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The Second Epistle General of
Peter

ପିତର ି ତୀୟ ପତ୍ର
େଲଖକ
ି ତୀୟ ପିତର ପୁ କର େଲଖକ ପିତର ଅଟି ଏହା ( ି . ପିତ.

1:1) େର ଉେ ଖିତ ଅେଟ, ( ି . ପିତ. 3:1) ପଦେର େସ ତାହା
ଦାବି କରି । ି ତୀୟ ପିତର ପତ୍ର ୀର େଲଖକ ଦାବି କରି େଯ େସ
ଯୀଶୁ ର ରୂ ପା ରଣ ଦୃଶ୍ୟର ସାକ୍ଷୀ ଅଟି ( ି . ପିତ. 1:16-18),
ସଂକି୍ଷ ଭାବେର ରଚିତ ସୁସମାଚାର ଅନୁସାେର ପିତର, ଯୀଶୁ ର
ତିନି ଶିଷ୍ୟମାନ ମଧ୍ୟରୁ ଜେଣ ଶିଷ୍ୟ ଅଟି , ଯିଏ ଯୀଶୁ ସହିତ
ଥିେଲ (ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକୁବ ଓ େଯାହନ)। ି ତୀୟ ପିତରର
େଲଖକ ସତ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ର କାଶ କରି େଯ େସ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ
କରିବା ନିମେ ନିଯୁ ଯାହା ଏକ ଶହୀଦ ମୃତୁ ୍ୟବରଣ ପରି
ପ୍ର ତୀତ ହୁ ଏ ( ି . ପିତ. 1:14); େଯାହନ 21:18-19 ପଦେର ଯୀଶୁ
ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିେଲ େଯ ପିତର ବ ୀ େହଲା ପେର ଶହୀଦ
େହେବ।

ସମୟ ଓ ାନ
ପ୍ର ାୟ 65-68 ଖ୍ର ୀ ା ମଧ୍ୟେର େଲଖାଯାଇଅଛି।
ଏହା ସ ବତଃ େରାମସହରେରେଲଖାଯାଇଅଛି େଯଉଁ ାନେର

େପ୍ର ରିତ ନିଜ ଜୀବନର େଶଷ ସମୟ କାଟିଥିେଲ।
ପ୍ର ାପକ
ଉ ର ଏସି ଆ ମହାେଦଶେର ଥିବା େଶ୍ର ାତାମାନ ୁ ଏହି ପତ୍ର

େଲଖାଯାଇଅଛି ସ ବତଃ, େସହିମାନ ୁ ଏହି ପ୍ର ଥମ ପିତର ପତ୍ର ୀ
େଲଖାଯାଇଥିଲା।

ଉେ ଶ୍ୟ
ଖ୍ର ୀ ୀୟ ବି ାସର େମୗଳିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ରଣ କରାଇବା

ନିମେ ( ି . ପିତ. 1:12-13,16-21) ଏବଂ େପ୍ର ରିତିକ ପର ରାକୁ
ଦୃଢକରି ବି ାସୀମାନ ରଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ବି ାସେର ଶିକ୍ଷା େଦବା



୨ ପିତର 1:1 ii ୨ ପିତର 1:3

ନିମେ ( ି . ପିତ. 1:15) ପିତର ଏହି ପତ୍ର େଲଖିଥିେଲ। ପିତର
ଏହା େଲଖିେଲ କାରଣ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ତାହା ର ସମୟ
ଅତି ଅ ଥିଲା ଏବଂ େସ ଜାଣିଥିେଲ େଯ ଈଶ୍ବ ର େଲାକମାେନ
ଅେନକ ବିପଦର ସ ୁଖୀନ େହଉଥିେଲ ( ି . ପିତ. 1:13-
14; 2:1-3), ପିତର ନିଜର ପାଠକମାନ ୁ ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ
ବିଷୟେର ସେଚତନ େହବା ପାଇଁ େଲଖିଥିେଲ ( ି . ପିତ. 2:1-
22) େଯଉଁମାେନ ଯୀଶୁ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନକୁ ଅ ୀକାର କରୁ ଥିେଲ
( ି . ପିତ. 3:3-4)।

ବିଷୟବ ୁ
ଭ ଶିକ୍ଷକମାନ ବିେରାଧେର େଚତାବନୀ

ରୂ ପେରଖା
1. ଅଭିବାଦନ — 1:1, 2
2. ଆପଣା ଆ ାନ ଓ ମେନାନୟନକୁ ି ର ରଖିବା — 1:3-11
3. ପିତର ପ୍ର ଚାରର ଉେ ଶ୍ୟ — 1:12-21
4. ଭ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକ — 2:1-22
5. ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା — 3:1-16
6. େଶଷ ପରାମଶର୍ — 3:17, 18

ଅଭିବାଦନ
1 ଶିେମାନ ପିତର, ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଜେଣ ଦାସ ଓ େପ୍ର ରିତ,

ଆ ମାନ ଈଶ୍ବ ର ଓତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ର ଧାମ କତା େହତୁ
େଯଉଁମାେନ ଆ ମାନ ସହିତ ସମାନ ଭାବେର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ବି ାସ
ପ୍ର ା କରିଅଛି , େସମାନ ନିକଟକୁ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି। 2ଈଶ୍ବ ର ଓ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ାରା ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଶାି ପ୍ର ଚୁ ର ପରିମାଣେର େହଉ।

ଆପଣା ଆ ାନ ଓ ମେନାନୟନକୁ ି ର ରଖିବା
3 ଈଶ୍ବ ର ଆପଣା େଗୗରବ ଓ ସଦ୍ ଗୁଣେର ଆ ମାନ ୁ ଆ ାନ

କରିଅଛି , ତାହା ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ାରା ତାହା ଐଶ୍ବ ରୀୟ
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ଶି ଆ ମାନ ୁ ଜୀବନ ଓ ଧମର୍ ପରାୟଣତା ନିମେ ସମ
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଦାନ କରିଅଛି।

4 େସ ଆ ମାନ ୁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଅତି ମହତ ପ୍ର ତିଜ୍ଞାମାନ ଦାନ
କରିଅଛି , େଯପରି େସହିସବୁ ାରା ତୁ େ ମାେନ କୁଅଭିଳାଷରୁ
ଜାତ େଯଉଁ ବିନାଶ ଜଗତେର ଅଛି, େସଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଐଶ୍ବ ରୀୟ
ଭାବର ସହଭାଗୀ ହୁ ଅ। 5 ହଁ, ଏହି କାରଣରୁ ତୁ େ ମାେନ ଅତି
ଯ ସହକାେର ବି ାସ ାରା ସଦ୍ ଗୁଣ, ସଦ୍ ଗୁଣ ାରା ଜ୍ଞାନ, 6ଜ୍ଞାନ
ାରା ସଂଯମ,ସଂଯମ ାରା େଧୖଯର୍ ୍ୟ, େଧୖଯର୍ ୍ୟ ାରା ଧମର୍ ପରାୟଣତା,

7ଧମର୍ ପରାୟଣତା ାରା ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ, ପୁଣି, ଭ୍ର ାତୃ େପ୍ର ମ ାରା େପ୍ର ମ
ଲାଭ କର।

8 ଏହିସବୁ ତୁ ମାନ ଠାେର ବୃି ପାଇେଲ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନେର ପୂ ର୍ ତା ଲାଭ କରିବା ନିମେ
ତୁ ମାନ ୁ ଶିଥିଳ ଓ ଫଳଶୂନ୍ୟ େହବାକୁ େଦବ ନାହିଁ। 9 ମାତ୍ର
ଏହିସବୁ ଯାହାଠାେର ନାହିଁ, େସ ଦୂରଦଶର୍ ୀ ନ େହାଇ ଅ
େହାଇଅଛି, ପୁଣି, ଆପଣା ପୂବର୍ କୃତ ପାପରୁ ପରି ୃତ େହବା ବିଷୟ
ପାେସାରି ଯାଇଅଛି।

10 ଅତଏବ, େହ ଭାଇମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଆପଣା ଆପଣା
ଆ ାନ ଓ ମେନାନୟନକୁ ି ର କରିବା ନିମେ ଅଧିକ ଯ ଶୀଳ
ହୁ ଅ; େଯଣୁ ଏପରି କେଲ ତୁ େ ମାେନ େକେବ େହଁ ଝୁ ି ପଡ଼ିବ
ନାହିଁ। 11ଆଉଏହି ପ୍ର କାେରଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ
ଖ୍ର ୀ ଅନ ରାଜ୍ୟେର େର ପ୍ର େବଶ କରିବାକୁ ତୁ ମାନ ୁ
ଦିଆଯିବ।

ପିତର େଶଷ ସମୟ
12 ଅତଏବ, ତୁ େ ମାେନ ଯଦ୍ୟପି ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଜାଣ ଓ

ପ୍ର ା ସତ୍ୟେର ି ରୀକୃତ େହାଇଅଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଏହିସବୁ ବିଷୟ
ତୁ ମାନ ୁ ରଣ କରାଇବାକୁ ସବର୍ ଦା ପ୍ର ୁତ େହାଇ ରହିବି।
13 ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ େମାେତ େଯପରି ଜଣାଇ
ଅଛି , ତଦନୁସାେର ଶୀଘ୍ର େମାେତ ଏହି ଶରୀରରୂ ପ ତ ୁ େଯ
ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ େହବ, 14 ଏହା ଜାଣି, େଯପଯର୍ ୍ୟ ଏହି ତ ୁେର
ଥାଏ, େସପଯର୍ ୍ୟ ତୁ ମାନ ୁ ରଣ କରାଇ ଜାଗ୍ର ତ କରାଇବା
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ବିହିତ ମେନ କରୁ ଅଛି। 15 ଆଉ େମାହର ମହାପ୍ର ାନ* ଉ ାେର
ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟ େଯପରି ସବର୍ ଦା ରଣେର ଆଣି
ପାରିବ, ଏଥିନିମେ ମୁଁ ଯ କରିବି।

ଖ୍ର ୀ ମହିମା ଏବଂ ଈଶ୍ବ ର ବାକ୍ୟ
16 କାରଣ ଆେ ମାେନ େଯେତେବେଳ ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ

ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଶି ଓ ଆଗମନ କଥା ତୁ ମାନ ୁ ଜଣାଇଲୁ,
େସେତେବେଳ ଚତୁ ରତା ସହ କି ତ େକୗଣସି କାହାଣୀ ଅବଲ ନ
କରି ନ ଥିଲୁ, ମାତ୍ର ତାହା ମହିମାର ଚାକୁ୍ଷଷ ସାକ୍ଷୀ େହାଇଥିଲୁ।
17 େଯଣୁ େଯେତେବେଳ ମହା େଗୗରବ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ପ୍ର ତି
ଏହି ବାଣୀ େହଲା, ଏ ଆ ର ପି୍ର ୟ ପୁତ୍ର , ଏହା ଠାେର ଆ ର
ପରମ ସେ ାଷ, େସେତେବେଳ େସ ପିତା ଈଶ୍ବ ର ଠାରୁ ସ ମ
ଓ େଗୗରବପ୍ର ା େହେଲ; 18 ଆେ ମାେନ ତାହା ସହିତ ପବିତ୍ର
ପବର୍ ତେର ଥିବାେବେଳ ନିେଜ ଆକାଶରୁ ନିଗର୍ ତ ଏହି ବାଣୀ
ଶୁଣିଲୁ। 19 ଏଥିେର ଭାବବାଣୀ ଆ ମାନ ନିକଟେର ଅଧିକ ଦୃଢ଼
େହାଇଅଛି; ତୁ େ ମାେନ ତାହା ଅ କାରମୟ ାନେର ପ୍ର ଳିତ
େହଉଥିବା ପ୍ର ଦୀପ ସଦୃଶ ମେନ କରି ରାତି୍ର ପାହା ା ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ଓ ତୁ ମାନ ହୃ ଦୟେର ପ୍ର ଭାତୀତାରା ଉଦିତ ନ େହବା
ପଯର୍ ୍ୟ ତାହା ପ୍ର ତି ମେନାେଯାଗ କେଲ ଭଲ େହବ। 20 ପ୍ର ଥମେର
ଏହା ଜ୍ଞାତ ହୁ ଅ େଯ, ଶା ର େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ ତ ଭାବେର
ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର ବିଷୟ ନୁେହଁ, 21 କାରଣ େକୗଣସି ଭାବବାଣୀ
େକେବ େହଁ ମନୁଷ୍ୟର ଇ ାରୁ ଉ େହାଇ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଈଶ୍ବ ର
େପ୍ର ରିତ ମନୁଷ୍ୟମାେନ ପବିତ୍ର ଆ ା ାରା ଚାଳିତ େହାଇ କଥା
କହିଥିେଲ।

2
ଭ ଭାବବାଦୀ ଏବଂ ଭ ଶିକ୍ଷକ

1 କି ୁ େଲାକମାନ ମଧ୍ୟେର ଭ ଭାବବାଦୀମାେନ ମଧ୍ୟ
ଉ େହେଲ; େସହିପରି ତୁ ମାନ ମଧ୍ୟେର ସୁ ା ଭ

* 1:15 ମହାପ୍ର ାନ ଅଥର୍ ାତ୍ ମୃତୁ ୍ୟ
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ଶିକ୍ଷକମାେନ ଉ େହେବ; େସମାେନ ବିନାଶଜନକ ଭ୍ର ା ମତ
ଗୁ େର ପ୍ର ଚଳନ କରି େସମାନ ର କ୍ର ୟକ ର୍ ା ପ୍ର ଭୁ ୁ ହିଁ
ଅ ୀକାର କରିେବ, ପୁଣି, ଆପଣାମାନ ର ଆକି କ ସବର୍ ନାଶ
ଘଟାଇେବ। 2 ଆଉ, ଅେନେକ େସମାନ କାମୁକତାର ଅନୁଗାମୀ
େହେବ, ଫଳତଃ ଏମାନ େହତୁ ସତ୍ୟ ମାଗର୍ ନି ି ତ େହବ।
3 େସମାେନ ଧନେଲାଭେର ଛଳବାକ୍ୟ ାରା ତୁ ମାନ ଠାରୁ
ଅଥର୍ ଲାଭ କରିବାକୁ େଚ ା କରିେବ; େସମାନ ର ଦ ଅେନକ
କାଳରୁ ଘଟି ଆସୁଅଛି ଓ େସମାନ ର ବିନାଶ ବିଳ େହବ
ନାହିଁ। 4 କାରଣ ଈଶ୍ବ ର ପାପେର ପତିତ ଦୂତମାନ ୁ ନ ଛାଡ଼ି
ନକର୍ େର ନିେକ୍ଷପ କରି ବିଚାର ନିମେ ଅ କାରମୟ ଗ ରେର
ରଖିଅଛି 5 େସ ପୁରାତନ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିେଲ ନାହିଁ,
କି ୁ େକବଳ ଧମର୍ ପ୍ର ଚାରକ େନାହ ୁ ଅନ୍ୟ ସାତ ଜଣ ସହିତ
ରକ୍ଷା କରି ଧମର୍ ଭ୍ର ଜଗତେର ଜଳ ାବନ ଘଟାଇେଲ; 6 େସ
ସେଦାମ ଓ ଗେମାରା ନଗରସବୁକୁ ଭ େର ପରିଣତ କରି ସ ୂ ର୍
ରୂ େପ ଂସ ପାଇବା ନିମେ ଦ ାଜ୍ଞା େଦେଲ ଓ େସମାନ ୁ
ଭବିଷ୍ୟତକାଳର ଅଧାମ କମାନ ଦୃ ା ରୂ ପ କେଲ, 7 ପୁଣି,
େସ ଦୂରାଚାରୀମାନ କାମୁକତାପୂ ର୍ ଆଚରଣେରବ୍ୟଥିତ ଧାମ କ
େଲାଟ ୁ ଉ ାର କେଲ, 8 େଯଣୁ େସହି ଧାମ କ େଲାକ େସମାନ
ମଧ୍ୟେର ବାସ କରି େସମାନ ଅନ୍ୟାୟ କାଯର୍ ୍ୟ େଦଖି ଓ େସ
ବିଷୟ ଶୁଣି ପ୍ର ତିଦିନ ଆପଣା ଧମର୍ ପରାୟଣ ପ୍ର ାଣେର ଯ ଣା େଭାଗ
କେଲ। 9 ଏହି ପ୍ର କାେର ପ୍ର ଭୁ ଧମର୍ ପରାୟଣମାନ ୁ ପରୀକ୍ଷାରୁ
ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପୁଣି, ଅଧାମ କମାନ ୁ , ବିେଶଷତଃ େଯଉଁମାେନ
ଶରୀରର କିୁ ତ କାମାଭିଳାଷେର ଚାଳିତ େହାଇ ପ୍ର ଭୁ ଅବଜ୍ଞା
କରି , େସମାନ ୁ ବିଚାର ଦିନ ନିମେ ଦ ର ଅଧୀନେର ରଖିବାକୁ
ଜାଣି । 10 େସମାେନ ଦୁଃସାହସୀ ଓ େ ାଚାରୀ େହାଇ ଅେଲୗକିକ
ଶି ମାନ ର ନି ା କରିବାକୁ ଭୟ କରି ନାହିଁ, 11 ଯଦ୍ୟପି
ଅଧିକ ଶି ଓ ପରାକ୍ର ମଶାଳୀ ଦୂତମାେନ ପ୍ର ଭୁ ଛାମୁେର ନି ା
କରି େସମାନ ର ବିଚାର କରି ନାହିଁ। 12 କି ୁ ଏମାେନ ଅଜ୍ଞାନ
ପଶୁ ତୁ ଲ୍ୟ ଭାବାନୁସାେର ଧୃତ ଓ ବିନ େହବା ନିମେ ଜାତ
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େହାଇ, େଯଉଁ େଯଉଁ ବିଷୟ ଅଜ୍ଞାତ, େସହି େସହି ବିଷୟର ନି ା
କରି େସଗୁଡ଼ାକର ବିନାଶେର ନିେଜ ବିନ େହେବ, 13 ପୁଣି,
ଅନ୍ୟାୟ େବତନ ରୂ େପ ଅଧମର୍ ର ଫଳ େଭାଗ କରିେବ; େସମାେନ
ଦିନେବେଳ ବିଳାସ କରିବାେର ସୁଖ ପାଆି , ପୁଣି, କଳ ଓ
ନି ାର କାରଣ େହାଇ ତୁ ମାନ ସହିତ େଭାଜନପାନେର ସୁଖ
ପାଇବା ସମୟେରଆପଣାମାନ ରଭ୍ର କ ନାେରଉନ୍ମ ହୁ ଅି ।
14 େସମାନ ର ଚକୁ୍ଷ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ୀେର ପରିପୂ ର୍ େହାଇ ପାପରୁ
କ୍ଷା ହୁ ଏ ନାହିଁ, େସମାେନ ଚ ଳମତି େଲାକମାନ ୁ ପ୍ର େଲାଭିତ
କରି , େସମାନ ର ହୃ ଦୟ ଧନେଲାଭେର ଅଭ୍ୟ , େସମାେନ
ଅଭିଶାପର ସ ାନ, 15 େସମାେନ ଅନ୍ୟାୟ େବତନର ଲାଳସାକାରୀ
ବିେୟାରର ପୁତ୍ର ବିଲୀୟାମର ମାଗର୍ ଅନୁସରଣ କେଲ ଓ ସତ୍ୟ
ମାଗର୍ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିପଥଗାମୀ େହେଲ; 16 କି ୁ େସ ଆପଣା
ଅପରାଧ ସକାେଶ ଅନୁେଯାଗ ପ୍ର ା େହଲା, େଗାଟିଏ ମୂକ ପଶୁ
ମନୁଷ୍ୟ ରେର କଥା କହି ଭାବବାଦୀର ଉନ୍ମ ତା ନିବୃ କଲା।
17 େସମାେନ ନିଜର୍ ଳର ନିଝର୍ ର ଓ ପ୍ର ଚ ବାୟୁ େର ଚାଳିତ େମଘ
ତୁ ଲ୍ୟ, େସମାନ ନିମେ େଘାର ଅ କାର ରକି୍ଷତ େହାଇଅଛି।
18 କାରଣ େସମାେନ ନିରଥର୍ କ ଅହ ାରର କଥା କହି ଭ୍ର ା
ଆଚରଣକାରୀମାନ ଠାରୁ ପ୍ର ାୟ ଉ ାର ପାଉଥିବା େଲାକମାନ ୁ
ଶାରୀରିକ ସୁଖାଭିଳାଷେର କାମୁକତା ାରା ପ୍ର େଲାଭିତ କରି ;
19 େସମାେନ େସମାନ ୁ ାଧୀନତାର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ଦିଅି , କି ୁ ନିେଜ
ବିନାଶର ଦାସ ଅଟି ; କାରଣ େଯ ଯାହା ାରା ପରା ହୁ ଏ,
େସ େସଥିର ଦାସ। 20 େଯଣୁ େସମାେନ ଯଦି ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା
ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା
ପାଇ ପୁନବର୍ ାର େସଥିର ବ ନେର ଆବ େହାଇ ପରା ହୁ ଅି ,
ତାହାେହେଲ େସମାନ ପ୍ର ଥମ ଦଶା ଅେପକ୍ଷା େଶଷ ଦଶା ଅଧିକ
ମ ହୁ ଏ। 21 କାରଣ ଧାମ କତାର ମାଗର୍ ଜାଣି ଆପଣାମାନ
ନିକଟେର ସମପ ତ ପବିତ୍ର ଆଜ୍ଞାରୁ ବିମୁଖ େହବା ଅେପକ୍ଷା ବରଂ
େସହି ମାଗର୍ ନ ଜାଣିବା େସମାନ ପକ୍ଷେର ଭଲ େହାଇଥାଆ ା।
22 କୁକୁର ଆପଣା ବାି ଖାଇବାକୁ ଓ େଧୗତ େହାଇଥିବା ଘୁଷୁରି
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କାଦୁଅେର େଲାଟିବାକୁ ପୁନବର୍ ାର େଫେର, ଏହି ସତ୍ୟ ଦୃ ା ବାକ୍ୟ
େସମାନ ପ୍ର ତି ଘଟିଅଛି।

3
ପ୍ର ଭୁ ଆଗମନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା

1 େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ମୁଁ ବ ର୍ ମାନ ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ ଏହି
ି ତୀୟ ପତ୍ର େଲଖୁଅଛି। 2 ତୁ େ ମାେନ େଯପରି ପବିତ୍ର
ଭାବବାଦୀମାନ ାରା ପୂବର୍ କାଳେର ଉ ବାକ୍ୟସବୁ ପୁଣି,
ତୁ ମାନ େପ୍ର ରିତମାନ ାରା କଥିତ ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ର
ଆଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ରଣେର ରଖ, ଏଥିନିମେ ଉଭୟ ପତ୍ର େର ମୁଁ
ତୁ ମାନ ୁ େସହିସବୁ ରଣ କରାଇ ତୁ ମାନ ସରଳ ମନକୁ
ଉେ ଜିତକରିବାକୁ େଚ ା କରୁ ଅଛି। 3ପ୍ର ଥେମଏହା ଜ୍ଞାତହୁ ଅ େଯ,
େଶଷକାଳେର ଆପଣା ଆପଣା ଅଭିଳାଷାନୁସାେର ଆଚରଣକାରୀ
ପରିହାସକ େଲାେକ ଉପି ତ େହାଇ ପରିହାସ କରି କହିେବ,
4ତାହା ଆଗମନର ପ୍ର ତିଜ୍ଞା କାହିଁ? କାରଣ ପିତୃ -ପୁରୁ ଷମାନ ର
ମହାନିଦ୍ର ାପ୍ର ା େହବା ସମୟଠାରୁ ଏପଯର୍ ୍ୟ ସମ ବିଷୟ ସୃି ର
ଆର େର େଯପରି ଥିଲା, େସହିପରି ରହିଅଛି। 5 େସମାେନ ଜାଣି
ଜାଣି ଭୁ ଲିଯାଆି େଯ, ପୁରାକାଳେର ଆକାଶମ ଳ ଓ ଈଶ୍ବ ର
ବାକ୍ୟ ାରା ଜଳରୁ ନିଗର୍ ତ ଓ ଜଳେର ଅବି ତ ପୃଥିବୀ ଥିଲା,
6ଆଉ ତ ାରା େସହି କାଳର ଜଗତ ଜଳେର ାବିତ େହାଇ ବିନ
େହଲା; 7 ପୁଣି, ଏହି ବ ର୍ ମାନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ପୃଥିବୀ େସହି
ବାକ୍ୟ ାରା ଅଧାମ କ େଲାକମାନ ର ବିଚାର ଓ ବିନାଶର ଦିନ
ପଯର୍ ୍ୟ ସି ତ େହାଇ ଅି ନିମେ ରକି୍ଷତ େହାଇଅଛି। 8 କି ୁ
େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ପ୍ର ଭୁ ନିକଟେର େଗାଟିଏ ଦିନ େଯ ସହସ୍ର ବଷର୍
ତୁ ଲ୍ୟ ଓ ସହସ୍ର ବଷର୍ େଯ େଗାଟିଏ ଦିନ ତୁ ଲ୍ୟ, ଏହି ବିେଶଷ ବିଷୟ
ତୁ େ ମାେନ ଭୁ ଲିଯାଅ ନାହିଁ। 9 ବିଳ େବାଲି େଯପରି େକେତକ
ଭାବି , ପ୍ର ଭୁ ଆପଣା ପ୍ର ତିଜ୍ଞା ବିଷୟେର େସପରି ବିଳ କରି
ନାହିଁ; କି ୁ େଯପରି େକହି ବିନ ନ ହୁ ଅି , ବରଂ ସମେ
ମନ-ପରିବ ର୍ ନ କରି , ଏହା ଇ ା କରି େସ ତୁ ମାନ ପ୍ର ତି
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ଦୀଘର୍ ସହି ୁ ଅଟି । 10 ପ୍ର ଭୁ ଦିନ େଚାରର ପରି ଉପି ତ େହବ।
େସହି ଦିନ ଆକାଶମ ଳ ମହାଶ ସହ େଲାପ ପାଇବ, ପୁଣି,
େମୗଳିକ ବ ୁସବୁ ପ୍ର ଚ ଉ ାପେର ତରଳିଯିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ
ଓ ତନ୍ମ ଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବ ୁସବୁ ଦ େହବ। 11 ଏହି ସମ
ବିଷୟ ଏହି ପ୍ର କାେର ଲୁ େହବାରୁ , ଈଶ୍ବ ର େଯଉଁ ଦିନେର
ଆକାଶମ ଳ ଳିଉଠି ଲୁ େହବ ଓ େମୗଳିକ ବ ୁସବୁ ପ୍ର ଚ
ଉ ାପେର ତରଳିଯିବ, 12 େସହି ଈଶ୍ବ ର ନ୍ୟାୟବିଚାର ଦିନର
ଅେପକ୍ଷା କରି, ତାହା େଯପରି ଶୀଘ୍ର ଆସି ବ, ଏଥିପାଇଁ ତୁ େ ମାେନ
ସଦାଚାରୀ ଓ ଧମର୍ ପରାୟଣ େହବା ଉଚିତ। 13ଆେ ମାେନ ତାହା
ପ୍ର ତିଜ୍ଞାନୁସାେର େଗାଟିଏ ନୂତନ ଆକାଶମ ଳ ଓ ନୂତନ ପୃଥିବୀର
ଅେପକ୍ଷାେର ଅଛୁ, ଯାହା ଧାମ କତାର ଆବାସ ଳ େହବ।

େଶଷ ପରାମଶର୍
14 ଅତଏବ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ଏହି ସମ ବିଷୟ

ଅେପକ୍ଷା କରୁ ଥିବାରୁ ତାହା ଛାମୁେର େଯପରି ନି ଳ ଓ
ଅନି ନୀୟ େହାଇ ଶାି େର ଥିବାର େଦଖାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯ
କର; 15 ପୁଣି, ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ର ଦୀଘର୍ ସହି ୁତା ତ୍ର ାଣଜନକ
େବାଲି ଜ୍ଞାନ କର। ଆ ମାନ ପି୍ର ୟ ଭ୍ର ାତା ପାଉଲ ମଧ୍ୟ
ଆପଣାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜ୍ଞାନାନୁସାେର ତୁ ମାନ ନିକଟକୁ
େସପରି େଲଖିଅଛି । 16 େସ ଆପଣାର ସମ ପତ୍ର େର ମଧ୍ୟ
ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉେ ଖ କରି େସହି ପ୍ର କାେର କହି ; େସହି ସବୁେର
ଏପରି େକେତକ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି ବୁଝିବାକୁ ଜଟିଳ, ପୁଣି,
ଅଶିକି୍ଷତ ଚ ଳମତି େଲାେକ ଆପଣା ଆପଣା ବିନାଶାେଥର୍ ଅନ୍ୟ
ସମ ଶା ର େଯପରି, େସସବୁର ମଧ୍ୟ େସହିପରି ବିକୃତ ଅଥର୍
କରି । 17 ଅତଏବ, େହ ପି୍ର ୟମାେନ, ତୁ େ ମାେନ ପୂବର୍ ରୁ ଏହିସବୁ
ଜାଣି ସତକର୍ େହାଇଥାଅ, କାେଳ ଦୂରାଚାରୀମାନ ଭ୍ର ାି େର ପଡ଼ି
ତୁ େ ମାେନ ମଧ୍ୟ ଆପଣାମାନ ଦୃଢ଼ତାରୁ ଳିତ ହୁ ଅ, 18 ବରଂ
ଆ ମାନ ପ୍ର ଭୁ ଓ ତ୍ର ାଣକ ର୍ ା ଯୀଶୁ ଖ୍ର ୀ ଅନୁଗ୍ର ହ ଓ ଜ୍ଞାନେର
ବୃି ପାଅ। ବ ର୍ ମାନ ଓ ଅନ କାଳ ପଯର୍ ୍ୟ େଗୗରବ ତାହା ର,
ଆେମନ୍ ।
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