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यहूदाको
प

1 यशे ू ी को दास अिन याकूबको एक भाइ, यहूदाबाट।
ती सबै मािनसहरु ित जो परमे र ारा चिुनएकाछन।् िपता परमे रले

ितमीहरुलाई मे गन ुर्हुन्छ अिन ितमीहरु यशे ू ी को िव ासमा सरुिक्षत रा खएका
छौ।

2 सम्पणूर् कृपा, शा न्त अिन मे ितमीहरुमा रहोस।्

खराब काम गन मािनसहरुलाई परमे रले दण्ड िदन ु हुनछे
3 ि य िम हरु, म ितमीहरुलाई हामी सबलैे एकसाथ सहभागी भएको उ ारको

बारेमा ले खबूै इच्छुक भएको छु। म ितमीहरुलाई परमे रले उहाँको पिव
मािनसहरुलाई दान गन ुर् भएको िव ासको िन म्त क ठन सङं्घषर् गन उत्साह दान
गन इच्छा गछुर्। परमे रले यो िव ास एकै पल्ट दान गन ुर्भयो अिन यो सबै
समयको िन म्त पयार् भयो। 4कोही मािनसहरु ितमीहरुको समहूमा सटुुक्क पसकेा
छन।् ितनीहरुले ग ररहकेा कुराको िन म्त दोषी ठहयार्ई सिकएकोछ। धरैे अिघ,
अगमव ाहरुले ितनीहरुको िवषयमा लखेकेा िथए। ितनीहरु परमे रका श हुरु
हुन।् ितनीहरुले हा ा परमे रको अन ु हलाई हर तरहको पापकमर् गन अनमुित प
बनाएका छन।् ितनीहरु हा ा एकमा मा लक एवं भ ु यशे ू ी लाई अस्वीकार
गछर्न।्

5 ितमीहरुले जािनसकेको कुराहरु ितमीहरुलाई स्मरण गराउनमा म सहायता गनर्
चाहन्छु याद गर िक भलुे िम दशेबाट बािहर ल्याएर उहाँका मािनसहरुलाई
बचाँउन ुभयो। तर उहाँले ती सबै मािनसहरुको सहंार गन ुर् भयो जसले िव ास गरेनन।्
6अिन याद गर, ती स्वगर्दतूहरुलाई जो िसत अिधकार िथयो तर उहाँले रा ु भएन।
ितनीहरुले आफ्नै घर त्याग गरे। यसथर् भलुे ती स्वगर्दतूहरुलाई अन्धकारमा रा ु
भयो। ितनीहरुलाई सदा रिहरहने बन्धनमा बाँध्न ु भयो। उहाँले त्यो महान ् िदनमा
न्याय गनर् ितनीहरुलाई रा ु भयो। 7 सदोम अिन गमोरा शहरहरु अिन व रप रका
अन्य शहरहरुलाई स्मरण गर। ितनीहरु पिन ती स्वगर्दतूहरु जस्तै हुन।् ती शहरहरु
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िभचार अिन अ- ाकृितक आनन्द मनाइरहकेा िथए। ितनीहरुले अनन्त जलनको
दण्ड भोग्छन।् ितनीहरुको दण्ड हा ो िन म्त उदाहरण हो।

8 ती ितमीहरुका दलमा प े मािनसहरु पिन त्यही अनसुरण गछर्न।् ितनीहरुलाई
ितनीहरुको सपनाले डोयार्एको छ अिन ितनीहरुले स्वयलंाई अनिैतक पारेका छन।्
ितनीहरु आफैं लाई अनिैतक बनाउछँन।् ितनीहरु परमे रलाई अस्वीकार गछर्न ्
अिन मिहमामय स्वगर्दतूहरुको िनन्दा गछर्न।् 9 धान स्वगर्दतू िमखाएलले पिन यसो
गरेनन।् िमखाएललेशतैानसगं मोशाको शरीर छ भन्ने कुरामा मानने। तर िमखाएलले
िनन्दनीय वचनहरुले शतैानलाई गाली गनआटँ गरेनन।् यसकारण, िमखाएललेभन,े
“परम भलुे ितमीलाई द ण्डत तलु्याउने छन।्”

10 तर यी मािनसहरु जनु कुराहरु आफैं ले बझुकेा छैनन ् त्यस बारेमा िनन्दनीय
शब्दहरु योग गछर्न।् अिन ितनीहरुले जे बझु्छन ्ब ु ारा होइन तर लाटा िववके
अिन शनू्य पशलुे भै बझु्छन।् अिन यी कुराहरु ारा ितनीहरु ध्वशं हुन्छन।् 11 यो
ितनीहरुका िन म्त अत्यन्तै नरा ो हुनछे। यी मािनसहरुले कियन िहडँकेो मागर्
अनसुरण गरेका छन।् धन कमाउन ितनीहरु बालाम िहडँकेो बाटोमा िहिंडरहकेा
छन।् ितनीहरु परमे रको िवरोधमा कोरह झैं लड़छन।् यसथर् कोरह झैं ितनीहरु
पिन सड्नछेन।्

12 यी मािनसहरु ितमीहरुको समहू भोजमा भएका फोहोर दागहरु जस्तै हुन।्
ितनीहरु ितमीहरुको भोजनमा साथ िदन्छन ् अिन िनभर्य साथ खान्छन।् ितनीहरु
आफ्नै स्वाथर् के न् त गोठालाहरु हुन।् ती विृ हीन मघेहरु हुन।् बतासले ितनीहरुलाई
चारैितर उडाउँछ। ितनीहरु ती बकृ्षहरु हुन ्जनु समयमा फल िददँनैन,् अिन भ ूइँबाट
उखे लन्छन।् यसरी ितनीहरु पणूर्रुपले मछर्न।् 13 ितनीहरु समु का भयानक छाल
जस्तै हुन।् छालले िफँज सिृ गछर्। यी मािनसहरुल,े छालले िफँज उत्पन्न गरे भै
लज्जापणूर् कुराहरु गछर्न।् यी मािनसहरु ती ताराहरु जस्तै हुन ्जो आकाशमा िनरु ेश्य
घमु्छन।् ितनीहरुको िन म्त चकु झैं कालो ठाँउ सदवैको लािग रा खएको छ।

14आदमका सातौं सन्तान हनोकले ितनीहरुको बारेमा यसो भनकेा छन ्“हरे,
भु उहाँका हजारौं-हजार पिव दतूहरुसगं आउँन ु हुदँछै। 15 भलुे हरेक मािनसको
न्याय गन ुर् हुनछे। भु सबै मािनसहरुको न्याय गनर् अिन जो परमे रका िवरु छन,्
ितनीहरुलाई दण्ड िदन आउँन ु हुदँछै। परमे रले ितनीहरुले गरेको परमे र िवरोधी
जम्मै कुराहरुको िन म्त ितनीहरु सबलैाई दण्ड िदनहुुनछे। उहाँले यी पापीहरुलाई,
जो परमे रका िवरु मा जित कणर्कद ु कुरा गरे ती सबकैो िन म्त दण्ड िदन ु हुनछे।”
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16 यी मािनसहरु सदवै िवरोध जनाउछँन ्अिन अरुको ु ट खोज्छन।् ितनीहरुले
सदवै ितनीहरुले गनर् चाहकेा कुकमर्हरु गछर्न।् ितनीहरु आफ्नै गवर् गछर्न।् ितनीहरुले
अन्य मािनसहरुको िवषयमा रा ो कुरा भन्नकुो एउटा कारण ितनीहरु जे चाहन्छन ्
त्यो ा गन ुर् हो।

चतेावनी अिन क र्
17 ि य िम हरु, हा ा भ ु यशे ू ी का े रतले के अगमवाणी गरेका छन,् याद

गर। 18 े रतले ितमीहरुलाई भनकेा िथए, “आ खरमा त्यहाँ मािनसहरु हुने छन ्जो
परमे रबारे आक्षपे गनछन।् ितनीहरुले आफ्नो इच्छा परूा गनछन ्अिन परमे र
िवरु का कुराहरु गनछन।्” 19 यी मािनसहरु ितनीहरुका पापमय आत्माले खोजकेो
मा गछर्न।् ितनीहरुको आत्मा हुदँनै।

20 तर ि य िम हरु, ितमीहरु स्वयलंाई दढृ तलु्याउनका िन म्त ितमीहरुका अित
पिव िव ास उपयोग गर। पिव आत्मािसत ाथर्ना गर। 21 ितमीहरु स्वयलंाई
परमे रको मेमा राख। ितमीहरुलाई सदाको िन म्त जीवन दान गनर् उहाँका कृपा
सिहत भु यशे ू ी को तीक्षा गर।

22 जो मािनसहरु सन्दहे गछर्न ् ितनीहरुलाई दया दखेाऊ। ितमीहरुले कोही
मािनसहरुलाई बचाँउन ु आवश्यक छ। 23 ितमीहरु ितनीहरुलाई आगोबाट खोस।
तर खबुै सावधान बन जब ितमी अन्य मािनसहरुलाई सहायता गछ । ितनीहरुका
व समतेलाई घणृा गर जनु पापले फोहोर भएका छन।्

परमे रको स्तिुत गर
24 परमे र श शाली हुनहुुन्छ अिन ितमीहरुलाई पतन हुनबाट जोगाउन

सहयोग गन योग्य हुनहुुन्छ। कुनै दोष अिन महा आनन्द िबनै उहाँको मिहमामय
उप स्थित अिघ ितमीलाई ल्याउन योग्य हुनहुुन्छ। 25 उहाँ एक मा परमे र
हुनहुुन्छ जसले हामीलाई बचाँउन ु सक्नहुुन्छ। सबै िबतकेा समय, अिहल,े अिन
सदासवर्दा हा ा भ ु यशे ू ी माफर् त मिहमा, महानता, श अिन अिधकार
उहाँका साथ रहुन।् आिमन।
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