
 ยู ดาส 1 i  ยู ดาส 2

 ประวติั ความเป็นมาของหนังสือ ยู ดาส
 ผู้  เข ียนจดหมายฉบั บน ้ีคือยูดาสซ่ึงเป็นน้องชายของยาก

อบ ท่านทัง้สองเป็นน้องชายของพระเยซู เจ้า คือเป็นบุตร
ชายของโยเซฟและมารยี์  แต่ ท่านทัง้สองได้ถ่อมใจลงและ
เรยีกตัวเองวา่ � ผู้รบัใช ้( ทาส ) ของพระเยซู ครสิต์ �

 ยู ดาสได้เตือนพวกครสิเตียนเก่ียวกับผู้สอนเทียมเท็จ
เหมือนกับจดหมายฉบั บท ่ี2 ของเปโตรและขอให ้ผู้อา่น � 
ต่อสู้ อยา่งจรงิจังเพื่อความเชื่อ� โดยเตือนเขาวา่  หลังจาก
ท่ี พระเจ้าทรงชว่ยพวกอสิราเอลให้พ้นจากการเป็นทาสใน
ประเทศอยีปิต์  พระองค์  ได้ ทรงทําลายทุกคนในพวกเขาท่ี 
ไม่เชื่อ  พระองค์  ได้ ทรงรกัษาคนบาปไว้จนกวา่จะถึงเวลา
พิพากษา  พระองค์  ได้ ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโก
โมราห์ และพระองค์จะทรงพิพากษาคนท่ี กล ่าวก้าวรา้ว
และ �คนเพ้อฝันแต่เรือ่งสกปรกโสโครกเหล่าน้ี ได้ กระทํา
ให้เน้ือหนังเป็นมลทิน�  ยู ดาสได้ ใช ้ คําพยากรณ์ ของเอโน
คเก่ียวกับการครอบครองของพระครสิต์ (ในยุค 1000  ปี )
และการพิพากษาของพระองค์ ในเวลาน้ัน 

 คํานํา 
1  ยู ดาส  ผู้รบัใช ้ของพระเยซู ครสิต์ และเป็นน้องชายของ

ยากอบ  เรยีน คนทัง้หลายท่ีทรงชาํระตัง้ไว ้ให ้ บรสุิทธิ ์โดย
พระเจ้าพระบิดา และ ท่ีทรง คุ้มครองรกัษาไว้ ในพระเยซู 
ครสิต์ และท่ีทรงเร ียกไว ้ แล้ว 2 ขอพระเมตตาคุ ณ  สันติสุข 
และความรกัจงเพิม่ทวยีิง่ขึ้นแก่ท่านทัง้หลายเถิด
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คําเตือนใหค้รสิเตียนต่อสู้อยา่งจรงิจังเพื่อความเชื่อ
3 ท่านท่ีรกัทัง้หลาย เม่ือข้าพเจ้าพากเพียรเขียนถึงท่าน

ทัง้ หลาย ใน เรือ่ง เก่ียว กับ ความ รอด สําหรบั คน ทัว่ไป น้ัน
ข้าพเจ้าก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้าจําเป็นต้องเขียนเตือนสติท่านให ้
ต่อสู้ อยา่งจรงิจังเพื่อความเชื่อซ่ึงครัง้หน่ึงได้ทรงโปรดมอบ
ไว ้แก่ว ิ สุทธ ิชนแล้ว 4 เพราะวา่มีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามา
อยา่งไม่ รูตั้ว ซ่ึงเป็นผู้ ท่ี  ถู กเล็งไวล่้วงหน้ามานานแล้ วว ่าจะ
ได้รบัการพิพากษาลงโทษอยา่งน้ี เป็นคนอธรรม  ท่ี  ได้  บิ ด
เบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทําความ
ชัว่ชา้ลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้า คือองค์พระผู้ เป็นเจ้า
แต่เพียงพระองค์ เดียว และพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา

ตัวอยา่งของความชัว่รา้ยท่ีต้องรบัการพิพากษาลงโทษ
5  ถึงแม้ วา่ท่านเคยรู้เรือ่งเหล่าน้ีมาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้า

ก็ ยงั ปรารถนา ให้ ท่าน ทัง้ หลาย ระลึ กวา่  องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าได้ทรงโปรดชว่ยให้พลไพร่น้ันรอดจากแผ่นดิ นอ ียปิต์ 
แล้ว ภายหลังพระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเหล่าน้ั นที ่ ไม่ เชื่อ
พระองค์ เสีย 6 และเหล่าทูตสวรรค์ ท่ี  ไม่ได้ รกัษาเทวสภาพ
ของตน  แต่  ได้ ละทิง้ ถิน่ฐานของตนน้ัน  พระองค์  ก็ได้ ทรง
จองจําไว้ด้วยโซ่ตรวนอนัเป็นนิรนัดร์ ขังไว้ในท่ีมืดจนกวา่
จะถึงการพิพากษาในวนัสําคัญยิง่น้ัน 7 เชน่เดียวกับเมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์และเมืองท่ี อยู ่รอบๆน้ัน  ท่ี  ได้ หลง
ตัวไปกับการผิดประเวณี และมัวเมาในกามวติถาร  ก็ได้ ทร
งบัญญั ติ  ไว ้เป็นตัวอยา่งของการท่ีจะต้องได้รบัพระอาชญา
ในไฟนิรนัดร์

 ผู้ สอนเทียมเท็จ
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8  เชน่เดียวกัน คนเพ้อฝันแต่เรือ่งสกปรกโสโครกเหล่า
น้ี ได้ กระทําให้เน้ือหนังเป็นมลทิน  ดู หมิน่ผู้ มีอาํนาจ และ
พูดจาให้รา้ยต่อผู้ มี  บรรดาศักดิ ์ 9 ฝ่ายอคัรเทวทูตาธ ิบด ี 
มี คาเอล ครัน้ เม่ือ ท่านโต้ เถียงกับพญามารเรือ่งศพของ
โมเสส ท่านเองก็ยงัไม่บังอาจตัง้ข้อกล่าวหาอยา่งเยย้หยนั
ต่อ มาร เลย  ได้  แต่ เพียง กล่าว วา่ � ขอ ให ้ องค์ พระ ผู้ เป็น
เจ้าทรงหา้มเจ้า เถิด� 10  แต่ วา่คนเหล่า น้ี พู ด ให้ รา้ย ถึง
สิง่ท่ีเขาเองไม่ รูจั้ก  แต่  ได้ กระทําตามสิง่ท่ีตนเองรูจั้กตาม
สัญชาตญาณ เหมือนสัตวเ์ดียรจัฉานท่ี ไม่มีความคิด เขาได้
กระทําให้ตนเองเส่ือมทรามไปด้วยการน้ัน 11  วบิัติ จงมี แก่  
เขา เพราะเขาได้ดําเนินในทางของคาอนิ และได้วิง่พล่าน
ไปตามความผิดพลาดของบาลาอมัเพราะเหน็แก่ สินจ้าง 
และได้พินาศไปในการกบฏอยา่งโคราห์ 12 คนเหล่าน้ีเป็น
รอยด่างในการประชุมเล้ียงผู กร ักของท่านทัง้หลาย ขณะ
เขารว่มการเล้ียงกั บท ่าน เขาเล้ียงแต่ตนเองโดยไม่เกรง
กลัวเลย เขาเป็นเมฆท่ีปราศจากน้ํา ท่ี ถู กพัดลอยไปตาม
ลม เป็นต้นไม้ ท่ี ผลของมันเหีย่วแหง้ไปจึงไม่ มี ผลอยู ่เลย 
และตายมาสองหนแล้ว เพราะถูกถอนออกทัง้ราก 13 เป็น
คล่ื นที ่บ้าคลัง่ในมหาสมุทร  ท่ี ซัดฟองของความบัดสีของ
ตนเองขึ้นมา เขาเป็นดาว ท่ีลอยลับไป เป็นผู้ ท่ี ตกอยู่ ใน
ความมืดทึบตลอดกาล 14 เอโนคคนท่ี เจ ็ดนับแต่ อาด ัมได้ 
พยากรณ์ ถึงคนเหล่าน้ี ด้วยวา่ � ดู  เถิด  องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ได้เสด็จมาพรอ้มกับพวกว ิสุทธ ิชนของพระองค์หลายหม่ืน
15 เพื่อทรงพิพากษาปรบัโทษคนทัง้ปวง และทรงกระทําให ้
ทุ รชนทัง้ปวงรูสึ้กตัวถึงการอธรรมท่ีเขาได้กระทําด้วยใจ
ชัว่ และรูสึ้กตัวถึงการหยาบชา้ทัง้หมดท่ี ทุ รชนคนบาปเหล่า
น้ันได้ กล ่าวรา้ยต่อพระองค์� 16 คนเหล่าน้ีมักเป็นคนบ่น
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เป็นคนโพนทะนา เป็นคนดําเนินตามตัณหาอนัชัว่ของตัว
และปากเขากล่าวคําโออ้วดต่างๆ เป็นคนยกยอผู้อื่นเพื่อ
หวงัประโยชน์ของตน 17  แต่ วา่ท่านท่ีรกัทัง้หลาย ท่านจง
ระลึกถึงคําพยากรณ์เม่ื อก ่อนของเหล่าอคัรสาวกของพระ
เยซู ครสิต์  องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราท่ี ได้  กล ่าวไว้ 18 คือวา่
พวกอคัรสาวกน้ันได้บอกท่านทัง้หลายวา่ �ในสมัยสุดท้าย
จะมีคนเยาะเยย้บังเกิดขึ้น เขาเป็นคนท่ีดําเนินตามตัณหา
อนัชัว่ของตัว� 19 คนเหล่าน้ีคือคนท่ีแยกตัวออกมาและ
ประพฤติตัวตามโลกียวสัิย และปราศจากพระวญิญาณ

ทรงบัญชาใหอ้ธษิฐานและเป็นพยาน
20  แต่ ท่านทัง้หลายผู้ เป็ นที ่ รกั จงก่อสรา้งตัวของท่าน

ขึ้นบนความเชื่ ออ ันบร ิสุทธ ์ิยิง่ของท่าน โดยการอธษิฐาน
ด้วย พระ วญิญาณ บร ิสุทธ ์ิ 21 จง รกัษา ตัว ไว้ ใน ความ รกั
ของพระเจ้า คอยพระกรุณาของพระเยซู ครสิต์  องค์ พระผู้
เป็นเจ้าของเราจนถึงชีว ิตน ิรนัดร์ 22 และจงแสดงความ
เมตตาต่อบางคน โดยรู ้ความต่างกัน 23 และจงชว่ยคน
อื่นๆใหร้อดโดยความกลัวด้วยการฉุดเขาออกมาจากไฟ จง
เกลียดชงัแม้ แต่ เส้ือผ้าท่ีเปรอะเป้ือนด้วยเน้ือหนังเถิด 24  
บัดน้ี  แด่  พระองค์  ผู้ ทรงสามารถคุ้มครองรกัษาท่านมิ ให ้ล้ม
ลง และทรงนําท่านให ้ตัง้อยู ่จําเพาะสงา่ราศีของพระองค์
โดยปราศจากตําหนิ และมีความรา่เรงิยนิดีอยา่งเหลือล้น
25 สงา่ราศี พระอาน ุภาพ  การครอบครอง และศักดานภุาพ
จงมี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงพระ ปัญญาแต่ เพียงพระองค์ เดียว 
พระผู้ชว่ยให้รอดของเรา ทัง้ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ
ไปเป็นนิตย์ เอเมน
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