
i

2 িপতৰ
গ্রন্থ ৰচিয়তা
2 িপতৰৰ িলখক হ’ল পঁাচিন িপতৰ, এই িবষেয় 2 িপতৰ 1:1

পদত উেল্লখ আেছ, 3:1 পদত েতওঁ এই দাবী উঠাইেছ, 2 িপতৰৰ
িলখেক যীচুৰ ৰূপান্তিৰত েহাৱাৰ সাক্ষী বুিল দাবী কেৰ (1:16-18),
সাৰসংিক্ষপ্ত শুভবাতর্ া পুস্তক অনুসােৰ, িপতৰ আিছল েসই িতিনজন
িশষয্ৰ এজন িযজেন যীচুক সংগ িদিছল (আন দুজন আিছল যােকাব
আৰু েযাহন) 2 িপতৰৰ িলখেক ইয়ােকা উেল্লখ কেৰ েয, েতওঁ
মৰাৰ বােব িয মৃতুয্ বৰণ কৰা ৈহেছ, েসয়া ছহীদৰ মৃতুয্ বুিল েকাৱা
ৈহেছ (1:14); েযাহন 21:18-19 পদত, যীচুেৱ ভিবষয্ত বাণী কিৰ
ৈকিছল েয, কাৰাবৰণৰ সময় পাৰ েহাৱাৰ পাছত িপতৰ ছহীদ হ’ব

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 65-68 খ্রীষ্টাব্দ
ই সম্ভৱতঃ েৰামৰ পৰা িলখা ৈহিছল, য’ত পঁাচিনেয় েতওঁৰ জীৱনৰ

েশষ সময়েচাৱা অিতবািহত কিৰিছল
প্রাপক
প্রথম িপতৰ েযেনদেৰ এিচয়া মাইনৰৰ উত্তৰাঞ্চলৰ েলাকসকলৰ

বােব িলখা ৈহিছল, িঠক েতেনদেৰ এই পত্রও এেক েশ্রাতাসকলৰ
বােব িলিখিছল

উেদ্দশয্
িপতেৰ খ্রীষ্টিয় িবশ্বাসৰ িভিত্তত এটা জাননী প্রদান কিৰবৰ বােব

িলিখিছল (1:12-13,16-21) িবশ্বাসত থকা িবশ্বাসীসকলৰ বংশৰ
ভিবষয্তৰ বােব িনেদর্ শনাৰ (1:15) দ্বাৰা পঁাচিনবাবৰ ঐিতহয্ৰ সতয্তা
সমথর্ন কৰা, িপতেৰ িলিখেছ েয, েতওঁৰ সময় কমআিছলআৰু েতওঁ
জািনিছল েয ঈশ্বৰৰ েলাকসকেল অেনক িবপদৰ সনু্মখীন হয় (1:13-
14; 2:1-3), আিহবলগীয়া ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবষেয় সতকর্ কিৰ
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িপতেৰ েতওঁৰ পাঠকসকলৈল িলিখিছল (2:1-22) যােত েতওঁেলােক
পলম নকিৰ প্রভুৰ ওচৰৰ পৰা েসানকােল উভিত যায় (3:3-4)

মূল িবষয়
ভুৱা িশক্ষকসকলৈল সাৱধান বাণী

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1, 2
2. খ্রীষ্টিয়ানসকলৰ গুণাত্মক বৃিদ্ধ — 1:3-11
3. িপতৰৰ বাতর্ াৰ উেদ্দশয্ — 1:12-21
4. ভুৱা িশক্ষকসকলৰ িবৰুেদ্ধ সাৱধান বাণী — 2:1-22
5. খ্রীষ্টৰ পুনৰ আগমন — 3:1-16
6. উপসংহাৰ — 3:17, 18
1 মই িচেমান িপতৰ, যীচু খ্রীষ্টৰ এজন দাস আৰু পঁাচিন িয

সকেল আমাৰ ঈশ্বৰ আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ ধাির্মকতাৰ মাধয্মত
আিম লাভ কৰাৰ দেৰ এেকই অমূলয্ িবশ্বাস লাভ কিৰেছ, েসই সকলৰ
সমীপৈল

2 ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্রভু যীচুক গভীৰভােৱ জনাৰ মােজিদ
আেপানােলাকৈল অনুগ্রহ আৰু শািন্ত বাহুলয্ৰূেপ হওক

িবশ্বাসত িথেৰ থািকবৈল উদগিণ
3 িয জেন িনজৰ মিহমা আৰু সদগুেণেৰ আমাক আমন্ত্রণ

কিৰেল, েতওঁক গভীৰভােৱ জনাৰ মাধয্েমিদ েতওঁৰ ঐশ্বিৰক শিক্তেয়
আমাক ঈশ্বৰৰ প্রিত ভিক্তপূণর্ জীৱন-যাপন কৰাৰ সকেলা িবষয়
দান কিৰেল 4 েতওঁ এইেবাৰৰ দ্বাৰাই আমাক মূলয্বান আৰু
অিত মহৎ প্রিতজ্ঞােবাৰ দান কিৰেল েতওঁ এেনদেৰ কিৰেল
যােত আেপানােলােক েসই প্রিতজ্ঞােবাৰৰ দ্বাৰাই জগতৰ মন্দ
অিভলাষেবাৰৰ দুনীর্িতৰ পৰা মুক্ত ৈহ ঐশ্বিৰক স্বভাৱৰ সহভাগী হ’ব
পােৰ

5 ঈশ্বেৰ িয সকেলা কিৰেল, তাৰ কাৰেণ আেপানােলাকৰ িবশ্বাসৰ
মাধয্েমেৰ সদগুণ লাভ কিৰবৈল িনেজ সমূ্পণর্ৰূেপ যত্ন কৰক
সদগুণৰ লগেত আেপানাৰ জ্ঞােনা বৃিদ্ধ কৰক 6 জ্ঞানৰ লগত
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ইিন্দ্রয়-দমন, ইিন্দ্রয়-দমনৰ লগত ৈধযর্, ৈধযর্ৰ লগত ঈশ্বৰভিক্ত,
7 ঈশ্বৰ-ভিক্তৰ লগত পৰস্পৰৰ মাজত ভাতৃ-েস্নহ আৰু ভাতৃ-েস্নহৰ
লগত েপ্রম বৃিদ্ধ কৰক 8 িকয়েনা আেপানােলাকৰ যিদ এই সকেলা
গুণ থােক আৰু েসইেবাৰ আেপানােলাকৰ মাজত বৃিদ্ধ পায়,
েতেনহেল আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ তত্ব-জ্ঞানত আেপানােলাক কমর্হীন
বা িনষ্ফল নহ’ব 9 িয জনৰ এই সকেলা গুণ নাই, েতওঁ ওচৰতেহ
েদেখ; আচলেত েতওঁ অন্ধ েতওঁক েয পূবর্ৰ পাপ সমূহৰ পৰা শুিচ
কৰা ৈহেছ, েসই িবষয় েতওঁ পাহিৰ গ’ল

10 এেতেক ভাই সকল, ঈশ্বেৰ েয আেপানােলাকক আমন্ত্রণ আৰু
মেনানীত কিৰেছ, েসই িবষেয় আেপানােলােক িনেজ িনিশ্চত হবৰ
কাৰেণ অিধক যত্ন কৰক এইেবাৰ কিৰেল, আেপানােলােক উজুিট
নাখাব 11তােত আমাৰ প্রভু আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ অনন্ত ৰাজয্ত
আেপানােলাকক অিত আন্তিৰকতােৰ প্রেৱশ কেৰঁাৱা হ’ব

12 এই েহতুেক, যিদও আেপানােলােক এই সকেলােবাৰ জােন
আৰু িয সতয্ তাত িথেৰ আেছ, তথািপ মই সকেলা সময়েত
আেপানােলাকক এই িবষয়েবাৰ মনত েপলাই িদবৈল প্রস্তুত থািকম;
13 িকন্তু মই এইেটা সিঠক বুিল ভােৱা েয, িযমান িদন মই এই তমু্বৰূপ
অস্থায়ী েদহত থািকম, িসমান িদনৈলেক এই িবষয়েবাৰ েসঁাৱৰাই িদ
আেপানােলাকক জাগ্রত কিৰ ৰখা েমাৰ উিচত 14 িকয়েনা মই জােনা
েয, শীেঘ্রই মই েমাৰ তমু্ব গুচাম; আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টই ইয়ােক েমাক
জনােল 15 মই আপ্রাণ েচষ্টা কিৰেছঁা যােত েমাৰ মৃতুয্ৰ পাছেতা
আেপানােলােক এই সকেলা িবষয় সকেলা সময়েত মনত ৰােখ

ঈশ্বৰৰ বাকয্ িবশ্বাসেযাগয্
16 আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ পৰাক্রম আৰু েতওঁৰ আগমণ সম্বেন্ধ

আেপানােলাকক জনাওঁেত আিম চতুৰতােৰ সজা েকােনা গল্প-কথা
েকাৱা নািছেলা আিম েতওঁৰ মিহমা িনজৰ চকুেৰ েদিখিছেলঁা
17 িকয়েনা, “এওঁ েমাৰ িপ্রয় পুত্র, এওঁেতই মই পৰম সন্তুষ্ট,”
স্বগর্ৰ েগৗৰৱময় প্রতাপৰ দ্বাৰা েতওঁৈল অহা এই বাণীৰ মাধয্েমিদ
খ্রীষ্টই িপতৃ ঈশ্বৰৰ পৰা সন্মান আৰু েগৗৰৱ পাইিছল 18 আিম
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েযিতয়া েতওঁৰ লগত েসই পিবত্র পাহাৰত আিছেলঁা, েতিতয়া স্বগর্ৰ
পৰা েকাৱা এই মাত িনেজ শুিনিছেলা 19 ভাববাদী সকলৰ এই
বাকয্ আমাৰ ওচৰত অিধকৰূেপ িনিশ্চত ৈহেছ আৰু েসই িবষয়ত
মেনােযাগ িদয়া আেপানােলাকৰ পেক্ষ ভাল েসই বাকয্ এক অন্ধকাৰ
ঠাইত জ্বিল থকা চািকৰ িনিচনা েযিতয়াৈলেক ৰািতপুৱা নহয় আৰু
আেপানােলাকৰ হৃদয়ত প্রভাতী তৰাৰ উদয় নহয়, েতিতয়াৈলেক
অন্ধকাৰৰ মাজেতা েসেয় েপাহৰ িদব 20 সকেলােৰ ওপৰত প্রথেম
ইয়ােক জািন থওঁক েয, ধমর্শাস্ত্রৰ েকােনা ভাৱবাণী, ভাৱবাদীজনৰ
িনজৰ যুিক্ত-বয্াখয্াৰ পৰা নােহ; 21ভাৱবাণী েকিতয়াও মানুহৰ ইচ্ছােৰ
নােহ, িকন্তু পিবত্র আত্মাৰ পিৰচালনাত ভাৱবাদী সকেল ঈশ্বৰৰ পৰা
েপাৱা কথা কয়

2 অধয্ায়
ভণ্ড িশক্ষকৰ পৰা পৃথেক থািকবৈল উদগিণ

1 অতীতত ইস্রােয়লবাসীৰ মাজত েযেনদেৰ িমছলীয়া ভাৱবাদী
সকল আিছল, েতেনদেৰ আেপানােলাকৰ মাজৈলেকা ভণ্ড িশক্ষক
সকলআিহব েতওঁেলােক মেন মেন এেনকুৱা িকছুমান িবেৰাধী ভ্রান্ত
মতবাদ ৈল আিহব িযেয় েলাক সকলক ধ্বংস কিৰ িদব এেন িক িয
জেন েতওঁেলাকক িকিন লেল, েসই প্রভুেকা অস্বীকাৰ কিৰব; এইদেৰ
েতওঁেলােক শীেঘ্রই িনজৈল ধ্বংস মািত আিনব 2 অেনেক েসই
ভণ্ড িশক্ষক সকলৰ লম্পট আচৰণ অনুসৰণ কিৰব; েতওঁেলাকৰ
প্রেৰাচনাত মানুেহ সতয্ৰ পথৰ িবষেয় িনন্দা কিৰব 3 েতওঁেলােক
েলাভৰ বশত ছলাহী কথােৰ আেপানােলাকৰ পৰা অথর্ লাভ কিৰব
এই ভণ্ড িশক্ষক সকলৰ িবৰুেদ্ধ িবচাৰৰ শািস্ত অেনক িদনৈল অেপক্ষা
কিৰ নাথািকব; েতওঁেলাকৰ িবনাশ পলম কৰা নহয়

4 স্বগর্ৰ দূত সকেল েযিতয়া পাপ কিৰিছল, েতিতয়া ঈশ্বেৰ
েতওঁেলাকক এিৰ িদয়া নািছল; বৰং িবচাৰৰ িদন পযর্ন্ত অন্ধকূপৰ
বন্ধনত ৰিক্ষত হবৈল েতওঁ েসই সকলক নৰকত েপলাই িদেল
5ঈশ্বেৰ েসই পুৰিণ জগতেকা এিৰ িদয়া নািছল; ঈশ্বৰৰ প্রিত ভিক্তহীন
েলাক সকলৰ ওপৰৈল েতওঁ জলপ্লাৱন আিনেল; েকৱল েনাহ আৰু
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েতওঁৰ লগত আন সাত জনক েতওঁ ৰক্ষা কিৰেল এই েনােহ েলাক
সকলক ধাির্মকতাৰ পথত চলাৰ সম্বেন্ধ প্রচাৰ কিৰিছল 6 চেদাম
আৰু ঘেমাৰা নগৰ ভস্ম কিৰ ঈশ্বেৰ েসই নগৰৰ েলাক সকলক
িবচাৰ কিৰ শািস্ত িদিছল ইয়াৰ দ্বাৰা ঈশ্বেৰ ভাবী কালত ঈশ্বৰৰ
ভিক্তহীন েলাকৰ েশষ অৱস্থা িক হ’ব তােকই উদাহৰণ স্বৰূেপ
স্থাপন কিৰেল 7 িকন্তু েলাটক েতওঁ ৰক্ষা কিৰিছল েলাট ধাির্মক
েলাক আিছল েসই নগৰৰ িবধানহীন মানুহেবাৰৰ অৈনিতক চাল-
চলনত েতওঁ অিত বয্িথত ৈহিছল 8 েসই ধাির্মক েলাক জেন
িবধানহীন মানুহেবাৰৰ মাজত বাস কিৰিছল আৰু েতওঁৰ ধাির্মক
আত্মাই প্রিতিদেন এই েলাক সকলৰ অধাির্মক কাযর্েবাৰ েদিখ আৰু
েসইেবাৰৰ িবষেয় শুিন যন্ত্রণা েভাগ কিৰিছল 9 গিতেক িয সকল
ঈশ্বৰভক্ত েলাক, েতওঁেলাকক েকেনদেৰ পৰীক্ষাৰ পৰা উদ্ধাৰ কিৰব
লােগ, প্রভুেৱ জােন িয সকেল ঈশ্বৰক ভিক্ত নকেৰ, অধাির্মক
েলাক; েতওঁেলাকক েকেনদেৰ িবচাৰৰ িদনা শািস্ত িদয়া হ’ব, েসই
িবষেয়ও প্রভুেৱ জােন

10 এই দণ্ড িবেশষভােৱ েতওঁেলাকৰ বােব, িয সকেল অশুিচতাৰ
মাংিসক অিভলাষেবাৰত চেল আৰু প্রভুৰ কতৃত্বক েহয়জ্ঞান কেৰ
এই ভণ্ড িশক্ষক সকল দু:সাহসী আৰু েতওঁেলােক িনজৰ ইচ্ছামেত
চেল েতওঁেলােক এেন িক স্বগর্ৰ দূত *সকলেকা িনন্দা কিৰবৈল ভয়
নকেৰ 11 সকেলা মনুষয্তৈকেয়া স্বগর্ৰ দূত সকল অিধক শিক্তশালী
আৰু ক্ষমতাশালী, তথািপ প্রভুৰ ওচৰত েতওঁেলাকৰ সম্বেন্ধ েকােনা
েদাষ, অিভেযাগ উপস্থাপন নকেৰ

12 িকন্তু জ্ঞানহীন, বুিদ্ধহীন পশুেবাৰ িনজৰ স্বভাৱগত বাসনাৰ
অধীন, যাৰ জন্ম মিৰবৰ বােবই ৈহেছ; ভণ্ড িশক্ষক সকেলা
এেন িবচাৰ-বুিদ্ধহীন পশুৰ িনিচনা; েতওঁেলােক িয নাজােন, েসই
িবষেয় িনন্দা কেৰ িনজৰ মন্দতােত িসহঁত ধ্বংস ৈহ যাব
13 িনজৰ মন্দ কামৰ েবচ িহচােপ িসহঁেত কষ্টেভাগ কিৰব
এই েলাক সকেল িদনৰ েবলা অনয্ায় কাম কিৰ আনন্দ কেৰ
েসই সকল আেপানােলাকৰ মাজত অপিৰস্কাৰ দাগ আৰু কলঙ্ক
* 2 অধয্ায়:10 দূত মিহমােৰ পূণর্
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স্বৰূপ েতওঁেলােক আেপানােলাকৰ লগত েভাজন-পান কিৰ
িনজৰ প্রতাৰণাপূণর্ সুখ উপেভাগ কেৰ; 14 সকেলা মিহলাৰ প্রিত
েতওঁেলাকৰ চকু বয্িভচােৰেৰ ভৰা আৰু েতওঁেলােক পাপ কাযর্ কিৰ
েকিতয়াও সন্তুষ্ট নহয়; আৰু িয সকল চঞ্চলমনা, েসই সকলক
ভুল পথত ৈল যায়৷ েতওঁেলাকৰ মন েকৱল েলাভ কৰাত অভয্স্ত;
েতওঁেলাক অিভশপ্ত 15 এই ভণ্ড িশক্ষক সকেল েপান পথ তয্াগ
কিৰ অপেথ ৈগেছ েতওঁেলােক িবেয়াৰৰ পুত্র িবিলয়মক অনুসৰণ
কেৰ; িবিলয়েম মন্দ কাযর্ক েপ্রম কিৰেল আৰু তােৰ েবচ পাবৈল
উিচত েদিখিছল 16 িকন্তু িবিলয়েম েতওঁৰ অপৰাধৰ কাৰেণ এটা
গাধৰ পৰা কেঠাৰ ধমক পােল গাধ পশু েহাৱা বােব কথা কব
েনাৱােৰ িকন্তু েসই গাধই মানুহৰ মােতেৰ কথা ৈক ভাৱবাদীৰ মূখর্
কাযর্ত বাধা িদিছল

17 এই েলাক সকল পানী নথকা নাদৰ িনিচনা আৰু ধুমুহা বতােহ
চলাই িনয়া েমঘস্বৰূপ েতওঁেলাকৰ কাৰেণ েঘাৰ আন্ধাৰ সঁািচ েথাৱা
ৈহেছ 18 িকয়েনা েতওঁেলােক অসাৰতাৰ গবর্ কথা কয় আৰু মানুহক
মাংিসক অিভলাষ পূণর্ কৰাৰ বাসনা জগায় িয সকেল ভুল পথত
জীৱন-যাপন কৰা েলাক সকলৰ সঙ্গৰ পৰা হাত সািৰ আিহবৈল
েচষ্টা কেৰ, এেন েলাক সকলক েতওঁেলােক পাপ স্বভাৱৰ মাংিসক
অিভলাষৈল প্রলুব্ধ কেৰ 19 এই ভণ্ড িশক্ষক সকেল েতওঁেলাকক
স্বাধীনতা িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কেৰ, িকন্তু িনেজই েসই সকেলা িনন্দনীয়
কামৰ দাস ৈহ থােক কাৰণ িযেহ এজন মানুহক জয় কিৰ পিৰচালনা
কেৰ, েতওঁ তােৰ দাস হয় 20 িকয়েনা প্রভু আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু
খ্রীষ্টক গভীৰভােৱ জনাৰ ফলত জগতৰ মন্দতাৰ পৰা হাত সািৰ
অহাৰ পাছেতা েযিতয়া েসই এেকই পাপৰ জীৱনৈল পুণৰাই ঘূিৰ যায়,
েতেনহেল েতওঁেলাকৰ প্রথম অৱস্থাতৈক েশষ অৱস্থা অিধক েবয়া
হব 21 কাৰণ িয পিবত্র িবধান েতওঁেলােক লাভ কিৰিছল, তাৰ
পৰা যিদ উলিট যায়, েতেনহেল েতওঁেলাকৰ বােব েসই ধাির্মকতাৰ
পথ নজনাই ভাল আিছল 22 েতওঁেলাকৰ েক্ষত্রত এই প্রবাদ সতয্
ৈহেছ, “কুকুেৰ িনজৰ বিমৈল ঘূেৰ আৰু গাহিৰক ধুউৱা হেলও িস
েবাকাৈলেক আেকৗ উলিট যায় ”
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3 অধয্ায়
খ্রীষ্টৰ পুনৰাগমনৈল বাট চাই থকা উিচত

1 েহ িপ্রয় সকল, মই আেপানােলাকৈল িলখা এইখন িদ্বতীয়
পত্র; এই উভয়ৰ দ্বাৰাই েসঁাৱৰণ কৰাই আেপানােলাকৰ িনমর্ল মনক
েচতনা িদেছঁা; 2 পিবত্র ভাৱবাদী সকেল পূবর্েত েকাৱা কথােবাৰ
আৰু আেপানােলাকৰ পঁাচিন সকেল েপাৱা ত্রাণকতর্ া প্রভুৰ আজ্ঞা
আেপানােলােক েযন েসঁাৱৰণ কেৰ, তাৰ বােব এই পত্র িলিখেছঁা
3প্রথেম ইয়ােক জািনব েয, েশষ-কালত িবদ্রূপত আসক্ত িবদ্রূপকাৰী
েলাকেবাৰ উপিস্থত হ’ব; েতওঁেলােক িনজ িনজ কু-অিভলাষ
অনুসােৰ চিলব৷ 4 েতওঁেলােক ক’ব, “আমাৰ িপতৃৰ আগমণৰ
প্রিতজ্ঞা িক হ’ল? কাৰণ আিম জােনা আমাৰ িপতৃপুৰুষ মৰাৰ সময়ৰ
পৰা, এেন িক সৃষ্টিৰ অ◌ািদেৰ পৰা এেকদেৰই ঘিট আেছ৷”

5 কাৰণ েতওঁেলােক পুেবর্ িক ঘিটিছল তাক স্মৰণ নকিৰ পাহিৰ
গ’ল৷ প্রথেম েয আকাশমণ্ডল জলৰ পৰা আৰু জলৰ দ্বাৰাই
পৃিথৱী আৰু ঈশ্বৰৰ মুখৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই সকেলা সৃষ্টি হ’ল৷ 6 আৰু
এই সময়েতই ঈশ্বৰৰ বাকয্ৰ দ্বাৰাই জগত জলপ্লািবত ৈহ িবনষ্ট
ৈহিছল; 7 এেক বাকয্ৰ গুেণ বতর্ মান এই কালৰ আকাশমণ্ডল আৰু
পৃিথৱী জুইৰ দ্বাৰাই ধ্বংস হবৈল সংৰক্ষণ ৈহেছ, এইদেৰ ভিক্তহীন
মানুহেবােৰা িবচাৰ আৰু িবনাশ েহাৱাৰ িদনৈলেক ৰিক্ষত ৈহ অ◌ােছ৷

8 িকন্তু, িপ্রয় সকল, আেপানােলােক এই কথা নাপাহিৰব েয
ঈশ্বৰৰ আগত এিদেনই হাজাৰ বছৰৰ িনিচনা আৰু হাজাৰ বছেৰই
এিদনৰ িনিচনা 9 প্রভুেৱ িনজ প্রিতজ্ঞাৰ কথাত েতেন পলম নকেৰ;
েকােনােৱ যিদ পলম কৰা বুিল ভােব, এেন নহয় ঈশ্বেৰ েকােনা
এজেনা যােত িবনষ্ট নহয়, িকন্তু সকেলােৱ েযন মন-পালটন কেৰ
েসেয় েতওঁ আমাৰ কাৰেণ ৈধযর্ ধিৰ আেছ৷

10 িকন্তু েচাৰৰ অহাৰ দেৰ প্রভুৰ িদন আিহব, েসইিদনা
আকাশমণ্ডল ডাঙৰ শব্দ কিৰ গুিচ যাব৷ আকাশৰ সকেলা বস্তু জুইত
জ্বিল ধ্বংস হব; পৃিথৱী আৰু তাৰ সকেলা বস্তু েপাৰা যাব
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11 এইদেৰ আটাইেবাৰ ধ্বংস হবৈল েযাৱা েদিখ, আেপানােলােক
িচন্তা কৰকেচান, পিবত্র ভিক্ত আৰু আচাৰ-বয্ৱহাৰৰ েযােগিদ
আেপানােলাক েকেনকুৱা েলাক েহাৱা উিচত? 12 পৰম আগ্রেহেৰ
ঈশ্বৰৰ েসই িদনৰ অেপক্ষাত থকা কাৰেণ আকাশমণ্ডল পুিৰ লয়প্রাপ্ত
হ’ব আৰু মূলবস্তুেবাৰ দগ্ধ ৈহ গিল যাব 13 িকন্তু েতওঁৰ প্রিতজ্ঞাৰ
দেৰ, আিম নতুন আকাশমণ্ডল আৰু নতুন পৃিথৱীৈল অেপক্ষা কিৰ
আেছঁা; েসইেবাৰত ধাির্মকতা িনবাস কেৰ

14 এেতেক, েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক এই সকেলা ঘটনা
ঘিটব বুিল অেপক্ষা কিৰ আেছ, েসেয়েহ আেপানােলােক েযন
ঈশ্বৰৰ লগত িনষ্কলঙ্ক আৰু িনেদর্ াষী ৈহ শািন্তেৰ থািকব পােৰ,
তাৰ কাৰেণ যত্ন কৰক 15 মনত ৰািখব, আমাৰ ঈশ্বৰৰ দীঘর্-
সিহষু্ণতাই আেপানােলাকক পিৰত্রাণৰ সময় িদেছ; এইদেৰ আমাৰ
িপ্রয় ভাই েপৗেলও ঈশ্বেৰ িদয়া জ্ঞান অনুসােৰ আেপানােলাকৈল
িলিখেল; 16আৰুএইেবাৰ িবষয়ৰ প্রসঙ্গ কিৰ সকেলা পত্রত িলিখেল;
েকােনা েকােনা ঠাইত বুিজবৈল টান কথা আেছ; অজ্ঞ আৰু িবশ্বাসত
দুব্বর্ল মানুহেবােৰ শাস্ত্রৰ অনয্ানয্ কথাৰ েযেনৈক িবকৃত অথর্ কেৰ,
েতেনৈক েপৗলৰ কথাৰ িবকৃত অথর্ কিৰ িনজেকই িবনাশৰ পথত ৈল
যায়

17 এেতেক, েহ িপ্রয় সকল, আেপানােলােক এই সকেলা িবষয়
আেগেয় জািন সাৱধােন থাকক, আেপানােলাক অৈনিতক কাযর্ কৰা
েলাকৰ ভ্রািন্ত পথত নাযাব, িনজ িবশ্বাসৰ িস্থৰতাৰ পৰা েযন পিতত
নহয়, এই কাৰেণ সাৱধােন থাকক 18 আমাৰ প্রভু আৰু ত্রাণকতর্ া
যীচু খ্রীষ্টৰ অনুগ্রহত আৰু জ্ঞানত বািঢ় বািঢ় যাওঁক এিতয়া আৰু
িচৰকালৈলেক েতওঁৰ মিহমা হওক আেমন
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