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িযহূদাৰ পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই িলখেক িনজৰ পিৰচয় িদ িনেজ ৈকেছ েয, “িযহূদা, যীচু

খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু যােকাবৰ ভাই” (1:1). িযহূদা সম্ভৱতঃ
আিছল “যুদাচ” নােমেৰ েযাহন 14:22 পদত েতওঁৰ পঁাচিনসকলৰ
এজন িহচােপ েতওঁক সাধাৰণেত যীচুৰ ভাই বুিল গনয্ কৰা হয়
পূেবর্ অিবশ্বাসী অৱস্থাত থকাত (েযাহন 7:5), পাছত েতওঁ েতওঁৰ
মা আৰু আন িশষয্সকলৰ ৈসেত ওপৰ েকাঠািলত থােকােত পাছত
যীচুৰ আিৱভর্ াব ৈহিছল (পঁাচিনৰ কমর্ 1:14)

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 60-80 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজভাগত
আনুমািনক স্থান, আেলকেজিণ্ড্রয়াৰ পৰা েৰামৈল থকা এই

পিৰসৱৰ িভতৰত িযহূদাই িলিখিছল
প্রাপক
সাধাৰণ বাকয্াংশ “েতওঁেলাকৰ কাৰেণ িয ঈশ্বৰৰ দ্বাৰা পিবত্র

িপতা আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ মাজত ৰিক্ষত েহাৱা আৰু জনা”, সকেলা
খ্রীষ্টিয়ানৰ বুিল উেল্লখ হয়; হেলও েতওঁৰ বাতর্ া পৰীক্ষা কিৰ ভুৱা
িশক্ষকসকলৰ ওচৰৈল েতওঁ এক িনির্দষ্ট দলৰ বািহেৰ সকেলা ভুৱা
িশক্ষকক সেম্বাধন কিৰিছল

উেদ্দশয্
এই পত্রখেন এই কথা স্মৰণ কিৰ িদেয় েয, মণ্ডলীৰ প্রিত দৃঢ়

িবশ্বাস আৰু ৈবধতাৰ িবেৰািধতা কৰাৰ কাৰেণ সতকর্ তা প্রেয়াজন
অনুভৱ কিৰ এই পত্র িযহূদাই িলিখিছল েতওঁ সকেলা ঠাইেত
কাম কৰাৰ কাৰেণ খ্রীষ্টিয়ানসকলক অনুপ্রািণত কিৰবৈল িলিখিছল
েতওঁ িবচািৰিছল যােত েতওঁেলােক েতওঁেলাকৰ ভুল িশক্ষাৰ িবপদ
িচিহ্নত কিৰব পােৰ, িনজেক আন িবশ্বাসীসকলক, আৰু ইিতমেধয্
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প্রতািড়ত েহাৱা সকলক যােত ৰক্ষা কিৰব পােৰ িযহূদাই এই ভুৱা
িশক্ষকসকলৰ িবৰুেদ্ধ িলিখিছল, িযসকেল ৈকিছল েয েতওঁেলােক
ঈশ্বৰৰ শািস্তক ভয় নকৰাৈক েতওঁেলােক সন্তুষ্ট কিৰব পােৰ

মূল িবষয়
িবশ্বাসৰ বােব প্রিতবাদ

প্রান্তেৰখা
1. ভূিমকা — 1:1, 2
2. বণর্না আৰু ভুৱা িশক্ষকসকলৰ পিৰণিত — 1:3-16
3. খ্রীষ্টত িবশ্বাসীসকলৰ উৎসাহ — 1:17-25

িবশ্বাসৰ পেক্ষ প্রাণপণ কিৰবৈল িনেবদন
1 িযহূদা, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু যােকাবৰ ভাই; িপতৃ ঈশ্বৰত

িয সকল িপ্রয়পাত্র আৰু িয সকল যীচু খ্রীষ্টৰ কাৰেণ ৰিক্ষত* আেছ,
েসই আমিন্ত্রত েলাক সকলৰ সমীপৈল: 2 আেপানােলাকৈল দয়া,
শািন্ত আৰু েপ্রম বাহুলয্ৰূেপ হওক

3 েহ িপ্রয় সকল, আমাৰ সকেলােৰ পিৰত্রাণৰ িবষেয় িলিখবৈল
মই প্রেয়াজন েবাধ কেৰঁােত, ঈশ্বৰৰ পিবত্র েলাক সকলৰ ওপৰত
এবাৰ সমিপর্ত েহাৱা িবশ্বাসৰ পেক্ষ প্রাণপণ† কিৰবৈল দৃঢ় আহ্বান
কিৰ আেপানােলাকৈল িলিখেলঁা 4 িকয়েনা েকােনা েকােনা মানুহ
েগাপেন আেপানােলাকৰ মাজত েসামাল; েতওঁেলাক েয দণ্ডৰ পাত্র
হ’ব, এই িবষেয় পূবর্েৰ পৰা িলখা আেছ েতওঁেলাক ভিক্তহীন
েলাক েতওঁেলােক আমাৰ ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহক লম্পট আচৰণত সলিন
কেৰ আৰু আমাৰ একমাত্র অিধপিত আৰু প্রভুক, অথর্াৎ যীচু খ্রীষ্টক
অস্বীকাৰ কেৰ

5 িকন্তু এই িবষেয় আেপানােলােক সকেলা কথা জািনেলও,
আেপানােলাকক েসঁাৱৰাব েখােজা েয, প্রভুেৱ িমচৰ েদশৰ পৰা
েতওঁৰ েলাক সকলক উদ্ধাৰ কিৰ উিলয়াই অনাৰ সময়ত িয সকেল
িবশ্বাস নকিৰেল, েতওঁ েসই েলাক সকলক িবনষ্ট কিৰেল ‡ 6 আৰু
* 1 অধয্ায়:1 1 িপ 1:5 † 1 অধয্ায়:3 িফিল 1:27; প্র 12:11 ‡ 1 অধয্ায়:5
গণ 14:29 37; 26:6; 1 কিৰ 10:5-12; ইব্রী 3:16-19
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িয স্বগর্ৰ দূত সকেল িনজৰ আিধপতয্ নাৰািখ, িনজ বাসস্থান তয্াগ
কিৰেল, েতওঁেলাকক েতওঁ মহা-িদনৰ েসাধ-িবচাৰৰ অেথর্, অনন্ত
দণ্ডৰ বন্ধেনেৰ বািন্ধ অন্ধকূপৰ অধীনত ৰািখেল

7 এইেটা িঠক চেদাম আৰু ঘেমাৰা নগৰৰ িনিচনা, আৰু ইয়াৰ
চািৰওফালৰ নগৰেবাৰ েতওঁেলাকৰ দেৰ েবশয্াগমন আৰু পুংৈমথুনৰ
অিভলাষত িলপ্ত হ’ল েতওঁেলােক অনন্ত জুইৰ শািস্ত েভাগ কিৰ
আমাৰ আগত আির্হ ৈহ আেছ 8 তথািপ এইদেৰ এই েলাক সকেল
সেপান েদিখ েতওঁেলাকৰ শৰীৰক অশুিচ কেৰ, প্রভুত্বক অৱেহলা
কেৰ আৰু মিহমাৰ অিধকাৰী সকলৰ িবৰুেদ্ধ িনন্দা কেৰ

9 িকন্তু প্রধান স্বগর্ৰ দূত মীখােয়েল েযিতয়া েমািচৰ শৰীৰৰ িবষেয়
চয়তানৰ লগত বাদানুবাদ কিৰ বাগযুদ্ধ কিৰেল, েতিতয়া তাৰ িবৰুেদ্ধ
েতওঁ েদাষােৰাপ বা অপমান নকিৰেল; িকন্তু তাৰ পিৰৱেতর্ েতওঁ
ক’েল, “প্রভুেৱ েতামাক ডিবয়াওক৷” 10 িকন্তু েতওঁেলােক িযহক
নাজােন, তাক িনন্দা কেৰ; জ্ঞানহীন পশুেবাৰৰ দেৰ েতওঁেলােক
িযহক স্বাভািৱকৰূেপ জােন, তােতই নষ্ট হয় 11 েতওঁেলাক সন্তাপৰ
পাত্র; িকয়েনা েতওঁেলােক কিয়নৰ§ পথত গমন কিৰেল আৰু
েবছৰ অেথর্ িবিলয়মৰ* ভ্রািন্তৰূপ পথত লৰ ধিৰেল আৰু েকাৰহৰ†
প্রিতবাদত েতওঁেলাক িবনষ্ট হ’ল

12 েতওঁেলাক হ’ল, আেপানােলাকৰ েপ্রম-েভাজত এেকলেগ
েভাজন কেৰঁােত, পানীৰ তলত লুকাই থকা িবঘ্নজনক িশলস্বৰূপ
েতওঁেলােক িনজেক িনেজ িনভর্ েয়েৰ প্রিতপালন কেৰ; েতওঁেলাক
বতাহৰ দ্বাৰাই চলাই িনয়া পানী নথকা েমঘ; েতওঁেলাক েহমন্ত-কালৰ
ফলহীন‡ গছ, দুবাৰ মৰা আৰু উঘািল পৰা গছ; 13 েতওঁেলাক
িনজৰ লাজ স্বৰূেপ েফন উিলওৱা সাগৰৰ প্রচণ্ড েঢৗ;§ েতওঁেলাক
ভ্রমণকাৰী তৰাৰ িনিচনা; েসইেবাৰৰ কাৰেণ েতওঁেলাকৈল িচৰকালৰ
বােব েঘাৰ আন্ধাৰ সঁািচ েথাৱা ৈহেছ
§ 1 অধয্ায়:11 আ 4 অধয্ায় * 1 অধয্ায়:11 গণ 22 অধয্ায়; 2 িপ 2:15
† 1 অধয্ায়:11 গণ 16 অধয্ায় ‡ 1 অধয্ায়:12 েযা 15:4-6 § 1 অধয্ায়:13
িযচ 57:20
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14 আদমৰ পৰা সপ্তম পুৰুষ িয হেনাক, * েতেৱঁা েতওঁেলাকৰ
উেদ্দেশয্ ভােবািক্ত প্রচাৰ কিৰ ৈকিছল, “েচাৱা, প্রভু িনজৰ অযুত
অযুত পিবত্র েলাকৰ ৈসেত, 15সকেলা েলাকৰ েসাধ-িবচাৰ কিৰবৈল
আৰু ভিক্তহীন সকেল িনজৰ সকেলা ভিক্তহীন কাযর্ৰ দ্বাৰাই িয ভিক্ত
লঙ্ঘন কিৰেল আৰু ভিক্তহীন পাপী েলােক েতওঁৰ িবৰুেদ্ধ িয কিঠন
কথা ক’েল, েসই সকেলােবাৰ িবষয়ত থকা েদাষৰ প্রমাণ িদবৈল
আিহল৷” 16 েতওঁেলাক িববাদকাৰী, স্ব-ভাগয্ িনন্দক আৰু িনজ িনজ
অিভলাষৰ অনুগামী; েতওঁেলাকৰ মুেখ গবর্-কথা কয়; েতওঁেলােক
লাভৰ অেথর্ মানুহৰ মুখৰ প্রশংসা কেৰ

17 িকন্তু, েহ িপ্রয় সকল, আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পঁাচিন
সকেল পূবর্েত েকাৱা কথা আেপানােলােক েসঁাৱৰণ কৰক;
18 েতওঁেলােক আেপানােলাকক ক’েল, “েশষ-কালত িনজ িনজ
ভিক্তহীন অিভলাষৰদেৰ চলা িবদ্রূপকাৰী সকল উপিস্থত হ’ব”
19 েতওঁেলাক দলেভদ কেৰঁাতা আৰু ইিন্দ্রয়াসক্ত েতওঁেলাক আত্মা-
িবহীন

20 িকন্তু, েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক িনজৰ পৰম পিবত্র
িবশ্বাসৰূপ িভিত্তমূলত িনজক গঁািথ লওঁক আৰু পিবত্র আত্মাত প্রাথর্না
কৰক; 21 ঈশ্বৰৰ েপ্রমক ধিৰ ৰাখক আৰু অনন্ত জীৱনৰ অেথর্,
আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দয়াৈল অেপক্ষা কিৰ থাকক

22আৰু েকােনা েলাকক, অথর্াৎ সংশয় কৰা সকলক দয়া কৰক;
23 িকছুেলাকক জুইৰ পৰা থাপ মািৰ আিন ৰক্ষা কৰক আৰু িকছুমান
েলাকক ভেয়েৰ দয়া কৰক, মাংসৰ দ্বাৰা কলিঙ্কত বস্ত্র িঘণ কৰক

24 এিতয়া িয জেন আেপানােলাকক বাধাৰ পৰা ধিৰ ৰািখবৈল
সমথর্ আৰু েতওঁৰ প্রতাপৰ আগত িনেদর্ াষীৰূেপ অসীম আনন্দৰ
ৈসেত উপিস্থত কিৰবৈলও সমথর্, 25 েতেৱঁই একমাত্র ঈশ্বৰ, আমাৰ
ত্রাণকতর্ া; প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰা েতওঁেৰই মিহমা, মহত্ব, অিধকাৰ আৰু
ক্ষমতা, যুগৰ পূবর্েত আৰু এিতয়া আৰু িচৰকালৈল হওক আেমন

* 1 অধয্ায়:14 আ 5:21-24; ইব্রী 11:5, 6
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