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িপতেরর
ি বতীয় প র
১ আিম

িশেমান িপতর, যী রীে র দাস ও রিরত।
যাঁরা আমােদর ঈ বেরর ও রাণকতা যী রীে র ধািমকতার মা যেম আমােদর মেতা এক মহামূ য িব বাস লাভ
কেরেছন তাঁেদর উে ে য এই িচিঠ িলখিছ। যা যায় িতিন তাই কেরন।
২ অনু রহ ও শাি
রচরু পিরমােণ তামােদর ওপর বিষত হা । তামরা ঈ বর ও আমােদর রভু যী েক গভীরভােব
জােনা বেল এই অনু রহ ও শাি ভাগ করেব।

১

রেয়াজনীয় সবিকছ ু ঈ বর আমােদর িদেয়েছন
৩ যী

র কােছ ঈ বেরর শি আেছ। তাঁর শি আমােদর ঈ বেরর রিত ভি পূণ জীবনযাপন করার সম রেয়াজনীয়
িবষয় দান কেরেছ। আমরা এই সম িকছ ু পেয়িছ কারণ আমরা তাঁেক জািন। যী তাঁর মিহমা- েণ এবং সদ েণ আমােদর
ডেকেছন। ৪ তাঁর মিহমায় এবং সদ েণ যা িতিন দেবন বেলিছেলন সই মূ যবান এবং মহান রিত িত িল িতিন আমােদর
িদেয়েছন, যােত তামরা ঐ সব রিত িত িলর ম য িদেয় জগেতর ম অিভলাষজিনত য সব নীিত আেছ তা থেক মু
হেয় বগীয় জীবেনর অংশীদার হেত পার।
৫ তামরা এইসব আশীবাদ পেয়ছ বেল অিত য কের তা তামােদর জীবেন যাগ কের িনেত রাণপণ চ া কর। তামােদর
িব বােসর সে সদ ণ যাগ কর, সদ েণর সে ান, ৬ ােনর সে সংযম, সংযেমর সে ধয্য, ধয্যর সে ঈ বরভি ,
ঈ বরভি র সে রাত ৃে হ, রাত ৃে েহর সে ভালবাসা যাগ কের নাও। ৭ ঈ বরভি র সে আেস রাত ৃে হ, আর
রাত ৃে েহর সে তামার ভালবাসা যাগ কর। ৮ তামােদর মে য এইসব ণ যিদ থােক আর তা যিদ বেড় ওেঠ, তেব
তামােদর জীবন আমােদর রভু যী রীে র ােন কখনও িন মা বা িন ল হেব না। ৯ িক এইসব ণ িল যার নই স
পির ারভােব দখেত পায় না, স অ । স ভুেল গেছ য তার অতীেতর সকল পাপ ধুেয় দওয়া হেয়িছল।
১০ তাই আমার ভাই ও বােনরা, ঈ বর তামােদর ডেকেছন ও মেনানীত কেরেছন। সই স যেক দ ৃঢ় করার জ য তামরা
আ রাণ চ া কেরা। যিদ তামরা এ িল কর তেব কখনও হাঁচট খেয় পডে় ব না; ১১ আর আমােদর রভু ও রাণকতা যী
রীে র অন রাে য তামােদর মহানভােব ও উদারভােব বাগত জানােনা হেব।
১২ তামরা তা এসব জােনা আর য স য তামােদর দওয়া হেয়েছ তার সে তামরা দ ৃঢ়ভােব যু রেয়ছ; িক এ িল মেন
রাখেত আিম সবদা তামােদর সাহা য করব। ১৩ যতিদন বঁেচ থািক, আিম মেন কির, এই িবষয় িল তামােদর মেন কিরেয়
দওয়া আমার কত য। ১৪ আিম জািন য খুব শী রই আমােক এই দহ যাগ করেত হেব। আমােদর রভু রী পির ারভােব
তা আমােক জািনেয়েছন। ১৫ আিম আ রাণ চ া করিছ, যােত আমার ম ৃতু্যর পেরও তামরা এসব িবষয় মেন রাখেত পার।
আমরা রীে র মিহমা র য কেরিছ
১৬ যখন আমরা

রভু যী রীে র মহাপরা রমসহ আগমন স বে বেলিছলাম, তখন আমরা কান বানােনা গ বিল িন।
আমরা রভু যী রীে র পরা রম বচে দেখিছ। ১৭ যী িপতা ঈ বেরর কাছ থেক য স ান ও মিহমা লাভ কেরিছেলন
তা এই বাণীর ম য িদেয়ই এেসিছল, “এই আমার ি রয় পু র, এর রিত আিম স ।” ১৮ যী র সে আমরা যখন পিব র
পবেত িছলাম তখন বগ থেক বলা ঐ বাণী আমরা েনিছলাম।
১৯ সইজ য ভাববাদীরা যা বেলেছন আমরা স িবষেয় িনি ত। ভাববাদীরা যা বেল গেছন স িবষেয় মেনােযাগ দওয়া
তামােদর পে ভাল। তাঁরা যা বেলেছন তা যন অ কার জায়গায় উ বল আেলার মেতা। তা য পয না িদেনর
হয়
ও তামােদর দেয় রভাতী তারার উদয় হয় সই পয অ কােরর মােঝ আেলা দয়। ২০ এটা তামােদর িবেশষভােব জানা
দরকার য শাে রর কান ভাববাণী ব ার িনেজর যা যার ফল নয়। ২১ ভাববাণী কখনই মানুেষর ই া রেম আেস িন, িক
পিব র আ ার পিরচালনায় ভাববাদীরা ঈ বেরর কথা বেলেছন।
ভ িশ ক
১ অতীেত

ঈ বেরর লাকেদর মে য ভ ভাববাদীরা িছল। একইভােব তামােদর দেলর মে য িকছ ু িকছ ু ভ িশ ক
রেবশ করেব। তারা ভুল িশ া দেব, য িশ া রহণ করেল লােকেদর সবনাশ হেব। সই ভ িশ করা এমন কৗশেল
তামােদর িশ া দেব যােত তারা য রা িশ া িদে সটা তামরা ধরেত পারেব না। তারা, এমন িক রভু, িযিন মুি
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এেন িদেয়েছন তাঁেক পয অ বীকার করেব। তাই তােদর িনেজেদর বংস তারা স বর ডেক আনেব। ২ তারা য সম ম
িবষেয় িল , ব েলাক সই িবষয় িলেত তােদর অনুসরণ করেব। ঐ লাকেদর রেরাচনায় ব েলাক সে যর পেথর িবষেয়
িন া করেব। ৩ এই ভ িশ করা তামােদর কাছ থেক কবল অথলাভ করেত চাইেব। তাই তারা অসৎয কি ত কািহনী
বািনেয় বলেব। অেনকিদন ধেরই ঐ ভ িশ কেদর জ য শাি অেপ া করেছ এবার আর তারা ঈ বেরর হাত এিডে় য় যেত
পারেব না; িতিন তােদর বংস করেবন।
৪ যারা পাপ কেরিছল সই বগদূ তেদরও ঈ বর ছােডন
় িন; িতিন তােদর নরেক পািঠেয় িদেলন। ঈ বর িবচােরর িদন পয
অ কারময় গ বের তােদর ফেল রাখেলন।
৫ ঈ বর রাচীন জগতেক ছেড ় কথা বেলন িন। ঈ বরিবেরাধী লাকেদর জ য ঈ বর জগেত জল াবন আনেলন। িতিন
কবলমা র নাহ এবং তার সে অ য সাতজনেক র া কেরিছেলন। এই নাহ িঠক পেথ চলবার জ য মানুষেক িশ া
িদেয়িছেলন।
৬ সেদাম ও ঘেমারা নগরেক ঈ বর দি ত কেরিছেলন। ঈ বর সই িট নগরেক বংস কের যারা তাঁর িবেরািধতা কের
তােদর জ য শষ ফেলর এক উদাহরণ িহেসেব তা াপন কেরিছেলন। ৭ ঐ বংস রা নগরী থেক ঈ বর লাটেক উ ার
় হেতন। ৮ সই নীিতপরায়ণ
কেরিছেলন। লাট ভাল লাক িছেলন এবং ঐ নগেরর
লাকেদর অৈনিতক চালচলেন িতিন পীিডত
মানুষ ঐ
লাকেদর মে য িদেনর পর িদন বাস করেতন। তাঁর ধািমক আ া এই সকল লাকেদর বআইনী কাজকম দেখ
এবং এ িলর কথা েন য রণা ভাগ করেতন।
৯ যাঁ, ঈ বরই এই সকল কায সাধন করেলন। তাই রভু ঈ বর জােনন যারা তাঁর সবা কের, তােদর িকভােব উ ার
করেত হয়। িতিন তােদর সম কে র সমেয় তােদর উ ার কেরন। রভু এও জােনন িকভােব
লাকেদর সই িবচােরর
িদেন শাি িদেত হয়। ১০ ঐ দ িবেশষভােব তােদর জ য, যারা নীিতপরায়ণ ও কামাতুর, অধািমক বভােবর অনুসারী এবং
যারা রভুর কত ৃৎ বেক স ান কের না।
এই সকল ভ িশ করা ঃসাহসী ও এক ঁেয় এবং মিহমাি বত বগদূেতর িব ে ম কথা বলেত ভয় পায় না। ১১ ঐ সব
ভ িশ কেদর চেয় বগদূতরা শি েত ও পরা রেম বড় হেয়ও রভুর কােছ তােদর িবষেয় কু ৎসাজনক অিভেযাগ আেনন
না।
১২ এই ভ িশ করা িবচার বুি হীন প র মেতা, যারা তােদর সহজাত রব ৃি র বেশ কাজ কের। এরা জে েছ ধরা পডে় ত
ও িনহত হবার জ য। ব য প েদর মেতাই এই িশ করা বংস হেয় যােব। ১৩ এই ভ িশ করা ব েলােকর িত কেরেছ,
তাই তারাও ক েভাগ করেব, তােদর কু কােজর জ য রাি ব প সই হেব তােদর বতন। এই ভ িশ করা রকাে য ম
কাজ করেত ভালবােস যােত সম লাক তা দখেত পায়।
তারা তামােদর মে য নাংরা দাগ ও কলে র মত। যসব ম কাজ তােদর খুশী কের, স িল কের তারা তা উপেভাগ
কের। যখন তারা তামােদর সে পান ভাজন কের তখন তামােদর পে তা ল াজনক হয়। ১৪ কান নারীেক দখেল এই
িশ করা তার রিত কামাস হয়। এরা এইভােব পাপ কেরই চেলেছ। যারা িব বােস বল তােদর তারা পােপর ফাঁেদ ফেল
ফসু িলেয় িনেয় যায়। তােদর অ ঃকরণ লােভ অ য , তারা অিভশ ।
১৫ এই ভ িশ করা সাজা পথ ছেড ় ভুল পেথ রমণ করেছ। তারা িবেয়ােরর পু র িবিলয়মেক অনুসরণ কের, িযিন ম
কােজর পাির রিমক পেল আন পেতন। ১৬ িক একিট গাধা িবিলয়মেক বেলিছল য স ভুল কাজ কেরেছ। গাধা প বেল
কথা বলেত পাের না; িক এই গাধা মানুেষর গলায় কথা বেল ভাববাদীেক মুেখর মত কাজ করেত দয় িন।
১৭ এই ভ িশ করা জলিবহীন ঝণার মেতা। ঝােডা় হাওয়ায় বেয় যাওয়া মেঘর মেতা। এক ঘার অ কার কূ প এই ভ
িশ কেদর জ য সংরি ত আেছ। ১৮ এরা শূ যগভ বড় বড় কথা বেল িনেজেদর িনেয় গব কের। যারা স রিত ভুল পেথ চলা
লাকেদর সংসগ থেক বিরেয় এেসেছ তােদর দিহক আকষণ ও বাসনায় রলু কের। এইসব লাকেদর তারা পােপর ফাঁেদ
ফেল। ১৯ এরা তােদর বাধীনতার রেলাভন দখায়; িক িনেজরা সইসব মে র দাস য িল বংেসর পথগামী, কারণ
মানুষ তারই দাস যা তােক চালনা কের।
২০ যারা আমােদর রভু ও রাণকতা যী
রী স েক ান লাভ কের সংসােরর অ িচ িবষয় িল থেক মু হেয়িছল,
তারা যিদ তােদর পুরােনা পােপর জীবেন িফের যায় তেব তােদর পেরর অব া আেগর অব া থেক আেরা খারাপ হেব। ২১ য
পিব র িশ া তারা লাভ কেরিছল, তারা যিদ সই পিব র িশ া থেক সের যায় তেব তােদর পে সই স য পথ না জানাই
ভাল িছল। ২২ একিট রবাদ আেছ যা তােদর ে র খােট, “কু কু র ফের িনেজর বিমর িদেক,” *এবং “ েয়ারেক ান করােলও
স আবার যায় কাদায় গডা় গিড় িদেত।”

*২:২২

উ ৃিত িহেতা ২৬:১১.
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ুরা, তামােদর কােছ এ আমার ি বতীয় প র। এই িট প র িলেখ, িকছ ু িবষয় রণ কিরেয় িদেয় তামােদর সৎ
২ অতীেত পিব র ভাববাদীেদর সম কথা ও রভু আমােদর রাণকতার আেদশ, যা
রিরতেদর মা যেম বলা হেয়েছ, তা তামােদর রেণ আনেত চাইিছ।
৩ রথমতঃ তামােদর বুঝেত হেব প ৃিথবী শষ হেয় যাবার আেগর িদন িলেত িক ঘটেব। লাকরা তামােদর উপহাস করেব।
তারা িনেজর িনেজর খয়াল খুিশ মেতা ম পেথ চলেব। ৪ তারা বলেব, “তাঁর আগমণ স বে তাঁর রিত ার িক হল? কারণ
আমরা জািন আমােদর িপত ৃপু ষেদর মারা যাওয়ার সময় থেক, এমনিক স ৃি র
থেক আজ পয সব িকছইু তা একই
রকম ভােব ঘেট চেলেছ।”
৫ িক ব পূেব িক ঘেটিছল তা ঐসব লাকরা রণ করেত চায় না। রথেম আকাশম ল িছল এবং ঈ বর জেলর ম য
থেক ও জেলর বারা প ৃিথবী স ৃি করেলন আর এসবই ঈ বেরর মুেখর বাে যর বারা স ৃি হেয়িছল। ৬ সই সময়কার জগত
জল াবেনর বারা বংস হেয়িছল। ৭ ঈ বেরর বা য অনুসাের বতমান এই প ৃিথবী ও আকাশম ল আ েনর বারা বংস
হবার জ য িবরাজ করেছ। এই আকাশম ল ও প ৃিথবী সই িবচােরর িদেনর জ য, অধািমক মানুেষর বংেসর জ য রি ত
আেছ।
৮ িক ি রয় ব ুরা, তামরা এই একটা কথা ভুেল যও না য রভুর কােছ এক িদন হাজার বছেরর সমান ও হাজার বছর
একিদেনর সমান। ৯ রভু তাঁর রিত িত পূণ করেত সি য দরী করেছন না। যিদও কউ কউ সরকমই মেন করেছ; িক
িতিন তামােদর জ য ধয্য ধের আেছন। কউ য বংস হয় তা ঈ বর চান না, ঈ বর চান য রে যেক মন পিরবতন
ক ক ও পােপর পথ যাগ ক ক।
১০ িক
রভুর িদন চােরর মত এেস চমেক দেব। তখন আকাশ িবরাট শদ কের অদ ৃ য হেব; আকােশর সব িকছ ু আ েন
বংস করা হেব এবং প ৃিথবী ও তার মে য যা িকছ ু আেছ তা পুিডে় য় ফলা হেব। ১১ সব িকছ ু যখন এইভােব বংস হেত যাে
তখন িচ া কর িক রকার মানুষ হওয়া তামােদর দরকার। তামােদর পিব র জীবনযাপন করা উিচত এবং ঈ বেরর সবােথ
কাজ করা উিচত। ১২ পরম আ রেহর সে ঈ বেরর সই িদেনর অেপ ায় থাকা উিচত, য িদন আকাশম ল আ েন পুেড়
বংস হেব এবং আকােশর সব িকছ ু উ ােপ গেল যােব। ১৩ িক ঈ বর আমােদর এক নতুন আকাশম ল ও এক নতুন প ৃিথবীর
রিত িত িদেয়েছন। এই রিত িতর পূণতার জ য আমরা অেপ া করিছ, আর সখােন কবল ধািমকতা থাকেব।
১৪ তাই ি রয় ব ুরা, তামরা যখন এইসব ঘটেব বেল অেপ া করছ, তখন পাপ ও দাষমু হেয় থাকবার আ রাণ চ া
কর, যন ঈ বেরর সে শাি েত থাকেত পার। ১৫ মেন রেখা, আমােদর রভুর ধয্য তামােদর মুি র সুেযাগ িদেয়েছ।
আমােদর ি রয় ভাই পৗলও তামােদর একই িবষেয় িলেখেছন। তাঁেক রদ ান অনুসাের পৗল এই কথা তাঁর সব িচিঠেত
বেলেছন। ১৬ িকছ ু িবষয় এই পে রর মে য আেছ যা বাঝা শ । অ ও িব বােস বল লাকরা শাে রর অ যা য কথার
যমন িবকৃত অথ কের, তমিন পৗেলর কথারও িবকৃত অথ কের িনেজেদর বংেসর পেথ িনেয় যায়।
১৭ তাই ি রয় ব ুরা, তামরা এসব কথা আেগ থেকই জেনছ বেল এ িবষেয় সতক থাক, যােত তামরা
লাকেদর
ভুেলর কবেল পেড় িনেজেদর দ ৃঢ় িব বাস থেক সের না যাও। ১৮ আমােদর রভু রাণকতা যী রীে র অনু রহ ও ােন
তামরা ব ৃি লাভ কর। এখন ও অন কােলর জ য তাঁর মিহমা িবরাজ ক ক। আেমন।

৩ িচ ােক নাডা় দবার চ া করিছ।

