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จดหมายฝากของยูดาส
บทนําและสรุปย่ อเนือหา: จดหมายฝากฉบับนีถ กู เขียนโดยยูดาส เขาอาจเป็ นหนึงในอัคร
สาวกสิ บสองคนทีมีชือเรี ยกอีกว่ า เลบเบอัส หรื อ ธัดเดอัส บางคนคิดว่ าเขาอาจเป็ นน้ องร่ วม
มารดาของพระเยซูคริ สต์ เหมือนกับยากอบ ทัศนะนีอ าจถูกต้ องมากกว่ าเพราะว่ าน้ องชายของ
พระเยซู ได้ แก่ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซี โมน นอกจากนี  ยูดาสคนนีก ไ็ ม่ ได้ เรี ยกตัวเองว่ า อัคร
สาวก หากเขาเป็ นหนึงในอัครสาวกสิ บสองคนจริ งๆ
จดหมายฝากฉบับนีถ กู คาดว่ าน่ าจะเขียนขึน ราวๆ ค.ศ. 66 ถึงแม้ ว่าไม่ มีหลักฐานยืนยัน
แน่ ชัด อย่ างไรก็ตามสิ งทีแน่ ชัดก็คือ เนือ หาหลักของจดหมายฝากฉบับเล็กนีๆ ยูดาสพูดถึงเรื อง
ของการละทิง ความเชื อ เขาเตือนล่ วงหน้ าถึงการก่ อตัวของสภาพการณ์ ดังกล่ าว นอกจากนี  เห็น
ได้ ชัดว่ าสภาพการณ์ ดังกล่ าวได้ เกิดขึน แล้ ว ดังนัน หัวข้ อหลักของจดหมายฝากฉบับนีค ือ การ
ต่ อสู้อย่ างจริ งจังเพือความเชื อนัน (ข้ อ 3) แนวคิดหลักก็คือ การจงรั กภักดีต่อความเชื อซึ งครั ง
หนึงได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่ วิสุทธิชนแล้ ว
ผู้รับจดหมายฝากฉบับนีไ ม่ ได้ ถกู เรี ยกเป็ นอืนนอกจากเป็ นผู้ทีถกู แยกตังไว้ ถูกพิทักษ์
รั กษาไว้ และได้ รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้ า จดหมายฝากของยูดาสใช้ ถ้อยคําทีรุนแรงในการ
บรรยายและเตือนถึงการละทิง ความเชื อที กาํ ลังก่ อตัวขึน ยูดาสไม่ มีคาํ ชมสําหรั บบรรดาผู้ที
ละทิ ง ความจริ ง
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จดหมายฝากฉบับนี*ข* ึนต้นด้วยการแนะนําตัวผูเ้ ขียน ยูดาส ผู้รับใช้ ของ

พระเยซูคริสต์ และเป็ นน้ องชายของยากอบ เรียน คนทั#งหลายทีท% รงชําระตั#งไว้ ให้ บริสุทธิ+โดย
พระเจ้ าพระบิดา และทีท% รงคุ้มครองรักษาไว้ ในพระเยซูคริสต์ และทีท% รงเรียกไว้ แล้ว
ยด 1:2
เถิด

ขอพระเมตตาคุณ สันติสุข และความรักจงเพิม% ทวียงิ% ขึน# แก่ท่านทั#งหลาย

ตามที9ได้บอกไว้แล้วข้างตน ยูดาสคนนี*อาจเป็ นน้องชายร่ วมมารดาของพระเยซู อย่างไร
ก็ตาม ในที9น* ีท่านเรี ยกตัวเองอย่างถ่อมใจว่าเป็ นเพียง “ผูร้ ับใช้ของพระเยซูคริ สต์ และเป็ นน้อง
ชายของยากอบ” ผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี*กถ็ ูกเรี ยกว่าเป็ น “คนทั*งหลายที9ทรงชําระตั*งไว้ให้
บริ สุทธิ:โดยพระเจ้าพระบิดา และที9ทรงคุม้ ครองรักษาไว้ในพระเยซูคริ สต์ และที9ทรงเรี ยกไว้
แล้ว”
ลักษณะเฉพาะฝ่ ายวิญญาณสามประการได้ถูกนําเสนอ (1) ประการแรกคือ คนทั*งหลายที%
ได้ ถูกชําระตั#งไว้ ให้ บริสุทธิ+ คําๆนี*แปลว่าถูกทําให้บริ สุทธิ: (กรี ก: ฮาจิอาโซ่ ) ความหมายของคํานี*
สื9 อถึง คนเหล่านั*นที9แยกตัวออกจากโลกและได้อุทิศตัวมอบถวายแด่พระเจ้าแล้ว อย่างไรก็ตาม ยู
ดาสน่าจะกําลังพูดถึง เรื9 องของการถูกแยกตั*งไว้ของผูเ้ ชื9อแต่ละคนในพระคริ สต์ให้เป็ นผูบ้ ริ สุทธิ:
ต่อเบื*องพระพักตร์พระเจ้าด้วย (2) ยูดาสยังเอ่ยถึงคนทั*งหลายที9ถกู “คุม้ ครองรักษาไว้ในพระเยซู
คริ สต์” ด้วย
คําที9ถูกแปลว่า “ทีถ% ูกคุ้มครองรักษาไว้ ” (กรี ก: เทเรโอ) มีความหมายในเชิง “ที9ถูกพิทกั ษ์
รักษาไว้” หรื อ “ที9ถูกเก็บรักษาไว้” ยูดาสเอ่ยถึงความจริ งอันเปี9 ยมสุ ขที9วา่ คริ สเตียนที9บงั เกิดใหม่
แล้วทุกคนถูกคุม้ ครองรักษาไว้โดยพระเยซูคริ สต์ เราไม่ได้เป็ นผูท้ ี9เก็บรักษาความรอดของเราไว้
พระองค์ต่างหากที9เก็บรักษาความรอดเราไว้ ท่านยูดาสจึงกําลังบอกว่า ผูร้ ับจดหมายฝากของ
ท่านถูกคุม้ ครองรักษาไว้ในพระคริ สต์ ผูเ้ ชื9อจึงมีความมัน9 ใจและความปลอดภัยในความรอดของ
ตน สุ ดท้ายคือ (3) ยูดาสเขียนถึงคนเหล่านั*นที9 “ถูกเรี ยก” คําๆนี*พดู ถึงการทรงเรี ยกของเราใน
พระเยซูคริ สต์ พระองค์ทรงเรี ยกมนุษย์ทุกคน “บรรดาผูท้ าํ งานเหน็ดเหนื9อยและแบกภาระหนัก
จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั*งหลายหายเหนื9อยเป็ นสุ ข” (มัทธิ ว 11:28)
ยูดาสจึงทูลขอความเมตตาของพระเจ้า พร้อมกับสันติสุขและความรักของพระองค์ให้มี
แก่ตวั ผูอ้ ่าน นอกจากนั*นท่านยังอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเพิ9มพูนสิ9 งเหล่านั*นในตัวผูอ้ ่านของ
ท่านอีกด้วย
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จากนั*น ยูดาสก็เอ่ยถึงสาเหตุที9ท่านเขียนจดหมายฝากฉบับนี*ทนั ที “ท่าน

ทีร% ักทั#งหลาย เมือ% ข้ าพเจ้ าพากเพียรเขียนถึงท่านทั#งหลายในเรื%องเกีย% วกับความรอดสํ าหรับคน
ทัว% ไปนั#น ข้ าพเจ้ าก็เห็นว่ า ข้ าพเจ้ าจําเป็ นต้ องเขียนเตือนสติท่านให้ ต่อสู้ อย่างจริงจังเพือ% ความ
เชื%อซึ%งครั#งหนึ%งได้ ทรงโปรดมอบไว้ แก่วิสุทธิชนแล้ว”
วลี “เมือ% ข้ าพเจ้ าพากเพียร”บ่งบอกว่าท่านยูดาสเขียนจดหมายฝากฉบับนี*ดว้ ยความเร่ ง
ด่วน นอกจากนี*ท่านเรี ยกผูอ้ ่านว่า “ท่านที9รัก” ซึ9 งบ่งบอกว่าท่านรู ้จกั พีน9 อ้ งเหล่านั*นเป็ นการส่ วน
ตัวและพวกเขาเป็ นที9รักสําหรับท่าน
หลังจากได้กล่าวเช่นนั*นแล้ว ยูดาสก็เขียนว่า ท่านจําเป็ นต้องเขียนหาพวกเขาเกี9ยวกับ
“ความรอดสําหรับคนทัว9 ไป” การที9ท่านอ้างอิงถึงความรอด (จึงหมายรวมถึงข่าวประเสริ ฐด้วย)
ว่าเป็ นสําหรับคนทัว9 ไปนั*น ความรอดจึงมีให้สาํ หรับทั*งพวกยิวและคนต่างชาติเหมือนๆกัน ข่าว
ประเสริ ฐก็เป็ นเช่นนั*นด้วย ดังนั*น สาเหตุที9ยดู าสเขียนจดหมายฝากฉบับนี*จึงเกี9ยวข้องกับหลัก
การพื*นฐานของข่าวประเสริ ฐด้วย นัน9 คือ “ความรอดสําหรับคนทัว9 ไป”
สิ9 งที9ยดู าสต้องการก็คือ ผูร้ ับจดหมายฝากฉบับนี*ควร “ต่อสู ้อย่างจริ งจังเพื9อความเชื9อซึ9ง
ครั*งหนึ9งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วสิ ุ ทธิชนแล้ว” คําที9แปลว่า “ต่อสู ้อย่างจริ งจัง” (กรี ก: เอปาโกนิ
โซมัย) มีรากมาจากคําว่า อาโกนิโซมัย คําหลังนี*แปลว่า การต่อสู ้ ไม่วา่ จะในด้านกีฬาหรื อใน
การรบก็ตาม ความหมายของสิ9 งที9ท่านต้องการในที9น* ีคือ การต่อสู ้เพื9อความเชื9อหรื อการปกป้ อง
ความเชื9อ ท่านกําลังหมายถึงความเชื9อในข่าวประเสริ ฐแห่งความรอดและความจริ งที9ถูกเปิ ดเผย
แล้ว สรุ ปก็คือ ท่านยูดาสรบเร้าให้ผอู ้ ่านปกป้ องความเชื9อดังกล่าวและพระคัมภีร์ซ9 ึ งเป็ นแหล่ง
ที9มาของความเชื9อนั*น
ท่านยูดาสยังบอกอีกว่าความเชื9อนี* “ครั*งหนึ9งได้ทรงมอบไว้แก่วสิ ุ ทธิชนแล้ว” ความ
หมายในที9น* ีน่าจะเป็ นว่า พระเยซูคริ สต์ โดยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ได้ทรง
มอบความจริ งแห่งความเชื9อนี* นัน9 คือ ข่าวประเสริ ฐแห่งความรอด ให้แก่เหล่ าวิสุทธิ ชนแล้ว วิ
สุ ทธิชนเหล่านี*น่าจะหมายถึงพวกอัครสาวก ความจริ งไม่อาจถูกปรับปรุ งแก้ไขหรื อเปลี9ยนแปลง

ได้ ถึงแม้วา่ พระคัมภีร์ใหม่ยงั ไม่ครบสมบูรณ์ แต่ความจริ งของข่าวประเสริ ฐก็ต* งั มัน9 คงแล้ว สิ9 งที9
ยูดาสต้องการสื9 อก็คือ การเข้ามาของบรรดาครู ที9ละทิ*งความเชื9อที9มาพร้อมกับการเปลี9ยนแปลง
แก้ไขเรื9 องความรอดสําหรับคนทัว9 ไปซึ9งได้ทรงมอบไว้แล้ว
นอกจากนี* ข่าวประเสริ ฐก็ถูกมอบไว้ “ครั#งหนึ%ง” คําที9แปลเช่นนั*น (ภาษากรี ก:ฮาแพ็กซ์ )
ก็แปลได้อีกว่า “ครั*งเดียวเป็ นพอ” ข่าวประเสริ ฐไม่อาจถูกแก้ไขได้ แม้แต่ในสมัยของยูดาส ข่าว
ประเสริ ฐนี*กถ็ กู สถาปนาไว้ต* งั นานแล้ว และไม่เปิ ดโอกาสให้บรรดาคนที9ละทิ*งความเชื9อมา
เสนอทางเลือกอื9นได้ มันคือความรอดสําหรับคนทัว9 ไปซึ9งทรงมอบไว้แล้ว มันคือความเชื9อนี*เอง
(และข่าวประเสริ ฐที9มาพร้อมกับมันด้วย) ที9ยดู าสเตือนใจให้ผอู ้ ่านจดหมายฝากของเขาลุกขึ*น
ปกป้ อง นี9คือสาเหตุที9เขาเขียนจดหมายฝากฉบับนี*
ยด 1:4

นอกจากนี*เขายังเตือนอีกว่า เพราะว่ามีบางคนได้ เล็ดลอดเข้ ามาอย่ างไม่ รู้

ตัว ซึ%งเป็ นผู้ทถี% ูกเล็งไว้ ล่วงหน้ ามานานแล้วว่ าจะได้ รับการพิพากษาลงโทษอย่ างนี# เป็ นคน
อธรรม ทีไ% ด้ บิดเบือนพระคุณของพระเจ้ าของเราไปเป็ นการกระทําความชั%วช้ าลามก และได้
ปฏิเสธพระเจ้ าคือองค์ พระผู้เป็ นเจ้ าแต่ เพียงพระองค์ เดียว และพระเยซูคริสต์ องค์ พระผู้เป็ น
เจ้ าของเรา
เราได้เห็นเทคนิคอย่างหนึ9งของซาตานที9มนั ชอบใช้มานาน นัน9 คือ การแทรกซึ มเข้ามา
แม้ในสมัยคริ สตจักรยุคต้น ซาตานก็รู้แล้วว่าประตูนรกไม่อาจมีชยั ต่อคริ สตจักรได้ ยิง9 มัน
พยายามกําจัดคริ สตจักร คริ สตจักรก็ยงิ9 แผ่ขยาย โลหิตของเหล่าวิสุทธิชนกลับกลายเป็ นเมล็ด
พันธุข์ องคริ สตจักร ด้วยเหตุน* ีซาตานจึงหันมาใช้เทคนิคที9พสิ ู จน์แล้วว่าใช้ได้ผล ถ้าคุณสูพ้ วกเขา
ไม่ได้ ก็เข้าร่ วมกับพวกเขาซะ นับแต่น* นั เป็ นต้นมา พญามารได้พยายามแทรกซึ มเข้ามาในคริ สต
จักรเพื9อบิดเบือนความจริ ง
ยูดาสกล่าวว่าแม้กระทัง9 ในสมัยนั*น มีบางคน “เล็ดลอดเข้ามา” โดยที9คริ สตจักรทั*งหลาย
ไม่รู้ตวั เลย เขายังกล่าวต่ออีกว่าคนเหล่านี*“ถูกเล็งไว้ล่วงหน้ามานานแล้วว่าจะได้รับการพิพากษา
ลงโทษอย่างนี*” การละทิ*งความเชื9อและคนที9ละทิ*งความเชื9อถูกเขียนไว้ก่อนแล้วสําหรับการ

พิพากษา คําที9แปลว่า “ถูกเล็งไว้ ล่วงหน้ า” (ภาษากรี ก: โพรกราฟโฟ) แปลตรงตัวว่า “ถูกเขียนไว้
ก่อนแล้ว” ยูดาสเสริ มว่า “มานานแล้ว” เพือ9 สื9 อถึงระยะเวลาที9ยาวนาน ยูดาสจึงน่าจะอ้างอิงถึงคํา
พยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม หากไม่ใช่คาํ เตือนในพระคัมภีร์ใหม่ถึงเรื9 องนี* ในข้อ 14-15 มีการ
อ้างอิงถึงหนังสื อเอโนคซึ9งหายสาบสู ญไปนานแล้ว โดยเขาเตือนถึงการพิพากษาสําหรับการ
ละทิ*งความเชื9อที9จะเกิดขึ*น ในข้อ 17 ยูดาสก็อา้ งอิงถึงคําเตือนแบบเดียวกันซึ9งเหล่าอัครสาวก
เป็ นผูก้ ล่าว
มีคนให้ความเห็นเกี9ยวกับคําว่า การละทิ*งความเชื9อ (apostasy) และละทิ*งความเชื9อ
(apostate) ถึงแม้วา่ ทั*งสองคําไม่ปรากฏในพระคัมภีร์ฉบับคิงเจมส์ภาษาอังกฤษ แต่คาํ ภาษากรี ก
อะโพสตาเซี ย ปรากฏหลายครั*งในต้นฉบับที9ถูกรับมา (Received Text) ดู กิจการ 21:21 และ 2 เธ
สะโลนิกา 2:3 ที9คาํ ๆนี*ถูกแปลว่า “ละทิ*ง” และ “การล้มลง” ตามลําดับ ความหมายของคําๆนี*
ตามบริ บทคือ การแปรพักตร์และการละทิ*งความจริ ง ถึงแม้วา่ ยูดาสไม่ได้ใช้คาํ ๆนี*ในเชิงนั*น แต่
จดหมายฝากทั*งฉบับก็พดู ถึงหลักการของคําดังกล่าว คนที9ละทิ*งความเชื9อ (apostate) คือคนที9ได้
รู ้จกั ความจริ งแล้ว แต่กลับทิ*งมันเสี ยหรื อออกไปเสี ยจากมัน ดังนั*น การละทิ*งความเชื9อ
(apostasy) ก็คือ ข่าวประเสริ ฐที9ไม่ตรงตามพระคัมภีร์ มันคือพระเยซูองค์อื9นและข่าวประเสริ ฐ
อื9น ดู 2 โคริ นธ์ 11:4 การละทิ*งความเชื9อเผยตัวในสมัยของยูดาสในรู ปของหลักคําสอนที9เบี9ยง
เบนออกไป ซึ9งมีต* งั แต่การพยายามเอาลัทธิยวิ มาผสมในข่าวประเสริ ฐ ไปจนถึงลัทธินอสติก
(Gnosticism) ที9ปฏิเสธเรื9 องการเสด็จมารับสภาพมนุษย์ของพระคริ สต์ ไปจนถึงการแทรกซึมเข้า
มาในคริ สตจักรยุคต้นโดยลัทธิถือผี ปัจจุบนั วิญญาณเดียวกันนี*กเ็ ผยตัวในลัทธิเสรี นิยมทาง
ศาสนาและลัทธิเทียมเท็จอื9นๆอีกมากมาย
ยูดาสไม่พยายามใช้ถอ้ ยคําหวานหู ท่านเรี ยกคนผิดเหล่านั*นว่า “เป็ นคนอธรรม ที9ได้
บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็ นการกระทําความชัว9 ช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้า
คือองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว และพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา” ยูดาส
โจมตีตวั ตนของอัครสาวกเทียมเหล่านั*นและสิ9 งที9พวกเขาสอน พวกเขาเป็ นคนอธรรม รู ปแบบ
หนึ9งของการละทิ*งความเชื9อในยุคต้นคือ การกบฏต่อมาตรฐานในเรื9 องความชอบธรรมไม่วา่ จะ

ในรู ปแบบใดๆ (antinomianism) ผูล้ ะทิ*งความเชื9อเหล่านั*นบิดเบือนหลักการเรื9 องเสรี ภาพของ
คริ สเตียนเพื9อกล่าวหามาตรฐานในเรื9 องความชอบธรรมไม่วา่ จะในรู ปแบบใดๆว่าเป็ น “บัญญัติ
นิยม” (legalism)
ดังนั*นพวกเขาจึงบิดเบือนเสรี ภาพให้กลายเป็ นใบอนุญาต บางคนถึงกับปฏิเสธมาตรฐาน
เรื9 องศีลธรรมทางเพศ และเกลือกกลั*วอยูใ่ นการผิดศีลธรรมทางเพศที9เลวร้ายที9สุดเท่าที9จะคิดได้
โดยอ้างเรื9 องพระคุณและเสรี ภาพของคริ สเตียน ยูดาสน่าจะพูดถึงคนเหล่านี*วา่ เป็ นคนที9 “ได้
บิดเบือนพระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็ นการกระทําความชั%วช้ าลามก” คําหลังนี* (ภาษากรี ก:
อาเซลเกเอีย) หมายถึง การปล่อยตัวไปตามกามตัณหาโดยไม่ย*งั พวกที9กบฏต่อมาตรฐานทางศีล
ธรรมเหล่านี*เชื9อว่าจิตวิญญาณไม่ได้รับอิทธิพลจากการกระทําของร่ างกาย นอกจากนี*คนพวกนี*
ยังปฏิเสธเรื9 องพระภาคของพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริ สต์อีกด้วย
เครื9 องหมายบ่งชี*ที9ชดั เจนอย่างหนึ9งของการละทิ*งความเชื9อและลัทธิเทียมเท็จก็คือ การลด
ความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริ สต์ พวกนอสติกอ้างว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมารับสภาพมนุษย์
พวกเอเรี ยน (Arians) อ้างว่าพระองค์ทรงถูกสร้างขึ*น พระองค์จึงไม่ได้เป็ นพระเจ้า ข้อผิดพลาด
เดียวกันนี*สืบต่อมาจนถึงสมัยนี*ในหลากหลายรู ปแบบ กระแสนิวเอจนิยมเรื9 องลึกลับ พวกพยาน
พระยะโฮวาปฏิเสธความเป็ นพระเจ้าของพระเยซูคริ สต์ กระแสสมัยใหม่กอ็ า้ งว่าพระเยซูทรง
เป็ นแค่มนุษย์ที9ดีคนหนึ9ง ยิง9 สิ9 งต่างๆเปลี9ยนแปลงไปมากเท่าไร คนพวกนี*ยงิ9 เป็ นเหมือนเดิมมาก
เท่านั*น พญามารแค่เอาเหล้าเก่ามาใส่ ในขวดใหม่เท่านั*น
ยด 1:5

สําหรับการละทิ*งความเชื9อดังกล่าว ไม่วา่ จะเก่าหรื อใหม่ ยูดาสได้ยก

ตัวอย่างสามเรื9 องของการที9พระเจ้าได้ทรงพิพากษาการละทิ*งความจริ งในประวัติศาสตร์สมัย
ก่อนหน้านั*น ท่านเตือนไว้วา่ ถึงแม้ ว่าท่านเคยรู้ เรื%องเหล่ านีม# าแล้ วก็ตาม ข้ าพเจ้ าก็ยงั ปรารถนา
ให้ ท่านทั#งหลายระลึกว่ า องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ ทรงโปรดช่ วยให้ พลไพร่ น#ันรอดจากแผ่ นดินอียปิ ต์
แล้ว ภายหลังพระองค์ ได้ ทรงทําลายคนเหล่านั#นทีไ% ม่ เชื%อพระองค์ เสี ย ท่านยกเรื9 องของอิสราเอล
ในสมัยพระคัมภีร์เดิมมาประกอบ เมื9อชนชาติอิสราเอลกบฏต่อพระเจ้าของพวกเขาและเพิกเฉย

ต่อพระสัญญาต่างๆของพระองค์ พระองค์กท็ รงจัดการกับพวกเขา ตัวอย่างหนึ9งอยูใ่ น กันดารวิถี
14:27-37 และการไร้ความเชื9อของพวกสอดแนมสิ บคนจากสิ บสองคน ใครก็ตามที9คุน้ เคยกับ
พระคัมภีร์เดิมก็จะจําได้วา่ พระเจ้าทรงจัดการกับพลไพร่ ของพระองค์อย่างไรกับการที9พวกเขา
ไหว้รูปเคารพ ไม่เชื9อฟัง และละทิ*งความจริ งของพระองค์ การที9พวกเขาตกไปเป็ นเชลยใน
อาณาจักรอัสซีเรี ยและบาบิโลนก็อธิบายชัดเจนแล้วว่าพระเจ้าทรงจัดการกับพลไพร่ ของ
พระองค์เมื9อพวกเขาละทิ*งความจริ ง
ยด 1:6

ยูดาสยังทรงเตือนความจําเราว่า และเหล่าทูตสวรรค์ ทไี% ม่ได้ รักษาเทว

สภาพของตน แต่ ได้ ละทิง# ถิ%นฐานของตนนั#น พระองค์ กไ็ ด้ ทรงจองจําไว้ ด้วยโซ่ ตรวนอันเป็ นนิ
รันดร์ ขังไว้ ในทีม% ดื จนกว่ าจะถึงการพิพากษาในวันสํ าคัญยิง% นั#น
ตรงนี*ท่านเตือนให้เรานึกถึง การกบฏของพวกทูตสวรรค์พร้อมกับลูซิเฟอร์ พระคัมภีร์
ไม่ได้บอกเรามากนักเกี9ยวกับเหตุการณ์น* ีซ9 ึงเกิดขึ*นในกาลสมัยก่อน แต่ยดู าสพูดถึง “เหล่าทูต
สวรรค์ที9ไม่ได้รักษาเทวสภาพของตน” คําที9แปลว่า เทวสภาพ (first estate:ภาษากรี ก อาร์ เช)
แปลตรงตัวว่า ‘จุดเริ9 มต้น’ หรื อ ‘แหล่งกําเนิด’ พระคัมภีร์ตอนนี*บอกชัดเจนว่า ทูตสวรรค์ไม่
ทราบจํานวนได้ละทิ*งสภาพแห่งความบริ สุทธิ:ด* งั เดิมของตนและเข้าข้างลูซิเฟอร์ในยามที9มนั
กบฏต่อพระเจ้า พวกเขาจึงเลือกที9จะละทิ*งถิ9นฐานอันหายากและเป็ นสิ ทธิพเิ ศษในสวรรค์ ยูดาส
ได้ยกเรื9 องพวกทูตสวรรค์เหล่านี*เป็ นตัวอย่างที9สองของการละทิ*งสถานะแห่งความบริ สุทธิ:และ
ความจริ งที9พวกเขาเคยครอบครอง
ด้วยเหตุน* ีพระเจ้าจึงทรงสงวนพวกทูตสวรรค์เหล่านี*ไว้สาํ หรับ “โซ่ตรวนอันเป็ นนิรันดร์
ขังไว้ในที9มืดจนกว่าจะถึงการพิพากษาในวันสําคัญยิง9 นั*น” โซ่ตรวนอันเป็ นนิรันดร์และที9มืดใน
ที9น* ีอาจเป็ นอุปมาถึงการพิพากษานิรันดร์และความมืดฝ่ ายวิญญาณที9พวกทูตสวรรค์ที9ลม้ ลงเหล่า
นี*ได้นาํ มาสู่ ตวั พวกเขาเอง หรื อในอีกแง่หนึ9งนี9อาจหมายถึงการที9พวกเขาถูกขังไว้จนถึงบัดนี*เพือ9
รอการพิพากษา เห็นได้ชดั ว่ามีพวกผีโสโครกจํานวนมหาศาลที9เป็ นอิสระและทํางานอยูใ่ นโลก
นอกจากนี*หลายข้อในพระธรรมวิวรณ์กบ็ ่งบอกว่ามีพวกอื9นอีกที9ถกู ขังไว้จนถึงยุคเจ็ดปี สิ9 งที9

สําคัญยิง9 กว่าก็คือ พวกทูตสวรรค์ที9กบฏเหล่านี*จะเผชิญกับการพิพากษาที9พระเจ้าทรงกําหนดไว้
และถูกโยนลงไปในบึงไฟเป็ นนิตย์
ในการยกตัวอย่างของพวกทูตสวรรค์ที9ลม้ ลงและความพินาศของพวกมันเพื9อเป็ นคํา
เตือนสําหรับการละทิ*งความเชื9อ ยูดาสได้ทาํ ให้เราได้เห็นถึงนรกเอง ท่านเขียนถึง “โซ่ตรวนนิ
รันดร์ในความมืด” ท่านยังพูดถึง “การพิพากษาในวันใหญ่ยงิ9 ” นี9อาจหมายถึงการพิพากษาครั*ง
สุ ดท้ายของซาตานหลังจากสงครามโกกและมาโกกเมื9อมันจะถูกโยนลงไปในบึงไฟเป็ นนิตย์ ข้อ
นี*บอกเป็ นนัยว่าลูกสมุนของมันก็จะถูกลงโทษในตอนนั*นด้วย
ดู วิวรณ์ 20:10 บรรดาคนที9ละทิ*งความเชื9อก็ได้รับคําเตือนว่าจะเจอชะตากรรมแบบ
เดียวกัน
ยด 1:7

จากนั*นยูดาสก็ยกตัวอย่างจากพระคัมภีร์เดิมอีกเรื9 องเพื9อเตือนเราให้ระวัง

การละทิ*งความเชื9อซึ9งจะเกิดขึ*น เช่ นเดียวกับเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และเมืองทีอ% ยู่รอบๆ
นั#นทีไ% ด้ หลงตัวไปกับการผิดประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ ทรงบัญญัตไิ ว้ เป็ นตัวอย่ าง
ของการทีจ% ะต้ องได้ รับพระอาชญาในไฟนิรันดร์ ท่านยูดาสยกตัวอย่างการผิดศีลธรรมทางเพศ
ของชาวเมืองโสโดมและโกโมราห์และการที9พระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขา มีการบอกเป็ นนัยๆว่า
พวกเขารู ้จกั ความจริ งแล้ว แต่หนั เสี ยจากความจริ งนั*น ด้วยเหตุน* ีพวกเขาจึงถูกยกให้เป็ นตัวอย่าง
ของการรับโทษในไฟนิรันดร์ บรรดาผูท้ ี9ละทิ*งความเชื9อก็จะเจอชะตากรรมแบบเดียวกัน
ด้วยเหตุน* ียดู าสจึงเตือนเราโดยยกตัวอย่างสามเรื9 องนี* (ชนชาติอิสราเอลที9ไม่เชื9อ, เหล่า
ทูตสวรรค์ที9ลม้ ลง, และความวิปริ ตของชาวเมืองโสโดมและโกโมราห์) เพื9อแสดงให้เห็นว่า
พระเจ้าได้ทรงพิพากษาลงโทษการละทิ*งความจริ งอย่างไร การถูกจัดประเภทให้อยูใ่ นพวกเดียว
กับเหล่าทูตสวรรค์ที9ลม้ ลง, ชาวเมืองโสโดม และบรรดาคนที9ไม่เชื9อเป็ นเรื9 องที9บรรดาคนที9ละทิ*ง
ความเชื9อควรหวัน9 ใจ แต่ในที9น* ีพระคัมภีร์กบ็ ่งถึงคนเหล่านี*จริ งๆ
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คราวนี*ยดู าสกลับมาพูดถึงคนที9ละทิ*งความเชื9อในสมัยของท่าน ท่าน

กล่าวต่อว่า เช่ นเดียวกัน คนเพ้ อฝันแต่ เรื%องสกปรกโสโครกเหล่านีไ# ด้ กระทําให้ เนือ# หนังเป็ น

มลทิน ดูหมิน% ผู้มอี าํ นาจ และพูดจาให้ ร้ายต่ อผู้มบี รรดาศักดิ+ ท่านยูดาสจึงบรรยายถึงคนที9ละทิ*ง
ความเชื9อโดยมีลกั ษณะสามประการ (1) คําที9แปลว่า คนทีเ พ้ อฝันแต่ เรื องสกปรกโสโครกเหล่ านี
(ภาษากรี ก: เอนูปนิอาโซมัย) บ่งบอกถึงการ ‘ฝันเรื9 องทางเพศ’ ในความหมายสมัยใหม่ คําๆนี*
หมายถึง การมีจินตนาการเพ้อฝันทางเพศแบบผิดศีลธรรม อีกครั*งที9การผิดศีลธรรมของคนที9
ละทิ*งความเชื9อถูกบอกเป็ นนัยๆ พวกเขาไม่เพียงจินตนาการถึงเรื9 องลามกเท่านั*น แต่พวกเขายัง
“ทําให้เนื*อหนังเป็ นมลทิน” ด้วย ความคิดที9ลามกของพวกเขาได้กลายเป็ นเรื9 องจริ ง
ประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื9 องราวของความเสื9 อมทรามทางศีลธรรมของคนที9ละทิ*งความ
จริ งฝ่ ายวิญญาณ (2) บรรดาคนที9ละทิ*งความเชื9อ “ดูหมิ9นผูม้ ีอาํ นาจ” ด้วย นี9คือคนที9ไม่เคารพต่อ
ผูม้ ีอาํ นาจ และกบฏต่ออํานาจนั*น ทัศนคติแบบนี*มีตน้ กําเนิดแบบเดียวกับซาตาน สุ ดท้าย (3) คน
เหล่านี*ที9ละทิ*งความเชื9อ “พูดจาให้ร้ายต่อผูม้ ีบรรดาศักดิ:” พวกเขาใช้คาํ พูดในการโจมตีบรรดา
คนที9เป็ นผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ
ลักษณะเหล่านี*เป็ นลักษณะที9ตรงกับการกบฏต่อผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณที9เกิดขึ*นทุกวันนี* ยูดา
สบอกเป็ นนัยว่า คนที9ไม่เชื9อฟังผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณซึ9งถูกแต่งตั*งอย่างเหมาะสม ก็จะมีการผิดศีล
ธรรม ไม่ทางการกระทําก็ทางความคิด พวกเขาไม่มีความเคารพต่อผูม้ ีสิทธิอาํ นาจ และไม่อาย
เลยในการใช้คาํ พูดโจมตีผนู ้ าํ ซึ9งมักเป็ นการโจมตีแบบลับหลัง
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ท่านยูดาสยังออกความเห็นอันน่าทึ9งไว้ ฝ่ ายอัครเทวทูตาธิบดีมคี าเอล

ครั#นเมือ% ท่ านโต้ เถียงกับพญามารเรื%องศพของโมเสส ท่ านเองก็ยงั ไม่ บังอาจตั#งข้ อกล่าวหาอย่าง
เย้ยหยันต่ อมารเลย ได้ แต่ เพียงกล่าวว่ า "ขอให้ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าทรงห้ ามเจ้ าเถิด"
ข้อนี*เป็ นเรื9 องที9น่าคิด คําว่าอัครเทวทูตาธิบดี (archangel) ปรากฏเพียงสองครั*งในพระ
คัมภีร์และในที9น* ีหมายถึงมีคาเอล ดู 1 เธสะโลนิกา 4:16 มีคาเอลก็เป็ นเจ้าองค์ใหญ่องค์หนึ9งใน
ดาเนียล 12:1 เห็นได้ชดั ว่าท่านมีคาเอลเป็ นทูตสวรรค์ที9มียศสูงมากผูห้ นึ9ง
พระคัมภีร์ไม่ได้พดู ถึงเรื9 องมีคาเอลโต้เถียงกับพญามารเรื9 องศพของโมเสสเลย อย่างไร
ก็ตาม ธรรมเนียมของพวกยิวเชื9อกันว่า ที9ฝังศพของโมเสสอยูภ่ ายใต้ความดูแลของมีคาเอล และ

ซาตานในรู ปแบบที9ไม่ปรากฏได้โต้เถียงกับมีคาเอลด้วยเรื9 องดังกล่าว ยูดาสโดยการดลใจได้
รับรองว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวได้เกิดขึ*นจริ ง
อย่างไรก็ตาม สิ9 งที9ยดู าสต้องการสื9 อก็คือว่า แม้แต่ผทู ้ ี9มียศสู งขนาดนั*น (มีคาเอล) ก็ไม่
โจมตีผทู ้ ี9มีชื9อเสี ยอย่างพญามารอย่างซึ9 งๆหน้า สิ9 งที9ถูกสื9 อเป็ นนัยในที9น* ีคือ ความยับยั*งชัง9 ใจและ
การไม่โต้ตอบของมีคาเอล ท่านไม่ต่อล้อต่อเถียง ท่านจึง “ไม่บงั อาจตั*งข้อกล่าวหาอย่างเย้ยหยัน
ต่อมารเลย ได้แต่เพียงกล่าวว่า “ขอให้องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด”” แทนที9จะโต้เถียงกับ
พญามาร มีคาเอลใช้สติปัญญาและมอบเรื9 องนี*ไว้กบั พระเจ้าเอง แทนที9จะโต้ตอบ ท่านกลับมอบ
ปั ญหาไว้กบั พระเจ้าเพื9อขนาบพญามาร สิ9 งที9ถูกสื9 อในที9น* ีคือ การมีวนิ ยั ในการใช้คาํ พูดและ
อารมณ์ซ9 ึงแม้แต่คนของพระเจ้าก็ควรเลียนแบบ อย่างไรก็ตาม ยูดาสกําลังนําเราไปสู่ ประเด็นที9
สําคัญยิง9 กว่าในข้อต่อไป
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แต่ ว่าคนเหล่านีพ# ูดให้ ร้ายถึงสิ%งทีเ% ขาเองไม่ รู้ จกั แต่ ได้ กระทําตามสิ% งที%

ตนเองรู้ จักตามสั ญชาตญาณ เหมือนสัตว์ เดียรัจฉานทีไ% ม่ มคี วามคิด เขาได้ กระทําให้ ตนเอง
เสื% อมทรามไปด้ วยการนั#น คราวนี*ท่านยูดาสกลับมาพูดถึงเรื9 องคนที9ละทิ*งความเชื9อในสมัยของ
ท่านอีกครั*ง ท่านไม่มีคาํ พูดที9รื9นหูสาํ หรับคนเหล่านั*นเลย ท่านกล่าวหาคนเหล่านั*นว่าพวกเขาพูด
ให้ร้ายถึงสิ9 งที9พวกเขาไม่เข้าใจ พวกเขาโจมตีความจริ งและโจมตีคนเหล่านั*นที9ประกาศความ
จริ ง ช่างเป็ นภาพที9แตกต่างกันระหว่างมีคาเอลผูส้ งบปากสงบคํากับผูล้ ะทิ*งความเชื9อเหล่านี*ที9
พล่ามไม่หยุด พวกเขาไม่กลัวที9จะโจมตีความจริ งของพระเจ้าและบรรดาผูป้ ระกาศของพระองค์
นอกจากนี*ยดู าสยังเปิ ดโปงถึงความเสื9 อมทรามฝ่ ายศีลธรรมซึ9งเป็ นลักษณะเฉพาะตัวของ
เหล่าคนที9ละทิ*งความเชื9อด้วย ถึงแม้วา่ พวกเขาไม่รู้จริ งๆว่าตัวเองกําลังพูดถึงเรื9 องอะไรอยูใ่ นการ
โจมตีความจริ ง แต่ส9ิ งที9พวกเขารู ้กค็ ือว่า พวกเขากําลังประพฤติผดิ ทางเพศและผิดศีลธรรมอยู่
เช่นเดียวกับสัตว์ในโรงนา คนเหล่านี*ประพฤติตวั เสื9 อมทรามในเรื9 องทางเพศ ชีวติ ส่ วนตัวของคน
เหล่านี* ไม่วา่ จะในสมัยโบราณหรื อปัจจุบนั ก็โสมมไม่เปลี9ยน มีบนั ทึกไม่รู้จบเกี9ยวกับการล่วง
ละเมิดทางเพศ, การเล่นชู,้ การลวนลามเด็ก, การรักร่ วมเพศ, การชอบมีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก, การ

ครอบครองสื9 อลามก และเรื9 องสกปรกลามกในแบบอื9นอีกมากมายของพวกเขา บรรดานักเทศน์
แบบเสรี นิยมและแบบที9ละทิ*งความเชื9อมักมีดา้ นมืดที9คนส่ วนใหญ่ไม่รู้ อย่างไรก็ตาม น่าเศร้าที9
ไม่ชา้ ก็เร็วเรื9 องโสมมเหล่านี*จะถูกสื9 อชาวโลกเปิ ดโปง และชื9อเสี ยงของคริ สเตียนทุกคนก็แปด
เปื* อนไปหมด ในช่วงครึ9 งหลังของศตวรรษที9ยสี9 ิ บบาทหลวงโรมันคาทอลิกที9ประพฤติผดิ ทาง
เพศต้องเสี ยเงินมากมายไปกับการให้ผเู ้ สี ยหายยอมความ บรรดานักเทศน์หวั เสรี กโ็ ดนเรี ยกร้อง
ค่าเสี ยหายในจํานวนไม่แพ้กนั
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ยูดาสโจมตีต่อดังนี* วิบัติจงมีแก่เขา เพราะเขาได้ ดําเนินในทางของคาอิน

และได้ วงิ% พล่านไปตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้ าง และได้ พนิ าศไปในการ
กบฏอย่ างโคราห์ ท่านยูดาสสาปแช่งคนเหล่านี*วา่ “วิบตั ิจงมีแก่เขา” จากนั*นท่านก็เปรี ยบคนที9
ละทิ*งความเชื9อในสมัยของท่าน (และน่าจะใช้ได้กบั คนในสมัยนี*ดว้ ย) ว่าเป็ นเหมือนกับคนชัว9
สามคนในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์เดิม ในแต่ละตัวอย่าง คนเหล่านี*กบฏต่อความจริ ง คนแรกคือ
(1) คาอิน ที9กบฏต่อนํ*าพระทัยที9เปิ ดเผยแล้วของพระเจ้า โดยการถวายเครื9 องบูชาที9ปราศจาก
โลหิ ต ด้วยความโกรธที9ถูกพระเจ้าตําหนิ เขาจึงลุกขึ*นฆ่าน้องชายตัวเอง จากนั*นยูดาสก็หมายเหตุ
ว่า บรรดาคนที9ละทิ*งความเชื9อทุกยุคทุกสมัยต่าง (2) “วิง9 พล่านไปตามความผิดพลาดของบาลา
อัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง” บาลาอัมรู ้ดีกว่าใครๆ พระเจ้าได้ทรงเปิ ดเผยนํ*าพระทัยของพระองค์แก่
เขาแล้ว
อย่างไรก็ตาม เมื9อสิ นจ้างที9บาลาคเสนอเริ9 มน่าดึงดูดพอ บาลาอัมก็เริ9 มรู ้สึกทันทีวา่ เขา
ควรเพิกเฉยต่อความจริ งของพระเจ้าและไปตามคําชวนของบาลาค จนถึงสมัยนี* ชื9อของบาลาอัม
ได้ถูกเชื9อมโยงกับการประนีประนอม, การละทิ*งความเชื9อ และอุปนิสัยที9กลับกลอก ไม่มีใครตั*ง
ชื9อลูกตัวเองว่าบาลาอัม จากนั*นยูดาสก็ระบุวา่ บรรดาคนที9ละทิ*งความเชื9อจะพินาศ “ไปในการ
กบฏอย่างโคราห์” (คํากริ ยาที9แปลว่า พินาศ (ภาษากรี ก:อปอลลูมิ) และโคราห์คือ ผูท้ ี9กบฏต่อ
ผูน้ าํ ที9พระเจ้าทรงแต่งตั*ง นัน9 คือ โมเสส ในกันดารวิถี 16 สิ9 งที9ยดู าสต้องการสื9 อในที9น* ีคือ ทุกคน
ที9ละทิ*งความเชื9อจะเผชิญชะตากรรมเดียวกันกับเขา
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ยูดาสยังตําหนิคนที9ละทิ*งความเชื9อในสมัยของท่านต่อ ท่านเขียนว่า “คน

เหล่านีเ# ป็ นรอยด่ างในการประชุมเลีย# งผูกรักของท่านทั#งหลาย ขณะเขาร่ วมการเลีย# งกับท่าน เขา
เลีย# งแต่ ตนเองโดยไม่ เกรงกลัวเลย” คําที9แปลว่า รอยด่ าง (กรี ก: สปิ ลาส) หมายถึง อันตรายต่างๆ
ในทะเล เช่น หินที9อยูใ่ ต้ผวิ นํ*าในแนวหินโสโครกหรื อสันดอน ดังนั*น นี9จึงเป็ นอุปมาถึงคนเหล่า
นั*นที9โดยการกระทําฝ่ ายศีลธรรมหรื อฝ่ ายวิญญาณทําให้คนอื9นอับปาง คําที9แปลว่า การประชุม
เลีย# งผูกรัก (กรี ก:อากาเป) เป็ นคําที9ทว9ั พระคัมภีร์ใหม่ถูกแปลตามปกติวา่ ‘ความรัก’ นี9เป็ นที9เดียว
ที9คาํ นี*ถูกแปลว่า การประชุมเลี*ยงผูกรัก คริ สตจักรยุคต้นบางแห่งอาจมีการรับประทานอาหาร
เย็นเพื9อมีสามัคคีธรรมร่ วมกันและเพื9อส่ งเสริ มให้พี9นอ้ งคริ สเตียนรักซึ9 งกันและกัน วลีที9ตามมาดู
เหมือนว่าจะสื9 อความหมายนี* อย่างไรก็ตาม ความคิดแรกที9แวบเข้ามาก็คือ ผูท้ ี9ละทิ*งความเชื9อ
เหล่านี*เป็ นเหมือนหินโสโครกที9ซ่อนอยูซ่ 9 ึงรอที9จะทําให้ผทู ้ ี9ผา่ นไปมาอับปาง
คําที9แปลว่า เลีย# ง (กรี ก: โพอิ มยั โน) จริ งๆแล้วหมายถึง เลี*ยงแกะ นี9เป็ นรู ปคํากริ ยาของคํา
ว่า โพอิ เมน ซึ9งแปลว่า ผูเ้ ลี*ยงแกะ (หรื อ ศิษยาภิบาล) ยูดาสอาจกําลังบอกเป็ นนัยว่า คนที9ละทิ*ง
ความเชื9อในสมัยของท่านบางคนเป็ นศิษยาภิบาลของคริ สตจักรซึ9งเผยแพร่ คาํ สอนเท็จโดยไม่
เกรงกลัว กระนั*น พวกเขาก็เป็ นเหมือนหินโสโครกที9ซ่อนอยูท่ ี9ทาํ ให้เกิดการอับปางฝ่ ายวิญญาณ
แก่ใครก็ตามที9เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ดว้ ย
ท่านยูดาสกล่าวต่อว่า “เขาเป็ นเมฆทีป% ราศจากนํา# ทีถ% ูกพัดลอยไปตามลม เป็ นต้ นไม้ ทผี% ล
ของมันเหี%ยวแห้ งไปจึงไม่ มผี ลอยู่เลย และตายมาสองหนแล้ว เพราะถูกถอนออกทั#งราก”เมฆที9
ปราศจากนํ*าก็คือ เมฆที9ไม่มีฝน ในพื*นที9เกือบแห้งแล้งของตะวันออกกลาง ฝนถือว่าเป็ นพระพร
ยูดาสเปรี ยบคนที9ละทิ*งความเชื9อว่าเป็ นเหมือนการเสนอพระพรของฝน แต่ไม่ได้ให้อะไรที9ช่วย
ชีวติ พวกเขาถูก “พัดลอยไปตามลม” ถึงแม้วา่ นี9อาจหมายถึง เมฆที9ไม่มีฝน แต่นี9อาจหมายถึง
ความไม่มน9ั คงในเรื9 องศีลธรรมและจิตวิญญาณด้วย ท่านยูดาสยังกล่าวต่อว่า พวกเขาเป็ นต้นไม้ที9
ไม่ออกผลซึ9งเป็ นความหมายตรงตัวของคําที9แปลว่า ต้นไม้ที9ผลของมันเหี%ยวแห้ งไป (กรี ก: ฟะทิ
โนโพริ โนส) วลี “ตายมาสองหนแล้ว” อาจหมายถึงต้นไม้ที9ไร้ผลซึ9งตายแล้วเพราะถูกถอนราก
สิ9 งที9ยดู าสต้องการสื9 อก็คือว่า คนที9ละทิ*งความเชื9อเหล่านี*ไม่เพียงเป็ นอันตรายเท่านั*น แต่พวกเขา

ยังไม่เกิดผลฝ่ ายวิญญาณด้วย นอกจากนี* พวกเขายังตายฝ่ ายวิญญาณด้วย นัน9 คือ ไม่เคยได้บงั เกิด
ใหม่เลย
ยด 1:13

ท่านยูดาสยังบรรยายถึงคนเหล่านี*วา่ เป็ น “คลืน% ทีบ% ้ าคลัง% ในมหาสมุทร ที%

ซัดฟองของความบัดสี ของตนเองขึน# มา” ผูท้ ี9ละทิ*งความเชื9อเหล่านี*เป็ นเหมือนคลื9นในทะเลที9ไม่
เชื9องซึ9งซัดฟองแห่งความผิดพลาดอันน่าละอายของตนขึ*นมา คลื9นที9รุนแรงสร้างความเสี ยหาย
ต่อทั*งเรื อและชายฝั9ง มันทําลายหรื อกัดเซาะอะไรก็ตามที9มนั สัมผัส ท่านยูดาสเสริ มว่า พวกเขา
เป็ น “ดาวทีล% อยลับไป เป็ นผู้ทตี% กอยู่ในความมืดทึบตลอดกาล”
การกล่าวถึง “ดาวที9ลอยลับไป” ของท่านยูดาสอาจหมายถึง “ดาวตก” หรื อเศษอุกกาบาต
ที9ส่องสว่างเพียงชัว9 ครู่ ก่อนที9จะเผาไหม้หมดไป ความไม่มน9ั คงและการอยูโ่ ดยไม่มีความจริ งที9
ยัง9 ยืนก็ถูกสื9 อในที9น* ี ยูดาสยังกล่าวด้วยว่าคนที9ละทิ*งความเชื9อ (ทั*งในสมัยของท่านและในสมัยนี*)
“เป็ นผู้ทตี% กอยู่ในความมืดทึบตลอดกาล” นี9เป็ นภาพของนรกอย่างไม่ตอ้ งสงสัย ถึงแม้วา่ นรก
เป็ นที9ๆมีไฟ แต่มนั ก็เป็ นที9ๆเต็มไปด้วยความมืดมิดทั*งในเรื9 องของจิตวิญญาณและร่ างกาย
นอกจากนี*นรกยังเป็ นนิรันดร์ดว้ ย การจองจําดังกล่าวถูกเตรี ยมไว้เป็ นพิเศษสําหรับเหล่าคนที9
ละทิ*งความเชื9อ นี9เป็ นลางร้ายสําหรับคนเหล่านี* ผูท้ ี9ละทิ*งความเชื9อทั*งในสมัยยูดาสและในสมัยนี*
จะเจอกับชะตากรรมดังกล่าว
ยด 1:14-15 ยูดาสกล่าวเรื9 องที9ทาํ ให้เราอยากรู ้วา่ “เอโนคคนทีเ% จ็ดนับแต่ อาดัมได้
พยากรณ์ ถึงคนเหล่านีด# ้ วย” เอโนคเป็ นคนที9อยูใ่ นชัว9 อายุที9เจ็ดนับตั*งแต่การเนรมิตสร้างโลก
หากนับอาดัมเป็ นชัว9 อายุแรก ดู ปฐมกาล 5:1-18 ท่านเอโนคเป็ นคนที9รักพระเจ้าและดําเนินกับ
พระองค์ จากนั*นเขาก็หายตัวไปเพราะพระเจ้าทรงรับเขาขึ*นสวรรค์โดยตรง ดู ปฐมกาล 5:22,24
เป็ นที9แน่นอนว่าไม่เคยมีหนังสื อเอโนคที9ได้รับการดลใจและได้รับการยอมรับให้อยูใ่ นสารบบ
พระคัมภีร์เลย นอกจากนี* ท่านเอโนคก็มีชีวติ อยูใ่ นสมัยก่อนนํ*าท่วมโลกด้วย หากท่านเอโนค
เขียนหนังสื อที9เป็ นคําพยากรณ์จริ งๆ ซึ9งถูกบอกเป็ นนัยตรงนี* โนอาห์กน็ ่าจะเอาหนังสื อเล่มนี*ข* ึน

เรื อนาวาด้วย หนังสื อเล่มนี*น่าจะถูกเก็บรักษาไว้ในสมัยหลังนํ*าท่วมโลกและถูกถ่ายทอดผ่าน
ทางคําพูดหรื อไม่กถ็ ูกเขียนเป็ นหนังสื อ
หนังสื อโบราณเล่มหนึ9งซึ9งมีชื9อว่าหนังสื อเอโนคได้ถูกค้นพบในช่วงหลังๆ และถูกคาด
ว่าถูกแต่งขึ*นหนึ9งศตวรรษก่อนคริ สตศักราช นี9อาจเป็ นงานเขียนเดิมหรื องานเขียนใหม่ของเรื9 อง
ที9เล่าสื บต่อกันมาซึ9งเชื9อว่าเอโนคเป็ นผูแ้ ต่ง ไม่วา่ ท่านยูดาสจะเจอเรื9 องนี*จากแหล่งใด ท่านก็คุน้
เคยกับคําพยากรณ์น* ีดี ยูดาสยกคําพูดจาก เอโนค 1:9 ถึงแม้วา่ แหล่งที9มาของคําพูดที9ถูกยกมาจะ
ไม่ได้รับการดลใจ แต่ความจริ งที9ยดู าสสื9 อออกมาโดยงานเขียนที9ได้รับการดลใจของท่านจึง
กลายเป็ นความจริ งที9ได้รับการดลใจ
ท่านยูดาสจึงเขียนไว้วา่ “ดูเถิด องค์ พระผู้เป็ นเจ้ าได้ เสด็จมาพร้ อมกับพวกวิสุทธิชนของ
พระองค์ หลายหมืน% ” คําพูดตรงนี*ตรงกับ พระราชบัญญัติ 33:2 ถึงแม้วา่ บริ บทในข้อพระคัมภีร์
หลังนี*เกี9ยวข้องกับพระพรของชนชาติอิสราเอลก็ตาม ข้อนี*พดู ถึงการพิพากษาของพระเจ้าที9จะ
เกิดขึ*นกับการละทิ*งความเชื9อ คําที9แปลว่า หลายหมืน% (กรี ก:มีเรี ยส) เป็ นที9มาของคําภาษาอังกฤษ
myriad (มากมายมหาศาล) คําตรงนี*เป็ นพหูพจน์ และหมายถึงการที9องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมา
พิพากษาพร้อมกับวิสุทธิชนจํานวนมากมายมหาศาลของพระองค์ นี9อาจหมายถึงการเสด็จมาครั*ง
ที9สองของพระคริ สต์เมื9อพระองค์เสด็จกลับมาพร้อมกับกองทัพในสวรรค์ ดูววิ รณ์ 19:11-14
ยูดาสกล่าวต่อ โดยยกคําพูดจากเอโนคเหมือนเดิมว่า 15 “เพือ% ทรงพิพากษาปรับโทษคน
ทั#งปวง และทรงกระทําให้ ทุรชนทั#งปวงรู้ สึกตัวถึงการอธรรมทีเ% ขาได้ กระทําด้ วยใจชั%ว และรู้ สึก
ตัวถึงการหยาบช้ าทั#งหมดทีท% ุรชนคนบาปเหล่านั#นได้ กล่าวร้ ายต่ อพระองค์ ” คําที9แปลว่า ทําให้
รู้ สึกตัว (กรี ก: เอเซเล็กโช) มีความหมายว่า ‘ตัดสิ นว่ามีความผิด’ เหมือนอย่างการพิพากษาใน
ชั*นศาล คําที9แปลว่า กล่าวร้ าย (กรี ก:สเคลโรส) ก็แปลได้ดว้ ยว่า ‘รุ นแรง’, ‘ปราศจากขันตี’ หรื อ
‘หยาบคาย’ บริ บทสื9 อชัดเจนว่ายูดาสกําลังพูดถึงคําเทศนา, คําสอน และคํากล่าวอื9นๆที9คนที9
ละทิ*งความเชื9อเหล่านี*พ่นออกมาจากปากของตน

ประเด็นที9สาํ คัญยิง9 กว่าก็คือว่า องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะเสด็จมาพร้อมกับพลโยธาในสวรรค์
เพื9อพิพากษาปรับโทษความอธรรมของการละทิ*งความเชื9อ เหตุการณ์น* ีจะเกิดขึ*นเมื9อพระองค์
เสด็จกลับมาด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศี บรรดาคนที9ประนีประนอม, คนที9ละทิ*งความเชื9อ,
และคนอื9นๆที9บิดเบือนความจริ งโดยคําสอนเท็จของตนจะถูกจัดการแบบรวบยอดอย่างรุ นแรง
ในวันนั*น คําสอนเท็จทุกเรื9 องของพวกเขาจะถูกนําเสนอเพือ9 ปรับโทษพวกเขาที9การพิพากษาที9
พระที9นง9ั ใหญ่สีขาว มันจะเป็ นหลักฐานที9พอเพียงที9แสดงให้เห็นถึงการละทิ*งความจริ งของพวก
เขา ในวันนั*นการพิพากษาปรับโทษบรรดาคนที9ละทิ*งความเชื9อจะรุ นแรงยิง9 นัก จะมีที9จดั เตรี ยม
ไว้เป็ นพิเศษในนรกสําหรับคนเหล่านั*น
ยด 1:16

ยูดาสกลับมาใช้กริ ยาที9เป็ นปัจจุบนั กาล โดยกล่าวว่า “คนเหล่ านี# (คนที9

ละทิ*งความเชื9อ) มักเป็ นคนบ่ น เป็ นคนโพนทะนา เป็ นคนประพฤติตามตัณหา อันชั%วของตัว
และปากเขากล่าวคําโอ้อวดต่ างๆ เป็ นคนยกยอผู้อนื% เพือ% หวังประโยชน์ ของตน” คําพูดตรงนี*อาจ
แปลได้อีกว่า ‘คนพวกนี*เป็ นคนไม่จงรักภักดี ไม่รู้จกั พอ ใช้ชีวติ เพื9อผลประโยชน์ของตัวเอง ใช้
คําพูดโอ้อวด เรี ยกร้องความสนใจและแสวงหาการยอมรับเพื9อผลประโยชน์ทางการเมือง’ การ
วิเคราะห์การละทิ*งความเชื9อในสมัยของท่านยูดาสเป็ นกรณี ที9น่าสนใจ ท่านสื9 อถึงความก้าวหน้า
ทางการเมืองซึ9งเป็ นลักษณะเด่นของพวกเสรี นิยมในนิกายต่างๆในปัจจุบนั นอกจากนี*ยดู าสยัง
สื9 อถึงวัตถุประสงค์ในการแสวงหาผลประโยชน์เข้าตัวของคนเหล่านี*ที9ดาํ เนินตามตัณหาชัว9 ของ
ตนด้วย คนพวกนี*มกั เป็ นคนโวหารดีมีความรู ้ ซึ9งพยายามทําให้ผฟู ้ ังประทับใจในสติปัญญาและ
การศึกษาของตน
การที9ยดู าสเอ่ยถึงพวกเขาว่าเป็ นคนที9ชอบบ่นและโพนทะนาอาจหมายถึง ความไม่จงรัก
ภักดีต่อความจริ งของพวกเขา นอกจากนี*นี9กส็ ื9 อได้ดว้ ยว่า การบ่นและการโพนทะนามักเป็ นส่ วน
หนึ9งของการไม่จงรักภักดีต่อผูน้ าํ ฝ่ ายวิญญาณ การมีทศั นคติแบบนั*นทําให้คนๆนั*นอยูใ่ นกลุ่ม
คนที9แย่สุดๆ การพิพากษาที9รุนแรงของพระเจ้าถูกสงวนไว้สาํ หรับคนที9ละทิ*งความเชื9อที9ทาํ แบบ
เดียวกันนี*

ยด 1:17-19 จากนั*นยูดาสได้กล่าวเตือนสติผอู ้ ่านว่า “แต่ ว่าท่านทีร% ักทั#งหลาย ท่านจง
ระลึกถึงคําพยากรณ์ เมือ% ก่อนของเหล่าอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราที%
ได้ กล่าวไว้ ” เห็นได้ชดั ว่ายูดาสไม่ได้ถือว่าตัวเองเป็ นอัครสาวกคนหนึ9ง คําเตือนสติของท่าน
เหมือนกับคําพูดของเปโตรใน 2 เปโตร 3:2 ถึงแม้วา่ จะเชื9อมโยงกับสิ9 งที9เปโตรเขียนไว้ตรงนั*น
แต่ยดู าสก็สรุ ปย่อสิ9 งที9เปโตร เปาโล และอัครสาวกคนอื9นๆเตือนเกี9ยวกับการละทิ*งความเชื9อที9
กําลังทวีจาํ นวนขึ*น
ท่านยังเขียนอย่างเจาะจงด้วยว่า 18 “คือว่ า พวกอัครสาวกนั#นได้ บอกท่ านทั#งหลายว่า "ใน
สมัยสุ ดท้ายจะมีคนเยาะเย้ยบังเกิดขึน# เขาเป็ นคนทีป% ระพฤติตามตัณหาอันชั%วของตัว 19 คน
เหล่านีค# อื คนทีแ% ยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ” คําพูด
ตรงนี*เหมือนกับ 2 เปโตร 3:3 แม้กระทัง9 ในสมัยนั*น พระเจ้าก็ทรงเตือนเราผ่านเหล่าอัครสาวกให้
ระวัง คนเยาะเย้ ย คําที9แปลเช่นนั*น (กรี ก: เอ็มพาอิคเตส) ไม่เพียงสื9 อถึงการละทิ*งความจริ ง
เท่านั*น แต่ยงั มีรากมาจากคําว่า เอ็มพาอิโซ ซึ9งบ่งบอกถึงการ ‘หลอกลวง’ หรื อ ‘ตบตา’ ด้วย
พวกเสรี นิยมจนถึงสมัยนี*กท็ าํ แบบนั*น คือ ไม่เพียงเยาะเย้ยความจริ งตามพระคัมภีร์เท่านั*น แต่ยงั
หลอกลวงเหล่าสาวกของตนด้วยความเท็จที9หมิ9นประมาทพระเจ้าอีกด้วย
ทั*งยูดาสและเปโตรบรรยายถึงพัฒนาการของการละทิ*งความเชื9อว่าเกิดขึ*นในยุคสุ ดท้าย
นี9อาจเป็ นคําพยากรณ์ถึงอวสานกาล อย่างไรก็ตาม นี9น่าจะหมายถึงการสิ* นสุ ดของยุคซึ9งเริ9 มต้น
ขึ*นหลังการเสด็จขึ*นสู่ สวรรค์ของพระเยซูคริ สต์และสื บต่อมาจนถึงเวลานี* ในความหมายดัง
กล่าว เรากําลังอาศัยอยูใ่ นยุคสุ ดท้ายแน่นอน ซึ9งเป็ นยุคประวัติศาสตร์มนุษย์ยคุ สุ ดท้ายก่อนการ
เสด็จกลับมาของพระเยซูคริ สต์
อีกครั*งที9ยดู าสเอ่ยถึงความหมกมุ่นในเรื9 องเพศและความเห็นแก่ตวั ของคนที9ละทิ*งความ
เชื9อ พวกเขา ‘ดําเนินตามตัณหาชัว9 ของตัว’ นอกจากนี*พวกเขายัง ‘แยกตัวออกมา’ ด้วย นี9ไม่ได้
หมายถึงการแยกตัวออกจากความเท็จตามที9พระคัมภีร์ได้สอนไว้ใน 2 โคริ นธ์ 6:14-18 แทนที9จะ
เป็ นเช่นนั*น ยูดาสหมายถึงคนเหล่านั*นที9สร้างความแตกแยก และแยกตัวออกจากความจริ ง

การที9ยดู าสเรี ยกพวกเขาว่า ‘ประพฤติตวั ตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ’ เป็ น
สิ9 งที9น่าสนใจ ในวลีหลังนี* ยูดาสพูดชัดเจนว่าคนเหล่านั*นไม่เคยบังเกิดใหม่เลย พวกเขาไม่มีพระ
วิญญาณของพระเจ้า เปาโลเขียนไว้วา่ “แต่ถา้ ผูใ้ ดไม่มีพระวิญญาณของพระคริ สต์ ผูน้ * นั ก็ไม่เป็ น
ของพระองค์” (โรม 8:9) คนที9ละทิ*งความเชื9อจํานวนมากไม่ได้เป็ นแค่พี9นอ้ งคริ สเตียนที9หลงผิด
แต่ไม่เคยเป็ นพี9นอ้ งเลยต่างหาก พวกเขาไม่เคยได้รับความรอดเลย คนเหล่านั*นเป็ นสุ นขั ป่ าที9แฝง
ตัวมาในคราบลูกแกะ (คริ สเตียน) จงระวังพวกเขาไว้!
อย่างไรก็ตาม คําที9แปลว่า ประพฤติตวั ตามโลกียวิสัย (กรี ก:ไซคีคอส) เป็ นคําที9น่าสนใจ
คํานี*เชื9อมโยงกับคําภาษาอังกฤษ psyche, psychology, psychiatry และคําอื9นๆที9แตกออกมา น่า
สนใจตรงที9วา่ คนสมัยใหม่ให้ความสําคัญกับจิตวิทยาซึ9 งบอกเป็ นนัยว่าปั ญหาทุกอย่างที9ไม่เกี9ยว
กับร่ างกายเป็ นเรื9 องของจิตใจ และต้องอาศัยความช่วยเหลือของนักจิตวิทยาหรื อจิตแพทย์
จิตวิทยาสมัยใหม่ปฏิเสธความเชื9อเรื9 องจิตวิญญาณของมนุษย์ ยิง9 ไม่ตอ้ งพูดถึงพระวิญญาณของ
พระเจ้าเลย เห็นได้ชดั ว่า คนเหล่านี*ไม่มีพระวิญญาณจริ งๆ ด้วยเหตุน* ี พวกเขาจึงพยายามแก้
ปั ญหาด้านพฤติกรรมหรื ออารมณ์ผา่ นทาง ‘การบําบัด’ ทางจิต หรื อใช้สารเคมีเพื9อ ‘ปรับสมดุล
ทางเคมี’ ของสมอง คนเหล่านี*เข้ากันเป็ นปี9 เป็ นขลุ่ยกับพวกนักศาสนาเสรี นิยมที9มองจิตวิทยาว่า
เป็ นทางออกของปัญหาที9จบั ต้องไม่ได้ทุกอย่างของมนุษย์ พระวจนะของพระเจ้าไม่มีคาํ ชม
สําหรับคนทั*งสองพวกเลย
ยด 1:20-21 หลังจากได้เปิ ดโปงและตําหนิการละทิ*งความเชื9อทั*งในสมัยของท่านและ
ในปัจจุบนั แล้ว ยูดาสก็กลับมาให้คาํ แนะนําสุ ดท้ายแก่ผอู ้ ่านจดหมายฝากของท่าน “แต่ ท่านทั#ง
หลายผู้เป็ นทีร% ัก จงก่อสร้ างตัวของท่ านขึน# บนความเชื%ออันบริสุทธิ+ยงิ% ของท่าน โดยการอธิษฐาน
ด้ วยพระวิญญาณบริสุทธิ+ 21 จงรักษาตัวไว้ ในความรักของพระเจ้ า คอยพระกรุ ณาของพระเยซู
คริสต์ องค์พระผู้เป็ นเจ้ าของเราจนถึงชีวติ นิรันดร์ ” ท่านใช้คาํ ว่า “จง” เพื9อแสดงให้เห็นว่านี9เป็ น
คําบัญชา ท่านกําชับให้เรารักษาตัวไว้ในความรักของพระเจ้า (นัน9 คือ ความรักที9มีต่อพระเจ้า)

อย่างไรก็ตาม ท่านเสริ มต่อประโยคแรกด้วยวลีขยายอีกหลายวลี วลีแรกคือ “จงก่อสร้าง
ตัวของท่านขึ*นบนความเชื9ออันบริ สุทธิ: ยิง9 ของท่าน” ความหมายก็คือ ให้เราเพิ9มพูนความเชื9อของ
เรา ซึ9งตรงข้ามกับคนที9ละทิ*งความเชื9อซึ9งพยายามที9จะทําลายความเชื9อของตน ยูดาสเรี ยกความ
เชื9อว่าเป็ น “ความเชื9ออันบริ สุทธิ:ยงิ9 ” นี9ยอ่ มหมายถึงทั*งความเชื9อส่ วนบุคคลและองค์ความจริ ง
(“ความเชื9อนั*น”) ประเด็นก็คือ ให้เราเพิม9 พูนความเชื9อนั*นอย่างต่อเนื9อง นอกจากนี* ยูดาสยัง
กําชับให้เรา “อธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ:” คําอธิษฐานทุกอย่างต้องผ่านคนกลางคือ พระ
วิญญาณบริ สุทธิ: ดู โรม 8:26 พระองค์ทรงเป็ นผูเ้ ชื9อมต่อคําอธิษฐานของเราให้ไปถึงสวรรค์
อย่างไรก็ตาม ตรงนี*ยดู าสน่าจะกําลังพูดถึงการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณจริ งๆ ซึ9งแตก
ต่างจากการอธิษฐานแบบท่องจําเหมือนหุ่นยนต์และใช้คาํ พูดซํ*าซาก ซึ9งพบเห็นบ่อยในพวกรับ
บียวิ และคริ สตจักรที9ละทิ*งความเชื9อ นอกจากนี* การอธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ:ยังเป็ นวิธี
สําคัญในการเพิ9มพูนความเชื9อส่ วนตัวอีกด้วย
ดังนั*น ยูดาสจึงเตือนสติให้เรารักษาตัวไว้ในความรักพระเจ้าโดยการเสริ มสร้างความเชื9อ
และการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณ ด้วยเหตุน* ี ความเชื9อ การอธิษฐาน และความรักพระเจ้าจึง
สัมพันธ์กนั หมด ความรักของพระเจ้าที9มีต่อเราไม่เคยผันแปร อย่างไรก็ตาม เรามักหลงทางไป
จากความมัน9 ใจอันเปี9 ยมสุ ขนั*น ด้วยเหตุน* ีเราจึงถูกกําชับให้รักษาตัวไว้ในใจกลางแห่งความรัก
ของพระเจ้า กล่าวในอีกแง่หนึ9งก็คือ เราต้องรักษาตัวไว้ในใจกลางแห่งความจริ งของพระองค์
และความรักในข่าวประเสริ ฐ นอกจากนี* เรายังถูกกําชับให้ “คอยพระกรุ ณาของพระเยซูคริ สต์
องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราจนถึงชีวติ นิรันดร์” คําที9แปลว่า คอย มาจากคํากรี กโพรสเดโคมัย นี9
ทําให้เราคิดถึง การรอคอยองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ในบริ บทนี* การรอคอยดังกล่าวน่าจะหมายถึงการ
รอคอยการเสด็จกลับมาของพระองค์และพัฒนาการโดยสมบูรณ์ของชีวติ นิรันดร์ ทั*งหมดนี*ข* ึน
อยูก่ บั “พระกรุ ณาของพระเยซูคริ สต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา”
ยด 1:22
กัน”

ยูดาสยังกําชับอีกว่า “และจงแสดงความเมตตาต่ อบางคน โดยรู้ ความต่ าง

อีกครั*งที9ยดู าสใช้คาํ สั9งสําหรับคําว่า “จงแสดงความเมตตา” ท่านจึงบัญชาให้ผอู ้ ่านของ
ท่านแสดงความเมตตากรุ ณา มันจะเกิดความแตกต่างขึ*นจริ งๆเมื9อแม้แต่ความจริ งก็ดูเหมือนว่า
ไม่เป็ นการบังคับขืนใจ ใจความหลักของจดหมายฝากฉบับนี*คือ การต่อสู ้เพื9อความเชื9อนั*นและ
ความจริ งของมัน อย่างไรก็ตาม พอใกล้บทสรุ ปของจดหมาย ยูดาสก็ยงั บัญชาให้เราแสดงความ
เมตตากรุ ณาต่อคนอื9น นี9แหละที9จะสร้างความแตกต่างได้จริ งๆ
ยด 1:23

ในทางกลับกัน ยูดาสกล่าวต่อว่า และจงช่ วยคนอืน% ๆให้ รอดโดยความกลัว

ด้ วยการฉุดเขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชังแม้ แต่ เสื#อผ้ าทีเ% ปรอะเปื# อนด้ วยเนือ# หนังเถิด
คราวนี*ยดู าสหันมาพูดเรื9 องในทางปฏิบตั ิบา้ ง การช่วยคนอื9นๆให้รอดโดยความกลัว (นี9ก็
เป็ นคําสั9งด้วย) อาจหมายถึงการนําวิญญาณคนมาถึงพระคริ สต์และโน้มน้าวให้เขากลับใจโดยใช้
ความกลัวเกี9ยวกับการพิพากษาปรับโทษในนรก อย่างไรก็ตาม อาจเป็ นได้วา่ ในบริ บทของ
จดหมายทั*งฉบับ ยูดาสกําลังบอกให้ผอู ้ ่านพยายามที9จะชักจูงคนเหล่านั*นที9หลงละทิ*งความเชื9อ
ให้กลับมาสู่ ความจริ ง วลีสุดท้าย “จงเกลียดชังแม้แต่เสื* อผ้าที9เปรอะเปื* อนด้วยเนื*อหนังเถิด” น่า
จะสนับสนุนการตีความดังกล่าว วลีสุดท้ายนี*แปลตรงๆได้วา่ เสื* อผ้าที9เลอะของเหลวที9ออกมา
จากร่ างกาย ไม่วา่ จะเป็ นเลือดประจําเดือนหรื ออื9นๆ นี9กลายเป็ นคําอุปมาถึงความมลทินของบาป
ถึงแม้วา่ เราถูกกําชับให้นาํ วิญญาณคนอื9น ไม่วา่ จะใช้ความเมตตาหรื อความกลัวก็ตาม แต่เราก็
ต้องเกลียดความบาปของพวกเขา (และการละทิ*งความเชื9อของพวกเขา) ที9อาจทําให้ชีวติ ของ
พวกเขาเป็ นมลทินด้วย
ด้วยเหตุน* ี ยูดาสจึงปิ ดท้ายจดหมายฝากของท่านโดยการกําชับให้ผอู ้ ่านออกไปตามผูท้ ี9
หลงหายไม่วา่ จะในเรื9 องความรอดของพวกเขาหรื อเหล่าผูเ้ ชื9อที9หลงละทิ*งความเชื9อไปก็ตาม
ท่านเสนอให้สองวิธี วิธีหนึ9งคือ ความเมตตากรุ ณา อีกวิธีหนึ9งคือ ความกลัวการพิพากษา วิธี
ไหนก็ได้ผลทั*งนั*น เราต้องขอการทรงนําของพระวิญญาณบริ สุทธิ:ว่าจะใช้วธิ ีไหนดีในการเป็ น
พยานแก่ผคู ้ น

ยด 1:24-25 ยูดาสจึงปิ ดท้ายจดหมายฝากสั*นๆฉบับนี*ดว้ ยสิ9 งที9อาจเป็ นคําอวยพรที9
ไพเราะที9สุดเท่าที9เคยมีบนั ทึกมา “บัดนีแ# ด่ พระองค์ ผู้ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่ านมิให้ ล้มลง
และทรงนําท่ านให้ ต#ังอยู่จําเพาะสง่ าราศีของพระองค์โดยปราศจากตําหนิ และมีความร่ าเริงยินดี
อย่ างเหลือล้น 25 สง่ าราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมีแด่ พระเจ้ าผู้ทรง
พระปัญญาแต่ เพียงพระองค์ เดียว พระผู้ช่วยให้ รอดของเรา ทั#งปัจจุบนั กาล และในกาลต่ อๆไป
เป็ นนิตย์ เอเมน”
สรรเสริ ญพระเจ้า พระองค์ทรงสามารถ “คุม้ ครองรักษาท่านมิให้ลม้ ” คําที9แปลว่า
คุม้ ครองรักษา (กรี ก:ฟูลาซโซ) มีความหมายว่า “พิทกั ษ์รักษา” เมื9อพระองค์ทรงพิทกั ษ์รักษา
ความรอดของเราไว้ เราก็ไม่มีวนั หล่นไปจากความรอดนั*น เราไม่ใช่ผทู ้ ี9รักตัวเราไว้ให้ปลอดภัย
ในพระคริ สต์ แต่เป็ นพระองค์ต่างหากที9รักษาเราไว้ พระองค์ยงั ทรงสามารถรักษาเราไว้ไม่ให้ลม้
ลงในความบาปและความผิดพลาดอีกด้วย
นอกจากนี* พระองค์ยงั ทรงสามารถ “นําท่านให้ต* งั อยูจ่ าํ เพาะสง่าราศีของพระองค์โดย
ปราศจากตําหนิ” คําที9แปลว่า นําให้ ต#ังอยู่จําเพาะ (กรี ก:ฮิ สเตมิ) แปลตรงตัวว่า “ยืน” ในพระ
คริ สต์ เราจึงมีที9ยนื ต่อเบื*องพระพักตร์พระเจ้า นอกจากนี* การยืนดังกล่าวยัง “ปราศจากตําหนิ”
ด้วย ถึงแม้วา่ เรายังมีและจะมีความบาปเข้ามาในชีวติ ของเราหลังจากที9เราได้รับความรอดแล้ว
ก็ตาม แต่ที9ยนื ของเราก็อยูใ่ นพระเยซูคริ สต์ ในพระองค์ พระเจ้าทรงเห็นเราว่าปราศจากตําหนิ
ด้วยเหตุน* ี พระองค์จึงจะให้เรายืนอยู่ “จําเพาะสง่าราศีของพระองค์โดยปราศจากตําหนิ และมี
ความร่ าเริ งยินดีอย่างเหลือล้น” แน่นอน จะมีความร่ าเริ งยินดีเมื9อวันหนึ9งเราได้ยนื อยูต่ ่อเบื*อง
พระพักตร์พระองค์โดยสวมความชอบธรรมของพระเยซูคริ สต์
“แด่พระเจ้าผูท้ รงพระปัญญาแต่เพียงพระองค์เดียว พระผูช้ ่วยให้รอดของเรา” ผูท้ รงให้
เรามีที9ยนื แบบนั*น ยูดาสก็ทูลขอ “สง่าราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพ ทั*ง
ปั จจุบนั กาล และในกาลต่อๆไปเป็ นนิตย์” น่าสนใจตรงที9วา่ พระเจ้าทรงถูกเรี ยกว่า พระผูช้ ่วยให้
รอดของเรา เหมือนกับที9พระเยซูทรงถูกเรี ยก ดู ทิตสั 2:13 ยูดาสทูลขอสง่าราศี อานุภาพ การ

ครอบครอง และศักดานุภาพไม่เพียงในชัว9 ชีวติ ของท่านเท่านั*น แต่ตลอดไปเป็ นนิตย์ดว้ ย
จดหมายฝากที9รุนแรงฉบับนี*ปิดท้ายด้วยคําว่า เอเมน ขอให้เป็ นเช่นนั*น!

