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JUDAS BREV 
 

1 Judas, Jesu Kristi tjänare, och Jakobs bror, till dem som 

är heliggjorda av Gud Fadern, och bevarade i Jesus 

Kristus, och kallade: 

2 Barmhärtighet till er, och frid och kärlek, må det förökas. 

3 Kära älskade, när jag gjorde all ansträngning att skriva 

till er om den gemensamma räddningen, så var det 

nödvändigt för mig att skriva detta till er, och uppmana er 

att ni ivrigt skulle kämpa för den tro som en gång för alla 

har överlämnats åt de heliga. 

4 Ty vissa män har smugit sig in, vilka i förväg för länge 

sedan var förordnade till denna fördömelse, ogudaktiga 

män, vändande vår Guds nåd till lösaktighet, och 

förnekande den ende Herren Gud och vår Herre Jesus 

Kristus. 

5 Jag vill därför påminna er, fastän ni en gång visste detta, 

hur Herren, havande räddat folket ut ur Egyptens land, 

sedan förgjorde dem som inte trodde.  

6 Och änglarna som inte behöll sin första ställning, utan 

lämnade sin boning, har han förvarat i eviga bojor i mörker 

till domen på den stora dagen. 

7 Liksom Sodom och Gomorra, och städerna omkring dem 

på liknande sätt, överlämnande sig åt otukt, och gående 

efter främmande kött, har blivit satta som ett exempel, 

lidande den eviga eldens vedergällning. 

8 Likaså besmittar också dessa smutsiga drömmare köttet, 

föraktar styre, och smädar väldigheter. 

9 Ändå vågade inte ärkeängeln Mikael, när han kämpande 

mot djävulen tvistade om Mose kropp, komma med en 

smädande anklagelse mot honom, utan sa, Må Herren 

tillrättavisa dig. 

10 Men dessa smädar de ting som de inte känner: och vad 

de av naturen känner till, liksom oförståndiga bestar, i de 

tingen fördärvar de sig själva. 

11 Ve dem! Ty de har gått in på Kains väg, och har i 

girighet, mot betalning, sprungit efter Balaams villfarelse, 

och har förgåtts i Koras uppror. 

12 Dessa är smutsfläckar vid era kärleksmåltider, när de 

håller gästabud med er, födande sig själva utan fruktan: de 

är moln utan vatten, som drivs omkring av vindar; träd 

vars frukt ruttnar, utan frukt, dubbelt döda, uppryckta med 

rötterna; 

13 Vilda havsvågor, kastande upp sin egen skamlighet som 

skum; irrande stjärnor, åt dem är det svarta mörkret 

reserverat för evigt. 

14 Och också Enok, den sjunde från Adam, profeterade om 

dessa, sägande, Se, Herren kommer med tiotusen av sina 

heliga, 

15 För att hålla dom över alla, och för att överbevisa alla 

som är ogudaktiga bland dem om alla deras ogudaktiga 

gärningar som de ogudaktigt har utövat, och om alla deras 

hårda ord som ogudaktiga syndare har talat emot honom. 

16 Dessa är knorrare, gnällare, som vandrar efter sina 

lustar; och deras mun talar stora uppsvällda ord, havande 

anseende till person för egna fördelar. 

17 Men ni, kära älskade, kom ihåg de orden som tidigare 

blev sagda av vår Herres Jesu Kristi apostlar; 

18 Hur de berättade för er att det skulle komma bespottare 

i den sista tiden, vilka skulle vandra efter sina egna 

ogudaktiga lustar. 

19 Dessa är de som avskiljer sig själva, köttsliga, ej 

havande Anden. 

20 Men ni, kära älskade, uppbyggande er på er allra 

heligaste tro, bedjande i den Helige Anden, 

21 Vakta er i Guds kärlek, väntande på vår Herres Jesu 

Kristi barmhärtighet till evigt liv. 

22 Och förbarma er över somliga, görande åtskillnad: 

23 Och rädda andra med fruktan, dragande dem ut ur 

elden; till och med hatande den av köttet befläckade 

klädnaden. 

24 Nu till honom som förmår att bevara er från fall, och att 

ställa fram er oklanderliga inför sin härlighet i jublande 

glädje, 

25 Till den ende vise Guden vår Räddare, vare ära och 

majestät, välde och makt, både nu och för evigt. Amen. 


