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িযহূদার
পত্র

1 আিম িযহূদা, যীশু খ্রীেষ্টর দাস এবং যােকােবর ভাই, এই িচিঠ
তােদর উেদ্দেশয্ িলখিছ যােদর ঈশ্বর আহ্বান কেরেছন৷
িপতা ঈশ্বর েতামােদর ভােলাবােসন এবং যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা

েতামােদর রক্ষা কেরন৷
2 ঈশ্বর তঁার দয়া, শািন্ত এবং েপ্রম আেরা অিধক পিরমােণ

েতামােদর জীবেন দান করুন৷

অধাির্মক েলাকেদর ঈশ্বর শািস্ত েদেবন
3 িপ্রয় বনু্ধরা, আমােদর সকেলর জনয্ েয পিরত্রােণর বয্বস্থা

রেয়েছ তারই িবষেয় আিম েতামােদর িকছু িলখেত আগ্রহী িছলাম৷
িকন্তু তবু একবার েয িবশ্বাস েতামরা লাভ কেরছ, বা িচরিদেনর জনয্
উত্তম, যা ঈশ্বর তঁার পিবত্র েলাকেদর িদেয়েছন, তার পেক্ষ েযন
েতামরা প্রাণপেণ যুদ্ধ কর েসই িবষেয় উৎসাহ েদবার জনয্ েতামােদর
কােছ েলখা দরকার বেল আিম মেন করলাম৷ 4 কারণ এমন িকছু
েলাক েগাপেন েতামােদর দেল ঢুেক পেড়েছ যােদর সম্বেন্ধ বহুপূেবর্ই
শােস্ত্র দণ্ডাজ্ঞার কথা েলখা হেয়েছ৷ এই অধাির্মক েলাকরা ঈশ্বেরর
অনুগ্রহেক তােদর অৈনিতক কাজকেমর্র অজুহােত পিরণত কেরেছ;
আর যীশু খ্রীষ্ট েয আমােদর একমাত্র কতর্ া ও প্রভু তা এরা অস্বীকার
কের৷

5আিম েতামােদর িকছু কথা স্মরণ কিরেয় িদেত চাই, যিদও েতামরা
সকেলই এসব িবষয় জান৷ তবু বলব প্রভু িমশর েদশ েথেক তঁার
প্রজােদর উদ্ধার কের পের যারা অিবশ্বাসী তােদর সকলেক ধ্বংস
কেরিছেলন৷ 6 আিম েতামােদর স্মরণ কিরেয় িদেত চাই, েয েসই
স্বগর্দূতরা যারা িনেজেদর আিধপতয্ রক্ষা না কের িনজ বাসস্থান তয্াগ
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কেরিছল, তােদর িতিন (ঈশ্বর) েঘার অন্ধকার কারাগাের অনন্তকালীন
েশকেল েবঁেধ েরেখেছন আর মহািবচােরর িদেন তােদর িবচার করা
হেব৷ 7সেদাম, ঘেমারা ও তােদর আেশপােশর নগরগুিলর কথা ভুেল
েযও না৷ এই স্বগর্দূতেদর মেতা তারাও নীিতহীন েযৗনতায় প্রবৃত্ত হত
এবং অস্বাভািবক েযৗনসংসেগর্ িলপ্ত হত৷ অনন্ত আগুেন শািস্ত েভাগ
কের তারা আমােদর সামেন দৃষ্টান্তস্বরূপ হেয় রেয়েছ৷

8 একইভােব এই েলাকরা, যারা েতামােদর দেল এেসেছ, তারা
িনেজেদর স্বপ্ন দ্বারা চািলত হয় এবং িনেজেদর েদহেক পােপ কলুিষত
কের৷ তারা প্রভুর কতৃর্ ত্ত্ব (িনয়ম) অগ্রাহয্ কের আর যারা সম্মানীয়
বয্িক্ত তােদর িনন্দা কের৷ 9 িকন্তু প্রধান স্বগর্দূত মীখােয়েলর কথা
আমরা জািন, যখন িতিন েমািশর েদহ িনেয় িদয়াবেলর সেঙ্গ তকর্
করিছেলন তখন িতিন িদয়াবলেক েকান কটু কথা বলেত সাহস কেরন
িন, তার পিরবেতর্ শুধু বেলিছেলন, “প্রভু েতামােক িতরস্কার করুন৷”

10 িকন্তু এই েলাকরা েয সব িবষয় েবােঝ না তারই িনন্দা কের;
আর িচন্তা দ্বারা নয় বরং তােদর স্বাভািবক অনুভূিতর দ্বারা যা েবােঝ,
যুিক্তিবহীন পশুেদর মত তাই কের িনেজেদর ধ্বংস েডেক আেন৷
11 তােদর িধক্, কারণ কিয়ন েয পেথ িগেয়িছল তারাও েসই পথ
ধেরেছ৷ তারা িবিলয়েমর মেতা টাকার েলােভ ভ্রান্ত পেথ চেলেছ৷ আর
েকারেহর মেতা িবেদ্রাহী হেয় ধ্বংেসর পেথ চেলেছ৷

12 এইসব েলাকরা েতামােদর েপ্রমেভােজ ময়লা দােগর মেতা৷
েকান ভয় না কের তারা েতামােদর সেঙ্গ েভাজ খায় এবং েকবল
িনেজেদর কথাই ভােব৷ তারা হাওয়ায় েভেস যাওয়া বৃষ্টিহীন েমেঘর
মেতা, ফলেনর ঋতুেত ফলহীন বেল েশকড় সেমত উপেড় েফলা
গােছর মেতা; সুতরাং তারা দুই বার মৃত৷ 13 তােদর লজ্জাজনক
কাজ উত্তাল সমুেদ্র ৈতরী ছিড়েয় যাওয়া েফনার মেতা৷ ঐ েলাকগুিল
আকােশ ইতস্ততঃ ভ্রমণরত তারার মেতা৷ ঘনতম অন্ধকােরর মেধয্
তােদর জনয্ এক অনন্তকালীন স্থান রেয়েছ৷

14আদেমর েথেক সপ্তম পুরুষ েয হেনাক, িতিনও এই েলাকেদর
সম্বেন্ধ ভাববাণী কেরেছন: “েদখ তঁার লক্ষ লক্ষ পিবত্র স্বগর্দূতেদর
সেঙ্গ িনেয় প্রভু আসেছন৷ 15 িতিন সকেলর িবচার করার জনয্ এবং
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সকলেক তােদর কৃত সকল অধাির্মক কাজকেমর্র জনয্ শািস্ত িদেত
আসেছন৷ এইসব অধাির্মক পাপী তঁার িবরুেদ্ধ যত সব উদ্ধত কথাবাতর্ া
বেলেছ েসই কারেণ তােদর েদাষী েঘাষণা করার জনয্ আসেছন৷”

16 তারা সব সময় অিভেযাগ ও িনন্দা কের, তােদর িনেজেদর
অিভলাষ অনুসাের চেল৷ িনেজেদর িবষেয় গবর্ কের এবং লােভর
আশায় তারা অনয্েদর েতাষােমাদ কের৷

একিট সতকর্ বাণী ও িকছু কােজর কথা
17 িপ্রয় বনু্ধরা,আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরতরা যা বেল েগেছন

তা মেন েরেখা৷ 18 তঁারা েতা েতামােদর বলেতন, “েশেষর সময় এমন
সব উপহাসকরা আসেব যারা িনেজেদর ইচ্ছানুযায়ী ঈশ্বর-িবরুদ্ধ কাজ
করেব৷” 19 এই েলাকরাই েতামােদর মেধয্ িবেভদ সৃষ্টি কের৷ তারা
তােদর পাপ প্রবৃিত্তর দাস৷ তােদর েসই আত্মা েনই৷

20 িকন্তু িপ্রয় বনু্ধ, েতামরা িনেজেদর পরম পিবত্র িবশ্বােসর ওপর
েগঁেথ েতাল৷ পিবত্রআত্মােত প্রাথর্না কর৷ 21 িনেজেদর ঈশ্বেরর েপ্রেম
রাখ; আর অনন্ত জীবেনর জনয্ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দয়া
লােভর অেপক্ষায় থাক৷

22 যােদর মেন সেন্দহ আেছ, এমন েলাকেদর সাহাযয্ কর৷
23 নরেকর আগুন েথেক িছিনেয় িনেয় তােদর পিরত্রাণ দ্বারা রক্ষা
কর৷ অনয্েদর প্রিত সতকর্ ভােব করুণা প্রদশর্ন কর; িকন্তু পােপর দ্বারা
কলিঙ্কত তােদর বস্ত্রেক ঘৃণা কর৷

ঈশ্বেরর প্রশংসা কর
24 ঈশ্বর শিক্তশালী, িতিন েতামােদর পেড় যাওয়া েথেক রক্ষা

করেবন আর িনেজর মিহমার সামেন িনেদর্ াষ অবস্থায় আনেন্দর সেঙ্গ
েতামােদর উপিস্থত করেত িতিন সক্ষম৷ 25 িতিনই একমাত্র ঈশ্বর,
আমােদর উদ্ধারকতর্ া৷ আমােদর প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা তঁারই প্রতাপ,
মিহমা, পরাক্রম ও কতৃর্ ত্ত্ব যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ অিবচল থাকুক্৷
আেমন৷
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