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1 তীত ২:৮

তীেতর
রিত প র

১ ১ ঈ বেরর দাস এবং যী রীে র রিরত দূত পৗেলর কাছ থেক ঈ বর যােদর মেনানীত কেরেছন তােদর রী
িব বােসর পেথ এিগেয় আনেত ও ঐ বিরক স য িশ া িদেত আমােক দূত িহসােব পাঠােনা হেয়েছ; আর সই স যই

আমােদর াত কের িকভােব ঈ বেরর সবা করেত হয়। ২ অন জীবেনর র যাশা থেকই আমােদর সই িব বাস ও ান
লাভ হয়। সময় র পেূবই ঈ বর সই জীবেনর রিত িত িদেয়িছেলন আর ঈ বর িম যা বেলন না। ৩ িঠক সমেয় ঈ বর
তাঁর বাতা জগেতর কােছ রচােরর মা যেমই তা রকাশ কেরেছন। ঈ বর সই কােজর ভার আমার হােত তেুল িদেয়েছন।
আমােদর রাণকতা ঈ বেরর আেদশ অনসুাের আিম সই বাতা রচার কেরিছ।

৪ এই িচিঠ তীেতর রিত লখা হেয়েছ। একই িব বােসর ভাগীদার হওয়ায় তিুম আমার রকৃত স ান।
িপতা ঈ বর ও আমােদর রাণকতা যী রী তামায় অনু রহ ও শাি িদন।

রীতী বীেপ তীেতর রচার
৫ আিম তামােক রীতী বীেপ রেখ এলাম, যােত বািক কাজ িল তিুম শষ করেত পার এবং আমার িনেদশ অনসুাের

রিতিট শহেরর ম লীেত রাচীনেদর িনেয়াগ করেত পার। ৬ রাচীন েপ গ য হেব সই যি , য কান দােষ দাষী নয়,
য কবল একজন রীর বামী, যার ছেলেমেয়রা রী িব বাসী এবং বয়াডা় বা অবা য বেল পিরিচত নয়। ৭ একজন
রাচীেনর কাজ হল ঈ বেরর কােজ তৎ বাবধান করা সতুরাং তােক িনেদাষ, ন র, উদারিচ এবং রােধ ধীর হেত হেব,

মাতাল মারকুেট ও লাক ঠিকেয় ধনী হবার চ া স করেব না। ৮ একজন রাচীন বরং লােকেদর সাহা য করার জ য তার
গেৃহ তােদর আিত য িদেত র ত থাকেব, যা ভাল তাই ভালবাসেব; স িবচ ণ, যায়পরায়ণ, পিব র ও িজেতি রয় হেব।
৯ আমরা য স য রচার কির তা স িব ব ভােব অনসুরণ করেব; লাকেদর সিঠকভােব িশ া িদেত পারেব এবং যারা সে যর
িবেরাধী তােদর ভলু দিখেয় িদেত পারেব।

১০ কারণ অেনেক আেছ যারা অবা য বভােবর মানষু যারা অসার কথাবাতা বেল বডা়য় ও অেনকেক রা পেথ িনেয়
যায়। িবেশষ কের আিম সই লাকেদর কথা বলিছ, যারা বলেছ য সব অই দী রী ীয়ানেদর সু ত হওয়া চাই। ১১ একজন

রাচীন িন য়ই দিখেয় িদেত পারেবন য এইসব লােকেদর িচ া ভলু ও তােদর কথাবাতা অসার, অব যই তােদর মখু
ব কের িদেত পারেবন, কারণ তারা তােদর য িবষেয় িশ া দওয়া উিচত নয় তা িশ া িদেয় তারা ব পিরবােরর সবাইেক
িবপয কেরেছ। তারা অসৎ উপােয় অথ লােভর জ য এইরকম কের বডা়য়। ১২ তােদরই একজন রীতীয় ভাববাদী বলেছন,
“ রীতীেয়রা সবদাই িম যাবাদী, ব য জ এবং অলস ও পটকু,” ১৩ আর একথা সি য। এইজ য তিুম ঐ লাকেদর বল
য তারা ভলু করেছ, তিুম তােদর রিত কডা় হও যােত তােদর িব বাস দঢৃ় হয়। ১৪ তখন তারা ই দীেদর িম যা গ রহণ

করেব না এবং যারা স য থেক সের গেছ এরকম লাকেদর আ া মানেব না।
১৫ অ ের যারা িচ তােদর কােছ সব িকছইু িচ; িক যােদর অ র কলিুষত ও যারা অিব বাসী তােদর কােছ িকছইু িচ

নয়, বা েব তােদর মন ও িবেবক কলিুষত হেয় পেডে়ছ। ১৬ তারা বীকার কের য ঈ বরেক মােন, িক কাজকেম তাঁেক
অ বীকার কের। তারা অিতশয় ঘ ৃ য, তারা অবা য এবং কান ভাল কাজ করার যাপাের স ূণ অেযা য।

স য িশ ার অনসুরণ

২ ১ স য িশ া অনসুরেণর জ য তিুম অব যই লােকেদর এইসব কাজ করেত বলেব। ২ ব ৃ েদর বল, যন তাঁরা আ সংযমী,
গ ীর ও িব হন। তাঁরা যন িব বােস, ভােলাবাসায় ও ধেয্ য দঢৃ় হন।

৩ সইভােব ব ৃ েদর বল তাঁরা যন আচরেণ পিব র হন। তাঁরা যন অপেরর স বে িম যা অপবাদ রিটেয় না বডা়ন ও
রা ারসপােন আস না হন। িক তাঁরা যন সৎ িশ া িদেয় বডা়ন ৪ এবং যবুতীেদর িশ া দন যন তারা তােদর বামীেদর

ও স ানেদর ভালবােস। ৫ তারা যন িবচ ণ, পির , গহৃকােয িন াবতী, দয়াময়ী ও বামীর রিত অনগুত হয় তাহেল কউ
ঈ বেরর বাতা স বে িব প ম য করেত পারেব না।

৬ সইভােব যবুকেদর বল যন তারা সব িকছেুতই আ সংযম বজায় রােখ; ৭ আর তিুম িনেজ সব িবষেয় তােদর সামেন সৎ 
কােজর আদশ হও। তিুম যখন িশ া দেব তখন সততা ও গা ীেয়র সে তা িদও। ৮ যখন কথা বলেব তখন স য বেলা যন
তিুম যা বলছ কউ তার সমােলাচনা করেত না পাের। এর ফেল তামার িবপ রা ল ায় পডে়ব, কারণ তামার স েক স
খারাপ িকছইু বলেত পারেব না।
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৯ দাসেদর তিুম এই িশ া দাও: তারা যন সবসময় িনেজেদর মিনবেদর আ া পালন কের, তােদর স রাখার আ রাণ চ া
কের, এবং মিনবেদর কথার রিতবাদ না কের। ১০ তারা যন মিনবেদর িকছ ুচিুর না কের এবং তােদর মিনবেদর িব বাসভাজন
হয়। এইভােব তােদর সম আচরেণ রকাশ পােব য আমােদর রাণকতা ঈ বেরর িশ া উ ম।

১১ ঐভােবই আমােদর চলা উিচত কারণ ঈ বেরর অনু রহ রকািশত হেয়েছ। স অনু রহ রে যক মানষুেক র া করেত
পাের, সই অনু রহ আমােদর দওয়া হেয়েছ। ১২ সই অনু রহ আমােদর িশ া দয় যন আমরা ঈ বরিবহীন জীবনযাপন না
কির ও জগেতর কামনা বাসনা অ রা য কের এই বতমান জগেত আ িনয়ি রত, যায়পরায়ণ এবং ধািমকভােব জীবনযাপন
কির। ১৩ আমােদর মহান ঈ বর এবং রাণকতা যী রীে র মিহমার আিবভােবর জ য যখন অেপ া করিছ, তখন যন
আমরা সবাই এইভােবই চিল। িতিনই আমােদর মহান র যাশা, িযিন মিহমা িনেয় আসেবন। ১৪ রী আমােদর জে য
িনেজেক িদেলন, যােত সম ম থেক আমােদর উ ার করেত পােরন, যােত আমরা সৎ কেম আ রহী ও পির মানষু
িহেসেব কবল তাঁর হই।

১৫ এসব কথা বল এবং পণূ কতেৃৎ বর সে তােদর উৎসািহত কর ও িতর ার কর। কউ যন তামােক তু করেত না
পাের।

ভি পণূ জীবনযাপেনর পরামশ

৩ ১ তিুম লাকেদর মেন কিরেয় িদও, যন তারা দেশর সরকার ও কতপৃে র অনগুত হয়। তােদর কথামেতা চেল য কান
সৎ কাজ করেত যন র ত থােক। ২ িব বাসীেদর বল তারা যন কারও িবষেয় ম না বেল, লােকর সে ঝগডা় না

কের, সম মানেুষর সােথ যন অমািয়ক ও ভ র যবহার কের।
৩ কারণ একসমেয় আমরাও িনেবাধ ও অবা য িছলাম। অে যর বারা িবপেথ চািলত হেয় নানা রকেমর ম ই া ও

কুতিসত আনে র দাস িছলাম। আমােদর জীবন অ কামনা ও ঈষায় পণূ িছল। অ যরা আমােদর ঘণৃা করত আর আমরাও
পর রেক ঘণৃা করতাম। ৪ িক যখন আমােদর রাণকতা ঈ বেরর দয়া ও মনু য রীিত রকািশত হল, ৫ তখন িতিন তাঁর
দয়ার েণ আমােদর র া করেলন। ঈ বেরর কােছ যা য বেল িবেবিচত হওয়ার জ য, ভাল কাজ কেরিছলাম বেল নয়। িতিন
আমােদর পির ার কের পির রাণ রা নতনু মানষু করেলন এবং পিব র আ ার মা যেম আমরা নতনু হলাম। ৬ সই পিব র
আ ােক ঈ বর আমােদর রাণকতা যী রীে র বারা আমােদর ওপের িবপলু পিরমােণ বষণ করেলন। ৭ তাঁর অনু রেহ
আমরা ঈ বেরর সা ােত ধািমক রিতপ হেয়িছ এবং ঈ বর তাঁর আ ােক আমােদর িদেয়েছন যন আমরা অন জীবন
পেত পাির। এটাই তা আমােদর র যাশা। ৮ আর এই িশ া স য।

আিম চাই য তিুম িনি তভােব জানেত পার য লােকরা এসব বঝুেত পারেছ, তাহেল যারা ঈ বের িব বাসী তারা িনেজেদর
জীবন ম লকেম উৎসগ করার জ য উৎসকু থাকেব। এসবই উ ম িবষয় এেত সবার সাহা য হেব।

৯ অথহীন বাকিবত া, বংশতািলকা িনেয় আেলাচনা, মািশর িবিধ- যব ার িশ া িনেয় ঝগডা় এবং লডা়ই কের এমন
লাকেদর এিডে়য় চলেব, কারণ এ েলা অ রেয়াজনীয় ও িনরথক। ১০ য যি তকিবতক করেত চায় তােক রথম ও

ি বতীয়বার সাবধান করার পরও যিদ স না শােন তখন তােক এিডে়য় চলেব; ১১ কারণ তিুম জেনা, এধরেণর লাকরা ম
পেথ ও পােপ পণূ জীবনযাপন কের। তার পাপই রমাণ কের য স ভলু পেথ যাে ।

শষ কথা
১২ আিম তামার কােছ আি মােক ও তিুখকেক পাঠােবা; আমার সে িনকপিলেত দখা করেত আ রাণ চ া কেরা, কারণ

শীতকালটা আিম ওখােনই কাটােবা িঠক কেরিছ। ১৩ আইনজীিব সীনা ও আপে া ওখান থেক রওনা হেবন। তাঁেদর যা রাপেথ
যতদূর পােরা সাহা য কেরা। ভাল কের দেখা তাঁেদর যা িকছ ু রেয়াজন সবই যন তাঁরা পান। ১৪ আমােদর লাকরা যন
সৎকেম উে যাগী হয়, এইভােব যার যা রেয়াজন তা মটােত তােদর সাহা য কের। যিদ তারা এটা কের তেব তােদর জীবন
িন ল হেব না।

১৫ আমার স ীরা সকেল তামােক েভ া জানাে ন। আমােদর িব বােসর দ ন যাঁরা আমােদর ভালবােসন তাঁেদর েভ া
জািনও।

ঈ বেরর অনু রহ তামােদর সকেলর সহবতী হা ।
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