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யூதா
எழுத யகடிதம்

௧ யாக்ேகாபன் சேகாதரனும், இேயசு
க றஸ்துவன் பணியாளுமாகய
யூதாவ டமிருந்து,
ேதவனால் அைழக்கப்பட்டிருக்க ற எல்லா

மக்களுக்கும் எழுதப்படுவது: ப தாவாகய
ேதவன் உங்கைள ேநச க்க றார். நீங்கள்
இேயசு க றஸ்துவுக்குள் ேதவனால்
பாதுகாக்கப்பட்டிருக்க றீர்கள்.
௨ எல்லா இரக்கமும், சமாதானமும், அன்பும்

உங்களுக்குரியதாகுக.
தவறு ெசய்க ற மக்கைள ேதவன்

தண்டிப்பார்
௩அன்பான நண்பர்கேள, நாம் எல்ேலாரும்

ஒருமித்துப் பங்குெகாள்க ற மீட்ைபக்
குற த்து உங்களுக்கு எழுத ேவண்டுெமன
நான் மிகவும் வரும்ப ேனன். ஆனால்
ேவறு சலவற்ைறக் குறத்து உங்களுக்கு
எழுதேவண்டியதன் ேதைவைய நான்
உணர்ந்ேதன். ேதவன் தம் பரிசுத்தமான
மக்களுக்கு எல்லா காலத்த ற்குமாகக்
ெகாடுத்த வசுவாசத்த ற்காகப் ேபாராடுமாறு
உங்கைள உற்சாகப்படுத்த வரும்புக ேறன்.
௪ ச லர் உங்கள் கூட்டத்தல் இரகச யமாகப்
புகுந்தருக்க றார்கள். அவர்களுக்கான
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தண்டைனைய ெவகு காலத்த ற்கு
முன்ேப ேவதவாக்கயங்கள் கூறயுள்ளன.
ெவகு காலத்த ற்கு முன் தீர்க்கதரிச கள்
இம்மக்கைளக் குறத்து எழுதனார்கள்.
இம்மக்கள் ேதவனுக்கு எத ரானவர்கள்.
அவர்கள் ேதவனுைடய கருைணைய
பாலியல் அநீத களுக்கு ஒரு அனுமதயாக
மாற்றவ ட்டிருக்க றார்கள். நமது ஒேர
ஆண்டவரும் கர்த்தருமாகய இேயசு
க றஸ்துைவப் பன்பற்ற இம்மக்கள்
மறுக்க றார்கள்.
௫ நீங்கள் ஏற்ெகனேவ அற ந்துள்ளவற்ைற

நைனவுகூருவதற்குஉங்களுக்குஉதவநான்
வரும்புக ேறன். ஒரு காலத்தல் எக ப்து
நாட்டுக்கு ெவளிேய தம் மக்கைள அைழத்து
வந்ததன் மூலம் கர்த்தர் அவர்கைளக்
காப்பாற்றயைத நைனவுகூருங்கள்.
ப ற்காலத்தல் வசுவாசமற்ற எல்லா
மக்கைளயும் கர்த்தர் அழித்தார். ௬ தம்
அத காரத்ைதத் தக்கைவத்துக்ெகாள்ளாது
தம் ெசாந்த இடத்தலிருந்து ெவளிேயறய
ேதவதூதர்கைளப் பற்ற உங்களுக்கு
ஞாபகப்படுத்த வரும்புக ேறன். ேமலும்,
இதனால் அவர்கைளெயல்லாம் கர்த்தர்
இருளில் ைவத்தருக்க றார். அவர்கள்
அறுக்கமுடியாத ந ரந்தரமான சங்கலிகளால்
கட்டப்பட்டிருக்க றார்கள். மிகப் ெபரும்
நாளில் நயாயந்தீர்க்கப்படுவதற்காக
அவர் அவர்கைள ைவத்தருக்க றார்.
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௭ ேசாேதாம், ெகாேமாரா, நகரங்கைளயும்
அவற்ைறச்சுற்றயருந்த நகரங்கைளயும்கூட
நைனவுகூருங்கள். அந்த ேதவதூதர்கைளப்
ேபான்ேற அைவயும் பாலியல் நீத கைள
இழந்து இயற்ைகக்கு மாறான பாலியல்
உறவுகளில் மூழ்கன. ந த்தய
அக்கனியாக ய தண்டைனயல் இப்ெபாழுது
அைவ துன்புறுகன்றன. நாம்
பார்த்தறவதற்குேதவனுைடயதண்டைனக்கு
ஓர் எடுத்துக்காட்டாகஅைவஇருக்கன்றன.
௮ உங்கள் கூட்டத்தல் நுைழந்தருக்க ற

மக்களின் வழியும் இதுேவ. அவர்கள்
கனவுகளால் வழிகாட்டப்படுக றார்கள்.
அவர்கள் தம் பாலியல் பாவங்களால் தம்ைம
அசுத்தப்படுத்த க்ெகாள்க றார்கள். அவர்கள்
கர்த்தரின் அத காரத்ைதத் தள்ளி வ ட்டு,
மகைமெபாருந்தய ேதவதூதர்களுக்கு
எத ராகப் ேபசுக றார்கள். ௯ஆனால் ப ரதான
ேதவதூதனாகய மிகாேவல் ேமாேசயன்
உடலுக்காகப் ப சாேசாடுவவாத த்தெபாழுது,
பழியுைரத்ததற்காக ப சாைசத் தண்டிக்க
ேவண்டுெமனமிகாேவல்முடிவுகட்டவல்ைல.
(கர்த்தரின் தீர்ப்புக்காக மிகாேவல்
ேகாரிக்ைக வடுத்தான்.) “கர்த்தர் உன்ைனத்
தண்டிக்கட்டும்” என்று மட்டும் அவன்
ெசான்னான்.
௧௦ ஆனால் புரிந்துெகாள்ளாத

காரியங்கைளஇம்மக்கள்வமர்ச க்க றார்கள்.
பகுத்தறவற்ற சல மிருகங்கைளப்ேபால,
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தாமாகேவ சலவற்ைறப் பற்ற
அவர்கள் அற ந்துெகாள்க றார்கள்.
ஆனால் இவற்றாேலேய அவர்கள்
அழிக்கப்படுக றார்கள். ௧௧ அது
அவர்களுக்கு மிக ேமாசமானதாக
இருக்கும். காயீன் ெசன்ற பாைதைய
இந்த மக்களும் பன்பற்றுகறார்கள்.
பணம் ெபறுவதற்காக ப ேலயாமின்
தவறான வழிையப் பன்பற்ற இவர்கள்
தம்ைமத்தாேம ஒப்பைடத்தருக்க றார்கள்.
ேகாரா ெசய்தைதப்ேபால இந்த மக்களும்
ேதவனுக்கு எத ராக ேமாதுக றார்கள்.
அவர்களும் ேகாராைவப்ேபால
அழிக்கபடுவார்கள்.
௧௨ உங்கள் அன்பன் வருந்துகளில்

உங்கேளாடு அச்சமின்ற வருந்துண்ணும்
இவர்கள் தண்ணீருக்குள் மூழ்கயருக்கும்
பாைறகள்ேபால இருக்க றார்கள். அவர்கள்
தம்ைமப் பற்ற மட்டுேம அக்கைற
ெகாள்ளும் ேமய்ப்பர்களாவார்கள். அவர்கள்
காற்றால் அடித்துச்ெசல்லப்படுக ற மைழ
ெபாழியாத ேமகங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
அவர்கள் அறுவைடக் காலத்தல் கனி
ெகாடுக்காத மரங்கைளப் ேபான்றவர்கள்.
எனேவ பூமியல் இருந்து அவர்கள்
அப்புறப்படுத்தப்படுக றார்கள். அவர்கள்
இருமுைற மரணம் அைடக றார்கள்.
௧௩ அவர்கள் கடலின் ெபரும் அைலகைளப்
ேபான்றவர்கள். கடலைலகள் தம்
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நுைரக்கழிவுகைள வீசயடித்து கைரயல்
ஒதுக்குவதுேபால அவர்கள் தம்
ெவட்கத்துக்குரிய காரியங்கைளச்
ெசய்க றார்கள். எங்ெகங்கும் அம்மக்கள்
வானில் த ரியும் வண்மீன்கைளப்
ேபான்றவர்கள். மிகுந்த கரிய இருளில்
ஓர் இடம் அம்மக்களுக்காக ந ரந்தரமாக
ஒதுக்கப்பட்டிருக்க றது.
௧௪ஆதாமின் ஏழாம் தைலமுைறயனனான

ஏேனாக்கு இம்மக்கைளக் குறத்து
தீர்க்கதரிசனம் கூறனான். “பாருங்கள்,
பல்லாய ரக்கணக்கான தம் தூய
ேதவதூதர்கேளாடுகர்த்தர்வந்துெகாண்டிருக்க றார்.
௧௫எல்லாமக்கைளயும்நயாயந்தீர்ப்பதற்காகவும்,
தம் தீய ெசயல்களாலும், பாவம் நைறந்த
இம்மக்கள் ேதவனுக்கு எத ராகச் ெசான்ன
முரட்டுத்தனமான வார்த்ைதகளாலும்
ேதவைன எத ர்த்தவர்கைள தண்டிக்கவும்
கர்த்தர் வந்துெகாண்டிருக்க றார்” என்று
கூறனான்.
௧௬ இம்மக்கள் எப்ேபாதும் குைற கூறக்

குற்றம் கண்டுபடிக்க றார்கள். அவர்கள்
ெசய்யவரும்பும் தீய காரியங்கைள
அவர்கள் எப்ேபாதும் ெசய்க றார்கள்.
அவர்கள் தங்கைளப் பற்ற ப் ெபருைமயாய்
ேபசுக றார்கள். தாங்கள் வரும்புவைதப்
ெபறுவதற்காக மட்டுேம அவர்கள் ப றைரக்
குற த்துநல்லைவகூறுவர்.
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ஓர் எச்சரிக்ைகயும் ெசய்யேவண்டிய
காரியங்களும்
௧௭அன்பான நண்பர்கேள, முன்னர் கர்த்தர்

இேயசு க றஸ்துவன் அப்ேபாஸ்தலர்கள்
கூறயவற்ைற நைனவுகூருங்கள்.
௧௮ சீஷர்கள் உங்களிடம், “கைடச நாட்களில்
ேதவைனக் குறத்து நைகக்க றவர்களும்,
ேதவனுக்கு எத ரான தம் தீய ஆைசகைளப்
பன்பற்றுகறவர்களும் இருப்பார்கள்”
என்றனர். ௧௯ அவர்கேள உங்கைளப்
ப ரிக்க றவர்கள். பாவம் மிகுந்த, சுயம்
வரும்புகன்ற காரியங்கைள மட்டுேம
அவர்கள் ெசய்க றார்கள். அவர்களிடம்
ஆவயானவர்இல்ைல.
௨௦ ஆனால் அன்பான நண்பர்கேள,

மிகவும் பரிசுத்தமான வசுவாசத்ைத
அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டு உங்கைள
நீங்கேள பலமுள்ளவர்களாக
வளர்த்துக்ெகாள்ளேவண்டும். பரிசுத்த
ஆவயானவரின் உதவ ேயாடு கூட
ப ரார்த்தைன ெசய்யுங்கள். ௨௧ ேதவனுைடய
அன்பல் உங்கைள ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.
உங்களுக்கு ந த்தய ஜீவைனக் ெகாடுக்கக்
கர்த்தராக ய இேயசு க றஸ்துவன்
கருைணக்காகக் காத்தருங்கள்.
௨௨ ெபலவீனமுள்ள மக்களிடம் இரக்கம்

ெகாள்ளுங்கள். ௨௩ ெநருப்பலிருந்து
வடுவப்பதன் மூலம் மற்றவர்கைளக்
காப்பாற்றுங்கள். சறுஎச்சரிக்ைகயுணர்ேவாடு
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இரக்கம் காட்டேவண்டிய சலர்
இருக்க றார்கள். பாவத்தனால்
அழுக்ேகறயஅவர்களதுஆைடகைளயும்கூட
ெவறுத்துவடுங்கள்.
ேதவைனவாழ்த்துங்கள்
௨௪ நீங்கள் தடுக்க வழுந்துவ டாதபடி

ெசய்யவும், தம் மகைமயன் முன் எந்தப்
பைழயுமின்ற உங்கைள அைழக்கவும்,
அளவற்ற மக ழ்ச்சைய உங்களுக்கு
அளிக்கவும், அவரால் முடியும். ௨௫ அவர்
ஒருவேர ேதவன். அவேர நம் மீட்பர்.
அவருக்ேக மகைம, வல்லைம, அதகாரம்
அைனத்தும் நமது கர்த்தராக ய இேயசு
க றஸ்துவன் மூலமாகக் கடந்தகாலம்
முழுக்கவும், ந கழ்காலத்துக்கும்,
என்ெறன்ைறக்குமாக உண்டாவதாக
ஆெமன்.
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