
หน้า 2414จดหมายฉบับที�สอง
ของอคัรทูตเปโตร

บทที� �
จงเอาบรรดาพระคุณของคนที�เชื�อ

ในพระเยซูเพิ�มกบัความเชื�อ
� ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้และอัครทูตของ
พระเยซูคริสต์ เรียน ท่านทั*งหลายที�ได้
รับความเชื�ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับ
พวกเรา โดยทางความชอบธรรมของพระ
เจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ ช่วยให้รอด
ของพวกเรา
1 ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ�มพูนแก่
พวกท่าน โดยทางความรู้ ของพระเจ้าและ
ของพระเยซูองค์พระผู้ เป็นเจ้าของพวก
เรา
5 ตามที�ฤทธิ7 เดชอันศักดิ7สิทธิ7ของพระ
องค์ ได้ประทานสิ�งสารพัดแก่พวกเราที�
เกี�ยวกับชีวิตและทางของพระเจ้า โดยทาง
ความรู้ ของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกเรา
ให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรม
; โดยสิ�งเหล่านี* ได้ประทานบรรดาพระ
สญัญาอันใหญ่ยิ�งและประเสริฐแก่พวกเรา
เพื� อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านี*  พวกท่าน
จะได้เป็นผู้เข้าส่วนแห่งสภาพของพระเจ้า
โดยพ้นจากความเสื�อมโทรมที�มีอยู่ในโลก
นี* โดยทางราคะตัณหา
> และนอกจากสิ�งนี*  โดยใช้ความขยันขัน
แข็งทั*งสิ* น จงเพิ�มคุณธรรมเข้ากับความ
เชื� อของพวกท่าน และจงเพิ�มความรู้ เข้า

กับคุณธรรม
? และจงเพิ�มการรู้ จักบังคับตนเข้ากับ
ความรู้  และจงเพิ�มความอดทนเข้ากับ
การรู้ จักบังคับตน และจงเพิ�มการที� เป็น
อย่างพระเจ้าเข้ากับความอดทน
@ และจงเพิ�มความรักฉันพี� น้องเข้ากับ
การที�เป็นอย่างพระเจ้า และจงเพิ�มความ
รักเข้ากับความรักฉันพี�น้อง
A เพราะว่าถ้าสิ�งเหล่านี* มีอยู่ในพวกท่าน
และเพิ�มพูนขึ* นแล้ว สิ�งเหล่านี* กก็ระทาํให้
พวกท่านไม่เป็นหมันหรือไร้ผลในความรู้
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
พวกเรา
C แต่ผู้ใดที�ขาดสิ�งเหล่านี* ก็เป็นคนตา
บอด และมองไกลออกไปไม่ได้ และได้
ลืมไปว่าเขาได้รับการชาํระให้บริสุทธิ7จาก
บรรดาบาปเดิมของตนเสยีแล้ว
�D เพราะฉะนั*น ในทางกลับกัน พี�น้องทั*ง
หลาย จงขยันขันแข็งที�จะกระทาํการทรง
เรียกและการทรงเลือกสรรของพวกท่าน
ให้มั�นคง เพราะว่าถ้าพวกท่านกระทาํสิ�ง
เหล่านี* แล้ว พวกท่านจะไม่มีวันล้มลงเลย
�� ด้วยว่าอย่างนั*นจะมีทางเข้าเตรียมไว้
อย่างบริบูรณ์สาํหรับพวกท่านที�จะเข้าใน
อาณาจักรอันนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ ช่วยให้รอด
ของพวกเรา
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�1 เหตุฉะนั*น ข้าพเจ้าจะไม่ละเลยที�จะให้
พวกท่านระลึกถึงสิ�งเหล่านี* เสมอ ถึงแม้ว่า
พวกท่านทราบสิ�งเหล่านี* แล้ว และถูกตั* ง
มั�นคงอยู่ในความจริงปัจจุบันนี*
�5 ใช่แล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าสมควร ขณะที�
ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพลับพลานี*  ที�จะ
ปลุกเร้าพวกท่านโดยให้พวกท่านระลึกถึง
สิ�งเหล่านี*
�; โดยทราบว่า อีกไม่ช้าข้าพเจ้าก็จะ
ต้องถอดพลับพลาของข้าพเจ้าหลังนี* ออก
เหมือนอย่างที� พระเยซูคริสต์องค์พระผู้
เป็นเจ้าของพวกเราได้ทรงสาํแดงแก่ข้าพ
เจ้าแล้ว

คําพยากรณที์�แน่นอนยิ�งกว่า
�> ยิ�งกว่านั*น ข้าพเจ้าจะพยายามกระทาํ
ให้พวกท่านสามารถ หลังจากความตาย
ของข้าพเจ้า ที�จะระลึกถึงสิ�งเหล่านี* เสมอ
ไป
�? เพราะว่าพวกเราไม่ได้ติดตามนิทาน
ต่าง ๆ ที�บรรจงแต่งขึ* นมาอย่างเจ้าเล่ห์
เมื� อพวกเราได้แจ้งให้พวกท่านทราบถึง
ฤทธิ7 เดชและการเสด็จมาของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา แต่
ได้เป็นพวกสักขีพยานแห่งอานุภาพของ
พระองค์
�@ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงรับเกียรติ
และสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดา เมื� อมี
พระสุรเสียงมาถึงพระองค์จากสง่าราศีอัน
ดีเลิศนั*นว่า “ท่านผู้นี* เป็นบุตรที� รักของ
เรา เราโปรดปรานท่านผู้นี* มาก”
�A และพวกเรากไ็ด้ยินพระสุรเสียงนี* ซึ� ง

มาจากสวรรค์ เมื�อพวกเราได้อยู่กับพระ
องค์ในภูเขาอันบริสทุธิ7นั*น
�C พวกเรามีคาํพยากรณ์ที�แน่นอนยิ�งกว่า
นั*นอีกด้วย ซึ� งพวกท่านกระทาํดีที�พวก
ท่านเอาใจใส่คาํนั*น ดุจดวงสว่างดวงหนึ�ง
ที� ส่องแสงในที�มืด จนกระทั�งแสงอรุณ
ขึ* นและดาวประจาํรุ่งผุดขึ* นในใจของพวก
ท่าน
1D โดยทราบสิ�งนี* ก่อน คือว่าไม่มีคาํ
พยากรณ์ใด ๆ ของพระคัมภีร์ที�ควรถูกตี
ความตามลาํพังใจของตนเอง
1� ด้วยว่าคาํพยากรณ์ไม่ได้มาในกาล
ก่อนโดยความประสงค์ของมนุษย์ แต่
พวกผู้บริสุทธิ7 ของพระเจ้าได้กล่าวตามที�
พวกเขาถูกนาํพาโดยพระวิญญาณบริสทุธิ7

บทที� $
ผูพ้ยากรณเ์ท็จ
และผูห้ลอกลวง

� แต่มีพวกผู้พยากรณ์เทจ็อยู่ท่ามกลาง
ประชากรด้วย เช่นเดียวกับที�จะมีอาจารย์
เทจ็อยู่ท่ามกลางพวกท่าน ผู้ซึ�งจะแอบนาํ
คาํสอนนอกรีตอันถูกสาปแช่งเข้ามา โดย
ถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ได้ทรง
ไถ่พวกเขาไว้ และจะนาํความพินาศอย่าง
ฉับพลันมาถึงตนเอง
1 และหลายคนจะติดตามบรรดาทางแห่ง
การสาปแช่งของพวกเขา ด้วยเหตุคน
เหล่านี* ทางแห่งความจริงจะถูกกล่าวร้าย
5 และเพราะความโลภ พวกเขาจะกล่าว
คาํตลบตะแลงเพื� อค้ากาํไรจากพวกท่าน
ซึ� งการพิพากษาของพวกเขาเมื� อนานมา
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หน้า 24161 เปโตร 1

แล้ว บัดนี* ไม่เนินช้า และพระอาชญาของ
พวกเขากไ็ม่หลับใหลไป
; เพราะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้น
พวกทูตสวรรค์ที�ได้ทาํบาปนั*น แต่ได้ทรง
ผลักพวกเขาลงไปสู่นรก และได้มอบ
พวกเขาให้อยู่ในบรรดาเครื�องจองจาํแห่ง
ความมืด เพื� อที�จะถูกคุมไว้สาํหรับการ
พิพากษา
> และไม่ได้ทรงละเว้นโลกสมัยโบราณนั*น
แต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ คนที�แปดนั*นให้
รอด ผู้ประกาศความชอบธรรม โดยทรง
บันดาลให้นํ*าท่วมโลกของคนอธรรม
? และโดยการกระทาํให้เมืองโสโดมและ
เมืองโกโมราห์กลายเป็นเถ้าถ่าน ทรงลง
โทษพวกเขาด้วยการทาํลายล้าง โดยทาํ
ให้พวกเขาเป็นแบบอย่างแก่คนทั* งหลาย
ต่อไปที�จะดาํเนินชีวิตอย่างอธรรม
@ และได้ทรงช่วยโลทผู้ชอบธรรมให้รอด
พ้น ผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะเหตุ
การประพฤติลามกของคนชั�วเหล่านั*น
A (ด้วยว่าคนชอบธรรมนั*น ซึ� งได้อาศัย
อยู่ในท่ามกลางเขาเหล่านั*น ในการเห็น
และได้ยิน ทาํให้จิตใจที�ชอบธรรมของ
ท่านก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวัน ๆ ด้วย
การประพฤติที�ผิดพระราชบัญญัติของคน
เหล่านั*น)
C องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวิธีที�จะช่วย
คนที�ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจาก
การทดลองต่าง ๆ และที�จะสงวนคน
อธรรมไว้สาํหรับวันแห่งการพิพากษาเพื�อ
ที�จะถูกลงโทษ

สญัญลกัษณบ์างอย่าง
ของผูพ้ยากรณเ์ท็จ

�D แต่โดยเฉพาะคนเหล่านั*นที�ดาํเนิน
ตามเนื* อหนัง ในราคะตัณหาแห่งความ
โสโครก และเหยียดหยามผู้ที�มีอาํนาจ
คนเหล่านี* ทะนงตน ประพฤติตามอาํเภอ
ใจ พวกเขาไม่สะทกสะท้านที�จะกล่าว
ประณามผู้ที�มีบรรดาศักดิ7
�� ในทางตรงกันข้าม พวกทูตสวรรค์
ซึ�งมีฤทธิ7และกาํลังมากกว่า กห็าได้กล่าว
ประณามคนเหล่านั* นต่อพระพักตร์องค์
พระผู้เป็นเจ้าไม่
�1 แต่คนเหล่านั*น เหมือนสตัว์เดรัจฉาน
ที�ปราศจากความคิดตามสญัชาตญาณ ซึ�ง
เกิดมาเพื�อถูกจับและถูกทาํลาย กล่าวประ
ณามสิ�งต่าง ๆ ที�พวกเขาไม่เข้าใจ และจะ
พินาศย่อยยับในความเสื�อมทรามของตน
เอง
�5 และจะรับบาํเหน็จแห่งการอธรรม
เหมื อนคนทั* งหลายที� นั บว่ าเป็นความ
เพลิดเพลินที� จะประพฤติเสเพลในเวลา
กลางวัน พวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและ
เป็นตาํหนิ และพวกเขาสนุกสนานเฮฮา
ด้วยการหลอกลวงต่าง ๆ ของตนเอง
ขณะที�พวกเขากินเลี* ยงร่วมกับพวกท่าน
�; โดยมีตาเตม็ไปด้วยการเล่นชู้ และที�
หยุดจากบาปไม่ได้เลย โดยล่อลวงบรรดา
จิตใจที�ไม่มั�นคง พวกเขามีใจที�ประ-
พฤติในทางโลภ เป็นลูกที�ถูกสาปแช่ง
�> ซึ� งได้สละทิ* งทางที� ถูกต้องเสีย และ
หลงไปในทางผิด โดยดาํเนินตามทางของ
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บาลาอัมบุตรชายของโบโซร์ ผู้ซึ� งรักค่า
จ้างแห่งการอธรรม
�? แต่ได้ถูกว่ากล่าวเพราะความชั� วช้า
ของเขา ลาใบ้ตัวนั*นพูดด้วยเสียงของ
มนุษย์ ได้ห้ามอาการคลุ้มคลั�งของผู้
พยากรณ์คนนั*น
�@ คนเหล่านี* เป็นบ่อนํ*าที�ปราศจากนํ*า
เป็นหมู่เมฆที�ถูกพายุพัดไป ซึ�งหมอกแห่ง
ความมืดทึบถูกเตรียมไว้สาํหรับพวกเขา
แล้วเป็นนิตย์
�A เพราะเมื�อพวกเขาพูดบรรดาถ้อยคาํ
โอ้อวดแห่งความเสื�อมทราม พวกเขาก็
ล่อลวงโดยทางราคะตัณหาแห่งเนื* อหนัง
โดยทางความกาํหนัดอันล้นเหลือ คือคน
เหล่านั* นที� ได้หนีพ้นมาแล้วจากคนเหล่า
นั*นที�ดาํเนินชีวิตในความผิดพลาด
�C ขณะที�พวกเขาสญัญาว่าจะให้เสรีภาพ
แก่คนเหล่านั*น พวกเขาเองก็ยังเป็น
เหล่าผู้รับใช้ของความเสื�อมทราม เพราะ
ว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ�งใด เขากถู็กทาํให้
เป็นทาสของสิ�งนั*น

ความหนา้ซื�อใจคดของผูส้อนเท็จ
1D เพราะว่าถ้าหลังจากที�พวกเขาพ้นจาก
บรรดาสรรพมลทินของโลกนี* แล้ว โดย
ทางความรู้ เกี� ยวกับพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พวก
เขากลับเข้าไปพัวพันในสิ� งเหล่านั* นและ
พ่ายแพ้อีก บั*นปลายของพวกเขาก็ร้าย
กว่าตอนต้น
1� เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้ จักทางแห่ง
ความชอบธรรมนั*นเสียเลยกยั็งจะดีกว่าที�

พวกเขาได้รู้ จักทางนั*นแล้ว กก็ลับหันไป
เสียจากพระบัญญัติอันบริสุทธิ7ที� ได้โปรด
ประทานให้แก่พวกเขา
11 แต่สิ�งนั*นได้เกิดกับพวกเขาตามสภุา-
ษิตอันแท้จริงว่า “สุนัขไดห้ันกลับไปหา
สิ� งที�มันสาํรอกออกมาแลว้ และสุกรที�
ถูกชาํระล้างตัวแล้วก็กลับไปหาการกลิ* ง
เกลือกของมันในปลักอีก”

บทที� -
� จดหมายฉบับที�สองนี*  พวกที�รัก บัดนี*
ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน ในจดหมาย
ทั*งสองฉบับนั*น ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอัน
บริสุทธิ7ของพวกท่านโดยทางการเตือนให้
ระลึกถึง
1 เพื�อพวกท่านจะใส่ใจต่อบรรดาถ้อยคาํ
ซึ�งได้ถูกกล่าวไว้เมื�อก่อนโดยพวกผู้พยา-
กรณ์อันบริสุทธิ7 และต่อคาํบัญชาของเรา
ทั* งหลายพวกอัครทูตขององค์พระผู้ เป็น
เจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

ผูเ้ยาะเยย้สงสยัเรื�อง
การเสด็จกลบัมา

ของพระเยซู
5 โดยทราบสิ�งนี* ก่อน คือว่าจะมีบรรดาผู้
เยาะเย้ยมาในยุคสุดท้าย โดยดาํเนินตาม
บรรดาราคะตัณหาของตน
; และกล่าวว่า “พระสญัญาแห่งการเสดจ็
มาของพระองค์นั*นอยู่ที�ไหน เพราะว่าตั*ง
แต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว สิ�งทั*งปวง
ก็เป็นอยู่เหมือนอย่างที�พวกมันเคยเป็น
มาตั*งแต่เดิมทรงสร้างโลก”
> เพราะว่าพวกเขาเต็มใจโฉดเขลาใน
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เรื� องที� ว่าโดยคาํตรัสของพระเจ้า ฟ้า
สวรรค์ทั*งหลายได้บังเกิดมีขึ* นในครั* งโบ-
ราณ และแผ่นดินโลกที�ได้ปรากฏขึ* นจาก
นํ*าและในนํ*า
? ซึ� งโดยคาํตรัสนั*นโลกที� เป็นอยู่ในเวลา
นั*น ซึ�งถูกท่วมด้วยนํ*า กพิ็นาศไป
@ แต่ท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกซึ� ง
เป็นอยู่เดีWยวนี*  โดยคาํตรัสเดียวกันนั*น
ทรงเก็บไว้ คือสงวนไว้สาํหรับไฟจนถึง
วันแห่งการพิพากษาและความหายนะของ
บรรดาคนอธรรม
A แต่พวกที�รัก อย่าขาดความรู้ เกี�ยวกับ
สิ�งเดียวนี*  คือวันเดียวกับองค์พระผู้เป็น
เจ้าเป็นเหมือนหนึ�งพันปี และหนึ�งพันปี
กเ็ป็นเหมือนวันเดียว
C องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื� อยช้า
เกี�ยวกับพระสัญญาของพระองค์ ตาม
ที�บางคนคิดว่าเฉื� อยช้านั*น แต่ได้ทรง
อดกลั*นพระทัยไว้ต่อพวกเรา โดยไม่
ทรงประสงค์ที�จะให้ผู้หนึ� งผู้ใดพินาศเลย
แต่ประสงค์ให้คนทั*งปวงมาถึงการกลับใจ
เสยีใหม่

วนัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้
�D แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั*นจะมา
ถึงเหมือนอย่างขโมยในเวลากลางคืน ใน
วันนั* นท้องฟ้าอากาศจะล่วงไปเสียด้วย
เสียงดังสนั�น และบรรดาโลกธาตุจะละ
ลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า แผ่นดิน
โลกกับการงานทั*งปวงที�มีอยู่ในนั*นจะถูก
เผาเสยีสิ*นด้วย
�� เมื�อเห็นแล้วว่าสิ�งทั*งปวงจะถูกทาํให้

สลายไปหมดสิ*น พวกท่านควรจะเป็นคน
แบบไหนในบรรดาการกระทาํอันบริสุทธิ7
และทางของพระเจ้า
�1 โดยคอยท่าและรีบเร่งที�จะให้วันของ
พระเจ้ามาถึง ในวันนั*นไฟจะติดท้องฟ้า
อากาศให้สลายไป และบรรดาโลกธาตุจะ
ละลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า
�5 แต่อย่างไรกต็าม พวกเรา ตามพระ
สัญญาของพระองค์นั*น จึงคอยท่าท้อง
ฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ� ง
ในที�นั�นความชอบธรรมดาํรงอยู่
�; เหตุฉะนั*นพวกที�รัก เมื�อเห็นว่าพวก
ท่านยังคอยท่าสิ�งเหล่านี* อยู่ จงขยันขัน
แข็งเพื� อพระองค์จะทรงพบว่าพวกท่าน
อยู่เป็นสุข โดยปราศจากจุดด่างพร้อย
และไร้ที�ติ
�> และจงถือว่า การอดกลั*นพระทัยไว้
นานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรานั*น
เป็นการช่วยให้รอด เหมือนที� เปาโลน้อง
ที� รักของพวกเรา ตามสติปัญญาซึ� งได้
โปรดประทานแก่ท่านนั*น ได้เขียนถึงพวก
ท่านด้วย
�? เหมือนในจดหมายทุกฉบับของท่าน
ด้วย โดยกล่าวในจดหมายเหล่านั*นถึงสิ�ง
เหล่านี*  ในจดหมายเหล่านั*นมีบางสิ�งที�
เข้าใจยาก ซึ� งคนทั*งหลายที�ไม่ได้เรียนรู้
และไม่ มั� นคงนั* นได้ เปลี� ยนแปลงเสี ย
เหมื อนที� พวกเขาได้กระทาํ ต่อข้อพระ
คัมภีร์อื�น ๆ ด้วย อันนาํไปสู่ความพินาศ
ของพวกเขาเอง
�@ เพราะฉะนั*น พวกท่านที� รัก โดยที�
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พวกท่านทราบสิ�งเหล่านี* ก่อนแล้ว พวก
ท่านกจ็งระวังให้ดี เกรงว่าพวกท่านเองก็
เช่นกัน ซึ� งอาจถูกนาํให้ออกห่างไปด้วย
ข้อผิดพลาดของคนชั�ว จะล้มลงจากความ
มั�นคงของพวกท่านเอง

�A แต่จงเจริญขึ* นในพระคุณ และใน
ความรู้ ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้ าและพระผู้ ช่ วยให้รอดของพวกเรา
สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั* งในปัจจุบันนี*
และตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน
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