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২ তীমিথয় ২:৫

তীমিথেয়র
রিত ি বতীয় প র
১ আিম

পৗল, রী যী র একজন রিরত। আিম একজন রিরত কারণ ঈ বর তাই চেয়িছেলন। লাকেদর কােছ
রী যী েত জীবন লােভর য রিত িত রেয়েছ, সই কথা আিম তােদর বিল।
২ তীমিথেয়র কােছ িলখিছ। তুিম আমার ি রয় পুে রর মত।
িপতা ঈ বর ও আমােদর রভু রী যী র কাছ থেক তামােদর ওপর অনু রহ, দয়া ও শাি বিষত হা ।

১ ঈ বর আমােক পাঠােলন যােত

ধ যবাদ ও উৎসাহ দান
৩ িদেন বা রােত

রাথনার সময় আিম তামােক রণ কের থািক। রাথনার সময় তামার জ য ঈ বরেক ধ যবাদ জানাই।
আমার িপত ৃপু ষরা যাঁর সবা করেতন িতিন সই ঈ বর। িবেবেক আিম সবদাই তাঁর সবা কের আসিছ। ৪ তুিম য আমার
জে য চােখর জল ফেলিছেল স কথা আমার মেন আেছ। আিম তামােক দখেত খুবই আকা া করিছ যােত আমার অ রটা
আনে ভের ওেঠ। ৫ তামার আ িরক িব বােসর কথাও আমার মেন আেছ। ঐ ধম িব বাস রথেম িছল তামার িদিদমা
লায়ীর ও তামার মা উনীকীর। আিম জািন য সই একই িব বাস তামার অ ের অটুট রেয়েছ। ৬ সই জ য আিম তামােক
মেন কিরেয় িদি য, তামার মে য ঈ বেরর দওয়া িবেশষ দান রেয়েছ। আিম যখন তামার ওপর হ াপন কেরিছলাম তখন
সই দান ঈ বর তামােক িদেয়িছেলন। এখন আিম চাই য সই দান তুিম কােজ লাগাও এবং তােক িদন িদন আেরা বাডে় ত
দাও; যমন কের সামা য অি িশখা এক রলয় অি স ৃি কের। ৭ ঈ বর আমােদর ভী তার আ া দন িন। ঈ বর আমােদর
পরা রম, রম ও আ সংযেমর আ া িদেয়েছন।
৮ তাই আমােদর রভু যী র কথা লাকেদর কােছ বলেত ল া পও না। আমার িবষেয়ও ল া বাধ কেরা না। আিম তা
রভুর জ য কারাগাের আিছ। িক সুসমাচােরর জ য তুিম আমার সে ঃখেভাগ কর। ঐ কাজ করার জ য শি ঈ বরই
আমােদর দন।
৯ ঈ বর আমােদর পির রাণ কেরেছন এবং তাঁর পিব র রজা কেরেছন, আমােদর কােজর কারেণ নয়, িক তাঁর িনজ
অনু রহ এবং সংক অনুসাের কেরেছন। স ৃি র ব পূেব ঈ বর, রী যী েত সই অনু রহ আমােদর দন; ১০ িক সই
অনু রহ আমােদর রাণকতা রী যী না আসা পয রকািশত হয় িন। যী এেস সই ম ৃতু্যেক শি হীন করেলন ও তাঁর
সুসমাচােরর মা যেম জীবেনর ও অমরতার পথ দখােলন।
১১ সই সুসমাচার রচার করার জ য আমােক মেনানীত করা হল; আমােক রিরত েপ ও সই সুসমাচােরর িশ ক েপ
মেনানীত করা হল। ১২ সই সুসমাচার রচার কির বেল আিম ক েভাগ করিছ; িক তােত আিম ল া বাধ কির না। যাঁেক
আিম িব বাস কেরিছ তাঁেক আিম জািন। িতিন যা িকছরু ভার আমার ওপর তুেল িদেয়েছন, তা য িতিন সই মহািদনিট পয
র া করেত পােরন এই িবষেয় আমার কান সে হ নই।
১৩ তুিম য স য িশ া আমার কােছ পেয়ছ সই অনুসাের চল। রী যী েত য ভালবাসা ও িব বাস তুিম পেয়ছ তা
দ ৃঢ়ভােব ধের থাক। ঐসব িশ া তামার সামেন দ ৃ া ব প হেয় থাকেব, স অনুসাের তামােক িশ া িদেত হেব। ১৪ য
মূ যবান স য তামার হােত তুেল দওয়া হেয়েছ তা তুিম আমােদর অ ের বাসকারী পিব র আ ার সাহাে য র া কর।
১৫ তুিম তা জান, এিশয়ােত যারা আেছ, তারা সকেল আমায় ছেড ় চেল গেছ, তােদর মে য ফিু গ ও হ িগিনও আেছ।
১৬ রভু অনীিষফেরর পিরবারেক দয়া ক ন, কারণ অনীিষফর ব বার আমায় সুি র হেত সাহা য কেরিছেলন। আিম কারাগাের
রেয়িছ বেল িতিন কানিদনই ল ােবাধ কেরন িন, ১৭ বরং িতিন রােম এেস আমােক ত ত কের খুঁেজ বার কের আমার সে
দখা কেরিছেলন। ১৮ রভু তাঁেক এই বর িদন যন সই িদন িতিন রভুর কােছ দয়া পান; আর ইিফেষ িতিন িকভােব আমায়
সাহা য কেরিছেলন, তা তুিম ভাল কেরই জান।
রী যী র িব ব
১ তীমিথয়

সিনক

তুিম আমার স ােনর মেতা, রী যী েত আমােদর য অনু রহ আেছ তার বারা তুিম শি মান হেয় ওঠ।
২ তুিম ও অ যা য অেনেক আিম য িবষয় িশ া িদেয়িছ তা েনছ; সইসব এমন িব ব লাকেদর শখাও যারা অ য
লাকেদর িশ া িদেত স ম হেব। ৩ রী যী র িব ব সিনেকর মত আমােদর সােথ ক েভাগ কর। ৪ সিনক, যু করার
সময় তার সনাপিতেক স করবার কথা মেন রােখ, জনসাধারেণর কাজ িনেয় য থােক না। ৫ আবার কান যি যিদ
রীডা় রিতেযািগতায় অংশ রহণ কের, তেব তােক রিতেযািগতার সম িনয়ম মেন চলেত হয় যন স িবজয়ী হেত পাের।
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৬

য কৃষক কেঠার পির রম কের, সই রথেম ফসেলর ভাগ পায়। ৭ আিম যা বিল, তা ভেব দখ, কারণ এসব িবষয় বুঝেত
রভু তামােক বুি দেবন।
৮ যী
রীে র কথা মেন কর, িতিন দায়ূেদর বংেশ জে িছেলন, যী ম ৃতু্যর পর ম ৃতেদর ম য থেক পুন ি ত হেয়িছেলন।
এই তা সই সুসমাচার যা লাকেদর কােছ আিম রচার কির। ৯ সুসমাচার রচার কেরিছ বেল আিম ক েভাগ করিছ, একজন
অপরাধীর মত আমােক শকেল বঁেধ ব ী কের রাখা হেয়েছ। িক ঈ বেরর বাতােক শকল িদেয় বাঁধা যায় না। ১০ তাই
ধেয্ যর সে ঈ বর যােদর মেনানীত কেরেছন তােদর জ য আিম সব িকছ ু স য কির, যােত তারাও রী যী েত অন
মিহমার সােথ য পির রাণ ও অন জীবন আেছ তা লাভ কের।
১১ এই কথা িব বাসেযা য:
কারণ আমরা যিদ তাঁর সে ম ৃতু্যবরণ কের থািক, তেব তাঁর সে জীিবতও থাকব।
১২ এখন যিদ ক স য কির তেব তাঁর সােথ রাজ বও করব।
যিদ তাঁেক অ বীকার কির, িতিনও আমােদর অ বীকার করেবন।
১৩ আমরা যিদ অিব ব হই, িতিন িক িব ব থােকন;
কারণ িতিন িনেজেক অ বীকার করেত পােরন না।
অনুেমািদত কমী
১৪ তুিম

লাকেদর এইসব কথা মেন কিরেয় িদও: ঈ বেরর সামেন তােদর সতক কের দাও যন লােকরা বা য িনেয় তক
িবতক না কের, কারণ তােত কান লাভ হয় না, বরং যারা শােন তােদর সবনাশ হয়। ১৫ য কমী সিঠকভােব স য িশ ােক
যবহার কের এবং িনেজর কাজকম স বে লি ত নয় এমন একজন কমী িহেসেব ঈ বেরর অনুেমাদন পাবার জ য আ রাণ
চ া কর।
১৬ িক বােজ জাগিতক আেলাচনা, যার মে য ঈ বেরর কান ররণা নই তার থেক দূ ের থােকা। ঐ ধরেণর কথাবাতা
মানুষেক রেম রেম ঈ বর থেক দূের িনেয় যায়। ১৭ যারা এই ধরেণর আেলাচনা কের তােদর িশ া ককট রােগর মেতা
ছিডে় য় পেড।় িমনায় ও িকলীত হল এই ধরেণর লাক। ১৮ এরা স য িশ া থেক সের গেছ। তারা বলেছ, ম ৃতেদর পুন ান
হেয় গেছ। এই জন লাক িকছ ু িকছ ু লােকর িব বাস ন কেরেছ।
১৯ ঈ বর তাঁর ম লীর জ য য শ িভত াপন কেরেছন তা হলােনা যােব না। সই িভেতর ওপর এও লখা আেছ,
“ঈ বর সই সব লাকেদর জােনন যারা তাঁর” এবং “ য কউ িনেজেক ঈ বেরর লাক বেল স ম কাজ হেত অব যই দূের
থাকু ক।”
২০ িক কান বড ় বািডে় ত কবল সানার ও েপার বাসন নয়, কােঠর ও মািটর পা রও থােক, তােদর মে য িকছ বাসন
ু
থােক িবেশষ যবহােরর জ য, আবার িকছ ু বাসন থােক সাধারণ যবহােরর জ য। ২১ সুতরাং যিদ কউ িনেজেক এইসব ম
িবষয় হেত পির ার কের তেব স িবেশষ যবহােরর জ য উপযু বাসনই হেয় উঠেব; সই যি পিব র হেয় উঠেব আর
তার কতা তােক যবহার করেত পারেব। সই যি য কান সৎ কাজ করবার জ য র ত থাকেব।
২২ তুিম যৗবেনর সম কামনা বাসনা থেক পালাও এবং যােদর অ ঃকরণ িব , যারা তােদর রভুেত ভরসা রােখ, সই
সম লােকর সােথ িব বাস, ভালবাসা ও শাি র সােথ সিঠক জীবনযাপেনর জ য আ রহী হও। ২৩ িক মূখতাপূণ ও ানহীন
তেকর মে য জিডে় য় পেডা় না, তুিম জান য ঐসব শূ যগভ তকিবতক থেক লডা় ইেয়র স ৃি হয়। ২৪ য মানুষ রভুর সবক
তার কান িববােদ জিডে় য় পডা় িঠক নয়, স হেব সকেলর রিত দয়ালু। রভুর সবকেক একজন উ ম িশ ক হেত হেব,
তােক সিহ ু হেত হেব। ২৫ যারা তার িব ে কথা বেল িবনীতভােবই তােদর ভুল দিখেয় িদেত হেব। হয়েতা ঈ বর তােদর
দেয়র পিরবতন করেবন যােত তারা স যেক রহণ করেত পাের। ২৬ িদয়াবল ঐ লাকেদর ফাঁেদ ফেলেছ ও তার ই া
পালন করার জ য দােস পিরণত কেরেছ। িক এমন হেত পাের য তারা চতনা পেয় জেগ উঠেব ও বুঝেত পারেব য
শয়তান তােদর িনেয় খলেছ আর িদয়াবেলর ফাঁদ থেক তারা িনেজেদর মু করেত পারেব।
শেষর িদন িল
১ একথা

মেন রেখা য শষকােল ভয় র সময় আসেছ। ২ কারণ লােক তখন বাথপর ও অথে রমী হেয় উঠেব। তারা
করেব ও পরিন া করেব। লােক তােদর মা-বাবার অবা য হেব। তারা অকৃত , অধািমক
হেব। ৩ অপর লাকেদর জ য তােদর হ-ভালবাসা থাকেব না। তারা অপরেক মা করেত চাইেব না, বরং তারা অে যর
িবষেয় নানা ম কথা বেল বডা় েব। লােকরা আ সংযমী হেব না, হেব িহং র। তারা ভাল িকছ ু সইেত পারেব না। ৪ শেষর
িদন িলেত লােকরা িব বাসঘাতকতা করেব। িবেবচনা না কেরই তারা হঠকারীর মেতা িকছ ু কের বসেব। তারা আ গেব

৩ গব করেব, সবাইেক তু
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ীত হেব। ঈ বেরর চেয় বরং তারা ভাগিবলাসেকই ভালবাসেব। ৫ তারা ধেমর ঠাট বজায় রাখেব, িক ঈ বেরর শি
র যা যান করেব। তীমিথয়, এমন লাকেদর সং শ এিডে় য় চল।
৬ এেদর মে য এমন লাক আেছ, যারা চালািক কের লােকর বািড ় বািড ় যায় এবং সখােন তারা এমনসব িনেবাধ
রীেলাকেদর উপর রভু ব কের যারা পােপর দােষ পূণ এবং সব রকেমর ই া বারা চািলত। ৭ সই রীেলাকরা
সতত নতুন িশ া িনেত চ া কের; িক সই স যেক পুেরাপুির দয় ম করেত স ম হয় না। ৮ আর যাি ও যাি বর কথা
মেন কর; তারা মািশর িবেরািধতা কেরিছল। সইভােব এই লােকরাও সে যর িব ে দাঁডা় য়। এেদর মন জঘ য এবং এরা
রকৃত িব বােসর অনুসারী হেত পাের িন; ৯ িক এরা তােদর কােজ কৃতকায হেত পারেব না। সবাই দখেত পােব য তারা
কেতা িনেবাধ। যাি ও যাি বর বলায়ও তাই হেয়িছল।
শষ িনেদশ
১০ িক

তুিম আমার সব কথাই জান। যা আিম শখাই, যভােব আিম চিল সবই তুিম জান। আমার জীবেনর িক ল ্য তাও
তুিম জান। তুিম আমার িব বাস, ধয্য, ভােলাবাসা ও সিহ ুতার কথা জান। ১১ আমার জীবেন িনযাতন ও ক েভােগর কথাও
তুিম জান। আি য়িখয়া, ইকিনয় ও লু রায় যখন আিম িগেয়িছলাম, স সব জায়গায় আমার িক অব া হেয়িছল, কত কে র
মে য আমােক পডে় ত হেয়িছল তা তুিম জান; িক সই সময় ঃখ ক থেক রভু আমােক উ ার কেরেছন। ১২ রী যী েত
যত লাক ঈ বেরর ই ানুসাের চলেত চাইেব তােদর সকলেক িনযািতত হেত হেবই। ১৩ িক
লাকেদর এবং ঠগবাজেদর
রমশঃই অধঃপতন ঘটেব। তারা পরেক ঠকােব, িনেজরাও ঠকেব।
১৪ িক তুিম যা িশেখছ তােতই ি র থাক, এবং দ ৃঢ়ভােব তা িব বাস কর কারণ তুিম জান কােদর কাছ থেক তুিম সই িশ া
পেয়ছ। ১৫ বা যকাল থেক পিব র শাে রর সে তামার পিরচয় হেয়েছ। শা র িলই তামােক সই র া দেব যা
রী যী েত িব বােসর মা যেম পির রােণর পেথ িনেয় যায়। ১৬ সম শা রই ঈ বর িদেয়েছন এবং অনুেযাগ, সংেশাধন
ও যায়পরায়ণ জীবনযাপেনর জ য রিতিট বা যই সিঠক িনেদশ িদেত পাের। ১৭ যন তার বারা ঈ বেরর লাক পিরপ
ও সম সৎ কেমর জ য সুসি ত হয়।
১ ঈ বরেক ও যী
রী েক সামেন রেখ আিম তামােক এক আেদশ িদি । রী যী , িযিন জীিবত ও ম ৃতেদর িবচার
করেবন, তাঁর এক রা য আেছ আর িতিন আবার িফের আসেছন, তাই আিম তামােক এই আেদশ িদি ; ২ লাকেদর কােছ
সুসমাচার রচার কর। ভাল িক ম সব সমেয়র জ য তুিম সবদাই র ত থেকা। তােদর ভুল কাজ স বে বাধ জাগাও।
তারা ভুল পেথ গেল তােদর থামেত বেলা, সৎ কােয তােদর উৎসািহত কেরা। স ূণ ধেয্ যর সে ও উিচত িশ ার মা যেম
এইসব কাজ কর।
৩ কারণ এমন সময় আসেব, য সময় লাকরা স য িশ া রহণ করেত চাইেব না; িক িনেজেদর মেনামত কথা শানার
জ য িনেজর িনেজর পছ মেতা ব
ধরেব। ৪ লাকরা স য থেক কান িফিরেয় িনেয় মনগডা় কািহনীর িদেক মন দেব।
৫ িক তুিম সব সমেয় সংযত থেকা, ধেয্যর সে সব ক স য কর এবং সুসমাচার রচার কর। ঈ বেরর সুসমাচার
রচারক িহসােব তামার কত য পালন কের চল।
৬ ঈ বেরর উে ে য আমার জীবন এর মে যই পয় অেঘ্যর মেতা ঢালা হেয়েছ। আমার যাবার সময় হেয় এেসেছ। ৭ আিম
ভালভােবই লডা় ই কেরিছ। িনিদ দৗড় শষ কেরিছ। অটুট রেখিছ আমার রী িব বাস। ৮ এখন অবিধ সিঠক জীবনযাপন
করার জ য আমার জ য এক িবজয় মুকুট তালা আেছ, সই যায়পরায়ণ িবচারক রভু সই মহািদেন আমােক তা দেবন।
যাঁ, সই মুকুট িতিন আমায় দেবন। কবল আমােক নয়, বরং যত লাক তাঁর পুনরাগমেণর জ য ভােলাবাসার সােথ অধীরভােব
রতী া কেরেছ, এ মুকুট তােদর সকলেক দেবন।

৪

যি গত িকছ ু কথা
৯ তুিম

১০ কারণ

যত িশি র পার আমার কােছ চেল এস,
দীমা এই জগতেক ভালেবেস আমােক ছেড় িথষলনীকীেত চেল
িগেয়েছ। রীে গালাতীয়ায় আর তীত দা ািতয়ােত গেছ। ১১ একা লূক কবল আমার সে আেছন। তুিম যখন আসেব
মাকেক সে কের এস, এখানকার কােজ স আমায় সাহা য করেত পারেব। ১২ তুিখকেক আিম ইিফেষ পািঠেয়িছ।
১৩ রায়ােত কােপর কােছ য শালখািন রেখ এেসিছ, তুিম আসার সময় সিট এবং পু ক িল, িবেশষ কের চামডা় র ওপর
লখা পু ক িল সে কের এেনা; ও িল আমার চাই।
১৪ আেলকসা র য িপতল ও তামার কাজ কের স আমার অেনক িত কেরেছ। রভু তার কােজর সমুিচত রিতফল
তােক দেবন। ১৫ তুিমও সই লাক থেক সাবধান থেকা; কারণ আমরা যা িকছ ু রচার কেরিছ, স ভীষণভােব তার িবেরািধতা
কেরেছ।
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১৬ আমােক যখন রথমবার িবচারেকর সামেন দাঁড ় করােনা হেয়িছল, তখন আমায় সাহা য করেত কউ আমার পােশ িছল
না; সকেল পািলেয় গল। আিম রাথনা কির তােদর এই অপরাধ যন গ য না হয়। ১৭ িক রভু আমার পােশ দাঁডা় েলন
এবং আমােক শি শালী করেলন, যােত আিম সই বাতা স ূণভােব রচার করেত পাির এবং যন সম অই দী জনগণ সই
সুসমাচার নেত পায়, আর আিম িসংেহর মুখ থেক র া পলাম। ১৮ কউ আমার িত করেত চাইেল রভু আমােক র া
করেবন। রভু তাঁর বগীয় রাে য আমােক িন য়ই িনরাপেদ িনেয় যােবন। যুেগ যুেগ ঈ বেরর মিহমা হা । আেমন।

শষ েভ া
১৯ ি

র ােক ও আিক ােক এবং অনীিষফেরর পিরবারেক আমার েভ া জািনও। ২০ ইরা কিরে থেক গেছন, এবং
এিফম অসু হেয় পডা় য় আিম তােক িমলীেত রেখ এেসিছ। ২১ তুিম শীতকােলর আেগ অব যই আসার চ া কেরা।
উবুল, পুেদ , লীন, ৗিদয়া ও এখানকার সম ভাই ও বােনরা তামায় েভ া জানাে ন।
২২ রভু তামার আ ায় িবরাজ ক ন। ঈ বেরর অনু রহ তামার সহবতী হা ।

