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ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ
ਭੂਿਮਕਾ
ਯਹੂਦਾ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਿਚਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਿਲਖੀ
ਗਈ ਸੀ, ਿਕਉਂਿਕ ਉਹ ਿਵਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਛੋਟੀ
ਿਜਹੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦਾ ਿਵਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਇਸ
ਿਵੱਚ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਕ “ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ
ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜਤਨ ਕਰੋ ਿਜਹੜਾ ਪਿਵੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਿਵੱਚ ਹੀ
ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ” ।
ਰੂਪ-ਰੇਖਾ:
ਭੂਿਮਕਾ 1, 2
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਚਿਰੱਤਰ, ਿਸੱਿਖਆ ਅਤੇ ਅੰਤ 3-16
ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਦੀ ਿਚਤਾਵਨੀ 17-23
ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ 24, 25
ਨਮਸਕਾਰ
੧ ਯਹੂਦਾਹ, ਿਜਹੜਾ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ,
ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਿਜਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ, ਿਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਿਵੱਚ ਿਪਆਰੇ ਅਤੇ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ੨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਯਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ
ਿਪਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਪੂਰੀ ਨਾਲ ਿਮਲਦਾ ਰਹੇ ।
ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ
੩ ਿਪਆਿਰਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ
ਿਰਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਿਲਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਿਝਆ ਿਕ ਤੁਸੀਂ
ਉਸ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਨਾਲ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ
ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਿਪਆ ਿਗਆ ਸੀ । ੪ ਿਕਉਂ ਜੋ ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਆ ਵੜੇ ਹਨ
ਿਜਹੜੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਪਿਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਠਿਹਰਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਸ਼ਤਾਨੀ ਮਨੁੱਖ
ਿਜਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਿਕਰਪਾ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਵੱਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
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ਅਤੇ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ
ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ।
੫ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਿਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਿਮਸਰ ਦੇਸ ਿਵੱਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ,
ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ । ੬ ਅਤੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਾ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਿਠਕਾਣੇ
ਨੂੰ ਛੱਡ ਿਦੱਤਾ ਉਹ ਨੇ ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਿਵੱਚ ਉਸ ਿਭਆਨਕ ਿਦਨ ਦੇ ਸਦੀਪਕ
ਿਨਆਂ ਲਈ ਬੰਧਨਾਂ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ਛੱਿਡਆ । ੭ ਿਜਵੇਂ ਸਦੂਮ, ਅਮੂਰਾਹ ਅਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪਰਾਏ
ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਸਦੀਪਕ ਅੱਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ, ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਏ
ਹੋਏ ਹਨ । ੮ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁਫਿਨਆਂ ਿਵੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ
ਿਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਪਰਤਾਪ ਵਾਿਲਆਂ ਦੀ ਿਨੰਿਦਆ
ਕਰਦੇ ਹਨ । ੯ ਪਰ ਮਹਾਂ ਦੂਤ ਮੀਕਾਏਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੂਸਾ
ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਿਵਖੇ ਿਵਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੀ ਿਹੰਮਤ ਨਾ ਹੋਈ ਿਕ ਿਮਹਣਾ
ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਵੇ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਿਖਆ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਿਝੜਕੇ
! ੧੦ ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਿਵਖੇ ਕੁਫ਼ਰ ਬਕਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਬੇਅਕਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਸ
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ੧੧ ਹਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ! ਿਕਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਾਇਨ ਦੇ ਰਾਹ
ਲੱਗ ਤੁਰ,ੇ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਿਬਲਆਮ ਦੇ ਭਰਮ ਿਵੱਚ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਕੁਰਾਹ ਦੇ ਿਵਰੋਧ
ਿਵੱਚ ਨਾਸ ਹੋਏ । ੧੨ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਖਾਂਦ-ੇ ਪੀਂਦੇ
ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਿਟੱਲੇ ਹਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਿਢੱਡ
ਭਰਦੇ ਹਨ । ਇਹ ਪੌਣਾਂ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਬੱਦਲ ਹਨ । ਇਹ ਪੱਤਝੜ ਦੇ ਰੁੱਤ
ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਹਨ ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਿਦੰਦ,ੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ।
੧੩ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤੂਫਾਨੀ ਲਿਹਰਾਂ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਿਮੰਦਗੀ ਦੀ ਝੱਗ
ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਤਾਰੇ ਹਨ ਿਜਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਤੱਕ ਦਾ
ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਘੇਰ ਰੱਿਖਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ੧੪ ਨਾਲੇ ਹਨੋਕ ਨੇ ਿਜਹੜਾ ਆਦਮ
ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਪੀਹੜੀ ਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇ ਿਵਖੇ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਕਰ ਕੇ ਆਿਖਆ
ਭਈ ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਇਆ । ੧੫ ਤਾਂ ਿਕ ਸਭਨਾਂ ਦਾ
ਿਨਆਂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਨੇ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਠੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ
ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਿਵਰੁੱਧ ਆਖੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਿਹਰਾਵੇ । ੧੬ ਇਹ ਬੁੜ-

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ੧੭

3

ਯਹੂਦਾਹ ਦੀ ਪੱਤ੍ਰੀ ੨੫

ਬੁੜਾਉਣ ਅਤੇ ਿਸ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ
ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹੋਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ
ਲਾਭ ਲਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਿਚਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼
੧੭ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ, ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ
ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਆਖੀਆਂ । ੧੮ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਿਕਹਾ ਿਕ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਿਜਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਤਾਨੀ
ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ । ੧੯ ਇਹ ਉਹੋ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ
ਸਰੀਰਕ ਹਨ, ਿਜੰਨ੍ਹਾ ਿਵੱਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ । ੨੦ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇ ਿਪਆਿਰਓ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਤ ਪਿਵੱਤਰ ਿਵਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਓ ਅਤੇ
ਪਿਵੱਤਰ ਆਤਮਾ ਿਵੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ । ੨੧ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਿਪਆਰ
ਿਵੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਯਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ । ੨੨ ਅਤੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਤੇ
ਿਜਹੜੇ ਦੁਬਧਾ ਿਵੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਯਾ ਕਰੋ । ੨੩ ਅਤੇ ਿਕੰਿਨਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ
ਿਵੱਚੋਂ ਧੂੰਹ ਿਖੱਚ ਕੇ ਬਚਾਓ, ਅਤੇ ਉਸ ਬਸਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਿਜਸ ਦੇ ਿਵੱਚ ਦੇਹੀ ਦਾ
ਦਾਗ ਲੱਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਿਕੰਿਨਆਂ ਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦਯਾ ਕਰੋ ।
ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਚਨ
੨੪ ਹੁਣ ਿਜਹੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਡੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਿਨਰਮਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ । ੨੫ ਉਸੇ ਦੀ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਅਦੁੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ
ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਿਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭਨਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਹਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ
ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਜੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਮਿਹਮਾ, ਪਰਾਕਰਮ, ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਅਿਧਕਾਰ ਹੋਵੇ ।
ਆਮੀਨ ।
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