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यहूदाको प
1 यशे ू ीष् टका एक सवेक र याकूबका भाइ यहूदाबाट, बोलाइएकाहरू र

परमशे् वर िपतामा ि य अिन यशे ू ीष् टको िन म्त रा खएकाहरूलाई, 2 अनु ह,
शा न्त र मे ितमीहरूका िन म्त शस्त हुदँै जाओस ् । 3 ि यहरू, हा ो साझा
म ु को िवषयमा मलैे ितमीहरूलाई लखे् न यत् न गदार्, िवश् वासीहरूलाई सधैकँो
िन म्त िदइएको िवश् वासको लािग साँचो रूपमा सङ्घषर् गनर् उपदशे िदनलाई मलैे
ितमीहरूलाई यो लखे् न आवश्यक भयो । 4 िकनिक ितमीहरूका माझमा कोही
मािनसहरू गपु् त रूपमा घसुकेा छन ् । यी ती मािनसहरू हुन ् जो दण्डको िन म्त
चिुनएका िथए । यी परमशे् वरको भय नमान् ने मािनसहरू हुन ् जसले परमशे् वरको
अन ु हलाई कामकुताको िन म्त ष् ट पादर्छन,् र हा ा एक मा मा लक र भु यशे ू

ीष् टलाई इन्कार गदर्छन ् । 5 ितमीहरूले एक पटक यसलाई पणूर् रूपमा जानकेा
भए, तापिन अब म ितमीहरूलाई यो सम्झना िदलाउन चाहन्छु, िक परमशे् वरले िम
दशेबाट मािनसहरूलाई बचाउनभुयो, तर पिछ िवश् वास नगनहरूलाई उहाँले नष् ट
गन ुर्भयो । 6 आफ्नो अिधकारको ितष् ठालाई कायम नगरेका तर आफ्नो उिचत
बासस्थानलाई त्यागकेा स्वगर्दतूहरूलाई परमशे् वरले अनन्तका साङ्लाहरूमा त्यस
महान ्िदनमा इन्साफको िन म्त पणूर् अन्धकारमा राख् नभुएको छ । 7 यो त सदोम र
गमोरा र वरपरका सहरहरूजस्तै हो, जसले आफँैलाई कामकु अनिैतकतामा सलंग् न
गराए र ितनीहरू अस्वाभािवक अिभलाषाहरूको िन म्त लािगपरे । अनन्तको
आगोमा दण्ड भोग् नहेरूको उदाहरणको रूपमा ितनीहरू कट ग रए । 8 तर यस्तै
कारल,े यी सपना दखे् नहेरूले पिन आ-आफ्ना शरीरहरूलाई दिूषत गदर्छन ् ।

ितनीहरूले अिधकारलाई इन्कार गदर्छन,् र मिहिमतहरूको िवरु मा िनन्दा गन
कुराहरू भन्दछन ्। 9 तर धान दतू िमखाएलले पिन दषु् टसगँ बहस गदार् र मोशाको
शरीरको िवषयमा त्यससगँ िववाद गदार्, त्यसको िवरु मा िनन्दा गन इन्साफ ल्याउने
साहस गरेनन ् । बरु ितनले भन,े “परम भलुे तलँाई हप्काऊन ् !” 10 तर यी
मािनसहरूले आफूले नबझु्ने कुराहरूको िवरु मा िनन्दा गदर्छन ्। र ियनीहरूले बझु्ने
कुराहरू जनु िववकेहीन पशहुरूले स्वाभािवक रूपमा जान् दछन ् यी कुराहरूले नै
ियनीहरूलाई नष् ट गरेका छन ् । 11 िधक् कार ितनीहरूलाई ! िकनिक ितनीहरू
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कियनको मागर्मा िहडँकेा छन,् र लाभको िन म्त बालामले गरेको भलुमा सामले
भएका छन ् । ितनीहरू कोरहको िव ोहमा नष् ट भएका छन ् । 12 ितमीहरूका
मे भोजहरूमा लकेुका कलङ्कहरू ियनीहरू नै हुन ् । ितनीहरू केवल आफ्नै

िन म्त मा िनलर्ज् ज रूपमा भोज खान्छन ् । ितनीहरू पानी नभएका बादलहरू
हुन,् जसलाई हुरीले उडाएर लजैान्छन ् । ितनीहरू शरद ऋतकुा िनष्फल रुखहरू
हुन,् जो दईु पटक म रसकेका छन,् र जराहरूिसतै उखे लएका छन ्। 13 ितनीहरू
समु का भयङ्कर छालहरू हुन,् जसले आफ्ना िनलर्ज् जताको िफँज िनकाल्दछन ्
। ितनीहरू बि एका ताराहरू हुन,् जसको िन म्त अनन्त अधँ्यारोको घोर अन्धकार
साँचरे रा खएको छ । 14 आदमदे ख सातौँ पसु्ताका हनोकले ितनीहरूको िवषयमा
यसो भनी अगमवाणी गरेका िथए, “हरे ! परम भु उहाँका हजारौँ पिव जनसगँ
आउँदै हुनहुुन्छ । 15 उहाँ सबकैो इन्साफ गनर् आउँदै हुनहुुन्छ । परमशे् वरको
भय नमान् नहेरूले ईश् वरहीन रूपमा गरेका सबै काम, र परमशे् वरको भय नमान् ने
पापीहरूले उहाँको िवरु मा बोलकेा कठोर बोलीको दोष लगाउन उहाँ आउँदै
हुनहुुन्छ ।” 16 ियनीहरू असन्तोषीहरू, गनगन गनहरू हुन ् जसले आफ्ना दषु् ट
अिभलाषाहरूलाई प ाउँछन ् । ियनीहरू ठुला-ठुला शखेी गनहरू हुन ् जसले
आफ्नै फाइदाको िन म्त अरूहरूको चापलसुी गदर्छन ्। 17 तर ि य हो, ितमीहरूले
हा ा भ ु यशे ू ीष् टका े रतहरूले पिहले बोलकेा वचनहरूलाई स्मरण गर ।
18 उनीहरूले ितमीहरूलाई यसो भन,े “अन्त्यको समयमा िगल्ला गनहरू हुनछेन ्
जसले आफ्नै ईश् वरहीन अिभलाषाहरूलाई प ाउँछन ् ।” 19 यी फुट ल्याउने
मािनसहरू हुन ्। ितनीहरू सांसा रक हुन ्र ितनीहरूसगँ पिव आत्मा छैन । 20 तर
मरेा ि यहरू, ितमीहरू आफँैलाई सबभैन्दा पिव िवश् वासमा िनमार्ण गर, र पिव
आत्मामा ाथर्ना गर । 21 ितमीहरू आफँैलाई परमशे् वरको मेमा राख, हा ा
भ ु यशे ू ीष् टको कृपाको िन म्त ितक्षा गर जसले ितमीहरूकहाँ अनन्त जीवन

ल्याउदँछ । 22शङ्का गनहरूसगँ दयाल ु होओ । 23अरूहरूलाई आगोबाट बािहर
िनकालरे बचाओ । अरूहरूसगँ होिसयारीसाथ दयाल ुहोओ । शरीर ारा कलङ् िकत
भएको वस् लाई समते घणृा गर । 24अब ितमीहरूलाई लडखडाउनदे ख जोगाउन
सक् नहुुने र उहाँको मिहमामय उप स्थितको साम ु िनष्कलङ्क बडो रमाहटसगँ
ितमीहरूलाई खडा हुन सक्षम बनाउनहुुन,े 25 हा ा उ ारक एक मा परमशे् वरलाई
सारा समयभन्दा पिहलदेे ख,अिहले र अनन्तसम्म हा ा भ ु यशे ू ीष् टबाट मिहमा,
ग रमा, भतु्व र श क् त रिहहोस ्। आमने ।
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