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েযাহেনর
িদ্বতীয় পত্র

1 েসই প্রাচীন এই িচিঠ ঈশ্বেরর মেনানীত মিহলা ও তঁার সন্তানেদর
কােছ িলেখেছ৷
আিম েতামােদর সকলেক সেতয্ ভালবািস৷
েকবলআিম নই, যারা সতয্ িক জােন তারাও েতামােদর ভালবােস৷

2 েসই সতয্ আমােদর অন্তের আেছ বেলই আমরা েতামােদর
ভালবািস৷ েসই সতয্ আমােদর সেঙ্গ িচরকাল থাকেব৷

3 িপতা ঈশ্বর ও তঁার পুত্র যীশু খ্রীেষ্টর কাছ েথেক অনুগ্রহ, দয়া ও
শািন্ত আমােদর সেঙ্গ থাকেব৷ সতয্ ও ভালবাসার মধয্ িদেয় আমরা
এই আশীবর্ােদর অিধকারী হেয়িছ৷

4 েতামার সন্তানেদর মেধয্ েকউ েকউ সতয্ পেথ চলেছ ও িপতা
আমােদর েযমন আেদশ কেরেছন েসই অনুসাের জীবনযাপন করেছ
েদেখ আিম অতয্ন্ত আনিন্দত হেয়িছ৷ 5 িপ্রয় ভদ্রমিহলা, েতামার
কােছ আমার অনুেরাধ আমরা েযন এেক অপরেক ভালবািস৷ এটা
েকান নতুন আেদশ নয়৷ এই আেদশ েতা আমরা শুরু েথেকই
শুেন আসিছ৷ 6 এবং এই ভালবাসার অথর্ হল, ঈশ্বর েযমন আেদশ
কেরেছন েসইরকমভােব জীবনযাপন করা৷ ঈশ্বেরর আেদশ হল
েতামরা ভালবাসায় ভরা জীবনযাপন কর৷

7 এই জগেত অেনক ভণ্ড িশক্ষক ৈতরী হেয়েছ৷ যীশু খ্রীষ্ট েয
মানব েদেহ আত্মপ্রকাশ কেরিছেলন একথা তারা স্বীকার কের না৷ েয
এইরকম কের, েস িশক্ষক িহেসেব ঠগ ও খ্রীষ্টাির৷ 8 েতামরা িনেজেদর
সম্পেকর্ সাবধান হও যােত েয পুরস্কােরর জনয্ েতামরা কাজ কেরছ
তা েথেক েতামরা বিঞ্চত না হও৷ সতকর্ েথেকা েযন পুেরা পুরস্কারটাই
েপেত পােরা৷

9 েকবল খ্রীেষ্টর িশক্ষারই অনুসরণ করা উিচত, যিদ েকউ খ্রীেষ্টর
িশক্ষােক পিরবির্তত কের তেব েস ঈশ্বরেক পায় না; িকন্তু েয েকউ
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েসই িশক্ষানুসাের চেল েস িপতা ও পুত্র উভয়েকই পায়৷ 10 যিদ েকউ
যীশুর িবষেয় এই সতয্ িশক্ষা না িনেয় েতামােদর কােছ িশক্ষা িদেত
আেস, তেব তােক বািড়েত গ্রহণ কেরা না, েকান রকম শুেভচ্ছাও
তােকজািনও না৷ 11কারণ েয তােক শুেভচ্ছা জানায় েস তার দুষ্কেমর্র
ভাগী হয়৷

12 যিদও েতামােদর কােছ েলখার অেনক িবষয়ই আমার িছল,
িকন্তু আিম কলম ও কািল বয্বহার করেত চাই না৷ আিম আশা করিছ
েতামােদর কােছ যাব তাহেলআমরা একসােথ হেয় অেনককথা বলেত
পারব, েযনআমােদরআনন্দ সমূ্পণর্ হয়৷ 13ঈশ্বেরর মেনানীত েতামার
েবােনর* সন্তানরা েতামােক শুেভচ্ছা জানােচ্ছ৷

* 1:13: েবােনর এখােন �েবান� কথািটর অথর্ স্থানীয় মণ্ডলী, েযখান েথেক েযাহন এই
পত্র িলখেছন, আর �সন্তানরা� বলেত এখােন ঐ মণ্ডলীর সদসয্েদর েবাঝােনা হেচ্ছ যারা
িনেজেদর শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷
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