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 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ
2 เปโตร

 ซี โมนเปโตรได้ลงนามวา่ท่านเป็นผู้ เข ียนจดหมายฉบั 
บน ้ีท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่าน และขอให ้ผู้ อา่น
ทัง้หลายระลึกวา่เปโตรได้ อยู ่กับพระเยซูในตอนท่ี พระองค์  
ได้ ทรงจําแลงพระกาย (1:16-18) จดหมายฉบั บน ้ี เข ียน
ถึงพวกครสิเตียนท่ี อยู ่ในแควน้เอเชยีน้อย ในชว่งท่ีเปโตร
คิดวา่อกีไม่นานท่านจะต้องตาย (1:14) จดหมายฉบั บน ้ี
เป็นฉบับสุดท้ายของเปโตร และมีคําแนะนําและคําสัง่สอน
สุดท้ายสําหรบัเพื่อนครสิเตียนท่ีรกัของท่าน เปโตรขอให้
เขามี ความเชื่อ  ความบรสุิทธิ ์ความหวงัและขอใหเ้ขาเจรญิ
ขึ้นในพระคุ ณ เราเชื่อวา่จดหมายทัง้ 2 ฉบั บน ้ี ได้  เข ียนจาก
กรุงบาบิ โลน  ท่ี ซ่ึงเปโตรได้ประกาศพระครสิต์กับพวกย ิวท 
ี่ยงัอยู ่ท่ี น่ันคือพวกท่ียงัไม่ ได้  กล ับมาจากการเป็นเชลยใน
กรุงบาบิ โลน หลังจากกิจการ 15:7 พระคัมภีร ์ไม่ได้ บอกวา่
เปโตรได้ กล ับมากรุงเยรูซาเล็ มอ ีกเลย  ไม่มี บันทึกท่ีน่าเชื่อ
ถือได้ วา่ เปโตรตายท่ีไหนหรอือยา่งไร จดหมายฉบั บน ้ี พู ด
ถึงความเชื่อแท้ ท่ี จะถูกทําลายในยุคสุดท้าย

จงเพิม่พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู ้แห ่งพระครสิต์
1  ซี โมนเปโตร  ผู้รบัใช ้และอคัรสาวกของพระเยซู ครสิต์  

เรยีน ท่านทัง้หลายท่ี ได้ รบัความเชื่ ออ ันประเสรฐิอยา่งเดีย
วกั นก ับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซู 
ครสิต์ พระผู้ชว่ยให้รอดของเราทัง้หลาย 2 ขอพระคุณและ
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สันติสุขจงเพิม่พูนแก่ท่านทัง้หลาย โดยรูจั้กพระเจ้าและ
พระเยซู องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 3 ด้วยเหน็แล้ วว ่าฤทธิ์
เดชอนั ศั กด ์ิ สิทธิ ์ของพระองค์  ได้  ให ้ สิ ่งสารพัดแก่ เรา ท่ี
จะให ้มี  ช ีวติและทางท่ีเป็นอยา่งพระเจ้า โดยรูจั้กพระองค์ 
ผู้  ได้ ทรงเรยีกเราให้ ถึงสงา่ราศีและคุณธรรม 4 ด้วยเหตุ 
เหล่าน้ี  พระองค์ จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอนัประเสรฐิ
และ ใหญ่ ยิง่ แก่ เรา เพื่อ วา่ ด้วย พระ สัญญา เหล่า น้ี ท่าน
ทัง้หลายจะพ้นจากความเส่ือมโทรมท่ี มี  อยู ่ในโลกน้ีเพราะ
ตัณหา และจะได้รบั ส่วนในสภาพของพระองค์ 5  เพราะ
เหตุน้ี เองท่านจงอุตส่าห์จนสุดกําลังท่ีจะเอาคุณธรรมเพิม่
ความเชื่อ เอาความรูเ้พิม่คุณธรรม 6 เอาความเหน่ียวรัง้ตน
เพิม่ความรู้ เอาความอดทนเพิม่ความเหน่ียวรัง้ตน เอาการ
ท่ี เป็นอยา่งพระเจ้าเพิม่ความอดทน 7 เอาความรกัฉันพี่
น้องเพิม่การท่ีเป็นอยา่งพระเจ้า และเอาความรกัคนทัว่ไป
เพิม่ความรกัฉันพี่ น้อง 8 เพราะถ้ามีใจอยา่งน้ันอยู่ในท่าน
ทัง้หลายพรอ้มบรบูิ รณ ์ แล้ว  ก็ จะกระทําให้ ท่านไม่ เก ียจ
ครา้นหรอืไรผ้ลในความรู ้แห ่งพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าของเรา 9 เพราะวา่ผู้ใดท่ีขาดสิง่เหล่าน้ี ก็ เป็นคนตาบอด
ตาสัน้ และลืมไปวา่ตนได้รบัการชาํระจากความผิดบาปเม่ื 
อก ่อนน้ันเสียแล้ว 10  เพราะฉะน้ัน  พี่ น้องทัง้หลาย จงยิ ่
งอ ุตส่าห์กระทําตนให้เป็นไปตามท่ีพระเจ้าทรงเร ียก และ
ทรงเลือกท่านไว ้แล ้ วน ้ัน เพราะวา่ถ้าท่านประพฤติ เชน่น้ัน 
ท่านจะไม่สะดุ ดล ้มเลย 11 ด้วยวา่อยา่งน้ันท่านทัง้หลายจะ
มี สิทธ ิ สมบูรณ์  ท่ี  จะเข้ าในอาณาจั กรน ิรนัดร์ของพระเยซู 
ครสิต์  องค์  พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา 12  
เหตุ  ฉะน้ัน  ถึงแม้ วา่ท่านจะรูแ้ละตั ้งม ่ันคงอยู่ในความจรงิ
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ท่ีท่านรบัแล้ วน ้ั นก ็ ดี ข้าพเจ้าก็ ไม่ ละเลยท่ีจะเตือนสติท่าน
ทัง้หลายเสมอให้ระลึกถึงสิง่เหล่าน้ี 13  ตราบใดท่ี ข้าพเจ้า
ยงัอาศัยอยูใ่นพลับพลาน้ี ข้าพเจ้าเหน็สมควรท่ีจะเตือนสติ
ท่านทัง้หลายใหร้ะลึกถึงข้อความเหล่าน้ี 14 เพราะข้าพเจ้ารู ้
วา่  อ ีกไม่ชา้ข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิง้พลับพลาของข้าพเจ้า
ไป  ดัง ท่ี  พระ เยซู  ครสิต์  องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ได้ทรง
สําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว

คําพยานอนัหนักแน่นของเปโตร
15 ยิง่กวา่ น้ันข้าพเจ้าจะอุตส่าห์กระทําให้ท่านทัง้หลาย

ระลึกถึงสิง่เหล่าน้ีเสมอเม่ือข้าพเจ้าตายแล้ว 16 เพราะวา่
เม่ือเราได้สําแดงใหท่้านทัง้หลายทราบถึงฤทธิเ์ดชของพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา และการท่ี พระองค์ จะ
เสด็จมาน้ัน เราไม่ ได้ คล้อยตามนิยายท่ีเขาคิดแต่งไว้ด้วย
ความเฉลียวฉลาด  แต่ เรา ได้ เห ็นอานุภาพของพระองค์
ด้วยตาของเราเอง 17 เพราะวา่คราวเม่ือพระองค์ ได้ ทรงรบั
เกียรติและสงา่ราศีจากพระเจ้าพระบิดา เม่ือพระสุรเสียง
จากสงา่ราศีอนัยิง่ใหญ่ ได้ มาถึงพระองค์ ตรสัแก่ พระองค์  
วา่ �ท่านผู้ น้ี เป็นบุตรท่ีรกัของเรา เราชอบใจท่านผู้ น้ี  มาก 
� 18 และเราก็ ได้ ยนิพระสุรเสียงน้ีมาจากสวรรค์ ในครัง้ท่ี
เราได้ อยู ่กับพระองค์ ท่ี  ภู เขาอนับร ิสุทธ ์ิ น้ัน 19 และเรามี คํา
พยากรณ์  ท่ี  แน่ นอนยิง่กวา่น้ั นอ ีก จะเป็นการดีถ้าท่านทัง้
หลายจะถือตามคําน้ัน เสมือนแสงประทีปท่ีส่องสวา่งในท่ี 
มืด จนกวา่แสงอรุณจะขึ้น และดาวประจํารุง่จะผุดขึ้นในใจ
ของท่านทัง้หลาย 20 จงรู ้ข้อน ี้ ก่อน คือวา่คําพยากรณ์ ทุ กคํา
ท่ี จาร ึกไวใ้นพระคัมภีร ์แล้ว  ไม่มี ใครตีความได้ตามลําพังใจ
ของตนเอง 21 ด้วยวา่คําพยากรณ์ในอดี ตน ้ันไม่ ได้ มาจาก
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ความประสงค์ของมนษุย์  แต่ พวกผู้ บรสุิทธิ ์ของพระเจ้าได้ 
กล ่าวคําตามท่ีพระวญิญาณบร ิสุทธ ิ์ ได้ ทรงดลใจเขา

2
 ผู้  พยากรณ์  เท ็จและผู้ หลอกลวง 

1  แต่ วา่ได้ มี  ผู้  พยากรณ์  เท ็จท่ามกลางประชาชนทัง้หลาย
ด้วย เชน่เดียวกั บท ีจ่ะมี อาจารย ์ เท ็จท่ามกลางท่านทัง้หลาย
 ผู้ ซ่ึงจะแอบเอาลัทธ ิท่ี ออกนอกลู่นอกทางอนัจะนําไป สู่
ความหายนะเข้ามาด้วย และจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ ได้ ทรงไถ่เขาไว้ และจะนําความพินาศอยา่งฉับพลันมา
ถึงตนเอง 2 จะมีหลายคนประพฤติตามทางแหง่การสาป
แชง่ของเขา และเพราะคนเหล่าน้ันเป็นเหตุ ทางแหง่ความ
จรงิจะถูกกล่าวรา้ย 3 และด้วยความโลภเขาจะกล่าวคํา
ตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้หลาย การลงโทษคน
เหล่าน้ั นที ่ ได้  ถู กพิพากษานานมาแล้วจะไม่ เนินชา้ และ
ความ หายนะ ของ เขา ก็ จะ ไม่ หลับ ไหล ไป 4  เพราะ วา่ ถ้า
พระเจ้า ไม่ ได้ ทรง ยกเวน้ พวก ทูต สวรรค์ ท่ี  ได้ ทําบาป น้ัน  
แต่  ได้ ทรงผลักเขาลงไปสู่ นรก และได้มัดเขาไว้ด้วยเครือ่ง
จองจําแหง่ความมืด  คุ มไว้จนกวา่จะถึงเวลาทรงพิพากษา
5 และไม่ ได้ ทรงยกเวน้มนษุย์ โลกครัง้ โบราณ  แต่  ได้ ทรง
ชว่ยโนอาห ์ผู้ ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่ นอ ีกเจ็ดคน
ให ้รอด เม่ือคราวท่ี พระองค์  ได้ ทรงบันดาลให้ น้ํา ท่วมโลก
ของคนอธรรม 6 และได้ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห ์ให ้พินาศเป็นเถ้าถ่าน  เพื่อให ้เป็นตัวอยา่งแก่คน
ต่อไปท่ีจะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ทรงชว่ยโลทผู้ชอบธรรม
ให ้รอด  ผู้  มี  ความทุกข์  ใหญ่ หลวงเพราะการประพฤติลามก
ของคนชัว่เหล่าน้ัน 8 (ด้วยวา่คนชอบธรรมน้ัน ซ่ึงได้อาศัย
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อยู่ในท่ามกลางเขาเหล่าน้ัน เม่ือท่านได้ เห ็นและได้ ยนิ  จิ 
ตใจท่ีชอบธรรมของท่านก็ เป็นทุกข์ เป็ นร ้อนทุกวนัๆเพราะ
การประพฤติชัว่ของคนเหล่าน้ัน� 9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรง
ทราบวธิ ีท่ี จะชว่ยคนท่ีตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจาก
การทดลองต่างๆ และทรงทราบวธิ ีท่ี จะรกัษาคนอธรรมไว้
จนถึงวนัพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา

 สัญญลักษณ์ บางอยา่งของผู้ พยากรณ์  เท็จ 
10 โดยเฉพาะคนเหล่าน้ั นที ่ปล่อยตัวไปตามเน้ือหนัง ใน

ราคะตัณหาแหง่ความโสโครก และหมิน่ประมาทผู้ ใหญ่  ท่ี  
มีอาํนาจ คนเหล่า น้ีทะนงตนและประพฤติ ตามอาํเภอใจ 
เขาไม่สะทกสะท้านท่ีจะกล่าวประณามผู้ ท่ี  มี  บรรดาศักดิ ์11  
แต่ ฝ่ายทูตสวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิ ์และกําลังมากกวา่  ก็ หาได้ 
กล ่าวประณามคนเหล่าน้ันหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าไม่ 12  แต่ วา่คนเหล่าน้ันเป็นเหมือนสัตวเ์ดียรจัฉาน
ท่ีปราศจากความคิด เป็นสัตว ์ท่ี ทําตามสัญชาตญาณ  เก ิ
ดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า เขากล่าวประณามสิง่ท่ีเขาไม่ เข 
้าใจเลย เขาจะต้องพินาศในการชัว่รา้ยของตนเอง 13 และ
จะรบับําเหน็จแหง่การอธรรม เหมือนคนท่ีถือการเสเพล
เฮฮาในเวลากลางวนัเป็นความเพลิดเพลิน เขาด่างพรอ้ย
และ มลทิน และ ประพฤติ การ เสเพล เฮฮา ด้วย การ หลอก
ลวงของตนเอง เม่ือ กําลั งก ิน เล้ียงรวมกั บท ่านทัง้หลาย
14 ตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแหง่การล่วงประเวณี
และเขาหยุดกระทําบาปไม่ ได้  เลย เขาวางกั บด ักคน ท่ี มี  
จิ ต ใจ ไม่ มัน่คง เขา มี ใจ ช ินก ับ การ โลภ เขา เป็น ลูก แหง่
ความสาปแชง่ 15 เขาสละทิง้ทาง ถูกต้อง หลงไปในทาง
ผิด ดําเนินตามทางของบาลาอมับุตรชายเบโอร์  ผู้  ท่ี ชอบ
บําเหน็จแหง่การอธรรม 16  แต่ บาลาอมัก็ ได้  ถู กติเพราะการ



2 เปโตร 2:17 vi 2 เปโตร 3:2

ท่ี เขาได้กระทําความชัว่ชา้ น้ัน ลาใบ้ ตั วน ้ันพูดเป็นภาษา
มนษุย์ และได้ยบัยัง้อาการคลุ้มคลัง่ของศาสดาพยากรณ์
คนน้ัน 17 คนเหล่าน้ีเป็นบ่อท่ี ไร ้ น้ํา เป็นเมฆท่ี ถู กพายุพัด
ไป ทรง เตรยีม หมอก แหง่ ความ มืด ทึบ ไว ้แล ้ว สําหรบั คน
เหล่าน้ันเป็นนิตย์ 18 เพราะวา่เขาพูดเยอ่หยิง่อวดตัว และ
เขาใช้ความปรารถนาแหง่เน้ือหนั งก ับความกําหนัด เพื่อ
จะล่อลวงคนทัง้หลายท่ีกําลังหนีไปจากคนเหล่าน้ั นที ่หลง
ประพฤติ ผิด 19 เขาสัญญาวา่จะให้คนเหล่าน้ันพ้นจากการ
เป็นทาส  แต่ ตัวเขาเองยงัเป็นทาสของความหายนะ เพราะ
วา่มนษุย ์พ่ายแพ้  แก่  สิง่ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่น้ัน

ความหน้าซ่ือใจคดของผู้สอนเท็จ
20 เพราะวา่ถ้าหลังจากท่ีเขาพ้นจากสรรพมลทินของโลก

น้ี แล้ว ด้วยการท่ีเขารู ้เก ่ียวกับพระเยซู ครสิต์  องค์  พระผู้เป็น
เจ้า และพระผู้ชว่ยให ้รอด เขากลับเก่ียวข้องและพ่ายแพ้ 
แก่ การชั ่วน ้ั นอ ีก บัน้ปลายของเขาก็ กล ับชัว่รา้ยยิง่กวา่ตอน
ต้น 21 เพราะวา่ถ้าเขาไม่ ได้  รู ้จักทางชอบธรรมน้ันเสียเลยก็
ยงัจะดีกวา่ท่ีเขาได้ รู ้ แล้ว  แต่  กล ับหนัหลังใหพ้ระบัญญั ติ อนั
บร ิสุทธ ิ์ ท่ี  ได้ ทรงโปรดประทานให ้แก่ เขาน้ัน 22  พฤติ กรรมได้ 
เก ิ ดก ับเขาตามสุภาษิตซ่ึงเป็นความจรงิวา่ �สุนัขได้ กล ั บก 
ินสิง่ท่ีมันสํารอกออกมาแล้ว และสุกรท่ี ได้ ชาํระล้างตัวแล้ 
วก ็ กล ับลุยลงไปนอนในปลั กอ ีก�

3
1  บัดน้ี พวกท่ี รกั  น่ี เป็นจดหมายฉบั บท ่ีสองท่ีข้าพเจ้า

ได้ เข ียนถึงท่านทัง้หลาย และในจดหมายทัง้สองฉบั บน ้ัน
ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอนับร ิสุทธ ์ิของท่านให ้ระลึก 2 เพื่อท่าน
ทัง้หลายจะได้ ใส่ ใจถ้อยคําทัง้หลายท่ีพวกศาสดาพยากรณ์
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อนับร ิสุทธ ์ิ ได้  กล ่าวไว ้เม่ือ ก่อน และคําบัญชาของเราทัง้
หลายพวกอคัรสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ชว่ย
ให ้รอด 

คําเตือนเก่ียวกับผู้เยาะเยย้การเสด็จกลับมา
3 จงรู ้ข้อน ้ี ก่อน คือในวนัสุดท้ายคนท่ีชอบเยาะเยย้จะ

เกิดขึ้นและดําเนินตามใจปรารถนาชัว่ของตน 4และจะถาม
วา่ �คําท่ีทรงสัญญาไว้วา่พระองค์จะเสด็จมาน้ันอยู ่ท่ีไหน 
เพราะวา่ตัง้แต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้ว  สิ ่งทัง้ปวงก็ เป็น
อยู ่เหมือนท่ี ได้  เป็นอยู ่ ตัง้แต่ เดิมทรงสรา้งโลก� 5 เพราะวา่
เขาแกล้งลืมข้อน้ี เสีย คือโดยคําตรสัของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ 
ได้  อุบัติ ขึ้นตัง้แต่ โบราณ และแผ่นดินโลกจึงได้บังเกิดขึ้น
แยก ออก จาก น้ํา และ ท่ามกลาง น้ํา 6  โดย เหตุ  เหล่า น้ัน  
พระองค์ จึงได้ทรงบันดาลใหน้ํ้ามาท่วมทําลายโลกท่ี มี  อยู ่ ใน
เวลาน้ัน 7  แต่ วา่ท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกท่ี อยู ่ เดีย๋ว
น้ี  พระองค์ ทรงเก็บงาํไวโ้ดยคําตร ัสน ้ันสําหรบัใหไ้ฟเผา คือ
เก็บไว้จนถึงวนัทรงพิพากษาและวนัพินาศแหง่บรรดาคน
อธรรม 8  แต่ พวกท่ี รกั อยา่ลืมข้อน้ี เสีย คือวนัเดียวขององค์
พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็ เป็นเหมือน
กับวนัเดียว 9  องค์ พระผู้เป็นเจ้าไม่ ได้ ทรงเฉ่ือยชา้ในเรือ่ง
พระสัญญาของพระองค์  ตามท่ี บางคนคิดน้ัน  แต่  พระองค์  
ได้ ทรงอดกลัน้พระทัยไว้ เพราะเหน็แก่เราทัง้หลายมาชา้
นาน  ไม่ ทรงประสงค์ ท่ี จะให ้ผู้  หน ่ึงผู้ใดพินาศเลย  แต่ ทรง
ปรารถนาท่ีจะใหค้นทัง้ปวงกลับใจเสียใหม่

วนัขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 
10  แต่  วา่ว ันขององค์พระผู้เป็นเจ้า น้ันจะมาถึงเหมือน

อยา่ง ขโมย แอบ ยอ่ง มา ใน เวลา กลาง คืน และ ใน วนั น้ัน
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ท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงท่ีดั งก ึ กก ้อง และโลกธาตุ
จะสลายไปด้วยความรอ้นอนัแรงกล้า และแผ่นดินโลกกับ
การงานทัง้ปวงท่ี มี  อยู ่ในน้ันจะต้องไหม้เสียสิน้ด้วย 11 เม่ือ
เหน็แล้ วว ่าสิง่ทัง้ปวงจะต้องสลายไปหมดสิน้เชน่น้ี ท่าน
ทัง้หลายควรจะเป็นคนเชน่ใดในชวีติท่ี บรสุิทธิ ์และท่ีเป็น
อยา่งพระเจ้า 12 คอยท่าและเรง่ท่ีจะให้วนัของพระเจ้ามา
ถึง เม่ือไฟจะติดท้องฟ้าอากาศใหล้ะลายไป และโลกธาตุจะ
ละลายไปด้วยไฟอ ันร ้อนยิง่ 13  แต่ วา่ตามพระสัญญาของ
พระองค์ น้ัน เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลก
ใหม่  ท่ี ซ่ึงความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14  เหตุ ฉะน้ันพวกท่ี รกั 
เม่ือท่านทัง้หลายยงัคอยสิง่เหล่าน้ี อยู ่ท่านก็จงอุตส่าห ์ให ้ 
พระองค์ ทรงพบท่านทัง้หลายอยู ่เป็นสุข ปราศจากมลทิน
และข้อตําหนิ 15 และจงถือวา่ การท่ี องค์ พระผู้เป็นเจ้าของ
เราทรงอดกลัน้พระทัยไว้นานน้ันเป็นการชว่ยให ้รอด  ดัง
ท่ี เปาโลน้องท่ีรกัของเราได้ เข ียนจดหมายถึงท่านทัง้หลาย
ด้วย ตามสติ ปัญญา ซ่ึงพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานแก่
ท่าน น้ัน 16 เหมือน ใน จดหมาย ของ ท่าน ทุก ฉบับ ท่าน ได้ 
กล ่าวถึงเหตุ การณ์  เหล่าน้ัน และในจดหมายน้ั นม ีบางข้อ
ท่ี เข้าใจยาก ซ่ึงคนทัง้หลายท่ี ไม่ได้  เรยีนรู ้และไม่ แน่ นอน
มัน่คงน้ันได้ เปล ่ียนแปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปล ่ียนแปลงข้ 
ออ ื่นๆในพระคัมภีร์ จึงเป็นเหตุกระทําใหตั้วพินาศ 17 เพราะ
เหตุ น้ัน พวกท่ี รกั เม่ือท่านทัง้หลายรูเ้รือ่งน้ีก่อนแล้ว ท่าน
ก็จงระวงัให ้ดี เกรงวา่ท่านอาจจะหลงไปกระทําผิดตามการ
ผิดของคนชัว่ และท่านทัง้หลายจะสูญเสียความหนักแน่ 
นม ่ันคงของท่าน 18  แต่ ขอท่านทัง้หลายจงเจรญิขึ้นในพระ
คุ ณ และในความรู ้เก ่ียวกับพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็น
เจ้าและพระผู้ชว่ยให้รอดของเรา สงา่ราศีจงมี แด่  พระองค์ 
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ทัง้ในปัจจุบันน้ีและตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน
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