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യൂദാഎഴുതിയ േലഖനം
1 േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ ദാസനും
യാേക്കാബിെന്റസേഹാദരനുമായയൂദാ,

പിതാവായ ൈദവത്താൽ സ്േനഹിക്കെപ്പട്ട ം
േയശു്രകിസ്തുവിനായി*സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ട മിരിക്കുന്ന
വിളിക്കെപ്പട്ടവർക്ക്,†എഴുതുന്നത:്

2 നിങ്ങൾക്കു കരുണയും സമാധാനവും
സ്േനഹവുംസമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകുമാറാകെട്ട.

അഭക്തരുെട പാപവും അവർക്കുവരുന്ന
നാശവും

3 ്രപിയേര, നാം പങ്കാളികളായിരിക്കുന്ന
രക്ഷെയപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ
ഞാൻ അത്യന്തം ഉത്സാഹിച്ച
െകാണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ
ൈദവം വിശുദ്ധർക്ക് ഒരിക്കലായി
ഏൽപ്പിച്ചിട്ട ള്ള വിശ്വാസത്തിനുേവണ്ടി
അടരാടാൻ ്രപേബാധിപ്പിച്ച െകാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്
എഴുതാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതനായി.
4 കാരണം, നമ്മുെട ൈദവത്തിെന്റ
കൃപെയ അസാന്മാർഗികജീവിതത്തിനുള്ള
ഒരു ഉപാധിയായി ഉപേയാഗിക്കുകയും
നമ്മുെട ഏകാധിനാഥനും കർത്താവുമായ

* 1:1 അഥവാ, ്രകിസ്തുവിൽ † 1:1 അതായത്,ൈദവത്തിെന്റ
സ്വന്തംജനമായിത്തീർന്നവർക്ക്
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േയശു്രകിസ്തുവിെന നിേഷധിക്കുകയുംെചയ്യന്ന
അഭക്തരായ ചിലർ നിങ്ങള െടയിടയിൽ
നുഴഞ്ഞുകയറിയിരിക്കുന്നു. ഇവരുെട
ശിക്ഷാവിധി പണ്ടുതെന്നഎഴുതിയിരിക്കുന്നു.

5നിങ്ങൾഎല്ലാംഅറിഞ്ഞവെരങ്കിലും നിങ്ങെള
ഞാൻ ഓർമിപ്പിക്കാൻ ആ്രഗഹിക്കുന്നത,്
കർത്താവ് തെന്റ ജനെത്ത ഒരിക്കലായി
ഈജിപ്റ്റിൽനിന്ന് വിടുവിച്ചതിനുേശഷവും
വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കാതിരുന്നവെര
പിന്നീടു നശിപ്പിച്ച .‡ 6 ൈദവം ദൂതന്മാെര
ഏൽപ്പിച്ച അധികാരസീമയ്ക്കുള്ളിൽ
ഒതുങ്ങിനിൽക്കാെത തങ്ങള െട നിവാസസ്ഥാനം
ഉേപക്ഷിച്ച േപായ ദൂതന്മാെര ൈദവം
മഹാദിവസത്തിെല ന്യായവിധിക്കായി
നിത്യബന്ധനത്തിലാക്കി േഘാരാന്ധകാരത്തിൽ
സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 7 അേതവിധത്തിൽ,
െസാേദാമിലും െഗാേമാറായിലും ചുറ്റ മുള്ള
പട്ടണങ്ങളിലും ജീവിച്ചിരുന്നവർ ഹീനമായ
ൈലംഗിക അസാന്മാർഗികതയിൽ മുഴുകി
അസ്വാഭാവികമായ േഭാഗവിലാസത്തിൽ§
ജീവിച്ചതുമൂലം നിത്യാഗ്നിയുെട ശിക്ഷാവിധി
അനുഭവിച്ചത് ഇന്നുള്ളവർക്കും ഒരു
അപായസൂചനയായി നിലെകാള്ളന്നു.

8 ഇ്രപകാരംതെന്നയാണ് നിങ്ങള െട
ഇടയിൽ നുഴഞ്ഞുകയറിയവരും.
അവർ സ്വപ്നദർശികളായി ശരീരെത്ത
മലിനമാക്കുകയും അധികാരെത്ത
ധിക്കരിക്കുകയും സ്വർഗീയജീവികെള

‡ 1:5 അതായത്, ശാരീരികമരണം സംഭവിച്ച § 1:7 മൂ.ഭാ.
അന്യജഡം േമാഹിച്ച
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അധിേക്ഷപിക്കുകയുംെചയ്യന്നു. 9 എന്നാൽ
്രപധാന ദൂതനായ മീഖാേയൽേപാലും, േമാശയുെട
ശരീരെത്ത സംബന്ധിച്ച് പിശാചിേനാടു
തർക്കിച്ചേപ്പാൾ, “കർത്താവ് നിെന്ന ശാസിക്കെട്ട”
എന്നു പറഞ്ഞതല്ലാെത അവെനതിരായി
ന്യായവിധിനടത്തി ൈദവദൂഷണം െചയ്യാൻ
മുതിർന്നില്ല.* 10 എന്നാൽ ഇവരാകെട്ട,
വിേശഷബുദ്ധിയില്ലാെത ജന്മവാസനെകാണ്ടു
്രഗഹിക്കുന്ന മൃഗങ്ങെളേപ്പാെല, തങ്ങൾക്കു
്രഗഹിക്കാൻ ്രപയാസമുള്ളതിെനെയല്ലാം
ദുഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങെന ഇവർ
നശിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

11 ഇവർക്കു ഹാ കഷ്ടം! അവർ കയീെന്റ
വഴിയിൽ നടക്കുകയും,†‡ ്രപതിഫലം േമാഹിച്ച
ബിെലയാമിെന്റ വഞ്ചനയ്ക്ക§് സ്വയം
ഏൽപ്പിച്ച െകാടുക്കുകയും േകാരഹിെന്റ
മത്സരത്തിൽ*നശിച്ച േപാകുകയുംെചയ്യന്നു.

12 ഇവർ നിങ്ങള െട സ്േനഹവിരുന്നുകളിെല
കളങ്കങ്ങളാണ.് യാെതാരു ലജ്ജയുമില്ലാെത
തിന്നുകുടിച്ച മദിക്കുന്നവർ! സ്വന്തം
വിശപ്പ മാ്രതം തീർക്കുന്ന ഇടയന്മാർ! കാറ്റിൽ
പാറിേപ്പാകുന്ന, െവള്ളമില്ലാത്ത േമഘങ്ങൾ!
ഫലമില്ലാത്തതും പിഴുെതടുത്തതും രണ്ടുവട്ടം
ചത്തതുമായ ശരൽക്കാല വൃക്ഷങ്ങൾ! 13സ്വന്തം

* 1:9 ന്യായവിധി ൈദവത്തിെന്റമാ്രതം അധികാരപരിധിയിൽ
െപട്ടതാണ് അതു മെറ്റാരാൾ െചയ്യന്നത് ൈദവദൂഷണമാണ്.
† 1:11 സ്വസേഹാദരനായ ഹാേബലിെന്റ യാഗത്തിൽ ൈദവം
്രപസാദിച്ചതിൽ അസൂയമൂത്ത് െകാലെപ്പടുത്തിയത.് ‡ 1:11
ഉൽ. 4:3-8 § 1:11 സംഖ്യ. 22–24 * 1:11 സംഖ്യ. 16



യൂദാ 14-15 iv യൂദാ 18

നാണേക്കടിെന്റ നുരയും പതയും വമിച്ച്
അലറുന്ന കടൽത്തിരകൾ! െകാടുംതമസ്സിനായി
നിത്യം സൂക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന വ്രകഗതിയുള്ള
നക്ഷ്രതങ്ങൾ!

14-15 ആദാംമുതൽ ഏഴാമനായ
ഹാേനാക്കും ഇവെരക്കുറിച്ച് ഇങ്ങെന
്രപവചിച്ചിരിക്കുന്നു: “സകലെരയും
ന്യായംവിധിക്കാനും ൈദവഭയമില്ലാെത
െചയ്ത സകലതിന്മ്രപവൃത്തികെളക്കുറിച്ച ം
ഭക്തിെകട്ട പാപികൾ കർത്താവിെനതിേര
പറഞ്ഞ സകലനിഷ്ഠുര വചനങ്ങെളക്കുറിച്ച ം
അവർക്കു േബാധംവരുത്താനുമായി,
കർത്താവ് അവിടെത്ത ആയിരമായിരം
വിശുദ്ധേരാടുകൂടി ഇതാ വരുന്നു.”†
16 ഇവർ തങ്ങള െട അവസ്ഥെയക്കുറിച്ച്
എേപ്പാഴും പിറുപിറുക്കുന്നവരും േദാഷംമാ്രതം
കാണുന്നവരും സ്വന്തം ദുർേമാഹങ്ങെള
പിൻതുടരുന്നവരുമാണ.് തങ്ങെളക്കുറിച്ച് ഇവർ
െപാങ്ങച്ചം പറയുകയും കാര്യസാധ്യത്തിനായി
മുഖസ്തുതി ്രപേയാഗിക്കുകയുംെചയ്യന്നു.

സഹിഷ്ണുതയ്ക്കുള്ളആഹ്വാനം
17 നിങ്ങേളാ ്രപിയേര, നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ അെപ്പാസ്തലന്മാർ
മുന്നറിയിപ്പായിനിങ്ങേളാടുപറഞ്ഞസേന്ദശങ്ങൾ
ഓർക്കുക. 18 “അന്ത്യകാലത്തു ഭക്തിവിരുദ്ധമായ
സ്വന്തം േമാഹങ്ങെള പിൻതുടരുന്ന പരിഹാസകർ
ഉണ്ടാകും” എന്ന് അവർ നിങ്ങേളാടു

† 1:14-15 െയഹൂദരുെട പുസ്തകമായ ഹാേനാക്കിെന്റ ഒന്നാം
പുസ്തകത്തിൽനിന്നുള്ളഉദ്ധരണി.
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പറഞ്ഞുവേല്ലാ. 19 ലൗകികരും ൈദവാത്മാവ്
ഇല്ലാത്തവരുമായ ഇവരാണ് നിങ്ങള െടയിടയിൽ
ഭിന്നിപ്പ ണ്ടാക്കുന്നത.്

20 നിങ്ങേളാ ്രപിയേര, നിങ്ങള െട
അതിവിശുദ്ധവിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുതെന്ന
ആത്മികശാക്തീകരണം വരുത്തിയും
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ്രപാർഥിച്ച ം 21നിത്യജീവനായി,
നമ്മുെട കർത്താവായ േയശു്രകിസ്തുവിെന്റ
കരുണയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നും
ൈദവസ്േനഹത്തിൽ നിങ്ങെളത്തെന്ന
സൂക്ഷിക്കുക.

22 ചഞ്ചലമാനസേരാടു കരുണ കാണിക്കുക;
23 ചിലെര നിത്യാഗ്നിയിൽനിന്നു വലിെച്ചടുത്തു
രക്ഷിക്കുക; മറ്റ ചിലേരാട,് ജീവിതങ്ങെള‡
മലീമസമാക്കുന്ന അവരുെട പാപ്രപവൃത്തികെള
െവറുത്തുെകാണ്ട് അത്യധികം ഭയഭക്തിേയാെട
സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിെക്കാണ്ടു കരുണ
കാണിക്കുക.

ആശീർവാദം
24 വീഴാെത നിങ്ങെള സൂക്ഷിച്ച തെന്റ
േതജസ്സള്ള സന്നിധിയിൽ മഹാ ആനന്ദേത്താെട
കളങ്കമറ്റവരായി നിർത്താൻ കഴിവുള്ള
ൈദവത്തിന,് 25 നമ്മുെട കർത്താവായ
േയശു്രകിസ്തുവിലൂെട നമ്മുെട രക്ഷകനായ
ഏകൈദവത്തിനുതെന്ന, സർവകാലങ്ങൾക്ക്
മുമ്പും ഇേപ്പാഴും എേന്നക്കും േതജസ്സ ം മഹിമയും

‡ 1:23 മൂ.ഭാ. വസ്്രതെത്ത
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ബലവും ആധിപത്യവും ഉണ്ടായിരിക്കെട്ട!
ആേമൻ.



vii

Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020

Malayalam: Biblica®സ്വത്രന്തം സമകാലിക
മലയാളവിവർത്തനം 2020 (Bible) of India

copyright © 2021 Biblica, Inc.

Language: മലയാളം

Contributor: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-
ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this
license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 or send a letter
to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 
Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica®
trademark requires thewrittenpermission of Biblica, Inc. Under the terms
of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified
work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify
a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you
must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must
indicate what changes you have made and attribute the work as follows:
“The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com
and open.bible.”
Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work
as follows:
Biblica®സമകാലിക മലയാളസ്വത്രന്തവിവർത്തനം™
പകർപ്പവകാശം© 1997, 2005, 2017, 2020 Biblica, Inc.
Biblica® Open Malayalam Contemporary Version™
Copyright © 1997, 2005, 2017, 2020 by Biblica, Inc.
Biblica®എന്നത് അേമരിക്കന് ഐക്യനാടുകള െട (USA) േപറ്റന്റ ് ആന്റ ്
േ്രടഡ ്മാര് ക്ക്ഓഫീസില് Biblica, Inc.നാല് രജിസ്റ് റര് െചയ്യെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു.
അനുവാദേത്താടുകൂടി ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്നു.
“Biblica” is a trademark registered in the United States Patent and Trade-
mark Office by Biblica, Inc. Used with permission. 
Youmust alsomake your derivativework available under the same license
(CC BY-SA). 
If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this
work, please contact us at https://open.bible/contact-us.
This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

http://www.Biblica.com
http://www.ethnologue.org/language/mal
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


viii

You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.
2021-11-15

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source files
dated 16 Nov 2021
481fa3b4-7f70-5045-8f10-f791f464be8d


	യൂദാ

