หน้ า 2465
จดหมายฉบั
บทีสอง
ของอัครสาวกเปโตร
จงเพิมพู นขึ นจนเกิดผล
ในความรู ้
แห่ งพระคริ สต์
ซี โมนเปโตร ผู้ รั บใช้ และ
อั ครสาวกของพระเยซู คริ สต์
เรียน ท่านทั,งหลายทีได้ รับความ
เชื ออั นประเสริ ฐอย่ า งเดี ยวกั น
กับเรา โดยความชอบธรรมของ
พระเจ้ าและพระเยซู ค ริ ส ต์ พระ
ผู้ ช่วยให้ รอดของเราทั,งหลาย
2ขอพระคุ ณและสันติ สุ ขจงเพิ ม
พู นแก่ ท่ านทั, งหลาย โดยรู้ จั ก
พระเจ้ า และพระเยซู องค์ พระผู้
เป็ นเจ้ าของเรา
3ด้ วยเห็ นแล้ วว่ า ฤทธิ6 เดชอั น
ศั กดิ6 สิ ทธิ6 ของพระองค์ ได้ ให้ สิ ง
สารพั ดแก่ เราที จะให้ มี ชี วิตและ
ทางทีเป็ นอย่ างพระเจ้ า โดยรู้ จัก
พระองค์ ผ้ ู ได้ ทรงเรี ยกเราให้ ถึ ง
สง่ าราศีและคุณธรรม
4ด้ วยเหตุ เหล่ านี, พระองค์ จึ งได้
ทรงประทานพระสั ญญาอั น
ประเสริฐและใหญ่ ยิ งแก่ เรา เพื อ
ว่ าด้ วยพระสั ญญาเหล่ านี, ท่ าน
ทั, งหลายจะพ้ นจากความเสื อม
โทรมทีมี อยู่ ในโลกนี, เพราะตั ณหา และจะได้ รั บส่ วนในสภาพ
ของพระองค์

1

5เพราะเหตุน, ี เองท่านจงอุตส่ าห์
จนสุ ดกํา ลั งที จะเอาคุ ณธรรม
เพิ มความเชื อ เอาความรู้ เพิ ม
คุณธรรม
6 เอาความเหนี ยวรั, งตนเพิ ม
ความรู้ เอาความอดทนเพิ ม
ความเหนี ยวรั, งตน เอาการที
เป็ นอย่ างพระเจ้ า เพิ มความอด
ทน
7เอาความรั กฉั นพี น้ องเพิ มการ
ที เป็ นอย่ างพระเจ้ า และเอา
ความรั กคนทั วไปเพิ มความรั ก
ฉันพี น้อง
8 เพราะถ้ ามี ใจอย่ า งนั, นอยู่ ใน
ท่ านทั, งหลายพร้ อมบริบูรณ์แล้ ว
ก็จะกระทําให้ ท่ านไม่ เกียจคร้ าน
หรือไร้ ผลในความรู้ แห่ งพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
9เพราะว่ าผู้ ใดทีขาดสิ งเหล่ านี, ก ็
เป็ นคนตาบอดตาสั, น และลืมไป
ว่ า ตนได้ รั บการชํา ระจากความ
ผิดบาปเมื อก่ อนนั, นเสียแล้ ว
10 เพราะฉะนั, น พี น้องทั,งหลาย
จงยิ งอุ ตส่ าห์ ก ระทํา ตนให้ เป็ น
ไปตามที พระเจ้ าทรงเรี ยกและ
ทรงเลือกท่านไว้ แล้ วนั, น เพราะ
ว่ าถ้ าท่านประพฤติเช่ นนั, น ท่าน
จะไม่ สะดุดล้ มเลย

(D) กท F:H; อฟ K:L (F) ดนล K:D (M) D ธส F:DF; D ปต D:L
(K) F คร D:FN; M:DH; O:D (L) D ปต M:O; F ปต M:DH (O) กท P:DN
(H) ยน DL:F (Q) D ยน F:Q-DD (DN) D ยน M:DQ
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11 ด้ วยว่ าอย่ างนั, นท่านทั,งหลาย คล้ อยตามนิ ยายที เขาคิ ดแต่ งไว้
จะมี สิ ทธิ สมบู รณ์ ที จะเข้ าใน ด้ วยความเฉลียวฉลาด แต่ เราได้
อาณาจั ก รนิ รั นดร์ ของพระเยซู เห็ น อานุ ภาพของพระองค์ ด้ วย
คริ ส ต์ อ งค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและ ตาของเราเอง
พระผู้ ช่วยให้ รอดของเรา
17 เพราะว่ า คราวเมื อพระองค์
12 เหตุฉะนั, น ถึงแม้ ว่าท่านจะรู้ ได้ ทรงรั บ เกี ย รติ และสง่ าราศี
และตั, งมั นคงอยู่ ในความจริ ง จากพระเจ้ าพระบิ ดา เมื อพระ
ที ท่ านรั บแล้ วนั, นก็ดี ข้ าพเจ้ าก็ สุ รเสี ยงจากสง่ าราศี อั น ยิ งใหญ่
ไม่ ล ะเลยที จ ะเตื อ นสติ ท่ านทั, ง ได้ มาถึ งพระองค์ ตรั สแก่ พระ
หลายเสมอให้ ระลึกถึงสิ งเหล่ านี, องค์ ว่า "ท่ านผู้ นี, เป็ นบุ ตรที รั ก
13 ตราบใดที ข้ าพเจ้ ายั ง อาศั ย ของเรา เราชอบใจท่านผู้ น, ี มาก"
อยู่ ในพลั บพลานี,
ข้ าพเจ้ า 18 และเราก็ได้ ยิ น พระสุ รเสี ยง
เห็นสมควรทีจะเตือนสติท่านทั,ง นี, มาจากสวรรค์ ในครั, งที เราได้
หลายให้ ระลึ กถึ งข้ อความเหล่ า อยู่ กั บพระองค์ ที ภู เ ขาอั น บริ นี,
สุทธิ6 น, ั น
14 เพราะข้ าพเจ้ ารู้ ว่า อี กไม่ ช้ า 19 และเรามี คาํ พยากรณ์ ที แน่
ข้ าพเจ้ าก็จ ะต้ องสละทิ, งพลั บ- นอนยิ งกว่ านั, นอีก จะเป็ นการดี
พลาของข้ าพเจ้ าไป ดั งที พระ ถ้ าท่านทั,งหลายจะถือตามคํานั, น
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ เสมื อ นแสงประที ปที ส่ อ งสว่ าง
เราได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้ าแล้ ว ในที มื ด จนกว่ าแสงอรุ ณจะขึ, น
คําพยาน
และดาวประจํารุ่ งจะผุ ดขึ, นในใจ
ของท่านทั,งหลาย
อันหนักแน่น
20 จงรู้ ข้อนี, ก่อน คือว่ าคําพยาของเปโตร
15 ยิ งกว่ านั, นข้ าพเจ้ าจะอุ ตส่ าห์ กรณ์ทุ กคําทีจารึกไว้ ในพระคัมกระทํา ให้ ท่ านทั, งหลายระลึ กถึ ง ภีร์ แล้ ว ไม่ มี ใครตี ความได้ ตาม
สิ งเหล่ านี, เสมอเมื อข้ าพเจ้ าตาย ลําพังใจของตนเอง
21 ด้ วยว่ า คําพยากรณ์ในอดี ต
แล้ ว
16 เพราะว่ าเมื อเราได้ สาํ แดงให้ นั, นไม่ ได้ มาจากความประสงค์
ท่ านทั, งหลายทราบถึ งฤทธิ6 เดช ของมนุ ษย์ แต่ พวกผู้ บริ สุ ทธิ6
ของพระเยซู ค ริ ส ต์ อ งค์ พระผู้ ของพระเจ้ าได้ กล่ าวคํา ตามที
เป็ นเจ้ าของเรา และการที พระ พระวิ ญญาณบริ สุ ทธิ6 ได้ ทรงดล
องค์ จะเสด็จมานั, น เราไม่ ได้ ใจเขา
(DF) ฟป M:D; D ปต L:DF (DM) F คร L:D; F ปต M:D (DK) ยน DM:MP; F ทธ K:P
(DP) มธ DO:D-L; D คร D:DO; อฟ D:DQ (DO) มธ DO:L; มก Q:O (DH) มธ DO:D
(DQ) สภษ K:DH; ยน D:K (FN) รม DF:P (FD) F ซมอ FM:F; ยรม FM:FP; ลก D:ON
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F เปโตร F
ผู พ้ ยากรณ์เท็จ
โนอาห์ ผู้ ประกาศความชอบ
ธรรมกั บคนอื นอี ก เจ็ ด คนให้
และผู ห้ ลอกลวง
แต่ ว่ า ได้ มี ผ้ ู พยากรณ์ เ ท็ จ รอด เมื อคราวทีพระองค์ได้ ทรง
ท่ ามก ลางประชาช นทั, ง บั น ดาลให้ นํา, ท่ ว มโลกของคน
หลายด้ วย เช่ นเดี ยวกั บที จะมี อธรรม
อาจารย์ เ ท็ จ ท่ า มกลางท่ า นทั, ง 6และได้ ทรงลงโทษเมื องโสโดม
หลาย ผู้ ซึ งจะแอบเอาลั ทธิ ที และเมืองโกโมราห์ ให้ พินาศเป็ น
ออกนอกลู่ นอกทางอั นจะนํา ไป เถ้ าถ่ าน เพื อให้ เป็ นตัวอย่ างแก่
สู่ ความหายนะเข้ ามาด้ วย และ คนต่ อไปทีจะประพฤติชั ว
จะปฏิเสธองค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าผู้ ได้ 7 และได้ ทรงช่ วยโลทผู้ ชอบ
ทรงไถ่ เขาไว้ และจะนํา ความ ธรรมให้ รอด ผู้ มีความทุ กข์ใหญ่
พินาศอย่ างฉับพลันมาถึงตนเอง หลวงเพราะการประพฤติ ล ามก
2 จะมี หลายคนประพฤติ ตาม ของคนชั วเหล่ านั, น
ทางแห่ งการสาปแช่ งของเขาและ 8(ด้ วยว่ า คนชอบธรรมนั, นซึ ง
เพราะคนเหล่ านั, นเป็ นเหตุ ทาง ได้ อาศั ยอยู่ ในท่ ามกลางเขา
เหล่ านั, น เมื อท่ านได้ เห็ นและ
แห่ งความจริงจะถู กกล่ าวร้ าย
3และด้ วยความโลภเขาจะกล่ าว ได้ ยิ น จิ ตใจที ชอบธรรมของ
คํา ตลบตะแลงเพื อค้ า กํา ไรจาก ท่ านก็เป็ นทุ กข์ เป็ นร้ อนทุ กวั นๆ
ท่ านทั, งหลาย การลงโทษคน เพราะการประพฤติ ชั วของคน
เหล่ า นั, นที ไ ด้ ถู กพิ พากษานาน เหล่ านั, น)
มาแล้ วจะไม่ เนิ นช้ า และความ 9องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าทรงทราบวิธี
หายนะของเขาก็ จะไม่ หลั บใหล ที จะช่ วยคนที ตามทางของพระ
เจ้ าให้ รอดพ้ นจากการทดลอง
ไป
4เพราะว่ า ถ้ าพระเจ้ าไม่ ได้ ทรง ต่ างๆ และทรงทราบวิธีทีจะรักยกเว้ นพวกทู ตสวรรค์ ที ได้ ทํา ษาคนอธรรมไว้ จนถึ งวันพิ พากบาปนั, น แต่ ได้ ทรงผลักเขาลงไป ษาเพื อจะได้ ลงโทษเขา
สัญญลักษณ์บางอย่ าง
สู่ นรก และได้ มั ดเขาไว้ ด้ วย
ของผู พ้ ยากรณ์เท็จ
เครื องจองจําแห่ งความมื ด คุ ม
ไว้ จนกว่ าจะถึ งเวลาทรงพิ พาก- 10 โดยเฉพาะคนเหล่ านั, นที
ษา
ปล่ อยตั วไปตามเนื, อหนั งใน
5 และไม่ ได้ ทรงยกเว้ นมนุ ษย์ ราคะตั ณหาแห่ งความโสโครก
โลกครั, งโบราณ แต่ ได้ ทรงช่ วย และหมิ นประมาทผู้ ใหญ่ ที มีอาํ -

2

(D) มธ FK:L, FK; D ทธ K:D-F (P) ปฐก DQ:D-FP; ยด D:O
(O) ปฐก DQ:DP, FQ (H) สดด DDQ:DMQ
(Q) สดด MK:DL-DQ; D คร DN:DM; วว M:DN (DN) อพย FF:FH; ยด D:K, O-H
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นาจ คนเหล่ านี, ทะนงตนและ ของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ ผู้ ที
ประพฤติ ตามอําเภอใจ เขาไม่ ชอบบําเหน็จแห่ งการอธรรม
สะทกสะท้ านที จะกล่ าวประณาม 16 แต่ บาลาอั มก็ได้ ถู ก ติ เพราะ
ผู้ ทีมีบรรดาศักดิ6
การที เขาได้ กระทํา ความชั วช้ า
11 แต่ ฝ่ ายทู ตสวรรค์ แม้ ว่ ามี นั, น ลาใบ้ ตั วนั, นพู ดเป็ นภาษา
ฤทธิ6 และกําลั งมากกว่ า ก็หาได้ มนุ ษย์ และได้ ยั บยั, งอาการคลุ้ ม
กล่ าวประณามคนเหล่ านั, นหน้ า คลั งของศาสดาพยากรณ์คนนั, น
พระพั ก ตร์ ขององค์ พระผู้ เป็ น 17 คนเหล่ านี, เป็ นบ่ อที ไร้ นํา,
เจ้ าไม่
เป็ นเมฆที ถู กพายุ พั ดไป ทรง
12 แต่ ว่ า
คนเหล่ านั, นเป็ น เตรี ยมหมอกแห่ ง ความมื ด ทึ บ
เหมื อนสั ตว์เดี ยรั จฉานที ปราศ- ไว้ แล้ วสํา หรั บคนเหล่ า นั, นเป็ น
จากความคิด เป็ นสัตว์ทีทาํ ตาม นิตย์
สัญชาตญาณ เกิดมาเพื อถู กจับ 18 เพราะว่ าเขาพูดเย่ อหยิ งอวด
และถู กฆ่ า เขากล่ าวประณามสิ ง ตั ว และเขาใช้ ความปรารถนา
ที เขาไม่ เข้ าใจเลย เขาจะต้ อง แห่ ง เนื, อหนั งกั บความกํา หนั ด
พินาศในการชั วร้ ายของตนเอง
เพื อจะล่ อลวงคนทั, งหลายที กาํ 13 และจะรั บบํา เหน็ จ แห่ งการ ลั งหนี ไปจากคนเหล่ านั, นที หลง
อธรรม เหมื อนคนที ถื อการ ประพฤติผิด
เสเพลเฮฮาในเวลากลางวั นเป็ น 19 เขาสั ญญาว่ าจะให้ คนเหล่ า
ความเพลิดเพลิน เขาด่ างพร้ อย นั, นพ้ นจากการเป็ นทาส แต่
และมลทิ น และประพฤติ การ ตั วเขาเองยั งเป็ นทาสของความ
เสเพลเฮฮาด้ วยการหลอกลวง หายนะ เพราะว่ ามนุ ษย์พ่ายแพ้
ของตนเอง เมื อกําลั งกิ นเลี, ยง แก่ สิ งใด เขาก็เป็ นทาสของสิ ง
รวมกับท่านทั,งหลาย
นั, น
14 ตาเขาเต็ ม ไปด้ วยความ
ความหน้าซื อใจคด
ปรารถนาแห่ ง การล่ วงประเวณี
ของผู ส้ อนเท็จ
และเขาหยุ ด กระทํา บาปไม่ ได้ 20 เพราะว่ าถ้ าหลังจากทีเขาพ้ น
เลย เขาวางกั บดั กคนที มี จิ ตใจ จากสรรพมลทิ นของโลกนี, แล้ ว
ไม่ มั นคง เขามีใจชิ นกับการโลภ ด้ วยการที เขารู้ เกี ยวกั บพระเยซู
เขาเป็ นลูกแห่ งความสาปแช่ ง
คริ ส ต์ อ งค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าและ
15 เขาสละทิ, งทางถู กต้ อง หลง พระผู้ ช่วยให้ รอด เขากลับเกี ยว
ไปในทางผิ ด ดําเนิ นตามทาง ข้ องและพ่ า ยแพ้ แก่ ก ารชั วนั, น
(DD) ยด D:Q (DF) ยด D:DN (DM) รม DM:DM; D คร DD:FN-FD; ฟป M:DQ; ยด D:DF
(DK) ยด D:DD (DL) กดว FF:L, O; พบญ FM:K; นหม DM:F; ยด D:DD; วว F:DK
(DO) ยด D:DF-DM (DQ) ยน H:MK; รม P:DP (FN) มธ DF:KL; ลก DD:FP; ฮบ P:K-P
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หน้ า 2469
F เปโตร F, M
อี ก บั, นปลายของเขาก็กลั บชั ว ชั วของตน
ร้ ายยิ งกว่ าตอนต้ น
4และจะถามว่ า
"คํา ที ทรง
21 เพราะว่ าถ้ าเขาไม่ ได้ ร้ ู จั กทาง สั ญญาไว้ ว่ าพระองค์ จะเสด็จมา
ชอบธรรมนั, นเสี ยเลยก็ ยั ง จะดี นั, นอยู่ ที ไหน เพราะว่ าตั, งแต่
กว่ าที เขาได้ ร้ ู แล้ ว แต่ กลั บหั น บรรพบุ รุ ษหลั บล่ วงไปแล้ ว สิ ง
หลั งให้ พระบั ญญั ติอั นบริสุ ทธิ6 ที ทั,งปวงก็เป็ นอยู่ เหมื อนทีได้ เป็ น
ได้ ทรงโปรดประทานให้ แก่ เขา อยู่ ต, ั งแต่ เดิมทรงสร้ างโลก"
นั, น
5เพราะว่ าเขาแกล้ งลื มข้ อนี, เสี ย
22 พฤติกรรมได้ เกิ ดกั บเขาตาม คื อโดยคํา ตรั สของพระเจ้ า ฟ้ า
สุ ภาษิ ตซึ งเป็ นความจริ งว่ า สวรรค์ ได้ อุ บั ติ ข, ึ นตั, งแต่ โบราณ
"สุนัขได้กลับกิ นสิ งที  มั นสํา รอก และแผ่ นดินโลกจึ งได้ บังเกิดขึ, น
ออกมาแล้ว และสุ กรที ได้ ชาํ ระ แยกออกจากนํา, และท่ า มกลาง
ล้ างตั วแล้ วก็กลั บลุ ยลงไปนอน นํา,
ในปลักอีก"
6โดยเหตุ เหล่ านั, น พระองค์จึ ง
บัดนี, พวกทีรัก นี เป็ นจด- ได้ ทรงบั น ดาลให้ นํา, มาท่ วมทํา
หมายฉบั บที สองที ข้ าพเจ้ า ลายโลกทีมีอยู่ ในเวลานั, น
ได้ เขียนถึงท่านทั,งหลาย และใน 7แต่ ว่ า ท้ องฟ้ าอากาศและแผ่ น
จดหมายทั,งสองฉบับนั, น ข้ าพ- ดิ นโลกที อยู่ เดีZ ยวนี, พระองค์
เจ้ าได้ สะกิ ด ใจอั น บริ สุ ทธิ6 ของ ทรงเก็บงําไว้ โดยคําตรั สนั, นสําท่านให้ ระลึก
หรั บให้ ไฟเผา คื อเก็บไว้ จนถึ ง
2 เพื อท่ า นทั, งหลายจะได้ ใส่ ใ จ วั น ทรงพิ พากษาและวั น พิ น าศ
ถ้ อยคํา ทั, งหลายที พวกศาสดา แห่ งบรรดาคนอธรรม
พยากรณ์ อั นบริ สุ ทธิ6 ได้ กล่ าวไว้ 8แต่ พวกที รัก อย่ าลื มข้ อนี, เสีย
เมื อก่ อน และคํา บั ญชาของเรา คื อวั น เดี ยวขององค์ พระผู้ เป็ น
ทั, งหลายพวกอั ครสาวกขององค์ เจ้ าเป็ นเหมื อนกั บพั นปี และ
พระผู้ เป็ นเจ้ าและพระผู้ ช่ วยให้ พันปี ก็เป็ นเหมือนกับวันเดียว
รอด
9 องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าไม่ ไ ด้ ทรง
คําเตื อนเกียวกับ
เฉื อยช้ าในเรื องพระสั ญญาของ
พระองค์ ตามที บางคนคิ ดนั, น
ผู เ้ ยาะเย้ยการเสด็จกลับมา
3จงรู้ ข้ อนี, ก่ อน คื อในวั นสุ ด แต่ พระองค์ ได้ ทรงอดกลั, นพระ
ท้ ายคนที ชอบเยาะเย้ ยจะเกิ ด ทัยไว้ เพราะเห็นแก่ เราทั,งหลาย
ขึ, น และดําเนินตามใจปรารถนา มาช้ านาน ไม่ ทรงประสงค์ ที จะ

3

(FD) ลก DF:KO (FF) สภษ FP:DD (D) F ปต D:DM (F) F ปต D:FD; ยด D:DO
(M) F ปต F:DN (K) ปฐก P:D-O (L) ปฐก D:P, Q; สดด FK:F (P) ปฐก O:DD-DF, FD
(O) มธ FL:KD; F ธส D:H; F ปต M:DN (H) สดด QN:K (Q) สดด HP:DL; อสย MN:DH
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F เปโตร M
หน้ า 2470
ให้ ผ้ ู หนึ งผู้ ใดพินาศเลย แต่ ทรง ปราศจากมลทินและข้ อตําหนิ
ปรารถนาที จะให้ คนทั, งปวงกลั บ 15 และจงถือว่ า การทีองค์ พระ
ใจเสียใหม่
ผู้ เป็ นเจ้ าของเราทรงอดกลั, น
วันของ
พระทั ยไว้ นานนั, นเป็ นการช่ วย
ให้ รอด ดังทีเปาโลน้ องทีรักของ
องค์พระผู เ้ ป็ นเจ้า
10 แต่ ว่ าวั นขององค์ พระผู้ เป็ น เราได้ เ ขี ยนจดหมายถึ งท่ านทั, ง
เจ้ านั, นจะมาถึ งเหมื อนอย่ าง หลายด้ วย ตามสติ ปั ญญาซึ ง
ขโมยแอบย่ อ งมาในเวลากลาง พระองค์ ไ ด้ ทรงโปรดประทาน
คืน และในวันนั, นท้ องฟ้ าจะล่ วง แก่ ท่านนั, น
เสียไปด้ วยเสี ยงทีดั งกึกก้ องและ 16 เหมื อนในจดหมายของท่ าน
โลกธาตุ จ ะสลายไปด้ วยความ ทุ กฉบั บ ท่ านได้ กล่ าวถึ งเหตุ ร้ อนอั นแรงกล้ า และแผ่ นดิ น การณ์เหล่ านั, น และในจดหมาย
โลกกั บการงานทั, งปวงที มี อยู่ ใน นั, นมีบางข้ อที เข้ าใจยาก ซึ งคน
ทั, งหลายที ไ ม่ ไ ด้ เรี ยนรู้ และไม่
นั, นจะต้ องไหม้ เสียสิ, นด้ วย
11 เมื อเห็ นแล้ วว่ าสิ งทั, งปวงจะ แน่ นอนมั นคงนั, นได้ เปลี ยน
ต้ องสลายไปหมดสิ, นเช่ นนี, ท่าน แปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปลี ยน
ทั,งหลายควรจะเป็ นคนเช่ นใดใน แปลงข้ ออื นๆในพระคั มภี ร์ จึ ง
ชี วิ ตที บริ สุ ท ธิ6 และที เป็ นอย่ า ง เป็ นเหตุกระทําให้ ตัวพินาศ
17 เพราะเหตุ น, ั น พวกที รั ก
พระเจ้ า
12 คอยท่ าและเร่ งที จะให้ วั น เมื อท่ านทั, งหลายรู้ เรื องนี, ก่ อน
ของพระเจ้ ามาถึ ง เมื อไฟจะติด แล้ ว ท่ านก็จงระวั งให้ ดี เกรง
ท้ องฟ้ าอากาศให้ ละลายไป และ ว่ าท่ านอาจจะหลงไปกระทํา ผิ ด
โลกธาตุ จะละลายไปด้ วยไฟอั น ตามการผิดของคนชั ว และท่าน
ทั, งหลายจะสู ญเสี ยความหนั ก
ร้ อนยิ ง
13 แต่ ว่ าตามพระสั ญญาของ แน่ นมั นคงของท่าน
พระองค์น, ั น เราจึ งคอยท้ องฟ้ า 18 แต่ ขอท่ านทั, งหลายจงเจริ ญ
อากาศใหม่ และแผ่ นดินโลกใหม่ ขึ, นในพระคุ ณและในความรู้
เกี ยวกั บพระเยซู คริ สต์ องค์ พระ
ทีซึ งความชอบธรรมจะดํารงอยู่
14 เหตุ ฉะนั, นพวกที รั ก เมื อ ผู้ เป็ นเจ้ าและพระผู้ ช่ วยให้ รอด
ท่ า นทั, งหลายยั ง คอยสิ งเหล่ า นี, ของเรา สง่ าราศีจงมีแด่ พระองค์
อยู่ ท่านก็จงอุตส่ าห์ ให้ พระองค์ ทั, งในปั จจุ บั น นี, และตลอดไป
ทรงพบท่ านทั, งหลายอยู่ เป็ นสุ ข เป็ นนิตย์ เอเมน
(DN) สดด DNF:FL-FP; วว M:M (DD) D ปต D:DL (DF) สดด LN:M; มคา D:K; D คร D:O
(DM) อสย PL:DO; PP:FF; วว FD:D (DK) D คร D:H; DL:LH (DL) รม F:K
(DP) D คร DL:FK; F ทธ M:DP (DO) มก DM:FM; อฟ K:DK (DH) อฟ K:DL; F ทธ K:DH
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