หน้ า 2485
จดหมายของท่
านยูดาส
คํานํา
ยู ดาส ผู้ รั บใช้ ของพระเยซู
คริ สต์ และเป็ นน้ องชายของ
ยากอบ เรียน คนทั)งหลายที*ทรง
ชํา ระตั) งไว้ ให้ บริ สุ ท ธิ0 โดยพระ
เจ้ าพระบิ ดาและที* ทรงคุ้ มครอง
รั กษาไว้ ในพระเยซู คริ สต์ และ
ที*ทรงเรียกไว้ แล้ ว
2ขอพระเมตตาคุณ สันติสุข
และความรั กจงเพิ* มทวี ย*ิ งขึ) นแก่
ท่านทั)งหลายเถิด
คําเตื อนให้คริ สเตี ยนต่ อสู ้
อย่ างจริ งจังเพือความเชื อ
3ท่านที*รักทั)งหลาย เมื* อข้ าพเจ้ า
พากเพี ยรเขี ยนถึ งท่ านทั) งหลาย
ในเรื* องเกี* ยวกั บความรอดสํา หรับคนทั*วไปนั) น ข้ าพเจ้ าก็เห็น
ว่ า ข้ าพเจ้ าจํา เป็ นต้ องเขี ยน
เตื อนสติ ท่ านให้ ต่ อสู้ อย่ างจริ ง
จั งเพื* อความเชื* อซึ* งครั) งหนึ* งได้
ทรงโปรดมอบไว้ แก่ วิ สุ ท ธิ ช น
แล้ ว
4เพราะว่ ามี บางคนได้ เล็ดลอด
เข้ ามาอย่ างไม่ ร้ ู ตั ว ซึ* งเป็ นผู้ ที*
ถู กเล็งไว้ ล่ วงหน้ ามานานแล้ วว่ า
จะได้ รั บการพิ พากษาลงโทษ
อย่ างนี) เป็ นคนอธรรม ที*ได้ บิด
เบื อ นพระคุ ณของพระเจ้ าของ
เราไปเป็ นการกระทําความชั* วช้ า
ลามก และได้ ปฏิเสธพระเจ้ าคือ
องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าแต่ เพี ยงพระ

1

องค์ เดี ยว และพระเยซู คริ สต์
องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ตัวอย่ างของความชัว ร้าย
ทีตอ้ งรับการพิพากษา
ลงโทษ
5ถึ งแม้ ว่าท่านเคยรู้ เรื* องเหล่ านี)
มาแล้ วก็ตาม
ข้ าพเจ้ าก็ยั ง
ปรารถนาให้ ท่ านทั) งหลายระลึ ก
ว่ า องค์ พระผู้ เป็ นเจ้ าได้ ทรง
โปรดช่ วยให้ พลไพร่ น) ั นรอดจาก
แผ่ นดิ นอี ยิ ปต์ แล้ ว ภายหลั ง
พระองค์ ได้ ทรงทํา ลายคนเหล่ า
นั) นที*ไม่ เชื* อพระองค์เสีย
6 และเหล่ าทู ตสวรรค์ ท*ี ไม่ ได้
รั กษาเทวสภาพของตน แต่ ได้
ละทิ) งถิ* นฐานของตนนั) น พระ
องค์ ก ็ ไ ด้ ทรงจองจํา ไว้ ด้ วยโซ่
ตรวนอั นเป็ นนิรั นดร์ ขังไว้ ในที*
มื ดจนกว่ าจะถึ งการพิ พากษาใน
วันสําคัญยิ* งนั) น
7เช่ นเดี ยวกั บเมื อ งโสโดมและ
เมื อ งโกโมราห์ แ ละเมื อ งที* อยู่
รอบๆนั) นที* ได้ หลงตั วไปกั บการ
ผิดประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทรงบัญญัติไว้ เป็ น
ตั วอย่ างของการที* จะต้ องได้ รั บ
พระอาชญาในไฟนิรันดร์
ผู ส้ อนเทียมเท็จ
8เช่ นเดี ยวกั น คนเพ้ อฝั นแต่
เรื* องสกปรกโสโครกเหล่ านี) ได้
กระทํา ให้ เนื) อหนั ง เป็ นมลทิ น

(C) ยน CE:CC; กจ C:CH; รม C:E (I) C ปต C:I; I ปต C:I
(H) ฟป C:IE; ทต C:J (K) อพย CI:KC; C คร CL:K-CL; ฮบ H:CN
(E) ปฐก CO:IJ; I ปต I:N (P) อพย II:IP; I ปต I:CL
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ยูดาส C
หน้ า 2486
ดูหมิ* นผู้ มี อาํ นาจ และพู ดจาให้ 13 เป็ นคลื* นที* บ้ าคลั* งในมหา
ร้ ายต่ อผู้ มีบรรดาศักดิ0
สมุ ทร ที*ซั ดฟองของความบั ดสี
9ฝ่ ายอั ครเทวทู ตาธิ บดี มี คาเอล ของตนเองขึ) นมา เขาเป็ นดาวที*
ครั) นเมื* อท่ านโต้ เถี ยงกั บพญา- ลอยลั บไป เป็ นผู้ ที* ตกอยู่ ใน
มารเรื* องศพของโมเสส ท่ าน ความมืดทึบตลอดกาล
เองก็ยังไม่ บังอาจตั) งข้ อกล่ าวหา 14 เอโนคคนที* เจ็ดนั บแต่ อาดั ม
อย่ างเย้ ยหยันต่ อมารเลย ได้ แต่ ได้ พยากรณ์ ถึ ง คนเหล่ า นี) ด้ วย
เพียงกล่ าวว่ า "ขอให้ องค์ พระผู้ ว่ า "ดูเถิด องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าได้
เป็ นเจ้ าทรงห้ ามเจ้ าเถิด"
เสด็จมาพร้ อมกั บพวกวิ สุ ทธิ ชน
10 แต่ ว่าคนเหล่ านี) พูดให้ ร้ายถึง ของพระองค์หลายหมื* น
สิ* งที*เขาเองไม่ ร้ ู จัก
แต่ ได้ 15 เพื* อทรงพิ พากษาปรั บโทษ
กระทําตามสิ* งที* ตนเองรู้ จั กตาม คนทั) งปวง และทรงกระทํา ให้
สั ญชาตญาณ
เหมื อนสั ตว์ ทุ รชนทั) งปวงรู้ สึ ก ตั วถึ ง การอเดี ยรั จฉานที* ไม่ มี ความคิ ด เขา ธรรมที* เขาได้ กระทํา ด้ วยใจชั* ว
ได้ กระทํา ให้ ตนเองเสื* อมทราม และรู้ สึ กตั วถึ ง การหยาบช้ าทั) ง
ไปด้ วยการนั) น
หมดที* ทุรชนคนบาปเหล่ านั) นได้
11 วิบัติจงมีแก่ เขา เพราะเขาได้ กล่ าวร้ ายต่ อพระองค์"
ดําเนินในทางของคาอิน และได้ 16 คนเหล่ านี) มั กเป็ นคนบ่ น
วิ* ง พล่ านไปตามความผิ ดพลาด เป็ นคนโพนทะนา เป็ นคนดํา ของบาลาอั ม เพราะเห็ น แก่ สิ น เนิ นตามตั ณหาอั น ชั* วของตั ว
จ้ าง และได้ พินาศไปในการกบฏ และปากเขากล่ าวคํา โอ้ อวด
อย่ างโคราห์
ต่ างๆ เป็ นคนยกยอผู้ อื* นเพื* อ
12 คนเหล่ านี) เป็ นรอยด่ างใน หวังประโยชน์ของตน
การประชุ มเลี) ยงผู กรั กของท่ าน 17 แต่ ว่าท่านที*รักทั)งหลาย ท่าน
ทั) งหลาย ขณะเขาร่ วมการเลี) ยง จงระลึ กถึ งคําพยากรณ์เมื* อก่ อน
กั บท่าน เขาเลี) ยงแต่ ตนเองโดย ของเหล่ าอั ครสาวกของพระเยซู
ไม่ เกรงกลั วเลย เขาเป็ นเมฆ คริสต์ องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของเรา
ที* ปราศจากนํา) ที* ถู ก พั ด ลอยไป ที*ได้ กล่ าวไว้
ตามลม เป็ นต้ นไม้ ท*ี ผลของมัน 18 คื อว่ า พวกอั ครสาวกนั) นได้
เหี* ยวแห้ งไปจึ ง ไม่ มี ผ ลอยู่ เลย บอกท่ านทั) งหลายว่ า "ในสมั ย
และตายมาสองหนแล้ ว เพราะ สุ ดท้ ายจะมี คนเยาะเย้ ยบั งถู กถอนออกทั)งราก
เกิดขึ) น เขาเป็ นคนที*ดาํ เนินตาม
(O) ศคย H:I (CL) I ปต I:CI (CC) ปฐก J:H; กดว CN:C; ฮบ CC:J; I ปต I:CK
(CH) อสย KE:IL; ฟป H:CO; I ปต I:CE; ยด C:N (CK) C ซมอ I:H
(CN) สภษ IP:IC; I ปต I:CP (CE) I ปต H:I (CP) กจ IL:IO; C ทธ J:C; I ทธ H:C
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หน้ า 2487
ยูดาส C
ตัณหาอันชั* วของตัว"
23 และจงช่ วยคนอื* นๆให้ รอด
19 คนเหล่ านี) คื อ คนที* แยกตั ว โดยความกลั ว ด้ วยการฉุ ด เขา
ออกมาและประพฤติ ตั วตาม ออกมาจากไฟ จงเกลี ยดชั ง
โลกี ยวิ สั ย และปราศจากพระ แม้ แต่ เสื) อผ้ าที* เปรอะเปื) อนด้ วย
วิญญาณ
เนื) อหนังเถิด
ทรงบัญชาให้อธิษฐาน
24 บั ดนี) แด่ พระองค์ ผู้ ทรง
สามารถคุ้ มครองรักษาท่ านมิให้
และเป็ นพยาน
20 แต่ ท่ านทั) งหลายผู้ เป็ นที* รั ก ล้ มลง และทรงนําท่ านให้ ต) ั งอยู่
จงก่ อสร้ างตั ว ของท่ า นขึ) นบน จําเพาะสง่ าราศี ของพระองค์โดย
ความเชื* ออั นบริ สุทธิ0 ย*ิ งของท่ าน ปราศจากตําหนิ และมี ความร่ า
โดยการอธิ ษฐานด้ วยพระวิ ญ- เริงยินดีอย่ างเหลือล้ น
25 สง่ าราศี พระอานุ ภาพ การ
ญาณบริสุทธิ0
21 จงรักษาตัวไว้ ในความรักของ ครอบครอง และศักดานุ ภาพจง
พระเจ้ า คอยพระกรุณาของพระ มี แด่ พระเจ้ าผู้ ทรงพระปั ญญา
เยซู คริ สต์องค์พระผู้ เป็ นเจ้ าของ แต่ เพี ยงพระองค์ เดี ยว พระผู้
ช่ วยให้ รอดของเรา ทั)งปั จจุ บันเราจนถึงชี วิตนิรันดร์
22 และจงแสดงความเมตตาต่ อ กาล และในกาลต่ อๆไปเป็ น
นิตย์ เอเมน
บางคน โดยรู้ ความต่ างกัน

(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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