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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২২ নম্বর িছপারা
দুছরা িপতর
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হকল ইছায়ী ইমানদার অকলর েগেছ, হজরত
ইছাআল-মসীর সাহািব হজরত িপতের (রা:) খুব মিছবতর হালেত তান
শিহদ অওয়ার থুড়া আেগ ই ছিহফা িচিঠর আকাের েলখছইন। হজরত
ইছায় েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার অনুমান ৩২ বছর বােদ ইখান েলখা
অইেছ।

ই ছিহফা েলখার মুল উেদ্দশয্ অইেলা, ভন্ড উস্তাদ অকলর ভুল
তািলমর মাজিদ েয কু-কাম শুরু অইিছল, এর িবরুিধতা করা। তাইন
ই ছিহফার মােজ বাতাইছইন,আল্লা পাকআর হজরত ইছাআল-মসীের
পুরাপুর িচনেল, ইতা থািক বাচা যায়। অউ ভন্ড উস্তাদ অকেল কইতা,
হজরত ইছা দুছরা বার দুিনয়াত আওয়ার কুনু িনচ্চয়তা নাই। অইেল
েলখেক কইরা, হজরত ইছায় তশিরফ আনেত েদির করা েতা আল্লার
ছবরগািরর িনশানা, আসেল তাইন আইবাউ আইবা, আইয়া হকলতার
িবচার করবা আর অখনকুর হকলতা িবনাশ অইেবা। েত অউ উস্তাদ
অকলর তািলম থািক হুিশয়ার রইয়া, পেরজগার িহসােব িজেন্দিগ
কাটািনর লািগ পরািমশ িদছইন।
এরমােজ আেছ,
(ক) ছালাম জানািন ১:১-২ আয়াত
(খ) মুিমন অকলের দাওত আর পছন্দ করা ১:৩-১৫
(গ) আল-মসীর েগৗরব আর নবী অকলর বুিল ১:১৬-২১
(ঘ) ভন্ড উস্তাদ ২ রুকু
(ঙ) হজরত ইছার িফিরয়া আওয়ার েবয়াপাের ৩ রুকু
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ছালাম জানািন
1 আিম সাইমন-িপতর, হজরত ইছা আল-মসীর একজন গুলাম

আর সাহািব। তুমরা েযরা আমরার লাখান, আমরার আল্লা আর
তরােনআলা ইছা আল-মসীর পাক-পেরজগািরেয় একই লাখান মহা
দািম ইমান হািছল করেছা, আিম তুমরার েগেছ েলখরাম। 2আল্লা পাক
আর আমরার মািলক হজরত ইছাের পুরাপুর িচনার মাজিদ, তুমরার
উপের েবশ কির রহমত আর শািন্ত নািজল অউক।

মুিমন অকলের দাওত আর পছন্দ করা
3 েযইন তান িনজর মিহমা আর গুেন আমরাের দাওত িদছইন,

তানের পুরাপুর িচনার মাজিদ তান কুদরেত আমরা অলা িনয়ামত
পাইিছ, যােত আমরা পেরজগার বিনয়া িজেন্দিগ কাটাই। 4 তান মিহমা
আর গুেনআমরার লেগ মহা দািম আর বউত বড় বড় ওয়াদা করছইন,
যােত তুমরা দুিনয়ািব হকল বদ খাইশ থািক বািচয়া আল্লাই গুনর ভািগ
অও।

5 এরদায় তুমরা খুব িখয়ািল অইয়া, ইমানর লেগ েনক খাইছলত,
েনক খাইছলতর লেগ আল-মসীের িচনার আখল, 6 ই আখলর লেগ
িনজের সামলািন, সামলািনর লেগ ৈধযর্ আর ৈধযর্র লেগ পেরজগাির,
7 পেরজগািরর লেগ এেক-অইেনয্ মায়া, আর এেক-অইেনয্ মায়ার
লেগআল্লাই মহব্বেত বােড়া। 8 তুমরার মােজ যুিদ ইতা গুনাগুন থােক,
আর ইতা ভিরয়া পড়াত রয়, েত আমরার মািলক ইছা আল-মসীের
পুরাপুর িচনা খান তুমরার েবকামা-েবহুদা যাইেতা নায়। 9 অইেল েয
জনর মােজ ইতা গুনাগুন নাই, েহ েতা আন্দা, েহ কুন্তাউ বুেজ না।
কারন আগর েয গুনা থািক তাের পাক-ছাফ করা অইেছ, ইখান েহ
ফাউিরিলেছ।

10 এরলািগ ভাই অকল হুেনা, আল্লায় েযন হাছাউ তুমরাের দাওত
িদছইন আর পছন্দ করছইন, ইতা িনিচ্চত করার লািগ আেরা েবিশ
িখয়ািল অও। ইলা করেল তুমরা কুনু সময় উষ্টা খাইতায় নায়। 11আর
আমরার মািলক তরােনআলা ইছা আল-মসীর হােমশাকুর বাদশাইত
তুমরাের আদর কির হারাইল অইেবা।
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12 এরলািগ, আিম হােমশা তুমরাের অতা েবয়াপাের মেনা করাই
িদরাম, যুিদও ইতা তুমরার জানা আেছ আর তুমরার েগেছ েয হিককত
আইেছ, ইতাত িথরও আেছা। 13 আসেল আিম মেনা কররাম, আিম
যতিদন তামু্বর লাখান অউ শিরেল বািচয়া রইমু, অতিদন তুমরাের অতা
মেনা করাই িদয়া হজাগ রাখা উিচত। 14 কারন আিম েতা আর েবিশ
িদন অউ শিরেল রইতাম নায়, আমরার মািলক ইছা আল-মসীেয় ইখান
আমাের পিরস্কার জানাই িদছইন। 15 েত আমার মউতর বােদও হােমশা
যােত অতা মেনা রাখতায় পােরা, আিম অউ েমনতও করমু।

আল-মসীর েগৗরব আর নবী অকলর বুিল
16আমরার মািলক ইছাআল-মসীর কুদরিত শিক্তআর তান িহরবার

তশিরফ আনার কথা জানািনত িগয়া, আমরা কুনু বানাইল িকচ্ছা কইিছ
না। আমরা েতা িনজর চউেখ তান মিহমা েদখিছ। 17 আছমান থািক
জালাল আর শানর েয আওয়াজআইেলা, “এইনউআমার খাছ মায়ার
জন ইবনুল্লা, এন উপের আিম খুব খুিশ,” অউ আওয়াজর মাজিদ
আল-মসীেয় তান গাইিব বাফ আল্লার েগছ থািক ইজ্জত আর েগৗরব
পাইছইন। 18আমরা েযবলা তান লেগ হউ পিবত্র পােড়া আছলাম, অউ
সময় িনজর কােন েবেহস্তর অউ গাইিব আওয়াজ হুনিছ।

19 আর আমরার লািগ আেরা বড় পরমান অইেলা, পাক িকতােবা
নবী অকেল যততা বাতাই েগছইন। আন্দািরর মােজ তুমরার চউখ
েযলাখান রুশিনর বায় থােক, িঠক অলাখান যেতা সময় িবয়ান অইেছ
নাআর তুমরার িদেলা ফজররশুক-েতরা উঠেছ না,অেতা সময় তুমরা
নবী অকলর কথায় িখয়ািল অও, েতউ তুমরার ভালা অইেবা। 20আর
খাছ কির মেনা রািখও, িকতাবর মাজর কুনু কথা নবী অকলর মনগড়া
নায়। 21 কারন নবী অকেল তারার ইচ্ছামেতা কুনু কথা কইছইন না,
খািল পাক রুহর বেল আল্লার েদওয়া বুিল বাতাইছইন।

2
ভন্ড উস্তাদ
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1মেনা রািখও, বিন ইসরাইলর মােজ েযলা ভন্ড নবী অকলআছলা,
তুমরার মােজও অউলা ভন্ড উস্তাদ অকল থাকবা। তারা লুকাই-লুকাই
অমন ভুল তািলম িদেবা, েয তািলেম মানষের িবনাশ কের আর েয
মািলেক তারাের আজাদ করার লািগ খিরদ করছইন, অউ মািলকের
পযর্ন্ত তারা অস্বীকার করব। অলাখান খুব জলিদ তারা িনজর উপের
িবনাশ ডািকয়া আনেবা। 2 তারার েদখা-েদিখ বউত মানুষ খিবিছ পেথ
যাইেবা, তারার লািগউ ইছায়ী হক তিরকার বদনাম অইেবা। 3 েলাভ-
লালছ কিরয়া ছল-চতুিরর মাত মািতয়া, িনজর লাভর আশায় তারা
তুমরাের কােমা লাগাইব। তারার পাওনা সাজা েতা বউত িদন থািক
বার চার, তারার িবনাশও েবিশ েদির নায়।

4 এমনিক আগর িফিরস্তা অকেল েযবলা গুনা করছলা, অউ সময়
আল্লায় তারাের েরহাই িদছইন না, বরং েদাজখর আন্দাইরর গােতা
ফালাইয়া তারার িবচার করার লািগ রাখছইন। 5আর তাইন হউ আগর
দুিনয়ােরও েরহাই িদছইন না, বরং অউ েব-দীন অকলের বইনয্ার
পািনিদ মারছইন। অইেল নুহ নবী আর অইনয্ সাত জনের তাইন
বাচাইছইন।কারন নুহ নবীেয় পেরজগািরর কথা তবিলগ করতা। 6আর
আল্লায় ছাদুম আর আমুরা টাউনের আগুইন িদয়া জালাইয়া ছািল
কিরয়া, অনর মানষের সাজা িদছলা। অউ নমুনায় তাইন েদখাইছলা,
েব-দীন অকলর দশা িকলাখান অয়। 7 তা-ও লুত নবীের তাইন
বাচাইছইন। এইন েতা পেরজগার মানুষ আছলা, িহনর নাফরমান
অকলর েবসামাল ভাব েদিখয়া তাইন খুব কষ্ট পাইতা। 8 িদন িদন
তারার আকাম-কুকাম আর কথাবাতর্ া হুনতা। শিরয়তর িবপেক্ষ তারার
নাফরমািন েদিখয়া, অউ পেরজগার জনর মেনা খুব দুখ লাগেতা।
9-10অতা থািক েদখা যার, আল্লায় েতা পেরজগার মানষের পিরক্ষার
মাজ থািকও বাচাইতা পারইন। অইেল েযরা েব-দীিন কাম কের, খাছ
কির েযরা খিবিছ কের, কুনু শাসন মােন না, তারাের সাজা েদওয়াটা
িকয়ামত পযর্ন্ত রাখতাও পারইন।
ই ভন্ড উস্তাদ অকল খুব বদ-সাওিস। তারা িনজর ইচ্ছামেতা চেল

আর বাতুিন সদর্ ার অকলর বদনাম গাইেত ডরায় না। 11 িফিরস্তা অকল
শিক্ত আর েখমতায় এরা থািক বউত বড় অইেলও, অউ বাতুিন
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সদর্ ারর িবপেক্ষ মাবুদর দরবােরা বদনাম গাইয়া কুনু নািলশ েদইন না।
12 েবআখল জংিল জানুয়ার অকেল না বুিজয়া েযলা িনজর খুিশেয়
চেল আর ধরা খাইয়া মের, অউ ভন্ড উস্তাদ অকলও অতার লাখান।
তারা েযতা বুেজ না, অতারও বদনাম গায়। এরলািগ অউ জংিল
জানুয়ারর লাখান তারার িবনাশ আেছ, 13খারািপর বদলা বাবত তারার
লািগও খারািপ আেছ। িদনর েবলায়ও মউজ-ফুির্ত কিরয়া মদ খাইেত
তারার ভালা লােগ। তারা েতা তুমরার খািনর থালর থু আর গু। তারা
েযবলা তুমরার লেগ বইয়া েমজবািন খায়, অউ সময় তারা ভন্ডািম
করেত খুব আরাম পায়। 14 তারার চউখ িজনায় ভরা, গুনার কাম কুনু
সময় বন্দ কের না। অিস্থর মানষের েব-পেথ টািনয়া েনয়। তারার মন
েলাভ-লালছর উস্তাদ। ইগুইন েতা লান্নিত! 15তারা বালাম িবন বাউরর
লাখান ছিহ পথ ছািড়য়া েব-পেথ েগেছিগ। অউ ভন্ড পীর বালাম েতা
হারাম কামাই-রুজগারর পাগল আিছল, 16 অইেল অলা বদ কামর
লািগ েহ েবাবা গাধার ধমক খাইেছ। অউ গাধায় মানুষ বুিলেয় মািতয়া
তার পাগলািমত বাধা িদেছ।

17 ইতা মানুষ েতা পািনর হুকনা কুয়ার লাখান আর বাতাসর কুড়ুল্লার
লাখান। তারার লািগ গইন আন্দাইর জমা রাখা আেছ। 18তারা বড় বড়
েবকামা মাত মােত।আর েযরা থুড়া আেগ কু-পথ ছািড়য়া জান বাচািনর
লািগ বািগছইন, অতা মানষের শিরলর খাইেশ চিলয়া বদমাইিশ করার
ইন্ধন েদয়। 19 হউ ভন্ড উস্তাদ অকেল কছম খাইয়া কয় মানষের
আজাদ করেতা, অইেল তারা িনেজউ নফরিত কামর গুলাম। জােনা
েতা, েকউ যুিদ কুন্তার েগেছ আিরযায়, েত েহ ইতার গুলাম। 20 েত
আমরার মািলক আর তরােনআলা ইছা আল-মসীের িচিনয়া হাির
জগতর খারািপ থািক হিরয়া আইয়াও, েকউ যুিদ িহরবার িগয়া অউ
খারািপর জােলা আটকায়, েত তারার পয়লা দশা থািক েহশ দশাআেরা
মন্দ। 21 পেরজগািরর পথ িচনার বােদও তারার েগেছ সমজাইল অউ
পিবত্র হুকুমর উল্টা েগেছ, এর থািক আেরা ভালা আিছল ই পথ না
িচনা। 22 তারার েবয়াপাের অউ িছেল্লখউ সিঠক, “কুকের িনজর বিম
িফিরয়া খায়,” আর “শুয়রের নাওয়াইেলও েফেকা পিড়য়া গিড়য়ায়।”
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3
হজরত ইছার িফিরয়া আওয়ার েবয়াপাের

1 মায়ার ভাই অকল, ইখান অইেলা তুমরার েগেছ েলখা আমার দুই
নম্বর িচিঠ, ই দুইও িচিঠতউ আিম তুমরাের িখয়াল করাই িদরাম আর
তুমরার িদলের হজাগ কররাম। 2 আিম চাইরাম, পিবত্র নবী অকেল
আেগ যততা বাতাইছইন, আর আমরার তরােনআলা মািলেক তুমরার
েগছর সাহািব অকলর মাজিদ েয হুকুম িদছইন, অতা মেনা রােখা।

3 খুব িখয়াল কির বুিজও, আেখির জমানাত রং-তামশা কররা
অকেল রং-তামশা লইয়া আিজবা, তারা যারিযর খাইেশ চলবা। 4তারা
কইবা, “িকতাবা, েহইন আইবার লািগ েয ওয়াদা আিছল, ইতার িকতা
অইেলা? দুিনয়ার শুরু থািক েযলাখান চলিছল, আমরার বাফ-
দাদার মরনর বাদ থািক অখনও েতা অলাখানউ চেলর।” 5 আসেল
ইতায় েতা ইচ্ছা কিরউ ফাউিরলায়, বউত িদন আেগ আল্লার কালামর
বেল আছমান পয়দা অইেছ আর পািনের হরাই িদয়া জিমন বার করা
অইিছল, পািনের জিমনর চাইেরা গালাবায় দলা করা অইিছল। 6 বােদ
হউ পািনেয় বইনয্া অইয়া িহ জমানার দুিনয়াের িবনাশ করিছল। 7আর
হউ কালামর বেল, অখনকুরআছমান-জিমনেরআগুইনিদ জালাইবার
লািগ রাখা অর। আেখির িবচার িদন পযর্ন্ত ইতাের অলা রক্ষা করা অর,
হউ িদন েব-দীন অকলর সবর্নাশ অইেবা।

8 তা-ও ভাই অকল, তুমরা ইখান ফাউিরও না, মািলকর েগেছ এক
িদন একআজার বছরর হমান আর একআজার বছর এক িদনর হমান।
9 কুনু কুনু মানেষ মেনা করইন, মািলেক তান ওয়াদা পুরন করেত
েদির কররা, ইখান িঠক নায়। আসেল তাইন তুমরার বায় ছবর কিরয়া
রইছইন, তাইন চাইরা না েকউ িবনাশ অউক, বরং হকলের েতৗবা করার
সুেযাগ িদরা।

10 অইেল মািলক ইছা আইবার িদন েতা চুরর লাখান আখতাউ
আইেবা। হউ িদন আছমােন হু হু আওয়াজ কিরয়া িবনাশ অইেবা আর
পয়দা করা হকলতা আগুইেন গিলয়া িমলাই িযেবা। দুিনয়া আর এর
মােজ যততা করা অইেছ, হক্কলতা জাইর অইেবা।
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11অলাখান হক্কলতা িবনাশ অইেবা জািনয়া, তুমরা িকলাখান রওয়া
জরুর? তুমরা পাক-পিবত্র রইয়া পেরজগার িজেন্দিগ কাটাইয়া,
12আল্লার িঠক করা িদনর লািগ আিশক অইয়া বার চাও। হউ িদন েতা
আছমান জিল জিল িবনাশ অইেবা আর পয়দা করা হকলতা আগুইেন
গিলিযব। 13 অইেল আমরা আল্লা পাকর ওয়াদা করা নয়া আছমান,
নয়া জিমনর বার চাইরাম, েযখােনা খািল পেরজগািরর িঠকানা।

14এরলািগ ভাই অকল, তুমরা েযবলা অউ িদনর লািগ বার চাওয়াত
আেছা, েত খুব িখয়াল কেরা, অউ িদন তাইন যানু তুমরাের িনখুত-
িনষ্কলংক হালেত শািন্তর মােজ েদখইন। 15 আর আমরার মািলকর
লাম্বা ছবরগািরের মানষর জান বাচািনর সুেযাগ মেনা কিরও। অউ
একই কথা আল্লার েদওয়া আখেল আমরার মায়ার ভাই পাউলুেছও
তুমরার েগেছ েলখছইন। 16 তান হক্কল িচিঠতউ অউ েবয়াপাের
েলখইন। এর মােজ িকছু েবয়াপার আেছ েযতা বুজা কিঠন, খািল
েবআখল আর েবিদশা জেন অইনয্ানয্ িকতাবর লাখান ইতার মািনও
বদলাইয়া, িনজর সবর্নাশ ডািকয়া আেন।

17 ভাই অকল, অউ কথা অকল তুমরা আেগউ জানেছা, এরলািগ
হুিশয়ার অও যােত অউ নাফরমান মানষর ভুেল তুমরাের ভুল পেথ
না েনয়, আর ইমািন ভীত থািক না হরায়। 18 তুমরা আমরার মািলক
আর তরােনআলা ইছা আল-মসীর রহমেত আর তানের িচনার তাক্কেত
বািড়য়া উেঠা।অখনআর হর-হােমশা তান মিহমা জাির রউক।আিমন॥
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