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யூதா
ஆச ரியர்
“இேயசு க றஸ்துவன் ஊழியனாகவும்,

யாக்ேகாபன் சேகாதரனாகவும் இருக்க ற
யூதா” (1: 1) என்று எழுத்தாளர் தன்ைன
அைடயாளம் காட்டுக றார். யூதா,
ேயாவான் 14: 22 ல் “யூதாஸ்” என்று
ஒருேவைள அப்ேபாஸ்தலர்களில்
ஒருவராக கூறப்பட்டுள்ளவராக
இருக்கலாம். ெபாதுவாக அவர் இேயசுவன்
சேகாதரனாகவும் கருதப்படுக றார்.
அவர் முன்னர் ஒரு அவசுவாச யாக
இருந்தார் (ேயாவான் 7: 5), பன்னர்
இேயசுவன் உய ர்த்ெதழுதலுக்கு பறகு,
அவர் ேமல்வீட்டைறயல் அவருைடய
தாயார் மற்றும் ப ற சீடர்களுடன் இருந்தார்
(அப்ேபாஸ்தலர் 1: 14).
எழுதப்பட்ட காலம்மற்றும்இடம்
ஏறக்குைறய க ப 60-80 காலகட்டத்தல்

எழுதப்பட்டிருக்கலாம்.
அெலக்ஸாண்டிரியாவலிருந்து ேராமாபுரி

வைர எழுதப்பட்ட இடத்தன் ஊகங்களாக
இருந்தன.
யாருக்காக எழுதப்பட்டது
“ப தாவாகயேதவனால்பரிசுத்தமாக்கப்பட்டும்,

இேயசுக றஸ்துைவகாத்துக்ெகாள்ளுகறவர்களுக்கும்,
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மற்றும் அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கும்”
என்ற ெபாதுவான ெசாற்ெறாடர் எல்லாக்
க றஸ்தவர்கைளயும் குறக்க றது. இன்னும்,
தவறான ஆச ரியர்களிடம் தனது ெசய்தைய
ஒரு குற ப்ப ட்ட குழுவனைர வ ட அவர்
தவறான ஆச ரியர்கைளப் ேபசுவதாக
இருந்தருக்கலாம்.

எழுதப்பட்ட ேநாக்கம்
வசுவாசத்தல் உறுதயாய் இருப்பதற்கும்

வீணான காரியங்களுக்கு எத ராக
எத ர்ப்பதற்கும் ெதாடர்ந்து வழிப்புணர்வு
ேதைவ என்று சைபக்கு ஞாபகப்படுத்த
முயற்ச க்கும்படி இந்த கடிதத்ைத யூதா
எழுதனார். எல்லா இடங்களிலும் உள்ள
கறஸ்தவர்கள் ெசயல்படேவண்டும்
என்று தூண்டுதல் ெகாடுத்து அவர்
எழுதனார். ெபாய்ப் ேபாதைனகளின்
ஆபத்ைத அவர்கள் உணர்ந்துெகாள்ளவும்,
தங்கைளத் தாங்கேள மற்றும் மற்ற
வசுவாச கைளயும் காப்பாற்றவும்,
ஏற்கனேவ வஞ்ச க்கப்பட்டவர்கைள மீண்டும்
மனந்தரும்பச்ெசய்யவும்அவர் வரும்பனார்.
ேதவனுைடய தண்டைனையக் குறத்துப்
பயப்படாமல், க றஸ்தவர்கள் தாங்கள்
வரும்பயைதச் ெசய்ய முடியுெமன்று
கூறக்ெகாண்டிருந்த ேதவபயமற்ற
ேபாதகர்களுக்குஎத ராகயூதா எழுதனார்.
ைமயக்கருத்து
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வசுவாசத்த ற்காகப் ேபாராடுவது
ெபாருளடக்கம்
1.அறமுகம்— 1:1, 2
2. கள்ளப் ேபாதகர்களின் வளக்கம் மற்றும்
வத — 1:3-16

3 க றஸ்துவல் வசுவாச களுக்கு
ஊக்கமளித்தல்— 1:17-25

1 இேயசுக றஸ்துவனுைடய
ஊழியக்காரனும், யாக்ேகாபனுைடய
சேகாதரனுமாக இருக்க ற யூதா, ப தாவாகய
ேதவனாேல பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவர்களும்,
இேயசுக றஸ்துவனாேலகாக்கப்பட்டவர்களுமாகய
அைழக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதுகறதாவது:
2 உங்களுக்கு இரக்கமும் சமாதானமும்
அன்பும்ெபருகட்டும்.
பக்தயற்றவர்களும்பாவமும்

3 ப ரியமானவர்கேள, ெபாதுவான
இரட்ச ப்ைபக்குற த்து உங்களுக்கு
எழுதுவதற்கு நான் மிகவும்
கருத்துள்ளவனாக இருக்கும்ேபாது,
பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருமுைற
ஒப்புக்ெகாடுக்கப்பட்ட வசுவாசத்த ற்காக
நீங்கள் ைதரியமாகப் ேபாராடேவண்டும்
என்று, உங்களுக்கு எழுத உணர்த்துவது
எனக்கு அவசயமாகத் ெதரிந்தது.
4 ஏெனன்றால், நமது ேதவனுைடய
கருைபையக் காமவகாரத்த ற்குரியதாக
மாற்ற , நம்முைடய ஒேர ஆண்டவராக ய
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ேதவைனயும்,கர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துைவயும்
மறுதலிக்கற பக்த இல்லாதவர்களாகய
சலர்இரகச யவழியாகநுைழந்தருக்க றார்கள்;
அவர்கள் இந்த தண்டைனக்கு
உள்ளாவார்கள் என்று ஆரம்பத்த ேல
எழுதயருக்க றது. 5 நீங்கள்
முன்னேம அற ந்தருந்தாலும், நான்
உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த வரும்புக றது
என்னெவன்றால், கர்த்தர் தமது
மக்கைள எக ப்துேதசத்தலிருந்து
புறப்படப்பண்ணி, இரட்ச த்து, பன்பு
வசுவாச க்காதவர்கைள அழித்தார்.
6 தங்களுைடய ஆத ேமன்ைமையக்
காத்துக்ெகாள்ளாமல், தங்களுக்குச்
ெசாந்தமான வச க்கும் இடத்ைத வ ட்டுவ ட்ட
சாத்தானுைடயதூதர்கைளயும், ேதவனுைடய
நாளின் நயாயத்தீர்ப்புக்காக ந த்தய
சங்கலிகளினாேல கட்டி, அந்தகார இருளில்
அைடத்து ைவத்தருக்க றார். 7 அப்படிேய
ேசாேதாம் ெகாேமாரா பட்டணத்ைதச்
ேசர்ந்தவர்களும், அைவகைளச் சுற்றயுள்ள
பட்டணத்து மக்களும், அவர்கைளப்ேபால
வ பசாரம்பண்ணி, இயற்ைகக்கு மாறான
இச்ைசகளிேல வழுந்து, ந த்தய
அக்கனியன் தண்டைனையப் ெபற்று
அைடயாளமாக ைவக்கப்பட்டிருக்க றார்கள்.
8அைதப்ேபாலேவ, ெசாப்பனக்காரர்களாகய
இவர்களும்சரீரத்ைதஅசுத்தப்படுத்த க்ெகாண்டு,
கர்த்தரின் அத காரத்ைத அசட்ைடபண்ணி,
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மகத்துவங்கைள அவமத க்க றார்கள்.
9 ப ரதான தூதனாகய மிகாேவல்
ேமாேசயனுைடய சரீரத்ைதக்குற த்துப்
ப சாேசாடு வாக்குவாதம்பண்ணினேபாது,
அவைன அவமத த்து குற்றப்படுத்தத்
துணிவல்லாமல்: கர்த்தர் உன்ைனக்
கடிந்து ெகாள்வாராக என்று ெசான்னான்.
10இவர்கள்தங்களுக்குத்ெதரியாதைவகைள
அவமத க்க றார்கள்; புத்த இல்லாத
மிருகங்கைளப்ேபால சுபாவத்தன்படி
தங்களுக்குத் ெதரிந்தருக்க றைவகளாேல
தங்கைளக் ெகடுத்துக்ெகாள்ளுகறார்கள்.
11 இவர்களுக்கு ஐேயா! இவர்கள்
காயீனுைடய வழியல் நடந்து, ப ேலயாம்
கூலிக்காகச் ெசய்த வஞ்சகத்த ேல
ேவகமாக ஓடி, ேகாரா எத ர்த்துப்ேபசன
பாவத்த ற்குள்ளாக , ெகட்டுப்ேபானார்கள்.
12 இவர்கள் உங்களுைடய அன்பன்
வருந்துகளில் கைறகளாக இருந்து,
பயம் இல்லாமல் வருந்து சாப்ப ட்டு,
தங்கைளத் தாங்கேள கவனித்துக்ெகாள்க ற
ேமய்ப்பராக இருக்க றார்கள்; இவர்கள்
காற்றுகளால் அடிபட்டு ஓடுகற தண்ணீர்
இல்லாத ேமகங்களும், இைலகள் உத ர்ந்து,
கனிகள் இல்லாமல் இரண்டுமுைற
காய்ந்தும் ேவர் இல்லாத மரங்களும்,
13 தங்களுைடய அவமானங்கைள
நுைரதள்ளுகற இைரச்சலான கடல்
அைலகளும், வழிதப்ப அைலகற
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நட்சத்த ரங்களுமாக இருக்க றார்கள்;
இவர்களுக்காக என்ெறன்ைறக்கும்
காரிருேள ைவக்கப்பட்டிருக்க றது.
14 ஆதாமுக்கு ஏழாம் தைலமுைறயான
ஏேனாக்கும் இவர்கைளக்குறத்து:
இேதா, எல்ேலாருக்கும் நயாயத்தீர்ப்புக்
ெகாடுக்க றதற்கும், அவர்களில்
அவபக்தயுள்ளவர்கள் எல்ேலாரும்
அவபக்தயாகச் ெசய்துவந்த எல்லா
அவபக்தயான ெசய்ைககளினாலும்,
15 தமக்கு வ ேராதமாக அவபக்தயுள்ள
பாவ கள் ேபசன கடினமான வார்த்ைதகள்
எல்லாவற்றனாலும், அவர்கைளக்
கண்டிக்க றதற்கும், ஆயரம் ஆய ரமான
தமது பரிசுத்தவான்கேளாடு கர்த்தர்
வருகறார் என்று முன்னேம அறவத்தான்.
16 இவர்கள் முறுமுறுக்கறவர்களும்,
முைறயடுகறவர்களும், தங்களுைடய
இச்ைசகளின்படி நடக்க றவர்களுமாக
இருக்க றார்கள்; இவர்களுைடய வாய்
ெபருைமயானைவகைளப் ேபசும்;
தற்புகழ்ச்ச க்காகமுகஸ்துத ெசய்வார்கள்.

எச்சரிக்ைககள்
17 நீங்கேளா ப ரியமானவர்கேள,

நம்முைடயகர்த்தராக யஇேயசுக றஸ்துவன்
அப்ேபாஸ்தலர்களால் முன்ேப ெசால்லப்பட்ட
வார்த்ைதகைள நைனத்துப்பாருங்கள்.
18 கைடச க்காலத்த ேல தங்களுைடய
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துன்மார்க்கமான இச்ைசகளின்படி நடக்க ற
பரிகாசக்காரர்கள் ேதான்றுவார்கள் என்று
உங்களுக்குச் ெசான்னார்கேள. 19 இவர்கள்
ப ரிந்துேபாக றவர்களும், ெஜன்மசுபாவம்
உள்ளவர்களும், ஆவயானவர்
இல்லாதவர்களுமாேம. 20 நீங்கேளா
ப ரியமானவர்கேள, உங்களுைடய
மகா பரிசுத்தமான வசுவாசத்தன்ேமல்
உங்கைள உறுத ப்படுத்த க்ெகாண்டு,
பரிசுத்த ஆவயானவருக்குள்
ெஜபம்பண்ணி, 21 ேதவனுைடய
அன்ப ேல உங்கைளக் காத்துக்ெகாண்டு,
ந த்தயஜீவனுக்குரிய நம்முைடய
கர்த்தராக ய இேயசுக றஸ்துவனுைடய
இரக்கத்ைதப் ெபற்றுக்ெகாள்ளக்
காத்தருங்கள். 22 அல்லாமலும், நீங்கள்
பகுத்தறவு உள்ளவர்களாக இருந்து,
ச லருக்கு இரக்கம் காட்டி, ச லைர
அக்கனியல் இருந்து இழுத்துவ ட்டு,
பயத்ேதாடு இரட்ச த்து, 23 பாவத்தனால்
கைறப்பட்டிருக்க ற அவர்களுைடய
ஆைடையயும்கூடெவறுத்துத்தள்ளுங்கள்.

ேதவைனப்புகழுதல்
24 உங்கைள இடறவழாமல் காக்கவும்,

தமது மகைமயுள்ள சந்ந தானத்த ேல
அத க மக ழ்ச்ச ேயாடு உங்கைள மாசு
இல்லாதவர்களாக நறுத்தவும், வல்லைம
உள்ளவரும், 25 தாம் ஒருவேர ஞானம்
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உள்ளவருமாகய நம்முைடய இரட்சகரான
ேதவனுக்குக் கனமும், மகத்துவமும்,
வல்லைமயும், அதகாரமும், இப்ெபாழுதும்,
எப்ெபாழுதும்உண்டாவதாக.ஆெமன்.
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