
หนา 2465จดหมายฉบับที่สอง
ของอัครสาวกเปโตร

จงเพิ่มพูนขึ้นจนเกิดผล
ในความรู

แหงพระคริสต

1ซีโมนเปโตร ผู รับใชและ
อัครสาวกของพระเยซูคริสต

เรียน ทานทั้งหลายที่ไดรับความ
เชื่ ออันประเสริฐอยางเดียวกัน
กับเรา โดยความชอบธรรมของ
พระเจาและพระเยซูคริสตพระ
ผูชวยใหรอดของเราทั้งหลาย
2ขอพระคุณและสันติสุขจงเพ่ิม
พูนแกทานทั้ งหลาย โดยรู จัก
พระเจาและพระเยซูองคพระผู
เปนเจาของเรา
3ดวยเห็นแลววา ฤทธิ์ เดชอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของพระองคไดใหสิ่ ง
สารพัดแกเราที่จะใหมีชี วิตและ
ทางที่เปนอยางพระเจา โดยรูจัก
พระองคผู ไดทรงเรียกเราใหถึง
สงาราศีและคุณธรรม
4ดวยเหตุเหลานี้พระองคจึงได
ทรงประทานพระสั ญญาอั น
ประเสริฐและใหญย่ิงแกเรา เพ่ือ
วาดวยพระสัญญาเหลานี้ ทาน
ทั้ งหลายจะพนจากความเสื่ อม
โทรมที่มีอยูในโลกนี้เพราะตัณ-
หา และจะไดรับสวนในสภาพ
ของพระองค

5 เพราะเหตุนี้เองทานจงอุตสาห
จนสุ ดกําลั งที่ จะเอาคุ ณธรรม
เพ่ิมความเชื่ อ เอาความรู เพ่ิม
คุณธรรม
6 เอาความเหนี่ ยวรั้ งตนเพ่ิ ม
ความรู เอาความอดทนเพิ่ม
ความเหนี่ ยวรั้ งตน เอาการที่
เปนอยางพระเจาเพ่ิมความอด
ทน
7 เอาความรักฉันพ่ีนองเพ่ิมการ
ที่ เปนอยางพระเจา และเอา
ความรักคนทั่ วไปเพ่ิมความรัก
ฉันพ่ีนอง
8 เพราะถามี ใจอยางนั้ นอยู ใน
ทานทั้งหลายพรอมบริบูรณแลว
ก็จะกระทําใหทานไมเกียจคราน
หรือไรผลในความรูแหงพระเยซู
คริสตองคพระผูเปนเจาของเรา
9 เพราะวาผูใดที่ขาดสิ่งเหลานี้ก็
เปนคนตาบอดตาสั้น และลืมไป
วาตนได รับการชําระจากความ
ผิดบาปเมื่อกอนนั้นเสียแลว
10 เพราะฉะนั้น พ่ีนองทั้งหลาย
จงย่ิ งอุตสาหกระทําตนให เปน
ไปตามที่ พระเจาทรงเรียกและ
ทรงเลือกทานไวแลวนั้น เพราะ
วาถาทานประพฤติเชนนั้น ทาน
จะไมสะดุดลมเลย

(1) กท 2:8; อฟ 4:5 (2) ดนล 4:1 (3) 1 ธส 2:12; 1 ปต 1:5
(4) 2 คร 1:20; 3:18; 7:1 (5) 1 ปต 3:7; 2 ปต 3:18 (7) กท 6:10
(8) ยน 15:2 (9) 1 ยน 2:9-11 (10) 1 ยน 3:19
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หนา 2466
11 ดวยวาอยางนั้นทานทั้งหลาย
จะมี สิ ทธิ สมบู รณ ที่ จะเข าใน
อาณาจักรนิ รันดรของพระเยซู
คริ สต องค พระผู เป นเจ าและ
พระผูชวยใหรอดของเรา
12 เหตุฉะนั้น ถึงแมวาทานจะรู
และตั้ งมั่ นคงอยู ในความจริ ง
ที่ทานรับแลวนั้นก็ดี ขาพเจาก็
ไมละเลยที่ จะเตือนสติทานทั้ ง
หลายเสมอใหระลึกถึงสิ่งเหลานี้
13 ตราบใดที่ ข าพเจายังอาศัย
อยู ในพลับพลานี้ ขาพเจา
เห็นสมควรที่จะเตือนสติทานทั้ง
หลายใหระลึกถึงขอความเหลา
นี้
14 เพราะขาพเจารูวา อีกไมชา
ขาพเจาก็จะตองสละทิ้ งพลับ-
พลาของขาพเจาไป ดังที่พระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เราไดทรงสําแดงแกขาพเจาแลว

คําพยาน
อันหนักแนน
ของเปโตร

15 ย่ิงกวานั้นขาพเจาจะอุตสาห
กระทําใหทานทั้ งหลายระลึกถึง
สิ่ งเหลานี้ เสมอเมื่อขาพเจาตาย
แลว
16 เพราะวาเมื่อเราไดสําแดงให
ทานทั้ งหลายทราบถึงฤทธิ์ เดช
ของพระเยซู คริ สต องคพระผู
เปนเจาของเรา และการที่พระ
องคจะเสด็จมานั้น เราไมได

คลอยตามนิยายที่ เขาคิดแตงไว
ดวยความเฉลียวฉลาด แตเราได
เห็นอานุภาพของพระองคดวย
ตาของเราเอง
17 เพราะวาคราวเมื่ อพระองค
ได ทรงรับเกี ยรติ และสง าราศี
จากพระเจาพระบิดา เมื่ อพระ
สุรเสียงจากสงาราศีอันย่ิงใหญ
ไดมาถึงพระองค ตรัสแกพระ
องควา "ทานผูนี้ เปนบุตรที่ รัก
ของเรา เราชอบใจทานผูนี้มาก"
18 และเราก็ได ยินพระสุรเสียง
นี้มาจากสวรรค ในครั้งที่ เราได
อยู กับพระองคที่ ภู เขาอันบริ-
สุทธิ์นั้น
19 และเรามี คําพยากรณที่ แน
นอนย่ิงกวานั้นอีก จะเปนการดี
ถาทานทั้งหลายจะถือตามคํานั้น
เสมือนแสงประทีปที่ สองสวาง
ในที่มืด จนกวาแสงอรุณจะข้ึน
และดาวประจํารุงจะผุดข้ึนในใจ
ของทานทั้งหลาย
20 จงรูขอนี้กอน คือวาคําพยา-
กรณทุกคําที่จารึกไวในพระคัม-
ภีรแลว ไมมีใครตีความไดตาม
ลําพังใจของตนเอง
21 ดวยวา คําพยากรณในอดีต
นั้ นไม ไดมาจากความประสงค
ของมนุษย แตพวกผูบริสุทธิ์
ของพระเจ าได กล าวคําตามที่
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไดทรงดล
ใจเขา

2 เปโตร 1

(12) ฟป 3:1; 1 ปต 5:12 (13) 2 คร 5:1; 2 ปต 3:1 (14) ยน 13:36; 2 ทธ 4:6
(16) มธ 17:1-5; 1 คร 1:17; อฟ 1:19 (17) มธ 17:5; มก 9:7 (18) มธ 17:1
(19) สภษ 4:18; ยน 1:4 (20) รม 12:6 (21) 2 ซมอ 23:2; ยรม 23:26; ลก 1:70
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หนา 2467 2 เปโตร 2
ผูพยากรณเท็จ
และผูหลอกลวง

2แต ว าได มี ผู พยากรณ เท็จ
ท ามกลางประชาชนทั้ ง

หลายดวย เชนเดียวกับที่ จะมี
อาจารย เท็ จท ามกลางท านทั้ ง
หลาย ผู ซึ่ งจะแอบเอาลัทธิที่
ออกนอกลูนอกทางอันจะนําไป
สู ความหายนะเขามาดวย และ
จะปฏิเสธองคพระผูเปนเจาผูได
ทรงไถเขาไว และจะนําความ
พินาศอยางฉับพลันมาถึงตนเอง
2 จะมี หลายคนประพฤติ ตาม
ทางแหงการสาปแชงของเขาและ
เพราะคนเหลานั้นเปนเหตุ ทาง
แหงความจริงจะถูกกลาวราย
3และดวยความโลภเขาจะกลาว
คําตลบตะแลงเพื่ อคากําไรจาก
ทานทั้ งหลาย การลงโทษคน
เหลานั้ นที่ ไดถูกพิพากษานาน
มาแลวจะไมเนินชา และความ
หายนะของเขาก็จะไมหลับไหล
ไป
4 เพราะวา ถาพระเจาไมไดทรง
ยกเว นพวกทู ตสวรรคที่ ได ทํา
บาปนั้น แตไดทรงผลักเขาลงไป
สูนรก และไดมัดเขาไวดวย
เครื่องจองจําแหงความมืด คุม
ไวจนกวาจะถึงเวลาทรงพิพาก-
ษา
5และไม ได ทรงยกเว นมนุษย
โลกครั้ งโบราณ แตไดทรงชวย

โนอาห ผูประกาศความชอบ
ธรรมกั บคนอื่ นอี กเจ็ดคนให
รอด เมื่อคราวที่พระองคไดทรง
บันดาลใหน้ํ าท วมโลกของคน
อธรรม
6และไดทรงลงโทษเมืองโสโดม
และเมืองโกโมราหใหพินาศเปน
เถาถาน เพ่ือใหเปนตัวอยางแก
คนตอไปที่จะประพฤติชั่ว
7 และได ทรงช วยโลทผู ชอบ
ธรรมใหรอด ผูมีความทุกขใหญ
หลวงเพราะการประพฤติลามก
ของคนชั่วเหลานั้น
8(ดวยวา คนชอบธรรมนั้นซึ่ ง
ได อาศั ยอยู ในท ามกลางเขา
เหลานั้ น เมื่ อทานไดเห็นและ
ไดยิน จิตใจที่ชอบธรรมของ
ทานก็เปนทุกขเปนรอนทุกวันๆ
เพราะการประพฤติชั่ วของคน
เหลานั้น)
9องคพระผูเปนเจาทรงทราบวิธี
ที่ จะชวยคนที่ ตามทางของพระ
เจ าให รอดพนจากการทดลอง
ตางๆ และทรงทราบวิธีที่จะรัก-
ษาคนอธรรมไวจนถึงวันพิพาก-
ษาเพ่ือจะไดลงโทษเขา

สัญญลักษณบางอยาง
ของผูพยากรณเท็จ

10 โดยเฉพาะคนเหล านั้ นที่
ปล อยตั วไปตามเนื้ อหนั งใน
ราคะตัณหาแห งความโสโครก
และหมิ่นประมาทผูใหญที่มีอํา-

(1) มธ 24:5, 24; 1 ทธ 4:1-2 (6) ปฐก 19:1-26; ยด 1:7
(7) ปฐก 19:16, 29 (8) สดด 119:139
(9) สดด 34:15-19; 1 คร 10:13; วว 3:10 (10) อพย 22:28; ยด 1:4, 7-8
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หนา 24682 เปโตร 2
นาจ คนเหลานี้ทะนงตนและ
ประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม
สะทกสะทานที่จะกลาวประณาม
ผูที่มีบรรดาศักดิ์
11 แต ฝ ายทู ตสวรรค แม ว ามี
ฤทธิ์และกําลังมากกวา ก็หาได
กลาวประณามคนเหลานั้ นหนา
พระพักตรขององคพระผู เปน
เจาไม
12 แตวา คนเหลานั้ นเปน
เหมือนสัตวเดียรัจฉานที่ปราศ-
จากความคิด เปนสัตวที่ทําตาม
สัญชาตญาณ เกิดมาเพ่ือถูกจับ
และถูกฆา เขากลาวประณามสิ่ง
ที่ เขาไมเขาใจเลย เขาจะตอง
พินาศในการชั่วรายของตนเอง
13 และจะรับบําเหน็จแห งการ
อธรรม เหมือนคนที่ ถือการ
เสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเปน
ความเพลิดเพลิน เขาดางพรอย
และมลทิน และประพฤติการ
เสเพลเฮฮาด วยการหลอกลวง
ของตนเอง เมื่ อกําลังกินเลี้ ยง
รวมกับทานทั้งหลาย
14 ตาเขา เต็ ม ไปด วยความ
ปรารถนาแหงการลวงประเวณี
และเขาหยุดกระทําบาปไม ได
เลย เขาวางกับดักคนที่มีจิตใจ
ไมมั่นคง เขามีใจชินกับการโลภ
เขาเปนลูกแหงความสาปแชง
15 เขาสละทิ้งทางถูกตอง หลง
ไปในทางผิด ดําเนินตามทาง

ของบาลาอัมบุตรชายเบโอร ผูที่
ชอบบําเหน็จแหงการอธรรม
16 แตบาลาอัมก็ไดถูกติเพราะ
การที่ เขาไดกระทําความชั่ วชา
นั้ น ลาใบตัวนั้นพูดเปนภาษา
มนุษยและไดยับย้ังอาการคลุม
คลั่งของศาสดาพยากรณคนนั้น
17 คนเหล านี้ เป นบ อที่ ไร น้ํา
เปนเมฆที่ ถูกพายุพัดไป ทรง
เตรียมหมอกแหงความมืดทึบ
ไวแลวสําหรับคนเหลานั้ นเปน
นิตย
18 เพราะวาเขาพูดเยอหย่ิงอวด
ตัว และเขาใชความปรารถนา
แหงเนื้ อหนั งกับความกําหนัด
เพ่ือจะลอลวงคนทั้งหลายที่กํา-
ลังหนีไปจากคนเหลานั้ นที่หลง
ประพฤติผิด
19 เขาสัญญาว าจะใหคนเหล า
นั้ นพนจากการเปนทาส แต
ตัวเขาเองยังเปนทาสของความ
หายนะ เพราะวามนุษยพายแพ
แกสิ่ งใด เขาก็เปนทาสของสิ่ ง
นั้น

ความหนาซ่ือใจคด
ของผูสอนเท็จ

20 เพราะวาถาหลังจากที่เขาพน
จากสรรพมลทินของโลกนี้ แลว
ดวยการที่ เขารู เกี่ยวกับพระเยซู
คริ สต องค พระผู เป นเจ าและ
พระผูชวยใหรอด เขากลับเกี่ยว
ของและพ ายแพแกการชั่ วนั้ น

(11) ยด 1:9 (12) ยด 1:10 (13) รม 13:13; 1 คร 11:20-21; ฟป 3:19; ยด 1:12
(14) ยด 1:11 (15) กดว 22:5, 7; พบญ 23:4; นหม 13:2; ยด 1:11; วว 2:14
(17) ยด 1:12-13 (19) ยน 8:34; รม 6:16 (20) มธ 12:45; ลก 11:26; ฮบ 6:4-6

 61_2pet.pub 
 page 4

 Friday, December 09, 2005 15:03 



หนา 2469 2 เปโตร 2, 3
อีก บ้ันปลายของเขาก็กลับชั่ ว
รายย่ิงกวาตอนตน
21 เพราะวาถาเขาไมไดรูจักทาง
ชอบธรรมนั้ นเสียเลยก็ ยังจะดี
กวาที่ เขาไดรูแลว แตกลับหัน
หลังใหพระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่
ไดทรงโปรดประทานใหแก เขา
นั้น
22พฤติกรรมไดเกิดกับเขาตาม
สุ ภาษิ ตซึ่ ง เป นความจริ งว า
"สุนัขไดกลับกินสิ่ งที่มันสํารอก
ออกมาแลว และสุกรที่ไดชําระ
ลางตัวแลวก็กลับลุยลงไปนอน
ในปลักอีก"

3บัดนี้ พวกที่รัก นี่เปนจด-
หมายฉบับที่ สองที่ ข าพเจา

ไดเขียนถึงทานทั้งหลาย และใน
จดหมายทั้งสองฉบับนั้น ขาพ-
เจาไดสะกิดใจอันบริสุทธิ์ ของ
ทานใหระลึก
2 เพ่ื อทานทั้ งหลายจะไดใสใจ
ถอยคําทั้ งหลายที่ พวกศาสดา
พยากรณอันบริสุทธิ์ ไดกลาวไว
เมื่อกอน และคําบัญชาของเรา
ทั้งหลายพวกอัครสาวกขององค
พระผู เปนเจาและพระผู ชวยให
รอด

คําเตือนเกี่ยวกับ
ผูเยาะเยยการเสด็จกลับมา

3จงรู ขอนี้ กอน คือในวันสุด
ท ายคนที่ ชอบเยาะเย ยจะเกิ ด
ข้ึน และดําเนินตามใจปรารถนา

ชั่วของตน
4และจะถามวา "คําที่ ทรง
สัญญาไววาพระองคจะเสด็จมา
นั้นอยูที่ ไหน เพราะวาตั้ งแต
บรรพบุรุษหลับลวงไปแลว สิ่ ง
ทั้งปวงก็เปนอยูเหมือนที่ไดเปน
อยูตั้งแตเดิมทรงสรางโลก"
5 เพราะวาเขาแกลงลืมขอนี้ เสีย
คือโดยคําตรัสของพระเจา ฟา
สวรรคไดอุบัติ ข้ึนตั้ งแตโบราณ
และแผนดินโลกจึงไดบังเกิดข้ึน
แยกออกจากน้ําและท ามกลาง
น้ํา
6โดยเหตุเหลานั้น พระองคจึง
ไดทรงบันดาลใหน้ํามาทวมทํา
ลายโลกที่มีอยูในเวลานั้น
7แตวาทองฟาอากาศและแผน
ดินโลกที่ อยู เดี๋ ยวนี้ พระองค
ทรงเก็บงําไวโดยคําตรัสนั้นสํา-
หรับใหไฟเผา คือเก็บไวจนถึง
วันทรงพิพากษาและวันพินาศ
แหงบรรดาคนอธรรม
8แตพวกที่ รัก อยาลืมขอนี้เสีย
คือวันเดียวขององคพระผู เปน
เจาเปนเหมือนกับพันป และ
พันปก็เปนเหมือนกับวันเดียว
9องคพระผู เปนเจาไม ไดทรง
เฉ่ือยชาในเรื่องพระสัญญาของ
พระองค ตามที่บางคนคิดนั้น
แตพระองคไดทรงอดกลั้นพระ
ทัยไว เพราะเห็นแกเราทั้งหลาย
มาชานาน ไมทรงประสงคที่จะ

(21) ลก 12:47 (22) สภษ 26:11 (1) 2 ปต 1:13 (2) 2 ปต 1:21; ยด 1:17
(3) 2 ปต 2:10 (4) ปฐก 6:1-7 (5) ปฐก 1:6, 9; สดด 24:2 (6) ปฐก 7:11-12, 21
(7) มธ 25:41; 2 ธส 1:8; 2 ปต 3:10 (8) สดด 90:4 (9) สดด 86:15; อสย 30:18
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หนา 24702 เปโตร 3
ใหผูหนึ่งผูใดพินาศเลย แตทรง
ปรารถนาที่จะใหคนทั้งปวงกลับ
ใจเสียใหม

วันของ
องคพระผูเปนเจา

10 แตวาวันขององคพระผู เปน
เจ านั้ นจะมาถึ งเหมื อนอย าง
ขโมยแอบยองมาในเวลากลาง
คืน และในวันนั้นทองฟาจะลวง
เสียไปดวยเสียงที่ดังกึกกองและ
โลกธาตุ จะสลายไปด วยความ
รอนอันแรงกลา และแผนดิน
โลกกับการงานทั้ งปวงที่มีอยูใน
นั้นจะตองไหมเสียสิ้นดวย
11 เมื่ อเห็นแลววาสิ่ งทั้ งปวงจะ
ตองสลายไปหมดสิ้นเชนนี้ ทาน
ทั้งหลายควรจะเปนคนเชนใดใน
ชี วิตที่ บริสุทธิ์ และที่ เปนอยาง
พระเจา
12 คอยท าและเร งที่ จะให วัน
ของพระเจามาถึง เมื่อไฟจะติด
ทองฟาอากาศใหละลายไป และ
โลกธาตุจะละลายไปดวยไฟอัน
รอนย่ิง
13 แต ว าตามพระสั ญญาของ
พระองคนั้น เราจึงคอยทองฟา
อากาศใหมและแผนดินโลกใหม
ที่ซึ่งความชอบธรรมจะดํารงอยู
14 เหตุฉะนั้นพวกที่ รัก เมื่ อ
ทานทั้ งหลายยังคอยสิ่ งเหลานี้
อยู ทานก็จงอุตสาหใหพระองค
ทรงพบทานทั้ งหลายอยู เปนสุข

ปราศจากมลทินและขอตําหนิ
15 และจงถือวา การที่องคพระ
ผู เป นเจ าของเราทรงอดกลั้ น
พระทัยไวนานนั้ นเปนการชวย
ใหรอด ดังที่เปาโลนองที่รักของ
เราไดเขียนจดหมายถึงทานทั้ ง
หลายดวย ตามสติปญญาซึ่ ง
พระองค ไดทรงโปรดประทาน
แกทานนั้น
16 เหมือนในจดหมายของทาน
ทุกฉบับ ทานไดกลาวถึงเหตุ-
การณเหลานั้น และในจดหมาย
นั้นมีบางขอที่ เขาใจยาก ซึ่งคน
ทั้ งหลายที่ ไมได เรียนรู และไม
แน นอนมั่ นคงนั้ นได เปลี่ ยน
แปลงเสีย เหมือนเขาไดเปลี่ยน
แปลงขออื่นๆในพระคัมภีร จึง
เปนเหตุกระทําใหตัวพินาศ
17 เพราะเหตุนั้น พวกที่ รัก
เมื่ อทานทั้ งหลายรู เร่ืองนี้ กอน
แลว ทานก็จงระวังใหดี เกรง
วาทานอาจจะหลงไปกระทําผิด
ตามการผิดของคนชั่ว และทาน
ทั้ งหลายจะสูญเสี ยความหนัก
แนนมั่นคงของทาน
18 แตขอทานทั้ งหลายจงเจริญ
ข้ึ นในพระคุ ณและในความรู
เกี่ยวกับพระเยซูคริสตองคพระ
ผู เปนเจาและพระผู ชวยใหรอด
ของเรา สงาราศีจงมีแดพระองค
ทั้ งในป จจุ บันนี้ และตลอดไป
เปนนิตย เอเมน
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