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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซีโม นเป โตร ได้ ลง นาม ว่า ท่าน เป็น ผู้เขียน จด หมาย
ฉบับนี้ ท่าน พูด ถึง จดหมาย ฉบับ แรก ของ ท่าน และ ขอ
ให้ผู้อ่าน ทัง้ หลาย ระ ลึก ว่า เป โตร ได้อยูกั
่ บ พระ เยซู ใน
ตอน ที่พระองค์ได้ทรง จําแลง พระ กาย (1:16-18) จด หมาย
ฉบับนี้เขียนถึง พวกคริสเตียนที่อยูในแคว้
่
น เอเชีย น้ อย ใน
ช่วง ที่ เป โตร คิด ว่า อีก ไม่ นาน ท่าน จะ ต้อง ตาย (1:14) จด
หมายฉบับนี้ เป็น ฉบับ สุด ท้ายของเปโตร และมี คํา แนะนํา
และคําสัง่ สอนสุดท้ายสําหรับเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ของท่าน
เป โตร ขอ ให้ เขา มีความ เชื่อ ความ บริสุทธิ์ ความ หวัง และ
ขอ ให้ เขา เจริญ ขึ้น ใน พระ คุณ เรา เชื่อ ว่า จดหมาย ทัง้ 2
ฉบับนี้ได้เขียนจากกรุ ง บาบิโลน ที่ซึ่ง เปโตรได้ ประกาศพระ
คริสต์ กับพวกยิวที่ยงั อยูที
่ ่นั ่นคือพวกที่ ยงั ไม่ได้กลับมาจาก
การ เป็น เชลย ใน กรุ ง บา บิโลน หลัง จาก กิจการ 15:7 พระ
คัมภีรไม่
์ ได้บอกว่า เปโตรได้กลับ มากรุ ง เยรู ซาเล็มอีก เลย
ไม่มีบันทึก ที่ น่า เชื่อ ถือ ได้ว่า เปโตรตายที่ไหนหรือ อย่างไร
จด หมาย ฉบับนี้พูด ถึง ความ เชื่อ แท้ที่จะ ถูก ทําลาย ใน ยุค
สุดท้าย
จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่
ซีโมนเปโตร ผู้รบ
ั ใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์
เรียน ท่าน ทัง้ หลาย ที่ได้รับ ความ เชื่ออัน ประเสริฐ อย่าง
เดีย วกันกับ เรา โดย ความ ชอบ ธรรม ของ พระเจ้า และ
1

2 เปโตร 1:2

2

2 เปโตร 1:12

พระ เยซูคริสต์พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา ทัง้ หลาย 2 ขอ
พระคุณ และสันติสุข จงเพิม
้ ัก
่ พูน แก่ ท่านทัง้ หลาย โดยรู จ
พระเจ้า และพระเยซูองค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 3 ด้วยเห็น
แล้วว่า ฤทธิ์ เดชอัน ศักดสิ
ิ์ ทธิของพระองค์
ได้ให้สิ่ง สารพัด
์
แก่ เรา ที่ จะ ให้มีชีวิต และ ทาง ที่ เป็น อย่าง พระเจ้า โดย
รู จ
้ ัก พระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ ถึง สง่า ราศี และคุณธรรม
4 ด้วยเหตุเหล่า นี้ พระองค์จึง ได้ ทรงประทานพระสัญญาอัน
ประเสริฐ และ ใหญ่ ยิง่ แก่เรา เพื่อ ว่า ด้วย พระ สัญญา เหล่า
นี้ ท่าน ทัง้ หลาย จะ พ้น จาก ความ เสื่อมโทรม ที่มีอยูใน
่ โลก
นี้ เพราะ ตัณหา และ จะ ได้ รับ ส่วน ใน สภาพ ของ พระองค์
5 เพราะ เหตุ นี้ เอง ท่าน จง อุตส่าห์ จน สุ ด กําลัง ที่ จะ เอา
คุณธรรม เพิม
่ ความ เชื่อ เอา ความ รู ้ เพิม
่ คุณธรรม 6 เอา
ความเหนี่ ยวรัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความ
เหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่ เป็น อย่างพระเจ้า เพิม
่ ความอดทน
7 เอาความรัก ฉั น พี่ น้องเพิม
่ การที่ เป็น อย่างพระเจ้า และ
เอา ความ รัก คน ทัว่ ไป เพิม
่ ความ รัก ฉั น พี่น้ อง 8 เพราะ ถ้า
มี ใจ อย่าง นั ้น อยู่ ใน ท่าน ทัง้ หลาย พร้อม บริบูรณ์แล้ว ก็จะ
กระทํา ให้ ท่าน ไม่เกียจ คร้าน หรือ ไร้ ผล ใน ความ รู แห่
้ ง พระ
9
เยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เพราะว่า ผู้ ใดที่ ขาด
สิง่ เหล่านี้ ก็เป็นคนตาบอดตาสัน
้ และลืมไปว่าตนได้รบ
ั การ
10
ชําระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั ้นเสียแล้ว เพราะฉะนั ้น
พี่น้ องทัง้ หลาย จงยิงอ
่ ุตส่าห์กระทําตนให้เป็นไปตามที่พระ
เจ้าทรงเรียก และทรงเลือกท่านไว้แล้วนน
ั ้ เพราะว่าถ้าท่าน
ประพฤติเช่น นั ้น ท่าน จะ ไม่ สะ ดุดล้ม เลย 11 ด้วย ว่า อย่าง
นั ้น ท่าน ทัง้ หลาย จะ มีสิทธิสมบูรณ์ ที่จะเข้า ใน อาณา จักรนิ
รัน ดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ย
ให้ รอดของเรา 12 เหตุฉะนั ้น ถึง แม้ว่า ท่านจะรู ้ และตังม
้ ัน
่
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คงอยู่ ในความจริง ที่ ท่านรับ แล้วนนก
ั ้ ็ดี ข้าพเจ้า ก็ไม่ละเลย
ที่ จะ เตือน สติ ท่าน ทัง้ หลาย เสมอ ให้ ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้
13 ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพลับพลานี้ ข้าพเจ้าเห็น
สมควรที่จะเตือนสติท่านทัง้ หลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่า
นี้ 14 เพราะข้าพเจ้า รู ว่้ า อีกไม่ ชา้ ข้าพเจ้า ก็ จะต้องสละทิง้
พลับพลาของข้าพเจ้า ไป ดัง ที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น
เจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร
ยิง่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า จะ อุตส่าห์ กระทํา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย
ระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ เสมอเมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว 16 เพราะว่า
เมื่อเราได้สําแดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึงฤทธิเ์ ดชของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และการที่พระองค์จะ
เสด็จ มานั ้น เราไม่ได้คล้อยตามนิ ยายที่ เขาคิด แต่ง ไว้ ด้วย
ความ เฉลียว ฉลาด แต่เรา ได้เห็ นอา นุ ภาพ ของ พระองค์
ด้วย ตา ของ เรา เอง 17 เพราะ ว่า คราว เมื่อ พระองค์ได้ทรง
รับ เกียรติ และ สง่า ราศี จาก พระเจ้า พระ บิดา เมื่อ พระ
สุรเสียง จาก สง่า ราศี อัน ยิง่ ใหญ่ได้มา ถึง พระองค์ ตรัส
แก่พระองค์ว่า “ท่าน ผู้นี้ เป็น บุตร ที่รก
ั ของ เรา เรา ชอบใจ
18
ท่านผู้นี้ มาก” และเราก็ได้ยินพระสุรเสียงนี้ มาจากสวรรค์
ในครัง้ ที่ เราได้อยูกั
่ บ พระองค์ที่ภูเขาอัน บริสุทธิ์นั ้น 19 และ
เรามีคํา พยากรณ์ ที่แน่ นอนยิง่ กว่า นั ้นอีก จะเป็นการดี ถ้า
ท่าน ทัง้ หลาย จะ ถือ ตาม คํา นั ้น เสมือน แสง ประทีป ที่ ส่อง
สว่างในที่มืด จนกว่า แสงอรุ ณ จะขึ้น และดาวประจํา รุ ง่ จะ
ผุด ขึ้น ใน ใจ ของ ท่าน ทัง้ หลาย 20 จง รู ข้
้ อนี้ก่อน คือ ว่า คํา
พยากรณ์ ทุกคําที่จารึกไว้ในพระคัมภีรแล้
์ ว ไม่มีใครตีความ
21
ได้ตามลําพังใจของตนเอง ด้วยว่าคําพยากรณ์ ในอดีตนัน
้
ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิของ
์
15
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พระเจ้าได้กล่าวคําตามที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจ
เขา

2

ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง
1 แต่ว่า ได้มีผู้พยากรณ์ เท็จ ท่ามกลางประชาชนทัง
้ หลาย
ด้วย เช่นเดียวกับทจ
ี่ ะมีอาจารย์เท็จท่ามกลางท่านทัง้ หลาย
ผู้ซึ่ง จะ แอบ เอา ลัทธิที่ออก นอก ลู่ นอก ทาง อัน จะ นํา ไป สู่
ความหายนะเข้า มาด้วย และจะปฏิเสธองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ผู้ได้ทรงไถ่ เขาไว้ และจะนํา ความพินาศอย่างฉั บ พลัน มา
ถึง ตนเอง 2 จะมี หลายคนประพฤติ ตามทางแห่ง การสาป
แช่งของเขา และเพราะคนเหล่านั ้นเป็นเหตุ ทางแห่งความ
จริง จะ ถูก กล่าว ร้าย 3 และ ด้วย ความ โลภ เขา จะ กล่าว คํา
ตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้ หลาย การลงโทษคนเห
ล่านั ้นที่ได้ถูกพิพากษานานมาแล้ว จะไม่ เนิ น ช้า และความ
หายนะ ของ เขา ก็ จะ ไม่ หลับ ไหล ไป 4 เพราะ ว่า ถ้า พระเจ้า
ไม่ได้ทรง ยกเว้น พวก ทูต สวรรค์ที่ได้ทําบาป นั ้น แต่ได้ทรง
ผลัก เขา ลง ไป สู่นรก และ ได้ มัด เขา ไว้ ด้วย เครือ
่ ง จองจํา
แห่ง ความมืด คุมไว้จนกว่า จะถึง เวลาทรงพิพากษา 5 และ
ไม่ได้ทรง ยกเว้น มนุษย์ โลก ครัง้ โบราณ แต่ได้ทรง ช่วย โน
อาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับ คนอื่นอีก เจ็ด คนให้รอด
เมื่อ คราว ที่พระองค์ได้ทรง บันดาล ให้ นํ้า ท่วม โลก ของ คน
อธรรม 6 และ ได้ ทรง ลง โทษ เมือง โส โดม และ เมือง โก โม
ราห์ให้พินาศเป็น เถ้า ถ่าน เพื่อ ให้เป็น ตัวอย่างแก่ คนต่อ ไป
ที่ จะประพฤติชัว่ 7 และได้ ทรงช่วยโลทผู้ ชอบธรรมให้รอด
ผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติ ลามกของคน
ชัว่ เหล่า นั ้น 8 (ด้วย ว่า คน ชอบ ธรรม นั ้น ซึ่ง ได้ อาศัย อยู่
ใน ท่ามกลาง เขา เหล่า นั ้น เมื่อ ท่าน ได้เห็น และ ได้ยิน จิต
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ใจ ที่ ชอบ ธรรม ของ ท่าน ก็เป็น ทุกข์เป็นร้อ นทุก วันๆ เพราะ
การประพฤติ ชว
ั ่ ของคนเหล่า นั ้น) 9 องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
ทราบวิธที
ี ่จะช่วยคนที่ ตามทางของพระเจ้า ให้ รอดพ้น จาก
การทดลองต่างๆ และทรงทราบวิธที
ี ่จะรักษาคนอธรรมไว้
จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
สัญญลักษณ์ บางอย่างของผู้พยากรณ์ เท็จ

10

โดยเฉพาะคนเหล่านั ้นที่ ปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง ใน
ราคะตัณหาแห่งความโสโครก และหมิน
่ ประมาทผู้ใหญ่ที่มี
อํานาจ คน เหล่า นี้ ทะนง ตน และ ประพฤติตาม อําเภอ ใจ
เขา ไม่ สะทก สะท้าน ที่ จะ กล่าว ประณาม ผู้ที่มีบรรดาศักดิ์
11 แต่ฝ่าย ทูต สวรรค์แม้ว่ามีฤทธิและ
กําลัง มากกว่า ก็หา
์
ได้กล่าวประณามคนเหล่านั ้นหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้
เป็นเจ้าไม่ 12 แต่ว่าคนเหล่านั ้นเป็นเหมือนสัตว์เดียรัจฉาน
ที่ ปราศจาก ความ คิด เป็น สัตว์ที่ทํา ตาม สัญชาตญาณ เกิ
ดมา เพื่อ ถูก จับ และ ถูก ฆ่า เขา กล่าว ประณาม สิง่ ที่ เขา
ไม่เข้า ใจ เลย เขา จะ ต้อง พินาศ ใน การ ชัว่ ร้าย ของ ตนเอง
13 และจะรับ บําเหน็ จ แห่ง การอธรรม เหมือนคนที่ ถือ การ
เสเพลเฮฮาในเวลากลางวัน เป็น ความเพลิดเพลิน เขาด่าง
พร้อย และ มลทิน และ ประพฤติ การ เสเพล เฮฮา ด้วย การ
หลอก ลวง ของ ตนเอง เมื่อ กําลังกิน เลี้ยง รวม กับท่า นทัง้
หลาย 14 ตา เขา เต็ม ไป ด้วย ความ ปรารถนา แห่ง การ ล่วง
ประเวณี และเขาหยุด กระทํา บาปไม่ได้เลย เขาวางกับดัก
คน ที่มีจิต ใจ ไม่มัน
่ คง เขา มี ใจ ชินกับ การ โลภ เขา เป็น ลูก
แห่งความสาปแช่ง 15 เขาสละทิง้ ทางถูกต้อง หลงไปในทาง
ผิด ดําเนิ น ตามทางของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ ผู้ที่ชอบ
บําเหน็ จแห่งการอธรรม 16 แต่บาลาอัมก็ได้ถูกติ เพราะการ
ที่ เขา ได้ กระทํา ความ ชัว่ ช้า นั ้น ลา ใบ้ ตัวนั ้ นพูด เป็น ภาษา
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มนุษย์ และได้ ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่ ของศาสดาพยากรณ์
คน นั ้น 17 คน เหล่า นี้ เป็น บ่อ ที่ไร้นํ้า เป็น เมฆ ที่ถูก พายุ พัด
ไป ทรง เตรียม หมอก แห่ง ความ มืด ทึบ ไว้แล้ว สําหรับ คน
เหล่า นั ้น เป็น นิ ตย์ 18 เพราะว่า เขาพูด เย่อ หยิง่ อวดตัว และ
เขา ใช้ ความ ปรารถนา แห่ง เนื้ อ หนั งกับ ความ กําหนั ด เพื่อ
จะล่อลวงคนทัง้ หลายที่ กําลัง หนี ไปจากคนเหล่านั ้นที่ หลง
ประพฤติผิด 19 เขาสัญญาว่า จะให้ คนเหล่า นั ้น พ้น จากการ
เป็นทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความหายนะ เพราะ
ว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิง่ ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่ นั ้น
ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ

20

เพราะ ว่า ถ้า หลัง จาก ที่ เขา พ้น จาก สรรพ มลทิน ของ
โลกนี้ แล้ว ด้วยการที่ เขารู เก
้ ี่ย วกับ พระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า และ พระ ผู้ ช่วย ให้รอด เขา กลับ เกี่ยวข้อง และ
พ่ายแพ้แก่การชัวน
ั ้ ีก บัน
้ ปลายของเขาก็กลับ ชัว่ ร้ายยิง่
่ นอ
21
กว่า ตอน ต้น
เพราะ ว่า ถ้า เขา ไม่ได้รู จั
้ ก ทาง ชอบ ธรรม
นั ้น เสีย เลยก็ ยงั จะดี กว่า ที่ เขาได้รู แล้
้ ว แต่กลับ หัน หลัง ให้
พระบัญญัติอัน บริสุทธิ์ที่ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขานั ้น
22 พฤติกรรม ได้เกิดกับ เขา ตาม สุ ภาษิ ต ซึ่ง เป็ น ความ จริง
ว่า “สุนัข ได้กลับกิน สิง่ ที่ มัน สํารอก ออก มา แล้ว และ สุกร
ที่ได้ชําระล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก”
1

3

บัดนี้ พวก ที่รัก นี่ เป็น จด หมาย ฉบับที่ สอง ที่ ข้าพเจ้า
ได้เขียนถึง ท่าน ทัง้ หลาย และในจดหมายทัง้ สองฉบับนัน
้
2
ข้าพเจ้า ได้ สะกิด ใจอัน บริสุทธิ์ ของท่านให้ระลึก เพื่อ ท่าน
ทัง้ หลายจะได้ใส่ใจถ้อยคําทัง้ หลายที่ พวกศาสดาพยากรณ์
อัน บริสุทธิ์ได้กล่าว ไว้เมื่อ ก่อน และ คํา บัญชา ของ เรา ทัง้
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หลายพวกอัครสาวกขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ย
ให้รอด
3

คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา

จง รู ข้
้ อนี้ก่อน คือ ใน วัน สุดท้าย คน ที่ ชอบ เยาะ เย้ย จะ
เกิด ขึ้น และ ดําเนิ น ตามใจ ปรารถนา ชัว่ ของ ตน 4 และ จะ
ถาม ว่า “คํา ที่ ทรง สัญญา ไว้ ว่า พระองค์ จะ เสด็จ มา นั ้น
อยูที
่ ่ไหน เพราะว่า ตัง้ แต่ บรรพบุรุษ หลับ ล่วงไปแล้ว สิ่ง ทัง้
ปวง ก็เป็น อยูเหมื
่
อน ที่ได้เป็น อยูตั
่ ง้ แต่เดิมท รง สร้าง โลก”
5 เพราะว่าเขาแกล้งลืมข้อนี้ เสีย คือโดยคําตรัสของพระเจ้า
ฟ้า สวรรค์ได้อุบัติขึ้น ตัง้ แต่โบราณ และ แผ่น ดิน โลก จึง ได้
บังเกิดขึ้นแยกออกจากนํ้าและท่ามกลางนํ้า 6 โดยเหตุเหล่า
นั ้น พระองค์จึง ได้ ทรง บันดาล ให้ นํ้า มา ท่วม ทําลาย โลก
ที่มีอยูใน
่ เวลา นั ้น 7 แต่ว่า ท้องฟ้า อากาศ และ แผ่น ดิน โลก
ที่อยูเดี
่ ย
๋ ว นี้ พระองค์ทรง เก็บงํา ไว้ โดย คํา ตรัสนัน
้ สําหรับ
ให้ ไฟ เผา คือ เก็บ ไว้ จนถึง วัน ทรง พิพากษา และ วัน พินาศ
แห่ง บรรดาคนอธรรม 8 แต่พวกที่รัก อย่า ลืม ข้อ นี้ เสีย คือ
วัน เดียว ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า เป็น เหมือน กับ พันปี และ
พันปีก็เป็นเหมือนกับวันเดียว 9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรง
เฉื่ อยช้า ในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิด
นั ้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้ เพราะเห็น แก่ เรา
ทัง้ หลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หน่งึ ผู้ใดพินาศ
เลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า

10

แต่ว่าวัน ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า นั ้น จะ มา ถึง เหมือน
อย่าง ขโมย แอบ ย่อง มา ใน เวลา กลาง คืน และ ใน วัน นั ้น
ท้องฟ้า จะ ล่วง เสีย ไป ด้วย เสียง ที่ ดังกึกก้อง และ โลก ธาตุ
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จะ สลาย ไป ด้วย ความ ร้อน อัน แรง กล้า และ แผ่น ดิน โลก
กับ การ งาน ทัง้ ปวง ที่มีอยูใน
่ นั ้น จะ ต้อง ไหม้ เสีย สิน
้ ด้วย
11 เมื่อ เห็น แล้วว่า สิง
่ ทัง้ ปวง จะ ต้อง สลาย ไป หมด สิน
้ เช่น
นี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็น คนเช่น ใดในชีวต
ิ ที่บริสุทธิและ
์
ที่ เป็น อย่าง พระเจ้า 12 คอยท่า และ เร่ง ที่ จะ ให้ วัน ของ
พระเจ้า มา ถึง เมื่อ ไฟ จะ ติด ท้องฟ้า อากาศ ให้ ละลาย ไป
และโลกธาตุ จะละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่ 13 แต่ว่า ตามพ
ระ สัญญา ของ พระองค์นั ้น เรา จึง คอย ท้องฟ้า อากาศ ใหม่
และ แผ่น ดิน โลก ใหม่ ที่ซึ่ง ความ ชอบ ธรรม จะ ดํารง อยู่
14 เหตุฉะนั ้น พวก ที่รัก เมื่อ ท่าน ทัง
้ หลาย ยัง คอย สิง่ เหล่า
นี้ อยู่ ท่าน ก็ จง อุตส่าห์ให้พระองค์ทรง พบ ท่าน ทัง้ หลาย
อยูเป็
่ นสุข ปราศจาก มลทิน และ ข้อ ตําหนิ 15 และ จง ถือว่า
การ ที่องค์พระ ผู้ เป็น เจ้าของ เรา ทรง อด กลัน
้ พระทัย ไว้
นาน นั ้น เป็นการ ช่วย ให้รอด ดัง ที่เปาโล น้ อง ที่รก
ั ของ เรา
ได้เขียน จดหมาย ถึง ท่าน ทัง้ หลาย ด้วย ตาม สติ ปัญญา
ซึ่ง พระองค์ได้ทรง โปรด ประทาน แก่ ท่าน นั ้น 16 เหมือน ใน
จดหมายของท่านทุก ฉบับ ท่านได้กล่าวถึง เหตุการณ์ เหล่า
นั ้น และในจดหมายนั ้นมบ
ี างข้อที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทัง้ หลาย
ที่ไม่ ได้เรียนรู และไม่
้
แน่ นอนมัน
่ คงนั ้น ได้เปลี่ยนแปลงเสีย
เหมือน เขา ได้เปลี่ยน แป ลงข้ออ่น
ื ๆ ใน พระ คัมภีร ์ จึง เป็น
17
เหตุกระทําให้ตัวพินาศ เพราะเหตุนั ้น พวกที่รัก เมื่อท่าน
ทัง้ หลายรู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็ จงระวัง ให้ดี เกรงว่า ท่าน
อาจจะหลงไปกระทํา ผิด ตามการผิด ของคนชัว่ และท่าน
ทัง้ หลายจะสูญเสียความหนั กแน่ นมัน
่ คงของท่าน 18 แต่ขอ
ท่านทัง้ หลายจงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู เก
้ ี่ยวกับ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้รอดของ
เรา สง่า ราศี จงมีแด่พระองค์ทัง้ ในปัจจุบัน นี้ และตลอดไป
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