
หน้า 2485จดหมายของท่านยูดาส
คํานาํ

1
ยูดาส ผู้ รับใช้ของพระเยซู
คริสต์ และเป็นน้องชายของ

ยากอบ เรียน คนทั)งหลายที*ทรง
ชาํระตั) งไว้ ให้บริสุทธิ0 โดยพระ
เจ้าพระบิดาและที*ทรงคุ้มครอง
รักษาไว้ในพระเยซูคริสต์ และ
ที*ทรงเรียกไว้แล้ว
2ขอพระเมตตาคุณ   สันติสุข
และความรักจงเพิ*มทวียิ*งขึ) นแก่
ท่านทั)งหลายเถิด
คําเตือนใหค้ริสเตียนต่อสู ้
อย่างจริงจังเพื�อความเชื�อ

3ท่านที*รักทั)งหลาย เมื*อข้าพเจ้า
พากเพียรเขียนถึงท่านทั) งหลาย
ในเรื* องเกี* ยวกับความรอดสาํ-
หรับคนทั*วไปนั)น ข้าพเจ้ากเ็ห็น
ว่า ข้าพเจ้าจาํเป็นต้องเขียน
เตือนสติท่านให้ต่อสู้ อย่างจริง
จังเพื* อความเชื* อซึ* งครั) งหนึ* งได้
ทรงโปรดมอบไว้แก่ วิสุ ทธิ ชน
แล้ว
4 เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอด
เข้ามาอย่างไม่รู้ตัว ซึ* งเป็นผู้ที*
ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่า
จะได้ รั บการพิพากษาลงโทษ
อย่างนี)  เป็นคนอธรรม ที*ได้บิด
เบือนพระคุณของพระเจ้าของ
เราไปเป็นการกระทาํความชั* วช้า
ลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้าคือ
องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระ

องค์เดียว และพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ตวัอย่างของความชั �วรา้ย
ที�ตอ้งรบัการพิพากษา

ลงโทษ
5ถึงแม้ว่าท่านเคยรู้เรื*องเหล่านี)
มาแล้วก็ตาม ข้าพเจ้าก็ยัง
ปรารถนาให้ท่านทั) งหลายระลึก
ว่า องค์พระผู้ เป็นเจ้าได้ทรง
โปรดช่วยให้พลไพร่นั)นรอดจาก
แผ่นดินอียิปต์แล้ว  ภายหลัง
พระองค์ได้ทรงทาํลายคนเหล่า
นั)นที*ไม่เชื*อพระองค์เสีย
6และเหล่ าทูตสวรรค์ที* ไม่ ได้
รักษาเทวสภาพของตน แต่ได้
ละทิ) งถิ* นฐานของตนนั) น พระ
องค์ก็ได้ทรงจองจาํ ไว้ ด้ วยโซ่
ตรวนอันเป็นนิรันดร์ ขังไว้ในที*
มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาใน
วันสาํคัญยิ*งนั)น
7 เช่นเดียวกับเมืองโสโดมและ
เมื องโกโมราห์และเมื องที* อยู่
รอบๆนั) นที* ได้หลงตัวไปกับการ
ผิดประเวณี และมัวเมาในกาม-
วิตถาร  กไ็ด้ทรงบัญญัติไว้เป็น
ตัวอย่างของการที* จะต้องได้รับ
พระอาชญาในไฟนิรันดร์

ผูส้อนเทียมเท็จ
8เช่นเดียวกัน คนเพ้อฝันแต่
เรื* องสกปรกโสโครกเหล่านี) ได้
กระทาํ ให้ เนื) อหนั งเป็นมลทิน
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ดูหมิ*นผู้มีอาํนาจ และพูดจาให้
ร้ายต่อผู้มีบรรดาศักดิ0
9 ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล
ครั) นเมื* อท่านโต้เถียงกับพญา-
มารเรื* องศพของโมเสส ท่าน
เองก็ยังไม่บังอาจตั) งข้อกล่าวหา
อย่างเย้ยหยันต่อมารเลย ได้แต่
เพียงกล่าวว่า "ขอให้องค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด"
10 แต่ว่าคนเหล่านี) พูดให้ร้ายถึง
สิ*งที*เขาเองไม่รู้จัก    แต่ได้
กระทาํตามสิ* งที*ตนเองรู้ จักตาม
สัญชาตญาณ เหมือนสัตว์
เดียรัจฉานที* ไม่มีความคิด เขา
ได้กระทาํให้ตนเองเสื* อมทราม
ไปด้วยการนั)น
11 วิบัติจงมีแก่เขา เพราะเขาได้
ดาํเนินในทางของคาอิน และได้
วิ* งพล่านไปตามความผิดพลาด
ของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สิน
จ้าง และได้พินาศไปในการกบฏ
อย่างโคราห์
12 คนเหล่ านี) เป็นรอยด่ างใน
การประชุมเลี) ยงผูกรักของท่าน
ทั) งหลาย ขณะเขาร่วมการเลี) ยง
กับท่าน เขาเลี) ยงแต่ตนเองโดย
ไม่เกรงกลัวเลย เขาเป็นเมฆ
ที* ปราศจากนํ)า ที* ถูกพัดลอยไป
ตามลม เป็นต้นไม้ที*ผลของมัน
เหี* ยวแห้งไปจึงไม่มีผลอยู่ เลย
และตายมาสองหนแล้ว เพราะ
ถูกถอนออกทั)งราก

13 เป็นคลื* นที* บ้ าคลั* งในมหา
สมุทร ที*ซัดฟองของความบัดสี
ของตนเองขึ) นมา เขาเป็นดาวที*
ลอยลับไป เป็นผู้ที* ตกอยู่ใน
ความมืดทึบตลอดกาล
14 เอโนคคนที* เจ็ดนับแต่อาดัม
ได้พยากรณ์ถึ งคนเหล่านี) ด้ วย
ว่า "ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
เสด็จมาพร้อมกับพวกวิสุทธิชน
ของพระองค์หลายหมื*น
15 เพื* อทรงพิพากษาปรับโทษ
คนทั) งปวง และทรงกระทาํให้
ทุรชนทั) งปวงรู้ สึกตัวถึงการอ-
ธรรมที* เขาได้กระทาํด้วยใจชั* ว
และรู้ สึกตัวถึงการหยาบช้าทั) ง
หมดที*ทุรชนคนบาปเหล่านั)นได้
กล่าวร้ายต่อพระองค์"
16 คนเหล่ านี) มั กเป็ นคนบ่ น
เป็นคนโพนทะนา เป็นคนดาํ-
เนิ นตามตั ณหาอั นชั* วของตั ว
และปากเขากล่ าวคาํ โ อ้ อวด
ต่างๆ เป็นคนยกยอผู้อื* นเพื* อ
หวังประโยชน์ของตน
17 แต่ว่าท่านที*รักทั)งหลาย ท่าน
จงระลึกถึงคาํพยากรณ์เมื*อก่อน
ของเหล่าอัครสาวกของพระเยซู
คริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ที*ได้กล่าวไว้
18 คือว่า พวกอัครสาวกนั) นได้
บอกท่านทั) งหลายว่า "ในสมัย
สุ ดท้ ายจะมี คนเยาะเย้ ยบั ง-
เกิดขึ) น เขาเป็นคนที*ดาํเนินตาม

ยูดาส C
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ตัณหาอันชั*วของตัว"
19 คนเหล่ านี) คือคนที* แยกตัว
ออกมาและประพฤติ ตั วตาม
โลกียวิสัย และปราศจากพระ
วิญญาณ

ทรงบญัชาใหอ้ธิษฐาน
และเป็นพยาน

20 แต่ท่านทั) งหลายผู้ เป็นที* รัก
จงก่ อสร้ างตั วของท่ านขึ) นบน
ความเชื* ออันบริสุทธิ0 ยิ* งของท่าน
โดยการอธิษฐานด้วยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ0
21 จงรักษาตัวไว้ในความรักของ
พระเจ้า คอยพระกรุณาของพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
เราจนถึงชีวิตนิรันดร์
22 และจงแสดงความเมตตาต่อ
บางคน โดยรู้ความต่างกัน

23 และจงช่วยคนอื* นๆให้รอด
โดยความกลั วด้ วยการฉุดเขา
ออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง
แม้แต่เสื) อผ้าที* เปรอะเปื) อนด้วย
เนื) อหนังเถิด
24 บั ดนี) แ ด่ พระอง ค์ ผู้ ทรง
สามารถคุ้มครองรักษาท่านมิให้
ล้มลง และทรงนาํท่านให้ตั) งอยู่
จาํเพาะสง่าราศีของพระองค์โดย
ปราศจากตาํหนิ และมีความร่า
เริงยินดีอย่างเหลือล้น
25 สง่าราศี พระอานุภาพ การ
ครอบครอง และศักดานุภาพจง
มีแด่พระเจ้าผู้ ทรงพระปัญญา
แต่เพียงพระองค์เดียว พระผู้
ช่วยให้รอดของเรา ทั)งปัจจุบัน-
กาล และในกาลต่อๆไปเป็น
นิตย์ เอเมน

(IL) รม P:IN; คส I:E; C ธส K:CC (IC) ทต I:CH; ฮบ O:IP; I ปต H:CI
(IH) อมส J:CC; ศคย H:I, J-K; รม CC:CJ; C คร H:CK; วว H:J
(IJ) อฟ H:IL; คส C:II
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