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บทที่ 20
ยูดา

วัตถุประสงค
เม่ือจบบทนี้ คุณจะสามารถทํ าสิ่งตอไปน้ี
-  บอกชื่อผูเขียนหนังสือยูดา
-  บอกวาหนังสือยูดาเขียนถึงใคร
-  บอกจุดประสงคของหนังสือยูดา
-  เขียนขอพระคัมภีรจากความทรงจํ า
-  ชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือยูดา

คํ านํ า

ผูเขียน ยูดา (นองชายของพระเยซู)
ถึงใคร ถึงครสิเตียนทุกคน แมวาผูอานโดยเฉพาะในขณะนั้นคือสมาชิกของคริสตจักรในปาเลส

ไตนและเอเซีย
จุดประสงค เพ่ือเตือนเร่ืองครูสอนเท็จ
ขอพระคัมภีรสํ าคัญ

“ทานที่รักทั้งหลาย  ขาพเจาไดตั้งใจจะเขียนถึงทานเร่ืองความรอดรวม
กัน แตขาพเจาเห็นวาจํ าเปนจะตองเขียนวิงวอนทานใหตอสูเพื่อหลักคํ าสอนที่
เชือ่กันอยู ที่ไดทรงโปรดมอบไวแกธรรมิกชนครั้งเดียวเปนพอนั้น”   ยูดา 1:3

หลกัการของชีวิตและการรับใช เราตองตื่นตัว ระวังครูสอนเท็จที่คืบคลานเขามาอยางไมรูตัว และนํ าผู
เชื่อออกหางจากความจริงแหงพระวจนะของพระเจา

บุคคลสํ าคัญ  ยูดา อัครเทวทูตาธบิดี (ทูตสวรรคผูยิ่งใหญ)  มิคาเอล  คายิน  บาลาอัม  โคราห  เอโนค

โครงราง
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ขอสังเกต
หนังสือยูดาไมมีการแบงเปนบทในพระคัมภีร ดังน้ันจึงใหขอพระคัมภีรไวในที่น้ี

I. คํ านํ า   คํ าทักทาย  :1-2
A. จากยูดา  :1

1. นองของยากอบ
2. ผูรับใชของพระเยซูคริสต

B. ถึงผูที่ :1
1. พระเจาทรงชํ าระใหบริสุทธิ์แลว
2. ทรงรักษาไวในพระคริสต
3. ทรงเรียก

II. จุดประสงค   :3
A. จุดประสงคด้ังเดิมคือ ความรอดรวมกัน
B. จุดประสงคที่ทบทวนใหมคือ วิงวอนใหตอสูเพ่ือความเชื่อ เพราะวามีคนแอบแฝงเขามาใน
คริสตจักร

III. ลกัษณะของ “คนเชนน้ัน”  (ครูสอนเท็จ)   :4
A. คบืคลานเขามาอยางไมรูตัว
B. กํ าหนดไวสํ าหรับการถูกลงโทษ
C. เปนคนอธรรม
D. ถือเอาพระคุณของพระเจามาทํ าความชั่วลามก
E. ปฏเิสธพระเยซูคริสต

IV. บนัทกึเหตุการณประวัติศาสตร 3 ครั้ง   :5-7
A. อิสราเอล  ครั้งหน่ึงไดรับความรอด  แตตอมาถูกทํ าลาย 5 (กันดารวิถี 13-14 และ
     1 โครินธ 10:5-10)
B. ทูตสวรรค จากถิ่นฐานครั้งแรกมา  ถูกจองจํ าไวดวยโซ   :6  (2 เปโตร 2:4)
C. โสโดมและโกโมราห ตัณหาและการลวงประเวณีจะตองถูกลงโทษโดยไฟ  :7 (ปฐมกาล 18-
19)

V. คํ าอธิบายถึงครูสอนเท็จ  8-10  (อธิบายตอไปจากขอ 4)
A. เปนคนเพอฝนสกปรก   :8
B. ทํ าใหเน้ือหนังเปนมลทิน   :8
C. ดูถูกอํ านาจผูปกครอง   :8

D. กลาวรายตอศักดิ์ศริิเทพ   8-10
1. ทตูสวรรคผูยิ่งใหญมิคาเอลยงัไมกลากลาวรายตอมาร   :9
2. คนเหลานี้กลาวรายตอสิ่งที่เขาไมรูจัก   :10

E. ทํ าใหถึงความหายนะ  :10
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VI. คํ าอธิบายถึงคนชั่วรายเหลานี้โดยใชตัวอยาง   :11
A. เขาประพฤติตามอยางคาอิน   ซ่ึงปฏิเสธไมเห็นวาโลหิตเปนสิ่งจํ าเปนสํ าหรับการไถโทษ
บาป  (ปฐมกาล 4)
B. ทํ าตามความผิดพลาดของบาลาอัม  คือใชเพ่ือประโยชนทางการเงิน   (กันดารวิถี  22-24)
C. พินาศไปในการกบฏอยางโคราหคือ ปฏิเสธอํ านาจผูนํ าที่พระเจาทรงแตงตั้ง  (กันดารวิถี 
16)

VII. คํ าอธิบายคนชั่วรายเหลานี้โดยใชคํ าเปรียบเทียบจากตัวอยางธรรมชาติ   :12-13
A. หินโสโครก ในงานเลี้ยงของทาน  :12
B. เมฆที่ไรน้ํ า สัญญามากแตไมใหอะไร   ถูกพัดไปมาทางโนนทางนี้ไดงาย   :12
C. เปนตนไมที่ตายแลว ปราศจากผล ไมมีรากหรือความมั่นคง  ตาย 2 ครั้งแลว ครั้งหน่ึงใน
ความบาป ครั้งที่สองในการหนาซื่อใจคด  :12
D. คลื่นรายแรง    ครึกโครม  หนวกหูแตไมสํ าเร็จสักสิ่งเดียว   :13
E. ดาวที่ออกนอกทาง มองดูสวางสดใส แตเตรียมไวสํ าหรับความมืด   :13

VIII. การพิพากษาในอนาคต   :14-15  (ปฐมกาล 5:18-24)
A. ผูสงสาร   เอโนค   :14
B. ขอความ  :15

1. ถกูพระเจาตัดสินพิพากษาพรอมกับธรรมิกชน  10,000 คน  :14
a) สํ าหรับการกระทํ าที่อธรรมทั้งหมดที่เขาทํ าลงไป   :15
b) สํ าหรับคํ าพูดหยาบชาที่เขาพูดตอสูพระองค   :15

IX. คํ าอธิบายถึงคนชั่วตอไป   :16
A. เปนคนบนพึมพัม
B. ชอบรองทุกขบนวา
C. เดินตามตัณหาของตนเอง
D. ปากพูดคํ าโออวด
E. ยกยอคนอ่ืน  เห็นวาบางคนดีกวาคนอื่นเพราะความมั่งมี  ตํ าแหนง  ฐานะ

X. จํ าไววา  พระเยซูทรงเตือนคนเหลานี้   :18-19
A. คนเยาะเยยจะมาในเวลาสุดทาย   :18
B. เขาจะประพฤติตามตัณหาชั่วของตน   :18
C. เขาจะแยกออกเปนกกๆ   :19
D. ประพฤติตามโลกียวิสัย   :19
E. เขาไมมีพระวิญญาณของพระเจา   :19

XI. มีแผนการ 4 ประการที่จะหลีกเลี่ยงการถูกลอลวงจากคนชั่วรายเหลานี้  :20-21
A. สรางตัวทานขึ้นบนหลักคํ าสอนแหงความเชื่อ
B. อธษิฐานในพระวิญญาณ  20
C. รักษาตัวไวในความรักของพระเจา   :21
D. รอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต   :21



การสํ ารวจพระคัมภีรข้ันพื้นฐานภาคที่ 2  บทที่ 20                  - 219 -

XII. การตอบสนองของเราตอคนชั่วรายเหลานี้   :22-23
A. ใหมีความรักในบางคน   :22

1. เห็นขอแตกตางระหวางผูที่ออนแอและผูที่ชั่วรายอยางตั้งใจ  ดูขอ 23
2. เกลียดแมแตเสื้อผาที่เปอนโลกียเน้ือหนัง

XIII. คํ าอวยพรลงทาย   :24-25
A. สิ่งที่พระองคกระทํ าแกเราขณะนี้คือ พระองคทรงสามารถรักษาเราจากการลมลง  :24
B. สิ่งที่พระองคจะทํ าตอไปคือ  เสนอเราใหปราศจากตํ าหนิ   :24

1. ตอหนาพระสิริของพระองค
2. ดวยความราเริงยินดีอยางลนพน

C. แดพระเจาพระผูชวยใหรอดพระองคเดียว  ปจจุบันและตลอดไป   :25
1. พระสิริ (พระเกียรติ)
2. ความยิ่งใหญ  (อานุภาพ)
3. การครอบครอง   (ไอศวรรย)
4. ศักดานุภาพ   (อํ านาจ)

ชื่อ                                       

บททดสอบตนเอง บทที่ 20

1. ใครเปนผูเขียนหนังสือยูดา

                                                                                                                         

2. จงบอกจุดประสงคของหนังสือยูดา
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3. หนังสือยูดาเขียนถึงใคร

                                                                                                                         
                                                                                                                         

4. จงชีใ้หเห็นหลักการของชีวิตและการรับใชของหนังสือยูดา

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

5. จงเขียนขอพระคัมภีรสํ าคัญของหนังสือยูดาจากความทรงจํ า

                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                                                                                                         

คํ าตอบบททดสอบ บทที่ 20

1. ยูดา

2. เพ่ือเตือนเร่ืองครูสอนเท็จ

3. ถึงครสิเตยีนทุกคน  แมวาผูอานโดยเฉพาะในขณะนั้นคือสมาชิกของคริสตจักรในปาเลสไตน
และเอเซีย

4. เราตองตื่นระวังครูสอนเท็จที่คืบคลานเขามาอยางไมรูตัวและนํ าผูเชื่อออกหางจากความจริงแหง
พระวจนะของพระเจา
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5. “ทานที่รักทั้งหลาย  ขาพเจาไดตั้งใจจะเขียนถึงทานเรื่องความรอดรวมกัน แตขาพเจาเห็นวาจํ า
เปนจะตองเขียนวิงวอนทานใหตอสูเพ่ือหลักคํ าสอนที่เชื่อกันอยู ที่ไดทรงโปรดมอบไวแกธรรมิก
ชนครั้งเดียวเปนพอนั้น”   ยูดา 1:3

เพื่อศึกษาตอไป

1. จงทํ ารายการของลักษณะของครูสอนเท็จที่บอกไวในหนังสือยูดา

2. จงศึกษาตัวอยางในพันธสญัญาเดิมที่ใหไวในยูดา  ดังน้ี
ชาวอิสราเอลไดรอดชีวิต แตตอมาถูกทํ าลาย  :  กันดารวิถี  13-14,  1โครินธ 10
:5-10,  ฮีบรู  3:7
ทตูสวรรคที่ตองละถิ่นฐานเดิมมา   :   2 เปโตร 2:4
โสโดมและโกโมราห   :  ปฐมกาล 18:1-19:24
คาอิน ปฐมกาล  4
บาลาอัม กันดารวิถี 22-24
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โคราห กันดารวิถี  16
เอโนค (ลํ าดับที่เจ็ดจากอาดัม)  ปฐมกาล 5:18

3. จงศกึษา ขอ 20-23 ในหนังสือยูดา และเขียนวิธีที่จะปองกันตัวเองจากครูสอนเท็จมาเปนขอๆ

4. จงศึกษาคํ าสั่งใน หนังสือยูดา
-  ตอสูเพ่ือหลักคํ าสอนที่เชื่อกัน   :3
-  จํ าคํ าสอนของอัครทูต  :17
-  สรางตัวเองขึ้นในความเชื่อ   :20
-  อธิษฐานในพระวิญญาณ   :20
-  คอยพระกรุณาของพระเยซู    :21
-  รักษาตัวในความรักของพระเจา   :21
-  ทํ าชีวิตใหเห็นความแตกตาง   :22
-  มีเมตตาตอผูอ่ืน   :22
-  ชวยผูอ่ืนใหรอดดวยความยํ าเกรงพระเจา   :23
-  ฉุดเขาออกมาจากไฟ  :23
-  รังเกียจเสื้อผาที่เปอนโลกีย

 5. คํ าสํ าคัญคํ าหนึ่งในยูดาคือ “อธรรม”  เขาใชเพ่ืออธิบายถึงคน ตัณหา  การกระทํ า  ผูทํ าบาป
คํ าพูด

6. สงัเกตดูความสัมพันธระหวาง  ยูดา  กับ  2 เปโตร ดังน้ี
ยูดา 2 เปโตร

                         4             2:l-3
                     6             2:4
                  7-l0             2:6-12
                    ll             2:l5
                 12-13             2:13-17
                    16             2:l8

l7-l8             3:l-3


