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యూదారాసిన పతిక
గంథకర
రచయిత తనను “యేసు కీసుత్ దాసుడును, యాకోబు

సహోదరుడును” (1:1) అని పరిచయం చేసుకుంటునాన్డు. ఇతడు
బహ శా యోహాను 14:22 లో అపోసత్లుడిగా చెపిప్న వాడు అయి
ఉండవచుచ్. సాధారణంగా ఇతనిన్ యేసు పభువు తముమ్డుగా
భావిసాత్ రు. మొదటోల్ ఇతడు అవిశావ్సి (యోహాను 7:5). అయితే
తరువాతి కాలంలో తన తలిల్తో కలిసి మేడ గదిలోనూ, ఇతర
శిషుయ్లతో కూడాయేసు ఆరోహణం సమయంలోఉనాన్డు.

రచనా కాలం, పదేశం
సుమారు కీ. శ. 70 - 80
యూదా ఈ పతిక ఎకక్డి నుంచి రాశాడనే దానికి అలెగాజ్ ండియా

నుంచి రోమ్ వరకూ వివిధ పదేశాలు చెబుతారు.
సీవ్కర
“దేవుని యందు పేమింపబడి యేసు కీసుత్ నందు భదము

చేయబడి పిలువబడిన వారు” (1:1) అని పేరొక్నన్ వారు అంటే
ర్సత్వులందరూ అనన్ అరథ్మే వసుత్ ంది. అయినపప్టికీ కపట
బోధకులకు ఇతడు ఇసుత్ నన్ సందేశానిన్ చూసేత్ ఏదో ఒక గుంపును
గాక కపట బోధకులందరినీ దృషిట్లో పెటుట్ కుని యూదా ఈ పతిక
రాశాడు అనిపిసుత్ ంది.

పయోజనం
దురోబ్ధను వయ్తిరేకిసూత్ విశావ్సంలో బలంగా నిలబడుతూ

అసత్మానం జాగతత్గా మెలుగుతూ ఉండవలసిన ఆవశయ్కతను
చెపప్డానికి యూదా ఈ పతిక రాశాడు. అంతటా ర్సత్వులను
కియాపూరవ్క జీవితానికి పురిగొలుప్తునాన్డు. కపట బోధల
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పమాదానిన్ పసిగటిట్ తమను తాము భదపరచుకోవాలని
కోరుతునాన్డు. ఇపప్టికే మోసపోయిన వారిని వారు తిరిగి
సంపాదించాలి. ర్సత్వులు దేవుని శికష్ వసుత్ ందనే భయం లేకుండా
తమ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ గా చెయయ్వచుచ్ అని బోధించే భకిహిన
బోధకులకు వయ్తిరేకంగాయూదారాసుత్ నాన్డు.

ముఖాయ్ంశం
విశావ్సం కోసం పోరాటం.

విభాగాలు
1. పరిచయం— 1:1, 2
2. కపట బోధకుల గతి— 1:3-16
3. కీసుత్ విశావ్సులకు పోతాస్హం— 1:17-25

పరిచయం
1 తండి అయిన దేవుని పిలుపును, పేమను పొంది, యేసు

కీసుత్ దావ్రా భదంగా ఉనన్వారికి యేసు కీసుత్ సేవకుడు, యాకోబు
సోదరుడు అయినయూదా రాసుత్ నన్ది. 2 దయ, శాంతి, పేమ మీకు
సమృదిధ్గా కలుగు గాక.

పతిక రాసిన సందరభ్ం-భషట్తవ్ం
3 పియులారా, మనకందరికీ చెందిన రకష్ణ గురించి మీకు

రాయాలనే ఆసకి నాకు ఎకుక్వగా ఉనాన్, పవితులకు దేవుడు
ఒకక్సారే అపప్గించిన విశావ్సం నిమితత్ం పటుట్ దలతో పోరాడాలని
పోతస్హిసూత్ , రాయవలసి వచిచ్ంది. 4 ఎందుకంటే కొంతమంది
దొంగచాటుగా వచిచ్ దేవుని కృపను ంగిక అవినీతికి వీలుగామారిచ్,
మన ఏ క యజమాని, పభు న కీసుత్ ను నిరాకరిసుత్ నాన్రు. వీళ ళ్
భకిహీనులు, శికష్కు పాతులనిముందే రాసి ఉంది.

భషట్తవ్ం ఉదాహరణలు
5ఈసంగతులుమీకుముందే తెలుసు. అయినాకొనిన్ సంగతులు

మీకు గురు చేయాలని ఆశిసుత్ నాన్ను. పభువు ఐగుపు నుండి ఒక
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జనాంగానిన్ ర ంచాడు. కానీ నమమ్నివారిని ఆయన ఆ తరువాత
నాశనం చేశాడు. 6 తమ సాథ్ నం నిలుపుకోని దూతలు, తమకు
ఏరప్రచిన నివాస సథ్లాలను విడిచిపెటాట్ రు. దేవుడు వారిని చీకటిలో
నితయ్ సంకెళళ్తో బంధించిమహా తీరుప్ రోజు కోసం ఉంచాడు.

7 అదే విధంగా, సొదొమ గొమొరా, వాటి చుటూట్ ఉనన్
పటట్ణాలవారు జారతావ్నికీ, అసహజ న ంగిక కోరికలకూ
తమను తాము అపప్గించుకునాన్రు. వారు శాశవ్త అగిన్కి గు
శికష్ అనుభవించి, ఉదాహరణగా నిలిచారు.

భషట్ బోధకుల వరణ్న
8 అదే విధంగా, కలలు కనే వీరు ఒక పు తమ శరీరాలను

అపవితం చేసుకుంటునాన్రు. పభుతావ్నిన్ నిరాకరిసూత్ దేవుని
మహిమ రూపులను గురించి చెడుగా చెబుతునాన్రు. 9 అయితే,
పధాన దూత మిఖాయేలు తానుతో వయ్తిరేకించి మోషే శరీరానిన్
గూరిచ్ వాదిసూత్ ఉనన్పుప్డు, అవమానకరంగా మాటాల్ డలేదు,
వాడిమీద నేరం మోపడానికి తెగించలేదు. “పభువు నినున్ గదిద్ంచు
గాక”అనాన్డు. 10కానివీరు,తమకు అరథ్ం కానివాటినిదూషిసాత్ రు.
తెలివిలేని జంతువులాల్ గా పకృతి సిదధ్ంగా తెలుసుకోగలిగే వాటివలేల్
తమను తాము నాశనం చేసుకుంటునాన్రు. 11 వీరికి బాధ! వీరు
కయీను మారగ్ంలో నడుసుత్ నాన్రు. జీతం కోసం బిలాము దోషంలో
పడిపోయారు. కోరహ తిరుగుబాటులో నశించిపోయారు.

12 వీరు సిగుగ్ లేకుండా విందులోల్ మీతో భోజనం చేసూత్ , తమను
తాము బాగా పోషించుకుంటూ, నీటిలో దాగిన బండలాల్ ఉనాన్రు.
వీరు గాలిలో ఎగిరే నీళ ళ్లేని మేఘాలు. ఆకు రాలే కాలంలో
పళ ళ్ లేకుండా రెండు సారుల్ చచిచ్ వేళళ్తో సహా పెళళ్గించిన
చెటల్లాంటివారు. 13 సముదంలోని అలల నురగలాగా వారి సొంత
అవమానం ఉంటుంది. వీరు దికుక్ తెలియక తిరుగుతునన్ చుకక్లాల్
ఉనాన్రు. శాశవ్త గాడాంధకారం వారికోసం సిదధ్ంగా ఉంది.
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14 ఆదాము నుండి ఏడవవా న హనోకు కూడా వీరిని గూరిచ్
పవచిసూత్ ఇలా అనాన్డు. “వినండి, పభువు వేవేలమంది
పవితులతో కలిసి వసుత్ నాన్డు. 15 వారిలో భకి లేనివారు
భకిహీన మారగ్ంలో చేసిన భకిహీన కారాయ్లనిన్టి గురించీ నేరం
రుజువు చేయడానికి, భకిలేని పాపులు తనకు వయ్తిరేకంగా చెపిప్న
కఠిన న మాటలనిన్టి గురించీ అందరికీ తీరుప్ తీరచ్డానికి ఆయన
వసుత్ నాన్డు.” 16 వారు తమ దురాశలను బటిట్ నడచుకుంటూ,
లాభం కోసం మనుషులను పొగుడుతూ, తమకు ఉనన్ సిథ్తిని బటిట్
సణుగుతూ, ఫిరాయ్దులు చేసూత్ ఉంటారు.

17కాని పియులారా, అంతకు ముందు మన పభు నయేసు కీసుత్
అపొసత్లులు పలికినమాటలను గురు చేసుకోండి. 18చివరి కాలంలో
భకిలేని తమ ఆశలననుసరించి నడుచుకొంటూ ఉండే పరిహాసకులు
ఉంటారు అని అపొసత్లులు మీతో చెపాప్రు. 19వీరు సహజ సిదధ్ంగా
వాతమ్ లేని వారు. పకృతి సంబంధులు, భేదాలు కలిగించేవారు.
నిజ విశావ్సులకు ఆదరణ,వారికునన్ ఏడు బాధయ్తలు

20 కాని పియులారా, అతి పవిత న విశావ్సంలో ఎదుగుతూ,
పరిశుదాధ్ తమ్లోపారథ్న చేసూత్ 21మిమమ్లిన్మీరు దేవుని పేమలోభదం
చేసుకుంటూ శాశవ్త జీవానికి నడిపించే మన పభు న యేసు కీసుత్
దయ కోసం ఎదురు చూడండి. 22అనుమానంతో ఉనన్ కొంతమంది
పటల్ దయగా ఉండండి. 23 అగిన్లో నుండి లాగినటుట్ కొంతమందిని
ర ంచండి. ఇంకొంత మంది భయంతో కూడిన దయ చూపండి.
పాపంతో మలిన న దుసుత్ లను తం మీరు అసహియ్ంచుకోండి.
24మీరు తడబడకుండా భదం చేయడానికి ఆయన తనమహిమగల
సనిన్ధి ఎదుట మహా గొపప్ ఆనందంలోమిమమ్లిన్ మచచ్లేని వారుగా
ఉంచగలవాడు. 25 ఏ క దేవు న మన రకష్కునికి మన పభు న
యేసు కీసుత్ దావ్రా మహిమ, ఘనత, ఆధిపతయ్ం, శకి అపుప్డు,
ఇపుప్డు, ఎలల్పుప్డూ కలుగు గాక. ఆమెన్.
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