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 Salutation 

1 ຊີໂມນ ເປໂຕ ຂ້ອຍໃຊ້ ແລະອັຄສາວົກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  
ຮຽນ ທ່ານທັງຫລາຍທ່ີໄດ້ຮັບຄວາມເຊ່ືອອັນປະເສີດເທ່ົາທຽມກັນກັບເຮົາດ້ວຍຄວາມຊອບທັມແຫ່ງພຣະເຈ້ົາຂອງ
ພວກເຮົາ ຄພືຣະເຢຊຄູຣິດພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນຂອງພວກເຮົາທັງຫລາຍ 

2 ຂໃໍຫພ້ຣະຄຸນແລະສັນຕິສຸກ ຈ່ົງເພ້ີມທະວີຄູນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ໂດຍການຮູ້ຈັກໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະໃນພຣະເຢຊູອົງ 
ພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງພວກເຮົາ 
 

ການຊງົເອີນ້ແລະການຊງົເລອືກທາ່ນ 
The Christianís Call and Election 

3 ດ້ວຍເຫັນແລ້ວວ່າຣິດເດດຂອງພຣະອົງໄດ້ຊົງປະທານສ່ິງສາຣະພັດແກ່ພວກເຮົາ ທີຈ່ະໄດ້ມີຊວິີດແລະຄວາມ
ເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ ໂດຍຮູ້ຈັກພຣະອົງຜູ້ທ່ີຊງົເອ້ີນພວກເຈ້ົາດ້ວຍສະງ່າຣາສີ ແລະຄວາມລ້ໍາເລີດຂອງພຣະອົງ
ເອງ 

4 ດ້ວຍສ່ິງເຫລ່ົານ້ີພວກທ່ານຈ່ຶງຈະໜີພ້ົນໄດ້ຈາກການເສ່ືອມໂຊມທ່ີມີຢູ່ໃນໂລກນ້ີເພາະຕັນຫາ ແລະຈະໄດ້ຮັບສ່ວນໃນ
ສະພາບຂອງພຣະອົງ 

5 ເພາະເຫດນ້ີແຫລະ, ທ່ານທ ງັຫລາຍຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມຈົນສຸດກໍາລັງ ເພ່ືອຈະເອົາຄຸນຄວາມດີເພ້ີມຄວາມເຊ່ືອ, 
ແລະເອົາຄວາມຮູ້ເພ້ີມຄຸນຄວາມດີ 

6 ເອົາຄວາມຮູ້ຈັກບັງຄັບຕົນເພ້ີມຄວາມຮູ້, ເອົາຄວາມຫມ້ັນໃຈເພ້ີມຄວາມບັງຄັບຕົນ, ເອົາຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະ
ເຈ້ົາເພ້ີມຄວາມໝ້ັນໃຈ 

7 ເອົາຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງເພ້ີມຄວາມເຫລ້ືອມໃສໃນພຣະເຈ້ົາ, ແລະເອົາຄວາມຮັກຄົນທ່ົວໄປເພ້ີມຄວາມຮັກພ່ີນ້ອງ 
8 ດ້ວຍວ່າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີມີຢູ່ໃນພວກທ່ານຢ່າງບໍຣິບູນແລ້ວ ກໍຈະເຮັດໃຫພ້ວກທາ່ນເປັນຄົນດຸໝ່ັນ ແລະເກີດຜົນໃນການຮູ້

ຈັກພຣະເຢຊຄູຣິດເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍ 
9 ເພາະວ່າຜູ ້ໃດທ່ີຂາດສ່ິງເຫລ່ົານ້ີກໍເປັນຄົນຕາບອດຕາສ້ັນ ແລະລືມໄປວ່າຕົນໄດ້ຮັບການຊໍາຮະລ້າງຈາກຜິດບາບອັນ

ເກ່ົາກ່ອນຂອງຕົນເສັຽແລ້ວ 
10 ເພາະເຫດນັ້ນ ພີນ້່ອງທັງຫລາຍເອີຍ, ຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມຫລາຍກວ່າເກ່ົາ ເຮັດຕົນໃຫ້ເປັນໄປຕາມທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງ

ເອ້ີນແລະຊົງເລືອກໄວ້ນ້ັນ ເພາະວ່າຖ້າເຮັດຢ່າງນ້ັນແຫລະ, ພວກທ່ານກໍຈະບ່ໍສະດຸດລ້ົມລົງຈັກເທ່ືອ 
11 ດ້ວຍທາງນ້ີແຫລະ, ພຣະເຈ້ົາຈະຊົງປະທານສິດສົມບູນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ໃຫ້ເຂ້ົາໄປໃນຣາຊແຜ່ນດິນອັນຕລອດໄປ

ເປັນນິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາ ພຣະຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ພົນ້ຂອງພວກເຮົາ 



12 ເຫດສັນນ້ັນ ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານທັງຫລາຍຮູ້ຈັກແລະຕ້ັງຫມັນ້ຄົງຢູ່ໃນຄວາມຈິງທ່ີມີຢູ່ແລ້ວກ ໍດີ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍພ້ອມຢູ່    
ສເມີທີຈ່ະເຕືອນສະຕິພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີ 

13 ຕາບໃດທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຍັງອາສັຍຢູ່ໃນຮ່າງກາຍນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນສົມຄວນທີຈະປຸກເຕືອນພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງຂ້ໍ
ຄວາມເຫລ່ົານ້ີ 

14 ເພາະຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ຢູ່ວ່າອີກບ່ໍເຫິງ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຈະປະຖ້ິມຮ່າງກາຍນ້ີເສັຽ ເໝືອນດ່ັງທ່ີພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ຊົງສະແດງແກ່ຂ້າພະເຈ້ົາແລ້ວ 

15 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາຈະພຍາຍາມຫາທາງໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍລະນຶກເຖິງສ່ິງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ທຸກເວລາ ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຈາກໂລກ
ນ້ີໄປແລ້ວ 
Eyewitnesses of Christís Glory 
(ມທ 17:5; ມຣກ 9:7; ລກ 9:35) 

16 ເພາະເມ່ືອເຮົາໄດ້ປະກາດໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຊາບເຖິງຣິດເດດແລະການສະເດັດມາຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈ້ົາຂອງ
ພວກເຮົາ ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວຕາມນິຍາຍທ່ີເຂົາແຕ່ງຂ້ຶນດ້ວຍຄວາມສລາດ ແຕ່ເຮົາເປັນພຍານຜູ້ຮູ້ເຫັນເດຊານຸພາບຂອງ
ພຣະອົງ 

17 ເພາະວ່າພຣະອົງໄດ້ຊົງຮັບກຽດແລະສະງ າ່ຣາສີຈາກພຣະບິດາ ຄາວເມ່ືອພຣະສຸຣະສຽງຈາກຣັສມີອັນຮຸ່ງເຮືອງຊົງ
ກ່າວແກ່ພຣະອົງວ່າ, ìທ່ານຜູ້ນ້ີແຫລະ, ເປັນບຸດທ່ີຮັກຂອງເຮົາ ເຮົາຊອບໃຈຫລາຍໃນທ່ານî 

18 ຝ່າຍພວກເຮົາກໍໄດ້ຍ ນິພຣະສຸຣະສຽງນ້ີຈາກສວ ັນ ເມ່ືອພວກເຮົາໄດ້ຢູ່ກັບພຣະອົງທ່ີພູອັນສັກສິດນ້ັນ 
19 ສັນນ້ັນພວກເຮົາຍຶດຖືຄໍາທໍານວາຍຢ່າງແນ່ນອນກວ່າເກ່ົາ ຈະເປັນການດີຖ້າທ່ານທ ງັຫລາຍຈະຖືຕາມຄໍາທໍານວາຍ

ນ້ັນ ເພາະຄໍານ້ັນເປັນເໝືອນແສງໂຄມທ່ີສ່ອງສວ່າງໃນບ່ອນມືດຈົນເຖິງວັນຮຸ່ງເຊ້ົາແລະດາວເພັກຈະສ່ອງຂ້ຶນໃນໃຈ
ຂອງພວກທ່ານ  

20 ກ່ອນອ່ືນທ່ານທັງຫລາຍຈະຕ້ອງເຂ້ົາໃຈຂ້ໍນ້ີ ຄືຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຈະຕີຄວາມຫມາຍຂອງຄໍາທໍານວາຍໃນພຣະຄັມພີເອົາເອງ 
ບ່ໍໄດ້ 

21 ເພາະວ່າຄໍາທໍານວາຍນ້ັນບ່ໍໄດ້ມາຈາກນ້ໍາໃຈຂອງມະນຸດຈັກເທ່ືອ ແຕ່ມະນຸດໄດ້ກ່າວຄໍາທ່ີມາຈາກພຣະເຈ້ົາ ຕາມທ່ີ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງດົນໃຈ 

 

2 ຜູປ້ະກາດພຣະທມັແລະຄຣສູອນປອມ 
False Prophets and Their Punishment 

1 ແຕ່ວ່າໄດ້ມີຜູ້ປະກາດພຣະທມັປອມເກີດຂ້ຶນໃນຖ້າມກາງພົລເມືອງນ້ັນເໝືອນກັບຈະມີຜູ້ສອນປອມເກີດຂ້ຶນໃນຖ້າມ
ກາງພວກທ່ານ ເຂົາຈະນໍາເອົາລັດທິອັນໃຫ້ເຖິງຄວາມຈິບຫາຍລອບເຂ້ົາມາສ້ຽມສອນ ຈົນເຖິງກັບປະຕິເສດອົງພຣະ
ຜູ້ເປັນເຈ້ົາຜູ້ຊົງໄຖ່ເຂົາໄວ້ ຊ່ຶງຈະຄວາມຈິບຫາຍມາເຖິງຕົວເຂົາໂດຍໄວ 

2 ຈະມີຫລາຍຄົນຕິດຕາມການຊ່ົວອັນຕ່ໍາຊ້າຂອງເຂົາ ແລະເພາະເນ່ືອງຈາກຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຫດທາງຂອງຄວາມຈິງ
ຈະຖືກປມາດ 

3 ແລະດ້ວຍໃຈໂລບເຂົາຈະໄດ້ກໍາໄລຈາກພວກທ່ານດ້ວຍກ່າວຄໍາຕົວະ ການລົງໂທດຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີໄດ້ຖືກພິພາກສາ
ດົນນານມາແລ້ວກໍບ່ໍເສີຍຊ້າຢູ່ ຄວາມຈິບຫາຍທ່ີຈະເກ ດີກັບເຂົານ້ັນກໍບ່ໍໄດ້ລືມເຂົາ 

4 ເພາະວ່າພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຍົກເວ້ັນຝູງເທວະດາທ່ີໄດ້ເຮັດບາບນ້ັນ ແຕ່ໄດ້ຊົງຊກຸເຂົາລົງໄປສູ່ພື້ນທຣໍະນີ ຂັງເຂົາໄວ້ໃນ
ຂຸມມືດ ຄຸມໄວ້ຈົນກວ່າວັນພິພາກສາ 

5 ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງຍົກເວ້ັນມະນຸສໂລກຄາວບູຮານ ແຕ່ໄດ້ຮັກສາໂນອາຜູ້ປະກາດຄວາມຊອບທັມກັບຄົນອ່ືນອີກເຈັດ
ຄົນ ເມ່ືອຄາວທ່ີພຣະອົງໄດ້ຊົງບັນດານໃຫ້ນ້ໍາຖ້ວມໂລກຂອງຄົນທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາ 



6 ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງເຜົາເມືອງໂຊໂດມ ແລະເມືອງໂກໂມຣາໃຫ້ກາຍເປັນເຖ່ົາ ຊຶງ່ເປັນການລົງໂທດໃຫ້ຈິບຫາຍເພ່ືອເປັນ
ຕົວຢ່າງແກ່ຄົນທັງຫລາຍທ່ີບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາໃນເວລາຕ່ໍໄປ 

7 ແລະໄດ້ຊົງໂຜດເອົາໂລດຜູ້ຊອບທັມນ້ັນໃຫ້ພ້ົນ ຄືຜູ້ທ່ີມ ຄີວາມທຸກໃຈຫລາຍຍ້ອນກິຣິຍາທ່ີຂາດສິນທັມຂອງຄົນຊ່ົວ
ເຫລ່ົານ້ັນ 

8 (ເພາະເມ່ືອຄົນຊອບທັມຜູ້ນ້ີຢູ່ໃນໝູຄົນຊ່ົວນ້ັນ ການອະທັມຂອງເຂົາທ່ີທ່ານໄດ້ເຫັນແລະໄດ້ຍິນ ກໍເຮັດໃຫ້ຈິດໃຈທີ່
ຊອບທັມຂອງຕົນເປັນທຸກລໍາບາກທຸກໆວັນ) 

9 ດ່ັງນ້ັນ ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຊົງຊາບວິທີຈະໂຜດເອົາຄົນທ່ີນັບຖືພຣະເຈ້ົາໃຫ້ພ້ົນຈາກການທົດລອງ ແລະຊົງຊາບວິທີ
ຄຸມຮັກສາຄົນອະທັມໄວ້ ເພ່ືອລົງໂທດເມ່ືອວັນພິພາກສາ 

10 ເປັນຕ້ົນຈະຊົງລົງໂທດແກ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນທ່ີປ່ອຍຕົວໄປຕາມກິເລດຕັນຫາ ແລະໝນປມາດຕ່ໍອໍານາດທັງໝົດ ຄຣູສອນ
ປອມເຫລ່ົານ້ີມີໃຈກ້າກ່ັນແລະເຮັດຕາມອໍາເພີໃຈ ເຂົາບ່ໍສະທ້ານຕົກໃຈເມ່ືອກ່າວປະນາມຕ່ໍຜູ້ມີຍົດສັກ 

11 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເທວະດາທີ່ມຣິີດກໍາລັງຫລາຍກວ່າກ ຍັໍງບ່ໍນ າໍຄວາມຟ້ອງມາກ່າວປະນາມຄົນເຫລ່ົານ້ັນຕ່ໍພຣະພັກ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ 

12 ແຕ່ຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນເໝືອນສັດເດັຽຣະສານທ່ີບໍ່ມຄີວາມຄຶດ ແລະເກີດມາຕາມທໍາມະຊາດເພ່ືອຖືກຈັບແລະຖືກຂ້າ 
ເຂົາກ່າວປະນາມສ່ິງທ່ີເຂົາບ່ໍເຂ້ົາໃຈ ເຂົາຈະຕ້ອງຈິບຫາຍໄປຢ່າງດຽວກັນກັບສັດເຫລ່ົານ້ັນ 

13 ເຂົາຈະໄດ້ການອະທັມເປັນຮາງວັນແຫ່ງການອະທັມຂອງຕົນ ເຂົາຖືເອົາການຫລ້ິນມ່ວນເຮຮາໃນເວລາກາງເວັນເປັນ
ຂອງສນຸກ ເຂົາດ່າງພ້ອຍແລະເປ້ືອນເປິ ແລະໃຊ້າການຫລ້ິນເຮຮາຫລອກລວງເມ່ືອກໍາລັງກິນລ້ຽງຮ່ວມກັບທ່ານທັງ
ຫລາຍ 

14 ຕາຂອງເຂົາກໍມັກເບ່ິງແຕ່ຍິງທ່ີລ່ວງປະເວນີ ບ່ໍຢຸດບ່ໍຢ້ັງໃນການເຮັດບາບ ເຂົາກ້ຽວກ່ອມຄົນທ່ີມີໃຈບ່ໍທ່ຽງໝນ ເຂົາມ ີ
ໃຈເກ່ັງໃນການໂລບ ເປ ັນຄົນທ່ີຖືກຊົງປ້ອຍດ່າແລ້ວ 

15 ເຂົາໄດ້ປະຖ້ິມທາງຊ່ືຈ່ຶງຫລົງທາງໄປ ເຂົາຕິດຕາມທາງຂອງບາລາອາມລູກໂບໂຊຣ໌ ຜູ້ຊ່ຶງຊອບຮາງວັນທ່ີມາຈາກການ
ອະທມັ 

16 ແຕ່ບາລາອາມນ້ັນໄດ້ຖືກຕີເພາະການລະເມີດຂອງຕົນ ລໍຕົວປາກບ່ໍເປັນກໍຍັງໄດ້ປາກພາສາມະນຸດ ແລະໄດ້ຫ້າມ
ຄວາມບ້າຂອງບາລາອາມຜູ້ທໍານວາຍນ້ັນໃຫ້ເຊົາ 

17 ຄົນເຫລ່ົານ້ີເປັນບ່ໍທ່ີຂາດນ້ໍາ ເປັນໝອກທ່ີຖືກພະຍຸພັດໄປ ພຣະອົງຊົງຈັດຂຸມແຫ່ງຄວາມມືດອັດເລິກລັບໄວ້ສໍາລັບ
ຄົນເຫລ່ົານ້ັນ 

18 ເພາະວ່າເຂົາມັກກ່າວຄໍາອວດອ້າງອັນເປ່ົາໆແລະໃຊ້ຄວາມປາຖນາຊ່ົວທາງກາຍຫລອກລວງຄົນທັງຫລາຍທ່ີກໍາລັງ
ໜີພ້ົນຈາກຜູ້ທ່ີດໍາເນີນຊີວິດໃນການຫລົງຜິດ 

19 ເຂົາສັນຍາວ່າຈະໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນມີອິສລະພາບ ແຕ່ຝ່າຍເຂົາເອງກໍຍັງເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງຄວາມເສ່ືອມໂຊມ ເພາະວ່າ
ມະນຸດຖືກພ່າຍແພ້ແກ່ສ່ິງໃດແລ້ວ ເຂົາຈະເປັນຂ້ອຍຂ້າຂອງສ່ິງນ້ັນ 

20 ເພາະວ່າຖ້າຫລົງຈາກທ່ີເຂົາພ້ົນແລ້ວຈາກກິເລດຕັນຫາຂອງໂລກນ້ີແລ້ວ ດ້ວຍການທ່ີເຂົາຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພ
ຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາແລະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພ້ົນ ເຂົາກັບພ ວົພັນແລະຖືກພ່າຍແພ້ແກ່ການຊ  ່ົວຮ້າຍນ້ັນອີກ ສະພາບບ້ັນປາຍຂອງ
ເຂົາກໍກັບເປັນຊ່ົວຮ້າຍກວ່າບ້ັນຕ້ົນ 

21 ເພາະຖ້າເຂົາບ່ໍໄດ້ຮູ້ຈັກທາງຊອບທັມນ້ັນ ກໍຍັງຈະດີກວ່າທ່ີໄດ້ຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ຍັງກັບຫັນຫລັງໃສ່ຂ້ໍບັນຍັດອັນສັກສິດທ່ີຊງົ
ໂຜດມອບໃຫ້ແກ່ເຂົານ້ັນ 

22 ຊ່ຶງເກີດແກ່ເຂົານ້ັນກໍເໝືອນດ່ັງສຸພາສິດອັນຖືກຕ້ອງທ່ີວ່າ, ìໝາໄດ້ຫລົບໄປກິນສ່ິງມັນຮາກອອກî ແລະ ìໝູທ່ີລ້າງ
ແລ້ວກໍກັບລົງໄປນອນລຸຍໃນບວກອີກî 

 



3 ຄາໍສນັຍາເຣືອ່ງການສະເດດັມາຂອງອງົພຣະຜູເ້ປນັເຈົາ້ 
The Promise of the Lordís Coming 
(ປຖກ 6:5--8:22) 

1 ພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ນ້ີແຫລະ ເປັນຈົດໝາຍສະບັບທີສອງທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຂຽນມາເຖິງທ່ານທ ງັຫລາຍ ໃນຈົດໝາຍທັງ
ສອງສະບັບນ້ີ ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ປຸກເຕືອນຈິດໃຈອັນຊ່ືສັດຂອງພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງ 

2 ເພ່ືອທ່ານທັງຫລາຍຈະໄດ້ຈ່ືຈໍາຖ້ອຍຄໍາທັງຫລາຍທ່ີພວກຜູ້ທໍານວາຍບໍຣິສຸດໄດ້ກ່າວໄວ້ເມ່ືອກ່ອນ ແລະຂ້ໍບັນຍັດ
ຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ຄືພຣະຜູ ໂ້ຜດໃຫ້ພ້ົນ ໂດຍບັນດາອັຄສາວົກຂອງທ່ານທ ັງຫລາຍ 

3 ກ່ອນອ່ືນ, ຈ່ົງຣູ້ຂ້ໍນ້ີ ຄືໃນຄາວສຸດທ້າຍຈະມີຄົນເຍາະເຍ້ີຍມາເວ້ົາສຽດສີຕາມໃຈປາຖນາຂອງຕົນ 
4 ເຂົາຈະຖາມວ່າ, ìຄໍາທີຊົ່ງສັນຍາໄວ້ວ່າພຣະອົງຈະສະເດັດມານ້ັນຢູ່ໃສ ເພາະວ່າຕ້ັງແຕ່ບັນພະບຸຣຸດລັບລ່ວງໄປແລ້ວ 

ສ່ິງທັງປວງກໍເປັນຢູ່ເໝືອນເປັນຢູ່ຕ້ັງແຕ່ເລ້ີມຕ້ົນຊົງສ້າງໂລກî 
5 ເພາະວ່າເຂົາແກ້ງລືມຂ້ໍນ້ີເສັຽ ຄືດ້ວຍພຣະທັມຂອງພຣະເຈ້ົາຟ້າສວັນຈ່ຶງໄດ້ມີຢູ່ຕ້ັງແຕ່ບູຮານ ແລະແຜ່ນດິນໂລກຈ່ຶງ

ໄດ້ເກີດຂ້ຶນຈາກນ້ໍາແລະດ້ວຍທາງນ້ໍາ 
6 ດ້ວຍນ້ໍານ້ັນແຫລະ, ມະນ ສຸໂລກທ່ີມີຢ ູ ່ໃນຂນະນ້ັນໄດ້ຈິບຫາຍໄປດ້ວຍນ້ໍາຖ້ວມ 
7 ໂດຍພຣະທັມອັນດຽວກັນນ້ັນແຫລະ, ຟ້າແລະດິນທ່ີມຢູ່ີໃນປັດຈຸບັນນ້ີ ກໍຊົງຮັກສາໄວ້ສໍາລັບໃຫ້ໄຟເຜົາຜານເສັຽ ຄື

ຊົງຮັກສາໄວ້ຈົນກວ່າຈະເຖິງວັນທ່ີບັນດາມະນຸດຊ່ຶງບ່ໍນັບຖືພຣະເຈ້ົາຈະຖືກຊົງພິພາກສາແລະຈິບຫາຍໄປ 
8 ແຕ່ພວກທີຮັ່ກເອີຍ, ຢ່າລ ມືຂ້ໍນ້ີວ່າ ຕ່ໍພຣະພັກຂອງອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາວັນດຽວກໍເຫມ ອືນກັບພັນປີ ແລະພ ັນປີກໍ

ເຫມືອນກັບວັນດຽວ 
9 ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ຊົງເສີຍຊ້າໃນເຣ່ືອງພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ເຫມອືນດ່ັງບາງຄົນຄຶດວ່າຊ້າ ແຕ່ພຣະອົງຊົງ

ອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ດົນນານເພາະເຫັນແກ່ທ່ານທັງຫລາຍ ພຣະອົງບ່ໍຊົງປະສົງທ່ີຈະໃຫ້ຜູ້ນ່ຶງຜູ້ໃດຈິບຫາຍເສັຽ ແຕ່ຊົງ 
ປາຖນາທ່ີຈະໃຫ້ຄົນທັງປວງມາເຖິງການຖ້ິມໃຈເກ່ົາເອົາໃຈໃຫມ່  

10 ວັນຂອງອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາຈະມາເຖິງເໝືອນດ່ັງຂະໂມຍມາ ໃນວັນນ້ັນທ້ອງຟ້າຈະລ່ວງເສັຽໄປດ້ວຍສຽງດັງກ້ອງ     
ສນ່ັນໂລກທາດຈະສລາຍດ້ວຍໄຟ ແລະແຜ່ນດິນໂລກກັບສາຣະພັດທຸກສ່ິງຈະໄໝ້ເສັຽໝົດ 

11  ເມ່ືອຮູ້ແລ້ວວ່າສ່ິງທັງປວງຈະສລາຍໄປຢ່າງນ້ີ ທ່ານທັງຫລາຍຄວນຈະເປັນຄົນຢ່າງໃດ ໃນການດໍາເນີນຊີວິດອັນບໍຣິ
ສຸດແລະການນັບຖືພຣະເຈ້ົາ 

12 ຈ່ົງຄອຍຖ້າແລະເຮ່ງຮີບໃຫ້ວັນຂອງພຣະເຈ້ົາມາເຖິງ ຊ່ຶງໃນວັນນ້ັນທ້ອງຟ້າຈະຖືກໄຟເຜົາສລາຍໄປ ແລະໂລກທາດ
ຈະຖືກໄຟຜານສລາຍໄປ 

13 ແຕ່ວ່າຕາມພຣະສັນຍາຂອງພຣະອົງ ເຮົາທັງຫລາຍຄອຍຖ້າຟ້າອາກາດໃໝແລະແຜ່ນດິນໂລກໃໝ ຊຶງ່ຄວາມຊອບ
ທັມຈະຕ້ັງຢູ່ທ່ີນ້ັນ 
Final Exhortation and Doxology 

14 ເຫດສັນນ້ັນພວກທ່ີຮັກເອີຍ, ເມ່ືອທ່ານທັງຫລາຍກໍາລັງຄອຍຖ້າສ່ິງເຫລ່ົານ້ີຢູ່ ຈ່ົງອົດສາພຍາຍາມໃຫ້ພຣະອົງຊົງພົບ
ພວກທ່ານຢູ່ໃນຄວາມສງົບ ໂດຍບ່ໍມີຈຸດດ່າງພ້ອຍແລະຂ້ໍຕໍາໜິ 

15 ຈ່ົງຖືວ່າການທ່ີອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາຂອງເຮົາທັງຫລາຍຊົງອົດກ້ັນພຣະທັຍໄວ້ດົນນານນ້ັນ ກໍເພື່ອໂຜດພວກເຮົາໃຫ້
ລອດພ້ົນເຫມືອນດ່ັງໂປໂລນ້ອງທ່ີຮ ກັຂອງເຮົາ ໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຖິງທ່ານທັງຫລາຍຕາມສະຕິປັນຍາທ່ີໄດ້ຊງົປະ
ທານແກ່ທ່ານນ້ັນ 

16 ໃນຈົດໝາຍທຸກສະບັບຂອງທ່ານກໍກ່າວເຖິງເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄວ້ແລ້ວ ໃນຈົດໝາຍເຫລ່ົານ້ັນມີບາງຂ້ໍທ່ີເຂ້ົາໃຈຍາກ 
ຊ່ຶງຄົນທັງຫລາຍທ່ີຮູ້ເທ່ົາບ່ໍເຖິງການແລະທ່ີມີໃຈບ່ໍໝນຄົງແນ່ນອນໄດ້ບິດເບືອນຂ້ໍຄວາມເສັຽເໝືອນຢ່າງທ່ີເຂົາໄດ້ບິດ
ເບືອນຂ້ໍອ່ືນໆໃນພຣະຄັມພີອັນເປັນເຫດໃຫ້ຕົນເອງຈິບຫາຍ 



17 ເພາະເຫດນັ້ນພວກທີຮັ່ກເອີຍ, ເມ່ືອພວກທ່ານຮູ້ເຣ່ືອງນ້ີກ່ອນແລ້ວກໍຈ່ົງລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະຢ້ານວ່າພວກທ່ານຈະຫລົງ
ໄປເຮັດຜິດ ຕາມການຜິດຂອງຄົນຂາດສິນທັມເຫລ່ົານ້ັນ ແລະທ່ານທັງຫລາຍຈະຕົກເສັຽຈາກຄວາມໜັກແໜນໝນ
ຄົງຂອງຕົນ 

18 ແຕ່ຂໍໃຫ້ທ່ານທັງຫລາຍຈະເຣີນຂ້ຶນໃນພຣະຄຸນແລະໃນຄວາມຮູ້ ຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຢຊູຄຣິດອົງພຣະຜູ ້ເປັນເຈ້ົາ ພຣະ
ຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົນ້ຂອງເຮົາທັງຫລາຍ ພຣະກຽດຈ່ົງມີແດ່ພຣະອົງນ້ັນທັງໃນປັດຈຸບັນແລະຕລອດໄປເປັນນິດ ອາແມນ 
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