
তীত 1:1 i তীত 1:7

তীেতর
প্রিত পত্র

1 ঈশ্বেরর দাস এবং যীশু খ্রীেষ্টর েপ্রিরত দূত েপৗেলর কাছ েথেক
ঈশ্বর যােদর মেনানীত কেরেছন তােদর খ্রীষ্ট িবশ্বােসর পেথ এিগেয়
আনেত ও ঐশ্বিরক সতয্ িশক্ষা িদেত আমােক দূত িহসােব পাঠােনা
হেয়েছ; আর েসই সতয্ই আমােদর জ্ঞাত কের িকভােব ঈশ্বেরর েসবা
করেত হয়৷ 2অনন্ত জীবেনর প্রতয্াশা েথেকই আমােদর েসই িবশ্বাস
ও জ্ঞান লাভ হয়৷ সময় শুরুর পূেবর্ই ঈশ্বর েসই জীবেনর প্রিতশ্রুিত
িদেয়িছেলন আর ঈশ্বর িমথয্া বেলন না৷ 3 িঠকসমেয় ঈশ্বর তঁার বাতর্ া
জগেতর কােছ প্রচােরর মাধয্েমই তা প্রকাশ কেরেছন৷ ঈশ্বর েসই
কােজর ভারআমার হােত তুেল িদেয়েছন৷ আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বেরর
আেদশ অনুসাের আিম েসই বাতর্ া প্রচার কেরিছ৷

4 এই িচিঠ তীেতর প্রিত েলখা হেয়েছ৷ একই িবশ্বােসর ভাগীদার
হওয়ায় তুিম আমার প্রকৃত সন্তান৷
িপতা ঈশ্বর ওআমােদর ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীষ্ট েতামায় অনুগ্রহ ও শািন্ত

িদন৷

ক্রীতী দ্বীেপ তীেতর প্রচার
5আিম েতামােক ক্রীতী দ্বীেপ েরেখ এলাম, যােত বািক কাজগুিল

তুিম েশষ করেত পার এবং আমার িনেদর্ শ অনুসাের প্রিতিট শহেরর
মণ্ডলীেত প্রাচীনেদর িনেয়াগ করেত পার৷ 6 প্রাচীনরূেপ গনয্ হেব
েসই বয্িক্ত, েয েকান েদােষ েদাষী নয়, েয েকবল একজন স্ত্রীর
স্বামী, যার েছেলেমেয়রা খ্রীষ্টিবশ্বাসী এবং েবয়াড়া বা অবাধয্ বেল
পিরিচত নয়৷ 7 একজন প্রাচীেনর কাজ হল ঈশ্বেরর কােজ তত্ত্বাবধান
করা সুতরাং তােক িনেদর্ াষ, নম্র, উদারিচত্ত এবং েক্রােধ ধীর হেত
হেব, মাতাল মারকুেট ও েলাক ঠিকেয় ধনী হবার েচষ্টা েস করেব না৷
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8একজন প্রাচীন বরং েলােকেদর সাহাযয্ করার জনয্ তার গৃেহ তােদর
আিতথয্ িদেত প্রস্তুত থাকেব, যা ভাল তাই ভালবাসেব; েস িবচক্ষণ,
নয্ায়পরায়ণ, পিবত্র ও িজেতিন্দ্রয় হেব৷ 9আমরা েয সতয্ প্রচার কির
তা েস িবশ্বস্তভােব অনুসরণ করেব; েলাকেদর সিঠকভােব িশক্ষা িদেত
পারেব এবং যারা সেতয্র িবেরাধী তােদর ভুল েদিখেয় িদেত পারেব৷

10কারণ অেনেক আেছ যারা অবাধয্ স্বভােবর মানুষ৷ যারা অসার
কথাবাতর্ া বেল েবড়ায় ও অেনকেক ভ্রান্ত পেথ িনেয় যায়৷ িবেশষ
কের আিম েসই েলাকেদর কথা বলিছ, যারা বলেছ েয সব অইহুদী
খ্রীষ্টীয়ানেদর সুন্নত হওয়া চাই৷ 11 একজন প্রাচীন িনশ্চয়ই েদিখেয়
িদেত পারেবন েয এইসব েলােকেদর িচন্তা ভুল ও তােদর কথাবাতর্ া
অসার, অবশয্ই তােদর মুখ বন্ধ কের িদেত পারেবন, কারণ তারা
তােদর েয িবষেয় িশক্ষা েদওয়া উিচত নয় তা িশক্ষা িদেয় তারা বহু
পিরবােরর সবাইেক িবপযর্স্ত কেরেছ৷ তারা অসত্ উপােয় অথর্ লােভর
জনয্ এইরকম কের েবড়ায়৷ 12 তােদরই একজন ক্রীতীয় ভাববাদী
বলেছন, “ক্রীতীেয়রা সবর্দাই িমথয্াবাদী, বনয্ জন্তু এবং অলস ও
েপটুক,” 13 আর একথা সিতয্৷ এইজনয্ তুিম ঐ েলাকেদর বল েয
তারা ভুল করেছ, তুিম তােদর প্রিত কড়া হও যােত তােদর িবশ্বাস দৃঢ়
হয়৷ 14তখন তারা ইহুদীেদর িমথয্া গল্প গ্রহণ করেব না এবং যারা সতয্
েথেক সের েগেছ এরকম েলাকেদর আজ্ঞা মানেব না৷

15 অন্তের যারা শুিচ তােদর কােছ সব িকছুই শুিচ; িকন্তু যােদর
অন্তর কলুিষত ও যারা অিবশ্বাসী তােদর কােছ িকছুই শুিচ নয়, বাস্তেব
তােদর মন ও িবেবক কলুিষত হেয় পেড়েছ৷ 16 তারা স্বীকার কের েয
ঈশ্বরেক মােন, িকন্তু কাজকেমর্ তঁােক অস্বীকার কের৷ তারা অিতশয়
ঘৃনয্, তারা অবাধয্ এবং েকান ভাল কাজ করার বয্াপাের সমূ্পণর্
অেযাগয্৷

2

সতয্ িশক্ষার অনুসরণ
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1 সতয্ িশক্ষা অনুসরেণর জনয্ তুিম অবশয্ই েলােকেদর এইসব
কাজ করেত বলেব৷ 2 বৃদ্ধেদর বল, েযন তঁারা আত্মসংযমী, গম্ভীর ও
িবজ্ঞ হন৷ তঁারা েযন িবশ্বােস, ভােলাবাসায় ও ৈধেযর্য্য্ দৃঢ় হন৷

3 েসইভােব বৃদ্ধেদর বল তঁারা েযন আচরেণ পিবত্র হন৷ তঁারা েযন
অপেরর সম্বেন্ধ িমথয্া অপবাদ রিটেয় না েবড়ান ও দ্রাক্ষারসপােন
আসক্ত না হন৷ িকন্তু তঁারা েযন সৎ  িশক্ষা িদেয় েবড়ান৷ 4 এবং
যুবতীেদর িশক্ষা েদন েযন তারা তােদর স্বামীেদর ও সন্তানেদর
ভালবােস৷ 5তারা েযন িবচক্ষণ, পিরশুদ্ধ, গৃহকােযর্ িনষ্ঠাবতী, দয়ামযী
ও স্বামীর প্রিত অনুগত হয় তাহেল েকউ ঈশ্বেরর বাতর্ া সম্বেন্ধ িবরূপ
মন্তবয্ করেত পারেব না৷

6 েসইভােব যুবকেদর বল েযন তারা সব িকছুেতই আত্মসংযম
বজায় রােখ; 7আর তুিম িনেজ সব িবষেয় তােদর সামেন সৎ কােজর
আদশর্ হও৷ তুিম যখন িশক্ষা েদেব তখন সততা ও গাম্ভীেয়র্র সেঙ্গ তা
িদও৷ 8 যখন কথা বলেব তখন সতয্ বেলা েযন তুিম যা বলছ েকউ
তার সমােলাচনা করেত না পাের৷ এর ফেল েতামার িবপক্ষরা লজ্জায়
পড়েব, কারণ েতামার সম্পেকর্ েস খারাপ িকছুই বলেত পারেব না৷

9 দাসেদর তুিম এই িশক্ষা দাও; তারা েযন সবসময় িনেজেদর
মিনবেদর আজ্ঞা পালন কের, তােদর সন্তুষ্ট রাখার আপ্রাণ েচষ্টা কের,
এবং মিনবেদর কথার প্রিতবাদ না কের৷ 10 তারা েযন মিনবেদর িকছু
চুির না কের এবং তােদর মিনবেদর িবশ্বাসভাজন হয়৷ এইভােব তােদর
সমস্ত আচরেণ প্রকাশ পােব েয আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বেরর িশক্ষা
উত্তম৷

11ঐভােবই আমােদর চলা উিচত কারণ ঈশ্বেরর অনুগ্রহ প্রকািশত
হেয়েছ৷ েস অনুগ্রহ প্রেতয্ক মানুষেক রক্ষা করেত পাের, েসই অনুগ্রহ
আমােদর েদওয়া হেয়েছ৷ 12 েসই অনুগ্রহ আমােদর িশক্ষা েদয় েযন
আমরা ঈশ্বরিবহীন জীবনযাপন না কির ও জগেতর কামনা বাসনা
অগ্রাহয্ কের এই বতর্ মান জগেত আত্মিনয়িন্ত্রত, নয্ায়পরায়ণ এবং
ধাির্মকভােব জীবনযাপন কির৷ 13আমােদর মহান ঈশ্বর এবং ত্রাণকতর্ া
যীশু খ্রীেষ্টর মিহমার আিবভর্ ােবর জনয্ যখন অেপক্ষা করিছ, তখন
েযন আমরা সবাই এইভােবই চিল৷ িতিনই আমােদর মহান প্রতয্াশা,
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িযিন মিহমা িনেয় আসেবন৷ 14খ্রীষ্ট আমােদর জেনয্ িনেজেক িদেলন,
যােত সমস্ত মন্দ েথেক আমােদর উদ্ধার করেত পােরন, যােত আমরা
সৎ কেমর্ আগ্রহী ও পিরশুদ্ধ মানুষ িহেসেব েকবল তঁার হই৷

15 এসব কথা বল এবং পূণর্ কতৃর্ েত্ত্বর সেঙ্গ তােদর উৎসািহত কর
ও িতরস্কার কর৷ েকউ েযন েতামােক তুচ্ছ করেত না পাের৷

3
ভিক্তপূণর্ জীবনযাপেনর পরামশর্

1 তুিম েলাকেদর মেন কিরেয় িদও, েযন তারা েদেশর সরকার ও
কতৃর্ পেক্ষর অনুগত হয়৷ তােদর কথামেতা চেল েয েকান সৎ কাজ
করেত েযন প্রস্তত থােক৷ 2 িবশ্বাসীেদর বল তারা েযন কারও িবষেয়
মন্দ না বেল, েলােকর সেঙ্গ ঝগড়া না কের, সমস্ত মানুেষর সােথ েযন
অমািয়ক ও ভদ্র বয্বহার কের৷

3কারণ একসমেয়আমরাও িনেবর্াধ ও অবাধয্ িছলাম৷ অেনয্র দ্বারা
িবপেথ চািলত হেয় নানা রকেমর মন্দ ইচ্ছা ও কুতিসত আনেন্দর দাস
িছলাম৷ আমােদর জীবন অশুদ্ধ কামনা ও ঈষর্ায় পূণর্ িছল৷ অনয্রা
আমােদর ঘৃণা করত আর আমরাও পরস্পরেক ঘৃণা করতাম৷ 4 িকন্তু
যখন আমােদর ত্রাণকতর্ া ঈশ্বেরর দয়া ও মনুষয্প্রীিত প্রকািশত হল,
5 তখন িতিন তঁার দয়ার গুেণ আমােদর রক্ষা করেলন৷ ঈশ্বেরর কােছ
েযাগয্ বেল িবেবিচত হওয়ার জনয্, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়৷
িতিন আমােদর পিরষ্কার কের পিরত্রাণপ্রাপ্ত নতুন মানুষ করেলন এবং
পিবত্র আত্মার মাধয্েম আমরা নতুন হলাম৷ 6 েসই পিবত্র আত্মােক
ঈশ্বর আমােদর ত্রাণকতর্ া যীশু খ্রীেষ্টর দ্বারা আমােদর ওপের িবপুল
পিরমােণ বষর্ণ করেলন৷ 7 তঁার অনুগ্রেহ আমরা ঈশ্বেরর সাক্ষােত
ধাির্মক প্রিতপন্ন হেয়িছ এবং ঈশ্বর তঁার আত্মােক আমােদর িদেয়েছন
েযন আমরা অনন্ত জীবন েপেত পাির৷ এটাই েতা আমােদর প্রতয্াশা৷
8আর এই িশক্ষা সতয্৷
আিম চাই েয তুিম িনিশ্চতভােব জানেত পার েয েলােকরা এসব

বুঝেত পারেছ, তাহেল যারা ঈশ্বের িবশ্বাসী তারা িনেজেদর জীবন
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মঙ্গলকেমর্ উৎসগর্ করার জনয্ উৎসুক থাকেব৷ এসবই উত্তম িবষয়
এেত সবার সাহাযয্ হেব৷

9 অথর্হীন বাকিবতণ্ডা, বংশতািলকা িনেয় আেলাচনা, েমািশর
িবিধ-বয্বস্থার িশক্ষা িনেয় ঝগড়া এবং লড়াই কের এমন েলাকেদর
এিড়েয় চলেব, কারণ এগুেলা অপ্রেয়াজনীয় ও িনরথর্ক৷ 10 েয বয্িক্ত
তকর্ িবতকর্ করেত চায় তােক প্রথম ও িদ্বতীয়বার সাবধান করার পরও
যিদ েস না েশােন তখন তােক এিড়েয় চলেব; 11কারণ তুিম েজেনা,
এধরেণর েলাকরা মন্দ পেথ ও পােপ পূণর্ জীবনযাপন কের৷ তার
পাপই প্রমাণ কের েয েস ভুল পেথ যােচ্ছ৷

েশষ কথা
12 আিম েতামার কােছ আির্ত্তমােক ও তুিখকেক পাঠােবা; আমার

সেঙ্গ িনকপিলেত েদখা করেত আপ্রাণ েচষ্টা কেরা, কারণ শীতকালটা
আিম ওখােনই কাটােবা িঠক কেরিছ৷ 13আইনজীিব সীনা ও আপেল্লা
ওখান েথেক রওনা হেবন৷ তঁােদর যাত্রাপেথ যতদূর পােরা সাহাযয্
কেরা৷ ভাল কের েদেখা তঁােদর যা িকছু প্রেয়াজন সবই েযন তঁারা
পান৷ 14আমােদর েলাকরা েযন সত্কেমর্ উেদয্াগী হয়, এইভােব যার
যা প্রেয়াজন তা েমটােত তােদর সাহাযয্ কের৷ যিদ তারা এটা কের
তেব তােদর জীবন িনষ্ফল হেব না৷

15আমার সঙ্গীরা সকেল েতামােক শুেভচ্ছা জানােচ্ছন৷ আমােদর
িবশ্বােসর দরুন যঁারা আমােদর ভালবােসন তঁােদর শুেভচ্ছা জািনও৷
ঈশ্বেরর অনুগ্রহ েতামােদর সকেলর সহবতীর্ েহাক্◌্৷
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