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পবিত্র ইবজিল শবিফ ২৬ নম্বি বিপািা

আল-এহুদা

পবিবিবি

আল্া পাকি হুকুমে হজিি ইিা আল-েসীি হািন ভাই হজিি ইয়াকুিি (িা:) 

আপন ভাই এহুদায় (িা:) অউ িবহফা খান ললখিইন। হজিি ইিা আল-েসীময় 

দুবনয়া থাবক লিমহম্া িশবিফ লনওয়াি অনুোন ৪০-৫০ িিি িামদ অউ বিপািা 

ললখা অইমি।

ভন্ড লেিা উ্াদ অকমল বনজমি ইোনদাি কইয়া দাবি কিমিা, িািাি লিয়াপামি 

হুবশয়াি অওয়াি লাবি অউ বিপািাি িাবলে আমি। ইিাি লহশ দশা বকিা অইমিা, 

অখান জানাইল অইমি। আি আিি জোনাি কুনু কুনু নাফিোন োনুষ, লান্নবি 

বফবি্া আি িািাি কউেি উদাহিন লদওয়া অইমি।

ললখমক ইিায়ী উম্মি অকলমি কইিা, আল্ায় িুেিামি লে ইোন দান কিিইন, 

অউ ইোনি লাবি বদমল-জামন লাড়াই কিাি িও।
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 আবে এহুদা লিা সাহাবি ইয়াকুিি ভাই আি হজিি ইিা আল-েসীি 

িুলাে। আেিাি িাইবি িাফ আল্া পামক লেিামি েহব্বি কিইন, 

লেিা আল্াই দাওি পাইিইন, আি ইিা আল-েসীময় লেিাি লহফাজি 

কিইন, অউ িবহফা খান আবে এিাি লিমি ললখিাে। 2 িুেিাি উপমি 

লিশ কবি লেমহিিাবন, শাবতি আি েহব্বি জাবি িউক।

ভন্ড উ্াদি বিরুমধে ইোবন লাড়াই িালাও

3 ও োয়াি দু্ অকল, আেিা হকমল বেবল লে নাজািি ভাবি 

অইবি, অউ নাজািি লিয়াপামি আবে খুি বখয়াবল অইয়া িুেিাি লিমি 

ললখিাে িাইবি। এিোমজ িুজলাে, আমিা দিকাি আমি ইোনি লাবি 

লাড়াইি লিয়াপামি ললবখয়া িুেিামি উত্সাহ লদওয়া। আল্ায় িান পাক 

িন্া অকলমি বিিকালি লাবি লে ইোবন ধন বদিইন, অউ ইিায়ী ইোনি 

পমষে বদমল-জামন লাড়াই কিা লিা জরুি। 4 ইিাি জরুি অইমি, কািন 

লেিা োনমষ লি-দীবন কােি সাজা পাইিাি কথা আি থাবকউ ললখা আবিল, 

িমল িমল অিা োনুষ আইয়া িুেিাি দমলা হাোই লিমি। আেিাি আল্াি 

িহেিমি িািাি িদ খাইশ বেটাবনি আবিয়াি িানাইমি, আি আেিাি 

একোত্র োবলক ইিা আল-েসীি উল্া িমল।

5 লি অউ লিয়াপাি লিা িুেিা খুি ভালা কবিউ জামনা, িা-ও আবে 

খাবল অখান েমনা কিাই বদিাে, বেসি লদশ থাবক িবন ইসিাইলমি 

আজাদ কবিয়া আনাি িামদ, িািাি োজি লেিায় ইোন আনবিল না, 

োবলমক িািামি বিনাশ কিিলা। 6 আি লেিা বফবি্া অকমল বনজি 

দায়-দাবয়ত্ব আদায় না কবিয়া, বনজি আসন থাবক হবি লিিলা, আল্ায় 

িািামি বিিকাল ধবি বশকলবদ িাবন্য়া িইন আন্াইি ঘমিা িাখিইন 

হাশিি বদনি লাবি। 7 অউ লাখান হজিি লুি নিীি জোনাি িাদুে, 

আেুিা আি কান্া-কািাি হকল টাউনি োনমষ অিাি লাখান বজনা 

কিবিল, খাবল বজনা নায়, িািা খুি খবিবি বজনা কিায় বিিকাল ধবি 

লদাজমখা জলমিা, ইিা অইমলা একটা বনশানা।

8 এিিামদও অউ ভন্ড উ্াদ অকল, লেিায় িামজ লখায়াি লদবখ 

লদবখ িাবলে লদইন, িািা খবিবি কাে কিইন, কুনুজাি শাসন োনইন না, 

আি িািুবন সদ্াি অকলি িদনাে িাইন। 9 এেনবক আিোনি সদ্াি 
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বফবি্া বেকাইমল লেিলা হজিি েুিাি লাশ লইয়া ইিবলিি লমি িক্া-

িবক্ কিিলা, অউ সেয় িাইন ইিবলি-শয়িানি িদনাে িাইয়া দুবষ 

সাইিম্া কিাি সাওস কিলা না, িিং কইলা, “োবলমক োনু িুোমি িন্ 

কিইন।”  01 অইমল অউ ভন্ড উ্াদ অকমল লেিা িুমজ না অিাি িদনাে 

িায়, আি জংবল জানুয়ািি লাখান বনজি আখমল বনজি সি্নাশ ঘটায়। 

 11 ইিা লিা লান্নবি! ইিুইন িািা আদেি লান্নবি পুি কাবিলি লাখান 

িনিইন। দুবনয়াবি লাভি আশায় িািা হউ ভন্ড নিী িালােি খাইশি 

আমিা বনজমি সবপ বদমি। আি েুিা নিীি িায় বিিবড় োওিা হউ লনিা 

কুিাহি লাখান িািাি বিনাশ আমি।

 21 লি অউ লান্নবি অিা আইয়া লেিলা লি-শিেি লাখান িুেিাি 

লেজিাবন খায়, অউ সেয় ইিা অইোইন িুেিাি খাবনি থালি েয়লা। 

িািা খাবল বনজি স্াথ্ি ধান্া কমি। িািা অইলা আিোমনা উড়িা হুদা 

লেঘি িাকা, িা িািামনা দুইিাি েিা-হুকনা ফল িাি, লেবিময় ফল না 

ধিায়, জমড়-ফমড় হুবিয়া িুবলয়া ফালাইল অইমি।  31 আি িািা অইলা 

িুফানি কালি দবিয়াি লেউি লাখান, দবিয়াি লেউময় লেলা লফনামি 

ভাসাইয়া িুমল, িািাি িদ কােি শিেও অলা ভাবসয়া উমে। িািা 

অইলা িাইমিািায় িক্কি লদওিা লিিাি লাখান, ইিাি লহশ দশা অইমলা 

হি-হামেশাকুি লাবি জো িাখা িইন আন্াইি।

 41 িািা আদেি খান্ানি সাি নম্বি জন হজিি ইবরিমিও অিা োনষি 

লিয়াপামি কইয়া লিিইন, “হুমনা, োনষি বিিাি কিাি লাবি, োবলক-

েউলায় িান আজাি আজাি পবিত্র বফবি্া লইয়া আইিা।  51 লেিায় 

লি-দীবন কাে কিিইন আি িান বিরুমধে লান্নবি োি োবিিইন, অখন 

অউ লি-দীন িুনািাি অকলি পাওনা বহসামি িাইন ইিামি পুিাপুি দুবষ 

সাইিম্া কিাি আইিা।”  61 ইিায় লিা হামেশাউ না-িিবি কিইন, বনজি 

কপালমি দুষইন আি িািাি িদ খাইশি িমশ িলইন। িািাি হকল োমিা 

বনজি িড়াই-লিটাবিবি লদখাইন, স্াথ্ হাবিলি লাবি োনষি ভজনা কিইন।

ইোমন িাবিয়া িও

 71 অইমল ও োয়াি দু্ অকল, আবে িুেিামি কইিাে, আেিাি 

োবলক ইিা আল-েসীি সাহাবি অকমল আমি লেিা িািাইিইন, ইিা েমনা 
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িাবখও।  81 এিা িুেিামি অউ হুবশয়াবি বদিা না বন, “আমখবি জোনাি 

পমিজিািমি োট্া-েশকিা কিিা একজাি োনুষ আইিা, আইয়া িািাি 

লি-দীবন িদ খাইশ োবফক িলিা।”  91 দুবনয়াবি ভািি ইিা োনমষ খাবল 

দলাদবল লািাইন, িািাি বভিমি আল্াই পাক রুহ নাই।

 02 িা-ও োয়াি ভাইয়াইন, িুেিাি অউ বনখুি পাক-পবিত্র ইোনি 

উপমি ভি কবিয়া বনজমি িবড়য়া িুলাি িও, আি পাক রুমহ কাবেল অইয়া 

েুনাজাি কিাি িও।  12 আল্াি েহব্বিি োমজ বনজমি িাবন্য়া িামখা, 

আি আমখবি বজমন্বি পাইিাি আশায় আেিাি োবলক ইিা আল-েসীি 

লেমহিিাবনি লাবি িাি িাও।  22 িুেিাি োমজ লেিাি ইোমন লড়া-িড়া 

কমি, িািামি দয়া কমিা।  32 আিুইন থাবক িুবলয়া আবনয়া োনষি জান 

িািাও। আি িুনাি িদ খাইশি জালায় লেিাি বজমন্বি িিিাদ অইমিমি, 

ইিাি বফন্নি নাপাক কাপড় খানমিও বঘন্না কমিা, আি বনজমি লহফাজমি 

িাবখয়া িািামি দয়া কমিা।

বিদাবয় লদায়া

 42 আি লে আল্ায় িুেিামি উষ্া খাওয়া থাবক িািাইন, লেইন বনখুি 

হালমি িুেিামি খুবশ-িাবসময় িান শান-িজবল্ি িােমন আবজি কিিা 

পািইন,  52 হউ একোত্র আল্া লেইন আেিাি জান িািাইন, িান জালাল-

শান, েবহো, কুদিবি িল-শবতি আি িাজ-লখেিা আেিাি োবলক ইিা 

আল-েসীি উবিলায় জাইি অউক, হক্কল েুিি আি থাবক অখন পে্তি 

আি েুমি েুমি হি-হামেশাউ অলা অউক। আবেন॥ 
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