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� ยูดาส ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ และ
น้องชายของยากอบ เรียนคนทั'งหลายที(
ถูกชาํระให้บริสุทธิ- โดยพระเจ้าพระบิดา
และถูกรักษาไว้ในพระเยซูคริสต์ และถูก
เรียกไว้แล้ว
2 ขอพระเมตตา สันติสุข และความรัก
จงเพิ(มพูนแก่พวกท่านเถิด

คริสเตียนไดร้บั
คําบญัชาให้

“ต่อสูอ้ย่างจริงจัง
เพื�อความเชื�อ”

3 พวกท่านที(รัก เมื(อข้าพเจ้าได้กระตือ-
รือร้นอย่างยิ(งที(จะเขียนถึงพวกท่านเกี(ยว
กับความรอดที(เรามีร่วมกันนั'น กเ็ป็นสิ(ง
จาํเป็นสาํหรับข้าพเจ้าที( จะเขียนถึงพวก
ท่าน และเตือนสติพวกท่านว่า พวกท่าน
ควรต่อสู้อย่างจริงจังเพื( อความเชื( อนั'นซึ(ง
ครั' งหนึ(งได้โปรดมอบไว้แก่พวกวิสุทธิชน
แล้ว
9 เพราะว่ามีบางคนได้เลด็ลอดเข้ามาโดย
ที( เราไม่รู้ ตัวมาก่อน ผู้ซึ( งตั' งแต่สมัยโบ-
ราณ ได้ถูกตั' งไว้สาํหรับการพิพากษานี'
เป็นคนอธรรม ซึ( งบิดเบือนพระคุณของ
พระเจ้ าของพวกเราไปเป็นความลามก
และปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า
แต่เพียงพระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

ตวัอย่างของความชั �วรา้ย
ที�ตอ้งรบัการพิพากษาลงโทษ

< ฉะนั'นข้าพเจ้าจึงประสงค์ให้พวกท่าน
ระลึก ถึงแม้ว่าพวกท่านเคยทราบสิ(งนี' มา
แล้วกต็าม ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้โปรด
ช่วยประชากรเหล่านั'นให้รอดพ้นออกมา
จากแผ่นดินแห่งอียิปต์แล้ว ภายหลังได้
ทรงทาํลายคนเหล่านั'นที(ไม่เชื(อเสยี
? และเหล่าทูตสวรรค์ซึ( งไม่ได้รักษา
สถานะเดิมของตน แต่ได้ละทิ' งที(อยู่อาศัย
ของตนนั'น พระองค์กไ็ด้ทรงสาํรองไว้ใน
บรรดาโซ่ตรวนอันเป็นนิรันดร์ ภายใต้
ความมืดจนถึงการพิพากษาแห่งวันสาํคัญ
ยิ(งนั'น
B เหมือนกับเมืองโสโดมและเมืองโกโม-
ราห์และนครต่าง ๆ ที(อยู่รอบ ๆ เมือง
เหล่านั'นที(ทาํในทาํนองเดียวกัน ที(มอบตัว
เองไว้กับการผิดประเวณี และไล่ตาม
กามวิตถาร กถู็กตั' งไว้เป็นตัวอย่าง โดย
ได้รับพระอาชญาแห่งไฟอันนิรันดร์

ผูส้อนเทียมเท็จ
E เช่นเดียวกัน บรรดานักฝันที( โสมม
เหล่านี' ก็กระทาํให้ เนื' อหนังเป็นมลทิน
เหยียดหยามผู้มีอาํนาจ และพูดจาให้ร้าย
ต่อบรรดาผู้ที(มีบรรดาศักดิ-
G ถึงอย่างนั'นเทพบดีมีคาเอล เมื(อต่อสู้
กับพญามาร ท่านได้โต้เถียงเรื(องศพของ
โมเสส ก็ไม่บังอาจตั' งข้อกล่าวหาอย่าง
เย้ยหยันต่อมารเลย แต่ได้กล่าวว่า “ขอ
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ให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงว่ากล่าวเจ้าเถิด”
�M แต่คนพวกนี'พูดชั(วร้ายถึงสิ(งเหล่านั'น
ที(พวกเขาไม่รู้ จัก แต่สิ(งที(พวกเขารู้ จักตาม
สัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดรัจฉานที(ไม่
มีความคิด ในสิ(งเหล่านั'นพวกเขากระทาํ
ให้ตนเองเสื(อมทรามไป
�� วิบัติแก่พวกเขา เพราะพวกเขาได้ดาํ-
เนินไปในทางของคาอิน และได้วิ( งอย่าง
ละโมบไปตามความผิดพลาดของบาลาอัม
เพราะเห็นแก่รางวัล และได้พินาศไปใน
การกบฏของโคราห์
�2 คนเหล่านี' เป็นจุดด่างพร้อยในการ
เลี' ยงแห่งความรักของพวกท่าน เมื(อพวก
เขาร่วมการเลี' ยงกับพวกท่าน โดยเลี' ยง
แต่ตนเองอย่างปราศจากความเกรงกลัว
พวกเขาเป็นหมู่เมฆที(ปราศจากนํ'า ที( ถูก
พัดลอยไปตามลม เป็นบรรดาต้นไม้ที(ผล
ของมันเหี(ยวแห้งไปแล้ว ปราศจากผลไม้
ตายมาสองหนแล้ว ถูกถอนออกทั'งราก
�3 เป็นคลื(นแห่งทะเลที(ถาโถม ที(ซัดฟอง
แห่งความน่าละอายของตนเองขึ' นมา เป็น
บรรดาดวงดาวที(หลุดวงโคจร ซึ(งความดาํ
มืดแห่งความมืดมิดถูกสาํรองไว้แก่พวก
เขาเป็นนิตย์
�9 และเอโนคเช่นกัน คนที( เจ็ดนับแต่
อาดัม ได้พยากรณ์ถึงคนเหล่านี'  โดย
กล่าวว่า “ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าเสดจ็
มาพร้อมกับพวกวิสุทธิชนของพระองค์
หลายหมื(นคน
�< เพื( อที(จะพิพากษาบรรดาคนทั'งปวง
และเพื( อกระทาํให้บรรดาคนอธรรมใน

ท่ามกลางพวกเขารู้ สึกตัวถึงบรรดาการ
กระทาํที(อสัตย์อธรรมของพวกเขาซึ(งพวก
เขาได้กระทาํอย่างอสตัย์อธรรม และรู้ สกึ
ตัวถึงบรรดาคาํพูดอันดุร้ายของพวกเขา
ซึ( งพวกคนบาปผู้อธรรมได้กล่าวร้ายต่อ
พระองค์”
�? คนเหล่านี' เป็นพวกคนบ่น พวกคน
ร้องทุกข์ โดยดาํเนินตามราคะตัณหาของ
ตนเอง และปากของพวกเขากล่าวถ้อยคาํ
โอ้อวดใหญ่โตต่าง ๆ โดยยกยอคนอื( น
เพื(อหวังผลประโยชน์
�B แต่ พวกท่านที(รัก พวกท่านจงระลึก
ถึงบรรดาถ้อยคาํซึ(งได้ถูกกล่าวไว้แต่ก่อน
แล้วโดยเหล่าอัครทูตของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา
�E ซึ( งพวกเขาได้บอกพวกท่านว่า จะมี
พวกคนเยาะเย้ยในวาระสุดท้าย ผู้ซึ( งจะ
ดาํเนินตามราคะตัณหาอันอธรรมของตน
เอง
�G คนเหล่านี' เป็นบรรดาคนที(แยกตัว
ออกมา ประพฤติตัวตามโลกียวิสัย ไม่มี
พระวิญญาณ

ทรงบญัชาใหอ้ธิษฐานและเป็นพยาน
2M แต่ท่านทั'งหลาย พวกท่านที(รัก จงก่อ
สร้างตัวของพวกท่านขึ' นบนความเชื( ออัน
บริสุทธิ- ยิ(งของพวกท่าน โดยอธิษฐานใน
พระวิญญาณบริสทุธิ-
2� จงรักษาตัวพวกท่านเองไว้ในความรัก
ของพระเจ้า โดยคอยท่าความเมตตาของ
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวก
เราจนถึงชีวิตนิรันดร์

ยูดาส �

(�M) 2 ปต 2:�2 (��) ปฐก 9:3; กดว �?:�; ฮบ ��:9; 2 ปต 2:�< (�3) อสย <B:2M; ฟป 3:�G; 2 ปต 2:�B
(�<) � ซมอ 2:3 (�?) สภษ 2E:2�; 2 ปต 2:�E (�B) 2 ปต 3:2 (�E) กจ 2M:2G; � ทธ 9:�; 2 ทธ 3:�
(2M) รม E:2?; คส 2:B; � ธส <:�� (2�) ทต 2:�3; ฮบ G:2E; 2 ปต 3:�2

 65_jde.pub 
 page 2

 Tuesday, May 9, 2023 08:56 



หน้า 2416

22 และต่อบางคนจงแสดงความเห็นอก
เห็นใจ โดยรู้ความต่างกัน
23 และคนอื(น ๆ นั'นจงช่วยให้รอดด้วย
ความกลัว โดยฉุดพวกเขาออกมาจากไฟ
โดยเกลียดชังแม้แต่เสื' อผ้าที( เปรอะเปื' อน
โดยเนื' อหนัง
29 บัดนี' แด่พระองค์ผู้ทรงสามารถคุ้ม-
ครองรักษาพวกท่านมิให้ล้มลง และถวาย

พวกท่านโดยปราศจากตาํหนิต่อเบื' องพระ
พักตร์แห่งสง่าราศีของพระองค์ พร้อมกับ
ความปีติยินดีเหลือล้น
2< ขอสง่าราศี บารมี การครอบครอง
และอาํนาจจงมีแด่พระเจ้าผู้ทรงพระปัญ
ญาแต่เพียงพระองค์เดียว พระผู้ช่วย
ให้รอดของพวกเรา ทั'งในปัจจุบันนี'  และ
ตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน
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