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ಯೂದನು
ಬರೆದ ಪತ್ರ

1 ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕನೂ ಾಕೋಬನ ಸಹೋದರನೂ
ಆಗಿರುವ ಯೂದನು ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಪಿ್ರಯ ಾದವರಿಗೂ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಸುರ ತ ಾಗಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ ಬರೆಯವ ಪತ್ರ.

2ನಿಮಗೆ ಕರುಣೆ, ಾಂತಿಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ ಹೆಚಾ್ಚಗಲಿ.

ತಪು ್ಪ ಾಡಿದ ಜನರನು್ನ ದೇವರು ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ
3 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳು್ಳವ ರಕ್ಷಣೆಯನು್ನ

ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯಬೇಕೆಂದು ಾನು ಬಹಳ ಾಗಿ ಇಚಿ್ಛಸಿದೆ್ದನು.
ಆದರೆ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಷಯದ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆಯುವುದು
ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ದೇವರು ತನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ
ನಂಬಿಕೆ ಾಗಿನೀವುಪ್ರ ಾಸಪಟು್ಟ ಹೋ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಲು ಇಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ

ಒಂದೇಸಲ ದಯ ಾಲಿಸಿದನು. ಅದು ಸವರ್ ಾಲಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. 4 ಕೆಲವು ಜನರು ರಹಸ್ಯ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರಿ ಾಗುವ ದಂಡನೆಯ ಕುರಿತು ಬಹು ಾಲದ
ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಬರೆದಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಾಪಕೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ನಮ್ಮ ದೇವರ ಕೃಪೆಯನು್ನ ನೆವ ಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ನಮ್ಮ
ಒಬ್ಬನೇ ಒಡೆಯ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸದವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

5 ನೀವು ಈ ಾಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಾನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲಿಚಿ್ಛಸುತೆ್ತೕನೆ.
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ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ ಜನರನು್ನ ಈಜಿಪ್್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಂದು
ಅವರನು್ನ ರ ಸಿದನೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ತರು ಾಯ
ಪ್ರಭುವು ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಜನರೆಲ್ಲರನೂ್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದನು.
6 ದೇವದೂತರು ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ
ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದೆ ಸ್ವಂತ ಾಸ ಾ್ಥನವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಹೋದದ್ದನು್ನ
ನೆನಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭುವು ಈ ದೇವದೂತರನು್ನ
ಅಂಧ ಾರದಲಿ್ಲಟ್ಟನು. ಅವರನು್ನ ಾಶ್ವತ ಾದ ಬೇಡಿಗಳಿಂದ
ಬಂಧಿಸ ಾಯಿತು. ಮ ಾದಿನದಂದು ಅವರಿಗೆ ತೀಪುರ್
ನೀಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆತನು ಅವರನು್ನ ಅಲಿ್ಲಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 7 ಸೊದೋಮ್
ಮತು್ತ ಗೊ ೕರ ನಗರಗಳನೂ್ನ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಪಟ್ಟಣಗಳನೂ್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಅವುಗಳೂ ಆ ದೇವದೂತರಂ ಾದವು.
ಆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳು ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಾಯರ್ಗಳು
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವರು ನಿತ್ಯ ಾದ ಬೆಂಕಿಯ ದಂಡನೆಯಿಂದ
ಸಂಕಟಪಡುವರು. ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಂಡನೆಯು ನಮಗೊಂದು
ದೃ ಾ್ಟಂತ ಾಗಿದೆ.

8 ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ
ರೀತಿ ಾಗುವುದು. ಅವರ ಕನಸುಗಳೇ ಅವರಿಗೆ
ಾಗರ್ದಶಿರ್ ಾಗಿವೆ. ಅವರು ಾಪಗಳಿಂದಲೇ ತಮ್ನನು್ನ

ಮಲಿನ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ಪ್ರಭುವಿನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ತಿರಸ ್ಕರಿಸು ಾ್ತರೆ; ಪ್ರ ಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ದೇವದೂತರ ವಿರುದ್ಧ
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಹೇಳು ಾ್ತರೆ. 9ಪ್ರ ಾನ ದೇವದೂತ ಾದ ಮಿ ಾಯೇಲನೂ
ಸಹ ಹೀಗೆ ಾಡಲಿಲ್ಲ. ೕಶೆಯ ದೇಹವು ಾರಿಗೆ
ಸೇರಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಮಿ ಾಯೇಲನು ಸೈ ಾನನ ಬಗೆ್ಗ ದೂಷಣೆ
ಾಡಲು ಧೈಯರ್ಗೊಳ್ಳದೆ, “ಪ್ರಭುವು ನಿನ್ನನು್ನ ದಂಡಿಸು ಾ್ತನೆ”

ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
10 ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಅಥರ್ ಾಗದ್ದನೂ್ನ ಟೀಕಿಸು ಾ್ತರೆ.

ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥರ್ ಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು
ವಿವೇಕಶೂನ್ಯ ಾ್ರಣಿಗಳಂತೆ ಸಹಜಪ್ರವೃತಿ್ತಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
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ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆಯೇ ಹೊರತು ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ
ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳೇ ಅವರನು್ನ ಾಶ ಾಡುತ್ತವೆ.
11 ಅವರಿಗೆ ದುಗರ್ತಿ ಾಗುವುದು. ಈ ಜನರು ಾಯಿನನ
ಾಗರ್ವನು್ನ ಅನುಸರಿಸು ಾ್ತರೆ. ಇವರು ದ್ರವ್ಯ ಸಂ ಾದನೆ ಾಗಿ,

ಬಿ ಾಮನತಪು ್ಪ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ನಡೆಯಲು ತಮ್ಮನೆ್ನೕ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ.
ಕೋರಹನು ಾಡಿದಂತೆ ಈ ಜನರೂ ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ
ಹೋ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಕೋರಹನಂತೆ ಾಶ ಾಗು ಾ್ತರೆ.

12 ನಿಮ್ಮ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಯ ಭೋಜನದಲಿ್ಲ ಈ ಜನರು
ಮುಳುಗಿಹೋದ ಬಂಡೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ
ತೆಯಲಿ್ಲ ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಚಿಂತಿಸುವ

ಕುರುಬ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರು ನೀರಿಲ್ಲದ ೕಡಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ.
ಾಳಿಯು ಆ ೕಡಗಳನು್ನ ಬಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು.
ಅವರು ಾಲಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಫಲಬಿಡದ ಮತು್ತ ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತು್ತಬಂದು
ಉರುಳಿಹೋದ ಮರಗಳಿಂತಿ ಾ್ದರೆ. 13 ಇವರು ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲನ
ಭೀಕರ ಾದ ಅಲೆಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಈ ಅಲೆಗಳು ನೊರೆಯನು್ನ
ಾರುವಂತೆ ಇವರು ಾಚಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಳನು್ನ ಾಡು ಾ್ತರೆ.
ಈ ಜನರು ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಅಲೆಯುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಇವರಿ ಾಗಿ
ಾಶ್ವತ ಾದ ಾಗರ್ತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಾದಿರಿಸ ಾಗಿದೆ.
14 ಆ ಾಮನ ಏಳನೆಯ ತಲೆ ಾರಿನವ ಾದ ಹನೋಕನು ಈ

ಜನರನು್ನ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾ್ದನೆ: “ಇಗೋ, ಪ್ರಭುವು ತನ್ನ
ಲ ಾಂತರ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೂತರೊಂದಿಗೆ ಬರುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 15 ಪ್ರಭುವು
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸು ಾ್ತನೆ. ಭಕಿ್ತಹೀನರು ತನಗೆ
ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಾಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದುಷ ್ಕ ೃತ್ಯಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಾಪಿಷ್ಠರು
ತನಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾಗಿ ಆಡಿದ ಎ ಾ್ಲ ದೂಷಣೆಗಳನು್ನ ಖಂಡಿಸಲು ಆತನು
ಬರು ಾ್ತನೆ.”

16 ಈ ದುಬೋರ್ಧಕ ಾದರೋ ಗುಣುಗುಟು್ಟವವರೂ
ತಪು ್ಪ ಹುಡುಕುವವರೂ ದು ಾಶೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಾದವರೂ
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ಬ ಾಯಿಕೊಚು್ಚವವರೂ ಸ್ವಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಮುಖಸು್ತತಿ
ಾಡುವವರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆಮತು್ತ ಾಡಬೇ ಾದ ಾಯರ್ಗಳು
17 ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ

ಅ ಸ್ತಲರು ಮುಂಚೆ ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನು್ನ ನೆನಪು
ಾಡಿಕೊಳಿ್ಳ. 18ಅ ಸ್ತಲರು ನಿಮಗೆ, “ಅಂತ್ಯ ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ

ಕುರಿತು ನಗುವ ಜನರಿರು ಾ್ತರೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಜನರು
ತಮ್ಮ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾದ ಮತು್ತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಾದವುಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಾಡುವವ ಾಗಿರು ಾ್ತರೆ. 19ಈ ಜನರು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭೇದವನು್ನ

ಹುಟಿ್ಟಸು ಾ್ತರೆ. ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಾಪಸ್ವ ಾವದ ಅಪೇ ಯಂತೆ
ಾತ್ರ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಅವರಲಿ್ಲ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಲ್ಲ.
20 ಆದರೆ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧ

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮಭರಿತ ಾಗಿ
ಾ್ರಥಿರ್ಸಿರಿ. 21 ದೇವರ ಪಿ್ರೕತಿಯಲಿ್ಲ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ನಿತ್ಯಜೀವವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕರುಣೆಯನೆ್ನೕ
ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರಿ.

22 ಸಂದೇಹವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿ. 23 ಇತರ ಜನರನು್ನ
ರ ಸಿ. ಆ ಜನರನು್ನ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹೊರಕೆ್ಕ ತನಿ್ನರಿ. ನೀವು
ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರು ಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಾಪಗಳಿಂದ
ಹೊಲ ಾಗಿರುವ ಅವರ ಬಟೆ್ಟಗಳನು್ನ ಸಹ ದೆ್ವೕಷಿಸಿರಿ.

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿರಿ
24 ಆತನು (ದೇವರು) ಬಲ ಾಲಿ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಬೀಳದಂತೆ

ಆತನು ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಬಲ್ಲನು. ಆತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ
ತಪೂ್ಪ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಾಡಿ, ತನ್ನ ಮಹಿ ಾ ಸನಿ್ನಧಿಗೆ ತರುವುದಕೂ್ಕ
ನಿಮಗೆ ಮ ಾಸಂತೋಷವನು್ನ ಕೊಡುವುದಕೂ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
25 ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದೇವರು. ನಮ್ಮನು್ನ ರ ಸು ಾತನು ಆತನೊಬ್ಬನೇ.
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ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಾಗೆ ಈಗಲೂ ಾ ಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರ ಾವ, ಮಹತ್ವ, ಆಧಿಪತ್ಯ ಮತು್ತ
ಅಧಿ ಾರಗಳು ಇರಲಿ. ಆಮೆನ್.
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