกลบับใจเสทยใหมท ใหข้เรา
สบังเกตเพธิที่มเตธิมวทาการกลบับใจใหมท่เปป็นคทาททที่ใชข้ในความหมายเดทยวกบับความรอด เราพบการใชข้คทาดบัง
กลทาวในหนบังสพอกธิจการและโดยเฉพาะสทาหรบับพวกยธิวในศตวรรษแรก การกลบับใจใหมทเปป็นสทวน
หนขที่งของหลบักการททที่สทาคบัญกวทาคพอ ความเชพที่อททที่ชทวยใหข้รอด



2 ปต 3:10 เปโตรจขงกลบับมาพซูดถขงบรธิบทเรพที่องการพธิพากษาททที่ใกลข้เขข้ามา แตท่วท่าวรันของ
องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้านรัทั้นจะมาถถึงเหมชอนอยท่างขโมยแอบยท่องมาในเวลากลางคชน และในวรันนรัทั้น
ทผู้องฟผู้าจะลท่วงเสซียไปดผู้วยเสซียงทซีที่ดรังกถึกกผู้อง และโลกธาตคจะสลายไปดผู้วยไฟอรันรผู้อนยริที่ง และแผท่น
ดรินโลกกรับการงานทรัทั้งปวงทซีที่มซีอยผท่ในนรัทั้นจะตผู้องไหมผู้เสซียสริทั้นดผู้วย ตรงนทร เราเหป็นถขงเหตรุการณรสทาคบัญททที่
จะเกธิดขขรนในอวสานกาล วบันขององครพระผซูข้เปป็นเจข้าหมายถขงตอนททที่พระครธิสตรจะทรงเขข้ามา
แทรกแซงและกรุมอทานาจเดป็ดขาดในเหตรุการณรตทางๆททที่เกธิดขขรนบนแผทนดธินโลก นทที่หมายถขงการ
พธิพากษาและการเสดป็จกลบับมาของพระองคร ตรงนทร เปโตรพซูดถขงการททาลายแผทนดธินโลกและฟข้า
สวรรครททที่มทอยซูทเดทดี๋ยวนทร  การทรงสรข้างฟข้าสวรรครใหมทและแผทนดธินโลกใหมท วบันขององครพระผซูข้เปป็นเจข้า
หมายถขงการเขข้ามาแทรกแซงของพระเยซซูครธิสตรดข้วยฤทธธิธ เดช การพธิพากษา และไอศวรรยรเหนพอ
กธิจการตทางๆบนแผทนดธินโลกนทร  มบันหมายถขงเวลาททที่อาณาจบักรทบัรงหลายแหทงแผทนดธินโลกนทร จะกลาย
เปป็นอาณาจบักรขององครพระผซูข้เปป็นเจข้าของเรา และตอนททที่พระองครจะทรงครอบครองสพบๆไปเปป็น
นธิตยร (วธิวรณร 11:15)

การมาถขงของวบันขององครพระผซูข้เปป็นเจข้าจะเปป็นเหมพอนกบับขโมยททที่ยทองมาในเวลากลางคพน 
นทาสนใจคพอคทาวทา ‘วบันขององครพระผซูข้เปป็นเจข้า’ หรพอ ‘ในวบันนบัรน’ ปรากฏเกพอบหข้าสธิบครบัร งในหนบังสพอ
อธิสยาหร ในวบันนบัรน “ทข้องฟข้าจะลทวงเสทยไปดข้วยเสทยงททที่ดบังกขกกข้อง และโลกธาตรุจะสลายไปดข้วยความ
รข้อนอบันแรงกลข้า และแผทนดธินโลกกบับการงานทบัรงปวงททที่มทอยซูทในนบัรนจะตข้องไหมข้เสทยสธิรนดข้วย” การ
พธิพากษาของพระเจข้าททที่จะบรรลรุถขงขทดสรุดในวบันขององครพระผซูข้เปป็นเจข้าจะมาพรข้อมก บับการททาลาย
แผทนดธินโลกและฟข้าสวรรครททที่เรารซูข้จบักอยซู ทตอนนทรดข้วยไฟ เหตรุการณรนทร จะเกธิดขขรนหลบังยรุคพบันปท ดซู วธิวรณร
21:1, 2 เปโตร 3:7, อธิสยาหร 51:6, มบัทธธิว 24:35 ณ เวลานทร เองพระเจข้าจะทรงสรข้างฟข้าสวรรครใหมท
และแผทนดธินโลกใหมท ดซู วธิวรณร 21:1, อธิสยาหร 65:17

2 ปต 3:11 อบัครทซูตททานนทรกลทาวตทอไปวทา เมชที่อเหป็นแลผู้ววท่าสริที่งทรัทั้งปวงจะตผู้องสลายไป
หมดสริทั้นเชท่นนซีทั้ คทาททที่แปลวทา สลายไปหมด (ลถูโอ) มทความหมายวทา ‘ถซูกปลด’ หรพอ ‘ถซูกปลทอย’ ใน
วบันนบัรน การพธิพากษาของพระเจข้าจะถซูกปลดปลทอยออกมา



ดบังนบัรน ทท่านทรัทั้งหลายควรจะเปป็นคนเชท่นใดในชซีวริตทซีที่บรริสคทธริธิ์และทซีที่เปป็นอยท่างพระเจผู้า อทก
ครบัร งททที่คทาททที่แปลวทา เปป็นคนเชท่นใด (อานาสตรอเฟ) หมายถขง รซูปแบบการดทาเนธินชทวธิต (ลบักษณะการ
ใชข้ชทวธิต) ของคนๆหนขที่ง เมพที่อการพธิพากษาของพระเจข้าททที่มทตทอความชบั ที่วรข้าย ความอธรรม และการ
ละทธิรงความจรธิงมาถขงระดบับททที่สธิที่งทรงสรข้างจะถซูกททาลาย เรายธิที่งควรดทาเนธินชทวธิตททที่บรธิสรุทธธิธ และเปป็น
ตามแบบของพระเจข้ามากยธิที่งขขรนขนาดไหน นทที่เปป็นคทาถามททที่ทรงพลบังซขที่งเราตข้องใครทครวญใหข้ดท

2 ปต 3:12 ดบังนบัรนเราจขงควรคอยทท่าและกระหายทซีที่จะใหผู้วรันของพระเจผู้ามาถถึง คทาททที่
แปลวทา คอยทท่า (พรอสดอคาโอ) มทความหมายวทา ‘ตบัรงหนข้าตบัรงตาคอย’ หรพอ ‘คาดหวบัง’ คทาททที่แปลวทา
กระหาย (สเปะอถูโด) มทความหมายดข้วยวทา ‘ปรารถนาอยทางจรธิงจบัง’ ดบังนบัรน เรายธิที่งควรตบัรงตาคอยการ
เสดป็จกลบับมาของพระครธิสตรมากยธิที่งกวทาขนาดไหน ตรงนทรคทาวทา “วบันของพระเจข้า” กป็ถซูกใชข้ในความ
หมายเดทยวกบับคทาททที่ถซูกใชข้บทอยกวทาคพอ “วบันขององครพระผซูข้เปป็นเจข้า”

เมชที่อไฟจะตริดทผู้องฟผู้าอากาศใหผู้ละลายไป และโลกธาตคจะละลายไปดผู้วยไฟอรันรผู้อนยริที่ง คทาททที่
แปลวทา ละลายไป (ลถูโอ) มทความหมายอทกครบัร งวทา ‘ถซูกปลทอย’ หรพอ ‘ถซูกปลด’ หรพอในเชธิงอรุปมบัยกป็
คพอ ‘ก ทาจบัดทธิรง’ ความหมายแบบหลบังนทรนทาจะใชทสทาหรบับบรธิบทนทร  อทกครบัร งมทการพซูดถขงการททที่เมพที่อวบัน
ขององครพระผซูข้เปป็นเจข้ามาถขง โลกเกทานทร  ฟข้าสวรรครททที่ลข้อมรอบมบันและโลกธาตรุททที่มทอยซู ท จะถซูกททาลาย
และถซูกไฟอบันรข้อนยธิที่งททาใหข้ละลายไป แผทนดธินโลกและสธิที่งแวดลข้อมททที่พวกถพอผทกราบไหวข้บซูชาจะ
ถซูกททาลาย

2 ปต 3:13 แตทวทาบรรดาคนของพระเจข้า แตท่วท่าตามพระสรัญญาของพระองคต์นรัทั้น เราจถึง
คอยทผู้องฟผู้าอากาศใหมท่และแผท่นดรินโลกใหมท่ ทซีที่ซถึที่งความชอบธรรมจะดการงอยผท่ โลกใบเกทานทรซขที่ง
แปดเปพร อนและเสพที่อมทรามไปเพราะความบาปและความชบั ที่วชข้าจะถซูกกทาจบัดและพระเจข้าจะทรงสรข้าง
โลกใบนทรขขรนใหมท พระองครไดข้ทรงสบัญญาเกทที่ยวกบับเรพที่องนทร ไวข้แลข้วในอธิสยาหร 65:17 และ 66:22 เรา
ควรฝบังความคธิดของเราทรุกวบันนทร ไวข้กบับเรพที่องนทรดข้วย

ฟข้าสวรรครใหมทและแผทนดธินโลกใหมทจะเปป็นทททๆี่ ความชอบธรรมจะดการงอยผท่ ฟข้าสวรรคร
ใหมทและแผทนดธินโลกใหมทซขที่งเปป็นบข้านของอาณาจบักรนธิรบันดรรนบัรนจะมทลบักษณะเฉพาะเปป็นความ



ชอบธรรม มบันจะดทารงอยซูทททที่นบัที่น สธิที่งทรงสรข้างจะไมทถซูกความบาปหรพอความเสพที่อมทรามแหทงความ
ชบัที่วชข้าททาใหข้แปดเปพร อนอทกเลย นบัที่นจะเปป็นวบันอบันเปทที่ยมสรุขขนาดไหน! ดซู วธิวรณร 21 และ 22 ดข้วย

2 ปต 3:14 เหตรุฉะนบัรนพวกทซีที่รรัก เมชที่อทท่านทรัทั้งหลายยรังคอยสริที่งเหลท่านซีทั้อยผท่ ทท่านกป็จง
อคตสท่าหต์ใหผู้พระองคต์ทรงพบทท่านทรัทั้งหลายอยผท่เปป็นสคข ปราศจากมลทรินและขผู้อตกาหนริ เพราะวทาเรา
กทาลบังตบัรงตาคอยใหข้วบันนบัรนมาถขง เราจขงควรอรุตสทาหรททที่จะใหข้พระองครมาพบเราในสบันตธิสรุข ความ
บรธิสรุทธธิธ  และปราศจากตทาหนธิ กลทาวสบัรนๆกป็คพอ เราตข้องดทาเนธินชทวธิตอยทางชอบธรรม บข้านของเราใน
สวรรครจะเปป็นททที่แหทงความชอบธรรม เราจขงควรพากเพทยรททที่จะดทาเนธินชทวธิตเชทนนบัรนดข้วยในระหวทาง
นทร

2 ปต 3:15 นอกจากนทร  และจงถชอวท่า การทซีที่องคต์พระผผผู้เปป็นเจผู้าของเราทรงอดกลรัทั้น
พระทรัยไวผู้นานนรัทั้นเปป็นการชท่วยใหผู้รอด ดรังทซีที่เปาโลนผู้องทซีที่รรักของเราไดผู้เขซียนจดหมายถถึงทท่านทรัทั้ง
หลายดผู้วย ตามสตริปรัญญาซถึที่งพระองคต์ไดผู้ทรงโปรดประทานแกท่ทท่านนรัทั้น ความหมายกป็คพอวทา เรา
ตข้องตระหนบักวทาความอดกลบัรนพระทบัยไวข้นาน (คพอ การรอคอยการเสดป็จกลบับมาของพระครธิสตรอบัน
แสนยาวนาน) กป็เปป็นไปเพพที่อความรอดของผซูข้อพที่น ในชทวงเวลาวทางอบันแสนยาวนานนทร  มทคนมากมาย
ไดข้รบับความรอดและถซูกเพธิที่มเขข้ากบับพระกายของพระครธิสตร คราวนทร เปโตรพซูดถขงจดหมายฝากฉบบับ
ตทางๆของเปาโลและการททที่ททานอธธิบายเยอะแยะเหลพอเกธินเกทที่ยวกบับเรพที่องความรอด

2 ปต 3:16 เหมชอนในจดหมายของทท่านทคกฉบรับ ทท่านไดผู้กลท่าวถถึงเหตคการณต์เหลท่านรัทั้น 
และในจดหมายนรัทั้นมซีบางขผู้อทซีที่เขผู้าใจยาก ซถึที่งคนทรัทั้งหลายทซีที่ไมท่ไดผู้เรซียนรผผู้และไมท่แนท่นอนมรัที่นคงนรัทั้น
ไดผู้เปลซีที่ยนแปลงเสซีย เหมชอนเขาไดผู้เปลซีที่ยนแปลงขผู้ออชที่นๆในพระครัมภซีรต์ จถึงเปป็นเหตคกระทกาใหผู้ตรัว
พรินาศ เปาโลกลทาวถขงเรพที่องเดธิมๆในจดหมายฝากฉบบับตทางๆของททาน ถขงแมข้วทาบางครบัร งสธิที่งเหลทานบัรน
อาจเปป็นเรพที่องเขข้าใจยากนธิดหนทอยกป็ตาม นทาเสทยดายททที่วทาบางคนซขที่งไมทเคยสละเวลาททที่จะศขกษาพระ
คบัมภทรรอยทางเหมาะสมกป็บธิดเบพอนพระคบัมภทรรเพพที่อจรุดประสงครของตบัวเอง ตามททที่ททานไดข้กลทาวไปแลข้ว
ในบทททที่ 2 คนเหลทานบัรนททที่บธิดเบพอนพระวจนะของพระเจข้ากป็จะถซูกพระเจข้าพธิพากษา ลบัทธธิเททยมเทป็จ
มากมายมทผซูข้นทาททที่ไมทเคยไดข้รบับการฝขกอบรมหรพอรบับการศขกษาอยทางเหมาะสมในความเขข้าใจเกทที่ยวกบับ



พระคบัมภทรร พวกเขาเปลทที่ยนแปลง (ตรงตบัวคพอ บธิดเบพอน) พระวจนะของพระเจข้า นทาเศรข้าททที่แมข้แตทคน
ททที่ไมทรซูข้มากกวทากป็รทบตธิดตามคนพวกนบัรนไปดข้วย

2 ปต 3:17 เมพที่อเราทราบถขงสธิที่งเหลทานทร แลข้ว ทท่านกป็จงระวรังใหผู้ดซี เกรงวท่าทท่านอาจจะหลง
ไปกระทกาผริดตามการผริดของคนชรัที่ว และทท่านทรัทั้งหลายจะสผญเสซียความหนรักแนท่นมรัที่นคงของทท่าน 
เราไดข้รบับบบัญชาใหข้ระมบัดระวบังใหข้ดท เกรงวทาเราจะหลทนไปจากการเปป็นคนหนบักแนทนในองครพระผซูข้
เปป็นเจข้าและถซูกพาใหข้หลงผธิดโดยมบันผซูข้ชบั ที่วรข้าย นทาสบังเกตวทาคทาสอนผธิดทางศาสนศาสตรรมบักเกธิดขขรน
โดยฝทมพอของพญามาร มบันเปป็นบทอเกธิดของสธิที่งชบั ที่วๆเหลทานทรทบัรงหมด พญามารเปป็นหนขที่งในสธิที่งมทชทวธิตททที่
เครทงศาสนามากททที่สรุดในโลก ปบัญหากป็คพอวทา มบันเปป็นเจข้าแหทงการปลอมแปลงศาสนาเททยมเทป็จ ซขที่ง
เปป็นการละทธิรงความจรธิงททที่ถซูกพซูดถขงมาตลอดหนบังสพอเลทมนทร

2 ปต 3:18 อบัครทซูตททานนทรปธิดทข้ายจดหมายฝากฉบบับนทรดข้วยคทาสบัที่งททที่เรทยบงทายแตทลขกซขร ง 
แตท่ขอทท่านทรัทั้งหลายจงเจรริญขถึทั้นในพระคคณ และในความรผผู้เกซีที่ยวกรับพระเยซผครริสตต์องคต์พระผผผู้เปป็น
เจผู้าและพระผผผู้ชท่วยใหผู้รอดของเรา เราไดข้รบับบบัญชาใหข้เตธิบโตขขรนในพระครุณขององครพระผซูข้เปป็น
เจข้าของเราและในความรซูข้เกทที่ยวกบับพระองครดข้วย เรพที่องการเตธิบโตฝทายวธิญญาณในองครพระผซูข้เปป็นเจข้า
ไมทไดข้เปป็นทางเลพอกหนขที่ง เปโตรนทาเสนอมบันในรซูปของคทาสบั ที่งขณะททที่ททานปธิดทข้ายจดหมายฝากฉบบับ
นทร  ททานจบดข้วยคทาอวยพร สงท่าราศซีจงมซีแดท่พระองคต์ทรัทั้งในปรัจจคบรันนซีทั้และตลอดไปเปป็นนริตยต์ เอเมน 
นท่าสรังเกตวท่าวลซีสคดทผู้ายอาจแปลแบบตรงตรัวไดผู้วท่า ' สงทาราศทจงมทแดทพระองครทบัรงในปบัจจรุบบันนทร และ
ไปจนถขงวบันนธิรบันดรร เอเมน' คทาวทา เอเมน เปป็นคทาสบัที่งททที่มทความหมายวทา 'ขอใหข้เปป็นเชทนนบัรน'


