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তীমিথেয়র
প্রিত প্রথম পত্র

1 আিম েপৗল, খ্রীষ্ট যীশুর একজন েপ্রিরত৷ আমােদর ত্রাণকতর্ া
ঈশ্বর ও প্রতয্াশাস্থল খ্রীষ্ট যীশুর অনুমিতক্রেম আিম এই পেদ িনযুক্ত৷

2 আিম তীমিথেয়র কােছ এই িচিঠ িলখিছ; তুিম আমার প্রকৃত
পুেত্রর মেতা কারণ তুিম িবশ্বাসী৷
িপতা ঈশ্বর ও আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশু েতামার প্রিত অনুগ্রহ, দয়া

ও শািন্ত প্রদান করুন৷

ভ্রান্ত িশক্ষার িবষেয় সতকর্ বাণী
3 আিম চাই তুিম ইিফেষ থােকা; মািকদিনয়া যাবার সময় আিম

েতামােক এই অনুেরাধ কেরিছলাম৷ ইিফেষর িকছু েলাক ভ্রান্ত িশক্ষা
িদেচ্ছ৷ তুিম ইিফেষ েথেক েসই েলাকেদর সাবধান কের দাও, েযন
তারা ভ্রান্ত িশক্ষা না েদয়৷ 4 তােদর বেলা তারা েযন ধমীর্য় উপকথা
িনেয়, বংেশর অন্তহীন তািলকা িনেয় সময় না কাটায়৷ ওসেব তেকর্ র
সৃষ্টি হয়, ঈশ্বেরর কােজওসব সাহাযয্ কের না৷ ঈশ্বেরর কাজ িবশ্বােসর
মাধয্েম হয়৷ 5 এই আেদেশর আসল উেদ্দশয্ হল েসই ভালবাসা
জািগেয় েতালা৷ েসই ভালবাসার জনয্ প্রেয়াজন শুিচ হৃদয়, সৎ 
িবেবক ও অকপট িবশ্বাস৷ 6 িকছু েলাক আেছ যঁারা এসব েথেক দূের
সের েগেছ আর তারা এমন সব কথা বেল যা মূলয্হীন৷ 7 তারা িবিধ-
বয্বস্থার িশক্ষক হেত চায়, অথচ তারা েয িক বেল তার অথর্ িনেজরাই
জােন না৷ এমন িক, েয িবষয় আত্মিবশ্বােসর সেঙ্গ েজার িদেয় বেল
তারা িনেজরাই েসই িবষয় সম্বেন্ধ েবােঝ না৷

8 িকন্তু আমরা জািন েয, িবিধ-বয্বস্থা উত্তম, যিদ েকউ তা িঠক
মেতা বয্বহার কের৷ 9 আমরা আেরা জািন েয িবিধ-বয্বস্থা ধাির্মক
েলাকেদর জনয্ নয়; িকন্তু যারা ঈশ্বর িবেরাধী, িবিধ-বয্বস্থা ভঙ্গকারী,
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পাপী,অপিবত্র,অধাির্মক, যারা মা-বাবােক হতয্া কের, যারা খুন কের,
10 যারা েযৗন পােপ পাপী, সমকামী, যারা দাস িবিক্রর বয্বসা কের,
যারা িমথয্া বেল, যারা িমথয্া শপথ কের, েদাষােরাপ কের ও যারা
েকান না েকানভােব ঈশ্বেরর সতয্ িশক্ষার িবেরািধতা কের, িবিধ-
বয্বস্থা তােদর জনয্ েদওয়া হেয়েছ৷ 11 েসই িশক্ষা পরম ধনয্ ঈশ্বেরর
মিহমাময় সুসমাচােরর অংশ যা িতিন আমায় বলেত িদেয়েছন৷

ঈশ্বেরর দয়ার জনয্ ধনয্বাদ
12আিম আমােদর প্রভু খ্রীষ্ট যীশুেক ধনয্বাদ জানাই, কারণ িতিন

আমােক িবশ্বস্ত মেন কের তঁার েসবা করার কােজ িনযুক্ত কেরেছন৷
13অতীেত আিম খ্রীেষ্টর নােম িনন্দা করতাম, তঁােক িনযর্াতন করতাম
ও তঁার প্রিত খারাপ বয্বহার করতাম৷ িকন্তু ঈশ্বর আমার প্রিত দয়া
করেলন, কারণ অিবশ্বাসী অবস্থায় আিম ঐসব কাজ কেরিছলাম
এবং িক করিছলাম তা জানতাম না৷ 14 িকন্তু আমােদর প্রভুর অনুগ্রহ
পিরপূণর্রূেপ আমােক েদওয়া হল৷ েসই অনুগ্রেহর সেঙ্গ এল খ্রীষ্ট
যীশুেত িবশ্বাস ও ভালবাসা৷

15 এখন আিম যা বলিছ তা সতয্, তা সমূ্পণর্ভােব েতামােদর গ্রহণ
করা উিচত৷ খ্রীষ্ট যীশু পাপীেদর উদ্ধার করার জনয্ জগেত এেসেছন৷
তােদর মেধয্ আিমই েতা সবেচেয় বড় পাপী৷ 16 িকন্তু এই কারেণই
আমার প্রিত দয়া করা হেয়েছ৷ পাপীেদর মেধয্ আিম অগ্রগনয্ হেলও
খ্রীষ্ট যীশু আমার প্রিত তঁার পূণর্ ৈধযর্য্ েদখােলন৷ যারা পের তঁার
ওপর িবশ্বাস করেব ও অনন্ত জীবন পােব তােদর সামেন আমােক
এক দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখেলন৷ 17 িযিন যুগপযর্ােয়র রাজা, অক্ষয়, অদৃশয্
ও একমাত্র ঈশ্বর; যুগপযর্ােয় যুেগ যুেগ তঁারই সম্মান ও মিহমা েহাক্◌্৷
আেমন৷

18তীমিথয়, তুিমআমার পুেত্রর মত৷আিম েতামােক একিটআেদশ
িদিচ্ছ৷ অতীেত েতামার সম্পেকর্ েয ভাববাণী িছল তার সেঙ্গ িমল েরেখ
এই আেদশ িদিচ্ছ৷ এসব কথা আিম েতামােক জানািচ্ছ েযন তুিম েসই
ভাববাণী অনুসাের চলেত পার ও িবশ্বােসর উত্তম যুেদ্ধ প্রাণপণ করেত
পার৷ 19 তুিম িবশ্বাস ও সৎ  িবেবক রক্ষা কের এই সংগ্রাম চািলেয়
যাও৷ িকছু িকছু েলাক তােদর সৎ  িবেবক পিরতয্াগ কেরেছ; আর
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ফলস্বরূপ তারা তােদর িবশ্বাস ধ্বংস কেরেছ৷ 20তােদর মেধয্ হুিমনায়
ও আেলকসান্দর রেয়েছ, আিম তােদর শয়তােনর হােত তুেল িদেয়িছ
যােত তারা উিচত িশক্ষা পায় এবং ঈশ্বর িনন্দা আর কখনও না কের৷

2
স্ত্রী ও পুরুেষর জনয্ িকছু িনয়ম

1 আমার প্রথম অনুেরাধ এই েয েতামরা সকল মানুেষর জনয্
ঈশ্বেরর কােছ প্রাথর্না কর৷ সকল মানুেষর জনয্ই ঈশ্বেরর সেঙ্গ কথা
বল৷ তােদর যা িকছু প্রেয়াজন তা ঈশ্বেরর কােছ চাও ও তঁার কােছ
কৃতজ্ঞ হও৷ 2 িবেশষ কের রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জনয্
প্রাথর্না করা উিচত েযন আমরা নীরেব ও শািন্তেত জীবনযাপন করেত
পাির, েয জীবন হেব ঈশ্বরভিক্ত ও ঈশ্বেরর উপাসনায় পূণর্৷ 3 এরকম
করা ভাল, এেত আমােদর ত্রাণকতর্ া সন্তষ্ট হন৷

4 তঁার ইচ্ছা এই েযন সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায় ও সতয্ জানেত পাের৷
5 কারণ একমাত্র ঈশ্বর আেছন আর ঈশ্বর ও মানুেষর মেধয্ েকবল
একমাত্র পথ আেছ, যার মাধয্েম মানুষ ঈশ্বেরর কােছ েপৗছঁেত পাের৷
েসই পথ যীশু খ্রীষ্ট, িযিন িনেজও একজন মানুষ িছেলন৷ 6 সমস্ত
েলাকেদর পাপমুক্ত করেত যীশু িনেজেক উৎসগর্ কেরিছেলন৷ যীশুর
এই কাজ সিঠক সমেয় প্রমাণ করল েয ঈশ্বর চান েযন সব েলাক
উদ্ধার পায়৷ 7এইজনয্ই অইহুদীেদর কােছআমােক সুসমাচার প্রচারক
ও েপ্রিরতরূেপ এবং িবশ্বােসর ও সেতয্র িশক্ষক িহসােব মেনানীত করা
হল৷ আিম সিতয্ বলিছ, িমথয্া বলিছ না৷

স্ত্রী ও পুরুষেদর জনয্ িবেশষ িনেদর্ শ
8আমার ইচ্ছা এই েয, সমস্ত জায়গায় পুরুষরা প্রাথর্না করুক৷ যারা

প্রাথর্নার জনয্ ঈশ্বেরর িদেক হাত তুলেব তােদর পিবত্র হওয়া চাই৷ তারা
মেন েক্রাধ না েরেখ ও তকর্ াতির্ক না কের প্রাথর্না করুক৷

9 অনুরূপভােব আিম চাই নারীরা েযন ভদ্রভােব ও যুিক্তযুক্তভােব
উপযুক্ত েপাশাক পের তােদর সিজ্জত কের৷ তারা িনেজেদর েযন
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েশৗিখন েখঁাপা করা চুেল বা েসানা মুেক্তার গহনায় বা দামী েপাশােক
না সাজায়৷ 10 িকন্তু সৎ কােজর অলঙ্কাের তােদর েসেজ থাকা উিচত৷
েয নারী িনেজেক ঈশ্বরভক্ত বেল পিরচয় েদয়, তার এইভােবই সাজা
উিচত৷

11 নারীরা সমূ্পণর্ বশয্তাপূবর্ক নীরেব নতনম্র হেয় িশক্ষা গ্রহণ
করুক৷ 12 আিম েকান নারীেক িশক্ষা িদেত অথবা েকান পুরুেষর
ওপের কতৃর্ ত্ত্ব করেত িদই না; বরং নারী নীরব থাকুক৷ 13 কারণ
প্রথেম আদমেক এবং পের হবােক সৃষ্টি করা হেয়িছল৷ 14 আদমেক
িদয়াবল েবাকা বানােত পাের িন; িকন্তু নারীেকই িদয়াবল সমূ্পণর্ভােব
েবাকা বািনেয় পােপ েফেলিছল৷ 15 তবু যিদ আত্মসংযেমর সােথ
িবশ্বােস, েপ্রেম ও পিবত্রতায় তারা জীবনযাপন করেত থােক, তেব
নারী মাতৃেত্বর দািয়ত্ব পালন কের উদ্ধার পােব৷

3
মণ্ডলীর েনতারা

1 একথা সতয্, যিদ েকউ মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়েকর কােজ আগ্রহী
হন, তেব িতিন এক উত্তম কাজ আশা কেরন৷ 2 তত্ত্বাবধায়কেক অিত
অবশয্ই সমােলাচনার উেদ্ধর্ থাকেত হেব৷ িতিন এক স্ত্রীর স্বামী হেবন৷
তঁােক হেত হেব আত্মসংযমী, ভদ্র, সম্মানীয়, অিতিথেসবক এবং
িশক্ষাদােন পারদশীর্ মানুষ৷ 3প্রচুর দ্রাক্ষারস পান করা তঁার উিচত হেব
না৷ িতিন উগ্রপ্রকৃিতর মানুষও হেবন না৷ িতিন হেবন ভদ্র ও শািন্তিপ্রয়৷
অেথর্র প্রিত তঁার েলাভ থাকেব না৷ 4 তঁােক এমনই মানুষ হেত হেব িযিন
িনেজর ঘর সংসার সুষ্ঠভােব চালােত পােরন, িনেজর েছেলেমেয়েদর
সুশাসেন রাখেত পােরন যােত িতিন তােদর ভিক্ত শ্রদ্ধা পান৷ 5 েকউ
যিদ িনেজর সংসার চালনা করেত না জােন, তেব েস েকমন কের
ঈশ্বেরর মণ্ডলীর তত্ত্বাবধান করেব?

6 েকান নবদীিক্ষত িশষয্ েযন মণ্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক না হয়৷ এেতা
শীঘ্রই তােক এই কােজ িনযুক্ত করা হেয়েছ েভেব েস হয়েতা অহঙ্কারী
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হেয় উঠেব৷ তখন িদয়াবেলর মেতা তার গেবর্র জনয্ তােক শািস্ত
েভাগ করেত হেব; 7আর বাইেরর েলাকেদর কােছও তার সুনাম থাকা
দরকার, যােত েস েকানভােব অপদস্থ না হয় এবং শয়তােনর ফঁােদ না
পেড়৷

মণ্ডলীর পিরচারক
8 েসইরকম পিরচারকেদরও সকেলর শ্রদ্ধা পাবার েযাগয্ মানুষ

হেত হেব৷ তারা েযন এক কথার মানুষ হয়, মাত্রা ছািড়েয় দ্রাক্ষারস পান
না কের, অপরেক ঠিকেয় ধনী হবার েচষ্টা না কের৷ 9তারা েযন িনমর্ল
িবেবক সম্পন্ন হয় এবং খ্রীষ্টীয় ধমর্ িবশ্বােসর প্রকািশত গভীর সতয্গুিল
িনেয় আঁকেড় থােক৷ 10প্রথেম তােদর যাচাই করা েহাক্৷ যিদ তােদর
মেধয্ িনন্দনীয় িকছু না থােক, তাহেলই তারা পিরচারকরূেপ েসবা
করেত পারেব৷

11 েসইভােব মণ্ডলীেত মিহলােদরও সকেলর শ্রেদ্ধয়া হেত হেব৷
তঁারা েযন অপেরর নােম কুৎসা না রটান, েযন িমতাচারী ও সব
বয্াপাের িনভর্ রেযাগয্ হন৷

12 মণ্ডলীর পিরচারকেদর েযন একিট মাত্র স্ত্রী থােক, তারা েযন
ভালভােব তােদর সন্তানেদর পালন করেত ও সংসার পিরচালনা করেত
পাের৷ 13 কারণ েয পিরচারকরা ভালভােব কাজ কের, তারা সুনাম
অজর্ ন কের এবং খ্রীষ্ট যীশুেত তােদর িবশ্বােস সাহসী হেয় ওেঠ৷

আমােদর জীবেনর িনগূঢ়তত্ত্ব
14 যিদও আিম আশা করিছ শীঘ্রই েতামােদর কােছ যাব তবু

েতামােদর এসব িলখলাম৷ 15 কারণ যিদ আমার েদরী হয়, তাহেল
েযন েতামরা জানেত পার েয ঈশ্বেরর পিরবােরর মেধয্ েকমন আচার
আচরণ করেত হয়, যা জীবন্ত ঈশ্বেরর মণ্ডলী � এই মণ্ডলী হল সেতয্র
স্তম্ভ ও দৃঢ় িভত৷ 16 একথা েকউই অস্বীকার করেত পাের না েয
আমােদর ধেমর্র িনগূঢ় সতয্ অিত মহান:

খ্রীষ্ট মনুষয্ েদেহ প্রকািশত হেলন,
পিবত্র আত্মার শিক্তেত যথাথর্ প্রিতপন্ন হেলন,



1 তীমিথয় 4:1 vi 1 তীমিথয় 4:10

স্বগর্দূতরা তঁার দশর্ন েপেলন৷
সবর্জািতর মেধয্ তঁার সুসমাচার প্রচািরত হল,
জগেতর মানুষ তঁার প্রিত িবশ্বাসী হেয় উঠল,
পের স্বমিহমায় িতিন স্বেগর্ উন্নীত হেলন৷

4
ভ্রান্ত িশক্ষকেদর িবরুেদ্ধ সতকর্ বাণী

1 পিবত্র আত্মা স্পষ্টই বলেছন, েশেষর িদেক িকছু েলাক িবশ্বাস
েথেক সের পড়েব৷ েয মন্দআত্মা িমথয্া বেল, তারা েসই মন্দআত্মােক
আনুগতয্ েদখােব এবং ভূতেদর িশক্ষায় মন েদেব৷ 2 যারা িমথয্া বেল
ও েলাকেদর প্রতারণা কের, এসব ভ্রান্ত িশক্ষা তােদর কাছ েথেকই
আেস৷ তারা ভাল ও মেন্দর মেধয্ িবচার করেত পাের না৷ 3 এরাই
মানুষেক িববাহ করেত িনেষধ কের ও েকান েকান খাদয্ েখেত িনেষধ
কের৷ িকন্তু েসই খাদয্ সামগ্রী ঈশ্বর সৃষ্টি কেরেছন এবং যারা িবশ্বাসী
ও যারা সতয্েক জােন তারা ঈশ্বরেক ধনয্বাদ িদেয় এই খাবার খায়৷
4বাস্তিবক ঈশ্বেরর সৃষ্ট সমস্ত বস্তুই ভাল, ধনয্বােদর সেঙ্গ গ্রহণ করেল
িকছুই অগ্রাহয্ নয়৷ 5কারণ ঈশ্বেরর বাকয্ অনুসাের ও প্রাথর্না দ্বারা তা
শুিচশুদ্ধ হয়৷

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েসবক হও
6এইসব কথা ওখানকার ভাই ও েবােনেদর মেন কিরেয় িদেল তুিম

খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম েসবকরূেপ গনয্ হেব৷ িবশ্বােসর বাকয্ ও উত্তম িশক্ষা
অনুসরণ কের তুিম েয শিক্তশালী হেয়ছ তার প্রমাণ েদখােত পারেব৷
7ঈশ্বরিবহীন অথর্হীন গেল্পর সােথ েতামােদর েকান সম্পকর্ েরেখা না৷
ঈশ্বেরর এক ভিক্তমান েসবক হেয় িনেজেক িশিক্ষত কর৷ 8 শরীর
চচর্ ায় িকছু উপকার হয় বেট, িকন্তু ঈশ্বেরর েসবা সব িদক িদেয়ই
কলয্াণ কের, কারণ তা বতর্ মান ও ভিবষয্ৎ জীবেন লােভর প্রিতশ্রুিত
প্রদান কের৷ 9 যা আিম বিল তা সতয্ ও সমূ্পণর্ গ্রহণেযাগয্৷ 10 এই
জনয্ আমরা প্রাণপন পিরশ্রম ও সংগ্রাম করিছ, কারণ আমরা েসই
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জীবন্ত ঈশ্বেরর ওপর প্রতয্াশা েরেখিছ, িযিন সমস্ত মানুেষর ত্রাণকতর্ া,
িবেশষ কের তােদর যারা তঁার ওপর িবশ্বাস রােখ৷

11 তুিম এই সব িবষয় পালেনর জনয্ আেদশ কর ও িশক্ষা দাও৷
12 তুিম যুবক বেল েকউ েযন েতামায় তুচ্ছ না কের৷ িকন্তু েতামার
কথা, স্বভাব, ভােলাবাসা, িবশ্বাস ও পিবত্রতার দ্বারা িবশ্বাসীেদর সামেন
দৃষ্টান্ত রাখ৷

13 েলাকেদর কােছ শাস্ত্র পাঠ কের যাও, তােদর শিক্তশালী কর
ও িশক্ষা দাও৷ আিম যতিদন না আিস তুিম এইসব কাজ করেব৷
14 েতামার মেধয্ েয আিত্মক বরদান রেয়েছ তা বয্বহার করেত ভুেলা
না৷ এক সময় মণ্ডলীর প্রাচীনরা েতামার ওপর হস্তাপর্ণ কেরিছেলন,
েসই সময় ভাববাদীর দ্বারা েসই দান েতামােত অিপর্ত হেয়িছল৷
15ঐসব কাজ কের যাও৷ ঐ কােজর উেদ্দেশয্ েতামার জীবন উৎসগর্
কর৷ তােত সব েলাক েদখেত পােব েতামার কাজ েকমন এেগােচ্ছ৷
16 িনেজর জীবন ও তুিম যা িশক্ষা দাও েস সম্বেন্ধ সাবধান েথেকা৷
েতামার ঐ সব দািয়ত্ব তুিম পালন কেরই চল; কারণ তা করেল তুিম
িনেজেক ও যারা েতামার কথা েশােন, তােদরও উদ্ধার করেত পারেব৷

5
1 েতামার েচেয় বেয়াবৃদ্ধ কাউেক কখনও কেঠারভােব িতরস্কার

করেব না; তােক িপতার মত মেন কের তার কােছ আেবদন কর৷
েতামার েচেয় যঁারা কমবয়সী তােদর সােথ েতামার ভাইেয়র মত
বয্বহার কেরা৷ 2 বয়স্কা মিহলােদর মােয়র মেতা েদেখা৷ যুবতীেদর
সেঙ্গ পূণর্ িবশুদ্ধতার সােথ েবােনর মত বয্বহার কেরা৷

িবধবােদর তত্ত্বাবধান সম্পেকর্
3প্রকৃত িবধবারা যঁারা সিতয্ একাকী ও বিঞ্চত তােদর সম্মান কেরা;

4 িকন্তু েকান িবধবার যিদ েছেলেমেয় ও নািত-নাতনী থােক তাহেল
তারা আেগ ঘেরর মানুেষরই প্রিত তােদর দািয়ত্ব পালন করেত িশখুক৷
তা করেল তারা তােদর িপতামাতা ও িপতামহ, মাতামেহর েস্নেহর ঋণ
েশাধ করেত পারেব৷ এই কাজ ঈশ্বরেক সন্তুষ্টকের৷ 5প্রকৃত িবধবা েয
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পৃিথবীেত সহায়-সম্বলহীনা েস েতা ঈশ্বেরর ওপর ভরসা েরেখ চেল৷
েস েতা িদনরাত ঈশ্বেরর কােছ সাহাযয্ লােভর জনয্ প্রাথর্না জানায়৷
6 েয িবধবা িবলাস বয্সেনই িদন কাটায় তার কথা আলাদা, বলেত
েগেল েস জীিবত েথেকও মৃত৷ 7 এইসব িনেদর্ শ তুিম িবশ্বাসীেদর
মেন কিরেয় দাও, যােত কােরা েকান বদনাম না হয়৷ 8 েকান েলাক
যিদ তার আত্মীয় স্বজন আর িবেশষ কের তার পিরবােরর েলাকেদর
ভরণেপাষন না কের, তার মােন েস িবশ্বাসীেদর পথ েথেক সের েগেছ,
েস েতা অিবশ্বাসীর েচেয়ও অধম৷

9 িবধবােদর তািলকায় এমন িবধবােদর নাম েলখা চেল যঁার বয়স
কমপেক্ষ ষাট বছর এবং যঁার একিটমাত্র স্বামী িছল এবং 10 যঁার
নানা সৎ কােজর জনয্ সুনাম আেছ অথর্াৎ যিদ িতিন েছেলেমেয়েদর
মানুষ কের থােকন, যিদ িবেদশীেদর েসবা কের থােকন, যিদ ঈশ্বেরর
েলাকেদর পা ধুইেয় থােকন, যিদ কেষ্ট েলাকেদর সাহাযয্ কের থােকন,
যিদ সমস্ত সৎ কােজর অনুসরণ কের থােকন৷

11 েকান তরুণী িবধবার নাম তুিম িকন্তু েসই তািলকায় তুলেত
অস্বীকার কেরা৷ কারণ তােদর ৈদিহক বাসনা খ্রীষ্ট ভিক্তর েচেয় প্রবল
হেয় উঠেল তারা আবার িবেয় করেত চাইেব৷ 12 তা করেল তােদর
প্রথম শপথ ভেঙ্গর দােয় তারা িনেজরাই িনেজেদর ওপর শািস্তর কারণ
হয়৷ 13 এ ছাড়া তারা বািড় বািড় ঘুের েবিড়েয় অলস হেত েশেখ,
েকবল অলসই নয়, বরং বাচাল এবং অনিধকার চচর্ া করেত ও েয
কথা বলা উিচত নয় েসই কথা বলেত েশেখ৷ 14অতএব আমার ইচ্ছা
আমােদর শত্রুেদর তােদর িনন্দা করবার েকান সুেযাগ না িদেয় বরং
যুবতী িবধবা আবার িবেয় করুক, সন্তােনর মা েহাক্, ঘর সংসার
করুক৷ 15 কারণ কেয়কজন িবধবা েতা ইিতমেধয্ই ধেমর্র পথ েছেড়
শয়তােনর পেথ চেলেছ৷

16 যিদ েকান িবশ্বাসী মিহলার পিরবাের িবধবারা থােক, তেব
মণ্ডলীেক েবাঝাগ্রস্ত না কের িতিনই তােদর উপকার করুন, তােদর
সাহাযয্ করুন, তার ফেল মণ্ডলী েসই সব িবধবােদর সাহাযয্ করেত
পারেব যঁারা সিতয্ িনরুপায়৷

বয়স্ক এবং অনয্ানয্ িবষেয়র সম্পেকর্
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17 েয সমস্তপ্রাচীনরা মণ্ডলী পিরচালনা কেরন তঁারা িদ্বগুণ সম্মােনর
েযাগয্, িবেশষ কের যঁারা বাকয্ প্রচার ও িশক্ষাদান কেরন৷ 18 কারণ
শাস্ত্র বলেছ, “েয বলদ শসয্ মােড় তার মুখ বন্ধ কেরা না৷”✡ আর
“েয কাজ কের েস েতা তার পািরশ্রিমক লােভর েযাগয্৷”✡

19 েকান প্রাচীেনর িবরুেদ্ধ েকান অিভেযাগ গ্রাহয্ কেরা না, যিদ
না দুই বা িতনজন সাক্ষী েসই অিভেযাগ সমথর্ন কের৷ 20 েয প্রাচীনরা
পাপ কেরই চেল তােদর মণ্ডলীেত সকেলর সামেন িতরস্কার কর যােত
অনয্রা েচতনা লাভ কের৷

21 আিম ঈশ্বেরর, খ্রীষ্ট যীশুর মেনানীত স্বগর্দূতেদর সামেন
েতামােক এই কাজ করেত দৃঢ়আেদশ িদিচ্ছ৷ িকন্তু সতয্ না েজেন তুিম
কােরা িবচার কেরা না এবং এটা সকেলর েক্ষেত্র সমানভােব প্রেযাজয্৷

22 মণ্ডলীর েসবার জনয্ কাউেক িনযুক্ত করেত ও তার ওপর
হস্তাপর্ন করেত দ্রুত িসদ্ধান্ত িনও না৷ অপেরর পােপর ভাগী হেয়া না৷
িনেজেক শুদ্ধভােব রক্ষা কর৷

23তীমিথয়, তুিম শুধু জল েখও না, তার বদেল তুিম একটু দ্রাক্ষারস
পান কেরা, কারণ তা েতামার েপেটর জেনয্ ভাল হেব ও েতামার বার
বার অসুখ হেব না৷

24 েকান েকান েলােকর পাপ সহেজই েদখা যায়, আর তােদর
পাপ এই প্রমাণ কের েয তােদর িবচার হেব, আবার েকান েকান
েলােকর পাপ পের স্পষ্টভােব েদখা যায়৷ 25 অনুরূপভােব মানুেষর
সৎ কাজও সহেজ প্রকাশ পায়৷ এমনিক তােদর স্পষ্টভােব েদখা না
েগেলও তােদর িচরিদন েঢেক রাখা যায় না৷

6
দাসেদর জনয্ িবেশষ িনেদর্ শ

1 যারা দাস, তারা িনেজর িনেজর মিনবেদর যথােযাগয্ সম্মান
করুক৷ তা করেল ঈশ্বেরর দান এবং আমােদর িশক্ষার িনন্দা হেব না৷
2 েয সব দােসর মিনব িবশ্বাসী, তারা পরস্পর ভাই৷ তাই বেল দাসরা
সম্মােনর িদক িদেয় মিনব ভাইেদর েকানভােব তুচ্ছ না করুক, এবং
✡ 5:18: িদ্ব. িব. 25:4 হইেত উদৃ্ধত৷ ✡ 5:18: লূক 10:7 হইেত উদৃ্ধত৷
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েসইসব দাসরা তােদর মিনবেদরআেরা ভাল কের েসবা করুক, কারণ
যারা উপকার পােচ্ছ তারাও িবশ্বাসী৷
তুিম েলাকেদর এইসব অবশয্ েশখােব ও েসই অনুসাের কাজ

করেত উৎসাহ েদেব৷

ভ্রান্ত িশক্ষা ও সিতয্কােরর ধন
3 িকছু েলাক আেছ যারা অনয্রকম িশক্ষা েদয়; তারা আমােদর প্রভু

যীশু খ্রীেষ্টর সতয্ িশক্ষার সেঙ্গ একমত নয়, এবং েয িশক্ষা প্রকৃতপেক্ষ
ঈশ্বেরর েসবার জনয্ পথ েদখায় তা তারা গ্রহণ কের না৷ 4 েয বয্িক্তর
িশক্ষা ভ্রান্ত, েস গেবর্ পিরপূণর্ ও অজ্ঞ৷ েস িনছক কথা িনেয় রাগ ও
তকর্ াতির্ক করেত ভালবােস৷ এটাই তার অসুস্থতা, যার ফলশ্রুিত হল
ঈষর্া, ঝগড়া, পরিনন্দা ও কুসেন্দহ৷ 5 এইসব েলাকেদর কাছ েথেক
শুধু ঝগড়া েশানা যায়, এরা দুনীর্িতগ্রস্ত মেনর মানুষ এবং সতয্েক
হািরেয়েছ৷ তারা মেন কের েয ঈশ্বেরর েসবা করা ধনী হবার এক
উপায়৷

6 একথা সিতয্ েয ঈশ্বেরর েসবার ফেল মানুষ মহাধনী হেত পাের,
যিদ তার কােছ যা আেছ তােতই েস সন্তষ্ট থােক৷ 7 কারণ আমরা
জগেত িকছুই সেঙ্গ কের িনেয় আিস িন আর েকান িকছুই সেঙ্গ কের
িনেয় েযেতও পাির না৷ 8তাই অন্ন বেস্ত্রর সংস্থান েপেলআমরা তােতই
সন্তষ্ট থাকব৷ 9 িকন্তু যােদর ধনী হবার ইচ্ছা, তারা প্রেলাভেন এবং
ফঁােদ পেড় নানারকম মূখর্ািমর কাজ কের ও ক্ষিতকর বাসনায় আসক্ত
হয় যা তােদর ধ্বংস ও িবনােশর পেথ েঠেল েদয়৷ 10 কারণ সকল
মেন্দর মূেল আেছ অেথর্র প্রিত আসিক্ত৷ েসই অেথর্র লালসায় কত
েলাক িবশ্বাস েথেক দূের সের েগেছ; আর তার ফেল তারা িনেজেদর
জীবেন অেনক অেনক দুঃখ বয্থা িনেয় এেসেছ৷

িকছু িজিনস মেন রাখা উিচত
11 িকন্তু তুিম ঈশ্বেরর েলাক, তাই এই সব েথেক তুিম দূের েথেকা৷

সতয্ পেথ চলেত েচষ্টা কর, ঈশ্বেরর েসবা কর৷ িবশ্বাস, ভালবাসা,
ৈধযর্য্ ও নম্রতা এইসব গুেনর অিধকারী হবার জনয্ েচষ্টা কর৷
12 িবশ্বাস রক্ষা করার েদৗেড় জয়লাভ করেত প্রাণপন েচষ্টা কর৷ েয
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জীবন িচরায়ত তা পাবার িবষেয় সুিনিশ্চত হও৷ তুিম েসই জীবন গ্রহণ
করার জনয্ আহুত৷ 13অেনক সাক্ষীর সামেন এবং েসই যীশু খ্রীেষ্টর
সামেন আিম েতামােক এই আেদশ করিছ, পন্তীয় পীলােতর সামেন
যীশুও েসই মহান সেতয্র পেক্ষ িনভীর্ক স্বীকােরািক্ত িদেয়িছেলন৷
14 যা েতামােক আেদশ করা হেয়েছ, তা পালন কর৷ এখন েথেক প্রভু
যীশু পুনরায় না আসা পযর্ন্ত অিনন্দনীয় আচরেণ েতামার দািয়ত্ব পালন
কের চল৷ 15 িনরুিপত সমেয় ঈশ্বর এসমস্ত সম্পন্নকরেবন; িতিন েসই
পরম ধনয্ ঈশ্বর, িবেশ্বর একমাত্র শাসনকতর্ া িযিন রাজার রাজা ও প্রভুর
প্রভু৷ 16 িযিন অমরতার একমাত্র অিধকারী এবং অগময্ েজয্ািতর মেধয্
বাস কেরন, যঁােক েকউ েকান িদন েদখেত পায় িন, পােবও না৷ সম্মান
ও অনন্ত পরাক্রম ও কতৃর্ ত্ত্ব যুেগ যুেগ তঁারই েহাক্◌্৷ আেমন৷

17 যারা এই যুেগ ধনী, তােদর এই আেদশ দাও েযন তারা গবর্ না
কের৷ েসই ধনীেদর বেলা তারা েযন অিনিশ্চত সম্পেদর ওপরআস্থা না
রােখ, িকন্তু ঈশ্বেরর ওপর িনভর্ র করুক, িযিন আমােদর উদার হােত
সব িকছু েভাগ করেত িদেয়েছন৷ ধনীেদর বল তারা েযন সৎ কমর্
কের৷ 18 তারা েযন সৎ কাজ রূপ ধেন ধনী হেয় ওেঠ৷ তােদর উদার
হেত ও সম্পদ ভাগ কের িনেত প্রস্তুত হেত বল৷ 19 এই কােজর দ্বারা
তারা স্বেগর্ সম্পদ গেড় তুলেব, সম্পেদর িভেত গেড় উঠেব তােদর
ভিবষয্ত, তখন তারা প্রকৃত জীবেনর অিধকারী হেত পারেব৷

20 েশান তীমিথয়, েতামার ওপর ঈশ্বর েয ভার িদেয়েছন তা সযেত্ন
রক্ষা কর৷ যা তথাকিথত পািণ্ডতয্ নােম পিরিচত, েসই মূখর্ অসার কথা-
বাতর্ ার মেধয্ ও তেকর্ র মেধয্ েযও না৷ 21 েকউ েকউজীবেন ঐজ্ঞােনর
দািব কের৷ ঐসব েলাক িবশ্বাস েথেক দূের সের েগেছ৷
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর ওপর িবরাজ করুক৷
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