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यहूदाचे पतर्

लेखक स्वत: ला “येशू िखर्स्ताचा सेवक व याकोबाचा बंधू
यहदूा” (1:1) म्हणनू ओळखतो. यहदूा कदािचत “यहदूा”
(इस्कयो र्त नव्हे) असा होता ज्याला योहान 14:22 मध्ये
“परे्िषत” म्हणनू संबोधले गेले होते. सामान्यतः त्याला येशचूा
भाऊ असे म्हटले जाते. तो पवूी र् अिवश्वासू होता (योहान 7:5),
परंतु नंतर तो त्याच्या आईसह आिण इतर िशष्यांबरोबर वरच्या
खोलीत येशचेू स्वगार्रोहण होताना िदसला (परे्.कृ. 1:14).

साधारण इ.स. 60 - 80.
िठकाणाची कल्पना, िजथे यहदूाचे पतर् अलेक्झांड्रीयापासनू

रोमपयर्ंत िलिहण्यात आले होते.

सवर्साधारण वाक्यांश, “ज्यांना देविपत्याद्वारे पिवतर् केले
आहे आिण येशू िखर्स्तामध्ये जतन करून ठेवण्यात आले
आहे, आिण बोलावले आहे,” ते सवर् िखर्स्ती लोकांना सिूचत
करतील असे वाटते; तरीसुद्धा, खोट ा िशक्षकांना त्याचा संदेश
तपासत असता त्याने एखाद्या िविशष्ट समहूाऐवजी सवर् खोट ा
िशक्षकांना संबोिधत केले असते.

यहदूाने हे पतर् िवश्वासामध्ये मजबतू राहण्यासाठी आिण
पाखंडी मताचा िवरोध करण्यासाठी सतत दक्षता मंडळीची
आठवण करून देण्याचा पर्यत्न केला. त्याने सवर् िठकाणी
िखर्स्ती लोकांना कृती करत असता परे्िरत करण्यासाठी िलिहले.
तो त्यांना खोटया िशकवणुकीचे धोके ओळखण्यास, स्वतःचे
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व इतर िवश्वासाचे रक्षण करण्यासाठी आिण आधीच फसिवले
असलेल्यांना परत िजंकण्यासाठी हवे होते. यहदूा देवहीन
िशक्षकांिवषयी िलिहत होता जे असे म्हणत होते की देवाच्या
िशके्षपासनू न भटकल्यापर्माणे िखर्स्ती ते करू शकतात.

िवश्वासाचे समथर्न करणे
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1, 2
2. वणर्न आिण खोटया िशक्षकांिवषयी भाकीत — 1:3-16
3. िखर्स्तामध्ये िवश्वास ठेवणार्यांसाठी उ ेजन — 1:17-
25

1 येशू िखर्स्ताचा दास व याकोबाचा भाऊ यहदूा ह्याजकडून
पतर्; देविपत्याला िपर्य असलेल्या व िखर्स्त येशसूाठी त्याने
राखलेल्या, अशा सवर् बोलावलेल्यांस 2 दया, शांती व पर्ीती ही
तुम्हास िवपुल िमळत राहो.

3 िपर्यांनो, मी आपल्या सामाईक तारणािवषयी तुम्हास
िलिहण्याचा पर्यत्न करीत असता, मला हे आवश्यक वाटले
की, जो िवश्वास पिवतर्जनांना सवर्काळसाठी एकदा िदला, तो
राखण्यािवषयी मी तुम्हास िलहनू उ ेजन द्यावे. 4 कारण, जे या
दंडासाठी पवूी र्पासनू नेमलेले, असे िकत्येकजण चोरुन आत आले
आहेत; ते भिक्तहीन लोक आहेत, त्यामुळे ते आपल्या देवाची
कृपा पालटून ितला कामातुरपणाचे स्वरूप देवनू आपला एकच
स्वामी व पर्भू येशू िखर्स्त ह्याला नाकारतात.

5 जरी तुम्हास हे पवूी र्पासनू माहीती आहे तरी मी तुम्हास
हे आठवनू घावे अशी माझी इच्छा आहे की, परमेश्वराने
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त्या लोकांस िमसर देशातनू वाचवल्यावर ज्यांनी िवश्वास
ठेवला नाही त्यांना त्याने नंतर नष्ट केले; 6 आिण ज्या
देवदतूांनी आपले अिधकारपद न सांभाळता आपले स्वतःचे
योग्य वस्तीस्थान सोडले त्यांना त्याने सवर्काळच्या बंधनामध्ये
िनबीड काळोखामध्ये महान िदवसाच्या न्यायाकिरता राखनू
ठेवले आहे; 7 सदोम व गमोरा आिण त्यांच्या आसपासची इतर
नगरे, ह्यांनी त्यांच्यापर्माणेच जारकम केली व परदेहाच्या मागे
लागली आिण ती उदाहरण म्हणनू, सवर्काळच्या अग्नीची िशक्षा
भोगीत ठेवली आहेत.

8 तसेच हे, स्वप्न पाहणारेही देहाला िवटाळवतात, ते
अिधकार तुच्छ मानतात व स्वगर्दुतांची िनंदा करतात. 9 परंतु
आद्यदतू िमखाएल ह्याने जेव्हा मोशेच्या शरीरािवषयी सैतानाशी
वाद केला तेव्हा तो त्याच्यावर िनंदायुक्त आरोप करण्यास धजला
नाही तर त्याऐवजी ‘पर्भू तुला धमकावो’,असे म्हणाला. 10परंतु
हे लोक ज्या गोष्टी जाणत नाहीत अशा गोष्टीिंवषयी वाईट
बोलतात. पण त्यांना िनबुर्द्ध पर्ाण्यांपर्माणे, नैसिगर्करीत्या ज्या
गोष्टी समजतात त्याद्वारे ते स्वतःचाच नाश करतात. 11 त्यांची
केवढी दुदर्शा होणार! कारण ते काइनाच्या मागार्त गेले आहेत;
ते आपल्या लाभासाठी बलामाच्या संभर्मात पडले आहेत आिण
कोरहाच्या बंडात ते नाश पावले आहेत.

12 हे लोक तुमच्या पर्ीतीभोजनात कलंक असे आहेत, ते
तुम्हाबरोबर िनलर्ज्जपणे खातात व स्वतःचे पोट भरणारे आहेत, ते
वार् यांबरोबर िनघनू जाणारे िनजर्ल ढग आहेत, ते पिहल्या िपकात
िनष्फळ झालेली, दोनदा मरण पावलेली व उपटून टाकलेली झाडे
आहेत, 13 ते समुदर्ावरच्या िवक्राळ लाटांसारखे स्वतःची लाज
फेसापर्माणे वर आणतात. ज्यांच्याकरता, सवर्काळसाठी िनबीड
अंधार राखनू ठेवलेला आहे असे भटके तारे ते आहेत.

14 आिण आदामापासनू सातवा, हनोख, ह्यानेही यांच्यािवषयी
संदेश देऊन म्हणले आहे की, “बघा, पर्भू आपल्या लाखो
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पिवतर् जनांसिहत आला. 15तो सवार्चंा न्यायिनवाडा करावयास
व त्यांच्यातील सवर् भिक्तहीन लोकांस, त्यांनी भिक्तहीनपणे
केलेल्या भिक्तहीन कृतीिवषयी आिण भिक्तहीन पाप्यांना,
त्याच्यािवरुध्द त्यांनी म्हटलेल्या सवर् कठोर गोष्टीिंवषयी दोषी
ठरिवण्यास येत आहे.”

16 ते लोक कुरकुर करणारे, असंतुष्ट आपल्या वाट ाला दोष
लावणारे व आपल्या वासनांपर्माणे चालतात. ते तोंडाने ते
फुशारकी करतात व आपल्या लाभासाठी ते मनुष्यांची वाहवा
करतात.

17 पण िपर्यांनो, तुम्ही तर आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या
परे्िषतांनी पवूी र् सांिगतलेल्या वचनांची तुम्ही आठवण करा;
18 त्यांनी तुम्हास म्हणले होते की, “शेवटच्या काळात टवाळखोर
माणसे उठतील व आपल्या भिक्तहीन वासनांपर्माणे चालतील.”

19 हे फूट पाडणारे लोक देहबुद्धी स्वभावाचे, आत्मा नसलेले
लोक आहेत. 20 पण िपर्यांनो, तुम्ही आपल्या परमपिवतर्
िवश्वासावर आपली रचना करीत राहनू पिवतर् आत्म्याने
पर्ाथर्ना करा, 21 तुम्ही सवर्काळच्या जीवनासाठी आपला पर्भू
येशू िखर्स्त ह्याच्या दयेची पर्तीक्षा करीत स्वतःला देवाच्या
पर्ीतीत राखा. 22 जे संशय धरतात त्यांच्यावर तुम्ही दया करा;
23 आिण काहीनंा अग्नीतनू ओढून काढून वाचवा. काही जणांवर
तुम्ही भीत भीत दया करा; पण हे करताना देहामुळे डागाळलेल्या
वस्तर्ांचाही दे्वष करा.

24 आता, तुम्हास अढळ राखण्यास आिण आपल्या गौरवी
समक्षतेत हषार्ने, िनष्कलंक उभे करण्यास जो समथर् आहे 25असा
जो एकच देव आपला तारणारा त्यास येशू िखर्स्त आपला पर्भू
ह्याच्याद्वारे गौरव, मिहमा, पराक्रम आिण अिधकारही युगांच्या
आधीपासनू, आता आिण युगानुयुग आहेत. आमेन.
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