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তীতৰ প্রিত পত্র
গ্রন্থ ৰচিয়তা
তীতৰ ওচৰৈল িলখা এই পত্রৰ িলখক িহচােপ িনজেক েপৗেল

উেল্লখ কিৰেছ, িনজেক ঈশ্বৰৰ এজন ভৃতয্ আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ এজন
পঁাচিন বুিল সেম্বাধন কিৰেছ (1:1). তীতৰৰ ৈসেত েপৗলৰ সম্পকর্
স্থাপনৰ মাজত ৰহসয্ েদখা যায় যিদও আিম এই িবষয়ত কব পােৰঁা
েয, ইয়াক েপৗলৰ পিৰচযর্াৰ অধীনৈল ৰূপান্তিৰত কৰা ৈহেছ; ইয়াৰ
বােব েতওঁ তীতক সাধাৰণ িবশ্বাসৰ সতয্ সন্তানৈল পিৰণত কিৰেছ
(1:4) েপৗেল স্পষ্টভােব তীতক বনু্ধ আৰু শুভবাতর্ াৰ বােব সহকমীর্
বুিল মহান সন্মান িদেছ, েতওঁৰ েস্নহৰ বােব তীতৰ প্রশংসা, েতওঁৰ
আগ্রহ, আৰু আন সকলৈল িদয়া সান্ত্বনা

িলখাৰ স্থান আৰু সময়
সম্ভাবয্ সময় প্রায় 63-65 খ্রীষ্টাব্দৰ মাজ ভাগত
েপৗেল তীতৈল েতওঁৰ এই পত্র িলিখিছল িনেকাপিলচৰ পৰা,

েযিতয়া েতওঁক েতওঁৰ প্রথম েৰামান কাৰাগাৰৰ পৰা মুকিল কিৰ
িদিছল তাৰ পৰা েতওঁ পিৰচযর্া কিৰবৈল ইিফচত থকা তীমিথয়ৰ
ওচৰৈল গুিছ যায়, ইয়াৰ মাজেত ক্রীিত দ্বীপত েপৗেল তীতৰ সংগ
িদেয়

প্রাপক
তীতৰ প্রিত, ক্রীিতত থকা আন এজন সহেযাগী কমীর্ আৰু িবশ্বাসত

থকা পুত্র
উেদ্দশয্
ক্রীিতত থকা িকছুমান নবীন মণ্ডলীত ঘিট থকা ঘটনাক সংেশাধন

কৰাৰ কাৰেণ তীতক পৰামশর্ িদয়া, প্রিতষ্ঠািনক আেসাৱাহ আৰু
সদসয্সকলৰ অিনয়িন্ত্রত আচৰণ, তাৰ বােব েতওঁেলাকক কৰা সাহাযর্
(1) আৰু নতুন েনতাৰ িনেয়াগ কৰা (2) ক্রীিতত থকা অিবশ্বাসী
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সকলৰ আগত িবশ্বাসৰ উত্তম সাক্ষয্ িদবৰ বােব েতওঁেলাকক ৈতয়াৰ
কৰা (1:5).

মূল িবষয়
আচৰণৰ এক িবিধ

প্রান্তেৰখা
1. শুেভচ্ছা — 1:1-4
2. েনতাসকলক িনেয়াগ কৰা — 1:5-16
3. িবিভন্ন বয়সৰ েগাট সকলৰ সম্পেকর্ িনেদর্ শনা — 2:1-3:11
4. সামৰিণৰ মন্তবয্ — 3:12-15

মঙ্গলাচৰণ; মণ্ডলী শাসন সম্বন্ধীয় কথা
1 মই েপৗল, ঈশ্বৰৰ দাস আৰু যীচু খ্রীষ্টৰ িনযুক্ত পঁাচিন; ঈশ্বৰৰ

মেনানীত েলাকৰ িবশ্বাস সুদৃঢ় কিৰবৈল আৰু ঐশ্বিৰক আচৰণৰ
সতয্ৰ জ্ঞান প্রিতষ্ঠা কিৰবৈল মই সহায় কেৰঁা৷ 2 েসই অনন্ত জীৱনৰ*
আশাত আমাৰ এই িবশ্বাস আৰু জ্ঞান লাভ হয়৷ অনািদ কালৰ পূেবর্ই
িমছা েনােকাৱা ঈশ্বেৰ এই জীৱন িদয়াৰ প্রিতজ্ঞা কিৰিছল৷ 3 ঈশ্বেৰ
েতওঁৰ বাকয্ িঠক িঠক সময়ত প্রচাৰ কৰাৰ দ্বাৰাই প্রকাশ কিৰেল৷
ঈশ্বেৰ েসই কাযর্ৰ ভাৰ েমাৰ হাতত তুিল িদেল আৰু আমাৰ ত্রাণকতর্ া
ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা অনুসােৰ মই েসই বাকয্ প্রচাৰ কেৰঁা৷

4 সাধৰণ িবশ্বাসৰ দেৰ যথাথর্ পুত্র তীতৰ সমীপৈল িপতৃ ঈশ্বৰ
আৰু আমাৰ ত্রাণকতর্ া খ্রীষ্ট যীচুৰ পৰা অনুগ্রহ, দয়া আৰু শািন্ত
েতামাৈল হওক

5অসমূ্পণর্ কাযর্েবাৰ সমূ্পণর্ কিৰবৈল আৰু েমাৰ আেদশ অনুসােৰ
নগেৰ নগেৰ পিৰচাৰকক িনযুক্ত কিৰবৈলেকা, ক্রীতী দ্বীপত মই
েতামাক ৈথ আিহেলঁা

6 িয জন িনেদর্ াষী, এগৰাকী মিহলাৰ স্বামী, িয জনৰ সন্তান সকল
িবশ্বাসী আৰু দুষ্ট বা অবাধয্ বুিল পিৰিচত নহয়, েতেন বয্িক্তক
পিৰচাৰকৰূেপ গণয্ কিৰবা † 7 অধয্ক্ষকৰ বােব এেয় প্রেয়াজনীয়,
িযেহতু েতওঁ ঈশ্বৰৰ েলাক সকলৰ পিৰচাৰক; েসেয়েহ, েতওঁ
* 1 অধয্ায়:2 1 েযা 5:9-11 † 1 অধয্ায়:6 1 তী 3: 2-9
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িনষ্কলংক েহাৱা উিচত৷ েতওঁ অহংকাৰী, অলপেত েক্রাধী, মদপী,
প্রহাৰক আৰু কুিচ্ছত, লাভ িবচৰা হব নালােগ৷

8 িকন্তু অিতিথ েসৱক, সাধুক েপ্রম কেৰঁাতা, িবেবচক, নয্ায়
কেৰঁাতা, পিবত্র আৰুআত্মসংযমী হ’ব লােগ৷ 9আৰু িনৰাময় িশক্ষাত
আশ্বাস িদবৈলআৰুআপিত্ত দেশর্াৱা সকলক অনুেযাগ কিৰবৈল সমথর্
হ’বৰ কাৰেণ, উপেদশৰ অনুৰূপ িবশ্বাসেযাগয্ বাকয্ত আসক্ত হব
লােগ

10 িকয়েনা িবেশষৈক চুন্নৎ েহাৱা েলাক সকলৰ মাজত অনথর্ক
বাকয্ কওঁতা, শৃংখলাহীন, ভাণ্ডনা কেৰঁাতা আৰু অেনক অবাধয্ েলাক
আেছ৷ 11 েতওঁেলাকৰ মুখ বন্ধ কৰা আৱশয্ক; েতওঁেলাক এেনকুৱা
মানুহ েয, কুিচ্ছত লাভৰ কাৰেণ েতওঁেলােক অনুিচত িশক্ষা িদ েকােনা
েকােনা পিৰয়ালৰ সকেলােক িবনষ্ট কেৰ

12 েতওঁেলাকৰ এজন স্বেদশীয় ভাববাদীেয় ৈকেছ, েয “ক্রীতীৰ
মানুহেবাৰ িমছলীয়া, েবয়া, িহংসুক জন্তু আৰু এেলহুৱা ভাতভাৰী ”
13এই সাক্ষয্ সঁচা েতওঁেলাক েযন িবশ্বাসত িনৰাময় হয়, এই কাৰেণ
তুিম েতওঁেলাকক কেঠাৰ অনুেযাগ কিৰবা

14 ইহুদী সকলৰ আখয্ানেবাৰত আৰু সতয্ৰ পৰা িবমুখ েহাৱা
মানুহেবাৰৰ আেদশৈল মন িদ সময়ৰ অপবয্ৱহাৰ নকিৰবা৷

15 িনমর্ল সকলৰ বােব সকেলােৱই শুিচ; িকন্তু কলুিষত আৰু
অিবশ্বাসী সকলৰ বােব এেকােৱই শুিচ নহয়৷ বৰং েতওঁেলাকৰ
মন আৰু িবেবক, এই উভেয় কলুিষত 16 ঈশ্বৰক জােনা বুিল
েতওঁেলােক মুেখেৰ স্বীকাৰ কেৰ, িকন্তু কাযর্ত অস্বীকাৰ কেৰ৷‡
েতওঁেলাক িঘণলগীয়া, আজ্ঞা নমনা আৰু সকেলা সৎ কমর্ৰ বােব
অনুপেযাগী

2 অধয্ায়
মণ্ডলীভুক্ত নানা েলাকক িদবলগীয়া িশক্ষাৰ বৃত্তান্ত

‡ 1 অধয্ায়:16 িযিহ 33: 30-32; মিথ 15:8; 2 তী 3:5; 1 েযা 4:20
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1 িকন্তু তুিম িনৰাময় িশক্ষাৰ ৈসেত উপযুক্ত কথা ক’বা৷ 2 বৃদ্ধ
সকল েযন পিৰিমত েভাগী, ধীৰ, িবেবচক, িবশ্বাসত গভীৰ, েপ্রমত
আৰু ৈধযর্ত িনৰাময় হয়৷

3 েসইদেৰ বৃদ্ধ মিহলা সকেলেয়া েযন সকেলা সময়েত পিবত্র
েলাক সকলৰ দেৰ আচাৰ-বয্ৱহাৰ েদখুৱায় আৰু অপবািদকা বা বহু
দ্রাক্ষাৰসৰ দাসী নহয়৷ িয িয উত্তম, েসই িশক্ষা েতওঁেলােক িদয়ক৷
4 ইয়াৰ দ্বাৰা যুৱতী সকলক েতওঁেলােক িশক্ষা িদয়ক, েতওঁেলাক
যােত িচন্তাধাৰাত সুিস্হৰ হয়, পিতক েপ্রম কেৰঁাতা আৰু সন্তান-
িপ্রয়া হবৈল উৎসািহত হয়, এইদেৰ িবেবচক হবৈল, 5 িনেদর্ াষী,
ঘৰ-ধেৰাতা, সৎ স্বভাৱৰ, আৰু িনজ িনজ স্বামীৰ বশীভুতা হবৈল
িশকাই বুজাই সুবুিদ্ধ কিৰ তুিলবৰ বােব েতওঁেলােক িশক্ষা িদয়ক,
যােত ঈশ্বৰৰ বাকয্ িনিন্দত নহয়৷

6 েসইদেৰ যুৱক সকলেকা সুেবাধ হবৈল উদেগাৱা৷ 7 িনেজ
সকেলা িবষয়েত সৎ কমর্ৰ আির্হ ৈহ, িশক্ষা িদওঁেত শুদ্ধ, ধীৰ আৰু
অিনন্দনীয় ৈহ িনৰাময় বাকয্ প্রকাশ কিৰবা; 8 েতিতয়া িবেৰাধী মানুেহ
আমাৰ িবষেয় েকােনা কু-কথা কবৈল েনােপাৱাত, লাজ পাব

9 দাস সকেল সকেলা িবষয়ত েতওঁেলাকৰ প্রভু সকলৰ আজ্ঞাধীন
হব লােগ৷ েতওঁেলাকৰ প্রিত সেন্তাষদায়ক হব লােগ, িকন্তু উত্তৰা-
উত্তিৰ নকিৰ 10 আৰু হাত লৰ নৈহ, বৰং সকেলােত উত্তম িবশ্বস্ততা
েদখুৱাবৰ বােব েতওঁেলাকক উদেগাৱা, তােতআমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ
িশক্ষাই সকেলা িবষয়েত েতওঁেলাকক ভূিষত কৰক৷*

11 িকয়েনা সকেলা মানুহৈল পিৰত্রাণ অনা ঈশ্বৰৰ অনুগ্রহ প্রকািশত
হ’ল; 12আৰুআিম ভিক্ত লঙ্ঘনআৰু সাংসািৰক অিভলাষ অস্বীকাৰ
কিৰ, গম্ভীৰ, ধাির্মক আৰু সৎ ভােবেৰ এই বতর্ মান সংসাৰত েযন
জীৱন-যাপন কিৰব পােৰঁা, তাৰ বােব এই অনুগ্রেহ আমাক এেন িশক্ষা
িদেছ 13 এিতয়া আিম েযন পৰমধনয্ আশা িসিদ্ধৰ অেথর্ মহান ঈশ্বৰ
আৰু ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ প্রতাপৰ আিবভর্ াৱৰ বােব অেপক্ষা কিৰ
থােকা৷
* 2 অধয্ায়:10 মিথ 5:16; িফিল 2:15; 1 িপ 2:9
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14 আমাক সকেলা অধমর্ৰ পৰা মুক্ত আৰু শুিচ কিৰবৈল
যীচুেৱ িনজেক উৎসগর্ কিৰেল, যােত আিম মূলয্ৱান বয্িক্ত সকলৰ
দেৰ সকেলা সৎকমর্ত উেদয্াগী হওঁ 15 তুিম এইেবাৰ কথা ৈক
সমূ্পণর্ ক্ষমতােৰ উদেগাৱা আৰু অনুেযাগ কিৰবা; েতামাক েহয়জ্ঞান
কিৰবৈল কােকা িনিদবা

3 অধয্ায়
1 তুিম েতেখত সকলক েসঁাৱৰাবা; েতেখত সকেল েযন শাসনকতর্ া

আৰু ক্ষমতা েপাৱা েলাক সকলৰ বশীভুত ৈহ েতওঁেলাকৰ আজ্ঞা
পালন কেৰ, সকেলা সৎকম্মর্ত যুগুত হয় থােক, আৰু 2 েকােনা
বয্িক্তক িনন্দা নকিৰ, িনিব্বর্েৰাধী আৰু ক্ষান্ত স্বভাৱী ৈহ সকেলা
মানুহৰ প্রিত মৃদুভাব প্রকাশ কৰক৷

3 িকয়েনা পূেবর্ আিমও িনেব্বর্াধ, আজ্ঞা নমনা, ভ্রান্ত, নানা িবধ
অিভলাষ আৰু সুখেভাগৰ েসৱাকমর্ কৰা, িহংসা আৰু ঈষর্াত কাল
িনওৱা, ঘৃণনীয় আৰু পৰস্পেৰ ঘৃণাকাৰী আিছেলঁা

4 িকন্তু েযিতয়া আমাৰ ত্রাণকতর্ া ঈশ্বৰৰ মধুৰ েস্নহ স্বভাব আৰু
মনুষয্ জািতৈল েপ্রম প্রকািশত হল, 5 েতিতয়া আমাৰ ধাির্মকতাৰ
কাৰেণ নহয়, িকন্তু েতওঁ িনজ দয়া অনুসােৰ নতুন জন্মৰ* স্নান আৰু
পিবত্র আত্মাই নতুন কৰাৰ দ্বাৰাই আমাৰ পিৰত্রাণ কিৰেল৷

6 তাৰ কাৰেণ েসই আত্মা আমাৰ ত্রাণকতর্ া যীচু খ্রীষ্টৰ দ্বাৰাই ঈশ্বেৰ
আমাৰ ওপৰত বাহুলয্ৰূেপ বািক িদেল, 7 যােত েতওঁৰ অনুগ্রহতআিম
ধাির্মক বুিল গিণত ৈহ অনন্ত জীৱনৰ আশা অনুসােৰ উত্তৰািধকাৰী†
হব পােৰঁা৷

8 এই কথা িবশ্বাসেযাগয্৷ ঈশ্ৱৰত িবশ্ৱাস কৰা সকেল যােত
েতওঁেলাকৰ সনু্মখত থকা সৎকমর্ত লািগ থািকবৈল িচন্তা কেৰ, তাৰ
কাৰেণ েতামাক এই আজ্ঞা মই িদেছঁা৷ এইেবাৰ কথা সকেলা েলাকৰ
পেক্ষ উত্তম আৰু লাভজনক
* 3 অধয্ায়:5 েযা 3:3, 5 † 3 অধয্ায়:7 1 িপ 1:3-5



তীতৰ প্রিত পত্র 3 অধয্ায়:9 vi তীতৰ প্রিত পত্র 3 অধয্ায়:15

9 িকন্তু মূঢ় বাদ-িববাদ, বংশাৱলী িববাদ আৰু িবধানৰ িবষেয়
বাগযুদ্ধ, এই সকেলােৰ পৰা তুিম পৃথেক থািকবা; িকয়েনা েসইেবাৰ
অনুপকাৰী আৰু অনথর্ক 10 দলেভদী মানুহক দুই এবাৰ েচতনা
িদয়াৰ পাছত েতেনেলাকক অগ্রাহয্ কিৰবা; 11 েতেনধৰণৰ মানুহ েয
িবপথগামী আৰু িনজ প্রমাণত েদাষী ৈহ পাপ কেৰ, েসই িবষেয় তুিম
জানা

েশষ-আেদশ আৰু মঙ্গলবাদ
12 মই েতামাৰ তাৈল আির্ত্তমা বা তুিখকক পঠােলঁা, নীকপিলত

েমাৰ ওচৰৈল েবগাই আিহব বােব তুিম যত্ন কিৰবা; িকয়েনা মই েসই
ঠাইেত জাৰকািল কটাবৈল িসদ্ধান্ত লেলঁা 13 পিণ্ডত িচনাক আৰু
আপেল্লাক অিত যেত্নেৰ পঠাবা, যােত েতওঁেলাকৰ এেকােৰ অভাৱ
নহয়

14 আমাৰ মানুহেবাৰ েযন িনষ্ফল নহয়, তাৰ বােব প্রেয়াজনীয়
অভাৱ পুৰণ কিৰবৈল সৎকমর্ত লািগ থািকবৰ বােব িশকক

15 েমাৰ লগত থকা সকেলােৱ েতামাক মঙ্গলবাদ কিৰেছ িবশ্বাসত
থািক আমাক েপ্রম কৰা সকেলােক মঙ্গলবাদ িদবা েতামােলাক
সকেলােৰ লগত অনুগ্রহ থাকক আেমন৷
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