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পিবত্র ইিঞ্জল শিরফ ২৬ নম্বর িছপারা

আল-এহুদা
পিরিচিত

আল্লা পাকর হুকুেম হজরত ইছা আল-মসীর হাতন ভাই হজরত
ইয়াকুবর (রা:) আপন ভাই এহুদায় (রা:) অউ ছিহফা খান েলখছইন।
হজরত ইছা আল-মসীেয় দুিনয়া থািক েবেহেস্তা তশিরফ েনওয়ার
অনুমান ৪০-৫০ বছর বােদ অউ িছপারা েলখা অইেছ।
ভন্ড েযতা উস্তাদ অকেল িনজের ইমানদার কইয়া দািব করেতা,
তারার েবয়াপাের হুিশয়ার অওয়ার লািগ অউ িছপারাত তািলম আেছ।
ইতার েহশ দশা িকতা অইেবা, অখান জানাইল অইেছ। আর আগর
জমানার কুনু কুনু নাফরমান মানুষ, লান্নিত িফিরস্তা আর তারার কউমর
উদাহরন েদওয়া অইেছ।
েলখেক ইছায়ী উম্মত অকলের কইরা, আল্লায় তু মরাের েয ইমান
দান করছইন, অউ ইমানর লািগ িদেল-জােন লাড়াই করাত রও।
এরমােজ আেছ,
(ক) ছালাম আর েদায়া ১:১-২ আয়াত
(খ) ভন্ড উস্তাদর িবরুেদ্ধ ইমািন লাড়াই চালাও ১:৩-১৬
(গ) ইমােন বািচয়া রও ১:১৭-২৩
(ঘ) িবদািয় েদায়া ১:২৪-২৫
আিম এহুদা েতা সাহািব ইয়াকুবর ভাই আর হজরত ইছা আলমসীর গুলাম। আমরার গাইিব বাফ আল্লা পােক েযরাের মহব্বত
করইন, েযরা আল্লাই দাওত পাইছইন, আর ইছা আল-মসীেয় েযরার
েহফাজত করইন, অউ ছিহফা খান আিম এরার েগেছ েলখরাম।
2 তু মরার উপের েবশ কির েমেহরবািন, শািন্ত আর মহব্বত জাির
রউক।
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ভন্ড উস্তাদর িবরুেদ্ধ ইমািন লাড়াই চালাও
3 ও মায়ার দুস্ত অকল, আমরা হকেল িমিল েয নাজাতর ভািগ
অইিছ, অউ নাজাতর েবয়াপাের আিম খু ব িখয়ািল অইয়া তু মরার েগেছ
েলখতাম চাইিছ। এরমােজ বু জলাম, আেরা দরকার আেছ ইমানর লািগ
লাড়াইর েবয়াপাের েলিখয়া তু মরাের উত্সাহ েদওয়া। আল্লায় তান পাক
বন্দা অকলের িচরকালর লািগ েয ইমািন ধন িদছইন, অউ ইছায়ী
ইমানর পেক্ষ িদেল-জােন লাড়াই করা েতা জরুর। 4 ইতার জরুর
অইেছ, কারন েযতা মানেষ েব-দীিন কামর সাজা পাইবার কথা আগ
থািকউ েলখা আিছল, তেল তেল অতা মানুষ আইয়া তু মরার দেলা
হামাই েগেছ। আমরার আল্লার রহমতের তারার বদ খাইশ িমটািনর
আিতয়ার বানাইেছ, আর আমরার একমাত্র মািলক ইছা আল-মসীর
উল্টা চেল।
5 েত অউ েবয়াপার েতা তু মরা খু ব ভালা কিরউ জােনা, তা-ও আিম
খািল অখান মেনা করাই িদরাম, িমসর েদশ থািক বিন ইসরাইলের
আজাদ কিরয়া আনার বােদ, তারার মাজর েযতায় ইমান আনিছল না,
মািলেক তারাের িবনাশ করছলা। 6 আর েযতা িফিরস্তা অকেল িনজর
দায়-দািয়ত্ব আদায় না কিরয়া, িনজর আসন থািক হির েগছলা, আল্লায়
তারাের িচরকাল ধির িশকলিদ বািন্দয়া গইন আন্দাইর ঘেরা রাখছইন
হাশরর িদনর লািগ। 7 অউ লাখান হজরত লুত নবীর জমানার ছাদুম,
আমু রা আর কান্দা-কাছার হকল টাউনর মানেষ অতার লাখান িজনা
করিছল, খািল িজনা নায়, তারা খু ব খিবিছ িজনা করায় িচরকাল ধির
েদাজেখা জলেবা, ইতা অইেলা একটা িনশানা।
8 এরবােদও অউ ভন্ড উস্তাদ অকল, েযতায় বােজ েখায়াব েদিখ
েদিখ তািলম েদইন, তারা খিবিছ কাম করইন, কুনুজাত শাসন মানইন
না, আর বাতু িন সদর্ার অকলর বদনাম গাইন। 9 এমনিক আছমানর
সদর্ার িফিরস্তা িমকাইেল েযবলা হজরত মু ছার লাশ লইয়া ইবিলছর
লেগ তকর্া-তির্ক করছলা, অউ সময় তাইন ইবিলছ-শয়তানর বদনাম
গাইয়া দুিষ সাইবেস্তা করার সাওস করলা না, বরং কইলা, “মািলেক
যানু তু মাের বন্দ করইন।” 10 অইেল অউ ভন্ড উস্তাদ অকেল েযতা
বু েজ না অতার বদনাম গায়, আর জংিল জানুয়ারর লাখান িনজর
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আখেল িনজর সবন
র্ াশ ঘটায়। 11 ইতা েতা লান্নিত! ইগুইন বাবা আদমর
লান্নিত পুত কািবলর লাখান বনছইন। দুিনয়ািব লাভর আশায় তারা হউ
ভন্ড নবী বালামর খাইশর আেতা িনজের সিপ িদেছ। আর মু ছা নবীর
বায় িবগিড় যাওরা হউ েনতা কুরাহর লাখান তারার িবনাশ আেছ।

েত অউ লান্নিত অতা আইয়া েযবলা েব-শরমর লাখান তু মরার
েমজবািন খায়, অউ সময় ইতা অইযাইন তু মরার খািনর থালর ময়লা।
তারা খািল িনজর স্বাথর্র ধান্দা কের। তারা অইলা আছমােনা উড়রা হুদা
েমঘর চাকা, বা বাগােনা দুইবার মরা-হুকনা ফল গাছ, েযিগেয় ফল
না ধরায়, জেড়-ফেড় হুিরয়া তু িলয়া ফালাইল অইেছ। 13 আর তারা
অইলা তু ফানর কালর দিরয়ার েঢউর লাখান, দিরয়ার েঢউেয় েযলা
েফনাের ভাসাইয়া তু েল, তারার বদ কামর শরমও অলা ভািসয়া উেঠ।
তারা অইলা চাইেরাবায় চক্কর েদওরা েতরার লাখান, ইতার েহশ দশা
অইেলা হর-হােমশাকুর লািগ জমা রাখা গইন আন্দাইর।
12

বাবা আদমর খান্দানর সাত নম্বর জন হজরত ইিদ্রেছও অতা
মানষর েবয়াপাের কইয়া েগছইন, “হুেনা, মানষর িবচার করার লািগ,
মািলক-মউলায় তান আজার আজার পিবত্র িফিরস্তা লইয়া আইরা।
15 েযতায় েব-দীিন কাম করছইন আর তান িবরুেদ্ধ লান্নিত মাত
মািতছইন, অখন অউ েব-দীন গুনাগার অকলর পাওনা িহসােব তাইন
ইতাের পুরাপুর দুিষ সাইবেস্তা করাত আইরা।” 16 ইতায় েতা হােমশাউ
না-ছবির করইন, িনজর কপালের দুষইন আর তারার বদ খাইশর বেশ
চলইন। তারার হকল মােতা িনজর বড়াই-েবটািগির েদখাইন, স্বাথর্
হািছলর লািগ মানষর ভজনা করইন।
14

ইমােন বািচয়া রও
অইেল ও মায়ার দুস্ত অকল, আিম তু মরাের কইরাম, আমরার
মািলক ইছা আল-মসীর সাহািব অকেল আেগ েযতা বাতাইছইন, ইতা
মেনা রািখও। 18 এরা তু মরাের অউ হুিশয়াির িদতা না িন, “আেখির
জমানাত পেরজগারের ঠাট্টা-মশকরা কররা একজাত মানুষ আইবা,
আইয়া তারার েব-দীিন বদ খাইশ মািফক চলবা।” 19 দুিনয়ািব ভাবর
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ইতা মানেষ খািল দলাদিল লাগাইন, তারার িভতের আল্লাই পাক রুহ
নাই।
20 তা-ও মায়ার ভাইয়াইন, তু মরার অউ িনখু ত পাক-পিবত্র ইমানর
উপের ভর কিরয়া িনজের গিড়য়া তু লাত রও, আর পাক রুেহ কািমল
অইয়া মু নাজাত করাত রও। 21 আল্লার মহব্বতর মােজ িনজের বািন্দয়া
রােখা, আর আেখির িজেন্দিগ পাইবার আশায় আমরার মািলক ইছা
আল-মসীর েমেহরবািনর লািগ বার চাও। 22 তু মরার মােজ েযরার
ইমােন লড়া-চড়া কের, তারাের দয়া কেরা। 23 আগুইন থািক তু িলয়া
আিনয়া মানষর জান বাচাও। আর গুনার বদ খাইশর জালায় েযতার
িজেন্দিগ বরবাদ অইেগেছ, ইতার িফন্নর নাপাক কাপড় খানেরও িঘন্না
কেরা, আর িনজের েহফাজেত রািখয়া তারাের দয়া কেরা।
িবদািয় েদায়া

24 আর েয আল্লায় তু মরাের উষ্টা খাওয়া থািক বাচাইন, েযইন িনখু ত

হালেত তু মরাের খু িশ-বািসেয় তান শান-তজিল্লর ছামেন আিজর
করতা পারইন, 25 হউ একমাত্র আল্লা েযইন আমরার জান বাচাইন, তান
জালাল-শান, মিহমা, কুদরিত বল-শিক্ত, আর রাজ-েখমতা আমরার
মািলক ইছা আল-মসীর উিছলায় জাইর অউক, হক্কল যু গর আগ থািক
অখন পযন্ত
র্ আর যু েগ যু েগ হর-হােমশাউ অলা অউক। আিমন॥
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