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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยูดาส

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คือยูดาสซึ่งเป็นน้ องชายของยาก
อบ ท่านทัง้ สองเป็น น้ องชายของพระเยซูเจ้า คือ เป็น บุตร
ชายของโยเซฟและมารีย์ แต่ท่านทัง้ สองได้ ถ่อมใจลงและ
เรียกตัวเองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของพระเยซูคริสต์”

ยูดา ส ได้ เตือน พวก คริสเตียน เกี่ยว กับ ผู้ สอน เทียม เท็จ
เหมือน กับ จด หมาย ฉบับที่ 2 ของ เป โตร และ ขอ ให้ผู้ อ่าน
“ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ” โดยเตือนเขาว่า หลังจาก
ที่พระเจ้า ทรง ช่วย พวก อิสราเอล ให้ พ้น จาก การ เป็น ทาส
ในประเทศอียป
ิ ต์ พระองค์ได้ทรงทําลายทุก คนในพวกเขา
ที่ไม่ เชื่อ พระองค์ได้ทรงรักษาคนบาปไว้ จนกว่า จะถึง เวลา
พิพากษา พระองค์ได้ทรงทํา ลายเมืองโสโดมและเมืองโก
โม ราห์ และ พระองค์ จะ ทรง พิพากษา คน ที่กล่า วก้าว ร้าว
และ “คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้กระทํา
ให้ เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน” ยูดาสได้ใช้คํา พยากรณ์ ของเอโนค
เกี่ยวกับการครอบครองของพระคริสต์ (ในยุค 1000 ปี) และ
การพิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา
ยูดาส ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์ และเป็น น้ องชายของ
ยาก อบ เรียน คน ทัง้ หลาย ที่ ทรง ชําระ ตัง้ ไว้ให้บริสุทธิโดย
์
พระเจ้า พระ บิดา และ ที่ ทรง คุ้มครอง รักษา ไว้ ใน พระ
เยซูคริสต์ และ ที่ ทรง เรียกไว้แล้ว 2 ขอ พระ เมตตา คุณ
สันติสุข และความรักจงเพิม
่ ทวียงิ่ ขึ้นแก่ท่านทัง้ หลายเถิด
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คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ
3

ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า พากเพียรเขียนถึง ท่าน
ทัง้ หลาย ใน เรือ
่ ง เกี่ยว กับ ความ รอด สําหรับ คน ทัว่ ไป นั ้น
ข้าพเจ้า ก็เห็นว่า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้อง เขียน เตือน สติ ท่าน
ให้ต่อสู้อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง ครัง้ หนึ่ ง ได้ ทรงโปรด
มอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้ว 4 เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้า
มาอย่างไม่รู ต
้ ัว ซึ่ง เป็น ผู้ที่ถูกเล็ง ไว้ล่วงหน้า มานานแล้วว่า
จะได้รบ
ั การพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็นคนอธรรม ที่ได้บิด
เบือนพระคุณ ของพระเจ้า ของเราไปเป็นการกระทํา ความ
ชัว่ ช้า ลามก และ ได้ ปฏิเสธ พระเจ้า คือ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า
แต่ เพียง พระองค์เดียว และ พระ เยซูคริสต์องค์พระ ผู้ เป็น
เจ้าของเรา
ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
5 ถึง แม้ว่า ท่านเคยรู เ้ รือ
่ งเหล่า นี้ มาแล้วก็ตาม ข้าพเจ้า ก็
ยัง ปรารถนาให้ ท่านทัง้ หลายระลึกว่า องค์พระผู้ เป็น เจ้า ได้
ทรง โปรด ช่วย ให้ พล ไพร่ นั ้น รอด จาก แผ่นดินอียป
ิ ต์แล้ว
ภาย หลัง พระองค์ได้ทรง ทําลาย คน เห ล่านั ้นที่ไม่เชื่อ
พระองค์เสีย 6 และเหล่า ทูต สวรรค์ที่ไม่ ได้รักษาเทวสภาพ
ของ ตน แต่ได้ละทิง้ ถิน
่ ฐาน ของ ตน นั ้น พระองค์ก็ได้ทรง
จองจํา ไว้ด้วยโซ่ ตรวนอัน เป็น นิ รัน ดร์ ขัง ไว้ในที่ มืด จนกว่า
จะถึง การพิพากษาในวัน สําคัญ ยิง่ นั ้น 7 เช่น เดียวกับ เมือง
โสโดมและเมืองโกโมราห์และเมืองที่อยูรอบๆนั
่
้น ที่ได้หลง
ตัว ไปกับ การผิด ประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ทร
งบัญญัติไว้เป็น ตัวอย่างของการที่ จะต้องได้ รบ
ั พระอาชญา
ในไฟนิ รน
ั ดร์
ผู้สอนเทียมเท็จ
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เช่น เดียวกัน คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า
นี้ ได้กระทํา ให้ เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน ดูหมิน
่ ผู้มี อํานาจ และ
9
พูดจาให้รา้ ยต่อผู้มีบรรดาศักดิ์ ฝ่ายอัครเทวทูตาธิบดีมีคา
เอล ครัน
้ เมื่อ ท่านโต้ เถียงกับ พญามารเรือ
่ งศพของโมเสส
ท่าน เอง ก็ ยัง ไม่ บังอาจ ตัง้ ข้อ กล่าว หา อย่าง เย้ย หยัน ต่อ
มารเลย ได้แต่เพียงกล่าวว่า “ขอให้องค์พระผู้ เป็น เจ้า ทรง
ห้ามเจ้า เถิด” 10 แต่ว่า คนเหล่า นี้ พูดให้ รา้ ยถึง สิง่ ที่ เขาเอง
ไม่รู จ
้ ัก แต่ได้กระทําตามสิง่ ที่ตนเองรู จ
้ ักตามสัญชาตญาณ
เหมือน สัตว์ เดียรัจฉาน ที่ไม่มี ความ คิด เขา ได้ กระทํา ให้
ตนเองเสื่อมทรามไปด้วยการนั ้น 11 วิบัติจงมีแก่เขา เพราะ
เขาได้ดําเนิ นในทางของคาอิน และได้วงิ่ พล่านไปตามความ
ผิด พลาดของบาลาอัม เพราะเห็น แก่สิน จ้าง และได้ พินาศ
ไปในการกบฏอย่างโคราห์ 12 คนเหล่านี้ เป็นรอยด่างในการ
ประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทัง้ หลาย ขณะเขาร่วมการเลี้ยง
กับท่าน เขา เลี้ยง แต่ ตนเอง โดย ไม่ เกรง กลัว เลย เขา เป็น
เมฆที่ ปราศจากนํ้า ที่ถูกพัด ลอยไปตามลม เป็นต้น ไม้ที่ผล
ของมัน เหีย
่ วแห้ง ไปจึง ไม่มีผลอยูเลย
่
และตายมาสองหน
แล้ว เพราะ ถูก ถอน ออก ทัง้ ราก 13 เป็น คลื่นที่ บ้า คลัง่ ใน
มหาสมุทร ที่ซัด ฟองของความบัดสี ของตนเองขึ้น มา เขา
เป็น ดาวที่ ลอยลับ ไป เป็น ผู้ที่ตกอยู่ ในความมืด ทึบ ตลอด
กาล 14 เอโนคคนที่เจ็ดนั บแต่อาดัมได้พยากรณ์ ถึงคนเหล่า
นี้ ด้วย ว่า “ดูเถิด องค์พระ ผู้ เป็น เจ้า ได้ เสด็จ มา พร้อม กับ
พวกวิสุทธิชนของพระองค์ หลายหมื่น 15 เพื่อ ทรงพิพากษา
ปรับ โทษ คน ทัง้ ปวง และ ทรง กระทํา ให้ทุร ชน ทัง้ ปวง รู ส
้ ึก
ตัว ถึง การอธรรมที่ เขาได้ กระทํา ด้วยใจชัว่ และรู ส
้ ึก ตัว ถึง
การหยาบช้า ทัง้ หมดที่ทุรชนคนบาปเหล่า นั ้น ได้กล่าวร้าย
ต่อ พระองค์” 16 คนเหล่า นี้ มัก เป็น คนบ่น เป็น คนโพนทะนา
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เป็น คนดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว และปากเขากล่าว
คํา โอ้อวดต่างๆ เป็น คนยกยอผู้ อ่น
ื เพื่อ หวัง ประโยชน์ ของ
17
ตน แต่ว่าท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ท่านจงระลึกถึงคําพยากรณ์
เมื่อก่อ นข อง เหล่า อัคร สาวก ของ พระ เยซูคริสต์ องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของเราที่ได้กล่าวไว้ 18 คือ ว่า พวกอัครสาวกนั ้น
ได้ บอกท่านทัง้ หลายว่า “ในสมัย สุดท้ายจะมี คนเยาะเย้ย
บังเกิด ขึ้น เขาเป็น คนที่ ดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของตัว”
19 คนเหล่า นี้ คือ คนที่ แยกตัว ออกมาและประพฤติ ตัว ตาม
โลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ
ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน
20 แต่ท่าน ทัง
้ หลาย ผู้ เป็นที่รัก จง ก่อสร้าง ตัว ของ ท่าน
ขึ้น บน ความ เชื่ออัน บริสุทธิ์ ยิง่ ของ ท่าน โดย การ อธิษฐาน
ด้วย พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ 21 จง รักษา ตัว ไว้ ใน ความ รัก
ของ พระเจ้า คอย พระ กรุ ณา ของ พระ เยซูคริสต์องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของ เรา จนถึง ชี วิตนิ รัน ดร์ 22 และ จง แสดง
ความ เมตตา ต่อ บาง คน โดย รู ความ
้
ต่าง กัน 23 และ จง
ช่วยคนอื่นๆให้ รอดโดยความกลัว ด้วยการฉุ ด เขาออกมา
จาก ไฟ จง เกลียด ชัง แม้แต่เสื้อผ้า ที่ เปรอะ เปื้ อน ด้วย เนื้ อ
หนั ง เถิด 24 บัดนี้ แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษา
ท่าน มิให้ล้ม ลง และ ทรง นํา ท่าน ให้ตัง้ อยูจํ
่ าเพาะ สง่า ราศี
ของ พระองค์ โดย ปราศจาก ตําหนิ และ มี ความ ร่าเริง ยินดี
อย่าง เหลือ ล้น 25 สง่า ราศี พระ อา นุภาพ การ ครอบ ครอง
และศักดานุภาพจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่เพียง
พระองค์เดียว พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา ทัง้ ปัจจุบัน กาล
และในกาลต่อๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
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