
หนา 2485จดหมายของทานยูดาส
คํานํา

1ยูดาส ผู รับใชของพระเยซู
คริสต และเปนนองชายของ

ยากอบ เรียน คนทั้งหลายที่ทรง
ชําระตั้ งไว ใหบริสุทธิ์ โดยพระ
เจาพระบิดาและที่ทรงคุมครอง
รักษาไวในพระเยซูคริสต และ
ที่ทรงเรียกไวแลว
2ขอพระเมตตาคุณ   สันติสุข
และความรักจงเพ่ิมทวีย่ิงข้ึนแก
ทานทั้งหลายเถิด
คําเตือนใหคริสเตียนตอสู
อยางจริงจังเพื่อความเชื่อ

3ทานที่รักทั้งหลาย เมื่อขาพเจา
พากเพียรเขียนถึงทานทั้ งหลาย
ในเรื่ องเกี่ ยวกับความรอดสํา-
หรับคนทั่วไปนั้น ขาพเจาก็เห็น
วา ขาพเจาจําเปนตองเขียน
เตือนสติทานใหตอสู อยางจริง
จังเพ่ือความเชื่ อซึ่ งครั้ งหนึ่ งได
ทรงโปรดมอบไว แก วิ สุ ทธิ ชน
แลว
4 เพราะวามีบางคนได เล็ดลอด
เขามาอยางไมรูตัว ซึ่ งเปนผูที่
ถูกเล็งไวลวงหนามานานแลววา
จะได รั บการพิพากษาลงโทษ
อยางนี้ เปนคนอธรรม ที่ไดบิด
เบือนพระคุณของพระเจ าของ
เราไปเปนการกระทําความชั่วชา
ลามก และไดปฏิเสธพระเจาคือ
องคพระผู เปนเจาแตเพียงพระ

องคเดียว และพระเยซูคริสต
องคพระผูเปนเจาของเรา

ตัวอยางของความชั่วราย
ท่ีตองรับการพิพากษา

ลงโทษ
5ถึงแมวาทานเคยรูเร่ืองเหลานี้
มาแลวก็ตาม ขาพเจาก็ยัง
ปรารถนาใหทานทั้ งหลายระลึก
วา องคพระผู เปนเจาไดทรง
โปรดชวยใหพลไพรนั้นรอดจาก
แผนดินอียิปตแลว  ภายหลัง
พระองคไดทรงทําลายคนเหลา
นั้นที่ไมเชื่อพระองคเสีย
6และเหล าทู ตสวรรค ที่ ไม ได
รักษาเทวสภาพของตน แตได
ละทิ้ งถิ่ นฐานของตนนั้น พระ
องค ก็ ได ทรงจองจําไว ด วยโซ
ตรวนอันเปนนิรันดร ขังไวในที่
มืดจนกวาจะถึงการพิพากษาใน
วันสําคัญย่ิงนั้น
7 เชนเดียวกับเมืองโสโดมและ
เมื องโกโมราหและเมื องที่ อยู
รอบๆนั้นที่ ไดหลงตัวไปกับการ
ผิดประเวณี และมัวเมาในกาม-
วิตถาร  ก็ไดทรงบัญญัติไวเปน
ตัวอยางของการที่ จะตองไดรับ
พระอาชญาในไฟนิรันดร

ผูสอนเทียมเท็จ
8 เชนเดียวกัน คนเพอฝนแต
เร่ื องสกปรกโสโครกเหลานี้ ได
กระทําให เนื้ อหนั งเปนมลทิน
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(3) ฟป 1:27; ทต 1:4 (5) อพย 12:51; 1 คร 10:5-10; ฮบ 3:16
(7) ปฐก 19:24; 2 ปต 2:6 (8) อพย 22:28; 2 ปต 2:10

 65_jde.pub 
 page 1

 Friday, December 09, 2005 15:05 



หนา 2486
ดูหมิ่นผูมีอํานาจ และพูดจาให
รายตอผูมีบรรดาศักดิ์
9ฝายอัครเทวทูตาธิบดีมีคาเอล
ครั้นเมื่ อทานโตเถียงกับพญา-
มารเรื่ องศพของโมเสส ทาน
เองก็ยังไมบังอาจตั้งขอกลาวหา
อยางเยยหยันตอมารเลย ไดแต
เพียงกลาววา "ขอใหองคพระผู
เปนเจาทรงหามเจาเถิด"
10 แตวาคนเหลานี้พูดใหรายถึง
สิ่งที่เขาเองไมรู จัก    แตได
กระทําตามสิ่ งที่ตนเองรู จักตาม
สัญชาตญาณ เหมือนสัตว
เดียรัจฉานที่ ไมมีความคิด เขา
ไดกระทําใหตนเองเสื่ อมทราม
ไปดวยการนั้น
11 วิบัติจงมีแกเขา เพราะเขาได
ดําเนินในทางของคาอิน และได
ว่ิ งพลานไปตามความผิดพลาด
ของบาลาอัมเพราะเห็นแกสิน
จาง และไดพินาศไปในการกบฏ
อยางโคราห
12 คนเหล านี้ เป นรอยด างใน
การประชุมเลี้ ยงผูกรักของทาน
ทั้งหลาย ขณะเขารวมการเลี้ยง
กับทาน เขาเลี้ยงแตตนเองโดย
ไมเกรงกลัวเลย เขาเปนเมฆ
ที่ ปราศจากน้ําที่ ถูกพัดลอยไป
ตามลม เปนตนไมที่ผลของมัน
เหี่ ยวแหงไปจึงไมมีผลอยู เลย
และตายมาสองหนแลว เพราะ
ถูกถอนออกทั้งราก

13 เปนคลื่ นที่ บ าคลั่ งในมหา
สมุทร ที่ซัดฟองของความบัดสี
ของตนเองขึ้นมา เขาเปนดาวที่
ลอยลับไป เปนผูที่ ตกอยู ใน
ความมืดทึบตลอดกาล
14 เอโนคคนที่ เจ็ดนับแตอาดัม
ไดพยากรณถึ งคนเหล านี้ ด วย
วา "ดูเถิด องคพระผูเปนเจาได
เสด็จมาพรอมกับพวกวิสุทธิชน
ของพระองคหลายหมื่น
15 เพ่ื อทรงพิพากษาปรับโทษ
คนทั้ งปวง และทรงกระทําให
ทุรชนทั้ งปวงรู สึกตัวถึงการอ-
ธรรมที่ เขาไดกระทําดวยใจชั่ ว
และรู สึกตัวถึงการหยาบชาทั้ ง
หมดที่ทุรชนคนบาปเหลานั้นได
กลาวรายตอพระองค"
16 คนเหล านี้ มั กเป นคนบ น
เปนคนโพนทะนา เปนคนดํา-
เนิ นตามตัณหาอั นชั่ วของตั ว
และปากเขากล าวคําโอ อวด
ตางๆ เปนคนยกยอผู อื่ นเพ่ือ
หวังประโยชนของตน
17 แตวาทานที่รักทั้งหลาย ทาน
จงระลึกถึงคําพยากรณเมื่อกอน
ของเหลาอัครสาวกของพระเยซู
คริสต องคพระผูเปนเจาของเรา
ที่ไดกลาวไว
18 คือวา พวกอัครสาวกนั้นได
บอกทานทั้ งหลายวา "ในสมัย
สุ ดท ายจะมี คนเยาะเย ยบั ง-
เกิดข้ึน เขาเปนคนที่ดําเนินตาม

ยูดาส 1
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หนา 2487 ยูดาส 1
ตัณหาอันชั่วของตัว"
19 คนเหล านี้ คือคนที่ แยกตัว
ออกมาและประพฤติ ตั วตาม
โลกียวิสัย และปราศจากพระ
วิญญาณ

ทรงบัญชาใหอธิษฐาน
และเปนพยาน

20 แตทานทั้ งหลายผู เปนที่ รัก
จงก อสร างตั วของท านข้ึ นบน
ความเชื่ออันบริสุทธิ์ ย่ิงของทาน
โดยการอธิษฐานดวยพระวิญ-
ญาณบริสุทธิ์
21 จงรักษาตัวไวในความรักของ
พระเจา คอยพระกรุณาของพระ
เยซูคริสตองคพระผู เปนเจาของ
เราจนถึงชีวิตนิรันดร
22 และจงแสดงความเมตตาตอ
บางคน โดยรูความตางกัน

23 และจงชวยคนอื่ นๆใหรอด
โดยความกลั วด วยการฉุดเขา
ออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง
แมแตเสื้อผาที่ เปรอะเปอนดวย
เนื้อหนังเถิด
24 บั ดนี้ แด พระองค ผู ทรง
สามารถคุมครองรักษาทานมิให
ลมลง และทรงนําทานใหตั้งอยู
จําเพาะสงาราศีของพระองคโดย
ปราศจากตําหนิ และมีความรา
เริงยินดีอยางเหลือลน
25 สงาราศี พระอานุภาพ การ
ครอบครอง และศักดานุภาพจง
มีแดพระเจ าผู ทรงพระปญญา
แตเพียงพระองคเดียว พระผู
ชวยใหรอดของเรา ทั้งปจจุบัน-
กาล และในกาลตอๆไปเปน
นิตย เอเมน
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