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িযহদূার
প র

১ ১আিম িযহদূা, যী রীে র দাস এবং যােকােবর ভাই, এই িচিঠ তােদর উে ে য িলখিছ যােদর ঈ বর আ বান কেরেছন।
িপতা ঈ বর তামােদর ভােলাবােসন এবং যী রীে র বারা তামােদর র া কেরন।

২ ঈ বর তাঁর দয়া, শাি এবং রম আেরা অিধক পিরমােণ তামােদর জীবেন দান ক ন।

অধািমক লাকেদর ঈ বর শাি দেবন
৩ ি রয় ব ুরা, আমােদর সকেলর জ য য পির রােণর যব া রেয়েছ তারই িবষেয় আিম তামােদর িকছ ু িলখেত আ রহী

িছলাম। িক তবু একবার য িব বাস তামরা লাভ কেরছ, বা িচরিদেনর জ য উ ম, যা ঈ বর তাঁর পিব র লাকেদর
িদেয়েছন, তার পে যন তামরা রাণপেণ যু কর সই িবষেয় উৎসাহ দবার জ য তামােদর কােছ লখা দরকার বেল
আিম মেন করলাম। ৪কারণ এমন িকছ ু লাক গাপেন তামােদর দেল ঢেুক পেডে়ছ যােদর স বে ব পেূবই শাে র দ া ার
কথা লখা হেয়েছ। এই অধািমক লাকরা ঈ বেরর অনু রহেক তােদর অৈনিতক কাজকেমর অজহুােত পিরণত কেরেছ; আর
যী রী য আমােদর একমা র কতা ও রভু তা এরা অ বীকার কের।

৫আিম তামােদর িকছ ুকথা রণ কিরেয় িদেত চাই, যিদও তামরা সকেলই এসব িবষয় জান। তবু বলব রভু িমশর দশ
থেক তাঁর রজােদর উ ার কের পের যারা অিব বাসী তােদর সকলেক বংস কেরিছেলন। ৬আিম তামােদর রণ কিরেয়
িদেত চাই, য সই বগদূতরা যারা িনেজেদর আিধপ য র া না কের িনজ বাস ান যাগ কেরিছল, তােদর িতিন (ঈ বর)
ঘার অ কার কারাগাের অন কালীন শকেল বঁেধ রেখেছন আর মহািবচােরর িদেন তােদর িবচার করা হেব। ৭ সেদাম,
ঘেমারা ও তােদর আেশপােশর নগর িলর কথা ভেুল যও না। এই বগদূতেদর মেতা তারাও নীিতহীন যৗনতায় রব ৃ হত
এবং অ বাভািবক যৗনসংসেগ িল হত। অন আ েন শাি ভাগ কের তারা আমােদর সামেন দ ৃ া ব প হেয় রেয়েছ।

৮একইভােব এই লাকরা, যারা তামােদর দেল এেসেছ, তারা িনেজেদর ব বারা চািলত হয় এবং িনেজেদর দহেক
পােপ কলিুষত কের। তারা রভরু কতৎৃ ব (িনয়ম) অ রা য কের আর যারা স ানীয় যি তােদর িন া কের। ৯ িক
রধান বগদূত মীখােয়েলর কথা আমরা জািন, যখন িতিন মািশর দহ িনেয় িদয়াবেলর সে তক করিছেলন তখন িতিন

িদয়াবলেক কান কটু কথা বলেত সাহস কেরন িন, তার পিরবেত ধু বেলিছেলন, “ রভু তামােক িতর ার ক ন।”
১০ িক এই লাকরা য সব িবষয় বােঝ না তারই িন া কের; আর িচ া বারা নয় বরং তােদর বাভািবক অনভুিূতর
বারা যা বােঝ, যিু িবহীন প েদর মত তাই কের িনেজেদর বংস ডেক আেন। ১১ তােদর িধ , কারণ কিয়ন য পেথ
িগেয়িছল তারাও সই পথ ধেরেছ। তারা িবিলয়েমর মেতা টাকার লােভ রা পেথ চেলেছ। আর কারেহর মেতা িবে রাহী
হেয় বংেসর পেথ চেলেছ।

১২এইসব লাকরা তামােদর রমেভােজ ময়লা দােগর মেতা। কান ভয় না কের তারা তামােদর সে ভাজ খায় এবং
কবল িনেজেদর কথাই ভােব। তারা হাওয়ায় ভেস যাওয়া বিৃ হীন মেঘর মেতা, ফলেনর ঋতেুত ফলহীন বেল শকড় সেমত
উপেড় ফলা গােছর মেতা; সতুরাং তারা ই বার মতৃ। ১৩ তােদর ল াজনক কাজ উ াল সমেু র তরী ছিডে়য় যাওয়া ফনার
মেতা। ঐ লাক িল আকােশ ইত তঃ রমণরত তারার মেতা। ঘনতম অ কােরর মে য তােদর জ য এক অন কালীন ান
রেয়েছ।

১৪আদেমর থেক স ম পু ষ য হেনাক, িতিনও এই লাকেদর স বে ভাববাণী কেরেছন: “ দখ তাঁর ল ল পিব র
বগদূতেদর সে িনেয় রভু আসেছন। ১৫ িতিন সকেলর িবচার করার জ য এবং সকলেক তােদর কৃত সকল অধািমক

কাজকেমর জ য শাি িদেত আসেছন। এইসব অধািমক পাপী তাঁর িব ে যত সব উ ত কথাবাতা বেলেছ সই কারেণ
তােদর দাষী ঘাষণা করার জ য আসেছন।”

১৬ তারা সব সময় অিভেযাগ ও িন া কের, তােদর িনেজেদর অিভলাষ অনসুাের চেল। িনেজেদর িবষেয় গব কের এবং
লােভর আশায় তারা অ যেদর তাষােমাদ কের।

একিট সতকবাণী ও িকছ ু কােজর কথা
১৭ ি রয় ব ুরা, আমােদর রভু যী রীে র রিরতরা যা বেল গেছন তা মেন রেখা। ১৮ তাঁরা তা তামােদর বলেতন,

“ শেষর সময় এমন সব উপহাসকরা আসেব যারা িনেজেদর ই ানযুায়ী ঈ বর-িব কাজ করেব।” ১৯এই লাকরাই
তামােদর মে য িবেভদ সিৃ কের। তারা তােদর পাপ রবিৃ র দাস। তােদর সই আ া নই।
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২০ িক ি রয় ব ু, তামরা িনেজেদর পরম পিব র িব বােসর ওপর গঁেথ তাল। পিব র আ ােত রাথনা কর।
২১ িনেজেদর ঈ বেরর রেম রাখ; আর অন জীবেনর জ য আমােদর রভু যী রীে র দয়া লােভর অেপ ায় থাক।

২২ যােদর মেন সে হ আেছ, এমন লাকেদর সাহা য কর। ২৩ নরেকর আ ন থেক িছিনেয় িনেয় তােদর পির রাণ বারা
র া কর। অ যেদর রিত সতকভােব ক ণা রদশন কর; িক পােপর বারা কলি ত তােদর ব রেক ঘণৃা কর।

ঈ বেরর রশংসা কর
২৪ ঈ বর শি শালী, িতিন তামােদর পেড় যাওয়া থেক র া করেবন আর িনেজর মিহমার সামেন িনেদাষ অব ায় আনে র

সে তামােদর উপি ত করেত িতিন স ম। ২৫ িতিনই একমা র ঈ বর, আমােদর উ ারকতা। আমােদর রভু যী রীে র
বারা তাঁরই রতাপ, মিহমা, পরা রম ও কতৎৃ ব যগুপযােয় যেুগ যেুগ অিবচল থাকু । আেমন।
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