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িপতেরর
িদ্বতীয় পত্র

1আিম িশেমান িপতর, যীশু খ্রীেষ্টর দাস ও েপ্রিরত৷
যঁারা আমােদর ঈশ্বেরর ও ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর ধাির্মকতার মাধয্েম

আমােদর মেতা এক মহামূলয্ িবশ্বাস লাভ কেরেছন তঁােদর উেদ্দেশয্
এই িচিঠ িলখিছ৷ যা নয্ায় িতিন তাই কেরন৷

2অনুগ্রহ ও শািন্ত প্রচুর পিরমােণ েতামােদর ওপর বির্ষত েহাক্◌্৷
েতামরা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু যীশুেক গভীরভােব জােনা বেল এই
অনুগ্রহ ও শািন্ত েভাগ করেব৷

প্রেয়াজনীয় সবিকছু ঈশ্বর আমােদর িদেয়েছন
3 যীশুর কােছ ঈশ্বেরর শিক্ত আেছ৷ তঁার শিক্ত আমােদর ঈশ্বেরর

প্রিত ভিক্তপূণর্ জীবনযাপন করার সমস্ত প্রেয়াজনীয় িবষয় দান
কেরেছ৷ আমরা এই সমস্ত িকছু েপেয়িছ কারণ আমরা তঁােক জািন৷
যীশু তঁার মিহমা-গুেণ এবং সদগুেণ আমােদর েডেকেছন৷ 4 তঁার
মিহমায় এবং সদগুেণ যা িতিন েদেবন বেলিছেলন েসই মূলয্বান
এবং মহান প্রিতশ্রুিতগুিল িতিন আমােদর িদেয়েছন, যােত েতামরা
ঐ সব প্রিতশ্রুিতগুিলর মধয্ িদেয় জগেতর মন্দ অিভলাষজিনত েয
সব দুনীর্িত আেছ তা েথেক মুক্ত হেয় স্বগীর্য় জীবেনর অংশীদার হেত
পার৷

5 েতামরা এই সব আশীবর্াদ েপেয়ছ বেল অিত যত্ন কের তা
েতামােদর জীবেন েযাগ কের িনেত প্রাণপণ েচষ্টা কর৷ েতামােদর
িবশ্বােসর সেঙ্গ সদগুণ েযাগ কর, সদগুেণর সেঙ্গ জ্ঞান, 6 জ্ঞােনর
সেঙ্গ সংযম, সংযেমর সেঙ্গ ৈধযর্য্, ৈধেযর্য্য্র সেঙ্গ ঈশ্বরভিক্ত,
ঈশ্বরভিক্তর সেঙ্গ ভ্রাতৃেস্নহ, ভ্রাতৃেস্নেহর সেঙ্গ ভালবাসা েযাগ কের
নাও৷ 7 ঈশ্বরভিক্তর সেঙ্গ আেস ভ্রাতৃেস্নহ, আর ভ্রাতৃেস্নেহর সেঙ্গ
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েতামার ভালবাসা েযাগ কর৷ 8 েতামােদর মেধয্ এই সব গুণ যিদ
থােক আর তা যিদ েবেড় ওেঠ, তেব েতামােদর জীবন আমােদর প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর জ্ঞােন কখনও িনষ্কমর্া বা িনষ্ফল হেব না৷ 9 িকন্তু এইসব
গুণগুিল যার েনই েস পিরষ্কারভােব েদখেত পায় না, েস অন্ধ৷ েস
ভুেল েগেছ েয তার অতীেতর সকল পাপ ধুেয় েদওয়া হেয়িছল৷

10 তাই আমার ভাই ও েবােনরা, ঈশ্বর েতামােদর েডেকেছন ও
মেনানীত কেরেছন৷ েসই সতয্েক দৃঢ় করার জনয্ েতামরা আপ্রাণ
েচষ্টা কেরা৷ যিদ েতামরা এগুিল কর তেব কখনও েহঁাচট েখেয় পড়েব
না; 11 আর আমােদর প্রভু ও ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর অনন্ত রােজয্
েতামােদর মহানভােব ও উদারভােব স্বাগত জানােনা হেব৷

12 েতামরা েতা এসবজােনা আর েয সতয্ েতামােদর েদওয়া হেয়েছ
তার সেঙ্গ েতামরা দৃঢ়ভােব যুক্ত রেয়ছ; িকন্তু এগুিল মেন রাখেতআিম
সবর্দা েতামােদর সাহাযয্ করব৷ 13 যতিদন েবঁেচ থািক, আিম মেন
কির, এই িবষয়গুিল েতামােদর মেন কিরেয় েদওয়া আমার কতর্ বয্৷
14 আিম জািন েয খুব শীঘ্রই আমােক এই েদহতয্াগ করেত হেব৷
আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট পিরষ্কারভােব তা আমােক জািনেয়েছন৷ 15আিম
আপ্রাণ েচষ্টা করিছ, যােত আমার মৃতুয্র পেরও েতামরা এসব িবষয়
মেন রাখেত পার৷

আমরা খ্রীেষ্টর মিহমা প্রতয্ক্ষ কেরিছ
16 যখন আমরা প্রভু যীশু খ্রীেষ্টর মহাপরাক্রমসহ আগমন সম্বেন্ধ

বেলিছলাম, তখন আমরা েকান বানােনা গল্প বিল িন৷ আমরা প্রভু
যীশু খ্রীেষ্টর পরাক্রম স্বচেক্ষ েদেখিছ৷ 17 যীশু িপতা ঈশ্বেরর কাছ
েথেক েয সম্মান ও মিহমা লাভ কেরিছেলন তা এই বাণীর মধয্ িদেয়ই
এেসিছল, “এই আমার িপ্রয় পুত্র, এর প্রিত আিম সন্তুষ্ট৷” 18 যীশুর
সেঙ্গ আমরা যখন পিবত্র পবর্েত িছলাম তখন স্বগর্ েথেক বলা ঐ বাণী
আমরা শুেনিছলাম৷

19 েসইজনয্ ভাববাদীরা যা বেলেছন আমরা েস িবষেয় িনিশ্চত৷
ভাববাদীরা যা বেল েগেছন েস িবষেয় মেনােযাগ েদওয়া েতামােদর
পেক্ষ ভাল৷ তঁারা যা বেলেছন তা েযন অন্ধকার জায়গায় উজ্জ্বল
আেলার মেতা৷ তা েয পযর্ন্ত না িদেনর শুরু হয় ও েতামােদর
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হৃদেয় প্রভাতী তারার উদয় হয় েসই পযর্ন্ত অন্ধকােরর মােঝ আেলা
েদয়৷ 20 এটা েতামােদর িবেশষভােব জানা দরকার েয শােস্ত্রর েকান
ভাববাণী বক্তার িনেজর বয্াখয্ার ফল নয়৷ 21ভাববাণী কখনই মানুেষর
ইচ্ছাক্রেম আেস িন, িকন্তু পিবত্র আত্মার পিরচালনায় ভাববাদীরা
ঈশ্বেরর কথা বেলেছন৷

2
ভণ্ড িশক্ষক

1অতীেত ঈশ্বেরর েলাকেদর মেধয্ ভণ্ড ভাববাদীরা িছল৷ একইভােব
েতামােদর দেলর মেধয্ িকছু িকছু ভণ্ড িশক্ষক প্রেবশ করেব৷ তারা ভুল
িশক্ষা েদেব, েয িশক্ষা গ্রহণ করেল েলােকেদর সবর্নাশ হেব৷ েসই
ভণ্ড িশক্ষকরা এমন েকৗশেল েতামােদর িশক্ষা েদেব যােত তারা েয
ভ্রান্ত িশক্ষা িদেচ্ছ েসটা েতামরা ধরেত পারেব না৷ তারা, এমন িক প্রভু
িযিন মুিক্ত এেন িদেয়েছন তঁােক পযর্ন্ত অস্বীকার করেব৷ তাই তােদর
িনেজেদর ধ্বংস তারা সত্বর েডেক আনেব৷ 2 তারা েয সমস্ত মন্দ
িবষেয় িলপ্ত, বহুেলাক েসই িবষয়গুিলেত তােদর অনুসরণ করেব৷ ঐ
েলাকেদর প্রেরাচনায় বহুেলাক সেতয্র পেথর িবষেয় িনন্দা করেব৷
3 এই ভণ্ড িশক্ষকরা েতামােদর কাছ েথেক েকবল অথর্লাভ করেত
চাইেব৷ তাই তারা অসতয্ কিল্পত কািহনী বািনেয় বলেব৷ অেনকিদন
ধেরই ঐ ভণ্ড িশক্ষকেদর জনয্ শািস্ত অেপক্ষা করেছ এবার আর তারা
ঈশ্বেরর হাত এিড়েয় েযেত পারেব না; িতিন তােদর ধ্বংস করেবন৷

4 যারা পাপ কেরিছল েসই স্বগর্দূতেদরও ঈশ্বর ছােড়ন িন; িতিন
তােদর নরেক পািঠেয়িছেলন৷ ঈশ্বর িবচােরর িদন পযর্ন্ত অন্ধকারময়
গহ্বের তােদর েফেল রাখেলন৷

5 ঈশ্বর প্রাচীন জগতেক েছেড় কথা বেলন িন৷ ঈশ্বরিবেরাধী
েলাকেদর জনয্ ঈশ্বর জগেত জলপ্লাবন আনেলন৷ িতিন েকবলমাত্র
েনাহ এবং তার সেঙ্গ অনয্ সাতজনেক রক্ষা কেরিছেলন৷ এই েনাহ
িঠক পেথ চলবার জনয্ মানুষেক িশক্ষা িদেয়িছেলন৷

6 সেদাম ও ঘেমারা নগরেক ঈশ্বর দিণ্ডত কেরিছেলন৷ ঈশ্বর েসই
দুিট নগরেক ধ্বংস কের যঁারা তঁার িবেরািধতা কের তােদর জনয্
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েশষ ফেলর এক উদাহরণ িহেসেব তা স্থাপন কেরিছেলন৷ 7 ঐ
ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরী েথেক ঈশ্বর েলাটেক উদ্ধার কেরিছেলন৷ েলাট ভাল
েলাক িছেলন এবং ঐ নগেরর দুষ্ট েলাকেদর অৈনিতক চালচলেন
িতিন পীিড়ত হেতন৷ 8 েসই নীিতপরায়ণ মানুষ ঐ দুষ্ট েলাকেদর
মেধয্ িদেনর পর িদন বাস করেতন৷ তঁার ধাির্মক আত্মা এই সকল
েলাকেদর েবআইনী কাজকমর্ েদেখ এবং এগুিলর কথা শুেন যন্ত্রণা
েভাগ করেতন৷

9 হঁয্া, ঈশ্বরই এই সকল কাযর্ সাধন করেলন৷ তাই প্রভু ঈশ্বর
জােনন যারা তঁার েসবা কের, তােদর িকভােব উদ্ধার করেত হয়৷ িতিন
তােদর সমস্ত কেষ্টর সমেয় তােদর উদ্ধার কেরন৷ প্রভু এও জােনন
িকভােব দুষ্ট েলাকেদর েসই িবচােরর িদেন শািস্ত িদেত হয়৷ 10ঐ দণ্ড
িবেশষভােব তােদর জনয্, যঁারা দুনীর্িতপরায়ণ ও কামাতুর, অধাির্মক
স্বভােবর অনুসারী এবং যারা প্রভুর কতৃর্ ত্ত্বেক সম্মান কের না৷
এই সকল ভণ্ড িশক্ষকরা দুঃসাহসী ও একগঁুেয় এবং মিহমািন্বত

স্বগর্দূেতর িবরুেদ্ধ মন্দ কথা বলেত ভয় পায় না৷ 11 ঐ সব ভণ্ড
িশক্ষকেদর েচেয় স্বগর্দূতরা শিক্তেত ও পরাক্রেম বড় হেয়ও প্রভুর
কােছ তােদর িবষেয় কুৎসাজনক অিভেযাগ আেনন না৷

12 এই ভণ্ড িশক্ষকরা িবচার বুিদ্ধহীন পশুর মেতা, যারা তােদর
সহজাত প্রবৃিত্তর বেশ কাজ কের৷ এরা জেন্মেছ ধরা পড়েত ও িনহত
হবার জনয্৷ বনয্ পশুেদর মেতাই এই িশক্ষকরা ধ্বংস হেয় যােব৷
13এই ভণ্ড িশক্ষকরা বহুেলােকর ক্ষিত কেরেছ, তাই তারাও কষ্টেভাগ
করেব, তােদর কুকােজর জনয্ প্রািপ্তস্বরূপ েসই হেব তােদর েবতন৷
এই ভণ্ড িশক্ষকরা প্রকােশয্ মন্দ কাজ করেত ভালবােস যােত সমস্ত
েলাক তা েদখেত পায়৷
তারা েতামােদর মেধয্ েনাংরা দাগ ও কলেঙ্কর মত৷ েযসব মন্দ

কাজ তােদর খুশী কের, েসগুিল কের তারা তা উপেভাগ কের৷
যখন তারা েতামােদর সেঙ্গ পান েভাজন কের তখন েতামােদর পেক্ষ
তা লজ্জাজনক হয়৷ 14 েকান নারীেক েদখেল এই িশক্ষকরা তার
প্রিত কামাসক্ত হয়৷ এরা এইভােব পাপ কেরই চেলেছ৷ যারা িবশ্বােস
দুবর্ল তােদর তারা পােপর ফঁােদ েফেল ফুসিলেয় িনেয় যায়৷ তােদর
অন্তঃকরণ েলােভ অভয্স্ত, তারা অিভশপ্ত৷
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15 এই ভণ্ড িশক্ষকরা েসাজা পথ েছেড় ভুল পেথ ভ্রমণ করেছ৷
তারা িবেয়ােরর পুত্র িবিলয়মেক অনুসরণ কের, িযিন মন্দ কােজর
পািরশ্রিমক েপেল আনন্দ েপেতন৷ 16 িকন্তু একিট গাধা িবিলয়মেক
বেলিছল েয েস ভুল কাজ কেরেছ৷ গাধা পশু বেল কথা বলেত পাের
না; িকন্তু এই গাধা মানুেষর গলায় কথা বেল ভাববাদীেক মুেখর্র মত
কাজ করেত েদয় িন৷

17 এই ভণ্ড িশক্ষকরা জলিবহীন ঝরণার মেতা৷ েঝােড়া হাওয়ায়
বেয় যাওয়া েমেঘর মেতা৷ এক েঘার অন্ধকার কূপ এই ভণ্ড
িশক্ষকেদর জনয্ সংরিক্ষত আেছ৷ 18 এরা শূনয্গভর্ বড় বড় কথা বেল
িনেজেদর িনেয় গবর্ কের৷ যারা সম্প্রিত ভুল পেথ চলা েলাকেদর
সংসগর্ েথেক েবিরেয় এেসেছ তােদর ৈদিহক আকষর্ণ ও বাসনায়
প্রলুদ্ধ কের৷ এইসব েলাকেদর তারা পােপর ফঁােদ েফেল৷ 19 এরা
তােদর স্বাধীনতার প্রেলাভন েদখায়; িকন্তু িনেজরা েসইসব মেন্দর
দাস েযগুিলধ্বংেসর পথগামী, কারণ মানুষ তারই দাস যা তােক চালনা
কের৷

20 যারা আমােদর প্রভু ও ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীষ্ট সম্পেকর্ জ্ঞান লাভ
কের সংসােরর অশুিচ িবষয়গুিল েথেক মুক্ত হেয়িছল, তারা যিদ
তােদর পুরােনা পােপর জীবেন িফের যায় তেব তােদর পেরর অবস্থা
আেগর অবস্থা েথেক আেরা খারাপ হেব৷ 21 েয পিবত্র িশক্ষা তারা
লাভ কেরিছল, তারা যিদ েসই পিবত্র িশক্ষা েথেক সের যায় তেব
তােদর পেক্ষ েসই সতয্ পথ না জানাই ভাল িছল৷ 22একিটপ্রবাদআেছ
যা তােদর েক্ষেত্র খােট, “কুকুর েফের িনেজর বিমর িদেক,”✡ এবং
“শুেয়ারেক স্নান করােলও েস আবার যায় কাদায় গড়াগিড় িদেত৷”

3
যীশু পুনরায় আসেবন

1 বনু্ধরা, েতামােদর কােছ এ আমার িদ্বতীয় পত্র৷ এই দুিট পত্র
িলেখ, িকছু িবষয় স্মরণ কিরেয় িদেয় েতামােদর সৎ  িচন্তােক নাড়া
✡ 2:22: উদৃ্ধিত িহেতা 26:11
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েদবার েচষ্টা করিছ৷ 2অতীেত পিবত্র ভাববাদীেদর সমস্ত কথা ও প্রভু
আমােদর ত্রাণকতর্ ার আেদশ, যা েপ্রিরতেদর মাধয্েম বলা হেয়েছ, তা
েতামােদর স্মরেণ আনেত চাইিছ৷

3 প্রথমতঃ েতামােদর বুঝেত হেব পৃিথবী েশষ হেয় যাবার আেগর
িদনগুিলেত িক ঘটেব৷ েলাকরা েতামােদর উপহাস করেব৷ তারা
িনেজর িনেজর েখয়াল খুিশ মেতা মন্দ পেথ চলেব৷ 4 তারা বলেব,
“তঁার আগমণ সম্বেন্ধ তঁার প্রিতজ্ঞার িক হল? কারণ আমরা জািন
আমােদর িপতৃপুরুষেদর মারা যাওয়ার সময় েথেক, এমনিক সৃষ্টির
শুরু েথেক আজ পযর্ন্ত সব িকছুই েতা একই রকম ভােব ঘেট
চেলেছ৷”

5 িকন্তু বহুপূেবর্ িক ঘেটিছল তা ঐসব েলাকরা স্মরণ করেত চায়
না৷ প্রথেম আকাশমণ্ডল িছল এবং ঈশ্বর জেলর মধয্ েথেক ও জেলর
দ্বারা পৃিথবী সৃষ্টি করেলনআরএসবই ঈশ্বেরর মুেখর বােকয্র দ্বারা সৃষ্টি
হেয়িছল৷ 6 েসই সময়কার জগত জলপ্লাবেনর দ্বারা ধ্বংস হেয়িছল৷
7ঈশ্বেরর বাকয্ অনুসাের বতর্ মান এই পৃিথবী ওআকাশমণ্ডলআগুেনর
দ্বারা ধ্বংস হবার জনয্ িবরাজ করেছ৷ এইআকাশমণ্ডল ও পৃিথবী েসই
িবচােরর িদেনর জনয্, অধাির্মক মানুেষর ধ্বংেসর জনয্ রিক্ষত আেছ৷

8 িকন্তু িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা এই একটা কথা ভুেল েযও না েয প্রভুর
কােছ এক িদন হাজার বছেরর সমান ও হাজার বছর একিদেনর সমান৷
9প্রভু তঁার প্রিতশ্রুিত পূণর্ করেত সিতয্ েদরী করেছন না৷ যিদও েকউ
েকউ েসরকমই মেন করেছ; িকন্তু িতিন েতামােদর জনয্ ৈধযর্য্ ধের
আেছন৷ েকউ েয ধ্বংস হয় তা ঈশ্বর চান না, ঈশ্বর চান েয প্রেতয্েক
মন পিরবতর্ ন করুক ও পােপর পথ তয্াগ করুক৷

10 িকন্তু প্রভুর িদন েচােরর মত এেস চমেক েদেব৷ তখন আকাশ
িবরাট শব্দ কের অদৃশয্ হেব; আকােশর সব িকছু আগুেন ধ্বংস করা
হেব এবং পৃিথবী ও তার মেধয্ যা িকছু আেছ তা পুিড়েয় েফলা হেব৷
11সব িকছু যখন এইভােব ধ্বংস হেত যােচ্ছ তখন িচন্তা কর িক প্রকার
মানুষ হওয়া েতামােদর দরকার৷ েতামােদর পিবত্র জীবনযাপন করা
উিচত এবং ঈশ্বেরর েসবােথর্ কাজ করা উিচত৷ 12 পরম আগ্রেহর
সেঙ্গ ঈশ্বেরর েসই িদেনরঅেপক্ষায় থাকা উিচত, েয িদনআকাশমণ্ডল
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আগুেন পুেড় ধ্বংস হেব এবং আকােশর সব িকছু উত্তােপ গেল যােব৷
13 িকন্তু ঈশ্বর আমােদর এক নতুন আকাশমণ্ডল ও এক নতুন পৃিথবীর
প্রিতশ্রুিত িদেয়েছন৷ এই প্রিতশ্রুিতর পূণর্তার জনয্ আমরা অেপক্ষা
করিছ, আর েসখােন েকবল ধাির্মকতা থাকেব৷

14 তাই িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা যখন এইসব ঘটেব বেল অেপক্ষা
করছ, তখন পাপ ও েদাষমুক্ত হেয় থাকবার আপ্রাণ েচষ্টা কর, েযন
ঈশ্বেরর সেঙ্গ শািন্তেত থাকেত পার৷ 15 মেন েরেখা, আমােদর প্রভুর
ৈধযর্য্ েতামােদর মুিক্তর সুেযাগ িদেয়েছ৷ আমােদর িপ্রয় ভাই েপৗলও
েতামােদর একই িবষেয় িলেখেছন৷ তঁােক প্রদত্ত জ্ঞান অনুসাের েপৗল
এই কথা তঁার সব িচিঠেত বেলেছন৷ 16 িকছু িবষয় এই পেত্রর মেধয্
আেছ যা েবাঝা শক্ত৷ অজ্ঞ ও িবশ্বােস দুবর্ল েলাকরা শােস্ত্রর অনয্ানয্
কথার েযমন িবকৃত অথর্ কের, েতমিন েপৗেলর কথারও িবকৃত অথর্
কের িনেজেদর ধ্বংেসর পেথ িনেয় যায়৷

17তাই িপ্রয় বনু্ধরা, েতামরা এসব কথা আেগ েথেকই েজেনছ বেল
এ িবষেয় সতকর্ থাক, যােত েতামরা দুষ্ট েলাকেদর ভুেলর কবেল
পেড় িনেজেদর দৃঢ় িবশ্বাস েথেক সের না যাও৷ 18 আমােদর প্রভু
ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর অনুগ্রহ ও জ্ঞােন েতামরা বৃিদ্ধ লাভ কর৷ এখন
ও অনন্তকােলর জনয্ তঁার মিহমা িবরাজ করুক৷ আেমন৷
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