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ยูดา
คํานํ า
จดหมายฉบับนี้ ยูดาเป็ นคนเขียน เขา
เป็ นน องชายของพระเยซู และเป็ นน อง
ชายของยากอบ ยูดาเขียนจดหมายฉบับ
นี้เพื่อหนุน ใจพี่ น องใหมีความ เชื่อมาก
ขึ้น และเขียนตอ ตานพวกที่ชอบสราง
ปั ญหาและพวกครูสอนเท็จ
๑ จากยูดา ทาสของพระเยซูคริสต และ
เป็ นน องของยากอบ
ถึงคนทัง้
หลายที่พระเจาไดเรียกมาเป็ น
คนที่พระเจาพระ บิดารัก และเป็ นคนที่พระ
เยซูคริสตคุมครองไว
๒ ขอพระเจาใหความเมตตากรุณา สันติสุข
และความรักกับคุณมากขึ้นอยางเหลือเฟื อ

๑

พระเจาจะลงโทษคนที่ทําผิด
๓ เพื่อนๆที่รัก

ตอน แรกผมตัง้ ใจจะเขียน
ถึงพวกคุณเกี่ยวกับความรอดที่เรามีรวมกัน
แตผมเห็นวาจําเป็ นจะตองเขียนมากระตุน
พวก คุณกอน ใหตอสูเพื่อหลักความ เชื่อที่
พระเจาไดมอบใหกับคนเหลา นัน
้ ที่ถูกอุทิศ
ไวใหเป็ นของพระองค พระเจาไดมอบความ
เชื่อนี้เพียงครัง้ เดียวซึ่งเพียง พอแลวสําหรับ
ตลอดไป
๔ เพราะมีบาง
คนไดแอบเขามาในกลุม
ของพวก คุณ พวก นี้เป็ นพวกที่พระเจาได
ตัดสินลงโทษไวนานมาแลว ตามที่ผูพูดแทน
พระเจาไดเขียนไว พวกนอกศาสนาใชความ
เมตตากรุณาของพระองคมาเป็ นขอ อางที่จะ
ทําผิด บาปทางเพศ และพวกนี้ไดทิง้ พระเยซู
คริสตผูเป็ นเจา นายและองคเจาชีวิตแตเพียง
ผูเดียวของเราดวย

ยูดา ๑:๑๒

๕ ผมอยากจะชวย เตือนความ จําของพวก
คุณในเรื่องที่คุณรูอยูแลว จําได ไหม องค
*ไดชวยคนของพระองคออกจาก
เจาชีวิต
ประเทศอียิปต แตตอ มาพระองคไดทําลาย
ทุก คนในพวก นัน
้ ที่ไมไว วางใจพระองค
๖ คุณยังจําได ไหม เรื่องของพวกทูต สวรรคที่
ไมพอใจกับตําแหนงหน าที่ที่พระองคมอบ
ให แตกลับทิง้ ทีอ
่ ยูของตัวเองไป พระองคได
ลามพวกนี้ไวดวยโซที่ไมมีวันขาด ขังไวในที่
มืด มิดเพื่อรอตัดสินโทษในวันที่ยิ่ง ใหญนัน
้
๗ จําไดไหม เรื่องของเมืองโสโดม เมืองโกโม
ราห และเมืองอื่นๆรอบๆสองเมืองนัน
้ ที่เต็ม
ไปดวยพวกทําผิด บาปทางเพศ พวกวิปริต
ผิด เพศ พระองคจึงลงโทษพวกเขาดวยไฟที่
ไมมีวันดับ เพื่อเอาไวเป็ นตัวอยางใหดู
๘ มันก็เหมือน กับคนพวก นี้ ที่แอบเขามา
ในกลุมของคุณ พวก เขาอาง วาเห็นนิมิต
มากมาย
จึงทําใหพวก เขาทําตัวสกปรก
โสมมเต็มไปดวยราคะ ตัณหา ไมยอมรับ
อํานาจขององคเจาชีวิต และดาวาทูต สวรรค
๙ ซึ่งแมแตมี คา เอลที่เป็ นหัวหน าทูต สวรรค
ยังไม กลาดาวามาร ตอนที่โต เถียงกันวา
ใครจะไดศพของโมเสสไป มี คา เอลแคพูด
วา “ขอใหองคเจาชีวิตจัดการกับเจา” ๑๐ แต
คนพวก นี้ไดดาวาในเรื่องที่ตัว เองก็ไมเขาใจ
สวนเรื่องที่เขาเขาใจตามสัญชาตญาณอยาง
สัตวที่ไมมีความคิดนัน
้
ก็กลับเป็ นสิ่งที่
ทําลายพวกเขาเอง ๑๑ พวกนี้ทําตัวนาละอาย
ที่สุด พวก เขาทําตัวเหมือนคา อินที่ฆาน อง
ของตัว เอง พวก นี้ไดปลอย ตัวไปตามความ
ผิดที่บา ลา อาม †ไดทําเพราะอยากจะรํ่ารวย
คนพวกนี้จะถูกทําลายไปเหมือนกับโคราห ‡
ที่กบฏตอโมเสส
๑๒ เมื่อพวกคุณมาพบปะสังสรรคด่ ม
ื กินกัน
เพื่อแสดงความ รักตอ กัน ¶คนพวก นี้ก็มา
รวมดวย พวก เขาเป็ นเหมือนหิน โสโครก

*๑:๕

องคเจาชีวิต สําเนาตนฉบับที่เกาบางฉบับเขียนวา เยซู
บาลาอาม เป็ นผูพูด แทนพระเจาในสมัยโบราณ เขาไดนําคนอิสราเอลหลงไปทําผิด
บาปทางเพศกับชาวมี เดีย นและกราบไหวพระอื่นดวย อางมาจากหนังสือ กันดารวิถี ๒๕:๑-๔
และ ๓๑:๑๖
†๑:๑๑

‡๑:๑๑

โคราห เป็ นคนที่นําการกบฏ ในการตอตานโมเสสกับอาโรน ซึ่งทัง้ สองคนนี้เป็ นผูนํา
อิสราเอล อางมาจากหนังสือ กันดารวิถี ๑๖:๑-๓๕
¶๑:๑๒

พบปะสังสรรค … แสดงความรักตอ กัน คริสเตียนในสมัยเริ่ม แรกไดมากินอาหาร
กัน ซึ่งเป็ นสวนหนึ่งของการนมัสการพระเจา เขาเรียกมื้ออาหารนี้วา “อากาเป ” ซึ่งหมายถึง
“มื้อแหงความรัก” เป็ นการแสดงความรักและความหวงใยตอกัน

ยูดา ๑:๑๓

อันตรายที่ทําใหเรือแตกได พวกเขาดื่ม กิน
กับคุณอยางหน า ดานๆ เป็ นคนเลีย
้ ง แกะที่
เลีย
้ ง ดูแตตัว เอง เป็ นเหมือนเมฆที่ไมมีน้ํ า
ฝนที่ถูกพัดไปตามลม เป็ นเหมือนตนไมที่
ไมออกลูกตามฤดูกาล และถูกถอน รากถอน
โคนตายซํ้า สอง ๑๓ เป็ นเหมือนคลื่นบา คลัง่
ในทะเลที่ซัดเอาการกระทําที่นา ละอายของ
ตัว เองขึ้นมาใหเห็นเป็ นฟอง เป็ นเหมือน
ดวงดาวที่หลุดจากวงโคจร พระเจาไดจองที่
ใหคนพวกนี้ในความมืดมิดที่ไมมีวันจบสิน
้
๑๔ อี โนค
เป็ นคนรุน ที่เจ็ดนับจากอาดั
ม เขาไดทํานายเกี่ยว กับคนพวก นี้วา “ดู
นัน
่ สิ องคเจาชีวิตมาพรอมกับทูต สวรรค
์ ิทธิน
์ ับ พันนับ หมื่นของพระองค
ผูศักดิส
๑๕ เพื่อมาตัดสินลงโทษทุกๆคนที่ไมเกรง
กลัวพระเจาสําหรับการกระทําที่ไมเกรง
กลัวพระองค และสําหรับคํา พูดที่หยาบ ชา
ทัง้ หมดของคนบาปที่ไมเกรงกลัวพระองค”
๑๖ คนพวกนี้ ขี้ บน ชอบจับผิด ชอบทําตาม
ราคะ ตัณหาของตัว เอง ขี้ อวด ขี้ ประจบ
สอพลอเพื่อประโยชนของตัวเอง
การเตือนและสิ่งที่ตองทํา
๑๗ เพื่อนๆที่รัก

ขอใหจําสิ่งที่พวกศิษยเอก
ของพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตของเรา ได
เคยพูดไววา ๑๘ “ในยุคสุดทาย จะมีคนเยาะ
เยยพระเจา พวกนี้จะทําตามกิเลสตัณหา ชัว
่
อยางไมเกรงกลัวพระองค” ๑๙ พวก นี้แหละ
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ยูดา ๑:๒๕

ที่สรางความแตกแยกขึ้นในหมูพวกคุณ และ
พวก เขาก็ทําตามสัญชาตญาณ เพราะไมมี
พระวิญญาณของพระเจาอยูดวย
๒๐ สวนพวก คุณ เพื่อนที่รัก ขอใหกอ ราง
กันขึ้นบนรากฐานของหลักความ
เชื่ออัน
์ ิทธิท
์ ี่สุดที่คุณมี และใหอธิษฐานดวย
ศักดิส
ความชวย เหลือจากพระ วิญญาณบริสุทธิ ์
๒๑ ใหคุณรักษาเนื้ อรักษาตัวใหคงอยูในความ
รักของพระเจา ระหวางที่คุณรอคอยพระเยซู
คริสตองคเจาชีวิตของเรา พระองคจะเมตตา
กรุณาใหคุณมีชีวิตกับพระเจาตลอดไป ๒๒ ให
ความเมตตากับคนที่สงสัย ๒๓ ใหชวยดึงคน
อื่นใหหลุด พนออกมาจากไฟ ใหความเมตตา
กับคนอื่นๆ แตระมัดระวังตัวให ดี ใหเกลียด
แมแตเสื้อผาที่เปรอะเปื้ อนบาป
สรรเสริญพระเจา
๒๔ พระเจาสามารถรักษาคุณไวไม ใหลม ลง

พระองคจะนํ าคุณไปยืนอยูตอ หน าสงา ราศี
ของพระองค อยางคนที่ไมมีตําหนิ และเต็ม
ไปดวยความสุข ๒๕ พระองคคือพระเจาเพียง
องค เดียวเทานัน
้ เป็ นพระ ผู ชวยใหรอดของ
เรา ขอใหพระ เยซูคริสตองคเจาชีวิตของเรา
ทําใหคนใหเกียรติกับพระเจา
และยกยอง
สรรเสริญพระองค ขอใหพวก เขายอมรับวา
์ ละสิทธิอํานาจตลอดทุก ยุค
พระองคมีฤทธิแ
ทุก สมัย ทัง้ ในอดีต ปั จจุบัน และอนาคต
อาเมน

