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1 তীমিথয়
গ্রন্থ ৰচিয়তা
এই পত্রৰ িলখক েপৗল, 1 তীমিথয়ত স্পষ্টভােব িলখা আেছ েয

এই পত্র পঁাচিন েপৗলৰ দ্বাৰা িলখা ৈহেছ, “েপৗল, ঈশ্বৰৰ ইচ্ছাৰ দ্বাৰা
খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন পঁাচিন” (1 তীমিথয় 1:1) আিদ মণ্ডলীেয় এই
পত্রক েপৗলীয় পত্র বুিল স্পষ্টভােব স্বীকাৰ কেৰ

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 62-64 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
েযিতয়া েপৗেল তীমিথয়ক ইিফচত এিৰ আিহিছল, েতিতয়া েতওঁ

মািকদনীয়াৈল ধাৰাবািহকভােব ৈগ আিছল, তােত েতওঁৰ ৈল এই পত্র
িলিখিছল (1 তীমিথয় 1:3; 3:14,15)

প্রাপক
ইয়াক প্রথম তীমিথয় নােমেৰ জনা যায় কাৰণ ইয়াক তীমিথয়ৈল

বুিল িনেদর্ শ কৰা ৈহিছল েতওঁ েপৗলৰ যাত্রাত সংগী আিছল আৰু
েতওঁৰ িমছনাৰী যাত্রাৰ সহেযাগী আিছল উভয় তীমিথয় আৰু সমূ্পণর্
মণ্ডলী িহচােপ 1 তীমিথয়ক উদ্দীষ্ট পাঠক হয়

উেদ্দশয্
িকদেৰ ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালত িনজেক পিৰচালনা কৰা উিচত েসই

সম্পেকর্ তীমিথয়ক িদয়া িশক্ষা (3:14�-15) আৰু িকদেৰ
তীমতিথয়ই এই িনেদর্ শাৱলী দ্রুত ৰূপত ধিৰ ৰািখিছল এই পেদ
1 তীমিথয় পুস্তকৰ কাৰেণ েপৗলৰ উেদ্দশয্ িহচােপ কাম কেৰ
েতওঁ ক’েল েয েতওঁ িলিখিছল যােত েতওঁেলােক জািনব পােৰ
িকদেৰ েলাকসকেল ঈশ্বৰৰ পিৰয়ালত িনজেক পিৰচালনা কেৰ, িয
জীৱন্ত ঈশ্বৰৰ মণ্ডলী, সতয্ৰ স্তম্ভ আৰু িভিত্ত এই পাঠেবাৰ িবচািৰ
েপৗেল পত্র পিঠয়াইিছল আৰু েতওঁৰ েলাকসকেল যােত এই সম্পেকর্
শিক্তশালী হয় আৰু মণ্ডলী সমূহ স্থািপত হয়
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মূল িবষয়
যুৱ িশষয্সকলৰ কাৰেণ িনেদর্ শনাৱলী

প্রান্তেৰখা
1. পিৰচযর্াৰ বােব অনুশীলন — 1:1-20
2. পিৰচযর্াৰ বােব মূলনীিত — 2:1-3:16
3. পিৰচযর্াত থকা দািয়ত্বেবাৰ — 4:1-6:21

মঙ্গলবাদ
1 মই েপৗল, খ্রীষ্ট যীচুৰ এজন পঁাচিন৷ আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰ আৰু

আশাভুিম খ্রীষ্ট যীচুৰ আজ্ঞা অনুসােৰ িনযুক্ত৷ 2 িবশ্বাসী িহচােব েমাৰ
এজন প্রকৃত পুত্র তীমিথয়ৰ সমীপৈল, িপতৃ ঈশ্বৰ আৰু আমাৰ প্রভু
খ্রীষ্ট যীচুৰ পৰা অনুগ্রহ, দয়া আৰু শািন্ত হওক

ভ্রান্ত িশক্ষকৰ িবষেয় সতকর্ কিৰ িদয়া
3 মািকদিনয়াৈল েযাৱাৰ সময়ত মই েতামাক িয ৈকিছেলঁা,

এিতয়াও েসই িবষেয় কওঁ তুিম ইিফচেত থাকা, তােত িকছুমান
েলাকক পুণৰ ভুল িশক্ষা িনিদবৈল আেদশ িদব পািৰবা ৷ 4 কাৰণ
েতওঁেলােক বাধাৰেহ সৃষ্টি কেৰ৷ গল্প-কথা আৰু অন্তহীন বংশ
তািলকাত মেনােযাগ িনিদবা৷ এইেবােৰ অযথা তকর্ -িবতকর্ ৰ সৃষ্টি কেৰ
আৰু ঈশ্ৱৰৰ কামত সহায় নকেৰ৷ ঈশ্ৱৰৰ কাম িবশ্বাসৰ দ্ৱাৰা হয়৷

5 এই আেদশৰ উেদ্দশয্ ৈহেছ েপ্রম; িয েপ্রম িনমর্ল িচত্ত, সৎ
িবেবক আৰু অকপট িবশ্বাসৰ পৰা হয়৷* 6 এইেবাৰৰ পৰা েকােনা
েকােনা এফলীয়া ৈহ অনথর্ক কথাৰ বােব িবপেথ গ’ল৷ 7 েতওঁেলােক
িবধানৰ অধয্াপক হবৈল ইচ্ছা কেৰ, িকন্তু েতওঁেলােক িনজৰ কথা
িনেজই নুবুেজ বা িয িবষেয় েজাৰ িদ কয়, েসই সম্বেন্ধও নাজােন৷
8 িকন্তু িবধান েয েকােনা েলােক আইনসংগত ভােৱ বয্ৱহাৰ কিৰেল
উত্তম হয়, ইয়াক আিম জােনা;

9 তথািপ, িবধান ধাির্মক েলাকৰ নহয়, িকন্তু েসয়া িদয়া ৈহিছল,
েসই েলাক সকলৰ কাৰেণ, িয সকল িবধানহীন আৰু িবেদ্রাহী,
ভিক্তহীন আৰু পাপী, অপিবত্র আৰু অধাির্মক, িয সকল িপতৃবধী,
* 1 অধয্ায়:5 েৰা 13:8-10; গাল 5:14৷
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মাতৃবধী, নৰবধী, 10 বয্িভচাৰী, সমকামী, দাস িবক্রীৰ সৰবৰাহকাৰী,
িমছলীয়া, িমছা সাক্ষী আৰু িয সকেল সতয্ িশক্ষাৰ িবপৰীেত আন
িকবা কাম কৰা, িমছা শপতকাৰী, 11 পৰমধনয্ ঈশ্বৰৰ েগৗৰৱময়
শুভবাতর্ া অনুসােৰ েসই িশক্ষাৰ ভাৰ েতওঁ েমাৰ ওপৰত িদেল৷

12 িযজনাই েমাক শিক্ত িদেল† আৰু েমাক িবশ্বাসী জ্ঞান কিৰ
পিৰচযর্া পদত িনযুক্ত কিৰেল, েসই প্রভু খ্রীষ্ট যীচুক মই ধনয্বাদ
জনাওঁ৷ 13 যিদও আেগেয় মই খ্রীষ্টৰ িনন্দক আিছেলঁা, অতয্াচাৰী
আৰু িহংস্র আিছেলঁা, তথািপ েতওঁ েমাক দয়া কিৰেল কাৰণ মই
নুবুিজ‡ অিবশ্বাসী ৈহ েসইেবাৰ কিৰিছেলঁা৷ 14 িকন্তু আমাৰ প্রভুৰ
অনুগ্রহ, খ্রীষ্ট যীচুত িবশ্বাস আৰু েপ্রমৰ ৈসেত েমাক বাহুলয্ৰূেপ
িদয়া হ’ল৷

15 পাপী েলাকৰ পিৰত্রাণ কিৰবৰ কাৰেণ খ্রীষ্ট যীচু েয জগতৈল
আিহল, এই কথা িবশ্বাসেযাগয্ আৰু সকেলােৱ গ্রহণ কিৰবৰ েযাগয্৷
আৰু এই পাপী েলাকৰ মাজত মেয়ই প্রধান 16 এই কাৰেণই েমাক
প্রথেম দয়া কৰা হ’ল যােত প্রধান পাপী িয মই, েমাৰ েযােগিদ েযন
যীচু খ্রীষ্টই েতওঁৰ অসীম সহনশীলতা েদখুৱাব পােৰ আৰু অনন্ত
জীৱন পাবৈল িয সকেল েতওঁৰ ওপৰত িবশ্বাস কিৰব, েসই সকলৰ
বােব েমাক এক দৃষ্টান্ত স্ৱৰূেপ ৰািখেল৷ 17 এিতয়া অনন্ত কালৰ
ৰজাৈল, অ◌াৰু িচৰস্থায়ী, অদৃশয্ একমাত্র ঈশ্বৰৈল মযর্দা আৰু
েগৗৰৱ িচৰকাল হওক আেমন

18 মই েতামাক এই আেদশ িদওঁ, েহ েমাৰ পুত্র তীমিথয়; মই
েতামাৰ সম্বেন্ধ জেনাৱা ভাৱবাণীৰ দেৰ, তুিম তােত একমত ৈহ
েসই অনুসােৰ েযন উত্তম যুজঁত প্রাণপণ কৰা৷ 19 আৰু তুিম
েযন িবশ্ৱাস আৰু উত্তম িবেবক ৰক্ষা কিৰ চলা৷ েকােনা েকােনা
েলােক েসই িবশ্ৱাস আৰু উত্তম িবেবক তয্াগ কৰাত, েতওঁেলাকৰ
িবশ্বাসৰূপ েনৗকা ভগ্ন হ’ল 20 েতওঁেলাকৰ িভতৰত হুিমনায় আৰু
আেলকেজন্দাৰ নামৰ দুজেনা আেছ৷ এওঁেলােক েযন িনন্দা কিৰবৈল
† 1 অধয্ায়:12 1 কিৰ 15:10; 2 কিৰ 5:11; িফিল 4:13৷ ‡ 1 অধয্ায়:13 লূক
23:34
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পুণৰ িনিশেক, তাৰ বােব মই এওঁেলাকক চয়তানৰ হাতত সমপর্ণ কিৰ
িদেলঁা৷§

2 অধয্ায়
প্রাথর্নাৰ িবষয়; স্ত্রীেলাকৰ কতর্ বয্

1 েমাৰ প্রথম িনেবদন এই েয, সকেলােবাৰ মানুহৰ কাৰেণ
অনুেৰাধ, প্রাথর্না, িনেবদন আৰু ধনয্বাদ কৰা হওক৷ 2 ইয়াৰ বােব
ৰজা আৰু অিধকাৰী সকলৰ কাৰেণ প্রাথর্না কিৰব লােগ, যােত আিম
সকেলা ঈশ্বৰভক্তই সততাত থািক ক্ষান্ত আৰু শািন্তপূণর্ জীৱন-যাপন
কিৰব পােৰঁা; 3 এেয় আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত উত্তম আৰু
গ্রহণীয়৷ 4 েতওঁৰ ইচ্ছা এেয় েয, সকেলা মানুেহ েযন পিৰত্রাণ আৰু
সতয্ৰ জ্ঞান পায় *

5 কাৰণ ঈশ্বৰ এজন আৰু েতওঁৰ ৈসেত মানুহৰ মাজত মধয্স্থও
এজন, েতেৱঁই মনুষয্ খ্রীষ্ট যীচু; 6 েতওঁ সকেলা মানুহৰ কাৰেণ মুিক্তৰ
মূলয্ িহচােব িনজৰ জীৱন দান কিৰেল৷ যীচুৰ এই কাযর্ই সিঠক সময়ত
সকেলােক সাক্ষয্ িদেল৷† 7 এই সাক্ষয্ িদবৰ কাৰেণ েমাক এজন
েঘাষণাকাৰী আৰু পঁাচিন ৰূেপ িনযুক্ত কিৰেল৷ মই িবশ্বাস আৰু
সতয্ত অনা-ইহুদী সকলৰ িশক্ষক হেলঁা৷ মই সঁচা কথা কওঁ; মই িমছা
নকওঁ৷

8 েমাৰ ইচ্ছা এেয় েয, সকেলা ঠাইেত পুৰুষ সকেল েক্রাধ
আৰু বাদ-িববাদৰ মেনাভাৱ নাৰািখ পিবত্র হাত দািঙ প্রাথর্না কৰক৷
9 েসইদেৰ মই িবচােৰা, মিহলা সকেলও সুলাজ, নম্র আৰু সুেবােধেৰ
ৈসেত পিৰপািট েপাছােকেৰ িনজেক ভূিষত কৰক; নানা ধৰণৰ েকশ-
িবনয্াস কিৰ, েসাণ বা মুক্তা িপিন্ধ অথবা বহুমূলয্ কােপােৰেৰ নহয়;
10 িকন্তু ঈশ্বৰভিক্ত স্বীকাৰ কৰা িবষয়ত হ’েল, সৎ কাযর্ৰ দ্ৱাৰাই
ঈশ্ৱৰভক্তৰ পিৰচয় িদয়াই মিহলা সকলৰ উপযুক্ত ভূষণ হওক৷‡

§ 1 অধয্ায়:20 ইয় 2:6, 7; লূক 13:16; 1 কিৰ 5:5; 2কিৰ 12:7 * 2 অধয্ায়:4
িযিহ 33:11;2 িপ 3:9৷ † 2 অধয্ায়:6 মিথ 20:26; মাকর্ 10:45; 1 িপ 1:18, 19৷
‡ 2 অধয্ায়:10 1 িপ 3:1-4
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11 মিহলা সকেল সমূ্পণর্ বাধয্তা আৰু নীৰৱতােৰ বশৱত্তীর্ ৈহ িশক্ষা
গ্রহন কৰক 12 িশক্ষা িদবৰ বােব বা পুৰুষৰ ওপৰত ক্ষমতা চলাবৰ
বােব মই মিহলাক অিধকাৰ িনিদওঁ; িকন্তু শান্তভােব থািকবৈলেহ
কওঁ

13 িকয়েনা প্রথেম আদমক পাছতেহ হাৱাক িনম্মর্াণ কৰা ৈহিছল;
14 আৰু আদমক ভুলুউৱা নহ’ল িকন্তু মিহলা গৰাকীক সমূ্পণর্ভােৱ
ভুলাই অপৰাধত েপলােল;§ 15 তথািপ যিদ সুেবােধেৰ ৈসেত
িবশ্বাস, েপ্রম আৰু পিবত্রতাত থািক েতওঁেলােক জীৱন-যাপন কেৰ,
েতেনহেল মিহলাই সন্তান প্রসৱৰ দ্বাৰাই পিৰত্রাণ পাব৷

3 অধয্ায়
অধয্ক্ষ আৰু পিৰচাৰক বাব

1 েকােনােৱ যিদ অধয্ক্ষ পদৰ বােব আকাংক্ষা কেৰ, েতেনহেল
েতওঁ উত্তম কমর্ৈল ইচ্ছা কেৰ, এই কথা িবশ্বাসেযাগয্ 2 এেতেক
অধয্ক্ষ িনেদর্ াষী, এজনী িতেৰাতাৰ স্বামী, পিৰিমত েভাগী, িবেবচক,
পিৰপািট, অিতিথ েসৱক, িশক্ষা িদয়াত িনপুন 3 আৰু মদপী বা
প্রহাৰক নৈহ, ক্ষান্ত স্বভাৱী, িনিব্বর্েৰাধী, িনেল্লর্াভী, অথর্াৎ ধনক েপ্রম
নকৰা উিচত৷

4 েসই েলাক জেন েযন িনজৰ ঘৰৰ েলাক সকলক উত্তমৰূেপ
শাসন কেৰ আৰু েতওঁৰ সন্তানেবােৰ েযন সকেলা সন্মােনেৰ েতওঁক
মািন চেল৷ 5 িকয়েনা এজন েলােক যিদ িনজৰ ঘৰৰ েলাক সকলেকই
শাসন কিৰব েনাৱােৰ েতেনহেল েতওঁ েকেনৈক ঈশ্ৱৰৰ মণ্ডলীৰ
তত্ত্ৱাৱধান কিৰব?

6 েতওঁ নতুন িশষয্ হব নালােগ, িকয়েনা েতওঁ েযন গবর্-অহংকাৰত
নপেৰ আৰু চয়তানৰ দ্ৱাৰা েযন দণ্ড েপাৱা নহয়৷ 7 ইয়াৰ ওপিৰও
েতওঁ বািহৰত থকা েলাক সকলৰ মাজত সুখয্ািতযুক্ত েহাৱা দৰকাৰ,
যােত েতওঁ িনিন্দত নহয় আৰু চয়তানৰ ফান্দত নপেৰ; এই কাৰেণ
সুখয্ািত থকা েলাক হব লােগ৷
§ 2 অধয্ায়:14 আ 3:1-17
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8 েসইদেৰ পিৰচাৰক সকল ধীৰ, শ্রদ্ধাৰ েযাগয্ হব লােগ;
েতওঁেলাক দুতলীয়া, কথকী, দ্রাক্ষাৰসত অিত আসক্ত থকা আৰু
কুিচ্ছত লাভ িবচৰা েলাক হব নালােগ৷ 9 েতওঁেলােক সদায় িনমর্ল
িবেবকত িবশ্বাসৰ িনগূঢ়-তত্ত্ব সঁািচ ৰখা উিচত৷ 10 প্রথেম েতওঁেলােক
িনজেক পৰীক্ষা কৰক, পাছত িনেদর্ াষী হেলেহ পিৰচাৰকৰ কাযর্
কৰক

11পিৰচািৰকা মিহলা সকেলা সন্মানৰ েযাগয্ হব লােগ৷ েতওঁেলাক
েযন অপবাদ িদওতা নহয়, িকন্তু িনজক সংযম কিৰ ৰখা, ধীৰ, আৰু
সকেলা িবষয়েত েতওঁেলাক েযন িবশ্বাসেযাগয্ হয়৷ 12 পিৰচাৰক
সকেল এগৰাকী মিহলাৰ স্বামী ৈহ িনজ িনজ সন্তান আৰু িনজ ঘৰ খন
উত্তমৰূেপ শাসন কৰক 13 িকয়েনা িয পিৰচাৰক সকেল উত্তমৰূেপ
পিৰচাৰকৰ কাযর্ কেৰ, েতওঁেলােক িনজৈল সুনাম অজর্ ন কেৰ আৰু
খ্রীষ্ট যীচুত েতওঁেলাক িবশ্বাসত সাহসী হয়৷

14 মই েতামাৰ বােব এইেবাৰ কথা িলিখেলঁা আৰু েসানকােল মই
েতামাৰ তাৈল যাবৈল আশা কিৰ আেছঁা৷ 15 িকন্তু মই যিদ পলেমা
কেৰঁা, তথািপ তুিম সতয্তাৰ স্তম্ভ* আৰু িভিক্তমুল স্ৱৰূপ িয ঈশ্বৰৰ
গৃহ, অথর্াৎ জীৱনময় ঈশ্ৱৰৰ মণ্ডলীত েকেন আচাৰ-বয্ৱহাৰ কিৰব
লােগ, েসই িবষেয় জািনবৰ বােব এইেবাৰ কথা েতামাৈল িলিখেলঁা;
িকয়েনা মণ্ডলী ৈহেছ সতয্ৰ স্তম্ভ আৰু িভিত্তমুল৷

16 আৰু এেকলেগ আিম একমত ৈহ কওঁ েয,
“ভিক্তৰ িনগূঢ় সতয্ অিত মহান৷
েতওঁ মাংসত প্রকািশত হ’ল,
আত্মাত ধাির্মক বুিল গিণত কৰা হ’ল,
দূতেবাৰৰ দ্বাৰাই েদখা েপাৱা গ’ল,
অনয্ানয্ জািত সকলৰ আগত েঘাষণা কৰা হ’ল,
জগতত িবশ্বাস কৰা হ’ল,
প্রতাপত তুিল িনয়া হ’ল ”

* 3 অধয্ায়:15 মিথ 16:18
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4 অধয্ায়
অধয্ক্ষৰ উপযুক্ত বয্ৱহাৰ

1 পিবত্র আত্মাই স্পষ্টৈক ৈকেছ েয, আিহবলগীয়া িদনত িকছুমান
মানুহ িবশ্বাসৰ পৰা আতিৰ ৈগ* ভ্রািন্তজনক আত্মাত আৰু ভূতেবাৰৰ
িশক্ষাত েতওঁেলােক মনেযাগ িদব, 2 কপট অ◌াচৰেণেৰ িমছা কথা
েকাৱা সকলৰ দ্বাৰাই এইেবাৰ িশক্ষা িদয়া হব৷ এেন েলাক সকেল
িনজৰ িবেবকৰ িবৰুেদ্ধ তপত েলাৰ দাগ িদ িনজক অসাৰ কেৰ৷

3 এেন িমছলীয়ােবােৰ িবয়া কৰাবৈল িনেষধ কেৰ আৰু িকছুমান
খাদয্ও খাবৈল িনেষধ কেৰ, িকন্তু িয খাদয্ ঈশ্বেৰ স্রজন কিৰেছ; েসই
খাদয্ িয সকেল সতয্ক জািন িবশ্বাস কিৰেল, েতওঁেলােক ঈশ্বৰক
ধনয্বাদ িদ গ্রহণ কিৰব পােৰ৷ 4 িকয়েনা ঈশ্বৰৰ সৃষ্ট সকেলা বস্তুেৱই
উত্তমআৰু ধনয্বােদেৰ ৈসেত গ্রহণ কিৰেল, এেকােৱই অগ্রাহয্ নহয়,
5 িযেহতু ঈশ্বৰৰ বাকয্ আৰু প্রাথর্নাৰ দ্বাৰাই সকেলােক পিবত্র কৰা
হয়

6 এই সকেলা কথা ভাই সকলক মনত েপলাই িদেল, তুিম খ্রীষ্ট
যীচুৰ এজন উত্তম পিৰচাৰক হবা৷ কাৰণ িবশ্বাসৰ বাকয্ আৰু উত্তম
িশক্ষাৰ অনুকাৰী ৈহ তুিম প্রিতপািলত ৈহছা৷† 7 িকন্তু িনন্দাযুক্ত,
অপিবত্র আৰু বুঢ়ী মানুহৰ অনথর্ক গল্প-কথাত মন িনিদ, ভিক্তত
িনপুণ হবৈল অভয্াস কিৰবা 8 িকয়েনা শৰীৰচচ্চর্ াই েকৱল অলপেহ
উপকাৰ কেৰ, িকন্তু ভিক্ত সকেলা িবষয়ত লাভজনক, কাৰণ েসেয়
বত্তর্ মান আৰু ভিবষয্ত জীৱনৰ আয়ুস লাভৰ িনশ্চয়তা প্রদান কেৰ

9 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্ আৰু সকেলােৱ গ্রহন কিৰব পৰা, সমূ্পণর্
উপেযাগী 10 িকয়েনা এই আশেয়েৰই আিম পিৰশ্রম কেৰঁা আৰু
প্রাণপেণ কষ্ট কেৰঁা৷ কাৰণ িয জন সকেলা েলাকৰ, িবেশষৈক
িবশ্বাসী সকলৰ ত্রাণকতর্ া, েসই জীৱনময় ঈশ্বৰৰ ওপৰত আিম ভাৰসা
কেৰঁা

11 তুিম এইেবাৰ কথা আজ্ঞা িদয়া আৰু িশেকাৱা 12 েতামাৰ
অলপ বয়সক েহয়জ্ঞান কিৰবৈল কােকা িনিদবা; িকন্তু তুিম বাকয্ত,
* 4 অধয্ায়:1 মিথ 24:5, 11, 24; িপ 2:1, 2 † 4 অধয্ায়:6 িযিৰ 15:26; 1
িপ 2:2
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আচাৰ-বয্ৱহাৰত, েপ্রমত, িবশ্বাসত আৰু শুদ্ধতাত, িবশ্বাস কৰা েলাক
সকলৰ আির্হ েহাৱা 13 মই েনােযাৱাৈলেক তুিম পঢ়াত, উদগিণ
িদয়াত আৰু িশক্ষা িদয়াত মেনােযাগ িদ থািকবা

14 িয বৰ েতামাক িদয়া ৈহেছ, েসই বৰ অৱেহলা নকিৰবা;
পিৰচাৰক সকেল িয সময়ত েতামাৰ ওপৰত হাত িদিছল, েসই সময়ত
েসই বৰ ভাৱবাণীৰ দ্বাৰাই েতামাৰ ওপৰত অিপর্ত ৈহিছল 15 এই
িবষয়েবাৰত মেনােযাগ িদ কাযর্ কৰা আৰু েসইদেৰ চলা, েতিতয়াই
সকেলা েলাকৰ আগত েতামাৰ িবশ্বাসৰ বৃিদ্ধ আৰু িবশ্বাসৰ েভিট
প্রকাশ পাব 16 তুিম িনজৰ জীৱন আৰু িশক্ষা িদয়া িবষয়ত সাৱধান
েহাৱা আৰু এই দািয়ত্বেবাৰ পালন কিৰবা ইয়ােক কিৰেল তুিম
িনজেক আৰু েতামাৰ কথা শুনা েলাক সকলেকা পিৰত্রাণ কৰাব
পািৰবা ‡

5 অধয্ায়
1 বৃদ্ধ সকলৰ প্রিত কটুবাকয্ বয্ৱহাৰ নকিৰবা, িকন্তু েতওঁেলাকক

িপতৃৰ িনিচনাৈক, েডকা সকলক ভাইৰ িনিচনাৈক উৎসািহত কিৰবা৷
2 বৃদ্ধা মিহলা সকলক মাতৃৰ িনিচনাৈক আৰু যুৱতী সকলক সমূ্পণর্
শুদ্ধতােৰ ভনীৰ িনিচনাৈক িবনয় কিৰবা

3 িয সকল প্রকৃত িবধৱা, সঁচাই অকলশৰীয়া েসই সকলক সমাদৰ
কিৰবা 4 িকন্তু যিদ েকােনা িবধৱাৰ সন্তান বা নািত-নািতনী থােক,
েতেনহেল েতওঁেলােক প্রথেম িনজৰ ঘৰৰ েলাক সকলৰ প্রিত শ্রদ্ধা-
ভিক্ত েদখুৱাবৈল আৰু িনজ িপতৃ-মাতৃৰ প্রিত উপকাৰ কিৰবৈল
িশকক, িকয়েনা এেয় ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত গ্রহণীয়

5 িকন্তু িয গৰাকী প্রকৃত িবধৱা আৰু অকলশৰীয়া, েতওঁ ঈশ্বৰত
কৰা িবশ্ৱাস সুিনিশ্চত ৰািখ, ৰািতেয়-িদেন িনেবদন আৰু প্রাথর্নাত
আসক্ত থাকক 6 িকন্তু িয গৰাকী ইিন্দ্রয় সুখত মগ্ন থােক, েতওঁ
জীয়াই থািকও মৰা

7 এইেবাৰৰ িবষেয় তুিম আেদশ িদবা, যােত েতওঁেলাক িনেদর্ াষী
হয় 8 িকন্তু েকােনােৱ যিদ আেপান েলাকৰ, িবেশষৈক িনজৰ ঘৰৰ
‡ 4 অধয্ায়:16 1 কৰ 9:22; যাক 5:20
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পিৰয়ালৰ বােব িচন্তা নকেৰ, েতেনহেল েতওঁ িবশ্বাস অস্বীকাৰ কিৰেল
আৰু এজন অিবশ্বাসী েলাকতৈকেয়া অধম হ’ল

9এগৰাকী িবধৱা বুিল এেন মিহলা সকলৰ নাম তািলকাভুক্ত হওক:
িয গৰাকীৰ বয়স ষািঠতৈক কম নহয় আৰু েতওঁ এজন স্বামীৰ ভাযর্া
আিছল 10 েতওঁৰ এেনেবাৰ সৎকামৰ কাৰেণ সুনাম থকা উিচত;
অথর্াৎ যিদ েতওঁ সন্তানেবাৰক লালন-পালন কিৰ থােক, আলহী সুিধ
থােক, পিবত্র েলাক সকলৰ ভিৰ ধুৱাই থােক, েক্লশ েপাৱােবাৰৰ
উপকাৰ কেৰ, আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ অনুগামী ৈহ থােক, এই
সকেলা সৎকমর্ৰ বােব েসই জনীেয় সুখয্ািত েপাৱা উিচত৷

11 িকন্তু যুৱতী িবধৱা সকলক গ্রহণ নকিৰবা, িকয়েনা েতওঁেলােক
ইিন্দ্রয়-সুখািভলািষনী ৈহ খ্রীষ্টৰ িবৰুেদ্ধ ৈগ িবয়া হবৈল ইচ্ছা কিৰব
12 এইদেৰ েতওঁেলােক পূবর্ৰ শপত প্রতয্াহাৰ কৰাৰ কাৰেণ পাপত
আৱদ্ধ হয় 13 ইয়াৰ উপিৰ েতওঁেলােক ঘেৰ ঘেৰ ঘূিৰ ফুিৰ অকমর্নয্
ৈহ পেৰ আৰু মাত্র অকমর্নয্ই নহয়, পৰচচর্ া আৰু েলাকৰ কামত
হস্তেক্ষপ কিৰ, অনথর্ক কথােবাৰ কবৈল িশেক, এইেবাৰ েতওঁেলােক
কৰা উিচত নহয়

14 এেতেক েমাৰ আজ্ঞা এই েয, যুৱতী িবধৱা সকেল িতৰস্কাৰৰ
অেথর্ িবপক্ষক েকােনা সুেযাগ িনিদবৰ বােব েতওঁেলােক পুণৰ িবয়া
কৰাওক, সন্তানৰ মাক হওক, আৰু ঘৰ-সংসাৰ কৰক 15 িকয়েনা
ইিতমেধয্ েকােনা েকােনােৱ এেনদেৰ চয়তানৰ পাছত িবপেথ গ’ল
16 যিদ েকােনা িবশ্বাসী মিহলাৰ মাজত িবধৱা সকল থােক, েতেনহেল
মণ্ডলীক ভাৰগ্রস্ত নকিৰ েতেৱঁই েসই সকলৰ উপকাৰ কৰক যােত
মণ্ডলীেয় স্বৰূপ িবধৱা সকলক সাহাযয্ কিৰব পােৰ

17 িয িয পিৰচাৰক সকেল উত্তমৰূেপ পিৰচালনা কেৰ, িবেশষৈক
িয সকেল বাকয্ আৰু িশক্ষাত পিৰশ্রম কেৰ, েতওঁেলাক দুগুণ
সমাদৰৰ েযাগয্-পাত্র বুিল গিণত হওক 18 িকয়েনা ধমর্শাস্ত্রত
ৈকেছ* “মৰণা মােৰঁােত গৰুৰ মুখত েমােখাৰা নাবািন্ধবা” আৰু
“বনুৱা িনজ েবচৰ েযাগয্ ”

* 5 অধয্ায়:18 িদ্ব িব 25:4; লূক 10:7
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19 পিৰচাৰক সকলৰ িবৰুেদ্ধ অহা অপবাদ দুই িতিন জন সাক্ষী
নহেল গ্রহন নকিৰবা 20আনেবােৰ েযন ভয় কেৰ, এই কাৰেণ পাপী
সকলক সকেলােৰ আগত িতৰস্কাৰ কিৰবা

21 ঈশ্বৰ, খ্রীষ্ট যীচু আৰু মেনানীত দূত সকলৰ সাক্ষােত মই
েতামাক এইেবাৰ িবধান মািন চিলবৈল দৃঢ় আজ্ঞা িদেছঁা৷ িকন্তু সমূ্পণর্
সতয্ নজনাৈক তুিম েকােনা িবচাৰ নকিৰবা আৰু পক্ষপােতেৰ এেকা
নকিৰবা † 22কােৰা ওপৰত হঠােত হাত িনিদবা আৰু অনয্ েলাকৰ
পাপৰ অংশীদাৰ নহ’বা৷ িনজেক িনেদর্ াষী কিৰ ৰািখবা

23 তুিম েকৱল পানী নাখাবা, িকন্তু েতামাৰ েপটৰ কাৰেণ আৰু
সঘনাই ৈহ থকা অসুখৰ কাৰেণ অলপ দ্রাক্ষাৰস পান কিৰবা
24 েকােনা েকােনা মানুহৰ পাপ সুস্পষ্টআৰু িবচাৰ-পথত অগ্রগামী হয়
আৰু েকােনা েকােনা েলাকৰ পাপ পাছত স্পষ্ট হয়৷ 25 িঠক েসইদেৰ
মানুহৰ সৎ কমর্েবােৰা সহেজ প্রকাশ পায় যিদও েসইেবাৰৰ িকছুমান
স্পষ্ট ৰূপত েদখা েপাৱা নাযায়, তথািপ েসইেবাৰক িচৰিদনৰ বােব
গুপ্ত কিৰ ৰািখব েনাৱািৰ

6 অধয্ায়
নানা িবষয়ত েচতনা-বাকয্

1 ঈশ্বৰৰ নাম আৰু িশক্ষা েযন িনিন্দত নহয়, েসই বােব যুৱিলৰ
অধীন েহাৱা দাস সকেল* িনজ িনজ প্রভুক সমূ্পণর্ সমাদেৰেৰ েযাগয্
জ্ঞান কৰক 2আৰু িয সকল দাস প্রভুৰ িবশ্বাসী, েতওঁেলাক পৰস্পৰ
ভাই েসই বােব দাস সকেল েতেখত সকলক অসন্মান কৰা উিচত
নহয় বৰং েতওঁেলােক আৰু ভালদেৰ েসৱা কাযর্ কৰা উিচত, িযেহতু
িয সকেল েসৱা লাভ কিৰেছ, েতওঁেলােকা িবশ্বাসী আৰু িপ্রয়
এইেবাৰ কথা িশেকাৱা আৰু েঘাষণা কৰা

3 েকােনােৱ যিদ িভন্ন িশক্ষা িদেয় আৰু িনৰাময় সতয্ বাকয্, িয
বাকয্ আমাৰ প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ; েসই বাকয্ গ্রহন নকেৰ, েতওঁ আচলেত
ঐশ্বৰীক িশক্ষা গ্রহণ নকেৰ আৰু ভিক্তৰ অনুৰূপ িশক্ষাত মািন্ত নহয়৷
† 5 অধয্ায়:21 িদ্ব িব 1:16, 17 * 6 অধয্ায়:1 ইিফ 6:5-9; কল 2:9, 10; তীত
2:9, 10
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4 েতওঁ অহংকাৰী আৰু এেকােক নাজােন, িকন্তু বাদ-িবচাৰ আৰু
বাগযুদ্ধৰূপ েৰাগত েৰাগাগ্রস্ত হয়৷ েসইেবাৰৰ পৰাই িহংসা, িববাদ,
িনন্দা, দুষ্ট-ধাৰণাৰ উৎপন্ন হয়৷ 5 মন-ভ্রষ্ট আৰু সতয্হীন মানুহেবাৰৰ
পৰাই দ্বন্দ্ব-কািজয়া উৎপন্ন হয় েতওঁেলােক সতয্ৰ পৰা আতিৰ যায়
আৰু ভিক্তক জাগিতক লাভৰ উপায় বুিল ভােৱ

6 িকন্তু িয কিৰবা, আচলেত সন্তুষ্ট মেনেৰ কিৰবা; িকয়েনা
ঈশ্বৰভিক্তেত সকেলা লাভ িবলীন ৈহ থােক † 7 আিম এই জগতৈল
এেকােক অনা নাই আৰু ইয়াৰ পৰা এেকা ৈল যাবও েনাৱােৰঁা৷ 8 েসই
বােব আিম অন্ন-বস্ত্রেত সন্তুষ্ট হব লােগ৷

9 িকন্তু িয সকেল ধনৱন্ত হবৈল ইচ্ছা কেৰ, েতওঁেলােক পৰীক্ষা
আৰু ফান্দত পেৰ আৰু নানা ধৰণৰ আৰু হািনজনক অিভলাষত
পিৰ িয িয কেৰ েসইেবােৰ েতওঁেলাকক ধ্বংস আৰু িবনাশৈল ৈল
যায় 10 ধনক েপ্রম কৰাই সকেলা মন্দ পথৰ মূল৷ তাৈল আকাংক্ষা
কিৰ, েকােনা েকােনা মানুেহ িবশ্বাসৰ পৰা ভ্রান্ত ৈহ যাতনা ৰূপ শলােৰ
িনজেকই েখাচ মােৰ

11 িকন্তু, েহ ঈশ্বৰৰ েলাক, তুিম এই সকেলােৰ পৰা পেলাৱা৷
ধাির্মকতা, ভিক্ত, িবশ্বাস, েপ্রম, ৈধযর্, মৃদুভাৱ, এইেবাৰক অনুসৰণ
কৰা 12 িবশ্বাসৰ উত্তম যুদ্ধত প্রাণপণ কৰা৷ িয অনন্ত জীৱনৰ বােব
তুিম আমিন্ত্রত হ’লা আৰু অেনক সাক্ষীৰ আগত িয উত্তম িবশ্বাস
স্বীকাৰ কিৰলা, তাক তুিম ধাৰণ কিৰ থাকা৷

13 সকেলােৰ জীৱন িদওঁতা ঈশ্বৰৰ সাক্ষােত আৰু িয জেন পন্তীয়
পীলাতৰ আগত েসই উত্তম স্বীকাৰৰূেপ সাক্ষয্‡ িদিছল, েসই খ্রীষ্ট
যীচুৰ সাক্ষােতও, মই েতামাক এই আজ্ঞা িদেছঁা েয, 14 আমাৰ
প্রভু যীচু খ্রীষ্টৰ আিবভর্ াৱ েনােহাৱাৈলেক, এই আেদশ িনষ্কলঙ্ক আৰু
িনেদর্ াষীৈক ৰািখবা৷

15 েসই পৰমধনয্ ঈশ্বৰ, িয জন একমাত্র পৰাক্রমী, ৰাজত্ব কৰা
ৰজা আৰু শাসন কৰা প্রভু, েতেৱঁই সিঠক সময়ত েতওঁক আিবভর্ াৱ
কৰাব 16 িয জন একমাত্র অিধকাৰী আৰু অগময্ দীিপ্ত-িনবাসী৷
† 6 অধয্ায়:6 গীত 37:16; িহেতা 15:16, 17; 1 তী 4:8; ইব্রী 13:5 ‡ 6
অধয্ায়:13 েযা 18:36, 37
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েকােনা মানুেহ েকিতয়াও েতওঁক েদখা নাই আৰু েদখা পাবও
েনাৱােৰ৷§ েতওঁেৰই সমাদৰ আৰু অনন্ত পৰাক্রম হওক আেমন

17 িয সকল এই জগতত ধনৱন্ত, েতওঁেলাকক এই আজ্ঞা িদয়া
েয, েতওঁেলাক উচ্চমনা নহওক আৰু েতওঁেলােক অিনিশ্চত ধন-
সম্পদত ভাৰসা নকৰক৷ িয ঈশ্বেৰ, আিম েভাগ কিৰবৈল সকেলােক
বাহুলয্ৰূেপআমাক িদেছ, েসই ঈশ্বৰত ভাৰসা কৰক৷ 18 েতওঁেলাকক
ভাল কমর্ কিৰবৈল; ভাল কমর্েবাৰত ধনী ৈহ উদাৰ আৰু ভগাই
লবৈলেকা ইচু্ছক হবৈল েকাৱা উিচত 19 আৰু েসইৰূেপ প্রকৃত
জীৱন-ধাৰণ কিৰ পৰকালৰ বােব িনজৰ অেথর্ েতওঁেলােক উত্তম
িভিত্তমূল স্বৰূপ ধন সঁাচক *

20 েহ তীমিথয়, েতামাক িয গতাই িদয়া হ’ল, তাক পহৰা িদ
সুৰিক্ষত কিৰ ৰািখবা৷ তথাকিথত িমথয্া জ্ঞানৰ অসাৰ কথা-বতৰা আৰু
তকর্ -িবতকর্ ৰ মাজৈল নাযাবা 21 েকােনা েকােনােৱ েসই ধৰণৰ জ্ঞান
প্রকট কিৰ স্বীকাৰ কৰা িবশ্বাসৰ পথৰ পৰা এফলীয়া ৈহ গ’ল৷ ঈশ্বৰৰ
অনুগ্রহ েতামােলাক সকেলােৰ লগত থাকক

§ 6 অধয্ায়:16 যা 33:20; েযা 1:18; 6:46 * 6 অধয্ায়:19 মিথ 6:19-21;
19:21; লূক 16:9
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