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จดหมายฝากของยยูดาส
บทนนนำและสรรปยย่อเนนนื้อหนำ: จดหมายฝากฉบบับนนนี้ถถูกเขนยนโดยยถูดาส เขาอาจเปป็นหนนนึ่งในอบัคร

ทถูตสสิบสองคนทนนึ่มนชชนึ่อเรนยกอนกวว่า เลบเบอบัส หรชอ ธบัดเดอบัส บางคนคสิดวว่าเขาอาจเปป็นนน้องรว่วมมารดา
ของพระเยซถูครสิสตต์เหมชอนกบับยากอบ ทบัศนะนนนี้อาจถถูกตน้องมากกวว่าเพราะวว่านน้องชายของพระเยซถู 
ไดน้แกว่ ยากอบ โยเสส ยถูดาส และซนโมน นอกจากนนนี้ ยถูดาสคนนนนี้กป็ไมว่ไดน้เรนยกตบัวเองวว่า อบัครทถูต หาก
เขาเปป็นหนนนึ่งในอบัครทถูตสสิบสองคนจรสิงๆ

จดหมายฝากฉบบับนนนี้ถถูกคาดวว่านว่าจะเขนยนขนนี้นราวๆ ค.ศ. 66 ถนงแมน้วว่าไมว่มนหลบักฐานยชนยบัน
แนว่ชบัด อยว่างไรกป็ตามสสินึ่งทนนึ่แนว่ชบัดกป็คชอ เนชนี้อหาหลบักของจดหมายฝากฉบบับเลป็กนนนๆี้  ยถูดาสพถูดถนงเรชนึ่อง
ของการละทสินี้งความเชชนึ่อ เขาเตชอนลว่วงหนน้าถนงการกว่อตบัวของสภาพการณต์ดบังกลว่าว นอกจากนนนี้ เหป็น
ไดน้ชบัดวว่าสภาพการณต์ดบังกลว่าวไดน้เกสิดขนนี้นแลน้ว ดบังนบันี้น หบัวขน้อหลบักของจดหมายฝากฉบบับนนนี้คชอ การ
ตว่อสถูน้อยว่างจรสิงจบังเพชนึ่อความเชชนึ่อนบันี้น (ขน้อ 3) แนวคสิดหลบักกป็คชอ การจงรบักภบักดนตว่อความเชชนึ่อซนนึ่งครบันี้ง
หนนนึ่งไดน้ทรงโปรดมอบไวน้แกว่วสิสสุทธสิชนแลน้ว

ผถูน้รบับจดหมายฝากฉบบับนนนี้ไมว่ไดน้ถถูกเรนยกเปป็นอชนึ่นนอกจากเปป็นผถูน้ทนนึ่ถถูกแยกตบันี้งไวน้ ถถูกพสิทบักษต์
รบักษาไวน้ และไดน้รบับการทรงเรนยกจากพระเจน้า จดหมายฝากของยถูดาสใชน้ถน้อยคคาทนนึ่รสุนแรงในการ
บรรยายและเตชอนถนงการละทสินี้งความเชชนึ่อทนนึ่กคาลบังกว่อตบัวขนนี้น ยถูดาสไมว่มนคคาชมสคาหรบับบรรดาผถูน้ทนนึ่
ละทสินี้งความจรสิง 

ยด 1:1 จดหมายฝากฉบคับนภีรขขรนตข้นดข้วยการแนะนทาตคัวผยูข้เขภียน ยยดาส ผยผู้รรับใชผู้ของ
พระเยซยครริสตต์ และเปป็นนผู้องชายของยากอบ เรรียน คนทรัทั้งหลายทรีที่ทรงชชาระตรัทั้งไวผู้ใหผู้บรริสสทธริธิ์โดย
พระเจผู้าพระบริดา และทรีที่ทรงคสผู้มครองรรักษาไวผู้ในพระเยซยครริสตต์ และทรีที่ทรงเรรียกไวผู้แลผู้ว

 ยด 1:2 ขอพระเมตตาคสณ สรันตริสสข และความรรักจงเพริที่มทวรียริที่งขขทั้นแกก่ทก่านทรัทั้งหลาย
เถริด



ตามทภีที่ไดข้บอกไวข้แลข้วขข้างตน ยยูดาสคนนภีรอาจเปป็นนข้องชายรตวมมารดาของพระเยซยู อยตางไร
กป็ตาม ในทภีที่นภีรทตานเรภียกตคัวเองอยตางถตอมใจวตาเปป็นเพภียง “ผยูข้รคับใชข้ของพระเยซยูครธิสตร และเปป็นนข้อง
ชายของยากอบ” ผยูข้รคับจดหมายฝากฉบคับนภีรกป็ถยูกเรภียกวตาเปป็น “คนทคัรงหลายทภีที่ทรงชทาระตคัรงไวข้ใหข้
บรธิสรุทธธิธ โดยพระเจข้าพระบธิดา และทภีที่ทรงครุข้มครองรคักษาไวข้ในพระเยซยูครธิสตร และทภีที่ทรงเรภียกไวข้
แลข้ว”

ลคักษณะเฉพาะฝตายวธิญญาณสามประการไดข้ถยูกนทาเสนอ (1) ประการแรกคพอ คนทคัรงหลายทรีที่
ไดผู้ถยกชชาระตรัทั้งไวผู้ใหผู้บรริสสทธริธิ์ คทาๆนภีร แปลวตาถยูกททาใหข้บรธิสรุทธธิธ  (กรภีก: ฮาจสิอาโซว่) ความหมายของคทานภีร
สพที่อถขง คนเหลตานคัรนทภีที่แยกตคัวออกจากโลกและไดข้อรุทธิศตคัวมอบถวายแดตพระเจข้าแลข้ว อยตางไรกป็ตาม ยยู
ดาสนตาจะกทาลคังพยูดถขง เรพที่องของการถยูกแยกตคัรงไวข้ของผยูข้เชพที่อแตตละคนในพระครธิสตรใหข้เปป็นผยูข้บรธิสรุทธธิธ
ตตอเบพรองพระพคักตรรพระเจข้าดข้วย (2) ยยูดาสยคังเอตยถขงคนทคัรงหลายทภีที่ถยูก “ครุข้มครองรคักษาไวข้ในพระเยซยู
ครธิสตร” ดข้วย

คทาทภีที่ถยูกแปลวตา “ทรีที่ถยกคสผู้มครองรรักษาไวผู้” (กรภีก: เทเรโอ) มภีความหมายในเชธิง “ทภีที่ถยูกพธิทคักษร
รคักษาไวข้” หรพอ “ทภีที่ถยูกเกป็บรคักษาไวข้” ยยูดาสเอตยถขงความจรธิงอคันเปภีที่ยมสรุขทภีที่วตา ครธิสเตภียนทภีที่บคังเกธิดใหมต
แลข้วทรุกคนถยูกครุข้มครองรคักษาไวข้โดยพระเยซยูครธิสตร เราไมตไดข้เปป็นผยูข้ทภีที่เกป็บรคักษาความรอดของเราไวข้ 
พระองครตตางหากทภีที่เกป็บรคักษาความรอดเราไวข้ ทตานยยูดาสจขงก ทาลคังบอกวตา ผยูข้รคับจดหมายฝากของ
ทตานถยูกครุข้มครองรคักษาไวข้ในพระครธิสตร ผยูข้เชพที่อจขงมภีความมคั ที่นใจและความปลอดภคัยในความรอดของ
ตน สรุดทข้ายคพอ (3) ยยูดาสเขภียนถขงคนเหลตานคัรนทภีที่ “ถยูกเรภียก” คทาๆนภีรพยูดถขงการทรงเรภียกของเราใน
พระเยซยูครธิสตร พระองครทรงเรภียกมนรุษยรทรุกคน “บรรดาผยูข้ททางานเหนป็ดเหนพที่อยและแบกภาระหนคัก 
จงมาหาเรา และเราจะใหข้ทตานทคัรงหลายหายเหนพที่อยเปป็นสรุข” (มคัทธธิว 11:28)

ยยูดาสจขงทยูลขอความเมตตาของพระเจข้า พรข้อมกคับสคันตธิสรุขและความรคักของพระองครใหข้มภี
แกตตคัวผยูข้อตาน นอกจากนคัรนทตานยคังอธธิษฐานขอใหข้พระเจข้าทรงเพธิที่มพยูนสธิที่งเหลตานคัรนในตคัวผยูข้อตานของ
ทตานอภีกดข้วย



ยด 1:3 จากนคัรน ยยูดาสกป็เอตยถขงสาเหตรุทภีที่ทตานเขภียนจดหมายฝากฉบคับนภีรทคันทภี “ทก่าน
ทรีที่รรักทรัทั้งหลาย เมมที่อขผู้าพเจผู้าพากเพรียรเขรียนถขงทก่านทรัทั้งหลายในเรมที่องเกรีที่ยวกรับความรอดสชาหรรับคน
ทรัที่วไปนรัทั้น ขผู้าพเจผู้ากป็เหป็นวก่า ขผู้าพเจผู้าจชาเปป็นตผู้องเขรียนเตมอนสตริทก่านใหผู้ตก่อสยผู้อยก่างจรริงจรังเพมที่อความ
เชมที่อซขที่งครรัทั้งหนขที่งไดผู้ทรงโปรดมอบไวผู้แกก่วริสสทธริชนแลผู้ว”

วลภี “เมมที่อขผู้าพเจผู้าพากเพรียร”บตงบอกวตาทตานยยูดาสเขภียนจดหมายฝากฉบคับนภีรดข้วยความเรตง
ดตวน นอกจากนภีรทตานเรภียกผยูข้อตานวตา “ทตานทภีที่รคัก” ซขที่งบตงบอกวตาทตานรยูข้จคักพภีที่นข้องเหลตานคัรนเปป็นการสตวน
ตคัวและพวกเขาเปป็นทภีที่รคักสทาหรคับทตาน

หลคังจากไดข้กลตาวเชตนนคัรนแลข้ว ยยูดาสกป็เขภียนวตา ทตานจทาเปป็นตข้องเขภียนหาพวกเขาเกภีที่ยวกคับ 
“ความรอดสทาหรคับคนทคั ที่วไป” การทภีที่ทตานอข้างอธิงถขงความรอด (จขงหมายรวมถขงขตาวประเสรธิฐดข้วย) 
วตาเปป็นสทาหรคับคนทคั ที่วไปนคัรน ความรอดจขงมภีใหข้สทาหรคับทคัรงพวกยธิวและคนตตางชาตธิเหมพอนๆกคัน ขตาว
ประเสรธิฐกป็เปป็นเชตนนคัรนดข้วย ดคังนคัรน สาเหตรุทภีที่ยยูดาสเขภียนจดหมายฝากฉบคับนภีรจขงเกภีที่ยวขข้องกคับหลคัก
การพพรนฐานของขตาวประเสรธิฐดข้วย นคัที่นคพอ “ความรอดสทาหรคับคนทคั ที่วไป”

สธิที่งทภีที่ยยูดาสตข้องการกป็คพอ ผยูข้รคับจดหมายฝากฉบคับนภีรควร “ตตอสยูข้อยตางจรธิงจคังเพพที่อความเชพที่อซขที่ง
ครคัร งหนขที่งไดข้ทรงโปรดมอบไวข้แกตวธิสรุทธธิชนแลข้ว” คทาทภีที่แปลวตา “ตตอสยูข้อยตางจรธิงจคัง” (กรภีก: เอปาโกนสิ
โซมบัย) มภีรากมาจากคทาวตา อาโกนสิโซมบัย คทาหลคังนภีรแปลวตา การตตอสยูข้ ไมตวตาจะในดข้านกภีฬาหรพอใน
การรบกป็ตาม ความหมายของสธิที่งทภีที่ทตานตข้องการในทภีที่นภีรคพอ การตตอสยูข้เพพที่อความเชพที่อหรพอการปกปข้อง
ความเชพที่อ ทตานกทาลคังหมายถขงความเชพที่อในขตาวประเสรธิฐแหตงความรอดและความจรธิงทภีที่ถยูกเปธิดเผย
แลข้ว สรรุปกป็คพอ ทตานยยูดาสรบเรข้าใหข้ผยูข้อตานปกปข้องความเชพที่อดคังกลตาวและพระคคัมภภีรรซขที่งเปป็นแหลตง
ทภีที่มาของความเชพที่อนคัรน

ทตานยยูดาสยคังบอกอภีกวตาความเชพที่อนภีร  “ครคัร งหนขที่งไดข้ทรงมอบไวข้แกตวธิสรุทธธิชนแลข้ว” ความ
หมายในทภีที่นภีรนตาจะเปป็นวตา พระเยซยูครธิสตร โดยความชตวยเหลพอของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ไดข้ทรง
มอบความจรธิงแหตงความเชพที่อนภีร  นคัที่นคพอ ขตาวประเสรธิฐแหตงความรอด ใหข้แกตเหลว่าวสิสสุทธสิชนแลข้ว วธิ
สรุทธธิชนเหลตานภีรนตาจะหมายถขงพวกอคัครทยูต ความจรธิงไมตอาจถยูกปรคับปรรุงแกข้ไขหรพอเปลภีที่ยนแปลง



ไดข้ ถขงแมข้วตาพระคคัมภภีรรใหมตยคังไมตครบสมบยูรณร แตตความจรธิงของขตาวประเสรธิฐกป็ตคัรงมคั ที่นคงแลข้ว สธิที่งทภีที่
ยยูดาสตข้องการสพที่อกป็คพอ การเขข้ามาของบรรดาครยูทภีที่ละทธิรงความเชพที่อทภีที่มาพรข้อมกคับการเปลภีที่ยนแปลง
แกข้ไขเรพที่องความรอดสทาหรคับคนทคั ที่วไปซขที่งไดข้ทรงมอบไวข้แลข้ว

นอกจากนภีร  ขตาวประเสรธิฐกป็ถยูกมอบไวข้ “ครรัทั้งหนขที่ง” คทาทภีที่แปลเชตนนคัรน (ภาษากรภีก:ฮาแพป็กซต์) 
กป็แปลไดข้อภีกวตา “ครคัร งเดภียวเปป็นพอ” ขตาวประเสรธิฐไมตอาจถยูกแกข้ไขไดข้ แมข้แตตในสมคัยของยยูดาส ขตาว
ประเสรธิฐนภีรกป็ถยูกสถาปนาไวข้ตคัรงนานแลข้ว และไมตเปธิดโอกาสใหข้บรรดาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อมา
เสนอทางเลพอกอพที่นไดข้ มคันคพอความรอดสทาหรคับคนทคั ที่วไปซขที่งทรงมอบไวข้แลข้ว มคันคพอความเชพที่อนภีร เอง
(และขตาวประเสรธิฐทภีที่มาพรข้อมกคับมคันดข้วย) ทภีที่ยยูดาสเตพอนใจใหข้ผยูข้อตานจดหมายฝากของเขาลรุกขขรน
ปกปข้อง นภีที่คพอสาเหตรุทภีที่เขาเขภียนจดหมายฝากฉบคับนภีร

ยด 1:4 นอกจากนภีร เขายคังเตพอนอภีกวตา เพราะวก่ามรีบางคนไดผู้เลป็ดลอดเขผู้ามาอยก่างไมก่รยผู้
ตรัว ซขที่งเปป็นผยผู้ทรีที่ถยกเลป็งไวผู้ลก่วงหนผู้ามานานแลผู้ววก่าจะไดผู้รรับการพริพากษาลงโทษอยก่างนรีทั้ เปป็นคน
อธรรม ทรีที่ไดผู้บริดเบมอนพระคสณของพระเจผู้าของเราไปเปป็นการกระทชาความชรัที่วชผู้าลามก และไดผู้
ปฏริเสธพระเจผู้าคมอองคต์พระผยผู้เปป็นเจผู้าแตก่เพรียงพระองคต์เดรียว และพระเยซยครริสตต์องคต์พระผยผู้เปป็น
เจผู้าของเรา

เราไดข้เหป็นเทคนธิคอยตางหนขที่งของซาตานทภีที่มคันชอบใชข้มานาน นคั ที่นคพอ การแทรกซขมเขข้ามา 
แมข้ในสมคัยครธิสตจคักรยรุคตข้น ซาตานกป็รยูข้แลข้ววตาประตยูนรกไมตอาจมภีชคัยตตอครธิสตจคักรไดข้ ยธิที่งมคัน
พยายามกทาจคัดครธิสตจคักร ครธิสตจคักรกป็ยธิที่งแผตขยาย โลหธิตของเหลตาวธิสรุทธธิชนกลคับกลายเปป็นเมลป็ด
พคันธรุรของครธิสตจคักร ดข้วยเหตรุนภีรซาตานจขงหคันมาใชข้เทคนธิคทภีที่พธิสยูจนรแลข้ววตาใชข้ไดข้ผล ถข้าครุณสยูข้พวกเขา
ไมตไดข้ กป็เขข้ารตวมกคับพวกเขาซะ นคับแตตนคัรนเปป็นตข้นมา พญามารไดข้พยายามแทรกซขมเขข้ามาในครธิสต
จคักรเพพที่อบธิดเบพอนความจรธิง

ยยูดาสกลตาววตาแมข้กระทคั ที่งในสมคัยนคัรน มภีบางคน “เลป็ดลอดเขข้ามา” โดยทภีที่ครธิสตจคักรทคัรงหลาย
ไมตรยูข้ตคัวเลย เขายคังกลตาวตตออภีกวตาคนเหลตานภีร “ถยูกเลป็งไวข้ลตวงหนข้ามานานแลข้ววตาจะไดข้รคับการพธิพากษา
ลงโทษอยตางนภีร ” การละทธิรงความเชพที่อและคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อถยูกเขภียนไวข้กตอนแลข้วสทาหรคับการ



พธิพากษา คทาทภีที่แปลวตา “ถยกเลป็งไวผู้ลก่วงหนผู้า” (ภาษากรภีก: โพรกราฟโฟ) แปลตรงตคัววตา “ถยูกเขภียนไวข้
กตอนแลข้ว” ยยูดาสเสรธิมวตา “มานานแลข้ว” เพพที่อสพที่อถขงระยะเวลาทภีที่ยาวนาน ยยูดาสจขงนตาจะอข้างอธิงถขงคทา
พยากรณรในพระคคัมภภีรรเดธิม หากไมตใชตคทาเตพอนในพระคคัมภภีรรใหมตถขงเรพที่องนภีร  ในขข้อ 14-15 มภีการ
อข้างอธิงถขงหนคังสพอเอโนคซขที่งหายสาบสยูญไปนานแลข้ว โดยเขาเตพอนถขงการพธิพากษาสทาหรคับการ
ละทธิรงความเชพที่อทภีที่จะเกธิดขขรน ในขข้อ 17 ยยูดาสกป็อข้างอธิงถขงคทาเตพอนแบบเดภียวกคันซขที่งเหลตาอคัครทยูตเปป็นผยูข้
กลตาว 

มภีคนใหข้ความเหป็นเกภีที่ยวกคับคทาวตา การละทธิรงความเชพที่อ (apostasy) และละทธิรงความเชพที่อ 
(apostate) ถขงแมข้วตาทคัรงสองคทาไมตปรากฏในพระคคัมภภีรรฉบคับคธิงเจมสรภาษาอคังกฤษ แตตคทาภาษากรภีก 
อะโพสตาเซนย ปรากฏหลายครคัร งในตข้นฉบคับทภีที่ถยูกรคับมา (Received Text) ดยู กธิจการ 21:21 และ 2 เธ
สะโลนธิกา 2:3 ทภีที่คทาๆนภีรถยูกแปลวตา “ละทธิรง” และ “การลข้มลง” ตามลทาดคับ ความหมายของคทาๆนภีร
ตามบรธิบทคพอ การแปรพคักตรรและการละทธิรงความจรธิง ถขงแมข้วตายยูดาสไมตไดข้ใชข้คทาๆนภีร ในเชธิงนคัรน แตต
จดหมายฝากทคัรงฉบคับกป็พยูดถขงหลคักการของคทาดคังกลตาว คนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ (apostate) คพอคนทภีที่ไดข้
รยูข้จคักความจรธิงแลข้ว แตตกลคับทธิรงมคันเสภียหรพอออกไปเสภียจากมคัน ดคังนคัรน การละทธิรงความเชพที่อ 
(apostasy) กป็คพอ ขตาวประเสรธิฐทภีที่ไมตตรงตามพระคคัมภภีรร มคันคพอพระเยซยูองครอพที่นและขตาวประเสรธิฐ
อพที่น ดยู 2 โครธินธร 11:4 การละทธิรงความเชพที่อเผยตคัวในสมคัยของยยูดาสในรยูปของหลคักคทาสอนทภีที่เบภีที่ยง
เบนออกไป ซขที่งมภีตคัรงแตตการพยายามเอาลคัทธธิยธิวมาผสมในขตาวประเสรธิฐ ไปจนถขงลคัทธธินอสตธิก 
(Gnosticism) ทภีที่ปฏธิเสธเรพที่องการเสดป็จมารคับสภาพมนรุษยรของพระครธิสตร ไปจนถขงการแทรกซขมเขข้า
มาในครธิสตจคักรยรุคตข้นโดยลคัทธธิถพอผภี ปคัจจรุบคัน วธิญญาณเดภียวก คันนภีรกป็เผยตคัวในลคัทธธิเสรภีนธิยมทาง
ศาสนาและลคัทธธิเทภียมเทป็จอพที่นๆอภีกมากมาย

ยยูดาสไมตพยายามใชข้ถข้อยคทาหวานหยู ทตานเรภียกคนผธิดเหลตานคัรนวตา “เปป็นคนอธรรม ทภีที่ไดข้
บธิดเบพอนพระครุณของพระเจข้าของเราไปเปป็นการกระททาความชคั ที่วชข้าลามก และไดข้ปฏธิเสธพระเจข้า
คพอองครพระผยูข้เปป็นเจข้าแตตเพภียงพระองครเดภียว และพระเยซยูครธิสตรองครพระผยูข้เปป็นเจข้าของเรา” ยยูดาส
โจมตภีตคัวตนของอคัครทยูตเทภียมเหลตานคัรนและสธิที่งทภีที่พวกเขาสอน พวกเขาเปป็นคนอธรรม รยูปแบบหนขที่ง
ของการละทธิรงความเชพที่อในยรุคตข้นคพอ การกบฏตตอมาตรฐานในเรพที่องความชอบธรรมไมตวตาจะในรยูป



แบบใดๆ (antinomianism) ผยูข้ละทธิรงความเชพที่อเหลตานคัรนบธิดเบพอนหลคักการเรพที่องเสรภีภาพของ
ครธิสเตภียนเพพที่อกลตาวหามาตรฐานในเรพที่องความชอบธรรมไมตวตาจะในรยูปแบบใดๆวตาเปป็น “บคัญญคัตธิ
นธิยม” (legalism)

ดคังนคัรนพวกเขาจขงบธิดเบพอนเสรภีภาพใหข้กลายเปป็นใบอนรุญาต บางคนถขงก คับปฏธิเสธมาตรฐาน
เรพที่องศภีลธรรมทางเพศ และเกลพอกกลคัรวอยยูตในการผธิดศภีลธรรมทางเพศทภีที่เลวรข้ายทภีที่สรุดเทตาทภีที่จะคธิดไดข้ 
โดยอข้างเรพที่องพระครุณและเสรภีภาพของครธิสเตภียน ยยูดาสนตาจะพยูดถขงคนเหลตานภีร วตาเปป็นคนทภีที่ “ไดข้
บธิดเบพอนพระครุณของพระเจข้าของเราไปเปป็นการกระททาความชรัที่วชผู้าลามก” คทาหลคังนภีร  (ภาษากรภีก: 
อาเซลเกเอนย) หมายถขง การปลตอยตคัวไปตามกามตคัณหาโดยไมตยคัรง พวกทภีที่กบฏตตอมาตรฐานทางศภีล
ธรรมเหลตานภีร เชพที่อวตาจธิตวธิญญาณไมตไดข้รคับอธิทธธิพลจากการกระททาของรตางกาย นอกจากนภีรคนพวกนภีร
ยคังปฏธิเสธเรพที่องพระภาคของพระเจข้าพระบธิดาและพระเยซยูครธิสตรอภีกดข้วย 

เครพที่องหมายบตงชภีรทภีที่ชคัดเจนอยตางหนขที่งของการละทธิรงความเชพที่อและลคัทธธิเทภียมเทป็จกป็คพอ การลด
ความเปป็นพระเจข้าของพระเยซยูครธิสตร พวกนอสตธิกอข้างวตาพระองครไมตไดข้เสดป็จมารคับสภาพมนรุษยร 
พวกเอเรภียน (Arians) อข้างวตาพระองครทรงถยูกสรข้างขขรน พระองครจขงไมตไดข้เปป็นพระเจข้า ขข้อผธิดพลาด
เดภียวกคันนภีรสพบตตอมาจนถขงสมคัยนภีร ในหลากหลายรยูปแบบ กระแสนธิวเอจนธิยมเรพที่องลขกลคับ พวกพยาน
พระยะโฮวาปฏธิเสธความเปป็นพระเจข้าของพระเยซยูครธิสตร กระแสสมคัยใหมตกป็อข้างวตาพระเยซยูทรง
เปป็นแคตมนรุษยรทภีที่ดภีคนหนขที่ง ยธิที่งสธิที่งตตางๆเปลภีที่ยนแปลงไปมากเทตาไร คนพวกนภีร ยธิที่งเปป็นเหมพอนเดธิมมาก
เทตานคัรน พญามารแคตเอาเหลข้าเกตามาใสตในขวดใหมตเทตานคัรน

ยด 1:5 สทาหรคับการละทธิรงความเชพที่อดคังกลตาว ไมตวตาจะเกตาหรพอใหมต ยยูดาสไดข้ยก
ตคัวอยตางสามเรพที่องของการทภีที่พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาการละทธิรงความจรธิงในประวคัตธิศาสตรรสมคัย
กตอนหนข้านคัรน ทตานเตพอนไวข้วตา ถขงแมผู้วก่าทก่านเคยรยผู้เรมที่องเหลก่านรีทั้มาแลผู้วกป็ตาม ขผู้าพเจผู้ากป็ยรังปรารถนา
ใหผู้ทก่านทรัทั้งหลายระลขกวก่า องคต์พระผยผู้เปป็นเจผู้าไดผู้ทรงโปรดชก่วยใหผู้พลไพรก่นรัทั้นรอดจากแผก่นดรินอรียริปตต์
แลผู้ว ภายหลรังพระองคต์ไดผู้ทรงทชาลายคนเหลก่านรัทั้นทรีที่ไมก่เชมที่อพระองคต์เสรีย ทตานยกเรพที่องของอธิสราเอล
ในสมคัยพระคคัมภภีรรเดธิมมาประกอบ เมพที่อชนชาตธิอธิสราเอลกบฏตตอพระเจข้าของพวกเขาและเพธิกเฉย



ตตอพระสคัญญาตตางๆของพระองคร พระองครกป็ทรงจคัดการกคับพวกเขา ตคัวอยตางหนขที่งอยยูตใน กคันดารวธิถภี
14:27-37 และการไรข้ความเชพที่อของพวกสอดแนมสธิบคนจากสธิบสองคน ใครกป็ตามทภีที่ครุข้นเคยกคับ
พระคคัมภภีรรเดธิมกป็จะจทาไดข้วตาพระเจข้าทรงจคัดการกคับพลไพรตของพระองครอยตางไรกคับการทภีที่พวกเขา
ไหวข้รยูปเคารพ ไมตเชพที่อฟคัง และละทธิรงความจรธิงของพระองคร การทภีที่พวกเขาตกไปเปป็นเชลยใน
อาณาจคักรอคัสซภีเรภียและบาบธิโลนกป็อธธิบายชคัดเจนแลข้ววตาพระเจข้าทรงจคัดการกคับพลไพรตของ
พระองครเมพที่อพวกเขาละทธิรงความจรธิง

ยด 1:6 ยยูดาสยคังทรงเตพอนความจทาเราวตา และเหลก่าทยตสวรรคต์ทรีที่ไมก่ไดผู้รรักษาเทว
สภาพของตน แตก่ไดผู้ละทริทั้งถริที่นฐานของตนนรัทั้น พระองคต์กป็ไดผู้ทรงจองจชาไวผู้ดผู้วยโซก่ตรวนอรันเปป็นนริ
รรันดรต์ ขรังไวผู้ในทรีที่มมดจนกวก่าจะถขงการพริพากษาในวรันสชาครัญยริที่งนรัทั้น

ตรงนภีรทตานเตพอนใหข้เรานขกถขง การกบฏของพวกทยูตสวรรครพรข้อมกคับลยูซธิเฟอรร พระคคัมภภีรร
ไมตไดข้บอกเรามากนคักเกภีที่ยวกคับเหตรุการณรนภีรซขที่งเกธิดขขรนในกาลสมคัยกตอน แตตยยูดาสพยูดถขง “เหลตาทยูต
สวรรครทภีที่ไมตไดข้รคักษาเทวสภาพของตน” คทาทภีที่แปลวตา เทวสภาพ (first estate:ภาษากรภีก อารต์เช) 
แปลตรงตคัววตา ‘จรุดเรธิที่มตข้น’ หรพอ ‘แหลตงกทาเนธิด’ พระคคัมภภีรรตอนนภีรบอกชคัดเจนวตา ทยูตสวรรครไมต
ทราบจทานวนไดข้ละทธิรงสภาพแหตงความบรธิสรุทธธิธ ดคัรงเดธิมของตนและเขข้าขข้างลยูซธิเฟอรรในยามทภีที่มคัน
กบฏตตอพระเจข้า พวกเขาจขงเลพอกทภีที่จะละทธิรงถธิที่นฐานอคันหายากและเปป็นสธิทธธิพธิเศษในสวรรคร ยยูดาส
ไดข้ยกเรพที่องพวกทยูตสวรรครเหลตานภีร เปป็นตคัวอยตางทภีที่สองของการละทธิรงสถานะแหตงความบรธิสรุทธธิธ และ
ความจรธิงทภีที่พวกเขาเคยครอบครอง

ดข้วยเหตรุนภีรพระเจข้าจขงทรงสงวนพวกทยูตสวรรครเหลตานภีร ไวข้สทาหรคับ “โซตตรวนอคันเปป็นนธิรคันดรร
ขคังไวข้ในทภีที่มพดจนกวตาจะถขงการพธิพากษาในวคันสทาคคัญยธิที่งนคัรน” โซตตรวนอคันเปป็นนธิรคันดรรและทภีที่มพดใน
ทภีที่นภีร อาจเปป็นอรุปมาถขงการพธิพากษานธิรคันดรรและความมพดฝตายวธิญญาณทภีที่พวกทยูตสวรรครทภีที่ลข้มลงเหลตา
นภีร ไดข้นทามาสยูตตคัวพวกเขาเอง หรพอในอภีกแงตหนขที่งนภีที่อาจหมายถขงการทภีที่พวกเขาถยูกขคังไวข้จนถขงบคัดนภีร เพพที่อ
รอการพธิพากษา เหป็นไดข้ชคัดวตามภีพวกผภีโสโครกจทานวนมหาศาลทภีที่เปป็นอธิสระและททางานอยยู ตในโลก 
นอกจากนภีรหลายขข้อในพระธรรมวธิวรณรกป็บตงบอกวตามภีพวกอพที่นอภีกทภีที่ถยูกขคังไวข้จนถขงยรุคเจป็ดปภี สธิที่งทภีที่



สทาคคัญยธิที่งกวตากป็คพอ พวกทยูตสวรรครทภีที่กบฏเหลตานภีร จะเผชธิญกคับการพธิพากษาทภีที่พระเจข้าทรงก ทาหนดไวข้
และถยูกโยนลงไปในบขงไฟเปป็นนธิตยร

ในการยกตคัวอยตางของพวกทยูตสวรรครทภีที่ลข้มลงและความพธินาศของพวกมคันเพพที่อเปป็นคทา
เตพอนสทาหรคับการละทธิรงความเชพที่อ ยยูดาสไดข้ททาใหข้เราไดข้เหป็นถขงนรกเอง ทตานเขภียนถขง “โซตตรวนนธิ
รคันดรรในความมพด” ทตานยคังพยูดถขง “การพธิพากษาในวคันใหญตยธิที่ง” นภีที่อาจหมายถขงการพธิพากษาครคัร ง
สรุดทข้ายของซาตานหลคังจากสงครามโกกและมาโกกเมพที่อมคันจะถยูกโยนลงไปในบขงไฟเปป็นนธิตยร ขข้อ
นภีรบอกเปป็นนคัยวตาลยูกสมรุนของมคันกป็จะถยูกลงโทษในตอนนคัรนดข้วย 

ดยู วธิวรณร 20:10 บรรดาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อกป็ไดข้รคับคทาเตพอนวตาจะเจอชะตากรรมแบบ
เดภียวกคัน

ยด 1:7 จากนคัรนยยูดาสกป็ยกตคัวอยตางจากพระคคัมภภีรรเดธิมอภีกเรพที่องเพพที่อเตพอนเราใหข้ระวคัง
การละทธิรงความเชพที่อซขที่งจะเกธิดขขรน  เชก่นเดรียวกรับเมมองโสโดมและเมมองโกโมราหต์และเมมองทรีที่อยยก่รอบๆ
นรัทั้นทรีที่ไดผู้หลงตรัวไปกรับการผริดประเวณรี และมรัวเมาในกามวริตถาร กป็ไดผู้ทรงบรัญญรัตริไวผู้เปป็นตรัวอยก่าง
ของการทรีที่จะตผู้องไดผู้รรับพระอาชญาในไฟนริรรันดรต์ ทตานยยูดาสยกตคัวอยตางการผธิดศภีลธรรมทางเพศ
ของชาวเมพองโสโดมและโกโมราหรและการทภีที่พระเจข้าทรงพธิพากษาพวกเขา มภีการบอกเปป็นนคัยๆวตา
พวกเขารยูข้จคักความจรธิงแลข้ว แตตหคันเสภียจากความจรธิงนคัรน ดข้วยเหตรุนภีรพวกเขาจขงถยูกยกใหข้เปป็นตคัวอยตาง
ของการรคับโทษในไฟนธิรคันดรร บรรดาผยูข้ทภีที่ละทธิรงความเชพที่อกป็จะเจอชะตากรรมแบบเดภียวกคัน

ดข้วยเหตรุนภีร ยยูดาสจขงเตพอนเราโดยยกตคัวอยตางสามเรพที่องนภีร  (ชนชาตธิอธิสราเอลทภีที่ไมตเชพที่อ, เหลตา
ทยูตสวรรครทภีที่ลข้มลง, และความวธิปรธิตของชาวเมพองโสโดมและโกโมราหร) เพพที่อแสดงใหข้เหป็นวตา
พระเจข้าไดข้ทรงพธิพากษาลงโทษการละทธิรงความจรธิงอยตางไร การถยูกจคัดประเภทใหข้อยยู ตในพวกเดภียว
กคับเหลตาทยูตสวรรครทภีที่ลข้มลง, ชาวเมพองโสโดม และบรรดาคนทภีที่ไมตเชพที่อเปป็นเรพที่องทภีที่บรรดาคนทภีที่ละทธิรง
ความเชพที่อควรหวคั ที่นใจ แตตในทภีที่นภีรพระคคัมภภีรรกป็บตงถขงคนเหลตานภีร จรธิงๆ

ยด 1:8 คราวนภีร ยยูดาสกลคับมาพยูดถขงคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อในสมคัยของทตาน ทตาน
กลตาวตตอวตา  เชก่นเดรียวกรัน คนเพผู้อฝรันแตก่เรมที่องสกปรกโสโครกเหลก่านรีทั้ไดผู้กระทชาใหผู้เนมทั้อหนรังเปป็น



มลทริน ดยหมริที่นผยผู้มรีอชานาจ และพยดจาใหผู้รผู้ายตก่อผยผู้มรีบรรดาศรักดริธิ์ ทตานยยูดาสจขงบรรยายถขงคนทภีที่ละทธิรง
ความเชพที่อโดยมภีลคักษณะสามประการ (1) คทาทภีที่แปลวตา คนททที่เพพ้อฝฝันแตย่เรนที่องสกปรกโสโครกเหลย่นำนทนื้
(ภาษากรภีก: เอนถูปนสิอาโซมบัย) บตงบอกถขงการ ‘ฝคันเรพที่องทางเพศ’ ในความหมายสมคัยใหมต คทาๆนภีร
หมายถขง การมภีจธินตนาการเพข้อฝคันทางเพศแบบผธิดศภีลธรรม อภีกครคัร งทภีที่การผธิดศภีลธรรมของคนทภีที่
ละทธิรงความเชพที่อถยูกบอกเปป็นนคัยๆ พวกเขาไมตเพภียงจธินตนาการถขงเรพที่องลามกเทตานคัรน แตตพวกเขายคัง 
“ททาใหข้เนพรอหนคังเปป็นมลทธิน” ดข้วย ความคธิดทภีที่ลามกของพวกเขาไดข้กลายเปป็นเรพที่องจรธิง 

ประวคัตธิศาสตรรเตป็มไปดข้วยเรพที่องราวของความเสพที่อมทรามทางศภีลธรรมของคนทภีที่ละทธิรงความ
จรธิงฝตายวธิญญาณ (2) บรรดาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ “ดยูหมธิที่นผยูข้มภีอทานาจ” ดข้วย นภีที่คพอคนทภีที่ไมตเคารพตตอ
ผยูข้มภีอทานาจ และกบฏตตออทานาจนคัรน ทคัศนคตธิแบบนภีรมภีตข้นกทาเนธิดแบบเดภียวกคับซาตาน สรุดทข้าย (3) คน
เหลตานภีรทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ “พยูดจาใหข้รข้ายตตอผยูข้มภีบรรดาศคักดธิธ ” พวกเขาใชข้คทาพยูดในการโจมตภีบรรดา
คนทภีที่เปป็นผยูข้นทาฝตายวธิญญาณ

ลคักษณะเหลตานภีร เปป็นลคักษณะทภีที่ตรงกคับการกบฏตตอผยูข้นทาฝตายวธิญญาณทภีที่เกธิดขขรนทรุกวคันนภีร  ยยูดา
สบอกเปป็นนคัยวตา คนทภีที่ไมตเชพที่อฟคังผยูข้นทาฝตายวธิญญาณซขที่งถยูกแตตงตคัรงอยตางเหมาะสม กป็จะมภีการผธิดศภีล
ธรรม ไมตทางการกระททากป็ทางความคธิด พวกเขาไมตมภีความเคารพตตอผยูข้มภีสธิทธธิอทานาจ และไมตอาย
เลยในการใชข้คทาพยูดโจมตภีผยูข้นทา ซขที่งมคักเปป็นการโจมตภีแบบลคับหลคัง

ยด 1:9 ทตานยยูดาสยคังออกความเหป็นอคันนตาทขที่งไวข้ ฝก่ายอรัครเทวทยตาธริบดรีมรีคาเอล 
ครรัทั้นเมมที่อทก่านโตผู้เถรียงกรับพญามารเรมที่องศพของโมเสส ทก่านเองกป็ยรังไมก่บรังอาจตรัทั้งขผู้อกลก่าวหาอยก่าง
เยผู้ยหยรันตก่อมารเลย ไดผู้แตก่เพรียงกลก่าววก่า "ขอใหผู้องคต์พระผยผู้เปป็นเจผู้าทรงหผู้ามเจผู้าเถริด"

ขข้อนภีร เปป็นเรพที่องทภีที่นตาคธิด คทาวตาอคัครเทวทยูตาธธิบดภี (archangel) ปรากฏเพภียงสองครคัร งในพระ
คคัมภภีรรและในทภีที่นภีรหมายถขงมภีคาเอล ดยู 1 เธสะโลนธิกา 4:16 มภีคาเอลกป็เปป็นเจข้าองครใหญตองครหนขที่งใน 
ดาเนภียล 12:1 เหป็นไดข้ชคัดวตาทตานมภีคาเอลเปป็นทยูตสวรรครทภีที่มภียศสยูงมากผยูข้หนขที่ง

พระคคัมภภีรรไมตไดข้พยูดถขงเรพที่องมภีคาเอลโตข้เถภียงกคับพญามารเรพที่องศพของโมเสสเลย อยตางไร
กป็ตาม ธรรมเนภียมของพวกยธิวเชพที่อกคันวตา ทภีที่ฝคังศพของโมเสสอยยูตภายใตข้ความดยูแลของมภีคาเอล และ



ซาตานในรยูปแบบทภีที่ไมตปรากฏไดข้โตข้เถภียงกคับมภีคาเอลดข้วยเรพที่องดคังกลตาว ยยูดาสโดยการดลใจไดข้
รคับรองวตาเหตรุการณรดคังกลตาวไดข้เกธิดขขรนจรธิง

อยตางไรกป็ตาม สธิที่งทภีที่ยยูดาสตข้องการสพที่อกป็คพอวตา แมข้แตตผยูข้ทภีที่มภียศสยูงขนาดนคัรน (มภีคาเอล) กป็ไมต
โจมตภีผยูข้ทภีที่มภีชพที่อเสภียอยตางพญามารอยตางซขที่งๆหนข้า สธิที่งทภีที่ถยูกสพที่อเปป็นนคัยในทภีที่นภีรคพอ ความยคับยคัรงชคั ที่งใจและ
การไมตโตข้ตอบของมภีคาเอล ทตานไมตตตอลข้อตตอเถภียง ทตานจขง “ไมตบคังอาจตคัรงขข้อกลตาวหาอยตางเยข้ยหยคัน
ตตอมารเลย ไดข้แตตเพภียงกลตาววตา “ขอใหข้องครพระผยูข้เปป็นเจข้าทรงหข้ามเจข้าเถธิด”” แทนทภีที่จะโตข้เถภียงก คับ
พญามาร มภีคาเอลใชข้สตธิปคัญญาและมอบเรพที่องนภีร ไวข้กคับพระเจข้าเอง แทนทภีที่จะโตข้ตอบ ทตานกลคับมอบ
ปคัญหาไวข้กคับพระเจข้าเพพที่อขนาบพญามาร สธิที่งทภีที่ถยูกสพที่อในทภีที่นภีรคพอ การมภีวธินคัยในการใชข้คทาพยูดและ
อารมณรซขที่งแมข้แตตคนของพระเจข้ากป็ควรเลภียนแบบ อยตางไรกป็ตาม ยยูดาสกทาลคังนทาเราไปสยูตประเดป็นทภีที่
สทาคคัญยธิที่งกวตาในขข้อตตอไป

ยด 1:10 แตก่วก่าคนเหลก่านรีทั้พยดใหผู้รผู้ายถขงสริที่งทรีที่เขาเองไมก่รยผู้จรัก แตก่ไดผู้กระทชาตามสริที่งทรีที่
ตนเองรยผู้จรักตามสรัญชาตญาณ เหมมอนสรัตวต์เดรียรรัจฉานทรีที่ไมก่มรีความคริด เขาไดผู้กระทชาใหผู้ตนเอง
เสมที่อมทรามไปดผู้วยการนรัทั้น คราวนภีรทตานยยูดาสกลคับมาพยูดถขงเรพที่องคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อในสมคัยของ
ทตานอภีกครคัร ง ทตานไมตมภีคทาพยูดทภีที่รพที่นหยูสทาหรคับคนเหลตานคัรนเลย ทตานกลตาวหาคนเหลตานคัรนวตาพวกเขาพยูด
ใหข้รข้ายถขงสธิที่งทภีที่พวกเขาไมตเขข้าใจ พวกเขาโจมตภีความจรธิงและโจมตภีคนเหลตานคัรนทภีที่ประกาศความ
จรธิง ชตางเปป็นภาพทภีที่แตกตตางกคันระหวตางมภีคาเอลผยูข้สงบปากสงบคทากคับผยูข้ละทธิรงความเชพที่อเหลตานภีรทภีที่
พลตามไมตหยรุด พวกเขาไมตกลคัวทภีที่จะโจมตภีความจรธิงของพระเจข้าและบรรดาผยูข้ประกาศของพระองคร

นอกจากนภีรยยูดาสยคังเปธิดโปงถขงความเสพที่อมทรามฝตายศภีลธรรมซขที่งเปป็นลคักษณะเฉพาะตคัวของ
เหลตาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อดข้วย ถขงแมข้วตาพวกเขาไมตรยูข้จรธิงๆวตาตคัวเองกทาลคังพยูดถขงเรพที่องอะไรอยยูตในการ
โจมตภีความจรธิง แตตสธิที่งทภีที่พวกเขารยูข้กป็คพอวตา พวกเขากทาลคังประพฤตธิผธิดทางเพศและผธิดศภีลธรรมอยยูต 
เชตนเดภียวกคับสคัตวรในโรงนา คนเหลตานภีรประพฤตธิตคัวเสพที่อมทรามในเรพที่องทางเพศ ชภีวธิตสตวนตคัวของคน
เหลตานภีร  ไมตวตาจะในสมคัยโบราณหรพอปคัจจรุบคันกป็โสมมไมตเปลภีที่ยน มภีบคันทขกไมตรยูข้จบเกภีที่ยวกคับการลตวง
ละเมธิดทางเพศ, การเลตนชยูข้, การลวนลามเดป็ก, การรคักรตวมเพศ, การชอบมภีเพศสคัมพคันธรกคับเดป็ก, การ



ครอบครองสพที่อลามก และเรพที่องสกปรกลามกในแบบอพที่นอภีกมากมายของพวกเขา บรรดานคักเทศนร
แบบเสรภีนธิยมและแบบทภีที่ละทธิรงความเชพที่อมคักมภีดข้านมพดทภีที่คนสตวนใหญตไมตรยูข้ อยตางไรกป็ตาม นตาเศรข้าทภีที่
ไมตชข้ากป็เรป็วเรพที่องโสมมเหลตานภีร จะถยูกสพที่อชาวโลกเปธิดโปง และชพที่อเสภียงของครธิสเตภียนทรุกคนกป็แปด
เปพร อนไปหมด ในชตวงครขที่งหลคังของศตวรรษทภีที่ยภีที่สธิบบาทหลวงโรมคันคาทอลธิกทภีที่ประพฤตธิผธิดทาง
เพศตข้องเสภียเงธินมากมายไปกคับการใหข้ผยูข้เสภียหายยอมความ บรรดานคักเทศนรหคัวเสรภีกป็โดนเรภียกรข้อง
คตาเสภียหายในจทานวนไมตแพข้กคัน

ยด 1:11 ยยูดาสโจมตภีตตอดคังนภีร  วริบรัตริจงมรีแกก่เขา เพราะเขาไดผู้ดชาเนรินในทางของคาอริน 
และไดผู้วริที่งพลก่านไปตามความผริดพลาดของบาลาอรัมเพราะเหป็นแกก่สรินจผู้าง และไดผู้พรินาศไปในการ
กบฏอยก่างโคราหต์ ทตานยยูดาสสาปแชตงคนเหลตานภีร วตา “วธิบคัตธิจงมภีแกตเขา” จากนคัรนทตานกป็เปรภียบคนทภีที่
ละทธิรงความเชพที่อในสมคัยของทตาน (และนตาจะใชข้ไดข้กคับคนในสมคัยนภีรดข้วย) วตาเปป็นเหมพอนกคับคนชคั ที่ว
สามคนในประวคัตธิศาสตรรพระคคัมภภีรรเดธิม ในแตตละตคัวอยตาง คนเหลตานภีรกบฏตตอความจรธิง คนแรกคพอ
(1) คาอธิน ทภีที่กบฏตตอนทราพระทคัยทภีที่เปธิดเผยแลข้วของพระเจข้า โดยการถวายเครพที่องบยูชาทภีที่ปราศจาก
โลหธิต ดข้วยความโกรธทภีที่ถยูกพระเจข้าตทาหนธิ เขาจขงลรุกขขรนฆตานข้องชายตคัวเอง จากนคัรนยยูดาสกป็หมายเหตรุ
วตา บรรดาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อทรุกยรุคทรุกสมคัยตตาง (2) “วธิที่งพลตานไปตามความผธิดพลาดของบาลา
อคัมเพราะเหป็นแกตสธินจข้าง” บาลาอคัมรยูข้ดภีกวตาใครๆ พระเจข้าไดข้ทรงเปธิดเผยนทราพระทคัยของพระองครแกต
เขาแลข้ว

อยตางไรกป็ตาม เมพที่อสธินจข้างทภีที่บาลาคเสนอเรธิที่มนตาดขงดยูดพอ บาลาอคัมกป็เรธิที่มรยูข้สขกทคันทภีวตาเขา
ควรเพธิกเฉยตตอความจรธิงของพระเจข้าและไปตามคทาชวนของบาลาค จนถขงสมคัยนภีร  ชพที่อของบาลาอคัม
ไดข้ถยูกเชพที่อมโยงกคับการประนภีประนอม, การละทธิรงความเชพที่อ และอรุปนธิสคัยทภีที่กลคับกลอก ไมตมภีใครตคัรง
ชพที่อลยูกตคัวเองวตาบาลาอคัม จากนคัรนยยูดาสกป็ระบรุวตา บรรดาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อจะพธินาศ “ไปในการ
กบฏอยตางโคราหร” (คทากรธิยาทภีที่แปลวตา พรินาศ (ภาษากรภีก:อปอลลถูมสิ) และโคราหรคพอ ผยูข้ทภีที่กบฏตตอ
ผยูข้นทาทภีที่พระเจข้าทรงแตตงตคัรง นคัที่นคพอ โมเสส ในกคันดารวธิถภี 16 สธิที่งทภีที่ยยูดาสตข้องการสพที่อในทภีที่นภีร คพอ ทรุกคน
ทภีที่ละทธิรงความเชพที่อจะเผชธิญชะตากรรมเดภียวกคันกคับเขา



ยด 1:12 ยยูดาสยคังตทาหนธิคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อในสมคัยของทตานตตอ ทตานเขภียนวตา “คน
เหลก่านรีทั้เปป็นรอยดก่างในการประชสมเลรีทั้ยงผยกรรักของทก่านทรัทั้งหลาย ขณะเขารก่วมการเลรีทั้ยงกรับทก่าน เขา
เลรีทั้ยงแตก่ตนเองโดยไมก่เกรงกลรัวเลย” คทาทภีที่แปลวตา รอยดก่าง (กรภีก: สปสิลาส) หมายถขง อคันตรายตตางๆ
ในทะเล เชตน หธินทภีที่อยยูตใตข้ผธิวนทราในแนวหธินโสโครกหรพอสคันดอน ดคังนคัรน นภีที่จขงเปป็นอรุปมาถขงคนเหลตา
นคัรนทภีที่โดยการกระททาฝตายศภีลธรรมหรพอฝตายวธิญญาณททาใหข้คนอพที่นอคับปาง คทาทภีที่แปลวตา การประชสม
เลรีทั้ยงผยกรรัก (กรภีก:อากาเป) เปป็นคทาทภีที่ทคั ที่วพระคคัมภภีรรใหมตถยูกแปลตามปกตธิวตา ‘ความรคัก’ นภีที่เปป็นทภีที่เดภียว
ทภีที่คทานภีร ถยูกแปลวตา การประชรุมเลภีรยงผยูกรคัก ครธิสตจคักรยรุคตข้นบางแหตงอาจมภีการรคับประทานอาหาร
เยป็นเพพที่อมภีสามคัคคภีธรรมรตวมกคันและเพพที่อสตงเสรธิมใหข้พภีที่นข้องครธิสเตภียนรคักซขที่งก คันและกคัน วลภีทภีที่ตามมาดยู
เหมพอนวตาจะสพที่อความหมายนภีร  อยตางไรกป็ตาม ความคธิดแรกทภีที่แวบเขข้ามากป็คพอ ผยูข้ทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ
เหลตานภีร เปป็นเหมพอนหธินโสโครกทภีที่ซตอนอยยูตซขที่งรอทภีที่จะททาใหข้ผยูข้ทภีที่ผตานไปมาอคับปาง

คทาทภีที่แปลวตา เลรีทั้ยง (กรภีก: โพอสิมบัยโน) จรธิงๆแลข้วหมายถขง เลภีรยงแกะ นภีที่เปป็นรยูปคทากรธิยาของคทา
วตา โพอสิเมน ซขที่งแปลวตา ผยูข้เลภีรยงแกะ (หรพอ ศธิษยาภธิบาล) ยยูดาสอาจกทาลคังบอกเปป็นนคัยวตา คนทภีที่ละทธิรง
ความเชพที่อในสมคัยของทตานบางคนเปป็นศธิษยาภธิบาลของครธิสตจคักรซขที่งเผยแพรตคทาสอนเทป็จโดยไมต
เกรงกลคัว กระนคัรน พวกเขากป็เปป็นเหมพอนหธินโสโครกทภีที่ซตอนอยยูตทภีที่ททาใหข้เกธิดการอคับปางฝตายวธิญญาณ
แกตใครกป็ตามทภีที่เขข้ามามภีปฏธิสคัมพคันธรดข้วย

ทตานยยูดาสกลตาวตตอวตา “เขาเปป็นเมฆทรีที่ปราศจากนชทั้าทรีที่ถยกพรัดลอยไปตามลม เปป็นตผู้นไมผู้ทรีที่ผล
ของมรันเหรีที่ยวแหผู้งไปจขงไมก่มรีผลอยยก่เลย และตายมาสองหนแลผู้ว เพราะถยกถอนออกทรัทั้งราก”เมฆทภีที่
ปราศจากนทรากป็คพอ เมฆทภีที่ไมตมภีฝน ในพพรนทภีที่เกพอบแหข้งแลข้งของตะวคันออกกลาง ฝนถพอวตาเปป็นพระพร 
ยยูดาสเปรภียบคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อวตาเปป็นเหมพอนการเสนอพระพรของฝน แตตไมตไดข้ใหข้อะไรทภีที่ชตวย
ชภีวธิต พวกเขาถยูก “พคัดลอยไปตามลม” ถขงแมข้วตานภีที่อาจหมายถขง เมฆทภีที่ไมตมภีฝน แตตนภีที่อาจหมายถขง
ความไมตมคั ที่นคงในเรพที่องศภีลธรรมและจธิตวธิญญาณดข้วย ทตานยยูดาสยคังกลตาวตตอวตา พวกเขาเปป็นตข้นไมข้ทภีที่
ไมตออกผลซขที่งเปป็นความหมายตรงตคัวของคทาทภีที่แปลวตา ตข้นไมข้ทภีที่ผลของมรันเหรีที่ยวแหผู้งไป (กรภีก: ฟะทสิ
โนโพรสิโนส) วลภี “ตายมาสองหนแลข้ว” อาจหมายถขงตข้นไมข้ทภีที่ไรข้ผลซขที่งตายแลข้วเพราะถยูกถอนราก 
สธิที่งทภีที่ยยูดาสตข้องการสพที่อกป็คพอวตา คนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อเหลตานภีร ไมตเพภียงเปป็นอคันตรายเทตานคัรน แตตพวกเขา



ยคังไมตเกธิดผลฝตายวธิญญาณดข้วย นอกจากนภีร  พวกเขายคังตายฝตายวธิญญาณดข้วย นคั ที่นคพอ ไมตเคยไดข้บคังเกธิด
ใหมตเลย

ยด 1:13 ทตานยยูดาสยคังบรรยายถขงคนเหลตานภีร วตาเปป็น “คลมที่นทรีที่บผู้าคลรัที่งในมหาสมสทร ทรีที่
ซรัดฟองของความบรัดสรีของตนเองขขทั้นมา” ผยูข้ทภีที่ละทธิรงความเชพที่อเหลตานภีร เปป็นเหมพอนคลพที่นในทะเลทภีที่ไมต
เชพที่องซขที่งซคัดฟองแหตงความผธิดพลาดอคันนตาละอายของตนขขรนมา คลพที่นทภีที่รรุนแรงสรข้างความเสภียหาย
ตตอทคัรงเรพอและชายฝคัที่ง มคันททาลายหรพอกคัดเซาะอะไรกป็ตามทภีที่มคันสคัมผคัส ทตานยยูดาสเสรธิมวตา พวกเขา
เปป็น “ดาวทรีที่ลอยลรับไป เปป็นผยผู้ทรีที่ตกอยยก่ในความมมดทขบตลอดกาล”

การกลตาวถขง “ดาวทภีที่ลอยลคับไป” ของทตานยยูดาสอาจหมายถขง “ดาวตก” หรพอเศษอรุกกาบาต
ทภีที่สตองสวตางเพภียงชคั ที่วครยูตกตอนทภีที่จะเผาไหมข้หมดไป ความไมตมคั ที่นคงและการอยยูตโดยไมตมภีความจรธิงทภีที่
ยคั ที่งยพนกป็ถยูกสพที่อในทภีที่นภีร  ยยูดาสยคังกลตาวดข้วยวตาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ (ทคัรงในสมคัยของทตานและในสมคัยนภีร )
“เปป็นผยผู้ทรีที่ตกอยยก่ในความมมดทขบตลอดกาล” นภีที่เปป็นภาพของนรกอยตางไมตตข้องสงสคัย ถขงแมข้วตานรก
เปป็นทภีที่ๆมภีไฟ แตตมคันกป็เปป็นทภีที่ๆเตป็มไปดข้วยความมพดมธิดทคัรงในเรพที่องของจธิตวธิญญาณและรตางกาย 
นอกจากนภีรนรกยคังเปป็นนธิรคันดรรดข้วย การจองจทาดคังกลตาวถยูกเตรภียมไวข้เปป็นพธิเศษสทาหรคับเหลตาคนทภีที่
ละทธิรงความเชพที่อ นภีที่เปป็นลางรข้ายสทาหรคับคนเหลตานภีร  ผยูข้ทภีที่ละทธิรงความเชพที่อทคัรงในสมคัยยยูดาสและในสมคัยนภีร
จะเจอกคับชะตากรรมดคังกลตาว

ยด 1:14-15 ยยูดาสกลตาวเรพที่องทภีที่ททาใหข้เราอยากรยูข้วตา “เอโนคคนทรีที่เจป็ดนรับแตก่อาดรัมไดผู้
พยากรณต์ถขงคนเหลก่านรีทั้ดผู้วย” เอโนคเปป็นคนทภีที่อยยูตในชคั ที่วอายรุทภีที่เจป็ดนคับตคัรงแตตการเนรมธิตสรข้างโลก 
หากนคับอาดคัมเปป็นชคั ที่วอายรุแรก ดยู ปฐมกาล 5:1-18 ทตานเอโนคเปป็นคนทภีที่รคักพระเจข้าและดทาเนธินกคับ
พระองคร จากนคัรนเขากป็หายตคัวไปเพราะพระเจข้าทรงรคับเขาขขรนสวรรครโดยตรง ดยู ปฐมกาล 5:22,24 
เปป็นทภีที่แนตนอนวตาไมตเคยมภีหนคังสพอเอโนคทภีที่ไดข้รคับการดลใจและไดข้รคับการยอมรคับใหข้อยยู ตในสารบบ
พระคคัมภภีรรเลย นอกจากนภีร  ทตานเอโนคกป็มภีชภีวธิตอยยูตในสมคัยกตอนนทราทตวมโลกดข้วย หากทตานเอโนค
เขภียนหนคังสพอทภีที่เปป็นคทาพยากรณรจรธิงๆ ซขที่งถยูกบอกเปป็นนคัยตรงนภีร  โนอาหรกป็นตาจะเอาหนคังสพอเลตมนภีรขขรน



เรพอนาวาดข้วย หนคังสพอเลตมนภีรนตาจะถยูกเกป็บรคักษาไวข้ในสมคัยหลคังนทราทตวมโลกและถยูกถตายทอดผตาน
ทางคทาพยูดหรพอไมตกป็ถยูกเขภียนเปป็นหนคังสพอ

หนคังสพอโบราณเลตมหนขที่งซขที่งมภีชพที่อวตาหนคังสพอเอโนคไดข้ถยูกคข้นพบในชตวงหลคังๆ และถยูกคาด
วตาถยูกแตตงขขรนหนขที่งศตวรรษกตอนครธิสตศคักราช นภีที่อาจเปป็นงานเขภียนเดธิมหรพองานเขภียนใหมตของเรพที่อง
ทภีที่เลตาสพบตตอกคันมาซขที่งเชพที่อวตาเอโนคเปป็นผยูข้แตตง ไมตวตาทตานยยูดาสจะเจอเรพที่องนภีร จากแหลตงใด ทตานกป็ครุข้น
เคยกคับคทาพยากรณรนภีรดภี ยยูดาสยกคทาพยูดจาก เอโนค 1:9 ถขงแมข้วตาแหลตงทภีที่มาของคทาพยูดทภีที่ถยูกยกมาจะ
ไมตไดข้รคับการดลใจ แตตความจรธิงทภีที่ยยูดาสสพที่อออกมาโดยงานเขภียนทภีที่ไดข้รคับการดลใจของทตานจขง
กลายเปป็นความจรธิงทภีที่ไดข้รคับการดลใจ

ทตานยยูดาสจขงเขภียนไวข้วตา “ดยเถริด องคต์พระผยผู้เปป็นเจผู้าไดผู้เสดป็จมาพรผู้อมกรับพวกวริสสทธริชนของ
พระองคต์หลายหมมที่น” คทาพยูดตรงนภีรตรงกคับ พระราชบคัญญคัตธิ 33:2 ถขงแมข้วตาบรธิบทในขข้อพระคคัมภภีรร
หลคังนภีร เกภีที่ยวขข้องกคับพระพรของชนชาตธิอธิสราเอลกป็ตาม ขข้อนภีรพยูดถขงการพธิพากษาของพระเจข้าทภีที่จะ

เกธิดขขรนกคับการละทธิรงความเชพที่อ คทาทภีที่แปลวตา หลายหมมที่น (กรภีก:มนเรนยส) เปป็นทภีที่มาของคทาภาษาอคังกฤษ
myriad (มากมายมหาศาล) คทาตรงนภีร เปป็นพหยูพจนร และหมายถขงการทภีที่องครพระผยูข้เปป็นเจข้าจะเสดป็จมา
พธิพากษาพรข้อมกคับวธิสรุทธธิชนจทานวนมากมายมหาศาลของพระองคร นภีที่อาจหมายถขงการเสดป็จมาครคัร ง
ทภีที่สองของพระครธิสตรเมพที่อพระองครเสดป็จกลคับมาพรข้อมกคับกองทคัพในสวรรคร ดยูวธิวรณร 19:11-14

ยยูดาสกลตาวตตอ โดยยกคทาพยูดจากเอโนคเหมพอนเดธิมวตา 15 “เพมที่อทรงพริพากษาปรรับโทษคน
ทรัทั้งปวง และทรงกระทชาใหผู้ทสรชนทรัทั้งปวงรยผู้สขกตรัวถขงการอธรรมทรีที่เขาไดผู้กระทชาดผู้วยใจชรัที่ว และรยผู้สขก
ตรัวถขงการหยาบชผู้าทรัทั้งหมดทรีที่ทสรชนคนบาปเหลก่านรัทั้นไดผู้กลก่าวรผู้ายตก่อพระองคต์” คทาทภีที่แปลวตา ทชาใหผู้
รยผู้สขกตรัว  (กรภีก: เอเซเลป็กโช) มภีความหมายวตา ‘ตคัดสธินวตามภีความผธิด’ เหมพอนอยตางการพธิพากษาใน
ชคัรนศาล คทาทภีที่แปลวตา กลตาวรผู้าย (กรภีก:สเคลโรส) กป็แปลไดข้ดข้วยวตา ‘รรุนแรง’, ‘ปราศจากขคันตภี’ หรพอ 
‘หยาบคาย’ บรธิบทสพที่อชคัดเจนวตายยูดาสกทาลคังพยูดถขงคทาเทศนา, คทาสอน และคทากลตาวอพที่นๆทภีที่คนทภีที่
ละทธิรงความเชพที่อเหลตานภีรพตนออกมาจากปากของตน



ประเดป็นทภีที่สทาคคัญยธิที่งกวตากป็คพอวตา องครพระผยูข้เปป็นเจข้าจะเสดป็จมาพรข้อมกคับพลโยธาในสวรรคร
เพพที่อพธิพากษาปรคับโทษความอธรรมของการละทธิรงความเชพที่อ เหตรุการณรนภีร จะเกธิดขขรนเมพที่อพระองคร
เสดป็จกลคับมาดข้วยฤทธานรุภาพและสงตาราศภี บรรดาคนทภีที่ประนภีประนอม, คนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ, 
และคนอพที่นๆทภีที่บธิดเบพอนความจรธิงโดยคทาสอนเทป็จของตนจะถยูกจคัดการแบบรวบยอดอยตางรรุนแรง
ในวคันนคัรน คทาสอนเทป็จทรุกเรพที่องของพวกเขาจะถยูกนทาเสนอเพพที่อปรคับโทษพวกเขาทภีที่การพธิพากษาทภีที่
พระทภีที่นคัที่งใหญตสภีขาว มคันจะเปป็นหลคักฐานทภีที่พอเพภียงทภีที่แสดงใหข้เหป็นถขงการละทธิรงความจรธิงของพวก
เขา ในวคันนคัรนการพธิพากษาปรคับโทษบรรดาคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อจะรรุนแรงยธิที่งนคัก จะมภีทภีที่จคัดเตรภียม
ไวข้เปป็นพธิเศษในนรกสทาหรคับคนเหลตานคัรน

ยด 1:16 ยยูดาสกลคับมาใชข้กรธิยาทภีที่เปป็นปคัจจรุบคันกาล โดยกลตาววตา “คนเหลก่านรีทั้ (คนทภีที่
ละทธิรงความเชพที่อ) มรักเปป็นคนบก่น เปป็นคนโพนทะนา เปป็นคนประพฤตริตามตรัณหา อรันชรัที่วของตรัว 
และปากเขากลก่าวคชาโอผู้อวดตก่างๆ เปป็นคนยกยอผยผู้อมที่นเพมที่อหวรังประโยชนต์ของตน” คทาพยูดตรงนภีรอาจ
แปลไดข้อภีกวตา ‘คนพวกนภีร เปป็นคนไมตจงรคักภคักดภี ไมตรยูข้จคักพอ ใชข้ชภีวธิตเพพที่อผลประโยชนรของตคัวเอง ใชข้
คทาพยูดโอข้อวด เรภียกรข้องความสนใจและแสวงหาการยอมรคับเพพที่อผลประโยชนรทางการเมพอง’ การ
วธิเคราะหรการละทธิรงความเชพที่อในสมคัยของทตานยยูดาสเปป็นกรณภีทภีที่นตาสนใจ ทตานสพที่อถขงความกข้าวหนข้า
ทางการเมพองซขที่งเปป็นลคักษณะเดตนของพวกเสรภีนธิยมในนธิกายตตางๆในปคัจจรุบคัน นอกจากนภีร ยยูดาสยคัง
สพที่อถขงวคัตถรุประสงครในการแสวงหาผลประโยชนรเขข้าตคัวของคนเหลตานภีรทภีที่ดทาเนธินตามตคัณหาชคั ที่วของ
ตนดข้วย คนพวกนภีรมคักเปป็นคนโวหารดภีมภีความรยูข้ ซขที่งพยายามททาใหข้ผยูข้ฟคังประทคับใจในสตธิปคัญญาและ
การศขกษาของตน

การทภีที่ยยูดาสเอตยถขงพวกเขาวตาเปป็นคนทภีที่ชอบบตนและโพนทะนาอาจหมายถขง ความไมตจงรคัก
ภคักดภีตตอความจรธิงของพวกเขา นอกจากนภีรนภีที่กป็สพที่อไดข้ดข้วยวตา การบตนและการโพนทะนามคักเปป็นสตวน
หนขที่งของการไมตจงรคักภคักดภีตตอผยูข้นทาฝตายวธิญญาณ การมภีทคัศนคตธิแบบนคัรนททาใหข้คนๆนคัรนอยยูตในกลรุตม
คนทภีที่แยตสรุดๆ การพธิพากษาทภีที่รรุนแรงของพระเจข้าถยูกสงวนไวข้สทาหรคับคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อทภีที่ททาแบบ
เดภียวกคันนภีร



ยด 1:17-19 จากนคัรนยยูดาสไดข้กลตาวเตพอนสตธิผยูข้อตานวตา “แตก่วก่าทก่านทรีที่รรักทรัทั้งหลาย ทก่านจง
ระลขกถขงคชาพยากรณต์เมมที่อกก่อนของเหลก่าอรัครทยตของพระเยซยครริสตต์ องคต์พระผยผู้เปป็นเจผู้าของเราทรีที่ไดผู้
กลก่าวไวผู้” เหป็นไดข้ชคัดวตายยูดาสไมตไดข้ถพอวตาตคัวเองเปป็นอคัครทยูตคนหนขที่ง คทาเตพอนสตธิของทตานเหมพอน
กคับคทาพยูดของเปโตรใน 2 เปโตร 3:2 ถขงแมข้วตาจะเชพที่อมโยงกคับสธิที่งทภีที่เปโตรเขภียนไวข้ตรงนคัรน แตตยยูดา
สกป็สรรุปยตอสธิที่งทภีที่เปโตร เปาโล และอคัครทยูตคนอพที่นๆเตพอนเกภีที่ยวกคับการละทธิรงความเชพที่อทภีที่ก ทาลคังทวภี
จทานวนขขรน

ทตานยคังเขภียนอยตางเจาะจงดข้วยวตา 18 “คมอวก่า พวกอรัครทยตนรัทั้นไดผู้บอกทก่านทรัทั้งหลายวก่า "ใน
สมรัยสสดทผู้ายจะมรีคนเยาะเยผู้ยบรังเกริดขขทั้น เขาเปป็นคนทรีที่ประพฤตริตามตรัณหาอรันชรัที่วของตรัว 19 คน
เหลก่านรีทั้คมอคนทรีที่แยกตรัวออกมาและประพฤตริตรัวตามโลกรียวริสรัย และปราศจากพระวริญญาณ”  คทาพยูด
ตรงนภีร เหมพอนกคับ 2 เปโตร 3:3 แมข้กระทคั ที่งในสมคัยนคัรน พระเจข้ากป็ทรงเตพอนเราผตานเหลตาอคัครทยูตใหข้
ระวคัง คนเยาะเยผู้ย คทาทภีที่แปลเชตนนคัรน (กรภีก: เอป็มพาอสิคเตส) ไมตเพภียงสพที่อถขงการละทธิรงความจรธิง
เทตานคัรน แตตยคังมภีรากมาจากคทาวตา เอป็มพาอสิโซ ซขที่งบตงบอกถขงการ ‘หลอกลวง’ หรพอ ‘ตบตา’ ดข้วย 
พวกเสรภีนธิยมจนถขงสมคัยนภีรกป็ททาแบบนคัรน คพอ ไมตเพภียงเยาะเยข้ยความจรธิงตามพระคคัมภภีรรเทตานคัรน แตตยคัง
หลอกลวงเหลตาสาวกของตนดข้วยความเทป็จทภีที่หมธิที่นประมาทพระเจข้าอภีกดข้วย 

ทคัรงยยูดาสและเปโตรบรรยายถขงพคัฒนาการของการละทธิรงความเชพที่อวตาเกธิดขขรนในยรุคสรุดทข้าย 
นภีที่อาจเปป็นคทาพยากรณรถขงอวสานกาล อยตางไรกป็ตาม นภีที่นตาจะหมายถขงการสธิรนสรุดของยรุคซขที่งเรธิที่มตข้น
ขขรนหลคังการเสดป็จขขรนสยูตสวรรครของพระเยซยูครธิสตรและสพบตตอมาจนถขงเวลานภีร  ในความหมายดคัง
กลตาว เรากทาลคังอาศคัยอยยูตในยรุคสรุดทข้ายแนตนอน ซขที่งเปป็นยรุคประวคัตธิศาสตรรมนรุษยรยรุคสรุดทข้ายกตอนการ
เสดป็จกลคับมาของพระเยซยูครธิสตร

อภีกครคัร งทภีที่ยยูดาสเอตยถขงความหมกมรุตนในเรพที่องเพศและความเหป็นแกตตคัวของคนทภีที่ละทธิรงความ
เชพที่อ พวกเขา ‘ดทาเนธินตามตคัณหาชคั ที่วของตคัว’ นอกจากนภีรพวกเขายคัง ‘แยกตคัวออกมา’ ดข้วย นภีที่ไมตไดข้
หมายถขงการแยกตคัวออกจากความเทป็จตามทภีที่พระคคัมภภีรรไดข้สอนไวข้ใน 2 โครธินธร 6:14-18 แทนทภีที่จะ
เปป็นเชตนนคัรน ยยูดาสหมายถขงคนเหลตานคัรนทภีที่สรข้างความแตกแยก และแยกตคัวออกจากความจรธิง



การทภีที่ยยูดาสเรภียกพวกเขาวตา ‘ประพฤตธิตคัวตามโลกภียวธิสคัย และปราศจากพระวธิญญาณ’ เปป็น
สธิที่งทภีที่นตาสนใจ ในวลภีหลคังนภีร  ยยูดาสพยูดชคัดเจนวตาคนเหลตานคัรนไมตเคยบคังเกธิดใหมตเลย พวกเขาไมตมภีพระ
วธิญญาณของพระเจข้า เปาโลเขภียนไวข้วตา “แตตถข้าผยูข้ใดไมตมภีพระวธิญญาณของพระครธิสตร ผยูข้นคัรนกป็ไมตเปป็น
ของพระองคร” (โรม 8:9) คนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อจทานวนมากไมตไดข้เปป็นแคตพภีที่นข้องครธิสเตภียนทภีที่หลงผธิด 
แตตไมตเคยเปป็นพภีที่นข้องเลยตตางหาก พวกเขาไมตเคยไดข้รคับความรอดเลย คนเหลตานคัรนเปป็นสรุนคัขปตาทภีที่แฝง
ตคัวมาในคราบลยูกแกะ (ครธิสเตภียน) จงระวคังพวกเขาไวข้!

อยตางไรกป็ตาม คทาทภีที่แปลวตา ประพฤตริตรัวตามโลกรียวริสรัย (กรภีก:ไซคนคอส) เปป็นคทาทภีที่นตาสนใจ 
คทานภีร เชพที่อมโยงกคับคทาภาษาอคังกฤษ psyche, psychology, psychiatry และคทาอพที่นๆทภีที่แตกออกมา นตา
สนใจตรงทภีที่วตาคนสมคัยใหมตใหข้ความสทาคคัญกคับจธิตวธิทยาซขที่งบอกเปป็นนคัยวตาปคัญหาทรุกอยตางทภีที่ไมตเกภีที่ยว
กคับรตางกายเปป็นเรพที่องของจธิตใจ และตข้องอาศคัยความชตวยเหลพอของนคักจธิตวธิทยาหรพอจธิตแพทยร 
จธิตวธิทยาสมคัยใหมตปฏธิเสธความเชพที่อเรพที่องจธิตวธิญญาณของมนรุษยร ยธิ ที่งไมตตข้องพยูดถขงพระวธิญญาณของ
พระเจข้าเลย เหป็นไดข้ชคัดวตา คนเหลตานภีร ไมตมภีพระวธิญญาณจรธิงๆ ดข้วยเหตรุนภีร  พวกเขาจขงพยายามแกข้
ปคัญหาดข้านพฤตธิกรรมหรพออารมณรผตานทาง ‘การบทาบคัด’ ทางจธิต หรพอใชข้สารเคมภีเพพที่อ ‘ปรคับสมดรุล
ทางเคมภี’ ของสมอง คนเหลตานภีร เขข้ากคันเปป็นปภีที่เปป็นขลรุตยกคับพวกนคักศาสนาเสรภีนธิยมทภีที่มองจธิตวธิทยาวตา
เปป็นทางออกของปคัญหาทภีที่จคับตข้องไมตไดข้ทรุกอยตางของมนรุษยร พระวจนะของพระเจข้าไมตมภีคทาชม
สทาหรคับคนทคัรงสองพวกเลย

ยด 1:20-21 หลคังจากไดข้เปธิดโปงและตทาหนธิการละทธิรงความเชพที่อทคัรงในสมคัยของทตานและ
ในปคัจจรุบคันแลข้ว ยยูดาสกป็กลคับมาใหข้คทาแนะนทาสรุดทข้ายแกตผยูข้อตานจดหมายฝากของทตาน “แตก่ทก่านทรัทั้ง
หลายผยผู้เปป็นทรีที่รรัก จงกก่อสรผู้างตรัวของทก่านขขทั้นบนความเชมที่ออรันบรริสสทธริธิ์ยริที่งของทก่าน โดยการอธริษฐาน
ดผู้วยพระวริญญาณบรริสสทธริธิ์ 21 จงรรักษาตรัวไวผู้ในความรรักของพระเจผู้า คอยพระกรสณาของพระเยซย
ครริสตต์องคต์พระผยผู้เปป็นเจผู้าของเราจนถขงชรีวริตนริรรันดรต์” ทตานใชข้คทาวตา “จง” เพพที่อแสดงใหข้เหป็นวตานภีที่เปป็น
คทาบคัญชา ทตานกทาชคับใหข้เรารคักษาตคัวไวข้ในความรคักของพระเจข้า (นคัที่นคพอ ความรคักทภีที่มภีตตอพระเจข้า) 



อยตางไรกป็ตาม ทตานเสรธิมตตอประโยคแรกดข้วยวลภีขยายอภีกหลายวลภี วลภีแรกคพอ “จงกตอสรข้าง
ตคัวของทตานขขรนบนความเชพที่ออคันบรธิสรุทธธิธ ยธิที่งของทตาน” ความหมายกป็คพอ ใหข้เราเพธิที่มพยูนความเชพที่อของ
เรา ซขที่งตรงขข้ามกคับคนทภีที่ละทธิรงความเชพที่อซขที่งพยายามทภีที่จะททาลายความเชพที่อของตน ยยูดาสเรภียกความ
เชพที่อวตาเปป็น “ความเชพที่ออคันบรธิสรุทธธิธ ยธิที่ง” นภีที่ยตอมหมายถขงทคัรงความเชพที่อสตวนบรุคคลและองครความจรธิง 
(“ความเชพที่อนคัรน”)  ประเดป็นกป็คพอ ใหข้เราเพธิที่มพยูนความเชพที่อนคัรนอยตางตตอเนพที่อง นอกจากนภีร  ยยูดาสยคัง
กทาชคับใหข้เรา “อธธิษฐานดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ” คทาอธธิษฐานทรุกอยตางตข้องผตานคนกลางคพอ พระ
วธิญญาณบรธิสรุทธธิธ  ดยู โรม 8:26 พระองครทรงเปป็นผยูข้เชพที่อมตตอคทาอธธิษฐานของเราใหข้ไปถขงสวรรคร 

อยตางไรกป็ตาม ตรงนภีร ยยูดาสนตาจะกทาลคังพยูดถขงการอธธิษฐานดข้วยพระวธิญญาณจรธิงๆ ซขที่งแตก
ตตางจากการอธธิษฐานแบบทตองจทาเหมพอนหรุตนยนตรและใชข้คทาพยูดซทราซาก ซขที่งพบเหป็นบตอยในพวกรคับ
บภียธิวและครธิสตจคักรทภีที่ละทธิรงความเชพที่อ นอกจากนภีร  การอธธิษฐานดข้วยพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ ยคังเปป็นวธิธภี
สทาคคัญในการเพธิที่มพยูนความเชพที่อสตวนตคัวอภีกดข้วย

ดคังนคัรน ยยูดาสจขงเตพอนสตธิใหข้เรารคักษาตคัวไวข้ในความรคักพระเจข้าโดยการเสรธิมสรข้างความเชพที่อ
และการอธธิษฐานดข้วยพระวธิญญาณ ดข้วยเหตรุนภีร  ความเชพที่อ การอธธิษฐาน และความรคักพระเจข้าจขง
สคัมพคันธรกคันหมด ความรคักของพระเจข้าทภีที่มภีตตอเราไมตเคยผคันแปร อยตางไรกป็ตาม เรามคักหลงทางไป
จากความมคั ที่นใจอคันเปภีที่ยมสรุขนคัรน ดข้วยเหตรุนภีร เราจขงถยูกกทาชคับใหข้รคักษาตคัวไวข้ในใจกลางแหตงความรคัก
ของพระเจข้า กลตาวในอภีกแงตหนขที่งกป็คพอ เราตข้องรคักษาตคัวไวข้ในใจกลางแหตงความจรธิงของพระองคร
และความรคักในขตาวประเสรธิฐ นอกจากนภีร  เรายคังถยูกกทาชคับใหข้ “คอยพระกรรุณาของพระเยซยูครธิสตร
องครพระผยูข้เปป็นเจข้าของเราจนถขงชภีวธิตนธิรคันดรร” คทาทภีที่แปลวตา คอย มาจากคทากรภีกโพรสเดโคมบัย นภีที่
ททาใหข้เราคธิดถขง การรอคอยองครพระผยูข้เปป็นเจข้า ในบรธิบทนภีร  การรอคอยดคังกลตาวนตาจะหมายถขงการ
รอคอยการเสดป็จกลคับมาของพระองครและพคัฒนาการโดยสมบยูรณรของชภีวธิตนธิรคันดรร ทคัรงหมดนภีรขขรน
อยยูตกคับ “พระกรรุณาของพระเยซยูครธิสตรองครพระผยูข้เปป็นเจข้าของเรา”

ยด 1:22 ยยูดาสยคังก ทาชคับอภีกวตา “และจงแสดงความเมตตาตก่อบางคน โดยรยผู้ความตก่าง
กรัน”



อภีกครคัร งทภีที่ยยูดาสใชข้คทาสคัที่งสทาหรคับคทาวตา “จงแสดงความเมตตา” ทตานจขงบคัญชาใหข้ผยูข้อตานของ
ทตานแสดงความเมตตากรรุณา มคันจะเกธิดความแตกตตางขขรนจรธิงๆเมพที่อแมข้แตตความจรธิงกป็ดยูเหมพอนวตา
ไมตเปป็นการบคังคคับขพนใจ ใจความหลคักของจดหมายฝากฉบคับนภีรคพอ การตตอสยูข้เพพที่อความเชพที่อนคัรนและ
ความจรธิงของมคัน อยตางไรกป็ตาม พอใกลข้บทสรรุปของจดหมาย ยยูดาสกป็ยคังบคัญชาใหข้เราแสดงความ
เมตตากรรุณาตตอคนอพที่น นภีที่แหละทภีที่จะสรข้างความแตกตตางไดข้จรธิงๆ

ยด 1:23 ในทางกลคับกคัน ยยูดาสกลตาวตตอวตา และจงชก่วยคนอมที่นๆใหผู้รอดโดยความกลรัว
ดผู้วยการฉสดเขาออกมาจากไฟ จงเกลรียดชรังแมผู้แตก่เสมทั้อผผู้าทรีที่เปรอะเปมทั้อนดผู้วยเนมทั้อหนรังเถริด

คราวนภีร ยยูดาสหคันมาพยูดเรพที่องในทางปฏธิบคัตธิบข้าง การชตวยคนอพที่นๆใหข้รอดโดยความกลคัว (นภีที่กป็
เปป็นคทาสคัที่งดข้วย) อาจหมายถขงการนทาวธิญญาณคนมาถขงพระครธิสตรและโนข้มนข้าวใหข้เขากลคับใจโดยใชข้
ความกลคัวเกภีที่ยวกคับการพธิพากษาปรคับโทษในนรก อยตางไรกป็ตาม อาจเปป็นไดข้วตาในบรธิบทของ
จดหมายทคัรงฉบคับ ยยูดาสกทาลคังบอกใหข้ผยูข้อตานพยายามทภีที่จะชคักจยูงคนเหลตานคัรนทภีที่หลงละทธิรงความเชพที่อ
ใหข้กลคับมาสยูตความจรธิง วลภีสรุดทข้าย “จงเกลภียดชคังแมข้แตตเสพรอผข้าทภีที่เปรอะเปพร อนดข้วยเนพรอหนคังเถธิด” นตา
จะสนคับสนรุนการตภีความดคังกลตาว วลภีสรุดทข้ายนภีรแปลตรงๆไดข้วตา เสพรอผข้าทภีที่เลอะของเหลวทภีที่ออกมา
จากรตางกาย ไมตวตาจะเปป็นเลพอดประจทาเดพอนหรพออพที่นๆ นภีที่กลายเปป็นคทาอรุปมาถขงความมลทธินของบาป
ถขงแมข้วตาเราถยูกกทาชคับใหข้นทาวธิญญาณคนอพที่น ไมตวตาจะใชข้ความเมตตาหรพอความกลคัวกป็ตาม แตตเรากป็
ตข้องเกลภียดความบาปของพวกเขา (และการละทธิรงความเชพที่อของพวกเขา) ทภีที่อาจททาใหข้ชภีวธิตของ
พวกเขาเปป็นมลทธินดข้วย 

ดข้วยเหตรุนภีร  ยยูดาสจขงปธิดทข้ายจดหมายฝากของทตานโดยการกทาชคับใหข้ผยูข้อตานออกไปตามผยูข้ทภีที่
หลงหายไมตวตาจะในเรพที่องความรอดของพวกเขาหรพอเหลตาผยูข้เชพที่อทภีที่หลงละทธิรงความเชพที่อไปกป็ตาม 
ทตานเสนอใหข้สองวธิธภี วธิธภีหนขที่งคพอ ความเมตตากรรุณา อภีกวธิธภีหนขที่งคพอ ความกลคัวการพธิพากษา วธิธภี
ไหนกป็ไดข้ผลทคัรงนคัรน เราตข้องขอการทรงนทาของพระวธิญญาณบรธิสรุทธธิธ วตาจะใชข้วธิธภีไหนดภีในการเปป็น
พยานแกตผยูข้คน



ยด 1:24-25 ยยูดาสจขงปธิดทข้ายจดหมายฝากสคัรนๆฉบคับนภีรดข้วยสธิที่งทภีที่อาจเปป็นคทาอวยพรทภีที่
ไพเราะทภีที่สรุดเทตาทภีที่เคยมภีบคันทขกมา  “บรัดนรีทั้แดก่พระองคต์ผยผู้ทรงสามารถคสผู้มครองรรักษาทก่านมริใหผู้ลผู้มลง 
และทรงนชาทก่านใหผู้ตรัทั้งอยยก่จชาเพาะสงก่าราศรีของพระองคต์โดยปราศจากตชาหนริ และมรีความรก่าเรริงยรินดรี
อยก่างเหลมอลผู้น 25 สงก่าราศรี พระอานสภาพ การครอบครอง และศรักดานสภาพจงมรีแดก่พระเจผู้าผยผู้ทรง
พระปรัญญาแตก่เพรียงพระองคต์เดรียว พระผยผู้ชก่วยใหผู้รอดของเรา ทรัทั้งปรัจจสบรันกาล และในกาลตก่อๆไป
เปป็นนริตยต์ เอเมน”

สรรเสรธิญพระเจข้า พระองครทรงสามารถ “ครุข้มครองรคักษาทตานมธิใหข้ลข้ม” คทาทภีที่แปลวตา 
ครุข้มครองรคักษา (กรภีก:ฟถูลาซโซ) มภีความหมายวตา “พธิทคักษรรคักษา”  เมพที่อพระองครทรงพธิทคักษรรคักษา
ความรอดของเราไวข้ เรากป็ไมตมภีวคันหลตนไปจากความรอดนคัรน เราไมตใชตผยูข้ทภีที่รคักตคัวเราไวข้ใหข้ปลอดภคัย
ในพระครธิสตร แตตเปป็นพระองครตตางหากทภีที่รคักษาเราไวข้ พระองครยคังทรงสามารถรคักษาเราไวข้ไมตใหข้ลข้ม
ลงในความบาปและความผธิดพลาดอภีกดข้วย

นอกจากนภีร  พระองครยคังทรงสามารถ “นทาทตานใหข้ตคัรงอยยูตจทาเพาะสงตาราศภีของพระองครโดย
ปราศจากตทาหนธิ” คทาทภีที่แปลวตา นชาใหผู้ตรัทั้งอยยก่จชาเพาะ (กรภีก:ฮสิสเตมสิ) แปลตรงตคัววตา “ยพน” ในพระ
ครธิสตร เราจขงมภีทภีที่ยพนตตอเบพรองพระพคักตรรพระเจข้า นอกจากนภีร  การยพนดคังกลตาวยคัง “ปราศจากตทาหนธิ” 
ดข้วย ถขงแมข้วตาเรายคังมภีและจะมภีความบาปเขข้ามาในชภีวธิตของเราหลคังจากทภีที่เราไดข้รคับความรอดแลข้ว
กป็ตาม แตตทภีที่ยพนของเรากป็อยยูตในพระเยซยูครธิสตร ในพระองคร พระเจข้าทรงเหป็นเราวตาปราศจากตทาหนธิ 
ดข้วยเหตรุนภีร  พระองครจขงจะใหข้เรายพนอยยูต “จทาเพาะสงตาราศภีของพระองครโดยปราศจากตทาหนธิ และมภี
ความรตาเรธิงยธินดภีอยตางเหลพอลข้น” แนตนอน จะมภีความรตาเรธิงยธินดภีเมพที่อวคันหนขที่งเราไดข้ยพนอยยู ตตตอเบพรอง
พระพคักตรรพระองครโดยสวมความชอบธรรมของพระเยซยูครธิสตร

“แดตพระเจข้าผยูข้ทรงพระปคัญญาแตตเพภียงพระองครเดภียว พระผยูข้ชตวยใหข้รอดของเรา” ผยูข้ทรงใหข้
เรามภีทภีที่ยพนแบบนคัรน ยยูดาสกป็ทยูลขอ “สงตาราศภี พระอานรุภาพ การครอบครอง และศคักดานรุภาพ ทคัรง
ปคัจจรุบคันกาล และในกาลตตอๆไปเปป็นนธิตยร” นตาสนใจตรงทภีที่วตาพระเจข้าทรงถยูกเรภียกวตา พระผยูข้ชตวยใหข้
รอดของเรา เหมพอนกคับทภีที่พระเยซยูทรงถยูกเรภียก ดยู ทธิตคัส 2:13 ยยูดาสทยูลขอสงตาราศภี อานรุภาพ การ



ครอบครอง และศคักดานรุภาพไมตเพภียงในชคั ที่วชภีวธิตของทตานเทตานคัรน แตตตลอดไปเปป็นนธิตยรดข้วย 
จดหมายฝากทภีที่รรุนแรงฉบคับนภีรปธิดทข้ายดข้วยคทาวตา เอเมน ขอใหข้เปป็นเชตนนคัรน!


