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യൂദാ
്രഗന്ഥകര് ത്താവ്
എഴുത്തുകാരൻ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും
യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ യൂദാ
എന്ന് പരിചയെപ്പടുത്തുന്നു േയാഹ. 14:22 ല ്
പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന അേപ്പാസ്തലന്മാരില ്
ഒരുവനായ യൂദാ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
സേഹാദരൻ എന്ന െപാതുേവ വിശ്വസിച്ച വരുന്നു
മുൻപ് താൻ അവിശ്വാസിയായിരുന്നു
(േയാഹ. 7:5), പിന്നീട് േയശുവിെന്റ
സ്വർഗ്ഗാേരാഹണത്തിനുേശഷം മാളികമുകളിൽ
കൂടിയിരുന്നവരിൽയൂദയും ഉണ്ടായിരുന്നു.
എഴുതെപ്പട്ടകാലഘട്ടവുംസ്ഥലവും
ഏകേദശംഎ.ഡി. 60-80.
രചന അലക്സാ്രണ്ടിയയിെലാ അെല്ലങ്കില ്
േറാമിേലാ വച്ചായിരിക്കുംഎന്നുകരുതെപ്പടുന്നു.
സ്വീകര ്ത്താവ്

“ൈദവത്താല ് വിശുദ്ധീകരിക്കെപ്പട്ട്
്രകിസ്തുവിൽ സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന
വിളിക്കെപ്പട്ടവര ്” എന്ന്രപേയാഗം ഇത് എല്ലാ
ൈ്രകസ്തവ ജനെത്തയും അതുേപാെല
ദുരുപേദശം ്രപസംഗിക്കുന്നവർക്കും
കൂടിയുള്ളതാണിത.്
ഉേദ്ദശം
ദുരുപേദശങ്ങെള ്രപതിേരാധിക്കുവാൻ
സഭ സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കണം എന്ന്
ഓർമെപ്പടുത്താൻ ഉള്ള ഒരുദ്യമം കൂടിയാണ്
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ഈ േലഖനം എല്ലായിടത്തുമുള്ള ൈ്രകസ്തവ
ജനെത്ത ശു്രശൂഷയ്ക്കായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുക
ദുരുപേദശത്താൽ നഷ്ടെപ്പട്ട േപായ
വെര തിരിെക െകാണ്ടുവരുവാൻ
വിശ്വാസികെള ൈധര്യെപ്പടുത്തുക, അതിൻെറ
അപകടെത്തക്കുറിച്ച് േബാധ്യമുള്ളവരായി
സ്വയം സൂക്ഷിക്കുവാന ് ്രപാപ്തരാക്കുക.
ൈദവ വിേരാധികളായ ഉപേദഷ്ടാക്കന്മാർ,
ൈ്രകസ്തവ ജനെത്ത അവര് ഇഷ്ടമുള്ളത്
്രപവർത്തിക്കുന്നവരും ൈദവ ശിക്ഷയിൽ
ഭയമില്ലാത്തവർ എന്നും വിമർശിച്ചതിെന യൂദാ
എതിര ്ക്കുന്നു.
്രപേമയം
വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി േപാരാടുക.

സംേക്ഷപം
1.ആമുഖം — 1:1, 2
2. ദുഷ്ടന്മാരുെട രീതികള ം അവരുെട
അന്ത്യവും. — 1:3-16

3. ്രകിസ്തുവിശ്വാസികെളൈധര്യെപ്പടുത്തുന്നു.
— 1:17-25

1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും
യാേക്കാബിെന്റ സേഹാദരനുമായ യൂദാ,
പിതാവായ ൈദവത്തിൽ സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട ം
േയശു്രകിസ്തുവിനായി സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ട ം
ഇരിക്കുന്നവരായ വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്ക്
എഴുതുന്നത:് 2 നിങ്ങൾക്ക് കരുണയും
സമാധാനവുംസ്േനഹവും വർദ്ധിക്കുമാറാകെട്ട.

3 ്രപിയേര, നമ്മുെട െപാതുവിലുള്ള
രക്ഷെയക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുവാൻ
സകല്രപയത്നവും െചയ്തുെകാണ്ടിരിക്കുേമ്പാൾ,
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വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരിക്കലായിട്ട്
ഭരേമല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി
േപാരാേടണ്ടതിന്നിങ്ങെള ്രപേബാധിപ്പിെച്ചഴുതുവാൻ
ആവശ്യം എന്ന് എനിക്ക് േതാന്നി. 4 നമ്മുെട
ൈദവത്തിെന്റ കൃപെയ ദുഷ്കാമവൃത്തിക്ക്
േഹതുവാക്കി ഏകനാഥനും നമ്മുെട
കർത്താവുമായ േയശു്രകിസ്തുവിെന
നിേഷധിക്കുന്ന അഭക്തരായ ചില മനുഷ്യർ
നുഴഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്നു; അവരുെട ഈ
ശിക്ഷാവിധി പണ്ടുതെന്ന തിരുെവഴുത്തില ്
എഴുതിയിരിക്കുന്നു.

5 നിങ്ങൾക്ക് സകലവും അറിയാെമങ്കിലും
നിങ്ങെള ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ
ഇച്ഛിക്കുന്നെതെന്തന്നാൽ: കർത്താവ്
ജനെത്ത മി്രസയീമിൽനിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ട ം
വിശ്വസിക്കാത്തവെര പിന്നേത്തതിൽ നശിപ്പിച്ച .
6 തങ്ങള െട വാഴ്ച കാത്തുെകാള്ളാെത
സ്വന്തവാസസ്ഥലം വിട്ട േപായ ദൂതന്മാെര
മഹാദിവസത്തിെന്റ വിധിക്കായി എേന്നക്കുമുള്ള
ചങ്ങലയിട്ട് അന്ധകാരത്തിൻ കീഴിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7അതുേപാെല െസാേദാമും
െഗാേമാറയും അതിന് ചുറ്റ മുള്ള പട്ടണങ്ങള ം
അവർക്ക് സമമായി വ്യഭിചാരത്തിലും
േഭാഗാസക്തിയിലുംനടന്നതിനാൽനിത്യാഗ്നിയുെട
ശിക്ഷാവിധി അനുഭവിച്ച െകാണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തമായി
കിടക്കുന്നു. 8 അങ്ങെന തെന്ന ഇവരും
സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി തങ്ങള െട ശരീരങ്ങെള
മലിനമാക്കുകയും ൈദവീകകര ്ത്തൃത്വെത്ത
തിരസ്കരിക്കുകയും ഉന്നതശക്തികെള
ദുഷിച്ച പറയുകയും െചയ്യന്നു. 9 എന്നാൽ
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്രപധാനദൂതനായ മീഖാേയൽ േമാെശയുെട
ശവശരീരെത്തക്കുറിച്ച് പിശാചിേനാട്
തർക്കിച്ച് വാദിക്കുേമ്പാൾ ഒരു ദൂഷണവിധി
ഉച്ചരിപ്പാൻ തുനിയാെത: ‘കർത്താവ് നിെന്ന
ഭത്സിക്കെട്ട’ എന്നു പറഞ്ഞേത ഉള്ള .
10 ഇവേരാ തങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത സകല
കാര്യങ്ങെളയും ദുഷിക്കുന്നു; ബുദ്ധിയില്ലാത്ത
മൃഗങ്ങേളേപ്പാെല സ്വാഭാവികമായി
മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾെകാണ്ട്
അവർ തങ്ങെളത്തെന്ന നശിപ്പിക്കുന്നു.
11 അവർക്ക് അേയ്യാ കഷ്ടം! അവർ
കയീെന്റ വഴിയിൽ നടക്കയും കൂലി െകാതിച്ച്
ബിെലയാമിെന്റ വഞ്ചനയിൽ തങ്ങെളത്തെന്ന
ഏല്പിക്കുകയും േകാരഹിെന്റ മത്സരത്തിൽ
നശിച്ച േപാകയും െചയ്യന്നു. 12ഇവർ നിങ്ങള െട
സ്േനഹസദ്യകളിൽ മറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന
പാറകൾ*; നിങ്ങേളാടുകൂെട വിരുന്നു
കഴിക്കുേമ്പാൾ ഭയംകൂടാെത ഭക്ഷിക്കുന്നവർ;
കാറ്റിൽ പാറിനടക്കുന്ന േമഘങ്ങൾ; ഫലം
ഉണങ്ങിേപ്പായും ഫലമില്ലാെതയും, രണ്ടു തവണ
ചത്തതും േവേരാെട പിഴുെതടുക്കെപ്പട്ടതുമായ
വൃക്ഷങ്ങൾ; 13സ്വന്തംനാണേക്കട്നുരച്ച തള്ളന്ന
െകാടിയ കടൽത്തിരകൾ; സദാകാലേത്തക്കും
അന്ധതമസ്സ് സൂക്ഷിച്ച െവച്ചിരിക്കുന്ന
വഴിെതറ്റി അലയുന്ന നക്ഷ്രതങ്ങൾ തെന്ന.
14 ആദാമിൽനിന്ന് ഏഴാംതലമുറക്കാരനായ
ഹാേനാക്കും ഇവെരക്കുറിച്ച:് 15 “ഇതാ
കർത്താവ് എല്ലാവെരയും വിധിപ്പാനും

* 1. 12 െവള്ളത്തിനടിയിലുള്ളഅപകടകരമായപാറകൾ.
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അവർ അഭക്തിേയാെട െചയ്ത
ഭക്തിവിരുദ്ധമായ സകല്രപവൃത്തികൾ
നിമിത്തവും, ഭക്തിെകട്ട പാപികൾ തെന്റ
േനെര പറഞ്ഞ സകല ്രകൂരവാക്കുകൾ
നിമിത്തവും, ഭക്തിെകട്ടവെര ഒെക്കയും
േബാധം വരുത്തുവാനും ആയിരമായിരം
വിശുദ്ധന്മാേരാടുകൂെട വന്നിരിക്കുന്നു” എന്ന്
്രപവചിച്ച . 16 അവർ പിറുപിറുപ്പ കാർ,
ആവലാതി പറയുന്നവർ, തങ്ങള െട
ദുരാ്രഗഹങ്ങള െട പുറെകനടക്കുന്നവർ,
വമ്പുപറയുന്നവർ, കാര്യസാദ്ധ്യത്തിനായി
മുഖസ്തുതി ്രപേയാഗിക്കുന്നവർ.

17 നിങ്ങേളാ, ്രപിയേര, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
മുൻപറഞ്ഞ വാക്കുകെള ഓർക്കുവിൻ.
18 അന്ത്യകാലത്ത് ഭക്തിെകട്ട േമാഹങ്ങെള
അനുസരിച്ച നടക്കുന്ന പരിഹാസികൾ
ഉണ്ടാകും എന്ന് അവർ നിങ്ങേളാട്
പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 19അവർ ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കുന്നവർ,
ലൗകികന്മാർ, ൈദവാത്മാവില്ലാത്തവർ.
20 നിങ്ങേളാ, ്രപിയമുള്ളവേര, നിങ്ങള െട
അതിവിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിൽ
നിങ്ങൾക്കുതെന്ന ആത്മികവർദ്ധന
വരുത്തിയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ്രപാർത്ഥിച്ച ം
21 നിത്യജീവനായിട്ട് നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ കരുണയ്ക്കായി
കാത്തിരുന്നുംെകാണ്ട് ൈദവസ്േനഹത്തിൽ
നിങ്ങെളത്തെന്ന സൂക്ഷിച്ച െകാള്ള വിൻ.
22 ചഞ്ചലെപ്പടുന്നവരായ ചിലേരാട് കരുണ
െചയ് വിൻ; 23 ജഡത്താൽ കറപിടിച്ച
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അങ്കിേപാലും െവറുത്തുെകാണ്ട് ചിലെര
ഭയേത്താെട തീയിൽനിന്നും വലിെച്ചടുത്ത്
രക്ഷിപ്പിൻ.

24 വീഴാതവണ്ണം നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ച,് അവെന്റ
മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി
മഹാസേന്താഷേത്താെട നിർത്തുവാൻ
കഴിയുന്നവന,് 25 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുെട രക്ഷിതാവായ
ഏകൈദവത്തിനുതെന്ന, സർവ്വകാലത്തിന്
മുമ്പും ഇേപ്പാഴും സദാകാലേത്താളവും
േതജസ്സ ം മഹിമയും ബലവും അധികാരവും
ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.ആേമൻ.
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