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จดหมายฝากฉบับทีสอง
ของท่านเปโตร
บทนํา: จดหมายฝากฉบับที สองของท่ านเปโตรอาจถูกเขียนขึน หลังจากฉบับแรก 6 ปี
หรื อในประมาณปี ค.ศ. 66 ขณะที 1 เปโตรพูดถึงความทุกข์ ลาํ บากทีจะเกิดขึน ในคริ สตจักร 2
เปโตรกลับพูดถึงยุคสุ ดท้ ายที กาํ ลังใกล้ เข้ ามา การละทิ ง ความจริ งซึ งกําลังก่ อตัวขึน แล้ ว และการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์ ขณะที 1 เปโตรพูดถึงการดําเนินชี วิตคริ สเตียน 2 เปโตรกลับพูด
ถึงการกัดเซาะของความจริ ง (การละทิ ง ความจริ ง) และการสิ นสุดของยุคสมัยนี 
*****
ภาพรวมของ 2 เปโตร 1: ในข้ อ 1-4 เปโตรพูดถึงความจริ งที ว่าการได้ ความรู้ จากพระ
วจนะของพระเจ้ าช่ วยให้ เราเข้ าใจพระสัญญาต่ างๆของพระเจ้ าและได้ เข้ าส่ วนในพระลักษณะ
ของพระองค์ จากนันเปโตรได้ นาํ เสนออุปนิสัยฝ่ ายวิญญาณเจ็ดประการทีเราควรมีในชี วิต
คริ สเตียนของเรา ทังหมดนีน าํ มาซึ งความเป็ นผู้ใหญ่ ฝ่ายวิญญาณ
ในส่ วนที เหลือของบทนี  เปโตรนําเสนอความคิดในลําดับที น่าสนใจยิง ท่ านตระหนักดี
ถึงอิทธิ พลและสิ ทธิ อาํ นาจในฐานะเป็ นอัครสาวกของท่ าน ท่ านทราบดีด้วยว่ าวันเวลาของท่ าน
นันเหลืออยู่ไม่ มากแล้ ว ท่ านทบทวนให้ ฟังว่ าท่ านและอัครสาวกคนอืนๆได้ เป็ นประจักษ์ พยาน
ถึงการรั บใช้ และการฟื  นคืนพระชนม์ ของพระคริ สต์ อย่างไรก็ตาม ท่ านกล่ าวต่ อไปว่ ามีสิงที
แน่ นอนยิงกว่ านันเสี ยอีก และนัน คือพระวจนะของพระเจ้ าที เป็ นลายลักษณ์ อักษร นอกจากนี 
ท่ านยังให้ คาํ บรรยายทีชัดเจนทีสุดเกียวกับการดลใจเท่ าทีพบในพระคัมภีร์อีกด้ วย
2 ปต 1:1

ในคําขึ-นต้นของท่าน เปโตรเรี ยกตัวเองว่า ผู้รับใช้ และ อัครสาวก ของ

พระเยซูคริ สต์ ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้ และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เรียน ท่ านทั&งหลายทีไ( ด้ รับ

ความเชื(ออันประเสริฐอย่ างเดียวกันกับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้ าและพระเยซูคริสต์
พระผู้ช่วยให้ รอดของเราทั&งหลาย คําทีแปลว่า ผู้รับใช้ (ดออูลอส) เกือบจะสื อความหมายว่า ทาส
โดยบ่งบอกถึงการยอมอยูใ่ ต้อาํ นาจความเป็ นเจ้าเหนือหัวของนายของตน อัครสาวกในพระ
คัมภีร์ใหม่เป็ นผูท้ ีได้รับการทรงเรี ยกโดยเฉพาะจากพระเยซูคริ สต์เพือ ทีจะประกาศข่าวประเสริ ฐ
นอกจากนี- อัครสาวกก็เป็ นประจักษ์พยานถึงการฟื- นคืนพระชนม์ของพระคริ สต์ดว้ ย น่าสังเกตว่า
ความเชือของเราถูกเรี ยกว่า ประเสริ ฐเพราะมันเป็ นเช่นนั-นจริ งๆ ให้เราสังเกตด้วยว่าความชอบ
ธรรมของพระเจ้าถูกเอ่ยถึง เพราะพระองค์ทรงชอบธรรมจริ งๆ
ข้อนี-ยงั สื อถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์อย่างชัดเจนด้วย ถึงแม้วา่ ในภาษาอังกฤษ
คําพูดนี-อาจสื อไม่ชดั เจนมากนัก แต่ในต้นฉบับทีถูกรับมา (Received Text) วลีน- ีอ่านตรงตัวได้
ว่า ‘ความชอบธรรมของพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดของเรา พระเยซูคริ สต์’ พระเยซูคริ สต์ทรง
ถูกเรี ยกอย่างเจาะจงว่าพระเจ้าและพระผูช้ ่วยให้รอดเช่นกัน เมือต้องรับมือกับพวกพยานพระยะ
โฮวา ข้อนี-กบ็ อกชัดเจนถึงความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์
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เปโตรกล่าวต่อไปว่า ขอพระคุณและสั นติสุขจงเพิม( พูนแก่ท่านทั&งหลาย

โดยรู้ จักพระเจ้ าและพระเยซูองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา การทูลขอพระคุณและสันติสุขของ
พระเจ้าในรู ปของคําทักทายปรากฏในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึงในจดหมายฝากส่ วนใหญ่ของพระ
คัมภีร์ใหม่ ให้เราสังเกตว่าสําหรับคริ สเตียนแล้ว พระคุณของพระเจ้าและสันติสุขของพระองค์
ถูกเพิมพูน “โดยรู ้จกั พระเจ้าและพระเยซูองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” กล่าวอีกนัยหนึงเมือเราเรี ยน
พระวจนะของพระเจ้าและก่อเกิดเป็ นความเข้าใจในพระวจนะนั-น พระคุณและสันติสุขของ
พระเจ้าทีมีต่อเราก็จะถูกเพิม พูนขึ-น นีจึงเป็ นเหตุผลสําคัญทีเราควรศึกษาพระวจนะของพระเจ้า
เป็ นประจําทุกวัน นอกจากนี-คาํ ทีแปลว่า รู้ จัก (เอะพิกโนซิ ส) ก็มีความหมายว่า ‘ความรู ้ทีถกู ต้อง
และแม่นยํา’ ยิง ความรู ้ของเราเกียวกับพระวจนะของพระเจ้าถูกต้องมากเท่าไร เราก็จะยิง มีความ
เข้าใจเกียวกับมันมากขึ-นเท่านั-น ปั ญญาสําหรับการดําเนินชีวติ ในแต่ละวันก็มาจากการนี-เอง
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ด้ วยเห็นแล้วว่ าฤทธิ4เดชอันศักดิ4สิทธิ4ของพระองค์ ได้ ให้ สิ(งสารพัดแก่เราที(

จะให้ มชี ีวติ และทางทีเ( ป็ นอย่ างพระเจ้ า โดยรู้ จักพระองค์ ผู้ได้ ทรงเรียกเราให้ ถึงสง่ าราศีและ

คุณธรรม น่าสนใจทีวา่ สิ งสารพัดทีให้มีชีวติ และทางทีเป็ นอย่างพระเจ้ามาโดยทางความรู ้เกียว
กับพระองค์ อีกครั-งทีคาํ ทีแปลว่า รู้ จัก (เอะพิกโนซิ ส) มีความหมายว่า ‘ความรู ้ทีถูกต้องและ
แม่นยํา’ คนมากมายเหลือเกินมีความรู ้เกียวกับพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์แบบผิวเผิน
และว่างเปล่า นัน จึงเป็ นเหตุทีวา่ ทําไมเปาโลถึงเขียนไว้วา่ “จงหมัน ศึกษาค้นคว้าเพือสําแดง
ตนเองให้เป็ นทีชอบพระทัยพระเจ้า” (2 ทิโมธี 2:15)
2 ปต 1:4

เปโตรแสดงความคิดอันซับซ้อนของท่านต่อไป ด้ วยเหตุเหล่านี& (ความ

หมายตรงตัวคือ ‘โดยทางสิ งเหล่านี-’ คือ โดยทางความรู ้เกียวกับพระองค์และความเข้าใจอัน
แม่นยําเกียวกับพระวจนะของพระองค์) พระองค์ จงึ ได้ ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและ
ใหญ่ ยงิ( แก่เรา เมือเราได้มารู ้จกั และเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าอย่างถูกต้อง เราก็จะได้เห็นถึง
พระสัญญาอันประเสริ ฐและใหญ่ยงิ น่าสนใจทีคาํ ทีแปลว่า ใหญ่ ยงิ( (เมะกิสตา) มาจากคํากรี ก
เมะกา กล่าวอีกนัยหนึง มีพระสัญญาต่างๆทีใหญ่ โตมโหฬารซ่อนอยูใ่ ห้เราในพระวจนะของ
พระองค์เมือเราทําความคุน้ เคยกับพระคัมภีร์
นอกจากนี-พระสัญญาเหล่านี-กถ็ ูกเรี ยกว่า ประเสริ ฐ คํานี-ถูกใช้เพือบรรยายถึงอัญมณี อันมี
ค่ า (คือ มีค่ามาก) คํานี-ถูกใช้โดยเปโตรหลายต่อหลายครั-งตอนทีท่านพูดถึง “ความเชืออัน
ประเสริ ฐยิง ของเรา” (1 เปโตร 1:7 และ 2 เปโตร 1:1), “พระโลหิตอันมีราคามาก” ของพระ
คริ สต์ (1 เปโตร 1:19) และตรงนี- “พระสัญญาอันประเสริ ฐ” พระคัมภีร์เต็มไปด้วยพระสัญญา
ต่างๆและพระสัญญาเหล่านั-นก็มีค่ามากจริ งๆ พระสัญญาเหล่านี-ช่วยให้เราเข้าใจและช่วยเหลือ
เราในเรื องต่างๆของชีวติ
ท่านกล่าวต่อไปว่า เพือ( ว่ าด้ วยพระสัญญาเหล่านี& ซึงมาจากความรู ้เกียวกับพระองค์ (นัน
คือ เข้าใจพระวจนะของพระองค์) ท่ านทั&งหลายจะพ้นจากความเสื( อมโทรมทีม( อี ยู่ในโลกนีเ& พราะ
ตัณหา และจะได้ รับส่ วนในสภาพของพระองค์ คําทีแปลว่า รับส่ วน (คอยโนนอส) มีความหมาย
ว่า ‘หุน้ ส่ วน’ หรื อ ‘สามัคคีธรรม’ ถึงแม้วา่ เราได้รับพระวิญญาณของพระเจ้าแล้วในการทีเรา
บังเกิดใหม่ แต่เปโตรก็สอนอย่างชัดเจนว่าเราเริ มทีจะมีสามัคคีธรรมกับสภาพของพระเจ้าผ่าน
ทางพระสัญญาต่างๆอันประเสริ ฐของพระองค์ (คือ พระวจนะของพระองค์) กล่าวอีกนัยหนึง

เมือเราเติบโตขึ-นในพระวจนะนั-น เราก็เริ มทีจะเป็ นเหมือนพระองค์ทีละน้อยๆ เราเริ มทีจะมี
พระทัยของพระคริ สต์ (1 โคริ นธ์ 2:16) เราจึงกลายเป็ นผูม้ ีส่วนในสภาพของพระเจ้าโดยได้พ้น
จากความเสื( อมโทรมที(มอี ยู่ในโลกนีเ& พราะตัณหา
น่าสังเกตว่าสิ งทีมีอยูใ่ นโลกเป็ นสิ งเสื อมทราม ความเสื อมทรามนี-ส่วนใหญ่แล้วมาโดย
ทางตัณหา น่าสนใจอีกว่าคําทีแปลว่า พ้น (อาพอเฟะอูโก) ก็แปลได้ดว้ ยว่า ‘หนี’ ไม่วา่ จะใน
กรณี ใด เมือเราไปหาพระวจนะของพระเจ้าและศึกษาพระสัญญาต่างๆ โดยการนั-นเราก็กลาย
เป็ นผูม้ ีส่วนในสภาพของพระเจ้า เราก็จะหนีจากความเสื อมทรามซึงอยูใ่ นโลก ดู สดุดี 119:9,11
2 ปต 1:5

หลังจากได้เกริ นนําไปเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว เปโตรจึงให้คาํ กําชับแรก

เพราะเหตุนีเ& องท่านจงอุตส่ าห์ จนสุ ดกําลังทีจ( ะเอาคุณธรรมเพิม( ความเชื(อ เอาความรู้ เพิม(
คุณธรรม นอกจากพระสัญญาต่างๆอันมีค่าประเสริ ฐซึงได้ทรงประทานให้แก่เราแล้ว ซึงช่วยให้
เราสามารถหนีจากความเสื อมทรามในโลกได้ ท่านก็สังว่า บัดนี-จงเพิมคุณสมบัติต่างๆเหล่านี-เข้า
กับชีวติ ของท่านทั-งหลายด้วย คําทีแปลว่า เพิม( (เอะพิคอเรเกะโอ) อยูใ่ นรู ปของคําสังและมีความ
หมายเพิมเติมว่า ‘จัดหาให้’ หรื อ ‘ตกแต่ง’ นอกจากนี-เราต้องอุตส่ าห์ ในการทําเช่นนั-นด้วย คําที
แปลเช่นนั-น (สปออูเด) เป็ นคําทีตรงข้ามกับ ขี-เกียจ หรื อ หย่อนยาน มันมีความหมายตรงตัวว่า
‘รี บเร่ งทําการ’ กล่าวอีกนัยหนึง เราต้องหมัน เพิมคุณสมบัติเหล่านี-เข้าไป จงทําเสี ยเดีdยวนี-เลย จง
รี บเพิมเป็ นสองเท่า อย่าชักช้า
คุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณประการแรกทีตอ้ งเพิมเข้าไปคือ (1) คุณธรรม คําทีแปลเช่นนั-น
(อาเระเท) มีความหมายว่า ‘ความเป็ นเลิศทางศีลธรรม’ คําพูดทีบรรยายถึงความจริ งข้อนี-อาจเป็ น
‘เขาเป็ นคนดี’, ‘เขามีอุปนิสัยทีแข็งแรง’ หรื อ ‘เขาเป็ นคนทีซือสัตย์ ’
คุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณทีตอ้ งเพิมเข้าไปอันต่อมาคือ (2) ความรู้ นีไม่ได้หมายถึงความรู ้
โดยทัว ๆไปเท่านั-น (ถึงแม้ไม่มีอะไรผิดกับมันก็ตาม) แต่หมายถึงความรู ้เกียวกับสิ งต่างๆของ
พระเจ้า (คือ พระวจนะของพระเจ้า) คําๆนี- (กโนซิ ส) หมายถึง ความรู ้ในทางทฤษฎีซ ึงแตกต่าง
จากความรู ้ในทางปฏิบตั ิ กล่าวอีกนัยหนึง เราต้องศึกษาอย่างสมําเสมอเพือเพิม พูนความรู ้และ
ความเข้าใจของเราเกียวกับสิ งต่างๆของพระเจ้า

2 ปต 1:6

จากนั-นเราต้องเพิม ความเชือของเราด้วย (3) ความเหนี(ยวรั&งตน คําทีแปล

เช่นนั-น (เอ็กคราเทะเอีย) มีความหมายง่ายๆว่า วินยั ในตัวเอง มันหมายถึงการมีวนิ ยั ในตัวเองใน
เรื องอาหารทีเรารับประทาน อารมณ์ เนื-อหนัง ทัศนคติ ความรู ้สึก และความปรารถนาต่างๆของ
เรา การมีวนิ ยั ในตัวเองเป็ นแรงขับดันภายในทีทาํ ให้เราทําสิ งทีเราควรกระทําแทนทีจะทําสิ งที
เราอยากทํา มันคือการแสดงออกเป็ นการกระทําของหลักการเรื องความชอบธรรม
จากนั-นเราต้องเพิมความเชือของเราด้วย (4) ความอดทน คําทีแปลเช่นนั-น (ฮูพอมอเน)
ไม่ได้หมายถึงการทีเราอดทนในปฏิกิริยาของเราทีมีต่อคนโง่ แต่หมายถึงการยึดมัน อย่างอดทน
ในสิ งทีเราควรกระทํา คําเหมือนในปัจจุบนั ของคําๆนี-กค็ งเป็ น หนักแน่น, พากเพียร และสัตย์ซือ
จากนั-นเราได้รับบัญชาให้เพิม (5) การทีเ( ป็ นอย่างพระเจ้ าเพิมเข้ากับความเชือของเรา คํา
ทีใช้ (เอะอูเสะเบะเอีย) สื อถึงความเชือแบบคริ สเตียนทีแท้จริ ง มีคนมากมายทีเคร่ งศาสนาแต่
เพียงภายนอก แต่การทีเป็ นอย่างพระเจ้าสื อถึงอุปนิสัยทีเป็ นตามแบบของพระเจ้าอย่างแท้จริ ง
มันอาจเป็ นขั-วตรงข้ามกับคนเหล่านั-นทีแค่มีสภาพทางของพระเจ้าเท่านั-น พระเจ้า, พระลักษณะ
ต่างๆของพระเจ้า และสิ งต่างๆของพระเจ้าก็ปรากฏชัดเจนในคนทีมีการทีเป็ นอย่างพระเจ้า
2 ปต 1:7

ต่อไปเราได้รับคําสังให้เพิมความเชือของเราด้วย (6) ความรักฉันพีน( ้ อง

คําทีแปลเช่นนั-นคือ ฟิ ลาเด็ลเฟี ย มันสื อถึงความกรุ ณาและความรักทีคริ สเตียนทั-งหลายควรมีต่อ
กันและกัน
สุ ดท้าย เปโตรบัญชาผูค้ นของพระเจ้าให้เพิม (7) ความรักคนทัว( ไป เข้ากับความเชือของ
พวกเขา คําทีแปลเช่นนั-น (อากาเป) เป็ นคําทีพบบ่อยในพระคัมภีร์ซ ึงแปลว่า 'ความรัก' มันสื อถึง
'การเสี ยสละตัวเองเพือคนอืน' ในความรักทีแท้จริ ง เราให้ความสําคัญแก่คนอืนและไม่ใช่ตวั เรา
เอง มันมุ่งเน้นทีคนอืนและไม่ใช่มุ่งเน้นทีตวั เอง มันคือการเสี ยสละตัวเราเองเพือประโยชน์สุข
และความสุ ขของผูอ้ ืน ดู ยอห์น 3:16 และกาลาเทีย 2:20
2 ปต 1:8

เมือผูกรวมทั-งหมดนี-เข้าด้วยกัน อัครสาวกท่านนี-กก็ ล่าวว่า เพราะถ้ ามีใจ

อย่างนั&นอยู่ในท่ านทั&งหลายพร้ อมบริบูรณ์ แล้ว ก็จะกระทําให้ ท่านไม่ เกียจคร้ านหรือไร้ ผลใน
ความรู้ แห่ งพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา ทั-งบริ บทตรงนี-และบริ บทต่อไป ท่านจะพูด

ถึง "สิ งเหล่านี-" (ใจอย่างนั-น) อีกหลายครั-ง ท่านจึงบรรยายว่าถ้าสิ งเหล่ านีม ีบริ บูรณ์ (กําลังเพิม
ทวีข- ึน) ในชีวติ ของเรา เราก็จะไม่ (ก) เกียจคร้ าน คําทีใช้ (อารกอส) มีความหมายว่า 'อยูเ่ ฉยๆ'
หรื อ 'ไร้ประสิ ทธิผล' นียอ่ มไม่ใช่คาํ ชมแน่นอนกับการถูกตราหน้าว่าเป็ นคริ สเตียนทีไร้
ประสิ ทธิผลในการปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
หากสิ งเหล่ านีม ีอยูใ่ นเรา เราก็จะไม่ (ข) “ไร้ผลในความรู ้แห่งพระเยซูคริ สต์องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าของเรา" คุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณเจ็ดประการทีได้กล่าวไปแล้วซึงมาจากความรู ้เกียวกับ
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา (1:2) ควรเกิดผล เราอาจถามได้วา่ "เรากําลังเกิดผลเพือพระเยซูคริ สต์
มากขนาดไหน" หากเราเกิดผลน้อย เราก็ควรตรวจสอบตัวเองเพือดูวา่ เราขาดข้อไหนใน
คุณลักษณะทั-งเจ็ดประการก่อนหน้านั-น ข้อ 5-7 เป็ นกุญแจทีแสดงให้เห็นว่าทําไมบางคนถึงมี
ประสิ ทธิผลในงานของพระเจ้าและทําไมบางคนถึงไร้ประสิ ทธิผล สิ งเหล่ านีท - งั เจ็ดประการเป็ น
สิ งทีสาํ คัญมาก
2 ปต 1:9

เพราะว่ าผู้ใดทีข( าดสิ(งเหล่านีก& เ็ ป็ นคนตาบอดตาสั& น และลืมไปว่ าตนได้ รับ

การชําระจากความผิดบาปเมือ( ก่ อนนั&นเสียแล้ว สิ งเหล่ านีถ ูกพูดถึงอีกครั-ง ผูท้ ีขาดสิ งเหล่ านี 
(คุณสมบัติฝ่ายวิญญาณทั-งเจ็ดประการนั-น) ทีถกู พูดถึงในข้อ 5-7 ก็ตาบอด นีหมายถึงการเป็ นคน
ตาบอดฝ่ ายวิญญาณ นอกจากนี-เขาเป็ นคนตาสั& นด้วย คําทีแปลเช่นนั-น (มูโอพาโซ) เป็ นทีมาของ
คําภาษาอังกฤษ myopia ในข้อนี-เปโตรกล่าวว่าคนเหล่านั-นทีขาดสิ งเหล่ านีก เ็ ป็ นคนตาสั-นฝ่ าย
วิญญาณ และมองไม่เห็นเลยว่าอะไรกําลังเข้ามาใกล้ พวกเขามองไม่ออกเลยถึงพระพรต่างๆของ
พระเจ้าในสวรรค์หรื อการพิพากษาของพระองค์ทีจะมา สุ ดท้ายผูท้ ีขาดคุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณ
ทั-งเจ็ดประการนี-ก็ "ลืมไปว่าตนได้รับการชําระจากความผิดบาปเมือก่อนนั-นเสี ยแล้ว" เมือเรา
ขาดคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณเหล่านี- เราก็จะ (ในระดับปฏิบตั ิ) ลืมไปว่าเรารอดแล้วและมีแนวโน้ม
ทีจะดําเนินชีวติ เหมือนชาวโลก คุณสมบัติเหล่านี-จึงเป็ นสิ งทีสาํ คัญยิง สําหรับชีวติ คริ สเตียน
2 ปต 1:10

เมือเห็นอย่างนี-แล้ว เปโตรจึงให้ขอ้ สรุ ปทีสาํ คัญ เพราะฉะนั&น พีน( ้ องทั&ง

หลาย จงยิง( อุตส่ าห์ กระทําตนให้ เป็ นไปตามที(พระเจ้ าทรงเรียก และทรงเลือกท่ านไว้ แล้วนั&น เรา
ต้องจําไว้วา่ นีอยูใ่ นบริ บทของสิ งทีเพิงกล่าวไปก่อนหน้านี- "การทรงเรี ยกและการทรงเลือก"

ของเราก็เป็ นภาพเปรี ยบถึงความรอดของเรา เปโตรกําลังกล่าวว่า จงขยันขันแข็งในการทําให้
ประสบการณ์แห่งความรอดของพวกท่านเสถียรอยูใ่ นการดําเนินชีวติ แต่ละวัน คําทีแปลว่า
ทําให้ ...เป็ นไป (เบะไบออส) มีความหมายว่า 'เสถียร' มันเป็ นคําสัง ดังนั-นพระวิญญาณบริ สุทธิ;
ทรงบัญชาเราให้ทาํ ให้ชีวติ คริ สเตียนของเราเสถียรโดยการพัฒนาคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณทั-งเจ็ด
ประการนี-ในชีวติ ของเรา เพราะว่ าถ้ าท่านประพฤติเช่ นนั&น ท่ านจะไม่ สะดุดล้มเลย นีคือเคล็ดลับ
ของชีวติ คริ สเตียน เมือเราพัฒนาคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณเหล่านี-ในชีวติ ของเรา พวกมันก็จะ
ป้ องกันเรามิให้ลม้ ลงในความบาป สรุ ปก็คือว่า พวกมันคือ (1) คุณธรรม, (2) ความรู ้, (3) การ
เหนียวรั-งตน, (4) ความอดทน, (5) การทีเป็ นอย่างพระเจ้า, (6) ความรักฉันพีนอ้ ง และ (7) ความ
รักคนทัว ไป
2 ปต 1:11

เปโตรกล่าวต่อไปว่า สิ งเหล่ านี  จะให้เรามีทางเข้าอย่างบริ บูรณ์สู่

อาณาจักรทีจะมา ด้ วยว่าอย่ างนั&นท่ านทั&งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ ทจี( ะเข้ าในอาณาจักรนิรันดร์
ของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ า และพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา นีไม่ได้สือว่าคุณสมบัติเหล่า
นี-นาํ มาซึงความรอด แต่สือว่าสิ งเหล่านี-จะนํามาซึงบําเหน็จและมรดกสักวันหนึงในอาณาจักร
นั-น กล่าวอีกนัยหนึง สิ งเหล่ านีไ ม่เพียงมีประสิ ทธิผลในการปรนนิบตั ิองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตอนนีเท่านั-น แต่พวกมันยังเป็ นการลงทุนแบบหนึงทีจะนํามาซึงผลตอบแทนในนิรันดร์กาลด้วย พวก
มันเป็ นวิธีทีง่ายทีสุดในการสําสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ดู มัทธิ ว 6:19-20
2 ปต 1:12

เปโตรกล่าวต่อไปโดยบอกผูอ้ ่านของท่านว่า ท่านจะไม่ละเลยในการ

เตือนความจําพวกเขาเกียวกับสิ งเหล่ านี  เหตุฉะนั&น ถึงแม้ ว่าท่ านจะรู้ และตั&งมัน( คงอยู่ในความ
จริงที(ท่านรับแล้วนั&นก็ดี ข้ าพเจ้ าก็ไม่ ละเลยทีจ( ะเตือนสติท่านทั&งหลายเสมอให้ ระลึกถึงสิ( งเหล่านี&
ท่านเตือนความจําผูอ้ ่านของท่านต่อไปเกียวกับคุณสมบัติท- งั เจ็ดประการทีถูกพูดถึงไปแล้วก่อน
หน้านี-ในบทนี- พวกเขาทราบเกียวกับสิ งเหล่านั-นแล้ว โดยได้ต- งั มัน คงอยูใ่ นความจริ งแล้ว
อย่างไรก็ตาม การทวนซํ-าๆก็ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้
2 ปต 1:13-14

นอกจากนี- เปโตรตั-งใจว่าจะเตือนความจําผูฟ้ ังของท่านต่อไป

เรื อยๆเกียวกับคุณสมบัติท- งั เจ็ดประการนี-ตราบใดทีท่านมีชีวติ อยู่ ในส่ วนของท่านแล้ว ท่านก็

ทราบว่าอีกไม่นานท่านก็จะได้ไปอยูก่ บั องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ตราบใดทีข( ้ าพเจ้ ายังอาศัยอยู่ใน
พลับพลานี& ข้ าพเจ้ าเห็นสมควรทีจ( ะเตือนสติท่านทั&งหลายให้ ระลึกถึงข้ อความเหล่านี& 14 เพราะ
ข้ าพเจ้ ารู้ ว่า อีกไม่ ช้าข้าพเจ้ าก็จะต้ องสละทิง& พลับพลาของข้ าพเจ้ าไป ดังทีพ( ระเยซูคริสต์ องค์
พระผู้เป็ นเจ้ าของเราได้ ทรงสํ าแดงแก่ข้าพเจ้ าแล้ว
คําทีแปลว่า สมควร (ดิไคออส) เป็ นคําพื-นฐานในพระคัมภีร์ใหม่ทีแปลว่า 'ชอบธรรม'
หรื อ 'ยุติธรรม' การทีท่านพูดถึง "พลับพลานี-" ย่อมเป็ นภาพเปรี ยบทีหมายถึงร่ างกายบนโลกนีและชีวติ ฝ่ ายร่ างกายของท่าน คําทีแปลเป็ น เตือนสติ (ดิเอะเกะอิ โร) มีความหมายพื-นๆว่า 'ปลุก
ให้ตืน' หรื อ 'กระตุน้ ให้ตืนจากหลับ' ท่านตั-งใจทีจะทําเช่นนั-นโดยเตือนความจําพวกเขาถึงสิ ง
เหล่ านีซ  ึงสําคัญยิง นัก เปโตรรู ้วา่ เวลาของท่านเหลือน้อยเต็มทีแล้วไม่วา่ จะโดยการพลีชีพเพือ
ความเชือหรื อเพราะสังขารโรยรา ไม่วา่ จะในกรณี ใด ท่านก็ต- งั ตาคอยการจะได้ไปอยูก่ บั องค์
พระผูเ้ ป็ นเจ้า การทีท่านกล่าวซํ-าๆถึงสิ งเหล่ านี  (คุณลักษณะฝ่ ายวิญญาณทั-งเจ็ดประการทีถูก
บรรยายไว้ในข้อ 5-7) ก็บ่งชี-ถึงความสําคัญอย่างยิง ของสิ งเหล่านี-ในชีวติ คริ สเตียน
2 ปต 1:15

เปโตรจึงตั-งตาคอยความตายของตัวเอง ยิง( กว่ านั&นข้ าพเจ้ าจะอุตส่ าห์

กระทําให้ ท่านทั&งหลายระลึกถึงสิ( งเหล่านีเ& สมอเมือ( ข้ าพเจ้ าตายแล้ว คําทีแปลว่า (ความ)ตาย (เอ็ก
ซอดอส) เป็ นทีมาของคําภาษาอังกฤษ exodus มันมีความหมายเพียงว่า 'การออกเดินทาง' และใน
บริ บทนี-กส็ ื อถึงความตายอย่างชัดเจน ไม่วา่ ความตายของท่านก็มาโดยการพลีชีพเพือความเชือ
หรื อโดยการแก่ตาย ท่านไม่ได้กล่าวไว้ แต่ท่านรู ้วา่ ความตายนั-นอยูไ่ ม่ไกลแล้ว ให้เราสังเกตอีก
ครั-งว่าท่านพูดถึงสิ งเหล่ านี  นัน คือ คุณลักษณะทั-งเจ็ดประการทีถกู เอ่ยถึงในข้อ 5-7 ท่านเน้นอีก
ครั-งว่า “กระทําให้ท่านทั-งหลายระลึกถึงสิ งเหล่านี-เสมอ” เห็นได้ชดั ว่าสิ งเหล่านี-มีความสําคัญ
อย่างยิง เพราะเปโตรพูดถึงพวกมันหกครั-งแล้วในบทนี- โดยยังไม่นบั รวมการพูดถึงคุณลักษณะ
เหล่านี-ครั-งแรกด้วยซํ-า
2 ปต 1:16

คราวนี-อคั รสาวกท่านนี-เปลียนไปพูดถึงใจความหลักของจดหมายฝาก

ฉบับนี-บา้ ง นัน คือ รากฐานแห่งความจริ งปะทะกับการละทิ-งความจริ ง หนึงในคํากล่าวหาของ
ชาวโลกทีไม่เชือจนถึงทุกวันนี-กค็ ือว่า ความเชือของคริ สเตียนเป็ นการหลอกลวงทีชาญฉลาด

พวกชอบเยาะเย้ยกล่าวหาว่าพระเยซูคริ สต์ไม่ได้เป็ นขึ-นจากตายจริ งๆ และหลายสิ งทีคริ สเตียน
เชือก็ไม่ได้เป็ นอะไรมากไปกว่านิทานปรัมปรา เปโตรเผชิญหน้ากับเรื องนี-ตรงๆ เพราะว่ าเมือ(
เราได้ สําแดงให้ ท่านทั&งหลายทราบถึงฤทธิ4เดชของพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าของเรา และ
การทีพ( ระองค์จะเสด็จมานั&น เราไม่ ได้ คล้อยตามนิยายทีเ( ขาคิดแต่ งไว้ ด้วยความเฉลียวฉลาด แต่
เราได้ เห็นอานุภาพของพระองค์ด้วยตาของเราเอง การถอดความคําพูดนี-อาจอ่านได้วา่ ‘เพราะ
เราไม่ได้ติดตามตํานานทีถูกคิดค้นขึ-นมาอย่างชาญฉลาด’
แทนทีจะเป็ นเช่นนั-น เปโตรให้หลักฐานทีมีพลังว่าท่านและอัครสาวกคนอืนๆ “ได้เห็น
อานุภาพของพระองค์ดว้ ยตาของเราเอง” ในศาลพิจารณาคดี ไม่มีคาํ พยานใดทีมีน- าํ หนักมากไป
กว่าประจักษ์พยาน นอกจากนี-เปโตรใช้คาํ สรรพนามพหูพจน์ เรา ไม่ใช่ท่านคนเดียวแต่พวกอัคร
สาวกคนอืนๆก็เป็ นประจักษ์พยานถึงการฟื- นคืนพระชนม์และสง่าราศีของพระเยซูคริ สต์ดว้ ย คํา
ทีแปลว่า อานุภาพ (เมะกาเละอิออเทส) หมายถึง ‘ความยิง ใหญ่’ หรื อ ‘ความตระการตา’ ไม่วา่
จะในกรณี ใด ประจักษ์พยานหลายคนก็เป็ นคําพยานทีเกือบไร้ทีติเลย
2 ปต 1:17

พวกเขาไม่เพียงเป็ นประจักษ์พยานเท่านั-น แต่พวกเขายังได้ยนิ ถึงตําแหน่ง

อันสู งส่ งของพระเยซูมากับหูตวั เองด้วย เพราะว่ าคราวเมือ( พระองค์ ได้ ทรงรับเกียรติและสง่ าราศี
จากพระเจ้ าพระบิดา เมื(อพระสุ รเสี ยงจากสง่ าราศีอนั ยิง( ใหญ่ ได้ มาถึงพระองค์ ตรัสแก่พระองค์
ว่า "ท่านผู้นีเ& ป็ นบุตรทีร( ักของเรา เราชอบใจท่านผู้นีม& าก" เปโตรเล่าย้อนถึงเหตุการณ์อนั น่า
จดจําหลายครั-งในชีวติ ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราซึงตัวท่านและอัครสาวกคนอืนๆได้เป็ น
ประจักษ์พยาน ตอนทีพระเยซูคริ สต์ทรงเริ มพระราชกิจของพระองค์บนโลกนี- พระองค์ทรงรับ
บัพติศมาในแม่น- าํ จอร์แดน ตอนนั-นเอง พระเจ้าพระบิดาได้ตรัสมาจากสวรรค์โดยตรงว่า “ท่านผู ้
นี-เป็ นบุตรทีรักของเรา เราชอบใจท่านผูน้ - ีมาก” (มัทธิ ว 3:17)
เราควรหมายเหตุไว้วา่ คําว่า สง่ าราศีอันยิงใหญ่ ยอ่ มหมายถึงพระเจ้าพระบิดาอย่างไม่ตอ้ ง
สงสัย มันอาจแปลได้ดว้ ยว่า ‘สง่าราศีอนั เปี ยมด้วยอานุภาพ’
2 ปต 1:18

เปโตรกล่าวต่อไปอีกว่า และเราก็ได้ ยนิ พระสุ รเสียงนีม& าจากสวรรค์ ใน

ครั&งทีเ( ราได้ อยู่กบั พระองค์ ทภี( ูเขาอันบริสุทธิ4น&ัน นอกจากนี- พวกอัครสาวกก็ได้ยนิ พระเจ้าพระ

บิดาตรัสจากสวรรค์โดยตรงทีภูเขาแห่งการจําแลงพระกายเมือพระองค์ตรัสอีกครั-งว่า “ท่านผูน้ - ี
เป็ นบุตรทีรักของเรา เราชอบใจท่านผูน้ - ีมาก จงฟังท่านเถิด” (มัทธิว 17:5) คําพูดนี-มีความหมาย
มากจริ งๆ ประการแรก เปโตรและอัครสาวกคนอืนๆได้เห็นและเป็ นประจักษ์พยานถึงการทรง
จําแลงพระกายของพระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงจําแลงพระกายต่อหน้าต่อตาพวกเขาเข้าสู่ สง่าราศี
ทีพระองค์ทรงมีมาตั-งแต่อดีตกาลนิรันดร์และจะทรงมีตลอดไป (นีสือชัดเจนถึงความเป็ น
พระเจ้าของพระคริ สต์) แต่พวกเขาก็ได้ยนิ กับหูตวั เองด้วยตอนทีพระเจ้าพระบิดาทรงให้คาํ
รับรองและทรงอวยพรพระบุตรของพระองค์
เมือรวมกันแล้ว นีกเ็ ป็ นหลักฐานทีมีน- าํ หนัก เปโตรและอัครสาวกคนอืนๆได้เห็น
อานุภาพอันเปี ยมด้วยสง่าราศีของพระเยซูคริ สต์กบั ตาพวกเขาเอง นอกจากนี-พวกเขาก็ได้ยนิ กับ
หูตวั เองด้วยตอนทีพระเจ้าพระบิดาตรัสรับรองพระบุตรของพระองค์
2 ปต 1:19

อย่างไรก็ตาม มีบางสิ งทีมีสิทธิอาํ นาจยิง กว่านั-นเสี ยอีก นัน คือ บันทึกที

เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึงก็คือ พระวจนะของพระเจ้า เปโตรจึงเขียนว่า และเรามีคาํ พยากรณ์ ที(
แน่ นอนยิง( กว่ านั&นอีก จะเป็ นการดีถ้าท่ านทั&งหลายจะถือตามคํานั&น เสมือนแสงประทีปที(ส่อง
สว่ างในทีม( ดื จนกว่ าแสงอรุณจะขึน& และดาวประจํารุ่งจะผุดขึน& ในใจของท่ านทั&งหลาย ให้เรา
สังเกตก่อนอืนว่ามันถูกเรี ยกว่า “คําพยากรณ์ทีแน่นอนยิง กว่านั-นอีก” คําทีแปลว่า ทีแ( น่ นอนยิง(
กว่านั&นอีก (เบะไบออส) มีความหมายว่า ‘เสถียร’, ‘มัน คง’ หรื อ ‘น่าเชือถือ’ ข้อ 20 และ 21 จะ
กล่าวชัดเจนว่านีหมายถึงพระวจนะของพระเจ้าทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนี- เปโตรกล่าว
ต่อไปด้วยว่า “จะเป็ นการดีถา้ ท่านทั-งหลายจะถือตามคํานั-น” มีพระพรทีทรงสัญญาไว้เมือเราเชือ
ฟังพระวจนะของพระเจ้า
เปโตรเปรี ยบพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็ นเหมือนกับแสงสว่างทีส่องในความมืด น่า
สังเกตว่าโลกและยุคทีเราอยูถ่ ูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับความมืด ดู มัทธิว 4:16, ลูกา 1:79, ลูกา
22:53, ยอห์น 1:5, 3:19, 8:12, กิจการ 26:18, 2 โคริ นธ์ 4:6, เอเฟซัส 5:8,11, 6:12, โคโลสี 1:13
และ 1 เปโตร 2:9

จนกว่าจะถึงวันนั-นทีพระเยซูคริ สต์เสด็จกลับมาและทรงสถาปนาอาณาจักรของพระองค์
บนแผ่นดินโลกนี- พระวจนะของพระองค์กเ็ ป็ นแสงสว่างหลักในโลกทีมืดมิดนี- ท่านจึงพูดถึง
เรื องนั-นว่า “จนกว่าแสงอรุ ณจะขึ-น และดาวประจํารุ่ งจะผุดขึ-นในใจของท่านทั-งหลาย” การเสด็จ
กลับมาของพระคริ สต์ถกู เปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับการเริ มต้นวันใหม่ นอกจากนี-พระวจนะของ
พระองค์ทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ถูกเปรี ยบว่าเป็ นเหมือนกับดาวประจํารุ่ งซึงประกาศถึงการมา
ของวันใหม่ ดังนั-นพระวจนะของพระเจ้าจึงเป็ นความสว่างจ้านั-นในท้องฟ้ าอันมืดมิดแห่งโลกนีซึงบอกล่วงหน้าในใจของเราถึงการเสด็จกลับมาขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ““จะเป็ นการดีถา้
ท่านทั-งหลายจะถือตามคํานั-น” พระเยซูคริ สต์ทรงเป็ นความสว่างทีมีชีวติ พระวจนะของ
พระองค์เป็ นความสว่างทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร! จะเป็ นการดีทีเราจะถือตามคํานั-น
2 ปต 1:20

อย่างไรก็ตาม จงรู้ ข้อนี&ก่อน คือว่าคําพยากรณ์ ทุกคําทีจ( ารึกไว้ ในพระ

คัมภีร์แล้ว ไม่ มใี ครตีความได้ ตามลําพังใจของตนเอ
กล่าวง่ายๆก็คือ นีหมายความว่า พระคัมภีร์ไม่ได้มีทีมาจากความคิดส่ วนตัวของใครทั-ง
สิ-น คําทีแปลว่า ตีความ (เอะพิลซู ิ ส) ตามทีบริ บททีตามมาจะเปิ ดเผยให้เห็น ไม่ได้หมายถึงความ
เข้าใจของคนๆหนึงเกียวกับพระคัมภีร์ แต่หมายถึงแหล่ งกําเนิดของพระคัมภีร์มากกว่า ทีมาของ
พระวจนะของพระเจ้าและความเข้าใจในมันก็เป็ นมาจากพระวิญญาณของพระเจ้า
2 ปต 1:21

ด้วยเหตุน- ี อัครสาวกท่านนี-จึงกล่าวว่า ด้ วยว่าคําพยากรณ์ในอดีตนั&นไม่ ได้

มาจากความประสงค์ของมนุษย์ คําทีแปลว่า ในอดีต คือ พอเทะ พระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่
นิทานปรัมปรา มันไม่ใช่แค่บนั ทึกเรื องราวทีคนเล่าสื บๆต่อกันมา พระคัมภีร์ไม่ได้มีตน้ กําเนิด
มาจากผูค้ นในอดีต พระคัมภีร์ไม่ได้ถูกคิดค้นขึ-นโดยมนุษย์ พระคัมภีร์ไม่ได้ถูกส่ งต่อๆกันมา
โดยมนุษย์ พระคัมภีร์ไม่ได้ถกู เก็บรักษาไว้โดยมนุษย์ แต่ พวกผู้บริสุทธิ4ของพระเจ้ าได้ กล่าวคํา
ตามทีพ( ระวิญญาณบริสุทธิ4ได้ ทรงดลใจเขา กุญแจสําคัญก็คือว่าพระวิญญาณบริ สุทธิ;ทรงดลใจผู ้
เขียนพระคัมภีร์หลายท่าน คําทีแปลเช่นนั-น (เฟะโร) มีความหมายว่า ‘นําพา’, ‘ขับเคลือน’, ‘ขน
ย้าย’ คํานี-ถูกผันให้อยูใ่ นรู ปประธานถูกกระทํา ความหมายตรงนี-กค็ ือว่า ผูเ้ ขียนพระคัมภีร์หลาย
ท่านถูกนําพาไปในความคิดของพวกเขาโดยพระวิญญาณบริ สุทธิ; นีเป็ นข้ออมตะในพระคัมภีร์

ในอธิบายหลักการเรื องการดลใจ พระวิญญาณของพระเจ้าทรงมีอิทธิพลต่อจิตใจของผูเ้ ขียนพระ
คัมภีร์หลายท่านจนความคิดของพวกเขาถูกขับเคลือนหรื อถูกนําพาไปโดยพระองค์ สิ งทีพวกเขา
เขียนจึงเป็ นถ้อยคําของพระเจ้าทั-งสิ- น
สรุ ปก็คือ ความเชือของคริ สเตียนไม่ได้มีพ-ืนฐานอยูบ่ นคําพยานจากการเห็นด้วยตาของ
พวกอัครสาวกเท่านั-น แต่บนบางสิ งทีสาํ คัญยิง กว่าด้วย นัน คือ พระวจนะของพระเจ้าซึ งได้รับ
การดลใจ อย่างหลังนี-ก็ “แน่นอนยิง กว่า” คําบอกเล่าอันไร้ทีติจากประจักษ์พยานหลายคนเสี ยอีก
*****
ภาพรวมของ 2 เปโตร 2: ในบททีสองของจดหมายฝากฉบับนี  เปโตรเจาะลึกเกียวกับ
การละทิง ความจริ งที กาํ ลังมา (การละทิ ง ความจริ งโดยนิยามแล้ วก็หมายถึง คนๆหนึงซึ งได้ ร้ ู จัก
ความจริ งแล้ วแต่ กห็ ันเสี ยจากมัน) ถึงแม้ ว่าการละทิง ความจริ งได้ มาถึงจุดสูงสุดในสมัยของเรา
แต่ เปโตรก็เห็นล่ วงหน้ าถึงการมาของมันแม้ ในสมัยคริ สตจักยุคต้ น บทที สองเตือนให้ ระวังเรื อง
นีแ ละบรรยายถึงลักษณะเฉพาะตัวของบรรดาผู้ทีละทิง ความจริ งและคําสอนของพวกเขา
ในเนือ หาส่ วนแรกของบทนี  เปโตรพูดถึงหัวข้ อเรื องการละทิ ง ความจริ งและการที
พระเจ้ าจะทรงพิพากษามัน ในเนือ หาส่ วนหลังของบทนี  เปโตรพูดถึงลักษณะเฉพาะตัวของ
เหล่ าคนที ละทิง ความจริ ง กล่ าวโดยสรุ ปก็คือ คนเหล่ านัน ที เชื อและสนับสนุนการละทิง ความ
จริ งในด้ านหลักคําสอนก็มกั เป็ นคนทีเสื อมทรามหากพูดถึงเรื องส่ วนตัวแล้ ว เรื องนีเ ป็ นจริ งใน
สมัยโบราณและเป็ นจริ งในปั จจุบนั นีเ ช่ นกัน
2 ปต 2:1

ข้อสุ ดท้ายของบทที 1 พูดถึงพระวจนะของพระเจ้าและพวกผูพ้ ยากรณ์ที

พระวิญญาณบริ สุทธิ; ทรงดลใจให้เขียนพระคัมภีร์ คราวนี-เปโตรเตือนเรื องผูพ้ ยากรณ์เท็จและ
อาจารย์เท็จ (ตรงตัวคือ ‘พวกผูพ้ ยากรณ์ปลอม’ และ ‘พวกครู ปลอม’) ทีจะปรากฏตัว แต่ ว่าได้ มผี ู้
พยากรณ์เท็จท่ ามกลางประชาชนทั&งหลายด้ วย เช่ นเดียวกับทีจ( ะมีอาจารย์ เท็จท่ามกลางท่านทั&ง
หลาย ผู้ซึ(งจะแอบเอาลัทธิทอี( อกนอกลู่นอกทางอันจะนําไปสู่ ความฉิบหายเข้ ามาด้ วย และจะ
ปฏิเสธองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าผู้ได้ ทรงไถ่ เขาไว้ และจะนําความพินาศอย่างฉับพลันมาถึงตนเอง

เช่นเดียวกับทีมีผพู ้ ยากรณ์เท็จในสมัยพระคัมภีร์เดิม บัดนี-กจ็ ะมีคนพวกนั-นเช่นกัน คําที
แปลว่า ผู้พยากรณ์ เท็จ (เซะอูดอพรอเฟเทส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ผูพ้ ยากรณ์ปลอม’ นัน คือ
คนพวกนี-เป็ นของปลอม พวกเขาไม่ได้เป็ นเหมือนทีตวั เองกล่าวอ้าง คือ เป็ นคนของพระเจ้า ใน
แบบเดียวกัน คําทีแปลว่า อาจารย์ เท็จ (เซะอูดอดิดาสคาลอส) มีความหมายตรงตัวว่า ‘ครู ปลอม’
คนเหล่านี-จะแอบนํา “ลัทธิทีออกนอกลู่นอกทางอันจะนําไปสู่ ความฉิบหาย” เข้ามา (คํา
ทีแปลว่า อันจะนําไปสู่ ความฉิบหาย (อาโพเละเอีย) มีความหมายว่า ‘ทีบ่อนทําลาย’ ‘ผูน้ าํ
คริ สเตียน’ เหล่านี-จะถึงกับปฏิเสธองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูไ้ ด้ทรงซื-อ (ตรงตัวคือ ‘ไถ่’) พวกเขาไว้แล้ว
ศาสนศาสตร์แบบเสรี นิยมทุกวันนี-มกั ไม่ยอมรับความเป็ นพระเจ้าของพระคริ สต์, การไถ่
ด้วยพระโลหิตของพระองค์, การเป็ นขึ-นจากตายฝ่ ายพระกายของพระองค์, การเสด็จกลับมา
จริ งๆของพระองค์, การประสู ติจากหญิงพรหมจารี ของพระองค์, การอัศจรรย์ต่างๆของพระองค์
และฤทธิ;เดชของพระองค์ เมือเราสํารวจแนวคิดเสรี นิยมสมัยใหม่เราก็จะเห็นว่า มันได้ลอบเข้า
มาในคริ สตจักต่างๆซึงครั-งหนึงเคยได้ชือว่าเชือพระคัมภีร์ เหล่านักเทศน์สมัยใหม่จะใช้คาํ และ
วลีเดิมๆทีพวกผูเ้ ชือเก่าคุน้ เคย แต่เปลียนความหมายของคําและวลีเหล่านั-นเสี ย
คริ สตจักรสายหลักส่ วนใหญ่เคยเชือพระคัมภีร์และข่าวประเสริ ฐทีเชยๆ แต่เพราะ
วิทยาลัยพระคัมภีร์ทีละทิ-งความจริ ง พวกศิษยาภิบาลหัวเสรี และวรรณกรรมแบบเสรี นิยมได้ถูก
ลักลอบนําเข้ามาในคริ สตจักรต่างๆและเป็ นเวลาหลายสิ บปี คริ สตจักรเหล่านั-นก็ค่อยๆตายจาก
ข้างใน นีอาจเปรี ยบได้กบั ต้นไม้ทีตายแล้ว มันยังตั-งตระหง่านอยูต่ รงหัวมุม และอาจเป็ นที
พบเห็นได้ สู งใหญ่ และน่าประทับใจ แต่ขา้ งในมันก็ตายเสี ยแล้ว มันไม่ออกใบใหม่ในแต่ละปี
และไม่ออกผลอีกต่อไปแล้ว ในฤดูหนาวเราอาจบอกความแตกต่างได้ไม่ง่ายนัก แต่เมือเวลาออก
ผลมาถึง มันก็จะชัดยิง กว่าชัด
ตลอดหลายศตวรรษ การละทิ-งความจริ งก็เกิดขึ-นในหลากหลายรู ปแบบ มันปรากฏขึ-น
ตั-งแต่ในยุคคริ สตจักรพร้อมกับกลุ่มนิกายต่างๆ เช่น พวกอเล็กซานเดรี ยน (Alexandrians) และ
พวกนอสติก (Gnostics) ซึงได้กลายเป็ นพวกโรม (Romists) และสาวกของโอริ เจ้น สิ งทีน่า
สังเกตก็คือว่า คนพวกนี-ต่างเรี ยกตัวเองว่า ‘คริ สเตียน’ จากพวกละทิ-งความจริ งสมัยยุคต้นเหล่านี-

พระศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็ได้ถือกําเนิดขึ-นมา พวกเขารู ้จกั ความจริ งแล้วแต่กห็ นั ไปเสี ยจาก
มันและไปติดตาม ‘ลัทธิทีออกนอกลู่นอกทางอันจะนําไปสู่ ความฉิบหาย’ ของตัวเอง
ในสมัยปัจจุบนั มากกว่า การละทิ-งความจริ งก็เกิดขึ-นในรู ปของลัทธิต่างๆและโดยเฉพาะ
อย่างยิง คริ สตจักร ‘เสรี ’, ‘สายหลัก’ ทั-งหลาย มันเป็ นเรื องทีน่าเศร้าจริ งๆทีเราไปตามคริ สตจักร
ต่างๆซึงในคริ สตจักรเหล่านั-นบรรพบุรุษของพวกเขาได้ประกาศข่าวประเสริ ฐของพระเยซู
คริ สต์และบัดนี-เราได้ยนิ แต่การนมัสการแต่ปากทีพวกเขาถวายต่อองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าผูไ้ ด้ทรงไถ่
บรรพบุรุษของพวกเขา
เปโตรเตือนว่าเช่นเดียวกับทีพระเจ้าทรงพิพากษาพวกผูพ้ ยากรณ์เท็จในสมัยโบราณ ใน
เวลาอันเหมาะสมผูล้ ะทิ-งความจริ งทีเป็ นคริ สเตียนทั-งหลายก็จะ“นําความพินาศอย่างฉับพลันมา
ถึงตนเอง”
2 ปต 2:2

นอกจากนี- จะมีหลายคนประพฤติตามทางแห่ งการสาปแช่ งของเขา และ

เพราะคนเหล่านั&นเป็ นเหตุ ทางแห่ งความจริงจะถูกกล่าวร้ าย คําทีแปลว่า แห่ งการสาปแช่ ง (อา
โพเละเอีย) เป็ นคําเดียวกับทีแปลว่า ‘อันจะนําไปสู่ ความฉิบหาย’ ในข้อ 1 อันทีจริ งแล้ว โดยคน
เหล่านี- “ทางแห่งความจริ งจะถูกกล่าวร้าย” จนถึงทุกวันนี- กลุ่มผูเ้ ชือพระคัมภีร์และพวกถือตาม
หลักข้อเชือเดิมก็มกั ถูกเยาะเย้ยในสื อต่างๆและโดยกลุ่มนักศาสนา ‘สายหลัก’
2 ปต 2:3

ตรงนี-เปโตรพูดถึงแรงจูงใจบางอย่างของ ‘พวกเสรี นิยม’ เหล่านี- และด้ วย

ความโลภเขาจะกล่าวคําตลบตะแลงเพือ( ค้ ากําไรจากท่านทั&งหลาย การลงโทษคนเหล่านั&นทีไ( ด้ ถูก
พิพากษานานมาแล้วจะไม่ เนินช้ า และความฉิบหายของเขาก็จะไม่ หลับใหลไป ท่านใช้คาํ ว่า
ความโลภ และการค้ ากําไร บ่อยครั-งเหลือเกิน พวกผูน้ าํ ทางศาสนาทีละทิ-งความจริ งและมี
แนวคิดเสรี นิยมมีความโลภเป็ นแรงจูงใจขณะทีพวกเขาสร้างจักรวรรดิทางศาสนาของตนขึ-นมา
เพือ ทีจะ “ค้ากําไรจากท่านทั-งหลาย” มีความหมายว่า ทํากําไรจากผูค้ น มันไม่ใช่ความลับแต่
อย่างใดแต่องค์กรทางศาสนามากมายทีมีชือเสี ยงและละทิ-งความจริ งมีฐานะรํารวย สมัยนี-เราได้
เห็น ‘พวกผูป้ ระกาศข่าวประเสริ ฐออกโทรทัศน์’ ซึงเป็ นพวกทีเสื อมทราม เรื องทีขดั แย้งกันเองก็
คือว่า พวกผูน้ าํ ทางศาสนาทีปฏิญาณตนว่าจะ ‘ใช้ชีวติ แบบสมถะ’ มักอาศัยอยูใ่ นคฤหาสน์หลัง
โตของตน

น่าสนใจตรงทีวา่ พวกผูน้ าํ ทางศาสนาจอมปลอมเหล่านี-จะใช้คาํ ตลบตะแลง คําทีแปลเช่น
นั-น (พลาสตอส) มีความหมายว่า ‘ของปลอม’ หรื อ ‘หน้าไหว้หลังหลอก’ มันเป็ นทีมาของคํา
ภาษาอังกฤษ ‘plastic’ เช่นเดียวกับทีมีรูปทรงพลาสติกมากมายในโลกทีไม่ใช่ของจริ ง คน
กํามะลอทางศาสนาเหล่านี-กใ็ ช้ “คําพูดตลบตะแลง” เมือเราฟังนักเทศน์หวั เสรี เราก็จะได้ยนิ แต่
ความหน้าซือใจคดและความว่างเปล่า คนเหล่านี-อาจใช้คาํ พูดแบบเดียวกับทีผเู ้ ชือจะใช้ แต่พวก
เขาก็เป็ นพลาสติกและเป็ นของปลอม พระคัมภีร์กล่าวว่าความพินาศของพวกเขากําลังจะมาถึง
ในไม่ชา้
2 ปต 2:4

ขณะทีท่านขยายความความจริ งข้อนี-ในข้อ 4 และข้อต่อๆไป เปโตรก็

ทบทวนให้เห็นว่าพระเจ้าได้ทรงจัดการกับ ‘การละทิ-งความจริ ง’ ในอดีต ในข้อ 9 ท่านก็กล่าวว่า
“องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทราบ...วิธีทีจะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพือจะได้ลงโทษเขา”
อัครสาวกท่านนี-จึงยกตัวอย่างหลายเรื องของผูท้ ีพระเจ้าได้ทรงพิพากษาแล้ว เพราะว่า ถ้ า
พระเจ้ าไม่ ได้ ทรงยกเว้ นพวกทูตสวรรค์ ทไี( ด้ ทาํ บาปนั&น แต่ ได้ ทรงผลักเขาลงไปสู่ นรก และได้ มดั
เขาไว้ ด้วยเครื(องจําจองแห่ งความมืด คุมไว้จนกว่ าจะถึงเวลาทรงพิพากษา การทีท่านพูดถึง
“พวกทูตสวรรค์ทีได้ทาํ บาป” ก็หมายถึงพวกทูตสวรรค์ในสวรรค์ทีได้กบฏต่อพระเจ้าร่ วมกับ
ซาตานในสมัยโบราณกาล
ตรงนี-เราได้เห็นนิดหน่อยเกียวกับอาณาจักรของซาตาน อาจมีหลายคําถามทีถูกยกขึ-นมา
“เครื องจําจองแห่งความมืด” เป็ นเครื องจําจองจริ งๆหรื อไม่ หรื อมันเป็ นเพียงภาพเปรี ยบทีหมาย
ถึงการทีซาตานและพวกสมุนของมันถูกจําจองอยูใ่ นความมืดฝ่ ายวิญญาณและรอคอยการ
พิพากษาทีจะมา ไม่วา่ จะในกรณี ใด ไม่ใช่ทูตสวรรค์ทุกตนทีลม้ ลงถูกจําจองอยู่ เพราะมีวญ
ิ ญาณ
ชัว อยูม่ ากมายในโลกทุกวันนี- เหตุการณ์ต่างๆในหนังสื อวิวรณ์ช- ีให้เห็นว่า พวกมันบางตนถูก
จําจองอยูจ่ ริ งๆจนกว่าพวกมันจะถูกปล่อยตัวออกมาเพียงชัว ระยะเวลาสั-นๆในช่วงยุคแห่งความ
ทุกข์เวทนาใหญ่ยงิ อย่างไรก็ตาม สุ ดท้ายแล้ว ทูตสวรรค์ทีลม้ ลงทุกตนก็จะถูกโยนทิ-งลงในบึง
ไฟ “ซึงเตรี ยมไว้สาํ หรับพญามารและสมุนของมัน”

2 ปต 2:5

และไม่ ได้ ทรงยกเว้ นมนุษย์ โลกครั&งโบราณ แต่ ได้ ทรงช่ วยโนอาห์ ผู้

ประกาศความชอบธรรมกับคนอืน( อีกเจ็ดคนให้ รอด เมือ( คราวทีพ( ระองค์ได้ ทรงบันดาลให้ นํา&
ท่ วมโลกของคนอธรรม ท่านย้อนกลับมาพูดถึงเรื องหลัก “เพราะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้น
พวกทูตสวรรค์ทีได้ทาํ บาปนั-น” และถ้าพระเจ้า “ไม่ได้ทรงยกเว้นมนุษย์โลกครั-งโบราณ” นี
หมายถึงชาวโลกทีมีอยูก่ ่อนนํ-าท่วมโลก แต่พระองค์ “ได้ทรงช่วยโนอาห์” ให้รอด โนอาห์เป็ น
คนรุ่ นทีแปดนับจากเสทผูเ้ ป็ นบุตรชายของอาดัม เปโตรจึงบรรยายถึงเขาว่าเป็ น “ผูป้ ระกาศ
ความชอบธรรม” วากยสัมพันธ์ตรงนี-ยอ้ นกลับไปยังความคิดเดิมทีวา่ พระเจ้า “ได้ทรงบันดาลให้
นํ-าท่วมโลกของคนอธรรม” ประเด็นง่ายๆของท่านก็คือว่าพระเจ้าได้ทรงพิพากษาความชัว ร้าย
ของชาวโลก นีสือว่าพระองค์จะทรงทําเช่นนี-อีก
2 ปต 2:6

ในทํานองเดียวกัน ท่านกล่าวต่อไปว่า และได้ ทรงลงโทษเมืองโสโดมและ

เมืองโกโมราห์ ให้ พนิ าศเป็ นเถ้ าถ่ าน เพือ( ให้ เป็ นตัวอย่างแก่คนต่ อไปทีจ( ะประพฤติชั(ว ตั-งแต่สมัย
นั-นจนถึงทุกวันนี- เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์กม็ ีชือกระฉ่อนในเรื องของการปล่อยให้มีการ
รักร่ วมเพศ พระเจ้าทรงตั-งพระทัยทีจะให้การพิพากษาครั-งนั-นของพระองค์เป็ นตัวอย่างให้กบั
บรรดาคนทีจะดําเนินชีวติ แบบนั-น โรคเอดส์อาจเป็ นการพิพากษาของพระเจ้าทีมีต่อความบาป
นั-นในทุกวันนี- ตรงนี-เปโตรแสดงให้เห็นความแตกต่างเล็กน้อยเพือชี-ให้เห็นว่าพระเจ้าจะทรง
ละเว้นคนชอบธรรมจากการพิพากษาทีจะมาถึงมนุษย์โลกทีเหลือ
2 ปต 2:7-8 พระเจ้าได้ทรงช่วยโลทให้พน้ ผูซ้  ึงมีความทุกข์ใจเพราะการประพฤติ
ปฏิบตั ิทีเสื อมทรามของคนในสมัยของเขา และได้ ทรงช่ วยโลทผู้ชอบธรรมให้ รอด ผู้มคี วามทุกข์
ใหญ่ หลวงเพราะการประพฤติลามกของคนชั(วเหล่านั&น 8 (ด้ วยว่าคนชอบธรรมนั&น ซึ(งได้ อาศัย
อยู่ในท่ ามกลางเขาเหล่านั&น เมือ( ท่านได้ เห็นและได้ ยนิ จิตใจทีช( อบธรรมของท่านก็เป็ นทุกข์ เป็ น
ร้ อนทุกวันๆเพราะการประพฤติชั(วของคนเหล่านั&น) คําทีแปลว่า ลามก (อาเซ็ลเกะเอีย) มี
ลักษณะตามคําบรรยายต่อไปนี-: ‘ตัณหาทีไม่ได้ถูกเหนียวรั-งไว้, ความเกินพอดี, ความมักมากใน
กาม, ความบ้าตัณหา, ความมัวเมาในเรื องทางเพศ, การฝ่ าฝื น และความหน้าไม่อาย’ นีเกียวข้อง
กับการประพฤติ (วิถีชีวติ ) ของชาวเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ นีเป็ นอรรถาธิบายทีสาํ คัญ

เมือเราพิจารณาว่าการรักร่ วมเพศเป็ นข้อเท็จจริ งของชีวติ ในเมืองทีชวั ช้าเหล่านั-น มันบรรยายถึง
วิถีชีวติ ของคนรักร่ วมเพศในปั จจุบนั ได้อย่างถูกต้องเช่นกัน
น่าสนใจทีวา่ โลทถูกเรี ยกตรงนี-วา่ เป็ น “ผูช้ อบธรรม” ในหนังสื อปฐมกาลเขาเป็ นชายที
ประนีประนอมกับชาวโลกและทําให้ครอบครัวของตัวเองเสื อมทรามอันเป็ นผลทีตามมา
กระนั-นพระคัมภีร์กก็ ล่าวว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้ว เขาเป็ นผูช้ อบธรรม บางทีเขาซึง
เป็ นผูท้ ีถูกทําให้เป็ นคนชอบธรรมแล้วโดยความเชือก็ถือว่าเป็ นคนทีชอบธรรมเมือเปรี ยบเทียบ
กับบรรดาคนทีทาํ สิ งอันน่าสะอิดสะเอียนทีอยูร่ อบตัวเขา กระนั-นเขาก็เป็ นทุกข์ เป็ นร้ อนเพราะ
การดําเนินชีวติ ทีชัวของคนเหล่านั-น คําทีแปลว่า ชั(ว (อานอมอส) มีความหมายด้วยว่า ‘ผิด
กฎหมาย’
2 ปต 2:9

กระนั-น องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าทรงทราบวิธีทจี( ะช่ วยคนทีต( ามทางของพระเจ้ า

ให้ รอดพ้นจากการทดลองต่ างๆ และทรงทราบวิธีทจี( ะรักษาคนอธรรมไว้ จนถึงวันพิพากษาเพือ(
จะได้ ลงโทษเขา ตรงนี-คาํ ทีแปลว่า การทดลอง (เพะอิราสมอส) ถูกใช้ในความหมายของการ
ทดสอบหรื อความทุกข์ยากต่างๆ พระเจ้าทรงสามารถและทรงช่วยผูค้ นของพระองค์ให้พน้ จาก
การพิพากษาได้จริ งๆ ยกตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาชนชาติอิสราเอลในประเทศอียปิ ต์หรื อคริ สต
จักรในดินแดนต่างๆซึงเคยเป็ นคอมมิวนิสต์มาก่อนดูกไ็ ด้
เช่นเดียวกัน องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า “ทรงทราบวิธีทีจะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษา
เพือ จะได้ลงโทษเขา” การพิพากษาของพระเจ้ายังไม่ได้มาถึงทั-งหมด แต่มนั กําลังถูกสงวนไว้
จนกว่าจะถึงช่วงเวลาอันเหมาะสมทีสุดของพระเจ้า
2 ปต 2:10

บริ บทตรงนี-สือให้เห็นว่าองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงทราบวิธีทีจะพิพากษาคน

เหล่านี- (พวกทีละทิ-งความจริ ง) และโดยเฉพาะคนเหล่านี-ทีดาํ เนินในตัณหาแห่งความโสมม โดย
เฉพาะคนเหล่านั&นทีป( ล่ อยตัวไปตามเนือ& หนัง ในราคะตัณหาแห่ งความโสโครก และหมิน(
ประมาทผู้ใหญ่ ทมี( อี าํ นาจ คนเหล่านีท& ะนงตนและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่ สะทกสะท้านที(
จะกล่าวประณามผู้ทมี( บี รรดาศักดิ4 ให้เราสังเกตวิธีทีพระคัมภีร์บรรยายถึงคนเหล่านี- พวกเขา
ดําเนินชีวติ ตามเนื-อหนัง พวกเขา “หมินประมาทผูใ้ หญ่ทีมีอาํ นาจ” ความหมายก็คือว่า พวกเขาดู

หมินสิ ทธิอาํ นาจ พวกเขา “ทะนงตนและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้านทีจะกล่าว
ประณามผูท้ ีมีบรรดาศักดิ;” คําทีแปลว่า ผู้ที(มบี รรดาศักดิ4 (ดอซา) ในบริ บทนี-หมายถึงคนเหล่า
นั-นทีดาํ รงตําแหน่งผูน้ าํ ไปจนถึงพระเจ้าเอง ความหมายก็คือ พวกเขาไม่กลัวทีจะพูดจาต่อต้านผู ้
มีสิทธิอาํ นาจฝ่ ายวิญญาณ วลีน- ีอาจแปลแบบถอดความได้วา่ ‘คนเหล่านี-เป็ นคนทะนงตน เย่อ
หยิง และไม่กลัวทีจะพูดให้ร้ายคนเหล่านั-นทีมีสิทธิอาํ นาจ’
2 ปต 2:11

แม้แต่พวกทูตสวรรค์กม็ ีวจิ ารณญาณดีพอทีจะไม่พดู จาว่าร้ายคนเหล่านี-

แต่เช่นเดียวกับในยูดาส 9 พวกเขาฝากให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงพิพากษา แต่ ฝ่ายทูตสวรรค์ แม้ ว่า
มีฤทธิ4และกําลังมากกว่ า ก็หาได้ กล่าวประณามคนเหล่านั&นหน้ าพระพักตร์ ขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
ไม่ นีสือว่า มันไม่เคยเป็ นเรื องเหมาะสมเลยทีจะกล่าวให้ร้ายผูอ้ ืน แม้ในยามทีคนเหล่านั-นเป็ น
ฝ่ ายผิดอย่างเห็นได้ชดั ในยูดาส 9 มีคาเอลกลับพูดว่า “ขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด”
2 ปต 2:12

เปโตรเปรี ยบผูน้ าํ ทีละทิ-งความจริ งว่าเป็ นเหมือนสัตว์ทีมีไว้ฆ่า แต่ ว่าคน

เหล่านั&นเป็ นเหมือนสั ตว์ เดียรัจฉานทีป( ราศจากความคิด เป็ นสัตว์ ทที( าํ ตามสัญชาตญาณ เกิดมา
เพือ( ถูกจับและถูกฆ่ า เขากล่าวประณามสิ( งทีเ( ขาไม่ เข้ าใจเลย เขาจะต้ องพินาศในการชั(วร้ ายของ
ตนเอง (นีช่วยให้เราเห็นปรัชญาตามพระคัมภีร์เกียวกับสัตว์ โดยเฉพาะเมือเราพิจารณาถึง
กระแส ‘สิ ทธิ สตั ว์’ ในปัจจุบนั ) อย่างไรก็ตาม ความจริ งทียงิ ใหญ่กว่าก็ยงั เกียวข้องกับพวกคนที
ละทิ-งความจริ งและการพิพากษาของพวกเขาทีจะมา วลี (คนเหล่านี-) “กล่าวประณามสิ งทีเขาไม่
เข้าใจเลย” อาจแปลได้อย่างถูกต้องว่า ‘พวกเขากล่าวคําหมินประมาทสิ งเหล่านั-นทีพวกเขาเป็ น
คนอวิชชา’ พวกคนไม่เชือพระเจ้า พวกคนอวิชชา และพวกคนทีละทิ-งความจริ งไม่มีปัญหากับ
การกล่าวคําหมินประมาทพระเจ้าและสิ งต่างๆของพระเจ้า และในเวลาอันเหมาะสมพวกเขาก็จะ
ถูกทําลายในความเสื อมทรามของตัวเอง เพราะว่าพวกเขา “จะต้องพินาศในการชัว ร้ายของ
ตนเอง”
น่าสังเกตว่าพวกละทิ-งความจริ งสมัยใหม่ได้กล่าวคําหมินประมาทต่างๆ เช่น พระเยซู
คริ สต์เป็ นบุตรนอกสมรสของทหารโรมันคนหนึงกับหญิงโสเภณี ชาวยิว หรื อพระเยซูมีสัมพันธ์
สวาทกับนางมารี ยม์ กั ดาลา ในทางกลับกัน บางคนก็กล่าวคําหมินประมาทว่าเพราะพระเยซูไม่

ได้แต่งงาน พระองค์จึงอาจเป็ นคนรักร่ วมเพศ ทั-งหมดนี-เป็ นคําหมินประมาททีร้ายแรง ‘ศิลปะ’
ในโบสถ์ของพวกเสรี นิยมและพวกทีละทิ-งความจริ งต่างนําเสนอพระเยซูในรู ปทีน่าเกลียดหรื อ
ไม่กเ็ ป็ นพวกขี-โรค อีกครั-งทีนีเป็ นการหมินประมาท
2 ปต 2:13

คนเหล่านี-จะรับบําเหน็จแห่ งการอธรรม เหมือนคนทีถ( ือการเสเพลเฮฮาใน

เวลากลางวันเป็ นความเพลิดเพลิน เขาด่ างพร้ อยและมลทิน และประพฤติการเสเพลเฮฮาด้ วย
การหลอกลวงของตนเอง เมือ( กําลังกินเลีย& งรวมกับท่ านทั&งหลาย พระเจ้าจะทรงพิพากษาคน
เหล่านี-เหมือนกับทีพระองค์จะทรงพิพากษาคนเหล่านั-นทีดาํ เนินชีวติ แบบตําทราม มีความ
ยุติธรรมในแบบทีงดงามและคมคายในการพูดถึง “บําเหน็จแห่งการอธรรม” หากแปลแบบถอด
ความก็จะได้วา่ ‘พวกเขาคิดว่าเป็ นเรื องสนุกสนานกับการบําเรอตัณหาของตนแม้กระทัง ในเวลา
กลางวันแสกๆ’ พวกคนบาปตามปกติจะรอให้มืดเสี ยก่อนถึงจะทําเรื องผิดศีลธรรม แต่คนเหล่า
นี-ซ ึงเป็ นพวกทีละทิ-งความจริ งทางศาสนากระทําแบบเดียวกันอย่างหน้าด้านเสี ยยิง กว่าในตอน
กลางวัน
ประโยคสุ ดท้ายของข้อนี-อาจถอดความได้วา่ ‘พวกเขาเป็ นโรคระบาดทางศีลธรรมและ
เป็ นความอัปยศซึ งครื- นเครงในการหลอกลวงขณะทีพวกเขาเอาเปรี ยบท่านทั-งหลาย’
2 ปต 2:14

คราวนี-เปโตรเจาะลึกมากขึ-นเกียวกับอุปนิสัยทีเสื อมทรามของบรรดาผูน้ าํ

ทางศาสนาทีละทิ-งความจริ ง ตาเขาเต็มไปด้ วยความปรารถนาแห่ งการล่วงประเวณี และเขาหยุด
กระทําบาปไม่ได้ เลย เขาวางกับดักคนทีม( จี ิตใจไม่ มนั( คง เขามีใจชินกับการโลภ เขาเป็ นลูกแห่ ง
ความสาปแช่ ง วลี “ตาเขาเต็มไปด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณี ” มีความหมายว่า ‘มีตา
ไว้มองหญิงเล่นชู’้ มันเป็ นเรื องปกติสาํ หรับคนเหล่านั-นทีเป็ นพวกละทิ-งความจริ งทางศาสน
ศาสตร์ทีจะทําผิดศีลธรรมในเวลาเดียวกัน โดยคอยมองหาคู่ขาทีจะมาเล่นชูด้ ว้ ย คําทีแปลว่า วาง
กับดัก (เดะเละอาโซ) อาจแปลได้วา่ ‘การหลอกลวง’ คําทีแปลว่า ไม่ มนั( คง (อาสเทริ คทอส) ก็มี
ความหมายด้วยว่า ‘ไม่สัตย์ซือ’ นีสือว่าพวกละทิ-งความจริ งดังกล่าวมักเป็ นคนหลอกลวงและไม่
สัตย์ซือ

เราได้เห็นชัดมากขึ-นเกียวกับอุปนิสัยของพวกละทิ-งความจริ ง วลีทีวา่ “เขามีใจชินกับการ
โลภ” มีความหมายตรงตัวว่า ‘พวกเขาได้แสดงออกถึงความโลภ’ นีคล้ายกับคํากําชับของเปาโล
ทีสงั ให้คนเหล่านั-นทีรับใช้ระวังการเป็ นคนโลภเงินทองสกปรก วลีสุดท้าย “ลูกแห่งความสาป
แช่ง” ก็แปลได้ดว้ ยว่า ‘ลูกแห่งการพูดคําสบถ’ นีสือให้เห็นถึงการทีคนเหล่านี-เป็ นคนปากเสี ย
ยามอยูค่ นเดียว
ถึงแม้วา่ เหล่านักเทศน์ทีเชือพระคัมภีร์บางครั-งก็พ่ายแพ้ในความล้มเหลวทางศีลธรรม แต่
เรามักอ่านเจอบ่อยกว่าเกียวกับ ‘บาทหลวง’ หรื อผูน้ าํ ทางศาสนาสายหลักทีทาํ อนาจารเด็กในวิธี
ปฏิบตั ิทีตาํ ช้า บ่อยครั-งเหลือเกินทีผนู ้ าํ ทางศาสนาในกลุ่มทีละทิ-งความจริ งเป็ นผูท้ ีกาํ ลังเล่นชูอ้ ยู่
หรื อล่วงละเมิดทางเพศกับใครบางคนในแวดวงของเขา พระคัมภีร์กล่าวถึงอุปนิสัยทางศีลธรรม
ของคนชัว ช้าเหล่านี-ไว้ต- งั นานแล้ว มันสอดคล้องกับการพูดหมินประมาทฝ่ ายวิญญาณของพวก
เขา นอกจากนี- หากเขาเต็มใจอยูแ่ ล้วทีจะบิดเบือนข่าวประเสริ ฐ ความล้มเหลวฝ่ ายศีลธรรมของ
พวกเขาจึงไม่เป็ นเรื องแปลกแต่อย่างใด
2 ปต 2:15-16

เปโตรกล่าวต่อไปว่า เขาสละทิง& ทางถูกต้ อง หลงไปในทางผิด

ดําเนินตามทางของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ ผู้ทชี( อบบําเหน็จแห่ งการอธรรม 16 แต่ บาลาอัมก็ได้
ถูกติเพราะการทีเ( ขาได้ กระทําความชั(วช้ านั&น ลาใบ้ ตวั นั&นพูดเป็ นภาษามนุษย์ และได้ ยบั ยั&งอาการ
คลุ้มคลัง( ของศาสดาพยากรณ์ คนนั&น คําทีแปลว่า ถูกต้ อง (เอะอูธุส) จริ งๆแล้วมีความหมายว่า
‘ตรง’ หรื อ ‘ซือตรง’ ทีตรงข้ามกับคดโกง วลี หลงไป มีความหมายตรงตัวว่า ‘ถูกหลอก’
เปโตรจึงใช้เรื องของบาลาอัมเป็ นภาพประกอบ ในหนังสื อกันดารวิถี บาลาอัมเป็ นนัก
เทศน์ทียนิ ยอมบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าเพราะเห็นแก่ผลตอบแทนทีเป็ นเงิน ประเด็นที
สําคัญกว่าก็คือว่า พวกผูน้ าํ ทางศาสนาหลายคนทําเพือ เงิน นีเป็ นจริ งในกรณี ของบาลาอัมและ
เป็ นจริ งในสมัยของเปโตรด้วย มันก็ยงั เป็ นจริ งจนถึงทุกวันนี- คําทีน่าสนใจคือ อาการคลุ้มคลัง(
(พาราฟรอเนีย) ซึงเกียวข้องกับบาลาอัม มันมีความหมายด้วยว่า ‘ความเสี ยสติ’
2 ปต 2:17

คนเหล่านีเ& ป็ นบ่ อทีไ( ร้ นํา& เป็ นเมฆทีถ( ูกพายุพดั ไป ทรงเตรียมหมอกแห่ ง

ความมืดทึบไว้ แล้วสํ าหรับคนเหล่านั&นเป็ นนิตย์ เปโตรกล่าวต่อไปว่าพวกละทิ-งความจริ งเหล่านี-

เป็ น “บ่อทีไร้น- าํ ” ความหมายก็คือว่า พวกเขาเป็ นคนว่างเปล่าฝ่ ายวิญญาณ นอกจากนี-พวกเขา
เป็ น “เมฆทีถูกพายุพดั ไป” นัน คือ พวกมันไม่มีฝน พวกมันเป็ นแต่เมฆทีถูกพัดไปมา แต่ไม่ให้
ฝนอันหล่อเลี-ยงชีวติ ท่านจึงเตือนว่าสําหรับคนเหล่านี- “ทรงเตรี ยมหมอกแห่งความมืดทึบไว้
แล้วสําหรับคนเหล่านั-นเป็ นนิตย์” คําทีแปลว่า หมอก (ซอฟอส) จริ งๆแล้วหมายถึง ‘ความดํามืด’
ท่านจึงกล่าวว่าความมืดอันดําสนิทได้ถูกจัดเตรี ยมไว้สาํ หรับคนพวกนี- เห็นได้ชดั ว่าทีๆเลวร้าย
ทีสุดในนรกจะถูกสงวนไว้สาํ หรับบรรดาผูน้ าํ ทางศาสนาทีละทิ-งความจริ ง
2 ปต 2:18

คนเหล่านี-อาจพูดด้วยวาจาไพเราะเสนาะหู แต่พวกเขาก็ล่อลวงผ่านทาง

เนื-อหนัง เพราะว่ าเขาพูดเย่ อหยิง( อวดตัว และเขาใช้ ความปรารถนาแห่ งเนื&อหนังกับความกําหนัด
เพือ( จะล่ อลวงคนทั&งหลายทีก( าํ ลังหนีไปจากคนเหล่านั&นทีห( ลงประพฤติผดิ คําทีแปลว่า เย่ อหยิง(
(ฮู เพะรอกคอส) มีความหมายว่า ‘โอ้อวด’ ในบริ บทนี- นีน่าจะหมายถึง ขี-โอ่ หรื อฟุ่ มเฟื อย คําที
แปลว่า อวดตัว (มาไทออเทส) มีความหมายว่า ‘ขาดซึงความจริ ง’ หรื อถึงกับ ‘ความเสื อมทราม’
นอกจากนี- พวกเขาก็ล่อลวงคนเหล่านั-นทีกาํ ลังจะถูกช่วยให้พน้ จากความผิดพลาดโดยใช้แรง
กําหนัดอันตําช้าของมนุษย์เป็ นเครื องมือ
2 ปต 2:19

เรื องน่าตลกก็คือ เขาสั ญญาว่าจะให้ คนเหล่านั&นพ้นจากการเป็ นทาส แต่

ตัวเขาเองยังเป็ นทาสของความหายนะ เพราะว่ามนุษย์ พ่ายแพ้แก่สิ(งใด เขาก็เป็ นทาสของสิ(งนั&น
น่าสนใจทีวา่ แม้ในสมัยศตวรรษแรก ก็มีพวกนักเทศน์หวั เสรี ทีเทศนาเรื องต่างๆ เช่น ‘เสรี ภาพ’
(คือ สิ ทธิมนุษยชน หรื อการมีสิทธิทาํ ตามใจชอบโดยอ้างเรื องพระคุณ) สิ งทีขดั แย้งกันเองก็คือ
ว่า พวกนักเทศน์หวั เสรี เหล่านี-เองก็ตกเป็ นทาสของความเสื อมทรามอยู่ มันไม่ใช่เรื องแปลกเลย
ในสมัยนี-ทีพวกผูน้ าํ ทางศาสนาทีละทิ-งความจริ งจะเป็ นคนติดเหล้า หรื อเสพย์ติดสิ งทีตาํ ช้ายิง
กว่านั-น เช่น สื อลามก เป็ นต้น
2 ปต 2:20

เมือคนๆหนึงถูกช่วยให้รอดออกมาจากโลกแล้วและกลับไปหาความ

เสื อมทรามอีก พระคัมภีร์กก็ ล่าวว่า บั-นปลายของพวกเขาก็เลวร้ายเสี ยยิง กว่าตอนทีพวกเขายังไม่
ได้รับความรอด เพราะว่ าถ้ าหลังจากทีเ( ขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนีแ& ล้ว ด้ วยการทีเ( ขารู้
เกีย( วกับพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ า และพระผู้ช่วยให้ รอด เขากลับเกีย( วข้ องและพ่ายแพ้แก่

การชั(วนั&นอีก บั&นปลายของเขาก็กลับชั(วร้ ายยิง( กว่ าตอนต้ น คําทีแปลว่า สรรพมลทิน (มิอาสมา)
มีความหมายว่า ‘สิ งชัว ร้ายต่างๆ’ ภาพประกอบทีชดั เจนของการละทิ-งความจริ งปรากฏตรงนีการได้รู้จกั ความจริ งแล้วและกลับไปหาความชัว ร้ายของโลกนี-กท็ าํ ให้คนๆนั-นแย่เสี ยยิง กว่าการ
ทีเขาไม่เคยได้มารู ้จกั กับพระวจนะของพระเจ้า
2 ปต 2:21

การไม่รู้จกั ความจริ งก็ดีเสี ยกว่าทีจะรู ้จกั มันแล้วหันเสี ยจากมัน เพราะว่ า

ถ้ าเขาไม่ ได้ รู้ จักทางชอบธรรมนั&นเสี ยเลยก็ยงั จะดีกว่าทีเ( ขาได้ รู้ แล้ว แต่ กลับหันหลังให้ พระ
บัญญัติอนั บริสุทธิ4ทไี( ด้ ทรงโปรดประทานให้ แก่เขานั&น ทัว พระคัมภีร์ความจริ งทีถูกสอนก็คือว่า
คนทีได้รับฝากไว้มากก็จะเรี ยกเอาจากผูน้ - นั มาก (ลูกา 12:48) การกลับไปหาโลกหลังจากทีได้
รู ้จกั มักคุน้ กับความจริ งแล้วก็เป็ นเรื องทีร้ายแรงจริ งๆ นีสือว่าคนๆนั-นไม่รอดและจะถูกปรับ
โทษให้ได้รับส่ วนทีเลวร้ายทีสุดของนรก
2 ปต 2:22

พฤติกรรมได้ เกิดกับเขาตามสุ ภาษิตซึ(งเป็ นความจริงว่า "สุ นัขได้ กลับกิน

สิ(งทีม( นั สํ ารอกออกมาแล้ ว และสุ กรทีไ( ด้ ชําระล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก" ท่านยก
คําพูดจากสุ ภาษิต 26:11 เช่นเดียวกับทีสุนขั จะกลับไปหาอาเจียนของมันหรื อสุ กรทีกลับไปหา
โคลนของมัน คนทีละทิ-งความจริ งก็จะกลับไปหาความเสื อมทรามของโลก การละทิ-งความจริ ง
จึงเป็ นสิ งทีจะได้รับการปรับโทษอย่างร้ายแรง เราต้องระวังคนเช่นนั-นให้ดี ดังนั-นในบทนี- เป
โตรได้พดู ถึงอุปนิสัยของคนทีละทิ-งความจริ ง ในบทที 1 ท่านได้พดู ถึงเนื-อหาของคําสอนของ
คนทีละทิ-งความจริ ง
*****
ภาพรวมของ 2 เปโตร 3: ในบทสุดท้ ายนี  เรามาถึงบทสรุ ปของเรื องที ถกู พูดถึงในบทที 2
นันคือ การพิพากษาในคราวทีสุดของพระเจ้ า เปโตรพูดถึงการเสด็จมาครั งทีสองของพระคริ สต์ ,
วันขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ า, ฟ้ าสวรรค์ ใหม่ และแผ่ นดินโลกใหม่ ขณะทีท่านปิ ดท้ ายจดหมายฝาก
ฉบับนี  ท่ านก็พดู ถึงวันขององค์ พระผู้เป็ นเจ้ าซึ งรวมถึงการทีพระเจ้ าทรงทําลายแผ่ นดินโลกและ
ฟ้ าสวรรค์ ซึงมีอยู่เดีQยวนี  มีคาํ สังหลายประการ: (1) การเพียรอดทนรอคอยการเสด็จกลับมาของ

พระคริ สต์ , (2) การระมัดระวังเกรงว่ าเราจะล้ มลงในความบาป และ (3) การเติบโตขึน ใน
พระคุณและในความรู้เกียวกับองค์ พระผู้เป็ นเจ้ า
2 ปต 3:1

เปโตรออกความเห็นว่าบัดนี& พวกทีร( ัก นี(เป็ นจดหมายฉบับทีส( องที(

ข้ าพเจ้ าได้ เขียนถึงท่านทั&งหลาย และในจดหมายทั&งสองฉบับนั&น ข้าพเจ้ าได้ สะกิดใจอันบริสุทธิ4
ของท่ านให้ ระลึก คําทีแปลว่า สะกิดใจ (ดิเอะเกะอิ โร) มีความหมายว่า ‘ปลุกให้ตืน’ กล่าวอีกนัย
หนึง เราจําเป็ นต้องปลุกใจของเราให้ตืนเพือทีจะระลึกว่าพระเยซูกาํ ลังจะเสด็จมาอีกทีในไม่ชา้
บริ บททีตามมาจะเปิ ดเผยให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ในการเตือนความจําของพวกเขาก็คือว่า พระ
เยซูกาํ ลังจะเสด็จกลับมา
2 ปต 3:2

ท่านจึงกล่าวต่อไปว่าเพือ( ท่ านทั&งหลายจะได้ ใส่ ใจถ้ อยคําทั&งหลายทีพ( วก

ศาสดาพยากรณ์ อนั บริสุทธิ4ได้ กล่าวไว้ เมื(อก่อน และคําบัญชาของเราทั&งหลายพวกอัครสาวกของ
องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอด ความหมายก็คือว่า เพือทีเราจะระลึกถึงสิ งทีเหล่าผู ้
พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิมและพวกอัครสาวกได้บญั ชาไว้แล้ว
2 ปต 3:3

จงรู้ ข้อนีก& ่ อน คือในวันสุ ดท้ ายคนทีช( อบเยาะเย้ยจะเกิดขึน& และประพฤติ

ตามใจปรารถนาชั(วของตน ตรงนี-เปโตรพูดถึงการละทิ-งความจริ งและพวกคนทีละทิ-งความจริ ง
ซึงถูกกล่าวประณามไปเยอะแล้วในบทที 2 ให้เราสังเกตอีกครั-งว่าท่านชี-ให้เห็นว่า คนพวกนี-มกั
มีตณ
ั หา (ความสนใจต่างๆทีเห็นแก่ตวั ) ของตัวเองเป็ นตัวกระตุน้
2 ปต 3:4

นอกจากนี- พวกคนชอบเยาะเย้ยและพวกทีละทิ-งความจริ งก็มกั กล่าวคํา

พูดทีแสดงถึงความสงสัย พวกเขากล่าวว่า "คําทีท( รงสั ญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั&นอยู่
ทีไ( หน เพราะว่าตั&งแต่ บรรพบุรุษหลับล่ วงไปแล้ว สิ(งทั&งปวงก็เป็ นอยู่เหมือนทีไ( ด้ เป็ นอยู่ต&ังแต่
เดิมทรงสร้ างโลก” เงือนงําทีเปิ ดเผยให้เห็นถึงแนวคิดเสรี นิยมทางศาสนศาสตร์กค็ ือ เงือนงําที
แสดงถึงความสงสัย เราจําได้ในปฐมกาลทีซาตานพูดกับเอวาว่า “จริ งหรื อทีพระเจ้าตรัสว่า”
แก่นแท้ของความเชือแบบคริ สเตียนคือ การเชือคําตรัสของพระเจ้าว่าจะเป็ นไปตามนั-น นัน คือ
ความเชือ พระเจ้าทรงเป็ นผูร้ ิ เริ มความเชือ ซาตานเป็ นผูร้ ิ เริ มความสงสัย พวกคนชอบเยาะเย้ย

คนเย้ยหยัน คนหัวคิดเสรี และคนทีละทิ-งความจริ งมักตั-งคําถามเกียวกับพระวจนะของพระเจ้า
ด้วยความสงสัย
2 ปต 3:5

เพราะว่ าเขาแกล้งลืมข้ อนีเ& สีย คือโดยคําตรัสของพระเจ้ า ฟ้าสวรรค์ได้

อุบัติขนึ& ตั&งแต่ โบราณ และแผ่ นดินโลกจึงได้ บงั เกิดขึน& แยกออกจากนํา& และท่ ามกลางนํา& คนไม่เชือ
คนอวิชชา คนไม่ยอมรับการมีอยูข่ องพระเจ้า และคนทีละทิ-งความจริ งแกล้ งลืมความจริ งตามพ
ระคัมภีร์ พวกเขาหลีกเลียงการพยายามเข้าใจความจริ งของพระเจ้าเพราะพวกเขาไม่อยากรู ้ คน
ไม่เชือพระเจ้าและคนอวิชชาส่ วนใหญ่ไม่ซือตรงในด้านเชาวน์ปัญญา มันไม่ใช่วา่ พวกเขาไม่
เข้าใจหรื อไม่เชือความจริ ง แต่พวกเขายินดีเลือกทีจะเพิกเฉยต่อความจริ ง ซึงเผยให้เห็นถึงสภาพ
อันตําทรามของใจของพวกเขา เปโตรเปลียนไปพูดถึงเรื องของการทรงสร้างและนํ-าท่วมโลกที
เกิดขึ-นตามมา ซึงเป็ นความจริ งทีสาํ คัญสองประการเกียวกับทีมาของสรรพสิ ง
ให้เราสังเกตว่าฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็ นมาโดยพระวจนะของพระเจ้า ดู สดุดี 33:89 ในข้อนั-น พระคัมภีร์กล่าวชัดเจนว่าการทรงสร้างโลกนี-เป็ นมาโดยพระวจนะของพระเจ้าจริ งๆ
“พระองค์ตรัส มันก็เกิดขึ-นมา พระองค์ทรงบัญชา มันก็ออกมา” ทฤษฎีสาํ คัญของแนวคิดอ
เทวนิยมคือ วิวฒั นาการ พวกเขาให้เหตุผลว่า หากไม่มีพระเจ้า แล้วเรามีตวั ตนขึ-นมาได้อย่างไร
วิวฒั นาการ, อเทวนิยม, การละทิ-งความจริ ง และแนวคิดเสรี นิยมต่างไปด้วยกันเพราะพวกมันมา
จากผูใ้ ห้กาํ เนิดเดียวกัน
เปโตรจึงพูดถึงนํ-าท่วมโลกและการทีวา่ แผ่นดินโลกประกอบด้วยนํ-าจริ งๆ กระนั-นเมือ
ถูกนํ-าท่วมและบรรดาสิ งมีชีวติ ในโลกก็พินาศไป ทฤษฎีววิ ฒั นาการไม่เพียงปฏิเสธการทรงสร้าง
โดยพระเจ้าอย่างแข็งขันเท่านั-น แต่มนั ยังปฏิเสธการพิพากษาโดยตรงของพระเจ้าผ่านทางนํ-า
ท่วมนั-นด้วย ดังนั-น ปรากฏการณ์ทางกายภาพทุกอย่างทีอาจสังเกตเห็นได้บนแผ่นดินโลกในแง่
ของธรณี วทิ ยา, ชีววิทยา, ฟอสซิล, ภูมิประเทศ, การศึกษาเกียวกับภูเขาไฟระเบิดก็ถูกนําเสนอใน
แง่ของวิวฒั นาการโดยชาวโลกเสมอ
2 ปต 3:6

โดยเหตุเหล่านั&น พระองค์จึงได้ ทรงบันดาลให้ นํา& มาท่ วมทําลายโลกทีม( อี ยู่

ในเวลานั&น ชาวโลกแกล้งลืมเสี ยว่าพระเจ้าได้ทรงพิพากษาโลกนี-แล้ว พวกเขาไม่อยากเชือเรื อง
นั-น พวกเขาก็เลยเยาะเย้ย ตั-งคําถาม และเพิกเฉยต่อข้อเท็จจริ งทางประวัติศาสตร์ดงั กล่าว

แน่นอนทีแรงจูงใจของพวกเขาก็ปรากฏชัดเจน หากพระเจ้าผูท้ รงมหิ ทธิฤทธิ;และบริ สุทธิ;ทรง
สามารถและได้ทรงพิพากษาโลกนี-ไปแล้วครั-งหนึง พระองค์กย็ อ่ มทรงทําแบบนั-นได้อีกอย่าง
แน่นอน ดังนั-นทางออกง่ายๆของพวกเขาก็คือการเพิกเฉยต่อความจริ งข้อนี-และออกปากว่าพวก
เขาไม่เชือในพระเจ้าหรื อในเรื องการทรงสร้าง ยิง เรื องนํ-าท่วมโลกด้วยยิง ไม่ตอ้ งพูดถึง นีเป็ นจุด
ทีชาวโลกยืนอยูใ่ นทางปรัชญาจนถึงทุกวันนี- น่าสังเกตว่าเปโตรกล่าวล่วงหน้าว่านีเป็ นวิธีที
สภาพสิ งต่างๆจะเป็ นใน “วันสุ ดท้าย” (ข้อ 3) แน่นอนทีทุกวันนี-เรากําลังอยูใ่ นสถานการณ์ดงั
กล่าว
2 ปต 3:7

คราวนี-เปโตรย้อนกลับไปพูดถึงสิ งต่างๆทีเป็ นอยูเ่ ดีdยวนี- แต่ ว่าท้ องฟ้า

อากาศและแผ่นดินโลกที(อยู่เดียP วนี& พระองค์ ทรงเก็บงําไว้โดยคําตรัสนั&นสํ าหรับให้ ไฟเผา คือเก็บ
ไว้จนถึงวันทรงพิพากษาและวันพินาศแห่ งบรรดาคนอธรรม โลกนี-ถูกสงวนไว้สาํ หรับการ
พิพากษาในอนาคตโดยทางคําตรั สนันของพระเจ้ าทีได้สร้างมันและจากนั-นก็นาํ มาซึงนํ-าท่วม
โลก
ฟ้ าสวรรค์และแผ่นดินโลกกําลังถูกเก็บงําไว้สาํ หรับการพิพากษาด้วยไฟทีกาํ ลังจะมา
พระเจ้าได้ทรงพิพากษาแผ่นดินโลกแล้วด้วยนํ-าท่วม ครั-งต่อไปมันจะเกิดขึ-นด้วยไฟและจะรวม
ถึงฟ้ าสวรรค์ดว้ ย ดู ข้อ 10-12
คําทีแปลว่า พินาศ (อาโพเละเอี ย) มีความหมายว่า ‘การทําลาย’ ความจริ งก็คือว่า การ
พิพากษาและความพินาศของคนอธรรมกําลังจะมา ดู 2 เปโตร 2:9 ทีกล่าวว่า “องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ทรงทราบ...วิธีทีจะรักษาคนอธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพือจะได้ลงโทษเขา” อีกครั-งทีบริ บทที
ใหญ่กว่าของ 2 เปโตรก็คือว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาไม่เพียงคนอธรรมเท่านั-น แต่โดยเฉพาะ
อย่างยิง พวกคนทีละทิ-งความจริ งและพวกอาจารย์เท็จด้วย
2 ปต 3:8

บัดนี-เราได้รับคําเตือนให้ระลึกถึงในบริ บทของคําถามของพวกชอบเยาะ

เย้ยทีวา่ “พระสัญญาเรื องการเสด็จมาของพระองค์น- นั อยูท่ ีไหน” คําตอบของคําถามนี-คือ แต่
พวกทีร( ัก อย่าลืมข้ อนีเ& สี ย คือวันเดียวขององค์พระผู้เป็ นเจ้ าเป็ นเหมือนกับพันปี และพันปี ก็เป็ น
เหมือนกับวันเดียว ประเด็นก็คือว่า (ก) เวลาของพระเจ้าไม่เหมือนกับเวลาของเราและ (ข) สิ งทีดู

เหมือนเป็ นเวลาทียาวนานสําหรับเราในสายพระเนตรของพระเจ้าแล้วก็ไม่นานเลย ถึงแม้วา่ เรา
ได้ยนิ เกียวกับการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์มาตั-งแต่สมัยพวกอัครสาวก แต่ในเวลาของพระเจ้า
แล้วมันก็เป็ นเหมือนกับหลายวันเท่านั-น สําหรับเรามันเป็ นเหมือนเวลาเกือบสองพันปี สําหรับ
พระเจ้ามันเป็ นเหมือนกับหลายวันเทานั-น นอกจากนี-เราควรหมายเหตุไว้วา่ เปโตรไม่ ได้ กล่าวว่า
วันเดียวกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าก็เป็ นเวลาหนึงพันปี คําสําคัญคือเหมือนกับ วันเดียวกับองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าเป็ นเหมือนกับหนึงพันปี ปฏิทินของพระองค์อยูค่ นละมิติกบั ของเรา
2 ปต 3:9

อย่างไรก็ตาม องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าไม่ได้ ทรงเฉื(อยช้ าในเรื(องพระสั ญญาของ

พระองค์ ตามทีบ( างคนคิดนั&น แต่ พระองค์ได้ ทรงอดกลั&นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทั&งหลายมา
ช้ านาน ไม่ ทรงประสงค์ทจี( ะให้ ผู้หนึ(งผู้ใดพินาศเลย แต่ ทรงปรารถนาทีจ( ะให้ คนทั&งปวงกลับ
ใจเสี ยใหม่ ก่อนหน้านี-เปโตรพูดถึงคําเยาะเย้ยของพวกคนชัว ทีต- งั คําถามเกียวกับการเสด็จกลับมา
ของพระคริ สต์และชี-ให้เห็นว่าเวลาได้ผา่ นไปหลายปี นับตั-งแต่พระสัญญาของพระองค์ทีวา่ จะ
เสด็จกลับมา คําทีแปลว่า เฉื(อยช้ า (บราดูโน) มีความหมายว่า ‘ชักช้า’ หรื อ ‘เอือยเฉือย’ ถึงแม้วา่
มันดูเหมือนเป็ นความล่าช้าอย่างมาก (ความเฉือยช้า) แต่ความจริ งก็คือว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรง
อดกลั&นพระทัยไว้ คําทีแปลเช่นนั-น (มาครอธูเมะโอ) มีความหมายตรงตัวว่า ‘อดทนอย่างมาก’
ปกติแล้วคํานี-มกั ถูกแปลเป็ น ‘อดทน’
ส่ วนหนึงแล้วองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าไม่ทรงรี บเสด็จมาเพราะพระองค์ทรงอดทนอย่างมาก
“ไม่ทรงประสงค์ทีจะให้ผหู ้ นึงผูใ้ ดพินาศเลย” นอกจากนี- พระเจ้าในพระเมตตาของพระองค์ก็
ทรงให้การพิพากษาเนินช้าออกไปเพือทีจะได้ไม่มีใครจําเป็ นต้องพินาศ “แต่ทรงปรารถนาทีจะ
ให้คนทั-งปวงกลับใจเสี ยใหม่” ตรงข้ามกับคําสอนของแนวคิดแคลวิน (Calvinism) พระเจ้าทรงมี
พระประสงค์ทีจะให้คนทังปวงกลับใจเสี ยใหม่ พระเจ้ามิได้ทรงเลือกบางคนให้มาถึงความรอด
และให้บางคนพินาศ พระประสงค์สูงสุ ดของพระองค์กค็ ือให้คนทังปวงกลับใจเสี ยใหม่ ให้เรา
สังเกตเพิมเติมว่าการกลับใจใหม่ เป็ นคําทีใช้ในความหมายเดียวกับความรอด เราพบการใช้คาํ ดัง
กล่าวในหนังสื อกิจการและโดยเฉพาะสําหรับพวกยิวในศตวรรษแรก การกลับใจใหม่เป็ นส่ วน
หนึงของหลักการทีสาํ คัญกว่าคือ ความเชือทีช่วยให้รอด

2 ปต 3:10

เปโตรจึงกลับมาพูดถึงบริ บทเรื องการพิพากษาทีใกล้เข้ามา แต่ ว่าวันของ

องค์ พระผู้เป็ นเจ้ านั&นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยแอบย่ องมาในเวลากลางคืน และในวันนั&น
ท้ องฟ้าจะล่วงเสียไปด้ วยเสียงทีด( งั กึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้ วยไฟอันร้ อนยิง( และแผ่ น
ดินโลกกับการงานทั&งปวงทีม( อี ยู่ในนั&นจะต้ องไหม้เสี ยสิ&นด้ วย ตรงนี-เราเห็นถึงเหตุการณ์สาํ คัญที
จะเกิดขึ-นในอวสานกาล วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าหมายถึงตอนทีพระคริ สต์จะทรงเข้ามา
แทรกแซงและกุมอํานาจเด็ดขาดในเหตุการณ์ต่างๆทีเกิดขึ-นบนแผ่นดินโลก นีหมายถึงการ
พิพากษาและการเสด็จกลับมาของพระองค์ ตรงนี-เปโตรพูดถึงการทําลายแผ่นดินโลกและฟ้ า
สวรรค์ทีมีอยูเ่ ดีdยวนี- การทรงสร้างฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
หมายถึงการเข้ามาแทรกแซงของพระเยซูคริ สต์ดว้ ยฤทธิ;เดช การพิพากษา และไอศวรรย์เหนือ
กิจการต่างๆบนแผ่นดินโลกนี- มันหมายถึงเวลาทีอาณาจักรทั-งหลายแห่งแผ่นดินโลกนี-จะกลาย
เป็ นอาณาจักรขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา และตอนทีพระองค์จะทรงครอบครองสื บๆไปเป็ น
นิตย์ (วิวรณ์ 11:15)
การมาถึงของวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเป็ นเหมือนกับขโมยทียอ่ งมาในเวลากลางคืน
น่าสนใจคือคําว่า ‘วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า’ หรื อ ‘ในวันนั-น’ ปรากฏเกือบห้าสิ บครั-งในหนังสื อ
อิสยาห์ ในวันนั-น “ท้องฟ้ าจะล่วงเสี ยไปด้วยเสี ยงทีดงั กึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยความ
ร้อนอันแรงกล้า และแผ่นดินโลกกับการงานทั-งปวงทีมีอยูใ่ นนั-นจะต้องไหม้เสี ยสิ- นด้วย” การ
พิพากษาของพระเจ้าทีจะบรรลุถึงขีดสุ ดในวันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะมาพร้อมกับการทําลาย
แผ่นดินโลกและฟ้ าสวรรค์ทีเรารู ้จกั อยูต่ อนนี-ดว้ ยไฟ เหตุการณ์น- ีจะเกิดขึ-นหลังยุคพันปี ดู วิวรณ์
21:1, 2 เปโตร 3:7, อิสยาห์ 51:6, มัทธิว 24:35 ณ เวลานี-เองพระเจ้าจะทรงสร้างฟ้ าสวรรค์ใหม่
และแผ่นดินโลกใหม่ ดู วิวรณ์ 21:1, อิสยาห์ 65:17
2 ปต 3:11

อัครสาวกท่านนี-กล่าวต่อไปว่า เมือ( เห็นแล้วว่ าสิ( งทั&งปวงจะต้ องสลายไป

หมดสิ&นเช่ นนี& คําทีแปลว่า สลายไปหมด (ลูโอ) มีความหมายว่า ‘ถูกปลด’ หรื อ ‘ถูกปล่อย’ ใน
วันนั-น การพิพากษาของพระเจ้าจะถูกปลดปล่อยออกมา

ดังนั-น ท่ านทั&งหลายควรจะเป็ นคนเช่ นใดในชีวติ ทีบ( ริสุทธิ4และทีเ( ป็ นอย่ างพระเจ้ า อีก
ครั-งทีคาํ ทีแปลว่า เป็ นคนเช่ นใด (อานาสตรอเฟ) หมายถึง รู ปแบบการดําเนินชีวติ (ลักษณะการ
ใช้ชีวติ ) ของคนๆหนึง เมือการพิพากษาของพระเจ้าทีมีต่อความชัว ร้าย ความอธรรม และการ
ละทิ-งความจริ งมาถึงระดับทีสิ งทรงสร้างจะถูกทําลาย เรายิง ควรดําเนินชีวติ ทีบริ สุทธิ;และเป็ น
ตามแบบของพระเจ้ามากยิง ขึ-นขนาดไหน นีเป็ นคําถามทีทรงพลังซึงเราต้องใคร่ ครวญให้ดี
2 ปต 3:12

ดังนั-นเราจึงควรคอยท่ าและกระหายทีจ( ะให้ วนั ของพระเจ้ ามาถึง คําที

แปลว่า คอยท่า (พรอสดอคาโอ) มีความหมายว่า ‘ตั-งหน้าตั-งตาคอย’ หรื อ ‘คาดหวัง’ คําทีแปลว่า
กระหาย (สเปะอูโด) มีความหมายด้วยว่า ‘ปรารถนาอย่างจริ งจัง’ ดังนั-น เรายิง ควรตั-งตาคอยการ
เสด็จกลับมาของพระคริ สต์มากยิง กว่าขนาดไหน ตรงนี-คาํ ว่า “วันของพระเจ้า” ก็ถูกใช้ในความ
หมายเดียวกับคําทีถูกใช้บ่อยกว่าคือ “วันขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า”
เมือ( ไฟจะติดท้ องฟ้าอากาศให้ ละลายไป และโลกธาตุจะละลายไปด้ วยไฟอันร้ อนยิง( คําที
แปลว่า ละลายไป (ลูโอ) มีความหมายอีกครั-งว่า ‘ถูกปล่อย’ หรื อ ‘ถูกปลด’ หรื อในเชิงอุปมัยก็
คือ ‘กําจัดทิ-ง’ ความหมายแบบหลังนี-น่าจะใช่สาํ หรับบริ บทนี- อีกครั-งมีการพูดถึงการทีเมือวัน
ขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้ามาถึง โลกเก่านี- ฟ้ าสวรรค์ทีลอ้ มรอบมันและโลกธาตุทีมีอยู่ จะถูกทําลาย
และถูกไฟอันร้อนยิง ทําให้ละลายไป แผ่นดินโลกและสิ งแวดล้อมทีพวกถือผีกราบไหว้บชู าจะ
ถูกทําลาย
2 ปต 3:13

แต่วา่ บรรดาคนของพระเจ้า แต่ ว่าตามพระสัญญาของพระองค์ น&ัน เราจึง

คอยท้ องฟ้าอากาศใหม่ และแผ่ นดินโลกใหม่ ทีซ( ึ(งความชอบธรรมจะดํารงอยู่ โลกใบเก่านี-ซ ึง
แปดเปื- อนและเสื อมทรามไปเพราะความบาปและความชัว ช้าจะถูกกําจัดและพระเจ้าจะทรงสร้าง
โลกใบนี-ข- ึนใหม่ พระองค์ได้ทรงสัญญาเกียวกับเรื องนี-ไว้แล้วในอิสยาห์ 65:17 และ 66:22 เรา
ควรฝังความคิดของเราทุกวันนี-ไว้กบั เรื องนี-ดว้ ย
ฟ้ าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะเป็ นทีๆความชอบธรรมจะดํารงอยู่ ฟ้ าสวรรค์
ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซ ึงเป็ นบ้านของอาณาจักรนิรันดร์น- นั จะมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นความ

ชอบธรรม มันจะดํารงอยูท่ ีนนั สิ งทรงสร้างจะไม่ถูกความบาปหรื อความเสื อมทรามแห่งความ
ชัว ช้าทําให้แปดเปื- อนอีกเลย นัน จะเป็ นวันอันเปี ยมสุ ขขนาดไหน! ดู วิวรณ์ 21 และ 22 ด้วย
2 ปต 3:14

เหตุฉะนั-นพวกที(รัก เมือ( ท่านทั&งหลายยังคอยสิ( งเหล่านีอ& ยู่ ท่ านก็จง

อุตส่ าห์ ให้ พระองค์ ทรงพบท่ านทั&งหลายอยู่เป็ นสุ ข ปราศจากมลทินและข้ อตําหนิ เพราะว่าเรา
กําลังตั-งตาคอยให้วนั นั-นมาถึง เราจึงควรอุตส่ าห์ทีจะให้พระองค์มาพบเราในสันติสุข ความ
บริ สุทธิ; และปราศจากตําหนิ กล่าวสั-นๆก็คือ เราต้องดําเนินชีวติ อย่างชอบธรรม บ้านของเราใน
สวรรค์จะเป็ นทีแห่งความชอบธรรม เราจึงควรพากเพียรทีจะดําเนินชีวติ เช่นนั-นด้วยในระหว่าง
นี2 ปต 3:15

นอกจากนี- และจงถือว่ า การทีอ( งค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราทรงอดกลั&น

พระทัยไว้ นานนั&นเป็ นการช่ วยให้ รอด ดังทีเ( ปาโลน้ องทีร( ักของเราได้ เขียนจดหมายถึงท่ านทั&ง
หลายด้ วย ตามสติปัญญาซึ(งพระองค์ได้ ทรงโปรดประทานแก่ ท่านนั&น ความหมายก็คือว่า เรา
ต้องตระหนักว่าความอดกลั-นพระทัยไว้นาน (คือ การรอคอยการเสด็จกลับมาของพระคริ สต์อนั
แสนยาวนาน) ก็เป็ นไปเพือความรอดของผูอ้ ืน ในช่วงเวลาว่างอันแสนยาวนานนี- มีคนมากมาย
ได้รับความรอดและถูกเพิมเข้ากับพระกายของพระคริ สต์ คราวนี-เปโตรพูดถึงจดหมายฝากฉบับ
ต่างๆของเปาโลและการทีท่านอธิบายเยอะแยะเหลือเกินเกียวกับเรื องความรอด
2 ปต 3:16

เหมือนในจดหมายของท่านทุกฉบับ ท่านได้ กล่าวถึงเหตุการณ์ เหล่านั&น

และในจดหมายนั&นมีบางข้ อทีเ( ข้ าใจยาก ซึ(งคนทั&งหลายทีไ( ม่ ได้ เรียนรู้ และไม่ แน่ นอนมัน( คงนั&น
ได้ เปลีย( นแปลงเสี ย เหมือนเขาได้ เปลีย( นแปลงข้ ออืน( ๆในพระคัมภีร์ จึงเป็ นเหตุกระทําให้ ตัว
พินาศ เปาโลกล่าวถึงเรื องเดิมๆในจดหมายฝากฉบับต่างๆของท่าน ถึงแม้วา่ บางครั-งสิ งเหล่านั-น
อาจเป็ นเรื องเข้าใจยากนิดหน่อยก็ตาม น่าเสี ยดายทีวา่ บางคนซึงไม่เคยสละเวลาทีจะศึกษาพระ
คัมภีร์อย่างเหมาะสมก็บิดเบือนพระคัมภีร์เพือจุดประสงค์ของตัวเอง ตามทีท่านได้กล่าวไปแล้ว
ในบทที 2 คนเหล่านั-นทีบิดเบือนพระวจนะของพระเจ้าก็จะถูกพระเจ้าพิพากษา ลัทธิเทียมเท็จ
มากมายมีผนู ้ าํ ทีไม่เคยได้รับการฝึ กอบรมหรื อรับการศึกษาอย่างเหมาะสมในความเข้าใจเกียวกับ

พระคัมภีร์ พวกเขาเปลียนแปลง (ตรงตัวคือ บิดเบือน) พระวจนะของพระเจ้า น่าเศร้าทีแม้แต่คน
ทีไม่รู้มากกว่าก็รีบติดตามคนพวกนั-นไปด้วย
2 ปต 3:17

เมือเราทราบถึงสิ งเหล่านี-แล้ว ท่ านก็จงระวังให้ ดี เกรงว่าท่ านอาจจะหลง

ไปกระทําผิดตามการผิดของคนชั(ว และท่ านทั&งหลายจะสู ญเสียความหนักแน่ นมัน( คงของท่าน
เราได้รับบัญชาให้ระมัดระวังให้ดี เกรงว่าเราจะหล่นไปจากการเป็ นคนหนักแน่นในองค์พระผู ้
เป็ นเจ้าและถูกพาให้หลงผิดโดยมันผูช้ วั ร้าย น่าสังเกตว่าคําสอนผิดทางศาสนศาสตร์มกั เกิดขึ-น
โดยฝี มือของพญามาร มันเป็ นบ่อเกิดของสิ งชัว ๆเหล่านี-ท- งั หมด พญามารเป็ นหนึงในสิ งมีชีวติ ที
เคร่ งศาสนามากทีสุดในโลก ปัญหาก็คือว่า มันเป็ นเจ้าแห่งการปลอมแปลงศาสนาเทียมเท็จ ซึง
เป็ นการละทิ-งความจริ งทีถูกพูดถึงมาตลอดหนังสื อเล่มนี2 ปต 3:18

อัครสาวกท่านนี-ปิดท้ายจดหมายฝากฉบับนี-ดว้ ยคําสังทีเรี ยบง่ายแต่ลึกซึ-ง

แต่ ขอท่ านทั&งหลายจงเจริญขึน& ในพระคุณ และในความรู้ เกีย( วกับพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ น
เจ้ าและพระผู้ช่วยให้ รอดของเรา เราได้รับบัญชาให้เติบโตขึ-นในพระคุณขององค์พระผูเ้ ป็ น
เจ้าของเราและในความรู ้เกียวกับพระองค์ดว้ ย เรื องการเติบโตฝ่ ายวิญญาณในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
ไม่ได้เป็ นทางเลือกหนึง เปโตรนําเสนอมันในรู ปของคําสังขณะทีท่านปิ ดท้ายจดหมายฝากฉบับ
นี- ท่านจบด้วยคําอวยพร สง่ าราศีจงมีแด่ พระองค์ท&งั ในปัจจุบันนีแ& ละตลอดไปเป็ นนิตย์ เอเมน
น่ าสั งเกตว่าวลีสุดท้ายอาจแปลแบบตรงตัวได้ ว่า ' สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ท- งั ในปัจจุบนั นี-และ
ไปจนถึงวันนิรันดร์ เอเมน' คําว่า เอเมน เป็ นคําสังทีมีความหมายว่า 'ขอให้เป็ นเช่นนั-น'

