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યહૂદાનો પત્ર
લેખક
લેખક પોતાને “ઈ ુ ખ્રસ્તનો સેવક, યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા”એ ર તે

ઓળખાવે છે (1:1). આયહૂદા એ કદાચ યોહાન 14:22 માં દશાર્વેલ
ઈ ુના પ્રે રતોમાંનો “યહૂદા” હતો. સામાન્ય ર તે તે ઈ ુનો ભાઈ યહૂદા
હતો તેમ પણ માનવામાં આવે છે. અગાઉ તે ઈ ુમાં વ ાસ કરતો ન
હતો (યોહાન 7:5), તો પણબાદમાં ઈ ુના સ્વગાર્રોહણબાદ તે પોતાની
માતા તથા બીજા શષ્યો સાથે ઉપલી મેડ માં જોવા મળે છે (પ્રે રતોનાં
કૃત્યો 1:14).

લખાણનો સમય અને ળ
લખાણનો સમય અંદા જત ઇ.સ. 60 થી 80 ની વચ્ચેનો છે.
આપત્રના લખાણનાં ળ વશેનાઅ ુમાનોએલેક્સાં દ્રયાથી લઈને

રોમ ુધીના છે.
વાંચકવગર્
માન્ય શ સ ૂહ “જઓેને ઈ ર પતા દ્વારા પ વત્ર કરવામાં આ ા

છે અને ઈ ુ ખ્રસ્તમાં સાચવી રાખવામાં આ ા છે તથા તેડવામાં
આ ા છે તેઓન”ે તે દ્વારા એ ું લાગે કે આ બધા જ ખ્રસ્તીઓનો
ઉલ્લેખ કરે છે; તો પણ, તેનો જૂઠા શક્ષકોને આપેલો સંદેશ તપાસતાં
એ ું લાગે છે કે કોઈ ખાસ જૂથને બદલે તે બધા જ જૂઠા શક્ષકોને
સંબોધે છે.

હે ુ
યહૂદાએઆપત્ર મંડળ ને વ ાસમાં દ્રઢ રહેવા તથા દમુર્તનો વરોધ

કરવા માટે સતત સતક રહેવાની જરૂ રયાત યાદ કરાવવાના પ્રયત્નરૂપે
લ ો હતો. તેણે ખ્રસ્તીઓને દરેક જગ્યાએ કાયર્રત રહેવા ઉ ેજન
આપવા લ ું હ ુ.ં તેઓ જૂઠા શક્ષણના જોખમો સમજ,ે પોતા ું તથા
બીજા વ ાસીઓ ું રક્ષણ કરે તથા જઓે છેતરાયા હતા તેઓને પાછા
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જીતી લાવે તે ું યહૂદા ઇચ્છતો હતો. યહૂદા અધમ શક્ષકો કે જઓે
કહેતા હતા કે ખ્રસ્તીઓ ઈ રની શક્ષાનો ડર રા ા વગર તેઓને જે
ગમે તે કર શકે છે તેઓની વરુદ્ધ લખતો હતો.

ુદ્રાલેખ
વ ાસનો બચાવ

રૂપરેખા
1. પ્રસ્તાવના— 1:1, 2
2. જૂઠા શક્ષકો ું વણર્ન તથા તેઓને થનાર શક્ષા— 1:3-16
3. ખ્રસ્તમાં વ ાસીઓએ ઉ ેજન— 1:17-25

પ્રસ્તાવના
1 ઈ ર પતાને વહાલા; ઈ ુ ખ્રસ્તને માટે સાચવી રખાયેલા અને

તેડાયેલાઓને પત્ર લખનાર, ઈ ુ ખ્રસ્તનો દાસ, યાકૂબનો ભાઈ યહૂદા.
2 તમને દયા, શાં ત તથા ુષ્કળ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાઓ.

જૂઠા શક્ષકો
3 પ્રયો, આપણા સામાન્ય ઉદ્ધાર વષે તમારા પર લખવા માટે હુ

ઘણો આ ુર હતો, એવામાં જે વ ાસ સંતોને એક જ વાર સોંપવામાં
આવેલો હતો, તેની ખાતર તમારે ખંતથી યત્ન કરવો,એવોબોધ પત્રદ્વારા
તમને કરવાની મને અગત્ય જણાઈ. 4 કેમ કે જઓેને શક્ષાને માટે
અગાઉથી નમાર્ણ કરવામાં આ ા છે, તેવા કેટલાક માણસો ુપ્ત ર તે
આપણામાં આ ાં છે; તેઓ અધમ છે અને આપણા ઈ રની કૃપાનો
ઉપયોગ હવસખોર માં કરે છે અને ઈ ુ ખ્રસ્ત જેઆપણા એકલા પ્ર ુ
તથા ઈ ર છે તેમનો ઇનકાર કરે છે.

5 હવે તમે બ ું જાણી ૂ ા છો ખરા, તોપણ હુ તમને યાદ
કરાવવા ચાહુ છુ કે પ્ર ુએ મસર દેશમાંથી લોકોને છોડા ા પછ
અ વ ાસીઓનો નાશ કય . 6અને જે દૂતોએ પોતા ું ાન જાળવી
રા ું ન હ, પણ છોડ દ ું, તેઓને મોટા દવસના ન્યાય ુકાદા ુધી
તેમણે અંધકારમાંના સનાતન બંધનમાં રા ા છે.

7તેમજસદોમ તથા ગમોરાઅને તેઓનીઆસપાસનાં શહેરો,એજ
ર તે ભચારમાં અને અ ુ ચત દરુાચારમાં ગરક થઈને,અનંતઅ દડ
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સહન કર ને ચેતવણી માટે ન ૂનારૂપ જાહેર થયેલાં છે. 8 તોપણ એવી
ર તે પણ આ લોકો સ્વપ્નોથી પોતાના દેહને ભ્ર કરે છે, અ ધકારને
ુચ્છ ગણે છે અને આકાશી જીવોની નદા કરે છે.
9 પણ મીખાયેલ પ્ર ુખ દૂતે જયારે શેતાનની સાથે ૂસાના શબ વષે

તકરાર કર ને વવાદ સ , ત્યારે તેણે નદા કર ને તહોમત ૂકવાની
હમત કર ન હ, પણએટ ું જ ક ું કે, “પ્ર ુ તને ધમકાવો.” 10તોપણ
તેઓ જે વષે કઈ જાણતા નથી તે બાબતોમાં તેઓ નદા કરે છે અને
ન ુર્દ્ધ પ ુઓની જમે જનેે તેઓ સ્વાભા વક સમજે છે તેમાં પોતાને
ભ્ર કરે છે. 11 તેઓને અફસોસ! કેમ કે તેઓ કાઈનને માગ ચાલ્યા,
તેમ જ દ્ર લાલસાને માટે બલામના માગર્માં ધસી ગયા અને કોરાહના
બંડમાં નાશ પામ્યા.

12 તેઓ તમાર સાથે ખાય છે ત્યારે તમારાં વ શ ભોજનોમાં
કલંકરૂપ છે. તેઓ નીડરતાથી પોતા ું પોષણ કરે છે; તેઓ પવનોથી
હડસેલાતાં નજળ વાદળાં છે; તેઓ પાંદડાં વગરના,ં ફળર હત, બે
વખત મરેલાં તથા ઉખેડ નાખવામાં આવેલાં ૃક્ષો છે; 13 તેઓ
પોતાની બદનામી ું ફ ણ કાઢનારાં,સ ુદ્રનાં વકરાળ મોજાંઓ છે; તેઓ
ભટકનારા તારા છે કે,જઓેને માટે ઘોર અંધકાર સવર્કાળ ુધી રાખેલો
છે.

14 વળ તેઓ વષે પણ આદમથી સાતમી પેઢ ના ુરુષ હનોખે
ભ વષ્યવચન ક ું છે કે, “જુઓ, 15 સવર્નો ન્યાય કરવાને, સવર્
અધમ ઓએ જે બધાં અધમ કામો અધમ પણામાં કયા અને અધમ
પાપીઓએ તેની વરુદ્ધ જે કઠણ વચનો ક ા,ં તે વષે પણ તેઓ
સઘળાંને અપરાધી ઠરાવવાંને પ્ર ુ પોતાના હજારોહજાર પ વત્ર દૂતો
સ હત છે.” 16 તેઓ બડબડાટ કરનારા, અસંતોષી અને પોતાની
દવુાર્સના પ્રમાણે ચાલનારાં છે તેઓ ુખથી ગ વ વચનો બોલે છે;
તેઓ સ્વાથર્ને માટે ુશામત કરનારા છે.

17 પણ, પ્રયો, આપણા પ્ર ુ ઈ ુ ખ્રસ્તનાં પ્રે રતોએ જે વચનો
અગાઉ કહેલા છે, તેઓને તમે સંભારો; 18 તેઓએ તમને ક ું છે કે,
“છેલ્લાં કાળમાં નદાખોરો ઊભા થશ,ે તેઓ પોતાની અધમ વાસનાઓ
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પ્રમાણે ચાલશ.ે” 19 તેઓ ભાગલા પાડનારા અને વષયી છે, તેઓમાં
પ વત્રઆત્મા નથી.

ચેતવણીઓઅને શીખામણો
20પણ પ્રયો તમારા પરમ પ વત્ર વ ાસમાં પોતાને દૃઢ કર ને, પ વત્ર

આત્મામાં પ્રાથર્ના કર ને 21અને અનંતજીવનને અથઆપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્તની દયાની વાટ જોઈન,ે ઈ રના પ્રેમમાં પોતાને ર રાખો.
22 અને કેટલાક જઓે સંદેહમાં છે તેઓ પર દયા કરો. 23 અને

કેટલાકને અ માંથી બહાર ખેંચી લાવીને બચાવો; અને કેટલાક પર
ભયસ હત દયા રાખો અને ભ્ર દેહથી ડાઘ લાગેલા વ નો તરસ્કાર
કરો.

આ શવર્ચન
24હવે જે તમને ઠોકરખાવાથી બચાવી રાખવાઅને પોતાના ગૌરવની

સમક્ષ તમને નદ ષ તથા પરમાનંદમાં રજૂ કરવા, સમથર્ છે, તેમને
25 એટલે આપણા ઉદ્ધારકતાર્ એકલા ઈ રને, મ હમા, પરાક્રમ તથા
અ ધકાર અના દકાળથી, હમણાં તથા સવર્કાળ આપણા પ્ર ુ ઈ ુ
ખ્રસ્ત દ્વારા હોજો. આમીન.
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