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2 েযাহন
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক েযাহন এজন বষীর্য়ান িহচােপ 2 েযাহন েতওঁ

িনেজই িলিখেছ এই পত্রখনৰ িশেৰানামা হ’ল 2 েযাহন এই
পত্রমালাৰ এইখন িদ্বতীয়, এইদেৰ 3 খন পত্রই পঁাচিন েযাহনৰ
নাম বহন কেৰ 2 েযাহনৰ লক্ষয্ হ’ল েয েযাহনৰ েলাকসকলৰ
মাজত ভুৱা িশক্ষকসকেল এক ভ্রমনপদ পিৰচযর্া পিৰচালনা কিৰেছ,
েলাকসকলক পিৰৱতর্ ন কিৰব িবচািৰেছ, আৰু েতওঁেলােক খ্রীষ্টিয়
আিতথয্ৰ সুিবধা গ্রহণ কিৰেছ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজত
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 85-95 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজত িলখাৰস্থান সম্ভৱতঃ

ইিফচ আিছল
প্রাপক
িদ্বতীয় েযাহন হ’ল এটা মণ্ডলীৈল িলখা এখন পত্র, য’ত এজনী

িপ্রয় ভদ্র মিহলা আৰু েতওঁৰ সন্তানসকলক িচিহ্নত কিৰেছ
উেদ্দশয্
েযাহেন িলখা েতওঁৰ িদ্বতীয় পত্রত েতওঁৰ িবশ্বাসেযাগয্ প্রশংসা

এইদেৰ প্রকাশ কিৰ ৈকেছ “ভদ্র মিহলা আৰু েতওঁৰ সন্তানসকল,”
আৰু েতওঁৰ েপ্রমত আগবািঢ়বৈল আৰু প্রভুৰ আেদশক ধিৰ
ৰািখবৈল েতওঁক উৎসািহত কৰা েতওঁ ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবৰুেদ্ধ
েতওঁক সতকর্ কিৰ িদেয়, আৰু েতওঁক জনাই িদেয় েয, েতওঁেলােক
অিত শীেঘ্রই পিৰদশর্নৰ পিৰকল্পনা কিৰ আেছ “ভনী” িহচােপ পুনৰ
েতওঁক েযাহেন শুেভচ্ছা জনাই

মূল িবষয়
িবশ্বাসীসকলৰ িবচাৰ-বুিদ্ধ

প্রান্তেৰখা



2 েযাহন 1 ii 2 েযাহন 10

1. শুেভচ্ছা — 1:1-3
2. েপ্রমত সতয্ক বজায় ৰাখা — 1:4-11
3. েশষ শুেভচ্ছা — 1:12, 13

এগৰাকী খ্রীষ্টিয়ান মিহলাৰ প্রিত পত্র
1 ঈশ্বৰৰ মেনানীত েসই ভদ্র মিহলা পিৰচািৰকা আৰু েতেখতৰ

সন্তান সকলক মই সতয্ েপ্রম কেৰঁা; একমাত্র মেয়ই নহয়, িকন্তু িয
সকেল সতয্ক জােন েতওঁেলােকও েপ্রম কেৰ৷ 2 কাৰণ েসই সতয্
আমাৰ অন্তৰত আেছ আৰু আমাৰ ৈসেত িচৰকাল থািকব৷ 3 িপতৃ
ঈশ্বৰৰ পৰা আৰু িপতৃৰ পুত্র যীচু খ্রীষ্টৰ পৰাও অনুগ্রহ, দয়া আৰু
শািন্ত, সতয্ত আৰু েপ্রমত আমােৰ ৈসেত আেছ

4 আিম িপতৃৰ পৰা েপাৱা আজ্ঞা গ্রহণ কৰাৰ দেৰ আেপানাৰ
িকছুমান সন্তােন সতয্ত চিল থকা েদিখ, মই অিত আনিন্দত ৈহেছঁা৷
5 েহ ভদ্র মিহলা*, এিতয়া মই আেপানাক িমনিত কেৰঁা েয,
আেপানাৈল মই েকােনা এটা নতুন আজ্ঞা িলখা নাই, িকন্তু আিম
আৰম্ভিণেৰ পৰা েপাৱাৰ দেৰ পৰস্পেৰ েপ্রম কৰা উিচত† 6 আৰু
েপ্রম এইেটােৱ হয়, য’ত আিম েতওঁৰ আজ্ঞা অনুসােৰ চেলঁা৷‡
এই আজ্ঞা আেপানােলােক আৰম্ভিণেৰ পৰা শুিন আিহেছ, েসেয়েহ
ইয়ােত আেপানােলােক চলক

7 িকয়েনা অেনক প্রৱঞ্চকজগতত ওলাল; েতওঁেলােক যীচু খ্রীষ্টক
মাংসত অহা বুিল স্বীকাৰ নকেৰ৷ এওঁেলােকই প্রবঞ্চকআৰু খ্রীষ্টািৰ
8 আপুিন িনজেক চাওক, িয িবষয়ৰ বােব আমাৰ কমর্ কিৰবলগীয়া
আেছ, েসয়া েনেহৰুৱাব, িকন্তু সমূ্পণর্ পুৰস্কাৰ গ্রহণ কৰক৷§ এই
কাৰণেত িনজৈল সাৱধান হ’ব

9 িয েকােনােৱ খ্রীষ্টৰ উপেদশত নাথািক সীমা পাৰ ৈহ যায়,
েতওঁত ঈশ্বৰ নাই; িয জেন েসই উপেদশত থােক, েতওঁত িপতৃ
আৰু পুত্র, এই উভেয়ই আেছ 10 যিদ েকােনা এজন আেপানাৰ
ওচৰৈলআেহআৰু এেন উপেদশআেপানােলাকৰ ওচৰৈল ৈল নােহ,
* 1 অধয্ায়:5 কুিৰয় † 1 অধয্ায়:5 েযা 13:34 ‡ 1 অধয্ায়:6 েযা 14:15,
21 § 1 অধয্ায়:8 1ম কিৰ 3:8-15; প্র 3:11
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েতেনেলাকক ঘৰত গ্রহণ নকিৰব আৰু শুেভচ্ছাও নজনাব 11 িয
জেন েতেনেলাকক শুেভচ্ছা জনায়, েতেৱঁা েতেনেলাকৰ দুষ্কমর্ৰ
অংশীদাৰ হয়

12আেপানােলাকৈল িলিখবৰ বােব েমাৰ অেনক কথা আেছ আৰু
েসইেবাৰ িচিঠ আকােৰ কাগজৰ পাতত িলিখবৈল মই ইচ্ছা নকেৰঁা৷
িকন্তু আমাৰ আনন্দ েযন সমূ্পণর্ হয়, েসেয়েহ আেপানােলাকৰ
ওচৰৈল ৈগ মুখা-মুিখ ৈহ কথা পািতবৰ বােব মই আশা কিৰ আেছঁা
13আেপানাৰ মেনানীত ভনীেয়ৰাৰ সন্তান সকেল আেপানাক শুেভচ্ছা
জনাইেছ
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