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১ তীমিথয় ২:২

তীমিথেয়র
রিত রথম প র
১ আিম

পৗল, রী যী র একজন রিরত। আমােদর রাণকতা ঈ বর ও র যাশা ল রী যী র অনুমিত রেম
।
২ আিম তীমিথেয়র কােছ এই িচিঠ িলখিছ; তুিম আমার রকৃত পুে রর মেতা কারণ তুিম িব বাসী।
িপতা ঈ বর ও আমােদর রভু রী যী তামার রিত অনু রহ, দয়া ও শাি রদান ক ন।

১ আিম এই পেদ িনযু

রা িশ ার িবষেয় সতকবাণী
৩ আিম

চাই তুিম ইিফেষ থােকা; মািকদিনয়া যাবার সময় আিম তামােক এই অনুেরাধ কেরিছলাম। ইিফেষর িকছ ু লাক
রা িশ া িদে । তুিম ইিফেষ থেক সই লাকেদর সাবধান কের দাও, যন তারা রা িশ া না দয়। ৪ তােদর বেলা
তারা যন ধমীয় উপকথা িনেয়, বংেশর অ হীন তািলকা িনেয় সময় না কাটায়। ওসেব তেকর স ৃি হয়, ঈ বেরর কােজ ওসব
সাহা য কের না। ঈ বেরর কাজ িব বােসর মা যেম হয়। ৫ এই আেদেশর আসল উে য হল সই ভালবাসা জািগেয় তালা।
সই ভালবাসার জ য রেয়াজন িচ দয়, সৎ িবেবক ও অকপট িব বাস। ৬ িকছ ু লাক আেছ যারা এসব থেক দূের সের
গেছ আর তারা এমন সব কথা বেল যা মূ যহীন। ৭ তারা িবিধ- যব ার িশ ক হেত চায়, অথচ তারা য িক বেল তার অথ
িনেজরাই জােন না। এমন িক, য িবষয় আ িব বােসর সে জার িদেয় বেল তারা িনেজরাই সই িবষয় স বে বােঝ না।
৮ িক আমরা জািন য, িবিধ- যব া উ ম, যিদ কউ তা িঠক মেতা যবহার কের। ৯ আমরা আেরা জািন য িবিধ- যব া
ধািমক লাকেদর জ য নয়; িক যারা ঈ বর িবেরাধী, িবিধ- যব া ভ কারী, পাপী, অপিব র, অধািমক, যারা মা-বাবােক
হ যা কের, যারা খুন কের, ১০ যারা যৗন পােপ পাপী, সমকামী, যারা দাস িবি রর যবসা কের, যারা িম যা বেল, যারা
িম যা শপথ কের, দাষােরাপ কের ও যারা কান না কানভােব ঈ বেরর স য িশ ার িবেরািধতা কের, িবিধ- যব া তােদর
জ য দওয়া হেয়েছ। ১১ সই িশ া পরম ধ য ঈ বেরর মিহমাময় সুসমাচােরর অংশ যা িতিন আমায় বলেত িদেয়েছন।
ঈ বেরর দয়ার জ য ধ যবাদ
১২ আিম আমােদর

রভু রী যী েক ধ যবাদ জানাই, কারণ িতিন আমােক িব ব মেন কের তাঁর সবা করার কােজ িনযু
কেরেছন। ১৩ অতীেত আিম রীে র নােম িন া করতাম, তাঁেক িনযাতন করতাম ও তাঁর রিত খারাপ যবহার করতাম। িক
ঈ বর আমার রিত দয়া করেলন, কারণ অিব বাসী অব ায় আিম ঐসব কাজ কেরিছলাম এবং িক করিছলাম তা জানতাম
না। ১৪ িক আমােদর রভুর অনু রহ পিরপূণ েপ আমােক দওয়া হল। সই অনু রেহর সে এল রী যী েত িব বাস ও
ভালবাসা।
১৫ এখন আিম যা বলিছ তা স য, তা স ূণভােব তামােদর রহণ করা উিচত। রী যী পাপীেদর উ ার করার জ য
জগেত এেসেছন। তােদর মে য আিমই তা সবেচেয় বড় পাপী। ১৬ িক এই কারেণই আমার রিত দয়া করা হেয়েছ। পাপীেদর
মে য আিম অ রগ য হেলও রী যী আমার রিত তাঁর পূণ ধয্য দখােলন। যারা পের তাঁর ওপর িব বাস করেব ও
অন জীবন পােব তােদর সামেন আমােক এক দ ৃ া ব প রাখেলন। ১৭ িযিন যুগপযােয়র রাজা, অ য়, অদ ৃ য ও একমা র
ঈ বর; যুগপযােয় যুেগ যুেগ তাঁরই স ান ও মিহমা হা । আেমন।
১৮ তীমিথয়, তুিম আমার পুে রর মত। আিম তামােক একিট আেদশ িদি । অতীেত তামার স েক য ভাববাণী িছল
তার সে িমল রেখ এই আেদশ িদি । এসব কথা আিম তামােক জানাি যন তুিম সই ভাববাণী অনুসাের চলেত পার ও
িব বােসর উ ম যুে রাণ পণ রাখেত পার। ১৯ তুিম িব বাস ও সৎ িবেবক র া কের এই সং রাম চািলেয় যাও। িকছ ু িকছ ু
লাক তােদর সৎ িবেবক পির যাগ কেরেছ; আর ফল ব প তারা তােদর িব বাস বংস কেরেছ। ২০ তােদর মে য িমনায় ও
আেলকসা র রেয়েছ, আিম তােদর শয়তােনর হােত তুেল িদেয়িছ যােত তারা উিচত িশ া পায় এবং ঈ বর িন া আর কখনও
না কের।

২

রী ও পু েষর জ য িকছ ু িনয়ম
রথম অনুেরাধ এই য তামরা সকল মানুেষর জ য ঈ বেরর কােছ রাথনা কর। সকল মানুেষর জ যই
ঈ বেরর সে কথা বল। তােদর যা িকছ ু রেয়াজন তা ঈ বেরর কােছ চাও ও তাঁর কােছ কৃত হও। ২ িবেশষ কের
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রাজােদর ও আিধকািরক সকেলর জ য রাথনা করা উিচত যন আমরা নীরেব ও শাি েত জীবনযাপন করেত পাির, য জীবন
হেব ঈ বরভি ও ঈ বেরর উপাসনায় পূণ। ৩ এরকম করা ভাল, এেত আমােদর রাণকতা স হন।
৪ তাঁর ই া এই যন সম মানুষ উ ার পায় ও স য জানেত পাের। ৫ কারণ একমা র ঈ বর আেছন আর ঈ বর ও
মানুেষর মে য কবল একমা র পথ আেছ, যার মা যেম মানুষ ঈ বেরর কােছ পৗঁছেত পাের। সই পথ যী রী , িযিন
িনেজও একজন মানুষ িছেলন। ৬ সম লাকেদর পাপমু করেত যী িনেজেক উৎসগ কেরিছেলন। যী র এই কাজ সিঠক
সমেয় রমাণ করল য ঈ বর চান যন সব লাক উ ার পায়। ৭ এই জ যই অই দীেদর কােছ আমােক সুসমাচার রচারক
ও রিরত েপ এবং িব বােসর ও সে যর িশ ক িহসােব মেনানীত করা হল। আিম সি য বলিছ, িম যা বলিছ না।
রী ও পু ষেদর জ য িবেশষ িনেদশ
৮ আমার

ই া এই য, সম জায়গায় পু ষরা রাথনা ক ক। যারা রাথনার জ য ঈ বেরর িদেক হাত তুলেব তােদর
পিব র হওয়া চাই। তারা মেন রাধ না রেখ ও তকাতিক না কের রাথনা ক ক।
৯ অনু পভােব আিম চাই নারীরা যন ভ রভােব ও যুি যু ভােব উপযু
পাশাক পের তােদর সি ত কের। তারা িনেজেদর
যন শৗিখন খাঁপা করা চেু ল বা সানা মুে ার গহনায় বা দামী পাশােক না সাজায়। ১০ িক সৎ কােজর অল াের তােদর
সেজ থাকা উিচত। য নারী িনেজেক ঈ বরভ বেল পিরচয় দয়, তার এইভােবই সাজা উিচত।
১১ নারীরা স ূণ ব যতাপূবক নীরেব নতন র হেয় িশ া রহণ ক ক। ১২ আিম কান নারীেক িশ া িদেত অথবা কান
পু েষর ওপের কত ৃৎ ব করেত িদই না; বরং নারী নীরব থাকু ক। ১৩ কারণ রথেম আদমেক এবং পের হবােক স ৃি করা
হেয়িছল। ১৪ আদমেক িদয়াবল বাকা বানােত পাের িন; িক নারীেকই িদয়াবল স ূণভােব বাকা বািনেয় পােপ ফেলিছল।
১৫ তবু যিদ আ সংযেমর সােথ িব বােস, রেম ও পিব রতায় তারা জীবনযাপন করেত থােক, তেব নারী মাত ৃে বর দািয় ব
পালন কের উ ার পােব।
ম লীর নতারা
১ একথা

স য, যিদ কউ ম লীর তৎ বাবধায়েকর কােজ আ রহী হন, তেব িতিন এক উ ম কাজ আশা কেরন।
বাবধায়কেক অিত অব যই সমােলাচনার উে থাকেত হেব। িতিন এক রীর বামী হেবন। তাঁেক হেত হেব
আ সংযমী, ভ র, স ানীয়, অিতিথেসবক এবং িশ াদােন পারদশী মানুষ। ৩ রচরু রা ারস পান করা তাঁর উিচত হেব
না। িতিন উ র রকৃিতর মানুষও হেবন না। িতিন হেবন ভ র ও শাি ি রয়। অেথর রিত তাঁর লাভ থাকেব না। ৪ তাঁেক
এমনই মানুষ হেত হেব িযিন িনেজর ঘর সংসার সু ভােব চালােত পােরন, িনেজর ছেলেমেয়েদর সুশাসেন রাখেত পােরন যােত
িতিন তােদর ভি
র া পান। ৫ কউ যিদ িনেজর সংসার চালনা করেত না জােন, তেব স কমন কের ঈ বেরর ম লীর
তৎ বাবধান করেব?
৬ কান নবদীি ত িশ য যন ম লীর তৎ বাবধায়ক না হয়। এেতা শী রই তােক এই কােজ িনযু করা হেয়েছ ভেব স
হয়েতা অহ ারী হেয় উঠেব। তখন িদয়াবেলর মেতা তার গেবর জ য তােক শাি ভাগ করেত হেব; ৭ আর বাইেরর লাকেদর
কােছও তার সুনাম থাকা দরকার, যােত স কানভােব অপদ না হয় এবং শয়তােনর ফাঁেদ না পেড।়
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ম লীর পিরচারক
৮

সইরকম পিরচারকেদরও সকেলর র া পাবার যা য মানুষ হেত হেব। তারা যন এক কথার মানুষ হয়, মা রা ছািডে় য়
রা ারস পান না কের, অপরেক ঠিকেয় ধনী হবার চ া না কের। ৯ তারা যন িনমল িবেবক স
হয় এবং রী ীয় ধম
িব বােসর রকািশত গভীর স য িল িনেয় আঁকেড় থােক। ১০ রথেম তােদর যাচাই করা হা । যিদ তােদর মে য িন নীয়
িকছ ু না থােক, তাহেলই তারা পিরচারক েপ সবা করেত পারেব।
১১ সইভােব ম লীেত মিহলােদরও সকেলর রে য়া হেত হেব। তাঁরা যন অপেরর নােম কু ৎসা না রটান, যন িমতাচারী
ও সব যাপাের িনভরেযা য হন।
১২ ম লীর পিরচারকেদর যন একিট মা র
রী থােক, তারা যন ভালভােব তােদর স ানেদর পালন করেত ও সংসার
পিরচালনা করেত পাের। ১৩ কারণ য পিরচারকরা ভালভােব কাজ কের, তারা সুনাম অজন কের এবং রী যী েত তােদর
িব বােস সাহসী হেয় ওেঠ।
আমােদর জীবেনর িনগূঢ়তৎ ব
১৪ যিদও আিম আশা করিছ শী রই তামােদর কােছ যাব তবু তামােদর এসব িলখলাম। ১৫ কারণ যিদ আমার দরী হয়,
তাহেল যন তামরা জানেত পার য ঈ বেরর পিরবােরর মে য কমন আচার আচরণ করেত হয়, যা জীব ঈ বেরর ম লী—
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এই ম লী হল সে যর
ও দ ৃঢ় িভত। ১৬ একথা কউই অ বীকার করেত পাের না য আমােদর ধেমর িনগূঢ় স য অিত
মহান:
রী মনু য দেহ রকািশত হেলন,
পিব র আ ার শি েত যথাথ রিতপ হেলন,
বগদূতরা তাঁর দশন পেলন।
সবজািতর মে য তাঁর সুসমাচার রচািরত হল,
জগেতর মানুষ তাঁর রিত িব বাসী হেয় উঠল,
পের বমিহমায় িতিন বেগ উ ীত হেলন।
রা িশ কেদর িব ে সতকবাণী
১ পিব

রআ া
ই বলেছন, শেষর িদেক িকছ ু লাক িব বাস থেক সের পডে় ব। য ম আ া িম যা বেল, তারা
আ ােক আনুগ য দখােব এবং ভূতেদর িশ ায় মন দেব। ২ যারা িম যা বেল ও লাকেদর রতারণা কের,
এসব রা িশ া তােদর কাছ থেকই আেস। তারা ভাল ও মে র মে য িবচার করেত পাের না। ৩ এরাই মানুষেক িববাহ
করেত িনেষধ কের ও কান কান খা য খেত িনেষধ কের। িক সই খা য সাম রী ঈ বর স ৃি কেরেছন এবং যারা িব বাসী
ও যারা স যেক জােন তারা ঈ বরেক ধ যবাদ িদেয় এই খাবার খায়। ৪ বা িবক ঈ বেরর স ৃ সম ব ই ভাল, ধ যবােদর
সে রহণ করেল িকছইু অ রা য নয়। ৫ কারণ ঈ বেরর বা য অনুসাের ও রাথনা বারা তা িচ হয়।

৪ সই ম

রী যী র উ ম সবক হও
৬ এইসব

কথা ওখানকার ভাই ও বােনেদর মেন কিরেয় িদেল তুিম রী যী র উ ম সবক েপ গ য হেব। িব বােসর
বা য ও উ ম িশ া অনুসরণ কের তুিম য শি শালী হেয়ছ তার রমাণ দখােত পারেব। ৭ ঈ বরিবহীন অথহীন গে র
সােথ তামােদর কান স ক রেখা না। ঈ বেরর এক ভি মান সবক হেয় িনেজেক িশি ত কর। ৮ শরীর চচায় িকছ ু উপকার
হয় বেট, িক ঈ বেরর সবা সব িদক িদেয়ই ক যাণ কের, কারণ তা বতমান ও ভিব যৎ জীবেন লােভর রিত িত রদান
কের। ৯ যা আিম বিল তা স য ও স ূণ রহণেযা য। ১০ এই জ য আমরা রাণপন পির রম ও সং রাম করিছ, কারণ
আমরা সই জীব ঈ বেরর ওপর র যাশা রেখিছ, িযিন সম মানুেষর রাণকতা, িবেশষ কের তােদর যারা তাঁর ওপর
িব বাস রােখ।
১১ তুিম এইসব িবষয় পালেনর জ য আেদশ কর ও িশ া দাও। ১২ তুিম যুবক বেল কউ যন তামায় তু না কের। িক
তামার কথা, বভাব, ভােলাবাসা, িব বাস ও পিব রতার বারা িব বাসীেদর সামেন দ ৃ া রাখ।
১৩ লাকেদর কােছ শা র পাঠ কের যাও, তােদর শি শালী কর ও িশ া দাও। আিম যতিদন না আিস তুিম এইসব কাজ
করেব। ১৪ তামার মে য য আি ক বরদান রেয়েছ তা যবহার করেত ভুেলা না। এক সময় ম লীর রাচীনরা তামার ওপর
হ াপণ কেরিছেলন, সই সময় ভাববাদীর বারা সই দান তামােত অিপত হেয়িছল। ১৫ ঐসব কাজ কের যাও। ঐ কােজর
উে ে য তামার জীবন উৎসগ কর। তােত সব লাক দখেত পােব তামার কাজ কমন এেগাে । ১৬ িনেজর জীবন ও তুিম
যা িশ া দাও স স বে সাবধান থেকা। তামার ঐ সব দািয় ব তুিম পালন কেরই চল; কারণ তা করেল তুিম িনেজেক ও
যারা তামার কথা শােন, তােদরও উ ার করেত পারেব।
১ তামার চেয় বেয়াব ৃ কাউেক কখনও কেঠারভােব িতর ার করেব না; তােক িপতার মত মেন কের তার কােছ আেবদন
কর। তামার চেয় যারা কমবয়সী তােদর সােথ তামার ভাইেয়র মত যবহার কেরা। ২ বয় া মিহলােদর মােয়র মেতা
দেখা। যুবতীেদর সে পূণ িব তার সােথ বােনর মত যবহার কেরা।

৫

িবধবােদর তৎ বাবধান স েক
৩

রকৃত িবধবারা যারা সি য একাকী ও বি ত তােদর স ান কেরা; ৪ িক কান িবধবার যিদ ছেলেমেয় ও নািত-নাতনী
থােক তাহেল তারা আেগ ঘেরর মানুেষরই রিত তােদর দািয় ব পালন করেত িশখুক। তা করেল তারা তােদর িপতামাতা
ও িপতামহ, মাতামেহর েহর ঋণ শাধ করেত পারেব। এই কাজ ঈ বরেক স কের। ৫ রকৃত িবধবা য প ৃিথবীেত
সহায়-স বলহীনা স তা ঈ বেরর ওপর ভরসা রেখ চেল। স তা িদনরাত ঈ বেরর কােছ সাহা য লােভর জ য রাথনা
জানায়। ৬ য িবধবা িবলাস যসেনই িদন কাটায় তার কথা আলাদা, বলেত গেল স জীিবত থেকও ম ৃত। ৭ এইসব িনেদশ
তুিম িব বাসীেদর মেন কিরেয় দাও, যােত কােরা কান বদনাম না হয়। ৮ কান লাক যিদ তার আ ীয় বজন আর িবেশষ
কের তার পিরবােরর লাকেদর ভরণেপাষন না কের, তার মােন স িব বাসীেদর পথ থেক সের গেছ, স তা অিব বাসীর
চেয়ও অধম।
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৯ িবধবােদর তািলকায় এমন িবধবােদর নাম লখা চেল যাঁর বয়স কমপে ষাট বছর এবং যাঁর একিটমা র বামী িছল
এবং ১০ যাঁর নানা সৎ কােজর জ য সুনাম আেছ অথাৎ যিদ িতিন ছেলেমেয়েদর মানুষ কের থােকন, যিদ িবেদশীেদর সবা
কের থােকন, যিদ ঈ বেরর লাকেদর পা ধুইেয় থােকন, যিদ কে লাকেদর সাহা য কের থােকন, যিদ সম সৎ কােজর
অনুসরণ কের থােকন।
১১ কান ত ণী িবধবার নাম তুিম িক সই তািলকায় তুলেত অ বীকার কেরা। কারণ তােদর দিহক বাসনা রী ভি র
চেয় রবল হেয় উঠেল তারা আবার িবেয় করেত চাইেব। ১২ তা করেল তােদর রথম শপথ ভে র দােয় তারা িনেজরাই
িনেজেদর ওপর শাি র কারণ হয়। ১৩ এ ছাডা় তারা বািড় বািড় ঘুের বিডে় য় অলস হেত শেখ, কবল অলসই নয়, বরং বাচাল
এবং অনিধকার চচা করেত ও য কথা বলা উিচত নয় সই কথা বলেত শেখ। ১৪ অতএব আমার ই া আমােদর শ েদর
তােদর িন া করবার কান সুেযাগ না িদেয় বরং যুবতী িবধবা আবার িবেয় ক ক, স ােনর মা হা , ঘর সংসার ক ক।
১৫ কারণ কেয়কজন িবধবা তা ইিতমে যই ধেমর পথ ছেড ় শয়তােনর পেথ চেলেছ।
১৬ যিদ কান িব বাসী মিহলার পিরবাের িবধবারা থােক, তেব ম লীেক বাঝা র না কের িতিনই তােদর উপকার ক ন,
তােদর সাহা য ক ন, তার ফেল ম লী সই সব িবধবােদর সাহা য করেত পারেব যারা সি য িন পায়।

বয় এবং অ যা য িবষেয়র স েক
১৭

য সম রাচীনরা ম লী পিরচালনা কেরন তাঁরা ি ব ণ স ােনর যা য, িবেশষ কের যাঁরা বা য রচার ও িশ াদান
কেরন। ১৮ কারণ শা র বলেছ, “ য বলদ শ য মােড় তার মুখ ব কেরা না।” *আর “ য কাজ কের স তা তার পাির রিমক
লােভর যা য।” †
১৯ কান রাচীেনর িব ে কান অিভেযাগ রা য কেরা না, যিদ না ই বা িতনজন সা ী সই অিভেযাগ সমথন কের।
২০ য রাচীনরা পাপ কেরই চেল তােদর ম লীেত সকেলর সামেন িতর ার কর যােত অ যরা চতনা লাভ কের।
২১ আিম ঈ বেরর, রী যী র মেনানীত বগদূ তেদর সামেন তামােক এই কাজ করেত দ ৃঢ় আেদশ িদি । িক স য না
জেন তুিম কােরা িবচার কেরা না এবং এটা সকেলর ে র সমানভােব রেযা য।
২২ ম লীর সবার জ য কাউেক িনযু করেত ও তার ওপর হ াপন করেত
ত িস া িনও না। অপেরর পােপর ভাগী
হেয়া না। িনেজেক ভােব র া কর।
২৩ তীমিথয়, তুিম ধু জল খও না, তার বদেল তুিম একটু রা ারস পান কেরা, কারণ তা তামার পেটর জ য ভাল হেব
ও তামার বার বার অসুখ হেব না।
২৪ কান কান লােকর পাপ সহেজই দখা যায়, আর তােদর পাপ এই রমাণ কের য তােদর িবচার হেব, আবার কান
কান লােকর পাপ পের
ভােব দখা যায়। ২৫ অনু পভােব মানুেষর সৎ কাজও সহেজ রকাশ পায়। এমনিক তােদর
ভােব দখা না গেলও তােদর িচরিদন ঢেক রাখা যায় না।
দাসেদর জ য িবেশষ িনেদশ
১ যারা

দাস, তারা িনেজর িনেজর মিনবেদর যথােযা য স ান ক ক। তা করেল ঈ বেরর দান এবং আমােদর িশ ার
২ য সব দােসর মিনব িব বাসী, তারা পর র ভাই। তাই বেল দাসরা স ােনর িদক িদেয় মিনব ভাইেদর
কানভােব তু না ক ক, এবং সইসব দাসরা তােদর মিনবেদর আেরা ভাল কের সবা ক ক, কারণ যারা উপকার পাে
তারাও িব বাসী।
তুিম লাকেদর এইসব অব য শখােব ও সই অনুসাের কাজ করেত উৎসাহ দেব।

৬ িন া হেব না।

রা িশ া ও সি যকােরর ধন
৩ িকছ

ু লাক আেছ যারা অ যরকম িশ া দয়; তারা আমােদর রভু যী রীে র স য িশ ার সে একমত নয়, এবং য
িশ া রকৃতপে ঈ বেরর সবার জ য পথ দখায় তা তারা রহণ কের না। ৪ য যি র িশ া রা , স গেব পিরপূণ ও
অ । স িনছক কথা িনেয় রাগ ও তকাতিক করেত ভালবােস। এটাই তার অসু তা, যার ফল িত হল ঈষা, ঝগডা় , পরিন া
ও কু সে হ। ৫ এইসব লাকেদর কাছ থেক ধু ঝগডা় শানা যায়, এরা নীিত র মেনর মানুষ এবং স যেক হািরেয়েছ।
তারা মেন কের য ঈ বেরর সবা করা ধনী হবার এক উপায়।

*৫:১৮
†৫:১৮

ি ব. িব. ২৫:৪ হইেত উ ৃত।
লূক ১০:৭ হইেত উ ৃত।

১ তীমিথয় ৬:৬
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৬ একথা

সি য য ঈ বেরর সবার ফেল মানুষ মহাধনী হেত পাের, যিদ তার কােছ যা আেছ তােতই স স থােক।
আমরা জগেত িকছইু সে কের িনেয় আিসিন আর কান িকছইু সে কের িনেয় যেতও পাির না। ৮ তাই অ বে রর
সং ান পেল আমরা তােতই স থাকব। ৯ িক যােদর ধনী হবার ই া, তারা রেলাভেন এবং ফাঁেদ পেড় নানারকম মূখািমর
কাজ কের ও িতকর বাসনায় আস হয় যা তােদর বংস ও িবনােশর পেথ ঠেল দয়। ১০ কারণ সকল মে র মূেল আেছ
অেথর রিত আসি । সই অেথর লালসায় কত লাক িব বাস থেক দূের সের গেছ; আর তার ফেল তারা িনেজেদর জীবেন
অেনক অেনক ঃখ যথা িনেয় এেসেছ।
৭ কারণ

িকছ ু িজিনস মেন রাখা উিচত
১১ িক

তুিম ঈ বেরর লাক, তাই এইসব থেক তুিম দূের থেকা। স য পেথ চলেত চ া কর, ঈ বেরর সবা কর।
িব বাস, ভালবাসা, ধয্য ও ন রতা এইসব েনর অিধকারী হবার জ য চ া কর। ১২ িব বাস র া করার দৗেড় জয়লাভ
করেত রাণপন চ া কর। য জীবন িচরায়ত তা পাবার িবষেয় সুিনি ত হও। তুিম সই জীবন রহণ করার জ য আ ত।
১৩ অেনক সা ীর সামেন এবং সই যী
রীে র সামেন আিম তামােক এই আেদশ করিছ, প ীয় পীলােতর সামেন যী ও সই
মহান সে যর পে িনভীক বীকােরাি িদেয়িছেলন। ১৪ যা তামােক আেদশ করা হেয়েছ, তা পালন কর। এখন থেক রভু
যী পুনরায় না আসা পয অিন নীয় আচরেণ তামার দািয় ব পালন কের চল। ১৫ িন িপত সমেয় ঈ বর এসম স
করেবন; িতিন সই পরম ধ য ঈ বর, িবে বর একমা র শাসনকতা িযিন রাজার রাজা ও রভুর রভু। ১৬ িযিন অমরতার
একমা র অিধকারী এবং অগ য যািতর মে য বাস কেরন, যাঁেক কউ কান িদন দখেত পায় িন, পােবও না। স ান ও
অন পরা রম ও কত ৃৎ ব যুেগ যুেগ তাঁরই হা । আেমন।
১৭ যারা এই যুেগ ধনী, তােদর এই আেদশ দাও যন তারা গব না কের। সই ধনীেদর বেলা তারা যন অিনি ত স েদর
ওপর আ া না রােখ, িক ঈ বেরর ওপর িনভর ক ক, িযিন আমােদর উদার হােত সব িকছ ু ভাগ করেত িদেয়েছন। ধনীেদর
বল তারা যন সৎ কম কের। ১৮ তারা যন সৎ কাজ প ধেন ধনী হেয় ওেঠ। তােদর উদার হেত ও স দ ভাগ কের িনেত
র ত হেত বল। ১৯ এই কােজর বারা তারা বেগ স দ গেড় তুলেব, স েদর িভেত গেড় উঠেব তােদর ভিব যত, তখন
তারা রকৃত জীবেনর অিধকারী হেত পারেব।
২০ শান তীমিথয়, তামার ওপর ঈ বর য ভার িদেয়েছন তা সযে র া কর। যা তথাকিথত পাি য নােম পিরিচত, সই
মূখ অসার কথা—বাতার মে য ও তেকর মে য যও না। ২১ কউ কউ জীবেন ঐ ােনর দািব কের। ঐসব লাক িব বাস
থেক দূের সের গেছ।
ঈ বেরর অনু রহ তামােদর ওপর িবরাজ ক ক।

