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จดหมาย จาก
เปโตร

ฉบับ ต้ี สอง
ผู้ เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี คือ เปโตร ผู้ เป๋น อคัรทูต เซิง่ เป๋น 

ฉบับ ต้ี สอง ต้ี ต้าน ได้ เขียน ไป เถิง หมู่ ผู้เจ้ือ หมู่ เดียว กัน๋ กับ ต้ี ได้
ฮบั จดหมาย ฉบับ แรก เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ขึ้น ก่อน ป๋ี
ค�ศ� 68 คง จะ เป๋น ต๋อน ต้ี เปโตร ใก้ จะ ต๋าย

หมู่ ผู้เจ้ือ ต้ี ฮบั จดหมาย ฉบับ น้ี อยู ่ใน แควน้ เอเชยี เซิง่ สมัย 
น้ี อยู ่ใน ประเทศ ตุรกี ต้าน เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี ต๋อน ต้ี อยู ่
กรุง โรม

เปโตร เขียน จดหมาย ฉบับ น้ี เป้ือ เตือ๋น เรือ่ง ก๋าน สอน ผิด ต้ี 
ก่ําลัง เกิด ขึ้น ใน คริสตจักร ต่าง ๆ ผู้ สอน ผิด ได้ สอน วา่ พระ
เยซู ครสิต์ บ่ ใจ้ เป๋น องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า แต๊ ๆ เปโตร หื้อ กํา๋ลัง ใจ๋ 
หมู่ ผู้เจ้ือ หื้อ เข้มแข็ง ขึ้น ใน ความ เจ้ือ โดย หื้อ เฮยีนฮู ้ความ 
จรงิ เก่ียวกับ พระเยซู นัก ขึ้น ต้าน ได้ ตักเตือ๋น หมู่ ผู้ เจ้ือ หื้อ 
ยดึมัน่ ต๋าม กําสอน ต้ี หมู่ เขา ได้ฮบั จาก หมู่ อคัรทูต เป้ือ เกียม 
หมู่ เขา หื้อ พรอ้ม สําหรบั ก๋าน ป๊ิก มา ของ พระองค์ ต้าน ได้ บอก 
หมู่ เขา วา่ วนั ต้ี องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า จะ ป๊ิก มา ก็ จะ เป๋น เหมือน 
ขโมย ต้ี เข้า มา ต๋อน เม่ือ คืน คือ บ่ มี ใผ ฮู ้วา่ จะ มา เม่ือ ใด ยอ้น 
จาอัน้ หมู่ เขา ต้อง ใจ๊ จีวติ อยา่ง บรสุิทธิ์ กับ กอย ถ้า ก๋าน ป๊ิก มา 
ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า อยา่ง อดทน

กําตัก๊ตวาย
1 จดหมาย ฉบับ น้ี จาก ซีโมน เปโตร ต้ี เป๋น ผู้ ฮบัใจ๊ กับ เป๋น 

อคัรทูต ของ พระเยซู ครสิต์
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เถิง ผู้ ต้ี ได้ฮบั ความ เจ้ือ ต้ี มี ก้า นัก ขนาด เหมือน เฮา ยอ้น 
พระเจ้า ของ เฮา ตัง หลาย คือ พระ เยซู ครสิต์ พระ ผู้ จ้วย 
หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา น้ัน ยุติธรรม 2 ขอ พระคุณ ตึง 
สันติสุข จง มี กับ หมู่ ต้าน นัก ๆ ขึ้น เต๊อะ ยอ้น หมู่ ต้าน ฮู้ จัก 
พระเจ้า กับ พระเยซู องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ เฮา

พระเจ้า หื้อ เฮา มี จีวติ ต้ี บรสุิทธิ์
3 พระเจ้า ใจ๊ ฤทธิ ์อาํนาจ ของ พระองค์ หื้อ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ต้ี 

จํา๋เป๋น ใน ก๋าน ใจ๊ จีวติ ติดต๋าม พระองค์ แก่ เฮา ต้ี เป๋น จาอี ้ก็ 
ยอ้น ก๋าน ต้ี เฮา ฮู้จัก พระองค์ ผู้ ต้ี ฮอ้ง เฮา มา หื้อ มี ส่วน ฮว่ม ใน 
ความ ยิง่ใหญ่ กับ ความ ดี งาม ของ พระองค์ 4 โดย สิง่ หมู่ น้ี ละ
พระเจ้า ได้ หื้อ พระสัญญา ต้ี มี ก้า กับ ยิง่ใหญ่ แก่ หมู่ เฮา เป้ือ 
หมู่ ต้าน จะ ได้ หลุด ป๊น จาก สิง่ ต้ี เยยีะ หื้อ จิตใจ๋ เส่ือม ลง เซิง่ 
เกิด จาก กิเลส ตัณ๋หา ต้ี มี อยู ่ใน โลก แล้ว ต้าน จะ ได้ฮบั ก๋าน 
เป่ียนแปลง หื้อ เป๋น เหมือน พระเจ้า 5 ยอ้น จาอี้ หมู่ ต้าน จะ 
ต้อง เอา ใจ๋ ใส่ อยา่ง เต๋ม ต้ี ต้ี จะ ใจ๊ ความ ดี งาม เสรมิ ความ เจ้ือ 
ของ หมู่ ต้าน กับ ใจ๊ ความ ฮู ้เสรมิ ความ ดี งาม 6 ใจ๊ ก๋าน บังคับ 
ตัว๋ เสรมิ ความ ฮู้ ใจ๊ ความ อดทน เสรมิ ก๋าน บังคับ ตัว๋ กับ ใจ๊ 
ความ ยาํเก๋ง พระเจ้า เสรมิ ความ อดทน 7 ใจ๊ ความ ฮกั เหมือน 
ป้ี เหมือน น้อง เสรมิ ความ ยาํเก๋ง พระเจ้า ใจ๊ ความ ฮกั ต้ี มี เสรมิ 
ความ ฮกั ต้ี มี ต่อ กัน๋ เหมือน ป้ีน้อง 8 ถ้า หมู่ ต้าน เป๋น อยา่ง ต้ี 
บอก มา ตึงหมด น้ี กับ เสรมิ หื้อ เป๋น จาอี ้นัก ขึ้น ๆ ต้าน ก็ บ่ ใจ้ คน 
บ่ มี ประโยชน์ แต่ เป๋น คน ต้ี เกิด ผล แล้ว ใน ก๋าน ฮู้จัก พระเยซู 
ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 9 แต่ คน ต้ี บ่ ได้ เป๋น อยา่ง ต้ี บอก มา 
ตึงหมด น้ี ก็ เป๋น เหมือน คน สายต๋า สัน้ ใก้ บอด กับ ลืม ไป วา่ 
บาป ของ ตัว๋ พระเยซู ล้าง หื้อ หมด แล้ว 10 ยอ้น จาอัน้ ป้ีน้อง 
ตังหลาย เหย หื้อ พยายาม อยา่ง เต๋มต้ี เน่อ เป้ือ จะ ได้ ยนืยนั 
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วา่ พระเจ้า ได้ เลือก กับ ฮอ้ง ต้าน หื้อ มา เป๋น คน ของ พระองค์
ถ้า หมู่ ต้าน เยยีะ จาอัน้ หมู่ ต้าน ก็ จะ บ่ มี วนั หลง ตาง ไป จาก 
พระเจ้า 11 กับ หมู่ ต้าน ก็ จะ มี สิทธิ ์เต๋ม ต้ี ต้ี จะ เข้า ไป ใน แผ่นดิน 
นิรนัดร ์ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ ผู้ 
จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา

12 ยอ้น จาอัน้ ข้าพเจ้า จะ เตือ๋น หมู่ ต้าน ติก ๆ ใน เรือ่ง หมู่ น้ี
เถิงแม้ หมู่ ต้าน จะ ฮู ้ดี กับ ตัง้ มัน่ อยู ่ใน ความ จรงิ น้ัน ต้ี ได้ฮบั 
แล้ว ก็ ต๋าม 13 ต๋อน ต้ี ข้าพเจ้า ยงั มี จีวติ อยู ่น้ี ข้าพเจ้า หนั วา่ 
ควร จะ เตือ๋น ความ จํา๋ ของ หมู่ ต้าน ไป ติก ๆ 14 ยอ้น ข้าพเจ้า ฮู ้
ดี วา่ แหม บ่ เมิน ข้าพเจ้า ก็ จะ ต๋าย ต๋าม ต้ี พระเยซู ครสิต์ องค์ 
พระผู้เป๋นเจ้า ของ เฮา ได้ บอก ข้าพเจ้า อยา่ง เปิดเผย ไว ้แล้ว
15 จาอัน้ ข้าพเจ้า จึง ต้อง ฮ ิเตือ๋น ต้าน หื้อ ก๊ึด เถิง เรือ่ง หมู่ น้ี อยู ่
ตลอด หลัง จาก ต้ี ข้าพเจ้า ต๋าย ไป แล้ว

ความ ยิง่ใหญ่ ของ พระเยซู
16 เม่ือ หมู่ เฮา บอก วา่ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระผู้เป๋นเจ้า 

ของ เฮา จะ ป๊ิก มา โดย ฤทธิ ์อาํนาจ น้ัน หมู่ เฮา บ่ ได้ เล่า นิยาย 
สายเจ้ีย ต้ี คน แต่ง ขึ้น มา อยา่ง ดี เน่อ แต่ หมู่ เฮา ได้ หนั ความ 
ยิง่ใหญ่ ของ พระองค์ กับ ต๋า ตัว๋ เก่า 17 ก็ คือ ต๋อน ต้ี พระองค์ ได้
ฮบั เกียรติ กับ กํา สรรเสรญิ จาก พระเจ้า พระบิดา น้ัน มี เสียง 
จาก ผู้ ต้ี ยิง่ใหญ่ สูงสุด อู ้กับ พระองค์ วา่ �ต้าน ผู้ น้ี เป๋น ลูก ต้ี 
เฮา ฮกั เฮา ปอใจ๋ ต้าน นัก ขนาด เน่อ�ก 18 หมู่ เฮา เอง ก็ ได้ยนิ 
เสียง จาก ฟ้า สวรรค์ น้ัน ต๋อน ต้ี หมู่ เฮา กับ พระองค์ อยู ่บน ดอย 
ศักดิสิ์ทธิ ์น้ัน 19 จาอัน้ หมู่ เฮา จึง มี ความ มัน่ใจ๋ นัก ขึ้น ใน กํา ต
วายตัก๊ ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี เกย บอก ไว้ ก็ 
ก 1:17 1:17 มธ� 17:5
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เป๋น ก๋าน ดี ต้ี หมู่ ต้าน จะ เอา ใจ๋ ใส่ ใน กํา หมู่ น้ัน ยอ้น กํา หมู่ น้ัน 
ก็ เผียบ เหมือน แสง ส่อง แจ้ง ใน ต้ี มืด จ๋น กวา่ วนั น้ัน จะ แจ้ง 
เจ๊า กับ แสง ของ พระครสิต์ จะ ส่อง เข้า มา ใน ใจ๋ ของ หมู่ ต้าน
20 แต่ หมู่ ต้าน ต้อง เข้าใจ๋ ข้อ น้ี ก่อน วา่ ใผ จะ ตี ๋ความหมาย กํา 
ทํานาย ของ ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ใน พระคัมภีร ์
เอา คน เดียว บ่ ได้ 21 ยอ้น วา่ กํา ทํานาย หมู่ น้ี น้ัน เขา บ่ ได้ ก๊ึด 
ขึ้น มา คน เดียว แต่ พระวญิญาณ บรสุิทธิ ์ดลใจ๋ หื้อ เขา อู ้กํา ต้ี 
มา จาก พระเจ้า

2
คน ต้ี สอน ผิด

1 แต่ ใน สมัย ตะก่อน ก็ มี ผู้ เป๋น ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า 
ตัว๋ ป๋อม เกิด ขึ้น ใน หมู่ คน ของ พระเจ้า ก็ อยา่ง เดียว กัน๋ กับ ต้ี 
จะ มี ผู้ สอน ผิด เกิด ขึ้น ใน หมู่ ต้าน หมู่ เขา จะ ลัก เอา กําสอน ต้ี 
บ่ ถูกต้อง ต๋าม ตาง ของ พระเจ้า มา สอน เซิง่ กําสอน หมู่ น้ี จะ 
เยยีะ หื้อ เกิด ความ ฉิบหาย หมู่ เขา จะ บ่ ยอมฮบั พระเยซู ผู้ เป๋น 
เจ้านาย ต้ี จ้วย ไถ่ เฮา หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ เซิง่ จะ เยยีะ หื้อ หมู่ 
เขา ฉิบหาย บ่า เด่ียว น้ัน เลย 2 จะ มี หลาย คน ต้ี ป่อย ตัว๋ ต๋าม 
ตัณ๋หา กับ ยอ้น หมู่ คน ต้ี สอน ผิด หมู่ น้ี ละ คน ตังหลาย จึง ดูถูก 
ดู แควน ตาง แหง่ ความ จรงิ ไป ตวย 3 โดย ความ โลภ ของ หมู่ 
เขา หมู่ เขา จะ แต่ง เรือ่ง ขึ้น มา สอน เป้ือ หา ผล ประโยชน์ จาก 
หมู่ ต้าน กํา ตัดสิน ลงโต้ษ หมู่ เขา ต้ี ได้ บอก ไว ้เมิน มา แล้ว น้ัน ก็ 
พรอ้ม อยู ่แล้ว กับ ความ ฉิบหาย ต้ี จะ เกิด กับ หมู่ เขา ก็ ก่ําลัง จะ 
มา เวย ๆ น้ี

4 ทูตสวรรค์ ต้ี ได้ เยยีะ บาป น้ัน พระเจ้า ก็ บ่ เวน้ แต่ ได้ โจ้ง หมู่ 
เขา ไว ้ใน หม้อหน้าฮก แล้ว เอา เจ้ือก เหล็ก ล่าม ขัง หมู่ เขา ไว ้ใน 
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คอก ต้ี ดับ มืด กอย ถ้า วนั ตัดสิน ลงโต้ษ จาก พระเจ้า 5 ใน สมัย 
โบราณ พระเจ้า ก็ บ่ ได้ เวน้ หน้า ใผ เหมือน กัน๋ พระเจ้า หื้อ น้ํา
ท่วม โลก ต้ี มี แต่ คน บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า แต่ พระองค์ ได้ ปกป้อง 
หื้อ รอด หมู่ เดียว เต้าอัน้ คือ โนอาห ์ผู้ ต้ี บอก หื้อ คน เยยีะ ต๋าม 
ความ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม กับ หมู่ ของ เขา แหม เจ็ด คน 6 เมือง 
โสโดม กับ เมือง โกโมราห ์ก็ เหมือน กัน๋ พระเจ้า ลงโต้ษ หมู่ เขา 
โดย ใจ๊ ไฟ เผา กู้ สิง่ กู้ อยา่ง เป้ือ เป๋น ตัว๋ อยา่ง หื้อ คน บ่ ยาํเก๋ง 
พระเจ้า หนั วา่ จะ เกิด อะหยงั ขึ้น กับ หมู่ เขา 7 แต่ พระองค์ จ้วย 
จีวติ โลท คน ต้ี เยยีะ ถูกต้อง ต๋าม ธรรม ไว้ เขา ได้ ตุ๊กใจ๋ ขนาด 
ยอ้น หมู่ คน บ่ ดี ตังหลาย เยยีะ ก๋าน ลามก ไว้ 8 โลท เป๋น คน ต้ี ถูก
ต้อง ต๋าม ธรรม ต้ี อยู ่ต้ามก๋าง คน บ่ ดี หมู่ น้ัน เขา ได้ ฮู ้ได้ หนั ใน 
สิง่ ต้ี คน บ่ ดี เยยีะ กัน๋ กู้ วนั ๆ ใจ๋ เขา ก็ เป๋น ตุ๊ก หนัก 9 ยอ้น จาอัน้
พระเจ้า จึง ฮู ้วา่ จะ จ้วย คน ต้ี ยาํเก๋ง พระเจ้า หื้อ ป๊น จาก ก๋าน ทด
ลองใจ๋ ได้ จาใด กับ ฮู ้วา่ จะ ขัง คน บ่ ดี ไว ้ลงโต้ษ ใน วนั ตัดสิน ลง
โต้ษ บาป ได้ จาใด 10 โดย เฉพาะ คน ต้ี หลง มัว เมา ไป ต๋าม กิเลส
ตัณ๋หา ของ ตัว๋ กับ เหยยีด หยาม สิทธ ิอาํนาจ ของ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า

คน หมู่ น้ี เป๋น คน หลึก กับ จ๋อง หอง ดู แควน แม้แต่ หมู่ 
เทพเจ้า อยา่ง บ่ กัว๋ เลย 11 เถิง แม้ หมู่ ทูต สวรรค์ ต้ี มี ฤทธิ ์
อาํนาจ นัก เหลือ ก็ บ่ ได้ ดู แควน เม่ือ ฟ้อง โต้ษ หมู่ น้ัน ต่อ หน้า 
องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า เลย 12 แต่ หมู่ สอน ผิด หมู่ น้ี เป๋น เหมือน 
สัตว ์ต้ี เยยีะ ต๋าม สันดาน ใน ตัว๋ บ่ มี สมอง ดู ถูก ดู แควน ใน สิง่ ต้ี 
ตัว๋ เก่า บ่ เข้าใจ๋ เลย เกิด มา เป้ือ หื้อ คน อื่น เอา ไป ฆ่า เต้าอัน้ คน 
หมู่ น้ี ก็ จะ ถูก ทําลาย เหมือน สัตว ์หมู่ น้ัน 13 หมู่ เขา หื้อ ตุ๊ก แก่ 
คน อื่น จาใด ตุ๊ก น้ัน ก็ จะ เถิง ตัว๋ หมู่ เขา จาอัน้ หมู่ เขา เมา กิน๋
เล้ียง ม่วน งนั สัน เล้า ใน ต๋อน เม่ือ วนั หมู่ เขา เป๋น มลทิน กับ มี 
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ตํา๋หนิ ต้ามก๋าง หมู่ ต้าน กับ เม่ือ กิน๋ เล้ียง กับ หมู่ ต้าน หมู่ เขา ก็ 
เยยีะ หื้อ หมู่ ต้าน ต้อง ขาย ขี้ หน้า ต้ี หมู่ เขา ปอใจ๋ กับ ก๋าน จุล่าย 
ต่าง ๆ ของ หมู่ เขา 14 หมู่ เขา จัง้ เซาะ แม่ญิง มา หลับนอน ตวย 
ตลอด เยยีะ บาป บ่ ฮูจั้ก ปอ ป๋าย บ่ ปอ ยงั จุล่าย คน ใจ๋ บ่ เข้มแข็ง 
หื้อ เยยีะ บาป ตวย แหม คน หมู่ น้ี โลภ จ๋น เป๋น สันดาน พระเจ้า 
จึง สาป แจ้ง หมู่ เขา 15 หมู่ เขา ได้ ละ ตาง ต้ี ถูกต้อง แล้ว หลง ไป 
ต๋าม ตาง ของ บาลาอมั ลูก ของ เบโอร๑์ คน ต้ี ซอบ ก้าจ้าง ต้ี ได้ 
จาก ก๋าน งาน ต้ี บ่ ดี๒ 16 แต่ บาลาอมั ก็ โดน ตํา๋หนิ ใน ความ ผิด 
ของ เขา โดย ลา ต้ี อยู ่ดี ดี ก็ อู ้ภาษา คน ได้ แล้ว ผู้ เป๋น ปาก เป๋น 
เสียง แตน พระเจ้า คน น้ัน จึง เลิก เยยีะ ใน สิง่ ต้ี งา่ว ๆ ข

17 คน สอน ผิด หมู่ น้ี ก็ เผียบ เหมือน ต๋าน้ํา ต้ี แหง้ ขอด กับ 
เหมือน เมฆ ต้ี โดน ลม หลวง ป๊ัด ไป พระเจ้า ได้ เกียม ต้ี มืด ต้ี สุด 
ไว ้สําหรบั หมู่ เขา แล้ว 18 ยอ้น วา่ หมู่ เขา ได้ ก้า อู ้โม้ เรือ่ง บ่ มี 
สาระ ของ ตัว๋ กับ ใจ๊ กิเลสตัณ๋หา ของ สันดาน บาป จุล่าย คน ต้ี 
ก่ําลัง หนี จาก ก๋าน ใจ๊ จีวติ ต้ี บ่ ดี 19 หมู่ ต้ี สอน ผิด หมู่ น้ัน สัญญา 
วา่ จะ หื้อ คน หมู่ น้ี มี อสิระ แต่ ตัว๋ เก่า ยงั ตก เป๋น ขี้ข้า ของ นิสัย 
ต้ี จะ ทําลาย ตัว๋ เก่า อยู่ ใผ ก๊าน อะหยงั ก็ ตก เป๋น ขี้ข้า ของ สิง่ 
น้ัน 20 จาอัน้ ใผ ต้ี ป๊น จาก สิง่ ต้ี บ่ ดี ตาง โลก น้ี ได้ แล้ว โดย ก๋าน 
ฮู้จัก พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ 
รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา แต่ หมู่ เขา ยอม ก๊าน หื้อ กิเลสตัณ๋หา 
เหยี แล้ว ป๊ิก ไป หา ตาง โลก อยา่ง เก่า สุดต๊าย สิง่ ต้ี จะ เกิด ขึ้น 
กับ หมู่ เขา จะ ฮา้ย เหลือ ต๋อน แรก แหม 21 ยอ้น ถ้า บ่ ฮู้จัก ตาง 
ต้ี ถูกต้อง ตัง้แต่ เก๊า ก็ ยงั ดี เหลือ ฮู้จัก แล้ว แต่ บิน่หลังตํา๋ กํา 
๑ 2:15 2:15 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ โบโซร์ ๒ 2:15
2:15 บาลาอมั อยู ่ใน สมัย โบราณ ต้ี เกย เยยีะ กาถา อาคม
เขา ได้ ฮบัจ้าง แจ้ง จาว อสิราเอล โดย บ่ เจ้ือ ฟัง พระเจ้า ยอ้น หนั แก่ เงนิ ข 2:16
2:16 กดว� 22:4-35
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สัง่ สอน อนั ศักดิสิ์ทธิ ์ต้ี พระเจ้า หื้อ เขา ไว ้เหยี 22 สิง่ ต้ี เกิด ขึ้น 
กับ หมู่ เขา ก็ เป๋น ไป ต๋าม กํา สุภาษิต ต้ี วา่ �หมา ก็ ป๊ิก ไป กิน๋ ฮาก 
ของ ตัว๋เก่า� กาวา่ �หมู ต้ี ล้าง ตัว๋ หื้อ สะอาด แล้ว ก็ ป๊ิก ไป บุ่น 
ขี้เปอะ แหม�ค

3
พระเยซู จะ ป๊ิก มา แหม เต้ือ

1 เป้ือน ต้ี ฮกั เหย น่ี เป๋น จดหมาย ฉบับ ต้ี สอง แล้ว ต้ี ข้าพเจ้า 
เขียน มา หา หมู่ ต้าน ใน จดหมาย ตึง สอง ฉบับ น้ี ข้าพเจ้า ใค่ 
เตือ๋น ความ จํา๋ หมู่ ต้าน โดย เรือ่ง หมู่ น้ี เป้ือ หมู่ ต้าน จะ มี กํา 
ก๊ึด ต้ี บรสุิทธิ์ 2 เป้ือ วา่ หมู่ ต้าน จะ ได้ ก๊ึด เถิง กํา ของ หมู่ ผู้ เป๋น 
ปาก เป๋น เสียง แตน พระเจ้า ต้ี บรสุิทธิ ์น้ัน ต้ี ได้ อู ้ไว ้ตะก่อน กับ 
ก๊ึด เถิง กํา สัง่ สอน ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น 
บาป โต้ษ ของ เฮา เซิง่ หมู่ อคัรทูต ของ หมู่ ต้าน ได้ บอก ไว้ 3 หื้อ 
ต้าน ฮู ้ข้อ น้ี ก่อน เต๊อะ วา่ ใน ยุค สุดต๊าย จะ มี คน เยยีะ ต๋าม 
กิเลสตัณ๋หา ของ ตัว๋ แล้ว หมู่ เขา จะ มา ใค่หวั เส้ย หมู่ ต้าน วา่
4 �พระครสิต์ สัญญา วา่ จะ ป๊ิก มา บ่ ใจ้ กา แล้ว มี ไหน ละ ป้อ อุย๊ 
แม่ หม่อน ของ เฮา ก็ ต๋าย กัน๋ ไป หมด ละ แต่ กู้ สิง่ กู้ อยา่ง ก็ ยงั 
เหมือน เก่า อยา่ง ต้ี เป๋น มา ตัง้แต่ พระเจ้า สรา้ง โลก� 5 ต้ี หมู่ 
เขา อู ้จาอัน้ ยอ้น วา่ หมู่ เขา ตัง้ใจ๋ ลืม ความ จรงิ ข้อ น้ี ต้ี วา่ เมิน 
มา แล้ว โดย ถ้อยกํา ของ พระเจ้า ต๊องฟ้า กับ แผ่นดิน โลก ก็ 
เกิด ขึ้น มา แล้ว พระองค์ สัง่ หื้อ แผ่นดิน ออก มา จาก น้ํา หื้อ น้ํา 
น้ัน อยู ่ล้อม แผ่นดิน 6 แล้ว พระองค์ ก็ ใจ๊ น้ํา น้ัน ท่วม ทําลาย 
ล้าง โลก เก่า 7 แล้ว โดย ถ้อยกํา เดียว กัน๋ น้ัน พระเจ้า สัง่ หื้อ 
เก็บ ฮกัษา ต๊องฟ้า กับ แผ่นดิน โลก ต้ี ยงั เหลือ อยู ่บ่าเด่ียว น้ี ไว ้
ค 2:22 2:22 สภษ� 26:11
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หื้อ ไฟ เผา ใน วนั ตัดสิน ลง โต้ษ บาป กับ คน ต้ี บ่ ยาํเก๋ง พระเจ้า 
จะ ถูก ทําลาย ไป เหยี

8 ป้ี น้อง ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย หา้ม ลืม ความ จรงิ ข้อ น้ี เน่อ
คือ สําหรบั พระเจ้า แล้ว วนั เดียว ก็ เต้า กับ ปัน ป๋ี ปัน ป๋ี ก็ เต้า 
กับ วนั เดียว 9 องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า บ่ ได้ จ๊า ต้ี จะ เยยี ะ ต๋าม 
สัญญา เหมือน ต้ี บาง คน ก๊ึด กัน๋ แต่ ได้ อดทน กับ หมู่ ต้าน ยอ้น 
พระองค์ บ่ ใค่ หื้อ ใผ คน ใด ต้อง ถูก ทําลาย ไป แต่ ใค่ หื้อ กู้ ๆ คน 
กลับใจ๋ จาก บาป 10 แต่ วนั อนั ยิง่ใหญ่ ของ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า
จะ มา เหมือน ขโมย วนั น้ัน ดวง ดาว ต่าง ๆ ใน ต๊องฟ้า จะ หาย 
ไป พรอ้ม กัน๋ โดย เสียง สน่ัน ป่ัน ป๊ืน ของ ลูกไฟ แผ่นดิน โลก กับ 
สิง่ ต้ี มี อยู ่บน โลก จะ ถูก เผา ทําลาย จ๋น หมด๓

11 เม่ือ ฮู ้วา่ สิง่ ต่าง ๆ หมู่ น้ี จะ ต้อง ถูก ทําลาย ไป จาอี ้แล้ว
ก็ หื้อ หมู่ ต้าน ก๊ึด เอา เต๊อะ วา่ จะ ใจ๊ จีวติ จาใด หื้อ บรสุิทธิ ์กับ 
ยาํ เก๋ง พระเจ้า 12 ต๋อน ต้ี ก่ํา ลัง กอย ถ้า วนั อนั ยิง่ ใหญ่ ของ 
พระเจ้า จง เฮง่ วนั หื้อ มา เถิง เวย ๆ วนั น้ัน ไฟ จะ เผา ทําลาย 
ต๊องฟ้า ตึง ดวง ดาว ต่าง ๆ ใน ต๊องฟ้า ก็ จะ ไน่ ไป 13 แต่ ต๋าม 
สัญญา ของ พระเจ้า น้ัน เฮา จึง ตัง้ หน้า ตัง้ ต๋า กอยถ้า สวรรค์ 
ใหม่ กับ โลก ใหม่ เซิง่ เป๋น ต้ี ต้ี มี ก้า ความ ยุติธรรม

14 จาอัน้ เป้ือน ต้ี ฮกั เหย เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ ตัง้หน้า ตัง้ ต๋า กอย 
ถ้า สิง่ หมู่ น้ี อยู ่น้ัน ก็ หื้อ ฮ ิมี ใจ๋ ต้ี สงบ สุข บ่ มี มลทิน กับ บ่ มี ต้ี ติ 
ใน สาย ต๋า ของ พระเจ้า 15 บ่ ดี ลืม วา่ องค์ พระ ผู้ เป๋น เจ้า ของ 
เฮา มี ความ อดทน เป้ือ หื้อ หมู่ เฮา มี โอกาส รอด ป๊น บาป โต้ษ
อยา่ง ต้ี เปาโล ป้ี น้อง ต้ี ฮกั ของ เฮา ได้ เขียน จดหมาย เถิง หมู่ 
ต้าน ต๋าม สติ ป๋ัญญา ต้ี พระเจ้า ได้ หื้อ กับ เขา น้ัน 16 จดหมาย กู้ 
ฉบับ ของ เขา ก็ เขียน เถิง เรือ่ง หมู่ น้ี มี ข้อความ บาง อยา่ง ต้ี เข้า
๓ 3:10 3:10 สําเนา โบราณ บาง ฉบับ วา่ �โลก จะ ถูก เปิดเผย�
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ใจ๋ ยาก อยู ่ใน จดหมาย ของ เขา เซิง่ เยยีะ หื้อ คน บ่ หลวก กับ จิต
ใจ๋ บ่ มัน่คง เอา ไป อธบิาย อยา่ง ผิด ๆ เหมือน อยา่ง ต้ี หมู่ เขา เยยี
ะ กับ ข้อ อื่น ๆ ใน พระคัมภีร์ จึง เยยีะ หื้อ ตัว๋ หมู่ เขา ต้อง ฉิบหาย 
ไป

17 ยอ้น จาอัน้ เป้ือน ต้ี ข้าพเจ้า ฮกั เหย เม่ือ หมู่ ต้าน ได้ ฮู ้
เรือ่ง น้ี ก่อน แล้ว ก็ หื้อ หละวงั ตัว๋ หื้อ ดี เป้ือ จะ ได้ บ่ หลง ไป ต๋าม 
กําสอน ต้ี ผิด ๆ ของ คน บ่ ดี หมู่ น้ัน แล้ว เยยีะ หื้อ ความ มัน่คง 
ของ หมู่ ต้าน เสีย ไป เหยี 18 แต่ ขอ หื้อ พระคุณ กับ ความ ฮู ้ของ 
ต้าน จํา๋เรญิ ขึ้น ติก ๆ ใน เรือ่ง ของ พระเยซู ครสิต์ องค์ พระ ผู้ 
เป๋น เจ้า ผู้ ต้ี เป๋น พระ ผู้ จ้วย หื้อ รอด ป๊น บาป โต้ษ ของ เฮา ขอ 
เกียรติ จง มี แก่ พระองค์ บ่าเด่ียว น้ี และ ตลอด ไป อาเมน
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