किरंथकरांस दस
ु रे पत्र
2 Corinthians [with Study Notes)

पौलाचे किरं थकरास दुसरे पत्र-अ�ययन
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पौलातफेर् जो परमे�रा�या इ�छे ने येशू �ख्र�तां चा प्रे�षत आहे, तसेच आपला भाऊ तीम�य या�याकडू न, परमे�रा�या
*
2*
चचर्�या नां वे जे किरं थात आहे आ�ण सं पूणर् अखयातील प�वत्र लोकां �या नां वे. आपला �पता परमे�र आ�ण प्रभू येशू
�ख्र�तां कडू न तु�हां ला अनुग्रह व शां �त असो.
3 **
*
*
आपले प्रभू येशू �ख्र�त यां चा परमे�र व �पता जो करूणेचा �पता आ�ण सवर् प्रकार�या शां तीचा परमे�र आहे �याला
4
*
ध�यवाद असो. परमे�र आप�या सवर् सं कटात आप�याला सां �वना देतो, केवळ यासाठ�च, क� जे कोणी �या सं कटां चा सामना
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“परमे�रा�या इ�छे ने”- पौल येथे आ�ण सं पूणर् पत्रात आप�या प्रे�षतपणाचे स�य लोकां ना पटवू न देत आहे, तो ‘परमे�रा�या

*

इ�छे ने’ प्रे�षत झालेला आहे, या गो�ीवर तो भर देतो आहे. असे तो केवळ याकरताच करतो, कारण किरं थातील काही लोक या
प्रे�षतपणा�या पाचारणा�वषयी �या�यावर सतत आक्रमण व वैचािरक ह�े करीत होते.
*
1:1 “प्रे�षत”- रोम 1:1; 1 किरं 1:1; म� 10:2.
*
“तीम�य”- वचन 19, प्रे�ष 16:1-3; 1 तीम 1:2.
*
“अखयातील”- ते �ेत्र (ग्रीस) जेथे किरं थ वसलेले होते.
*
1:2 रोम 1:7.
*
1:3-11 या पत्रात दोन मह�वा�या - वै�श�यपू णर् �वषयां ची मा�हती आपण वाचू शकतो. “शां तीत” - व “दुखे”ं - ग्रीक भाषेत �या
श�दाचे भाषां तर केलेले आहे (नाम आ�ण �क्रया) तो श�द सुमारे 17 वेळां आढळतो. “सं कट, दुःख, �लेश” �या ग्रीक श�दां पासू न
तयार झाले आहे, �या�याही उपयोग जवळजवळ �तत�याच वेळां केलेला आहे. पौल आप�या सम�यां �वषयी येथे कोण�याही
प्रकारची तक्रार करीत नाहीये - परं त ु स�य अगदी या�या �वपिरत आहे ( 6:10; 7:4; 12:10; रोम 5:3). �याने या स�याचा अनुभव
ु पणाची कायेर् �यातू न
घेतला क� �या�या सम�या, �लेश, सं कटें व दुःखे ं �याचे �हत व क�याणाचे मागर् मोकळे करीत होते; चां गल
उ�प� होत होती. �याने जे काही या वचनां त सां �गतलेले आहे �याकडे आपण नीट ल� देऊ यात. �या�या क�ां द्वारे आ�ण सं कटां द्वारे
�याने अनुभ�वले क� �याला परमे�रा�वषयी ‘गाढ व खोल �ानप्रा��’ झाली, इतकेच केवळ न�हे तर �या�या अ�व�थते�या समयी
�याला जाणीव झाली क� केवळ परमे�रच अशासमयी थोर व महान शां तीदाता, सां �वनदाता आ�ण प्रो�साहन देणारा प्रभू परमे�र
आहे. (वचन 3,4). �हणू नच तो लोकां ना शां �त देऊ शकला, �यां चे सां �वन करू शकला. �याने येशू �ख्र�तां �या गोड शां तीचा इतका
प्रगाढ अनुभव घेतला क� �याला �याची सं कटे व सम�यां �ख्र�तां साठ� सहन करणे प्रचं ड बहुमू�य वाट�या (वचन 5). �या�या
दुःखां नी �याचा फायदाच केला. �हणू नच तो इतरां ना शां �त दे�यात यश�वी झाला. परमे�रावर अ�धका�धक अवलं बून राहावयास
तो �शकला �व�ासींचे जीवन प्रा�य��क री�तने अनं तकाळासाठ� �वपुल म�हमा उ�प� करणारे आहे, हे सुद्धा पौल �शकला (वचन
4:17). �याला या गो�ीचा अ�यास करता आला क� �याची सं कटे �जतक� भीषण होत गेली, प्रचं ड वाढत गेली �ततक� जा�त
ु े वाढत गेली, “परमे�राचे वृद्धींगत होत जाणारे साम�यर्” वरचढ झाले आ�ण �या�यापुढे
�याची सहनशीलता परमे�री साम�यार्मळ
�या�या सम�या ठे ं ग�या होत गे�यात. (12:9-10). ईयोब 3:20नोट्स.
*
ु े व छळां मळ
ु े एक महान स�य �शकला, ते �हणजे परमे�रा�या
1:3 या वचनाद्वारे �सद्ध होते क� पौल �या�या सं कटां मळ
�वभावाची खोली �कती अमाप आहे; �हणू न तो अं �गकारतो क� “परमे�र करूणेचा �पता आ�ण सवर् प्रकार�या शां तीचा परमे�र
आहे”.
*
“करूणेचा’- �नगर् 34:6; �तो 86:15; 103:13; 111:4; 145:8; �वलाप 3:22; मीखा 7:19; म� 9:36.
*
“शां तीचा’- (ग्रीक भाषेत दो�ही अथर् आहे) - आप�या वचनाद्वारे आ�ण प�वत्र उप��थतीद्वारे परमे�र �नरं तर अ�वरत आप�याला
प्रो�साहन व शां �त प्रदान करीत असतो - �तो 23:4; 119:50; यश 40:1; 61:2; 66:13; रोम 15:4-5; 2 थे�स 2:16-17; इब्री
6:18.परमे�रा�या आ��याचे एक नां व आहे : 'शां �त देणारा', �याच ग्रीक श�दापासू न �नघालेला श�द - योहान 14:16चे नोट्स.
*
1:4 “आप�या सवर् सं कटात”- परमे�र सवर् शां तीचा उगम आहे (वचन 3) �या�याजवळ प्र�येक प्रकार�या सं कटां चे समाधान व
शां तीचा साठे आहे. �व�ासींनी जर परमे�री शां �त �वीकार�याचे �कंवा परमे�राने देऊ केलेले सां �वन �मळवू न घे�याचे प्रय�न केले
नाहीत आ�ण अपयशी ठरले तर मग परमे�र काहीही करू शकणार नाही (पाहा म� 2:18). या गो�ीकडे बारीक ल� द्या क�
पौलाला �या वेळ� सां �वना हवी होती �या वेळ� देवबापाने ती �याला पुर�वली, केवळ एकट्या पौलाकरताच न�हे तर यासाठ�, क�
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*
ु े येणारी
करीत आहेत �यां चे आपणही सां �वन करावे (करू शकावे). कारण जसे आपण �ख्र�तां �या दुःखात (येशू �ख्र�तां मळ
सं कटे)ं अ�धक दु:खी व क�ी ��थतींतून गुदरत जातो, तसेच आपण �ख्र�तां �या शां तीत देखील अ�धका�धक सहभागी होत असतो.
6*
जर आ�ही �लेशाचा (छळ) सामना करीत आहोत, तर ते तुमचे सां �वन व उद्धार यासाठ�चे आहे. �या�याच प्रभाव �हणू न जसा
7
आ�ही छळ सहन किरतो, तसाच तु�हां ला देखील छळ धीराने सहन कर�याचे साम�यर् प्रा� होते. तुम�या�वषयी आ�हां ला पू णर्
*
भरं वसा आहे, कारण आ�हां ला ठाऊक आहे, क� �या प्रकारे तु�ही आम�यावर होत असले�या छळाचे (दुःख, पीडा, सं कटे)ं
सहभागी (�ह�सेदार) आहा, �याच प्रकारे आम�या सां �वनेम�येही �ह�सेदार आहा.
8
*
हे बं धूभ�गनींनो आ�शयात आ�ही जी सं कटे सोसली होती, �या छळा�वषयी तु�ही अजाण (ठाऊक नसावे) असावे अशी
*
आमची इ�छा नाही. आम�यावर इतके भीषण दडपण आले होते, जे आम�या श��तपलीकडचे होते आ�ण �यामुळे ते सहन करून
9
घेणे अ�यं त कठ�ण गो� होती. आ�हां ला तर असे वाटले होते क� आ�ही �जवं त राहणारच नाही. आ�हां ला असे वाटू लागले होते,
*
जणू काही आम�यावर मरणाची आ�ाच झाली होती, आ�ण ते अशासाठ� झाले क� आ�ही �वतःवर भरं वसा न ठे वता, केवळ
10 *
�यानेच आ�हां ला मरणा�या मोठ्या सं कटातू न सोड�वले आ�ण
परमे�रावर �व�ास ठे वावा, जो मृतां ना सजीव (�जवं त) किरतो.
11 *
तु�ही सुद्धा एकत्र होऊन आम�यासाठ� �वनं ती करा
सोडवीतच असतो. येणा�या सं कटकाळात तोच आ�हां ला सोडवीत राहील.
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पौलाने तसेच “परमे�री सां �वन” अशा सवर् लोकां ना द्यावे, जे तशाच भीषण सं कट-समयां तून जातात (वचन 6).
*
1:5 “�ख्र�तां �या दुःखात”- रोम 8:17; �फ�ल 1:29; 3:10; कल 1:24.येशूंनी दुस�यां साठ� दुःख सोसलेत. अजू नही येशू आप�या
लोकां ठायी दुःख सहन करतात. (प्रे�ष 9:4-5). जो �वे�छे ने इतरां साठ� दुःख सोसतोच ओळखू व अनुभवू शकतो क� येशूंद्वारे
�मळणारे सां �वन कसे असते (योहान 16:33).
*
1:6 पौल हा सं पूणर्तः सवार्ं�यासाठ� �झजणा�या �य���वाचा होता. ‘�या�यावर आलेली सं कटे’ व �याचे ‘सां �वन देण’े ही दो�ही
दुस�या �व�ासींसाठ�चीच होती. (1 किरं 9:19-23); 10:24,33; जे पौलासारखे इतरां साठ� सं कटे झेलतात आ�ण “आतं िरक व
�व�ास �क्रयेकरता” सहन करतात, केवळ �यां नीच अशा थोर सां �वनासाठ� परमे�राकडू न अपे�ा करावी. होय, केवळ
पौलासार�या �न�वाथीर् �ख्र�ती सेवकां चाच तो एकमेव अ�धकार आहे. सं कट व �लेश यां �यातू न “धीर” �नमार्ण होतो; धीरात
�याचे पिरवतर्न होते. रोम 5:3-5; याकोब 1:2-4; 5:11.
*
1:7 “छळाचे”- किरं थाचे �व�ासीं देखील येशू �ख्र�तां �या छळात सहभागी होते. �यां चाही तसाच छळ केला जात होता; �यां चा
छळ पौलाइतका �यापक न�हता, पण तरीही ते �ख्र�त आ�ण �यां �या �व�ासीं�या छळात सहभागी हो�यासाठ� तयार व इ�छु क
होते; तसेच �ख्र�तां �या आनं दात व सुखात देखील सहभागी हो�यास उ�सुक होते.
*
1:8 “आ�शयात”- प्रे�ष 16:6; 18:19.आ�शया प्रां ताचे इ�फस हे एक प्रमुख शहर होते.
*
“दडपण”- तुलना वचन 10;4:8-9; 11:23-29. जे धोके, जी सं कटे, �या अडचणी, जो छळ, जे दडपण पौलासमोर उभे ठाकले
होते, �याचा सामना तो �वतः�या �मतेने करू शकत न�हता, कारण ती सवर् सं कटे मानवी �मते�या पलीकडची होती, तो �यातू न
पळ देखील काढू शकत न�हता कारण मानवीदृ�या ते अवघडच होते.
*
1:9 “मरणाची”- पौलाला असा भास होऊ लागला होता क� जणू काही �याचे मरण जवळ आलेले आहे (मरणाचा समय �नकट
आला आहे क� काय �कंवा मी आता मरणारच). परं त ु �याचे मरण देखील �या�यासाठ� �या�या फायद्याचेच होते. (रोम 8:28).
परमे�रावर �वसं बून राह�याचे, पौलाचे प्रमाण आधीपे�ा जा�तच भ�म होत गेले. �याला या गो�ीची शा�ती होती, “जर
गौरवशाली परमे�र मृतां ना सजीव (�जवं त) करतो (करू शकतो) तर, �याला काळजी कर�याची गरज नाहीये,” �या�यावर येणा�या
भीषण धोकादायक सं कटातही परमे�र �याला �यव��थत सां भाळून घेईल, आ�ण हे सुद्धा �याला कळत होते क� केवळ परमे�रच
तसे करावयास समथर् आहे.
*
1:10 खरोखरच, यात शं काच नाहीये क� ही एक चम�कािरक मु�� आ�ण अ�व�सनीय सुटकाच असावी. या सुटकेने पौलाला
कमालीचा भरं वसा �दला, �याला एक आगळे आ�ासन �मळाले, �न��तच या प्रसं गामुळे परमे�रा ठायी �याचा आ�म�व�ास दां डगा
झाला. भ�व�यकाळ� परमे�र �याला असेच सां भाळे ल, ही हमी �याला �मळाली.
*
1:11 �नकृ�, खाल�या �तराचे - �ख्र�ती जीवन जगणा�या �व�ासींना, पौला�या क्रोधाचा सामना करावा लागला. �यां चे,
खाल�या पातळ�चे �ख्र�ती जीवन पाहू न पौल �व�ासींवर भडकला - 1 किरं 3:1-4; 5:1-2; 6:1;पण तरीही तो �यां �या प्राथर्नां चा
आदर करीत होता, प्राथर्नां चे मू �य �याला ठाऊक होते. �या�या प्राथर्ना �याला मदत करू शकतो याची �याला खात्री होतीच. (�फ�ल
1:19; �फलेमोना 22 शी तुलना) यावरून आपण हेच �शकावे क� सामा�यतः कमजोर व अपयशी �व�ासी देखील परमे�रा�या
साम�यार्वाचू न नसतात; या गो�ीकडे ल� द्या क� पौलाची मनोमन हीच इ�छा होती क� लोकां नी देवबापाची �तु�त-म�हमा-प्रशं सा
�वपुल करावी; परमे�राचे आभार लोकां नी मोठ्या प्रमाणात मानावयाचे आहेच. (4:15; 9:11-13).

2

आ�ण �याद्वारे आमची मदत करा, क� जो अनुग्रह (कृपादान) आ�हां ला तुम�या �वनं तीद्वारे प्रा� झाला �या कारणामुळेच
आम�याकडू न (वतीने) अनेक लोकां ना परमे�वराची �तु�त करता यावी.
12 *
*
आ�ही आप�या �ववेका�या या �व�श� सा�ीमुळे खू पच आनं �दत होत आहोत क� सवर् जगभर आ�ण �वशेषकरून
तुम�याम�ये आमचे वतर्न परमे�राला साजेसे (शोभेल) असेच प�वत्र आ�ण स�चेपणाचे होते, आ�ण ते ज�गक �ानाने न�हे परं त ु
13
परमे�रा�या साहा�याने घड�वलेले होते. आ�ही तु�हां ला दुसरे आणखी काही �लहीत नाही, केवळ तेच �लहीतो जे तु�ही वां चता
�कंवा जे तु�हां ला कळते (मा�य), आ�ण आमची अशी आशाही आहे क� ते तु�ही शेवटपयर्ंत समजू न (कबू ल करीत) घेत रहाल.
14
�हणजे असे क� तुम�यापैक� काहींना कळ�यानं तर �यां नी ते मा�य करून घेतले, क� जसे आ�ही तुम�या आनं दाचा �वषय
*
आहोत, तसेच तु�ही सुद्धा प्रभू येशूं�या �दवशी आम�यासाठ� आनं दाचा �वषय (कारण/मू ळ) ठराल.
15 **
तु�हां ला आणखी एक कृपादान �मळावे �हणू न मी प�ह�याने तुमची भेट घे�याकिरता तुम�याकडे यावे, अशी माझ� इ�छा
19

20

*

1:12-14 किरं थातील काही लोक पौला�या �व�ासयो�यते�वषयी आ�ण स�या�वषयी प्र�न �वचारुं लागले होते; शं केमुळे अनेक
प्र�न �या�या डो�यात रेंगाळत होते (13:3). �हणू न तो असे ‘�व�श�’ श�द �ल�हतो आहे. किरं थातील लोकां नी (�या�यावर) �व�ास
ठे वणे हे खू प मह�वाचे होते, पौलासाठ� न�हे तर �यां �या �वतःसाठ�च. पौलावर �व�ास ठे व�यातच �यां चे �हत होते. �याचा जो
अ�भमान होता, तो �या�या �वतः�या र�णाथर् न�हताच, पण तो जी येशूवातार् गाजवीत होता, व परमे�राने �याला जे प्रे�षत-पद
�दलेले होते, �याचाच अ�भमान पौल बाळगीत होता. या सं पूणर् पत्रात, तो सवार्ंचे ल� ‘खोट्या लबाड �श�कां कडे ’ वेध�या�या
अथक पिरश्रमात गुंतलेला �दसतो (11:13). �या खोट्या �श�कां नी एक खोटी-नकली येशूवातार् आणली होती; आ�ण ती खोटी
येशूवातार् �टकवू न ठे व�यासाठ�, �तची सुर�ा कर�यासाठ� पौलावर ह�ा करणे �यां �यासाठ� आव�यक होते. आ�ण दुसरीकडे 'स�य सुवातेर्�या र�णाथर्' पौलाला �या�या�वरूद्ध आपला बचाव (सुर�ा) करणे भागच होते. किरं थ�या लोकां �वषयी �वचार केला
तर, सुवातेर्चे यश - पौलावरच अवलं बून होते. �वतः�वषयी �याने �यां ना जे काही �ल�हले, ते �यां �याच फायद्याचे होते. (12:19).
�या समयापयर्ंत �यां �यासाठ� नवीन करार (पु�तक) लेखी �वरूपात उपल�ध न�हता, तसेच एकही येशूवातार् �या समयी �ल�हली
गेलेली न�हती.
*
1:12 “आनं �दत”- हा या पत्राचा दुसरा मह�वाचा �वषय आहे. या श�दाचा उपयोग, नाम व �क्रया रूपात, पौल सुमारे 31 वेळां
करतो. उदा. 10:8,13; 11:16.हाच श�द ग्रीक भाषेत ‘आनं �दत राहा’ असा आहे, रोम 5:2-3व �फ�ल 3:3.�या प्रकारचा “अ�भमान
व आनं द” तो या पत्रात प्रद�शर्त करतो तो एक प्रकारचा “परमे�राठायी असलेला प�वत्र आनं द” आहे. हा तो गवर् नाही, जे अपराधी
अ�व�ासी करतात, हा तो “परमे�री प�वत्र आनं द व अ�भमान” नाहीच, कारण अपराधी-अ�व�ासी �वतः�या बळाचा, बुद्धीचा,
�मतेचा गवर् बाळगतात. पौलाने परमे�राप्रत अ�भमान बाळगला आ�ण पाहा परमे�राने �या�याठायी कसे कायर् केले. पौलाला
ु े ’ आहे.
ठाऊक होते क� कोणतीही चां गली व उ�म बाब जी �या�याठायी आहे, ती “परमे�रापासू न” आहे; ती ‘परमे�रा�या कृपेमळ
तुलना रोम 7:18;
*
1:14 “�दवशी”- तो खास �दवस जे�हा मशीहा पु�हा येतील. �याला ठाऊक होते क� �या समयी ते �या�यासाठ� महा आनं दाचे
कारण ठरतील तुलना �फ�ल 4:1; 1 थे�स 2:19-20.
*
1:15-24 जर ही वचने ं नीट वाचलीत तर आप�याला कळते व उमगते क� या वचनातील स�य, ती कारणें �प� करतात क�
किरं थातील काही लोक �या�या �व�ासयो�यतेवर आ�ण प्रामा�णकपणावर का शं का करीत होते. पौल या वचनां त �या शं काची,
�याला अवगत असलेली उ�रें देतो. पौलाने पु�हा किरं थाला जा�याची योजना आखली होती. �याने �यां ना या�वषयीची क�पना
देखील �दली होती. परं त ु काही �व�श� कारणामुळे तो तेथे जाऊ शकला न�हता. �याचे �वरोधक, �याने बदलले�या या योजनेचाच
आधार घेऊन, किरं थातील सवर् �व�ासींना पटवू न देत होते क�, अशा “योजना बदलू ” मनु�यावर भरं वसा करताच येत नाही, जर तो
खरोखर �व�सनीय व प्रामा�णक होता, तर �याने योजनेत बदल का केला? किरं थाला ये�याचे का टाळले? आ�ण जर तो आखलेला
बेत बदलू शकतो तर येशूवातार् आ�ण �या�वषयीची मते ं देखील सहज बदलू शकतो! �वतःची मानमयार्दा क��तर् आ�ण
नां वलौ�ककापे�ा, पौलाला सुवातेर्�या नां वलौ�कका�वषयी �कतीतरी तीव्र कळकळ होती, �याला मु��तवातेर्चा अपमान सहन
होणार न�हता; आ�ण या दो�हीं गो�ी एकमेकां शी जुळले�या हो�या. याच कारणा�तव तो आप�या स�माना�वषयी �प� व
ठळकपणे सां गत होता. या बाबतीत तो �ख्र�तां �या सवर् सेवकां साठ� एक आदशर् नमू ना होता. आपण सवार्ंना ही जाणीव �हावी,
आ�ण नीट कळावे क� “आपली प्र�त�ा आ�ण सुवातेर्ची प्र�त�ा” ही एकमेकां शी जुळलेली - �वणलेली आहेत.
*
1:15-17 ही �याची मू ळ व आरं �भक योजना होती, पण �यात �याला बदल करावा लागला होता (1 किरं 16:5-7शी तुलना).पौल
कोण�याही ठोस व यो�य कारणा�शवाय (नसतां ना) उगाच योजना बदलत असतो, असे �यां ना सारखे वाटत होते, असा �यां चा
(�वरोधकां चा) सतत गैरसमज झाला होता; पौल ज�गक पद्धतीने �वचार करत आहे, तो अ�व�ासी आ�ण अपराधी माणसासारखा
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आहे; हे सुद्धा क� मी तुम�याकडू न मासेदो�नयास जावे आ�ण नं तर पु�हा तुम�याकडे परत यावे आ�ण तु�ही मला यहू दीया�या
17
यात्रेकिरता रवाना करावे. तर मी ही जी घाई केली ती गं भीर �वचार न किरता अ�न��त- दु�वधेची गो� �हणू न केली काय? मला
काही अडचण होती काय? �कंवा जे मला करावयाचे आहे ते ज�गक �वचारां �या �हशेबाने होते काय क� एकाच समयी मी होय होय
आ�ण नाही नाही सुद्धा करावे?
18 *
�या प्रकारे परमे�र �व�सनीय आहे, �याच प्रकारे तुम�यां साठ� आमचे बोलणे ‘होय आ�ण नाही’ असे एकाच समयी दो�हीही
19
एकत्र नाहीत. कारण परमे�राचा पुत्र येशू �ख्र�त, �यां ची वातार् �स�वान, तीम�य आ�ण मी तु�हां म�ये गाज�वली, �त�यात ‘कधी
20
होय आ�ण कधी नाही’ अशी दो�हीही न�हती, परं त ु �त�याठायी होय होयच होती. परमे�रा�या �जत�याही प्र�त�ा आहेत, �या
सवर् �या�याठायी ‘होय’ अशाच आहेत. या�तव �या�याद्वारे �या पू णर्ही के�या जातील यासाठ� क� परमे�राला आप�याद्वारे गौरव,
21 *
*
जो आ�हां ला तुम�याबरोबर �ख्र�त येशूंठायी मजबू त करीत आहे आ�ण �याने आमचा अ�भषेक
आदर व स�मान �मळावा.
22
*
केला आहे, तो परमे�र आहे. �याने आम�यावर आपला �श�काही मारला (मुद्राही अं �कत) आहे, आ�ण आम�या अं तःकरणात
*
आपला प�वत्र आ�मा �वसार (करार) �हणू न �दलेला आहे.
23 *
परमे�राला सा�ी ठरवू न मी �हणतो, क� तु�हां ला कठोर श�दां �या फट�यां �या वाईट अनुभवापासू न वां च�व�यासाठ� मी
25

26

27

वागतो आहे असा �या लोकां चा �वचार होता. पौल अ��थर मनाचा, भावना पालटणारा, चं चल असा मनु�य आहे, अशी क�पना
कर�याचा �वरोधकां ना मोह होत होता, �हणू न ते सवार्ंना सां गत होते, क� तो जे काही �हणतो, �या�या�वषयी काहीही नीट योजना व
�वचार करीत नाही, न समजता काहीही बोलतो.
*
1:18-20 मु��तवातेर्चा �वषय अस�यामुळे पौलाला हेच आ�यर् वाटत होते क� जसे वचन 17 म�ये �ल�हलेले आहे �याचप्रकारे ते
�या�या�वषयी �व�ास करतात आ�ण �हणू नच तो या�वषयी सं पूणर् गां �भयार्ने, असे आ�ासन देतो क� तसे काहीच नाहीये. �याची
येशूवातार्, �शकवण (आ�ण प्रचार) नेहमी पू णर् खात्रीची, �न��त आ�ण “होय” अशी होकाराथीर्च होती, या�वषयी तो �यां ना हमी देत
होता. या मह�वपू णर् बाबी�वषयी तो कधीही कच खाणार न�हता, डळमळणार न�हता आ�ण �याचे �वचार (बौ�द्धक) कधीही
अ��थर होणार न�हते पण सदैव ठामच राहणार होते. तो पुढे �हणतो क� �या �ख्र�तां चा तो प्रचार करतो, �यां त कधीही अ��थरपणा
�कंवा बदल होणे नाहीच मुळ�. तो �यां ना खात्रीने पटवू न देतो क� परमे�राने केलेली प्र�येक प्र�त�ा, तो �ख्र�त येशूंठायी पू णर्
करेलच. वचन 19 यातील �स�वान हा सीलासच आहे.
*
1:21 पौलाला ठाऊक होते क� परमे�रा�या सुवातेर्करता आ�ण परमे�रा�या स�यासाठ�, सवर् �व�ासींनी ��थर, ठाम आ�ण
डळमळ�यावां चून राहणारे असावे (1 किरं 15:58; 16:13). केवळ परमे�रच �व�ासींना तसे सद्गुण देऊ शकतो (पाहा रोम 16:25;
1 पेत्र 5:10).
*
“अ�भषेक”- पौल असे �हणाला नाही क� “मला/माझा अ�भषेक” केला, पण तो �हणतो क� “आमचा अ�भषेक” केला आहे.
परमे�र सवर् �व�ासींचा अ�भषेक करतो - 1 योहान 2:20,27.परमे�र आप�या �व�ासींचा अ�भषेक आप�या आ��याने करतात,
�यां ना मानवजातीपासू न �वत: साठ� वेगळे करतो, जेणक
े रून �यां नी याजकां चा रा�य/समाज �हावे (प्रकटी 1:6;नोट्स - म�
1:1तुलना लू क 4:18; प्रे�ष 10:38).
*
1:22 “�श�काही मारला”- तुलना इ�फ 1:13; 4:30; 2 थे�स 2:13.ही मुद्रा परमे�रा�या आ��याची आहे आ�ण परमे�राची
उप��थती �व�ासींना परमे�राची �वशेष मालम�ा/लोक �हणू न �यां ना वेगळे करते. (1 किरं 6:19-20; रोम 8:9; योहान 17:6,10).
*
“�वसार”- पाहा 5:5; इ�फ 1:14.आ�ण �यावरचे नोट्स. परमे�र जे�हा �व�ासींना आपला प�वत्रा�मा देतो, ते�हा ती एक शा�ती
असते क� परमे�र आप�याला “�या�या साम्रा�याचे वारीसदार” देखील खात्रीने करलेच. परमे�राने प्र�त�ा केलेली आहे (रोम
8:17,23; इ�फ 1:13-14; 1 पेत्र 1:4). परमे�राने देऊ केलेली/�दलेली ही प्र�त�ा ‘अ�भवचन’ आहे, जे �व�ासीं�या अं �तम उद्धाराचे
अं �तम चरण आहे. पाहा योहान 6:37-40; 10:27-29; 17:11-12; रोम 5:9-10; 8:28-39.
*
1:23 पौल �कती गां �भयार्ने बोलतो आहे ते पाहा. सुवातेर्ची क��तर् व नां वलौ�कक ही �या�याकरता सवार्त जा�त �चं तेची बाब
होती. �या�वषयी तो प्रामु�याने काळजीत असे. आता या �व�श� समयी तो ते कारण �प� करतो �यामुळे �याने �यां �याकडे
ये�याचा बेत बदलला होता आ�ण योजना पुढे ढकलली होती. तो �वतः�या श�दां चा मान राखत नाही �कंवा हवेत श�द फेकत
असतो, असे मुळ�च न�हते; पण मु�य कारण हेच होते क� �याला �यां �या�वषयी गं भीर कळकळ होती, �यां �या �चं तन
े े �याला
अ�व�थ केले होते. पाहा 2:1-4.�या�या बोल�याचे ता�पयर् हेच होते क� किरं था�या चचर्ची दशा इतक� �नकृ� व खाल�या �तराची
होती क� जर तो �यां �याकडे आला असता तर �याचा अथर् ‘दुःख व पीडा’ असणार होता केवळ �यां नाच न�हे पण �याला देखील
आ�ण �यां ना दुःख व पीडा �हावी, हे पौलाला नको होते. 1 किरं 4:21.
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किरं थास ये�याचे आजवर टाळले होते.
तुम�या �व�ासा�वषयी (�यावर) तुम�यावर ह� (स�ा - अ�धकार) गाज�व�यासाठ�
आ�ही तसे किरतो असे नाही, पण आ�ही तुम�या आनं दासाठ� तुम�याबरोबर कायर् किरतो (साहा�यक �हणू न) आहोत, कारण
तु�ही �व�ासामुळेच ��थर ��थ�तत (कायम) आहा.
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2

मी असा �न�य करून चुकलो होतो क� आ�यानं तर तु�हां लोकां ना उदास करु नये.ं कारण जर मी तु�हां ला उदास केले तर
3
मा�या अं तःकरणाला प्रस� करणारा कोण असेल, केवळ तेच �यां ना मी उदास केले. हीच गो� मी तु�हां ला याकिरता �ल�हली क�
असे घडू नये ,क� मी पु�हा आलो तर �यां �यापासू न मला आनं द �मळावयास हवा आहे �यां �यापासू न दुःख �मळावे. मला तु�हां
4
सवार्ंवर या�वषयीचा भरं वसा आहे ,क� जो माझा आनं द आहे तो तु�हां सवार्ंचा आनं द आहे. मी मोठ्या दुःखाने, अं तःकरणा�या
भीषण �पडे न,े अश्रु गाळून गाळून तु�हां ला �ल�हले होते, ते तु�हां ला पीडा व दुःख �हावे �हणू न न�हे, परं त ु यासाठ� क� तु�ही माझे ते
�वशेष प्रेम ओळखू न �यावे, जे तुम�यासाठ� मा�याठायी आहे.
5*
तुम�यापैक� एखाद्यानेही जर �नराश केले आहे, तर �याने ते केवळ मलाच न�हे परं त ु कमी जा�त असे तु�हां सवार्ंनाच �नराश
6
*
7*
केलेले आहे. अशा मनु�याला बहुमताने ठरवू न �दलेली �श�ा पुरेशी आहे. हे बरेंच होईल क� �याचा अपराध �मा करून �याचे
सां �वन सुद्धा केले जावे यासाठ�, क� अशा मनु�याने आणखी जा�तच �नराशेने भरून जाऊ नये. �प्रयां नो, �या�यासाठ� अशी
8
9
वागणू कच सवोर्�म ठरील. �हणू न मी तु�हां ला हीच �वनं ती किरतो क� �याला आप�या प्रेमाचे प्रमाण द्या. कारण मी तु�हां ला
*
�ल�ह�याचे एक कारण हे देखील होते, क� तु�ही सवर् बाबतींत माझे आ�ापालन करावयास तयार आहा, �कंवा नाही या�वषयी
32

34

*

1:24 �यां नी �या�या�वषयी काही गैरसमज करून �यावा अशी पौलाची, इ�छा न�हती. तो एखादा जुलूमशहा �कंवा क्रूर सम्राट
न�हता ना तो �यां ना, �याला हवे तसे करावयास भाग पाडणार होता. �यां �या �वतः�या �व�ासामुळे ते ��थर होते, �याने �यां �यावर
आपला अ�धकार गाजव�या अशी ही गो� न�हती (13:10). तुलना 1 पेत्र 5:3.
*
2:1-4 हा 1:23.काही भा�यकार व �वद्वानां �या मते पौल 3,4 �या वचनां त �ल�हले�या �या पत्राचा उ�ेख करतो, ते 1किरं थाचे
पत्र आहे. कदा�चत ते दुसरे पत्र देखील असू शकते, जे आता हर�वलेले आहे आ�ण परमे�रा�या आ��याने �या पत्राची �नवड केली
नाही क� �याचा समावेश नवीन करारात �हावा.
*
2:5-10 जर पौल 3,4 �या वचनां त 1किरं था�या पत्राचा उ�ेख करीत असेल, तर �या माणसा�वषयी तो या वचनां त बोलतो तो 1
किरं 5:1-5यातील मनु�य असावा. पण या गो�ीचीही सं भावना आहे क� �या मनु�या�वषयीचा उ�ेख पौल करतो आहे, तो दुसराच
कोणीतरी �य�� असू शकतो; असा कोणीतरी, �याने वैय��क री�तने पौला�वरूद्ध वाईट कृ�ये ं केलेली होती. कारण जी भाषा
पौलाने येथे वापरली आहे, �यावरून हे �प� कळते. पण दो�ही मनु�य आप�याला एकच धडा �शकवतात. जे�हा एखादा कोणी
चचर्�वरूद्ध अपराध करतो आ�ण जे�हा चचर् �याला अनुशासन �शकवते, शासन करते ते�हा, जर तो आपले अपराध मा�य करून
�या�वषयी प�ा�ाप करीत असेल तर, अशा मनु�याला चचर्ने �मा करावी, �याला पु�हा आप�या सहभा�गतेत शा�मल करावे.
*
2:6 “�श�ा”- �हणजे “अनुशासन-�श�त” �हणजे मनु�याला चचर्मधू न बाहेर काढणे, �या�याबरोबर असलेली सहभा�गता समा�
करणे �कंवा अशीच काही दुसरी �श�त लावणे (तुलना 1 किरं 5:13; 2 थे�स 3:17).
*
2:7-8 चचर्�या अनुशासनाचा मु�य हेतू �हणजे, अपराध करणा�या मनु�याला अपराधाप्रत प�ा�ापापयर्ंत घेऊन येणे होय, फ�
�याला �श�ा देणे हा न�हे. ही वचने ं या गो�ीकडे �नदेर्श करतात क� �या माणसाने खरोखर प�ा�ाप केला होता, �याला �या�वषयी
दुःख वाटत होते क� �याने ते अपराध केले होते. पौल �हणतो क� �व�ासींनी या गो�ीची नोंद �यावी क� �यां नी “अनुशासन के�हा
थां बवावे आ�ण �मा करणे व सां �वन देणे के�हा प्रारं भ करावे”. पौल असे मुळ�च �हणत नाही क� �श�त व प�ा�ाप हो�यापू वीर्,
�व�ासींनी, चचर्ने �याला �मा करून �या�याप्रत कोमल �हावे. �या-�या वेळ� �व�ासी अपराध करतो, �या-�या वेळ� चचर्�या
पुढा�यां नी �या�याशी खू प कोमल व सौ�य होऊन �यवहार करावयाचा नाहीये, �कंवा खू प कडक व कठोर होऊनही �या�याशी
वागावयाचे नाहीये. चचर्म�ये �श�त आ�ण प्रेम यां ची जोड असावी.
*
2:9 “आ�ापालन करावयास तयार”- �या�याप्रत �यां नी आ�ाधारक असावे असा पौलाचा अथर् न�हता (1:24) पण �या�याद्वारे
परमे�राचे जे �नदेर्श �या�यातफेर् �दले गेले होते �यां �याप्रत. या दो�ही गो�ींत मोठा फरक आहे. काही �ख्र�ती पुढारी, “प्रथम �यां ची
आ�ा पाळली जावी” यावर जा�त भर देतात, परं त ु पौलाला सवार्ंनी, प्रथम प्रभू येशूंची आ�ा पाळावी, या�वषयीची गं भीर कळकळ
होती.
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तु�हां ला पारखावे (पडताळावे).
�या कोणाचे तु�ही जे काही �मा किरता, �याचे मी देखील �मा किरतो. कारण मी देखील जे
11 *
हेतू हाच क� सैतानाने
�मा केले आहे, ते तुम�यामुळे �ख्र�तां �या उप��थतीत �ख्र�तां �या जागी राहू न असे केले आहे.
आप�याला फसवू नये कारण आपण �या�या चातुयार्�वषयी अजाण नाहीये.
12,13
*
तसेच प्रभू ने मा�यासाठ� एक नवीन दरवाजा उघडला आहे, जेणक
े रुन मी तुम�याकडे दुस�यां दा येऊ शकलो, तरीपण माझे
*
ं झाली न�हती, �हणू न मी �नरोप घेतला आ�ण
हृदय बेचन
ै (अ�व�थ) होते, कारण माझा भाऊ तीत या�याशी माझ� भेट
*
मासेदो�नयाकडे �नघू न गेलो.
14 *
परं त ु परमे�वराची प्रशं सा असो (�हावी), जो येशूंम�ये आ�हां ला नेहमी, �वजया�या �मरवणू क�त समारं भपू वर्किर�या घेऊन
15
जात असतो, व आप�या �ानाचा पिरमल (सुगंध), आम�याद्वारे सवर्त्र पसरवीत (दरवळून टाक�त) असतो. कारण आ�ही
परमे�रासाठ�, उद्धार प्रा� करून घेणा�या आ�ण उद्धार होत नसले�या (नाश होणारे) दो�हीं प्रकार�या लोकां साठ� �ख्र�तां चे सुगंध
*
16 *
काहींसाठ� मरणाचे (मशीहा�या) �न�म�, �कंबहुना मरणाचा गं धच आ�ण काहींसाठ� जीवना�या �न�म�ाने
(सुवास) आहोत;
37

38

39

41

*

2:10 पौलाने आधीच �या माणसाला �मा केलेली होती �याने वैय��किर�या �याला दुख�वले होते. आता असे झाले होते क� �या
माणसाने �या�वषयीचा प�ा�ाप केलेला होता �हणू न पौलाने सुद्धा �याचा अपराध, “एक छोटीशी गो� आहे” असे समजू न घे�याचा
�वचार केला. पण ही गो� अश�य वाटू शकते, जर पौल 1 किरं 5:1-5�या अपराधी मनु�याचा उ�ेख करीत असेल तर - ती काही
लहान-सहान बाब न�हती �कंवा पौलाने तसे समजू न घेतलेही नसते. परं त ु तरीही �या�या�वरूद्ध वैय��क री�तने केलेला अपराध
आनं दाने �मा करावयास पौल तयार होता. अशा प्रकार�या �मा�शलते�वषयी पाहा - म� 6:12,14,15; 18:21-35; इ�फ 4:32; कल
3:13.पौलाला ठाऊक होते क� परमे�राचे डोळे /दृ�� �या�याकडे लागलेले होते; �याने इतरां ना जेवढे/जे �मा केले होते �यां हून
�कतीतरी मोठे -�वशाल �मादान �ख्र�तां नी �याला �दलेले होते.
*
2:11 शैतानाचा हेतू हाच असतो क� “कसे �याने �व�ासींचे जीवन न� करून टाकावे, चचर् उ�व�त व �वराण करून टाकावे
आ�ण �ख्र�तां �या नां वाचा अपमान करावा” सैतानाकडे हे कायर् �सद्ध (पू णर्) कर�यासाठ� अनेक कट व योजना असतात. सवर्प्रथम
तो �व�ासींना अपराध करावयास प्रवृ� करतो, उभारी देतो, मग गो�ी अशा काही रचतो आ�ण �सद्धीस नेतो क� �व�ासींनी �मा
प्रा� करून घे�या�या लालसेन,े तळमळ करीत , जीवन जगत राहावे; �कंवा जर �यां नी प�ा�ाप देखील केलेला नसेल तरी सैतान
चचर्ला �यां ना सामावू न घे�यास भाग पाडतो. चचर्ची त्रासदायक व माथे�फरू सद�यां द्वारे (1-2) तो चचर्ची शां �त व �यव�था भं ग व
न� कर�याचे अथक श्रम घेत असतो. तो चचर्�या सद�यां ना अपराधां �वषयी एकतर खू पच सौ�य, नाहीतर खू पच कठोरतेने
वागावयास लावतो. सैतानावरचे नोट्स - 1 इ�त 21:1; म� 4:1; योहान 8:44.
*
2:12 “दरवाजा”- प्रे�ष 14:27; 1 किरं 16:9; कल 4:3; प्रकटी 3:8.
*
2:13 “तीत”- पौलाने तीताला किरं थास पाठ�वले होते (7:6-7) आ�ण तो �याला त्रोआस येथे भेटणार होता, पण जे�हा तीत
ठर�याप्रमाणे भेटावयास आला नाही ते�हा तो जरा अ�व�थ झाला, किरं थात ��थती कशी असेल या �वचाराने �याचे हृदय
�वचलीत झाले होते, तो साशं क होता. किरं था�या चचर्करताचे �याचे प्रेम फार गाढ होते (वचन 4) आ�ण �याची मनापासू न हीच
इ�छा होती क� �यां नी यो�य व उ�चत प्रकारे �या�या पत्रां ना प्र�तसाद द्यावा, �या�वषयी गं भीरपणे ठरवावे.
*
“मासेदो�नयाकडे ”- 1:16.
*
2:14 चचर्म�ये �कतीही सम�या अस�या, जगात �कतीही छळ असला तरीही परमे�र आप�या सेवकां ना एकानं तर एक असे
�वजयी करीत जातो, तो �या �वजयो�सवात पुढारीपण करतो, �या�याच नेत�ृ वात �व�ासी व चचर् �वजयानं तर �वजय प्रा� करीत
जाते. तुलना रोम 8:37.“नेहमी” आ�ण “यीशुंम�ये” या श�दाकडे ल� द्या. �ख्र�तां वां चून (परमे�रावाचू न) आपण �कतीही प्रय�न
करीत रा�हलो तरी आपले प्रय�न कधीही यश�वी होणार नाहीत. �ख्र�तां �या नेत�ृ वावां चून केलेले प्रय�न �यथर् ठरतात, �यां चे चीज
मुळ�च होत नसते. होय, जग आ�ण लोक जे यश �हणतात, कदा�चत ते �याला �मळे लही, पण तो ज�गक �वरूपाचा �वजय असेल,
परं त ु ल�ात ठे वा असा �वजय व असे यश, परमे�रातफेर् पुर�कृत केले जाणार नाही. पौलाने आ�ण �या�या सहकमीर्ंनी हे �ान व
�याचा ‘सुगंध’ प्र�येक �ठकाणी पसर�वला; जेथे जेथे ते गेले तेथे तेथे हा सुगंध दरवळत रा�हला, आपण येशूं�या �ानाचा सुगंध
असाच पसर�वतो काय?
*
2:15 “सुगंध (सुवां स)”- �ख्र�तां �या सेवकां नी, �ख्र�तां �या �ाना�वषयीचा सुगंध, तारण प्रा� असलेले �कंवा नसलेले, �व�ासी
आ�ण अ�व�ासी अशा सवर्प्रकार�या लोकां साठ� सारखाच पसर�वला; पिरणामी �ख्र�तां चे सेवक “एका मोहक व गोड
सुगंधासारखे” परमे�रासमोर सादर झाले. असा मनु�य �याचे/�जचे जीवन �ख्र�तां �या सुवासाने भरलेले असेल तो सुवास, प्र�येक
�ठकाणी जेथे ते जातील, पसरवीत जातील. असा मनु�य �या�याठायी �ख्र�त वास करतात, जो �ख्र�तां �वषयी बोलतो, प्रचार करतो
आ�ण �ख्र�तां ची येशूवातार् गाज�वतो, तो चारीं �दशेत �ख्र�तां �या सुगंधाने सभोवतालचे वातावरण दरवळून टाकेल, सुगं�धत करेल.
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(जणू काही) जीवनाचा पिरमल (सुगंध)! इतक� प्रचं ड जवाबदारी घे�याची लायक� कोणाची आहे तरी काय? कारण जे अनेक
*
*
लोक परमे�रा�या वचनाची भेसळ किरतात �यां �यासारखे आ�ही नाही, परं त ु अं तःकरणा�या स�चेपणाने (प्रामा�णकपणे)
*
परमे�रातफेर् , परमे�रा�या उप��थतीची जाणीव ठे वून �ख्र�तां ठायी बोलणारे आहोत.
43
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1*

आ�ही पु�हा आपली प्रशं सा (बढ़ाईखोरी) प्रारं �भली आहे काय? �कंवा इतर लोकां प्रमाणे �शफारसपत्रे,ं आ�हां ला तुम�याकडे
2*
आणावयाची आहेत �कंवा तुम�याकडू न �यावयाची आहेत काय? आम�या मनावर (अं तःकरणावर) �ल�हलेले पत्र तर प्र�य�

�व�ासींठायी कधीही दु�ाई, अपराध आ�ण ज�गक गो�ींचा दुगध
र्ं येता कामा नये, �याची गरजही नाही.
*
2:16 जे�हा �ख्र�तां ची येशूवातार् �यां �या सेवकां द्वारे गाज�वली जाते, ते�हा जे �यावर �व�ास ठे वतात �यां �यासाठ� ती येशूवातार्
जीवन घेऊन येते आ�ण जे ती मा�य करीत नाहीत, �यां �यासाठ� मृ�यू . तुलना योहान 3:36.�हणू न जे ती �वीकार करीत नाहीत,
�ख्र�तां वर �व�ास ठे व�याचे नाकारतात, �यां �यासाठ� येशूवातार् प्राणघातक-�वषदायी आ�ण �ास कोंडून मारून टाकणा�या
दुगध
र्ं ासारखी आहे, परं त ु जे येशूवातार् मा�य करतात �यां �यासाठ� ती ‘अनं त जीवन देणारी, जीवनदायक सुगंध ठरते.
*
“लायक� कोणाची आहे”- कोणताही मनु�य �वप्रय�नाने �ख्र�तां �या �ानाचा सुगंध पसर�व�या�या लायक�चा नाही, ती पात्रता
�या�याठायी नाहीच मुळ�, पण पाहा 3:5-6.एक आहे जोआप�याला तसे कर�याची लायक� देतो, समथर् करतो.
*
2:17 “भेसळ”- पौलाला ठाऊक होते क� �या चचर्त अशीही माणसे होती, जी �ख्र�त सेवक हो�याचा दावा करीत होती, पण
�यां नी �ख्र�तां चा सं देश आप�या वैय��क फायद्याकरता धुऊन टाकला, �या�यावर पाणी टाकले, ते न� केले. ग्रीक श�द ‘भेसळ’
याचा दुसरा अथर् “खेळ� करणे” �कंवा दुस�यां �या गळ� उतर�व�यासाठ� �या�याशी खेळत राहाणे; �कंवा दो�हीं अथार्ंचा समावेश
होऊ शकतो. अप्रामा�णक �यापारी �कंवा उद्योग करणारे, आप�या उ�प�ाद्वारे जा�त नफा �मळ�व�यासाठ� �यात ‘�मलावट-भेसळ’
करतात. �वतःला �ख्र�ती सेवक �हणवू न घेणारे काही लोक अगदी असेच आहेत. ते �ज�यात ‘भेसळ’ करतात ती मु�य�वेकरून
ु े �यां ना वैय��क लाभ प्रा� करता यावा,
�ख्र�तां ची येशूवातार् आहे, आ�ण �यां ची ही ‘सेवा’ यासाठ�चीच असते क� सुवातेर्मळ
काहीतरी �मळावे. 1 तीम 6:5; योहान 12:4-6; 2 पेत्र 2:15शी तुलना.
*
“स�चेपणाने”- 1:12,18,19.
*
“परमे�रा�या उप��थतीची जाणीव ठे वून”- परमे�राची दृ�� आप�यावर लागलेली आहे, याची �याला सदैव जाणीव/ आठवण
असायची आ�ण �याच दृ�ीकोनातू न, �याच ‘�ख्र�तमय प्रकाशात’ राहू न तो �ख्र�त-सेवा करीत होता, अं तःकरणा�या सा��वकतेने
जीवन जगत होता. हे ‘�ख्र�तीय �ान’ व �या�वषयीचे स�य कोणा�याही जीवनात, एक मोठा प्रभावशाली बदल (पिरवतर्न) घडवू न
आणू शकते.
*
3:1 या दो�ही प्र�नां ची उ�रे “नाही” अशीच आहेत. अनुमोदना�या �कंवा प्रशं सा-पत्रां चे काही मह�वाचे �थान नाही असे पौलाला
अ�जबात �हणावयाचे नाहीये. कधी कधी तर �याने �वतःच दुस�यां साठ� प्रशं सा पत्रे ं �ल�हली होती. (8:16-24; रोम 16:1-2; 1 किरं
16:3,10,11). पण येथे तो हेच �प� करतो आहे क� �याला अशा कोण�याही गो�ीची (पत्रां ची) गरज नाहीच मुळ�.
*
3:2-3 किरं थाचे �व�ासीं �वतःच जणू काही प्रशं सा पत्रासारखे होते. किरं थाचे �व�ासीं �वतःच पौलाने गाज�वले�या सुवातेर्चे
अनुमोदन करणारे पत्र होते. एका पत्राशी जर आपण �यां ची तुलना केली तर �यां �या�वषयी खालील गो�ी सां �गत�या जाऊ शकतात.
‘किरं थाचे �व�ासीं’ पौल व �यां �या सहकमीर्ं�या ह्रदयां वर �ल�हलेली पत्रेच
ं होती (�हणजे पौल व इतर सहकमीर् �या सवर्
गो�ीं�वषयी जागृत होते, जे परमे�राने �या�या अं तःकरणात व जीवनात केले होते, पौल व �याचे सहकमीर् �यां �यावर �वपुल प्रेम
करीत होते. 7:3) किरं थाचे �व�ासीं, पौला�या हृदयां तील “रह�यमय आ�ण गु�पत व लपलेले पत्र” न�हते, तर प्र�येक जण ते
सहजपणे वाचू शकेल (वां चता येईल) असे आ�ण �प�पणे �दसणारे (पौला�या सेवेद्वारे �यां �यात झालेला बदल, �नमार्ण झालेले
नवीन जीवन कोणीही ठळकपणे पाहू शकत होते) असे पत्र होते. किरं थाची चचर् ‘�ख्र�तां चे पत्र’ होते; (ती �ख्र�तां ची योजना होती,
�ख्र�तां नी आखले�या किरं था�या चचर्�वषयीची भ�व�याची तरतू द होती, दैवीक बेत होता, �ख्र�त येशूं�या सुवातेर्ने �यां �या
अं तःकरणात व जीवनात जे पिरवतर्न घडवू न आणले होते �या�वषयीचे ‘ते’ पत्र होते). किरं थाचे चचर् पौल व �या�या सहकमीर्ंचे पत्र
होते (�ख्र�तां नी या कायार्त �यां चा उपयोग करून घेतलेला होता. ते परमे�रा�या आ��याद्वारे उ�प�/�नमार्ण केलेले होते तुलना
योहान 3:5-8). हे पत्रलेखन �या�या हृदयात कोरलेले होते (�या�यात झालेला बदल केवळ बा�-�वरूपाचा न�हता पण तो
आं तिरक बदल होता - 5:17 ). दोघां तील �प� फरक (तफावत) दाख�व�यासाठ� पौल �यां ची तुलना �या �नयमां शी व आ�ां शी
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तु�हीच आहा, सवर् लोक ती पत्रे ं ओळखतात, लोकां ना ती कळलेली आहेत �हणू न ते ती पत्रे ं वाचतात. हे �दसतेच आहे (प्रगट),
क� तु�ही मशीहां चे पत्र आहा. आ�ही सेवकां नी शाईने न�हे, दगडी पाट्यां वर न�हे, परं त ु �जवं त परमे�रा�या आ��याने
हृदयरूपी-मां स पाट्यां वर �ल�हलेले असे तु�ही आहा.
4*
5*
�ख्र�तां ठायी परमे�रावर आ�हां ला असाच भरं वसा आहे. आ�ही �वतः यो�य व स�म आहोत असे मुळ�च नाहीये, कारण
6*
आम�या पात्रतेचा �त्रोत तर खरोखरी (उगम) परमे�रच आहे. �यानेच आ�हां ला नवीन कराराचे सेवक हो�या�या पात्रतेचे
(समथर्) केलेले आहे. श�दां चे (शा��दक) सेवक न�हे परं त ु प�वत्र आ��याचे, कारण श�द मारतो, पण आ�मा (प�वत्र आ�मा)�जवं त
करून जीवन देतो.
7*
जर मृ�यू चा तो करार �याची अ�रें दगडां वर कोरलेली होती इत�या देदी�यमान (गौरवशाली) भ�य�द�य प्रकाशाने चमकत
होती, क� �या�या प्रभावाने मोशे�या चेह�यावरचे तेज जे नाहीसे होत चालले होते, तरीही इ�त्राएली �याचा चेहरा एकटक पाहू
8
9
शकत न�हते! तर आ��याचा करार आणखी अ�धक तेज��वतेने पिरपू णर् भरलेला का नसणार? कारण जर दोषी ठर�वणारा करार
तेज��वतेने भरलेला होता, तर नी�तमान (�नदोर्ष) ठर�वणारा करार आणखी अ�धक �वशेषिर�या तेजोमय का असणार नाही?
10
न�या करारा�या भ�य (अ�द्वतीय) म�हमेने जर जु�या करारा�या म�हमेची तुलना केली गेली तर �या�यापुढे जुना करार �टकाव
करतो �या परमे�राने दगडी पाट्यां वर कोरून �द�या हो�या - पाहा �नगर् 31:18; 32:15-16.तुलना �यमर् 31:33-34; इब्री
8:10-12.आता देखील (आजही) परमे�राचे सेवक, परमे�राबरोबर अशा “अनेक पत्रां ची” �न�मर्ती (�नमार्ण काय) कर�यात
अहोरात्र गुंतलेले आहेत - लोक खरोखरीच �ख्र�तां �या सुवातेर्द्वारे (मुळे) अनं तकाळा�या - सावर्का�लक जीवनाकरता बदलत
आहेत. या पृ�वीवर यापे�ा ‘श्रे� सुवणर्संधी’ आ�ण �ख्र�तां ठायी असलेला ‘�वशेषा�धकार’ दुसरा कोणता असू शकतो काय?
*
3:3-11 या वचनां त पौल नवीन व जु�या करारातील फरक (�वरोधाभास) दशर्�वतो. जुना करार एक सेवा होती �याद्वारे
मृ�यू /मरण आणले गेले (वचन 6,7), परं त ु नवीन कराराद्वारे जीवनाचे पदार्पण (येण)े झाले (वचन 6). जुना करार दगडी पाट्यां वर
�ल�हलेला होता (�नगर् 31:18), पण नवीन करार �व�ासीं�या (लोकां �या) हृदयां वर �ल�हलेला आहे (वचन 3). जुना करार एक
अशी सेवा होती जी लोकां ना दोषी (अपराधी) ठरवीत होती, परं त ु नवीन करार तो दोषीपणा पुसून टाकतो आ�ण मनु�याला नी�तमान
करतो (वचन 9; रोम 3:19-24). जुना करार “टवटवीतपणा कमी होत जाऊन, कोमेजत जात होता” (�याची चमक �फक� होत जात
होती. वचन 11; इब्री 8:13), पण नवीन करार, ‘�थायी-शा�त’ आहे (वचन 11). थोड�यात �हटले तर, जुना कराराचा, �नयम व
आ�ा �वरूपात होता जो मनु�याचे हृदय कधीही बदलू शकत न�हता (नोट्स �नगर् 19:5-6). परं त ु नवीन करार, आप�याबरोबर ती
सेवा घेऊन येतो, जी परमे�रा�या आ��याद्वारे केली जाते, जी मनु�याला नवीन करते (वचन 3,6,8). �हणू न जरी जु�याठायी काही
गौरव (तेज) होते ,तरी न�याठायी �यां हून अ�धक तेजोमय गौरव आहे (वचन 8-11). असे वाटते क�, काही लोक किरं थातील
लोकां ना, असे बोलू न सतत त्रास देत होते क� �यां नी मोशेचे �नयम-कायदे-आ�ां चे पालन �यां नी करावयाचेच आहे (असे असावे ही
एक श�यता आहे). तुलना प्रे�ष 15:1-2.�हणू न पौल �यां ना �प� करून ठळकपणे सां गतो व समजतो,क� �याने (पौलाने)
गाज�वलेली �ख्र�तां ची येशूवातार्, �यां नी (�वरोधकां नी) पालन केले�या व प्रचार केले�या मोशे�ं या �नयमां पे�ा �कती महान आ�ण
वै�श�यपू णर् आहे.
*
3:4 पौलाला या�वषयी पू णर् खात्री होती क� परमे�र आप�या सेवेसाठ� आ�ण वर �दले�या वणर्नाप्रमाणेच �यास उपयोगात
आणीत आहे. �ख्र�तां नी �वतः �याला तसे आ�ासन �दलेले होते.
*
3:5-16 पाहा - वर वणर्न केलेले सेवाकायर् करणे, कोणाकरताही श�य नाही जोवर तो मनु�य �या �व�श� कायार्साठ� बोल�वला
(पाचारण) जात नाही आ�ण परमे�राद्वारे स�ज केला जात नाही. पौलाठायी प्रभू सेवेकरता असलेला आ�म�व�ास �या�या
�वतः�या �मतेवर अवलं बून न�हता. �याला केवळ ठाऊकच न�हते, तर पू णर् शा�ती होती क� केवळ परमे�रच �याला प्रभू
सेवेकरता बल देतो आ�ण �दलेले कायर् श�य करतो (1 किरं 15:10; कल 1:29;पाहा योहान 15:5).
*
3:6 �या प्र�येकाला परमे�र आप�या सेवेसाठ� पाठ�वतो, �याने असा आ�म�व�ास बाळगावा आ�ण ते श�य आहे, क� परमे�र
�यां �याकडू न ती सेवा (श�य) होऊ देईल. नवीन करारावरचे नोट्स - म� 26:28; �यमर् 31:31-34; इब्री 8:6-13.ग्रीक श�दाचे येथे
�दलेले “पत्र” हे भाषां तर वचन 2,3 मध�या श�दां सारखे नाही; कारण �याचा अथर् पू णर्तः बदललेला आहे. “पत्र” या श�दाचा उ�ेख
जु�या करारासाठ� केलेला आहे, �यां त कायदे, �नयम आ�ण री�त-�वधींचा समावेश आहे. जु�या कराराने मरण आणले कारण
कोणीही �याचे पालन कधीही पू णर्पणे करू शकला न�हता आ�ण �हणू न मनु�याला हा करार मरणदं डास पात्र ठरवू न �याला दोषी
ठर�वणे �या�य समजत होता. (रोम 7:9-11; गल 3:10पाहा रोम 3:19-20; 4:15; 5:20; 8:3). पण या उलट नवीन करार
परमे�रा�या आ��याद्वारे जीवन घेऊन येतो.
*
3:7 “मोशे�या चेह�यावरचे तेज”- पहा �नगर् 34:29-35.

8

11

धरूच (�टकूच) शकत नाही. कारण जे�हा तेजोमयाची चमक कमी होत जात होती, तर जो ��थर व कायम राहील तो आणखी
अ�धक तेजाने का नाही चकाकणार?
12
*
13 *
�हणू नच अशी आशा बाळगू न आ�ही �धटाईने (�हं मतीने) बोलतो,
मोशेसारखे नाही �याने आप�या चेह�यावर आ�छादन
14 *
�यां ची अ�ल शू �य (सु�)
घातलेले होते, जेणक
े रून इ�त्राएली लोकां नी कमी होत जाणारे �याचे ते तेज समा� होताना पाहू नये.
झाली आहे, आ�ण �यां चे बौ�द्धक डोळे आं धळे झा�यामुळे �यां ची बुद्धी नाहीतशी (�हास) झालेली आहे, कारण आजपयर्ंत देखील
मोशेचे �नयमशा�त्र (आ�ा, �नयम इ�या�द) वाचत असताना �यां �या मनां वर तोच पडदा पडलेला असतो, परं त ु �ख्र�तां म�ये तोच
15
16
पडदा वर उठ�वला जातो. आजपयर्ंतही जे�हा मोशेचे पु�तक वाचले जाते, ते�हा �यां �या अं तःकरणावर आ�छादन असते. पण
17 *
प्रभू तर आ�मा आहे आ�ण
�या समयी (जे�हाही) �यां चे हृदय प्रभू कडे वळे ल, �या समयी ते आ�छादन काढू न फेकले जाईल.
*
18
जेथे जेथे प्रभू चा आ�मा आहे, तेथे तेथे �व�छं दता (�वातं �य) व मोकळे पणा आहे. परं त ु आप�या सवार्ं�या उघड्या चेह�यां वर
*
प्रभू चे तेज (प्रकाश) अशा प्रकारे �दसत असते �या प्रकारे आरशात, �हणू न प्रभू द्वारे जो आ�मा आहे �या�या तेज��वते�या रूपात
आपण थोडके थोडके (अ�प अं शी) बदलत जातो.
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4
3:12 “आशा”- रोम 5:2-5; 8:23-25.या भ�व�यातील आशेने व गौरवशाली म�हमामय अपे�ेने पौलाला वतर्मानकाळ�, खू पच
�ह�मती,प्रचं ड धीट व धाडसी केलेले होते.
*
3:13 �नगर् 34:29-35 -म�हमेचे ते दृ�य पाहू न इ�त्राएली घाबरले होते. नवीन करार भय आणत नाही पण �याऐवजी तो आशा,
�ह�मत, धाडस आ�ण आनं द घेऊन येतो.
*
3:14-16 आता तो मोशे�या चेह�यावर�या आ�छादनापासू न काही आतं िरक धडे �शकवतो. वचन 14 यात तो �या लोकां �वषयी
बोलतो आहे जे अजू नही जु�या करारां अंतगर्त आहेत, �हणजे यहू दी आ�ण �यां नी यहू दी धमार्वर �व�ास ठे वला होता. �यां ची मने ं
अ�क्रयाशील व तीव्र नसणारी आहेत, �यां �या हृदयां वर आ�छादन आहे (वचन 15). अथार्त, जु�या करारात ते काय वाचतात याची
�यां ना यो�य समज नाही. (पाहा 4:3-4). येशूंनी योहाना�या सुवातेर्त, यहू द्यां साठ� जे श�द वापरले �यां ची तुलना करा - योहान
5:39-40,46,47.केवळ �ख्र�तच अं धकार व गैरसमजाचे आ�छादन काढू न फेकू शकतात आ�ण �याद्वारे लोकां ना ‘स�य�वषयीची व
परमे�रा�वषयी समज व ओळख होऊ देतात. (वचन 14,16; म� 11:27; योहान 8:12,31,32; 14:6).
*
3:17 प्रभू येशू आ�ण परमे�राचा आ�मा हे तसेच एक आहेत जसा परमे�र बाप आ�ण �यां चा पुत्र येशू हे एक आहेत (योहान
10:30; 14:9). परमे�रा�या आ��याला, ‘येशूंचा आ�मा’ असे देखील �हटले आहे. रोम 8:9यात. �त्रएक�वावर नोट्स - म�
3:16-17;
*
“�व�छं दता...मोकळे पणा”- परमे�राचा आ�मा अनेक प्रकारची मोकळ�क व �वातं �याचा आ�वाद - अनुभव व आनं द देत
असतो : �नयम व कायद्यां पासू न (रोम 7:4,6; गल 5:18), भयां पासू न (रोम 6:14,18). तुलना योहान 8:36.
*
3:18 “�दसत असते”- सवर् �व�ासीं आता, परमे�राचा म�हमा, काही अं शी (थोडके) �ख्र�तां ठायी पाहत आहेत (4:6). �हणजे
�या�वषयी �यां ना थोडी फार आतं िरक समज आहे, अं तःकरणाचे काही प्रकाशन आहे, पण तरीही आता �यां चे पाहणे,एखाद्या उणीव
असले�या सदोष आरशात पाह�यासारखेच आहे.तुलना 1 किरं 13:12.केवळ प्र�त�बं ब प्रकट होते (आढळते) सं पूणर् ‘वा�त�वक’
नाही, जे आपण सवर् �व�ासीं �या वेळ�च पाहू शकूं जे�हा �ख्र�तां ना आपण समोरासमोर पाहू . परं त ु तसे असले, तरी सवर् �व�ासीं
हळूहळू बदलत चालले आहेत. ग्रीक श�द �याचे भाषां तर “बदलणे” “रूपां तिरत होणे” आहे तो केवळ चारदां नवीन करारात
आढळतो - येथे, म� 17:2; माकर् 9:2आ�ण रोम 12:2यात �याचा �नदेर्श/अथर् असा : आं तिरक बदल/रूपां तर जे बाहृरूपाने
(बाहेरून) प्रकट होते (�दसते). �ख्र�तां �या बाबतीत ते असे आहे : बाहृरूपात झालेला बदल जो �यानुसार होता जे �ख्र�त आं तिरक
री�तने होते. परं त ु �व�ासी�या बाबतीत हा आं तिरक व बा� या दो�हीं प्रकारचा बदल आहे जो प्रथम आं तिरकिर�या घडतो व नं तर
बा�री�तने होतो, आ�ण ही ‘हळूहळू-सावकाश’ घडणारी प्र�क्रया आहे - ‘म�हमेपासू न म�हमेपयर्ंत’ तुलना �तो 84:7; नी�त 4:18.येथे
आ�ण आता, परमे�र �यां ना अ�धका�धक �ख्र�तानुरूप असे घडवीत आहे. सरतेशेवटी, �ख्र�तां �या आगमनासमयी, �व�ासीं
सं पूणर्तः �यां �यासारखे होतील (रोम 8:29; 1 योहान 3:1-2). ही प्र�क्रया कदा�चत इतक� सावकाश आहे क� �व�ासीला �व�ास
करणे कठ�ण जाईल, क� बदल घडतो आहे क� नाही, �कंवा घडतच नाहीये!! परं त ु हा बदल परमे�रा�या प्र�येक ख�या व
सा��वक लेकरासाठ� होतोच आहे, �दसो अथवा न �दसो.
*

9

1*

�हणू न �या अथीर् आम�यावर अशी दया (कृपा) झाली, क� आ�हां ला ही सेवा �मळाली �या अथीर् आ�ही पराभव मानत नाही,
पण आ�ही आपली ला�जरवाणी रह�यमय (लपलेली) कायेर्ं �यागू न टाकली आहेत. आ�ही ना चलाखीने (कपट) जगतो, ना
3*
परमे�री वचनां म�ये काही भेसळ करतो परं त ु वचन '�नभेर्ळ' असेच सवार्ंसमोर सादर करतो. आ�ण आ�ही स�य पुढे ठे वून
ु पण ठस�वतो, पण जर आम�या सुवातेर्वर
(स�ेपणाने), परमे�रासम� (उप��थतीत) प्र�येक मनु�या�या �ववेकाठायी आपले चां गल
4
ु े च आहे; अथार्त �व�ास न ठे वणा�या �या लोकां साठ� �यां ची बु�द्ध या जगा�या ई�राने *
पडदा आहे तर तो न� होणा�या लोकां मळ
*
*
आं धळ� करून टाकली आहे, ती यासाठ�च क� मशीहा जे परमे�राचे प्र�तरूप (प्र�तमा) आहेत, �या �ख्र�तां �या तेजोमय
*
* 5*
(प्रकाशमय) वातेर्चा प्रकाश �यां �यावर चमकू नये . कारण आ�ही आपला न�हे तर येशू �ख्र�तां चा सं देश देतो क� ते प्रभू आहेत.
6*
तसेच आ�ही आप�या�वषयी घो�षत (सां गतो) किरतो क� आ�ही येशू �ख्र�तां प्री�यथर् तुमचे सेवक आहोत. कारण परमे�र आहे
2*
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*

4:1 नवीन करारां तगर्त परमे�रा�या सवर् सेवकां ना अशी प्रभू -सेवा �मळालेली आहे जी म�हमेने थबथबलेली व सं पूणर्तः पुरेपूर
अशी आहे, आ�ण जी मोशे�या सेवेपे�ा (याजकपणा) �कतीतरी श्रे� आहे (3:9). परमे�राचे सेवक �नयम व कायद्यां चे सेवक
नाहीत जे दोषी ठर�वतात, परं त ु ते परमे�रा�या कृपेचे (व अनुग्रहाचे) सेवक आहेत जी �यां चे तारण करते, �यां ची सुटका करते,
�यां ना अपराधी ठरवीत नाही. �यां नी ही सेवा प्रभू �या कृपेद्वारे प्रा� केली आहे, आप�या वैय��क गुणव�े�या बळावर नाही. (1
किरं 15:10; 1 तीम 1:13-14). याच कारणा�तव पौल �हणतो क� �कतीही सम�या, धोके आ�ण अडचणींना सामोरे जावे लागले
तरी तो �नराश हो�यास नकारच देईल. (वचन 16. तुलना 1 किरं 15:58; लू क 18:1).
*
4:2 हा 1:12; 2:17.पौल आप�या एका�मते�वषयी आ�ण प्रामा�णकते�वषयी भर देत रा�हला कारण, किरं था�या काही लोकां नी ते
अमा�य केले होते; �याला ही गो� ठाऊक होती क� जर किरं थातील चचर्ने �या�या प्रे�षतपणा�वषयी असलेला �यां चा �व�ास
गमा�वला तर �यां चे �कती मोठे नुकसान होईल.
*
4:3 हा 3:14-16.येथे पौल फ� यहू दी अ�व�ासी�वषयीच बोलत नाहीये पण प्र�येक देशात जे लोक �ख्र�तां वर �व�ास ठे वत
नाहीत, �या�या�वषयी देखील बोलतो आहे.
*
4:4 “या जगा�या ई�राने”- �हणजे सैतानाने. तुलना योहान 12:31; 16:11.�याला “देव” - या सवर् कारणां साठ� �हटलेले आहे :
�याला लोकां नी फ� �या�यासाठ�चीच भ�� व उपासना केलेली हवी, ती भ�� तो �वीाकार करतो कारण तो आप�या अं धारा�या
साम्रा�यात आ�ण पिरसीमेत शासन चाल�वतो �हणू न. (इ�फ 6:12). नोट्स - सैतान 1 इ�त 21:1; म� 4:1-10; योहान 8:44.
*
“बु�द्ध ...टाकली”- �हणजे, सैतान लोकां ना परमे�राचे स�य समजू न घेणे अश�य करतो; �यां नी आतं िरक प्रकाश प्रा� करून घेऊ
नये �हणू न �यां ना �यापासू न दू र ठे वीतो. होय, ही गो�ी खरी आहे क� लोक �याला �व�छे ने तसे करावयास मदत करतात (योहान
3:19-20; 2 थे�स 2:10-11).
*
“परमे�राचे प्र�तरूप”- इब्री 1:3; �फ�ल 2:6; कल 1:15; 2:9; योहान 1:14,18; 12:45; 14:9.येशू अदृ�य परमे�राचे “दृ�य
�वरूप” आहे.
*
“�ख्र�तां �या ...मु��तवातेर्चा प्रकाश”- येशूवातार् परमे�रा�या म�हमेचे प्रकटीकरण करीत असते (दशर्�वते), तसेच ती परमे�रा�या
अ�भ�ष�ाचे अथार्त प्रभू येशूंचेही गौरव दशर्�वते (योहान 12:23).
*
“�यां �यावर चमकू नये”- याचे भाषां तर असे देखील करीता येते, “�यां ना पाहता येऊ नये” - “�यां ना �दसू नये”.
*
4:5 या पत्रात पौल, �या�या प्रे�षतपणा�या पदा�वरूद्ध होणा�या आक्रमणा�वरूद्ध आपला बचाव प� मां ड�यासाठ� �वतः�वषयी
पु�कळ काही बोलतो; परं त ु ते सवर् काही �या�या �वतःसाठ� न�हे तर �यां �यासाठ�चेच होते (नोट्स 1:12-24). �वतःला
“उद्धाराचा मागर्” असे उ�ेखून �याने �वतःचा प्रचार केला नाही. �याने मु��तवातेर्चा आ�व�कार केलेला न�हताच. �वतःला तो “मी
कोणीतरी थोर” असे समजतच न�हता, तो फ� �ख्र�तां साठ� दुस�या लोकां चा सेवक होता. (1 किरं 3:5-7; 9:19-23). �यां �यापे�ा
अ�धक अतुलनीय असा एक होता, �यां �या�वषयी �याला प्रचार करावयाचा होता - अथार्त येशू �ख्र�त, आ�ण �याच प्रभू येशूं�वषयी
घोषणा केली क� केवळ प्रभू येशू �ख्र�तच �वगर् व पृ�वीचे एकमेव प्रभू (�वामी) आहेत. तुलना लू क 2:11; रोम 10:9; 1 किरं 8:6;
12:3; प्रे�ष 2:36; �फ�ल 2:10-11.
*
4:6 पौल येथे भौ�तक प्रकाशा�या आरं भा�वषयीची तुलना (पाहा उ�प 1:1-3) आतं िरक प्रकाशाशी करतो, जी �ख्र�तां ठायी
�व�ासीं�या अं तःकरणात परमे�र चमकू देतो. परमे�र �यां चे �ान-च�ु (बौ�द्धक डोळे ) उघ�डतो, जेणक
े रून �यां नी स�याची समज
(�ान) ग्रहण (�वीकार) करून �यावी. �यापू वीर् (आधी) �यां चे अं तःकरण, इतर प्र�येकाप्रमाणे अं धारात व गोंधळले�या दशेत होते तुलना इ�फ 1:18; प्रे�ष 26:18; योहान 8:12; म� 6:22-23; 11:27; 16:17; 1 किरं 2:11-16. मनु�यां ना कळणे (समजणे) क� ते
�वतः ई�र आहेत - अशा चुक��या �शकवणीचा, �या�याशी काहीही सं बंध नाहीच मुळ�. ही �शकवण, सैतानाने उ�प� केलेला एक
भयं कर धोका आहे. मनु�य (लोक) ई�र नाहीत, ई�र होऊच शकत नाहीत, आ�ण जर ते असाच �वचार करतात क� ते देव आहेत,
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�याने �वतः �हटले, “अं धारात प्रकाश होवो”. �यानेच हा प्रकाश आम�या अं तःकरणात प्रखर चमक�वलेला आहे क� प्रभू येशूं�या
*
चेह�यावर असलेले परमे�राचे �य���व (�वभाव आ�ण चिरत्र) �कंवा �य�� वै�श�य आ�हां ला पाहता यावे.
7
*
*
आप�याजवळ हा ख�जना माती�या भां ड्यात (पात्रात) आहे या हेतूने, क� अन�यसाधारण व पराकोटीचे हे साम�यर्
8*
परमे�राचे (पासू न) आहे आ�ण आ�ही याचे �त्रोत नाही हे सवार्ंना नीटसे कळावे. आ�ही चा�हीबाजू ं नी (सगळ�कडू न) छळ सहन
9
करीत आहोत तरीही आ�ही �चरडलो नाहीत. घोटा�यात पडलो, तरी गोंधळून जाऊन मनाने खचलो (�नराश) नाही. आ�ही छळले
10
तर जातो आहोत पण पिर�या�गले (सोडू न �दले) जात नाही. खाली पाडले जातो आहोत पण न� झालो नाहीत; �या प्रकारे येशूंचा
वध झाला, �याच प्रकारे प्र�येक समयी आ�ही मारले जा�या�या धो�यात वावरत असतो, �याचे कारण हेच क� �याद्वारे येशूंचे (जे
11
�जवं त उठले) जीवन आम�या देहाद्वारे प्रगट �हावे (प्र�येक वेळ� दृ�ीस पडावे). �जवं त असतानाही आ�ही येशूंप्री�यथर् सवर्दाच
12
मरणा�या हाती सोप�वले जात असतो, यासाठ� क� येशूंचे जीवन आम�या मरणशील देहात प्रगट �हावे (होत जावे). आ�ही
*
�जवं तपणीही मरणाला तोंड देत असतो आ�ण �यामुळे तु�हां सवार्ंना आ�या��मक लाभ होत असतो .
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तर ते एका खू पच गं भीर धो�यात/गैरसमजात पडलेले आहे. आता पाहा, क� हा प्रखर प्रकाश काय आहे! स�य प्रकाशनात, परमे�र
लोकां ना समजू व कळू देतो क�, येशूं�याठायीच परमे�राचे गौरव वसलेले आहे, �या�या �वतःत नाही. (इब्री 1:3). �द�म�का�या
मागार्वरून जातां ना, पौलाला या प्रकाशनाचा अनुभव आलेला होता (प्रे�ष 9:3-9). आप�यापैक� पु�कळां ना असा उ�कं�ठत करून
छाप पाडणारा आ�ण एकाएक� /अचानक घडू न येणारा अनुभव येत नसतो, परं त ु काही हरकत नाही, कारण प्र�येक �व�ासीने
आतं िरक दृ�� आ�ण प्रकाश प्रा� केलेला आहे आ�ण �व�ासीं प्रकाशाचे सं तान आहेत, ही बाब 100% खरी आहे (योहान 12:36;
इ�फ 5:8; 1 थे�स 5:5).
*
“चेह�यावर”- तुलना 3:13.जु�या करारा�या गौरवाचे प्र�तक जे मोशे�या चेह�यावरील तेजा�या रूपात होते ते मावळत (�फके)
चालले होते, न�हे नाहीसे होत होते. प्रभू येशू �ख्र�त जे नवीन कराराचे सं �थापक आहे �यां चे गौरव कधीही मावळणार नाही �कंवा
नाहीसे होणार नाही.
*
4:7 “ख�जना”- �ख्र�त येशूंठायी असले�या परमे�री गौरवाचे �ान ओळखू न ते बाळगणे हाच सवोर्�म व श्रे�तम ख�जना आहे.
तुलना �तो 19:10; 119:72,127; नी�त 2:1-5.या�ठकाणी पौलाचा अथर् असा देखील असू शकतो : सुवातेर्ची सेवा जी �या�या
हवाली केलेली आहे, �याला सोप�वलेली आहे �या दृ�ीने सुद्धा ही एक गौरवपू णर् बाब होती (इ�फ 3:8).
*
“माती�या ...भां ड्यात”- �याला असे �हणावयाचे आहे : अश�, दुबळा मानवी �वभाव, शरीर, प्राण आ�ण �य��ंचा आ�मा ही
सवर् एखाद्या माती�या पात्रां सारखी आहेत. हा ख�जना ख�चतच अ�तशय प्रचं ड आहे, पण �या पात्रां त तो भरलेला आहे ती पात्रे ं
अ�तशय दुबर्ळ, कमजोर व अश� आ�ण तुलना�मक री�तने काहीही आकषर्ण नसणारी अशी आहेत. यावरून �दसते क�, हा
ख�जना सवार्ंना दे�याचे साम�यर् आ�ण ती सेवा यश�वी होणे श�य करू शकणारे नवीन कराराचे सेवक , या सवर्गो�ी �हणजे
थोड�यात �हटले तर परमे�राचे साम�यर् आहे - तुलना प्रे�ष 1:4-5,8.
*
4:8-12 या वचनां त पौल “माती�या भां ड्यां ची” दुबर्लता व कमजोरी दाख�वतो - अथार्त “कडक री�तने दाबू न तयार केलेले”
“पेचां त पडलेले”, “छळ झालेले” “हाणले-मारले गेलेले” “मरण समोर असलेले” असे. पण पौल एवढयावरच न थां बता
�या�याठायी कायर्शील असणारे “परमे�राचे साम�यर्” अथार्त “�चरडू न न गेलेले”, “मनाने न खचलेले”, “न� न झालेले” वगैरे
�हणतो. जर परमे�राचे साम�यर् या “माती�या भां ड्यां त” कायर् करीत रा�हले न�हते, तर ही “मातीची पात्रे”ं आपली सेवा, आपले
कायर् पू णर् करू शक�यास समथर् झाली नसती, �कंबहुंना �यां ना ते श�यच झाले नसते आ�ण ही मातीची भां डी खात्रीने लवकरच न�
झाली असती.
*
4:12 “मरणाला”- पाहा 1:8-9.पौलाने जे दुःख, त्रास, पीडा व छळ सोसला अगदी तसेच सवर् काही प्रभू येशूंनी सहन केले होते.
पौलाने �या क�ां ना तोंड �दले ते “येशूंप्री�यथर्” होते. (वचन 11) - खरोखर, ते �वतः येशू �ख्र�तां चे मरणच होते”. पौलासाठ� जणू
काही ही सततची सं कटें आ�ण सम�याच होती (11:23-27), �वमरण होते (तुलना म� 10:38-39; लू क 9:23); आ�ण फ�
�ख्र�तां साठ� जगणे (�जवं त असणे) (गल 2:20) असेच होते. वैय��क योजना आ�ण मह�वाकां �ा, �या�या �वतः�या
आवडी-�नवडी, सुख�वलास, चैन-आराम या सवार्ंचे �या�या हृदयात कोणतेही �थान न�हते, अगदी जसे �या�या �वामीं�या अथार्त
प्रभू येशूं�या हृदयात या सवर् गो�ींना काही प्राधा�य न�हते तसे. पौलाला कळले होते क� हाच जीवनाचा मागर् होता, आतं िरक जीवन
होते.ते येशूंचे जीवन होते जे �या�या जीवनात �क्रयाशील होते (वचन 11). �याप्रमाणे किरं थातील �व�ासींकरता आतं िरक जीवन
उपल�ध होऊ शकले तसेच इतरां साठ� ते होऊ शकते असाही �याचा अथर् होता (वचन 12). हा �या सवर् लोकां साठ� एक स�य
�सद्धां त आहे जे �वमरणाची इ�छा बाळगू न इतरां साठ�, आतं िरक जीवनाचा प्रवाह �हावयास, तयार असतात. पाहा योहान
12:24-26.जे अशा स�य-सैद्धां �तक जीवनासाठ� तयार नसतात, �यां ना ‘यश’ नां वाची चीज �मळू शकते, पण परमे�रा�या दृ�ीत मात्र
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13 *

कारण आम�यात तोच �व�ासाचा आ�मा आहे �या�वषयी �ल�हले आहे, ‘मी �व�ास ठे वला, �हणू न मी बोललो’ या�तव
14
आ�ही देखील �व�ास ठे वतो �हणू नच बोलतोही. कारण आ�हां ला ठाऊक आहे आ�ण कळून चुकले आहे क� �याने प्रभू येशूंना
मरणातू न �जवं त उठ�वले तोच परमे�र आ�हां लाही येशूंमधे उठवील, तो आ�हां ला तुम�याबरोबर आप�या उप��थतीत उभा राहू
15 *
देईल. सवर् काही तुम�या फायद्यासाठ�चेच आहे. जसजसा परमे�राचा अनुग्रह पु�कळ लोकां पयर्ंत पोच�वला जातो आहे,तसतसा
आभार देखील वृद्धींगत (बढती होणे) होत जातो आहे, अशा प्रकारे परमे�राचा म�हमा अपरं पार वाढत जातो.
16 *
*
हेच कारण आहे �यामुळे आ�ही हताश होऊन मनाने खचत नाही . आमचा देह कमजोर होत जातो आहे, तरीही आमचे
* 17
*
आं तिरक जीवन (मनु�य�व) प्र�येक �दवशी नवे (मजबू त) होत जाते आहे . कारण आमचा �णभराचा (��णक) अ�पसा छळ
*
* 18 *
कारण
(दुःख) आम�यासाठ� अ�यं त आव�यक आ�ण सावर्का�लक म�हमा (वैभव, आदर, अ�धकार) उ�प� करीत जातो .
आ�ही �दसणा�या (आढळणा�या) गो�ींवर न�हे, पण जे �दसत नाही �यावर आपले ल� कें�द्रत किरतो आहोत, कारण दृ�य गो�ी
��णक (अ�प समयासाठ��या) आहेत, आ�ण जे अदृ�य आहे व �दसत नाहीये ते सावर्का�लक आहे.
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ते यश नसणारच (अपयश असणार).
*
4:13-14 �तो 116:10.या सं कटां ना-धो�यां ना व सम�यां ना तोंड देत, �ख्र�तां �या सेवेसाठ� पुढे-पुढे जाणे, कोण�या कारणामुळे
पौलाला श�य झाले होते? परमे�रावर �याचा �व�ास होता, �हणू न तो शां त व ग�प राहू शकला नाही; �याला एका ‘आशीवार्�दत ध�य’ भ�व�याची खात्री होती. भ�व�यकाळ� होणारे, �व�ासींचे पुनरू�थान’ ही एक महान आशा होती जी �याला पुढे जा�यास
साहा�य करीत होती (रोम 8:23-25; 1 किरं 15:49-58).
*
4:15 पौलाचे ‘दुःख सहन’ ‘वाईट अनुभव’ हे सवर् काही �व�ासीं�या (दुस�यां �या) फायद्यां साठ�चेच होते. आ�ण तेच कर�याची
�याची इ�छा होती - कल 1:24; 1 किरं 10:33; 2 तीम 2:10.परमे�रा�या �या सेवकाची ही वृ�� व असा दृ�ीकोन आहे, �याला
यापासू न �कती मदत होईल! आ�ण दुस�यां साठ� तो �कती महान आशीवार्द असेल! पु�हा, पौलाला असलेली आभार प्रदशर्नाची
कळकळ पाहा, जी केवळ परमे�साठ�चीच आहे (�या�यासाठ�ची नाही) 1:11; 9:11-13.
*
4:16 या अ�याया�या अं तगर्त असलेले काही मह�वाचे शीषर्क (�वषय) :
*
“खचत नाही”- हताश होत नाही -वचन 1.
*
“नवे...आहे”- वचन 7-12.(आं तिरक बलवं त जीवन) जीवन प्रगट �हावे - वचन 10,11. प्र�येक �दवशी तो मरणाचा सामना करीत
होता (1 किरं 15:31), पण परमे�राने �याला दर�दवशी जीवन �दले.
*
“�णभराचा”- पौला�या सं कटां ची सुरवात �या�या पालटानं तर झाली आ�ण अनेक वषेर्ं कायम राहू न, �या�या मरणापयर्ंत रा�हली.
पण पौला�या दृ�ीने अनं तकाळातील सावर्का�लक म�हमेशी �यां ची तुलना केली तर ती सं कटे-ं छळ-सम�या “एखाद्या लहानशा
�णासारखीच” होती. हाच आपला देखील दृ��कोन असावा.
*
4:17 “छळ (दुःख)”- �याचे क� व सम�येकडे ल� द्या - वचन 8-10; 1:8; 11:23-27. पौल �यां ना “�ण भराचा” असे �हणतो!
�याचा अथर् असा आहे क� भ�व�यातील म�हमा-(वैभव-आदर व अ�धकार) यां �या तुलनेत ही सवर् सम�या व छळ काहीही नाही,
तो हलका आहे. �प्रयजनहो, तर मग आप�या जीवनातील लहान-सहान, �ु�क व कमी मह�वा�या सम�यां �वषयी आपण काय
�हणू ? आपण �वतःची क�व करून, तक्रार करीत राहू काय? मुळ�च नाही पण केवळ ते�हा जर पौलासारखी समज आपण
बाळगत असू .
*
“उ�प� करीत जातो”- �ख्र�तां साठ� सहन केलेली दुःखे, खरे पाहता, अनं तका�लक लाभासाठ�च कायर् करीत असतात, जो
�व�ासी ती सहन करीत जातो �याचा लाभच होणार असतो (भ�व�यात). �व�ासी भ�व�यात जे गौरव प्रा� करणार आहेत ते उ�प�
कर�यासाठ� हा छळ मदत करीत असतो. तुलना रोम 8:17-18,28.
*
4:18 हेच कारण होते �यामुळे पौल �यात �टकाव धरून राहू शकला; �याला सवर् गो�ी ��णक आ�ण हल�या वाट�या, �या�या
दृ�ीत �या अशा न�ह�याच �यामुळे एखाद्याने �वचलीत होऊन जावे! परं त ु जे अदृ�य आहे, �यावर आपण आपले डोळे (दृ��) कसे
कें�द्रत करू शकतो? ते श�य होते केवळ �या आतं िरक �ानामुळे (समज) जे परमे�र आप�याला देतो (वचन 6) आ�ण फ�
�व�ासाद्वारेच जे �दसत नाही (अदृ�य) ते: अथार्त प्रभू �या अनं तका�लक बाबी वा�त�वक होत जातात (इब्री 11:1). 5:7यां त पौल
हीच गो� वेग�या श�दां नी �य� करतो. आप�या भौ�तक डो�यां नी आपण जग, आपले क� आ�ण सम�या पाहू शकतो. आप�या
‘�व�ासा�या डोळयां नी आ�ण आतं िरक �ानाने’ आपण येशू �ख्र�तां �या चेह�याकडे ल� लावू शकतो (4:6) आ�ण अथार्तच
अनं तकाळाकडे ही, आ�ण आपली दृ�� अदृ�य गो�ींकडे व अनं तका�लक गो�ींकडे लावू न जे�हा आपण जगत असतो, �या
आप�या पृ�वीवर�या जीवनावर �न��तच मोठा प्रभाव पाडतील.
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1*

*
*
आ�हां ला ठाऊक आहे क� आमचा तं बूरूपी हा देह, जसा उभारलेला तं बू खाली काढू न लपेटतात तसाच लपेटून ठे वला
जाईल. आप�याला परमे�राकडू न एक नवे घर (देह) �मळे ल, एक असे घर जे हातां नी बां धलेले नसणार, पण ते अनं तका�लक घर
2
*
*
असणार. या वतर्मान देहरूपी तं बूत आपण क�हतो आ�ण �व�गर्क घर (व�त्र) पिरधान (नेसणे) कर�याची लालसा उ�कंठे ने
3*
4*
बाळगतो, आपण �व�गर्क देह �न��त पिरधान करूच व आपण केवळ देहावां चून आ�मा असे असणार नाही. या देहात आपण
ु े क�हत असतो. पिरधान केलेला हा देह काढू न टाकता यावा �हणू न आ�हां ला मरावयाची इ�छा आहे असे नाही, पण
ओ�यां मळ
यासाठ� क� आ�ही हा नेसलेला देह काढू न आ�हां ला आपला नवीन देह पिरधान करावयाची तीव्र इ�छा आहे, जेणक
े रून हा
5*
मरणशील देह अमर�वाने �गळं कृत करून टाकावा. या हेतूसाठ� �याने आ�हां ला �सद्ध केले तो परमे�र आहे. �यानेच आ�हां ला
आपला प�वत्रा�मा �वसार �हणू न देऊ केला आहे.
6*
या�तव आ�ही सदैव �नभर्य असतो. आ�हां ला ठाऊक आहे क� या पृ�वीवर �जवं त आहोत तोवर आ�ही (�जवं त उठले�या)
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*

5:1-10 ता पौल अनं त अदृ�य व�तू ं पैक� काहीं�वषयी येथे बोलतो आहे - 4:18 एक अनं तका�लक घर (वचने ं 1-4), प्रभू �या
सा�न�यात �नरं तर राहणे - (वचन 8), आ�ण शेवटचा �याय व �मळणारी ब��से ं (वचन 10). या सवार्ंवर �याने आपली दृ�� कें�द्रत
केली होती.
*
5:1 “आ�हां ला ठाऊक आहे”- पौल �या�वषयी बोलतो तो �याने लावलेला अं दाज नाहीये, परमे�रा�या स�या�या प्रकाशनावर
आधारलेले ते एक �ान आहे.
*
“आमचा तं बूरूपी”- �याद्वारे पौलाला असे �हणावयाचे आहे क� आपले “भौ�तक शरीर” (वचन 4). येशूं�या आगमनापू वीर् जर
मरण आले तर, भौ�तक देह मरण पावेल (1 किरं 15:51-52). पण परमे�राकडू न आप�याला �मळणारे एक नवीन घर,
'अनं तका�लक घर' �हणजे �याचा अथर् आहे तरी काय? या अथार्�वषयी लोकां म�ये मतभेद व असहम�त आहे. कदा�चत तो '�प�याचे
घर' याकडे इशारा करतो - योहान 14:2पाहा. इब्री 11:10; 13:14; प्रकटी 21:10-27; लू क 16:9�कंवा पौला�या मते,ं पुनरू��थत
(�जवं त उठलेले) शरीर असावे, जे येशूं�या आगमनावर �व�ासींना �मळे ल (1 किरं 15:35-53). जर ‘तं बू’ आपले वतर्मान शरीर
आहे तर ‘घर’ �हणजे भ�व�यकाळातील शरीर असा अथर् होऊ शक�याची श�यता आहे, जे तं बूसारखे अ�थायी नाही.
*
5:2 “क�हतो”- पाहा रोम 8:23.तेथे �याचा अथर् “मु��तची वाट पाहत देहाची सुटका हो�यासाठ�” असलेले क�हणे आहे. तर
पौलाचा तोच अथर् येथे देखील असावा.
*
“पिरधान”- �हणजे �य���या देहावर काहीतरी घालणे �कंवा �या�या आ��याला काहीतरी नेस�वणे;
*
5:3 येथे ‘देहावां चून आ�मा’ असा याद्वारे सं केत के�यासारखे वाटतो.
*
5:4 येथे असे वाटते क� �याचा अथर् हा आहे : �व�ासी वतर्मान देहा�या सुटकेकरता क�हतो नाहीत, पण एक नवीन शरीर
पिरधान करावयाची �यां ची इ�छा असते �हणू न ते क�हतात. श�द ‘पिरधान’ आ�ण ‘मरणशील देहाला अमर�वाने �गळून टाकावे’
पौलाची ही भाषा 1 किरं 15:54प्रमाणेच आहे जेथे तो �जवं त उठले�या शरीरा�वषयी बोलतो.
*
5:5 �व�ासी परमे�रा�या हातां ची रचना/�न�मर्ती आहे, एक नवीन सृ�� (वचन 17; इ�फ 2:10). एक �वगीर्क “घर” दे�या�या
हेतूनेच �याने आप�याला �नमार्ण केले (वचन 2) अनं तका�लक घर जे �वगार्त आहे - पाहा योहान 6:39-40.“�वसार” �कंवा
“बयाणा” �कंवा “ठे व” �कंवा गॅरंटी-शा�ती”. मू ळतः �याचा अथर् आव�यक धन - सुरवातीला �दलेला मू �याचा थोडा भाग, जो पू णर्
रकमेचा एक भाग असतो; �यानं तर पुढे पू णर् रकम �दली जाते. पाहा 1:22; इ�फ 1:14.हा ‘बयाणा’ आहे, जो परमे�र प्र�येक
�व�ासीला देतो, जो दशर्�वतो क� तो �या�या सवर् प्र�त�ा व अ�भवचने ं �व�ासींकरता पू णर् करेल, आ�ण �यां ना आपला भ�व�यातील
�वगीर्क वारसा देईल. परमे�र आपले मन बदलेल असा �वचार कर�याचे आप�याला काहीही कारण नाही, तो �वचार बदलणार
नाही आ�ण आपली प्र�त�ा मागे घेणार नाही. जर �याने आप�याला, आपला �वतःचा आ�मा �दला आहे, तर भ�व�यातील
आशीवार्द व �या�वषयी�या प्र�त�ा देखील, तो पू णर् के�यावां चून राहणार नाही.
*
5:6-8 पौलाचा आ�म�व�ास आ�ण �ान परमे�रा�या प्रकाशनाचा पिरणाम होते. तुलना 1 किरं 2:9-16.या वचनात पौलाला असे
�हणावयाचे नाहीये क� जे�हा आपण या पृ�वीवर वा�त�य करीत असतो ते�हा आप�या शरीरात असतो, �या वेळ� परमे�र
आप�याबरोबर राहत नाहीत/नसतो आप�याला ठाऊक आहे क� तो सवर् �व�ासींबरोबर असतो - 13:5; म� 28:20; योहान
17:20-23.परं त ु तरीही �व�ासीं अद्यापही प्रभू बरोबर, ख�या अथार्ने नाहीत - अथार्त “�वगार्तील �या�या �नरं तर�या प�वत्र
उप��थतीत.” पौल �हणतो क� जे�हा �यां ना(ख्री�तींना) मरण येते ते�हा ते परमे�रा�या उप��थतीत ख�या अथार्ने जातात. पाहा
�फ�ल 1:23-24.तुलना लू क 23:43; योहान 17:24.

13

7*
8
येशूंबरोबर नाही. �दसत नसतानाही आ�ही फ� �व�ास ठे वूनच �जवं त आहोत. आ�ही प्रचं ड उ�साहाने भरलेले आहोत आ�ण
9*
आमची हा�दर्क इ�छा हीच आहे, क� या देहापासू न आ�ही मु� �हावे आ�ण प्रभू बरोबरच (सा�न�यात) �नरं तर रहावे. आ�ही या
10 *
देहात वास करीत असू �कंवा नसू , वै�श�यपू णर् (खास) बाब हीच आहे- ‘प्रभू ला प्रस� करणे. �याला सं त�ु � देण.े ’ आपण सगळे च
एके �दवशी प्रभू येशूं�या �याय राजासनासमोर उभे राहू व देहाने केले�या चां ग�या वाईट कृ�यां चा �हशेब आपण �यां ना देऊ.
11
*
आ�हां ला नीट कळते आ�ण पू रेपूर ठाऊक आहे क� प्रभू भयां त जगणे �हणजे नेमके काय आहे! �हणू नच आ�ही लोकां सम�
स�य सादर किरतो; आम�या अं तःकरणात दडलेला हेतू काय आहे �या�वषयी तु�हां ला व परमे�राला ठळक व �प�पणे ठाऊक
12 *
आहे. असे बोलू न आ�ही तुमची वाहवाही (प्रशं सा) �कंवा शाबासक�ची अपे�ा करीत नाहीये, पण आमची मनीषा आहे क� तु�ही
सवार्ंनी आमचा अ�भमान बाळगावा, �हणजे असे होईल क� जे हृदया�या आं तिरक गो�ींऐवजी बा� गो�ींवर अ�भमान बाळगू न
दुस�यां वर छाप पाड�यासाठ� आपले अं तःकरण �याकडे लावतात, या अशा प्रकार�या लोकां ना तु�हां ला उ�र देता यावे आ�ण हीच
13 *
जर आ�ही प्रचं ड उ�साह व आवेशाने जोशीले होतो आहोत तर ते परमे�रासाठ�च आहे, जर आमचे मन
तर आमची इ�छा आहे.
14 *
*
�ख्र�तां चे प्रेम आ�हां ला भाग पाडते , व आ�ही या गो�ी�वषयी आ��त
भानावर आहे तर �यामुळे तुमचाच फायदा आहे.
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5:7 हा 4:18.
5:9 �व�ासी परमे�रा�या उप��थतीत प्रवेश करणार आहे, आ�ण �ख्र�तां बरोबर सदैव राहणार आहे �हणू न �याचा गाढ प्रभाव
�या�या पृ�वीवरील जीवनशैलीवर पडावयासच हवा आहे. पौल �हणतो क� �याचा प्रभाव �या�या �वतः�या वैय��क जीवन
शैलीवर, जग�या�या पद्धतीवर खोलवर पडलेला आहे. तो �जवं त असो �कंवा मेलेला, सवर् व�तू ं �या/गो�ीं�या/गरजां �यावर,
ु ीच द्यावी. जे �ख्र�त
�याला फ� इतकेच हवे आहे क� �याने कोण�याही दशेत केवळ प्रभू ला प्रस� करावे, �ख्र�तां ना मात्र सं त�
ू
ू
ु
येशं ना प्रस� करतात, �यां �या जीवनाचा हेत व ल�य �वतःला सं त� कर�याचा नसतो, ते केवळ �ख्र�तां �या म�हमेसाठ� आ�ण
इतरां �या �ह�ासाठ�च �जवं त असतात. तुलना वचन 15; 1 किरं 9:19-23; 10:31.जे �व�ासीं �ख्र�तां �या प्रस�तेसाठ� जगत नाहीत,
ते खरे �ख्र�त सेवक नाहीतच.
*
5:10 रोम 14:10-12; 2:6; 1 किरं 3:13-15.�व�ासींना आप�या सवर् कायार्ं�या मोबद�यात ब��से �मळतील, जी कायेर्ं ब��से ं
�मळ�याजोगी असतील, ती �वीकारली जातील आ�ण जी कायेर्ं �ख्र�तां साठ� ब��सां यो�य नसतील, ती �वीकार केली जाणार
नाहीत.
*
5:11 “प्रभू भयां त”- पौल �हणतो आदरयु� (आदरमय) भय. पाहा रोम 3:18; उ�प 20:11; �तो 34:11-14; 111:10; नी�त
1:7.�या�या अं तःकरणात भ�व�यकाळ� येणा�या �यायाशी सं बं�धत �वचार ठळक व �प�पणे येत होते. �या�या �ख्र�तीसेवेचे हे एक
ु ल�य होते.
साम�यर्य�
*
5:12 :12-14; 3:1-3. या वचनात तो पु�हा एकदा आप�या सेवे�या �वरोधकां चा उ�ेख करतो जे किरं थात राहात होते
(11:13-15). तेथील �व�ासींनी पौलाचा अ�भमान बाळगावा असे �याला हवे होते - �हणजे हा,क� तो एक खरा व सा��वक प्रे�षत
आहे, याची �यां ना खात्री असावयास हवी होती. तो परमे�रा�या स�याचे �श�ण देणारा �श�क आहे, या�वषयी �यां �या मनात शं का
न�हे तर �न��ं ती असावी. कारण ते�हाच किरं थातील लोक खोट्या �श�कां ना प्र�यु�र (यो�य ठाम उ�र) देऊ शकतील जे केवळ
बा� गो�ींवरचा अ�भमान बाळगू न फु गत असतात.
*
5:13 पौलाचे �वरोधक �याला ‘मू खर्-वेडपट’डोके �फरलेला असे �हणत होते काय? तेथील �व�ासींना असे वाटत होते काय, क�
कधी कधी तो अ�वाभा�वकपणे आ�ण नेहमीपे�ा वेगळा वागत असे? (तुलना माकर् 3:21; प्रे�ष 26:24; 1 किरं 4:10). पौल �हणतो
क�, तो जे काही होता, �याचे वागणे �यां ना कसेही वाटत असले, तरी ते सवर् काही केवळ परमे�रासाठ� आ�ण �यां �यासाठ�चेच
होते, �या�या �वतःसाठ� न�हतेच मुळ�. तुलना योहान 2:17.
*
5:14 वचन 11 यात �याचे जे ल�य व जो हेतू होता �याहू न �कतीतरी �यापक व श्रे� असे , �या�या सेवेचे ल�य काय होते? ते
ु पणासाठ�,
आपण पाहू शकतो!!! हे कसे श�य आहे क� पौल सवर् काही (एकूण एक कायर्) परमे�रासाठ� आ�ण इतरां �या चां गल
क�याणासाठ� व �हतासाठ�च करू शकला? �प्रयजनहो, होय �याचे उ�र आप�याला रोम 5:5यां त सापडते - ‘परमे�रा�या प्रेमाचे
�ान’, �या परमे�री प्रेमाचा �या�या हृदयाला आलेला अनुभव, �याला भाग पाडणारे, एक बं धनकारक बल होते, प्रेरणा होती
�यामुळे पौल परमे�राची सेवा करावयास प्रेिरत झाला होता. (लू क 12:50शी तुलना, जेथे ग्रीक भाषेत तोच श�द उपयोगात आलेला
आहे). �ख्र�त �या�याठायी होते, जसे ते सवर्च �व�ासींत असतात, �हणू न �ख्र�तां चे प्रेम देखील �या�या अं तःकरणात वसलेले होते.
तो पू णर्पणे �ख्र�तां �या �वाधीन झालेला शरणागत होता, �हणू न तो सं पूणर्तः �ख्र�तां �या प्रेमा�याही �वाधीन झालेला होता. �ख्र�तां चे
प्रेम �हणजे �याचे �वतःचे �ख्र�तां वरील प्रेम असे नाही, पण सं पूणर् मानवजाती�वषयी असलेले �ख्र�तां ठायीचे प्रेम. तुलना 1 योहान
4:10,19.पाहा गल 2:20.
*
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*
(भारावलेले) आहोत क� ‘येशू सवार्ंसाठ� मरण पावले होते ,’ याच कारणा�तव आ�ही देखील आम�या जु�या जीवनासाठ� (जे
15 *
येशू याकिरता सवार्ंसाठ� मेले क� जे जगतात �यां नी भ�व�यकाळ� �वतःकिरता
परमे�रावाचू न होते) सं पूणर्री�तने सं पलो आहोत.
जगू नये, पण �यां �यासाठ� (येशूंसाठ�) जगावे जे लोकां साठ� मेले आ�ण पु�हा �जवं त उठले.
16 *
�हणू न यापुढे आ�ही कोणालाही शारीिरकदृ�या (ज�गक) ओळखणार नाही कारण जरी आ�ही �ख्र�तां ना दै�हकरी�तने
17 *
�हणू न �या अथीर् , �या कोणी (�याने) मशीहावर �व�ास ठे �वला आहे,
ओळखले होते, तरी यापुढे आता तसे ओळखणार नाही.
*
*
�या अथीर् तो �ख्र�तां म�ये एक नवी रचना आहे. जु�या गो�ी गुदरुन गेले�या आहेत आ�ण सवर् गो�ी न�या झा�या आहेत (नवे
18
*
*
जीवन सुरु झाले आहे). या सवर् न�या गो�ी परमे�रापासू न�या आहेत, �याने येशू �ख्र�तां द्वारे आप�याबरोबर आमचा समेट
1 01

1 05

106

107

108

“भाग पाडते”- ग्रीक श�दाचा अथर् - “धरून ठे वणे”, “�टकवू न ठे वणे”, “सोबत बां धणे”, “घट्ट दाबू न ठे वणे”, “ताबा घेण”े ,

*

“आग्रह करणे - �शफारस करणे”, “स��ने करावयास भाग पाडणे”. शं काच नाही �प्रयां नो क�, �ख्र�तां चे प्रेम हे सवर् करू शकते.
*
ु े �यां ची लायक� “मरणाचीच” होती, �यां �यासाठ�
“येशू ...होते”- अथार्त सवर् माणसां साठ�, (आप�यासाठ�). �यां �या अपराधां मळ
मानवजात ‘मरण’ हीच यो�य �श�ा होती. ते �यां �याजागी मरण पावले (वचन 19; योहान 1:29; 3:16; 1 तीम 2:6; इब्री 2:9; 1 पेत्र
3:18; 1 योहान 2:2). �हणू न परमे�रा�या दृ�ीने सवर् मरण पावले �या वेळ� �ख्र�त मरण पावले �हणजे जे काही
मानवजाती�याऐवजी �या�या प्र�त�नधीबरोबर ख्री�त घडले ते जणू कां ही मानवजा�तबरोबर घडले होते. पण याचा अथर् असा होत
नाही क� सवार्ंचेच तारण झाले आहे. �ख्र�त �यां �यासाठ� मरण पावले केवळ या कारणामुळे लोक उद्धार प्रा� करू शकत नाहीत �यां नी परमे�राशी मेळ करावयाचाच आहे (वचन 20). �यां नी प�ा�ाप करून �ख्र�तां वर �व�ास करावयाचाच आहे (लू क 13:3;
योहान 3:36; 8:24; प्रे�ष 17:30). �ख्र�तां �या मरणात �यां चा बा���मा �हावयास हवा आहे (रोम 6:3). तसे नस�यास, उद्धार
कोणासाठ�ही उपल�ध नाहीये. �ख्र�तां चे मरण परमे�राला, ‘मनु�य अपराधां ची �मा करणे’ श�य करते, परं त ु फ� ते लोक जे
�ख्र�तां �याद्वारे परमे�राकडे येतात/वळतात, केवळ �यां नाच उद्धार प्रा� होतो. दुसरे सं भा�य भाषां तर जे “सवार्ंसाठ� मरण पावले”
या श�दां चे असू शकते ते �हणजे : �ख्र�त �या सवार्ंसाठ� मरण पावले,�यां ना परमे�वराने ‘�नवडलेले लोक’ जे �ख्र�तां ना �दले होते
(योहान 6:37; 17:6). हे भाषां तर अनेक भा�यकार व �वद्वानां नी पसं त केले आहे व ते सहमतही आहेत (परं त ु या नोट्स चा लेखक
नाही). कोणतेही भाषां तर आपण मा�य केले तरी एक गो� अगदी ठळक व �प� आहे - �ख्र�त येशूं�या मरणाचे जे सवर्
अनं तका�लक फायदे आहेत, ते फ� �यां च लोकां साठ� आहेत जे �यां �यावर �व�ास करतात; जे �यां �यावर �व�ास ठे वीत नाहीत,
�यां �यासाठ� काहीही आशा नाही.
*
5:15 येशू �ख्र�तां �या मरणाचा येथे सवार्त महान व श्रे� हेतू आहे - लोकां ना गां �भयर् कळावे व �यां नी �वकें�द्रत व �वाथीर् जीवन
शैलीपासू न मु� �हावे, �वतं त्र �हावे. पाहा - रोम 14:9.पौला�या घटनेत आपण असाच पिरणाम पाहतो (वचन 9). असाच पिरणाम
आप�या जीवनावर झाला आहे काय? जर नाही तर आपण �यां ना (येशूंना) कसे काय ओळखतो? आपला �व�ास मनापासू नचा व
�व�सनीय आहे काय? येशूं�या मरणात बा���मा होणे �हणजे �या�या पुनरू�थानातही बा���मा होणे होय. एक नवीन जीवन मागर्
असा �याचा अथर् आहे. (वचन 17; रोम 6:4-7). �वतःसाठ� जगणे हा “अं �तम �वनाश” आहे; येशूंसाठ� जगणे हा “अं �तम सवोर्�कृ�
आशीवार्द” आहे - पाहा म� 10:37-39; लू क 9:23; 14:26.
*
5:16 �ख्र�तां चा एक �व�ासी हो�यापू वीर् पौल आतं िरक समज नसणारा होता, �यामुळे तो �ख्र�तां चा व सवर् लोकां चा बाहृरूपाने
�वचार करीत होता. तुलना योहान 8:15.परं त ु जे�हा �याला �ख्र�तां �या मरणाचा अथर् कळला ते�हा �याचा उथळपणे ओळख�याचा
मागर् �बलकु ल बदलला. �यामुळे �ख्र�तां शी तो जसे नाते बाळगत होता तसाच प्र�येका�वषयी (दृ��कोन) बाळगू लागला.
*
5:17 श�द ‘�या अथीर्’ यां चा सं बंध वर�या वचनां शी आहे. �ख्र�तां �याठायी एक मनु�य नवीन सृ�� (रचना) आहे. �हणू न
नैस�गर्करी�या �याचा �ख्र�तां ना, इतरां ना आ�ण �वतःला पाह�याचा दृ��कोन प�ह�यासारखा राहणार नाही.
*
“�ख्र�तां म�ये”- पाहा योहान 17:20-21; रोम 6:3,5; 8:1; 1 किरं 1:1; 12:12-13; इ�फ 1:1,4.
*
“नवी रचना”- �हणजे आतं िरक ज�म (योहान 1:12-13; 3:3-8; तीताला 3:5; 1 पेत्र 1:23). �यां ना याचा अनुभव येतो ते
पू वीर्सारखे कधीच राहणार नाहीत. �यामुळे �वतःसाठ� जग�याचा जुना मागर् आ�ण इतरां ना व �ख्र�तां ना पाह�याचा दृ��कोन सं पतो.
जु�या क�पना, �वचार, ल�य आ�ण �सद्धां त सं पतात. नवीन स�य, नवीन श��, नवीन इ�छा, नवीन हेतू व ल�य, �यानुसार
जग�याचे साम�यर् ही सवर् �या �य���या हृदयात प्रवेश करतात. ल�पू वर्क पाहा आ�ण समजू न �या क� हे स�य केवळ
पौलासार�या माणसां साठ�च नाही तर ते �ख्र�तां ठायी असले�या “कोणासाठ�ही” आहे.
*
5:18 “परमे�रापासू न�या”- पाहा योहान 1:13; इ�फ 2:10; 4:24; याकोब 1:18.मनु�य ‘एक नवा आरं भ’ करू शकतो पण ते
�या�याठायी ‘नवीन जीवन’ �नमार्ण करू शकत नाही. हे केवळ कठ�णच न�हे तर अश�य आहे. मनु�य कोणाचीही प्रारं भीची
रचना/�न�मर्ती करू शकत नाही (उ�प 1:1).
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घडवू न आम�याशी आपला मेळ घातला, �यानेच तर आ�हां ला हे कायर् �दले क� आ�ही दुस�या लोकां चा सं बंध घडवू न �यां चा
19 *
अथार्त परमे�राने �ख्र�तां म�ये जगाबरोबर समेट (मेळ) करून घेतला आ�ण लोकां �या
परमे�राशी मेळ करून द्यावा.
20 *
�हणू नच तर
अपराधां चा दोष लोकां वर ला�वला नाही, आ�ण तोच मेळ-सं देश दे�याचे कायर् �याने आम�याकडे सोपू न �दले.
आ�ही परमे�राचे राजदू त आहोत, जणू काही आ�ही �ख्र�तां �यावतीने बोलत आहोत, “परमे�राबरोबर सं बंध नीटपणे जोडू न �या”,
21 *
कारण �यां ना (येशू) अपराधाचा �पशर्ही न�हता �याच येशूंना परमे�राने आप�यासाठ� 'अपराध' असे केले यासाठ� क� आपण
येशूं�याठायी ‘परमे�राचे स�य’ �हावे.

“समेट”- �हणजे शत्रुंतून �मत्र तयार करणे आ�ण दू र राह�याची अव�था व शत्रु�वाचे मू ळ कारण दू र करणे. अपराधाने लोकां ना
ु े परमे�राचा क्रोध �यां �यावर होता (रोम 1:18.नोट्स - गण
परमे�राचे शत्रु केले होते (रोम 5:10; कल 1:21) �यां �या अपराधां मळ
ु े �यां ला राग आला होता, �या�या�वषयी �यां ला काहीतरी यो�य असे करावयाचे
25:3; �तो 90:7-11; योहान 3:36). �या गो�ींमळ
होते. �या गो�ी �न�ताराय�या हो�या, कारण तसे के�यावां चून �याचा व लोकां चा मेळ/समेट होऊ शकत न�हता. �हणू न सवर् गो�ीं
�यव��थत कर�यासाठ� �यां ने सवर् जगा�या अपराधाचे ब�लदान �हणू न आपला पुत्रा जगात पाठ�वला. (सं बं�धत वचने ं - वचन
14ची पाहा) �ख्र�तां �याद्वारे/वतीने परमे�राने लोकां शी समेट केला, लोक व परमे�र �ख्र�तां �या साहा�याने जवळ आले सगळे एक
झाले, दुरावा सं पला - इ�फ 2:16; कल 1:20,22;ते के�यानं तर परमे�र आपले सेवक प्र�येकजागी पाठ�वतो जेणक
े रून �यां नी
सवार्ंना येशूवातार् सां गावी. �प्रयां नो “आप�याला समेट/मेळ घडवू न आण�याची हीच सेवा �दली” हा याचा खरा अथर् आहे.
*
5:19 या वचनात ‘मेळाचा तो सं देश’ आहे जो परमे�र आप�या सेवकां ना देतो क� �यां नी �याची घोषणा करावी. वचन 18 यात
पौल �हणतो ‘परमे�राने आप�याशी’ समेट केला. हे भू तकाळात घडले. येशूं�या मृ�यू द्वारे परमे�राने, “अनं तका�लक मैत्रीचा पाया”
�या�याम�ये आ�ण पृ�वीवरील लोकां म�ये घातला, जेणक
े रून पृ�वीवरील �या कोणाला ही मैत्री हवी आहे �याने परमे�राशी ‘ती’
करून �यावी. माणसां चे अपराध �यां न,े �यां �या�वरूद्ध मोजले नाही. या �वपिरत, मनु�यां चे अपराध �याने �ख्र�तां वर लादले (वचन
21; योहान 1:29; यश 53:5-6). याचा अथर् असा नाहीये क� प्र�येकाचे तारण झालेले आहे. तारणप्रा��साठ� प्र�येकाकरता मागर्
उघडा आहे हा �याचा अथर् आहे. उद्धार �मळवू न घे�यासाठ�, परमे�राने जे काही केले ते लोकां नी �वीकार करावे अथार्त �यां नी
�ख्र�तां वर भरं वसा ठे वावा. जर ते तसे करणार नाहीत तर ते न� होतील (योहान 3:16,36).
*
5:20 समेट कायार्त परमे�राचे कायर् दोन प्रकारचे आहे (1) आप�या पुत्राला �याने आम�या अपराधां साठ� मरावयास पाठ�वले,
(2) आ�ण परमे�र आप�या सेवकां ना हेच स�य प्रचार कर�यासाठ�, सगळ�कडे पाठ�वतो. परं त ु या कायार्त लोकां चाही सहभाग
�हावा - “�यां नी परमे�राबरोबर आपला �यव��थत सं बंध जोडू न �यावा”. जो समेट �ख्र�तां द्वारे, परमे�राने अगोदरच घडवू न
आणला आहे, तो ग्रहण/�वीकार करणे हा �याचा अथर् आहे. प�ा�ाप करून, �ख्र�तां �या सुवातेर्वर �व�ास ठे वणे असा
�या�यासारखाच याचाही अथर् आहे. �या कोणाला परमे�र �ख्र�त-येशूवातार् गाज�व�यासाठ� पाठ�वतो ते राजदू त आहेत.पौल
�ख्र�तां चा “राजदू त” होता. “राजदू त” तो �य�� आहे जो एखाद्याचे प्र�त�नधी�व कर�यासाठ� �ठक�ठकाणी जातो. राजदू त
�वतः�या अ�धकाराने बोलतही नाही व कायर्ही करीत नाही. �याने �याला पाठ�वले व �याने �याला जे बोलावयास सां �गतले तेच
तो बोलतो. �ख्र�त �वगार्त आहेत, पण �यां चे राजदू त या पृ�वी�या पाठ�वर �यां �या नां वाने बोल�याकरता व �यां चा सं देश
दे�याकरता राजदू तां �या भू �मकेत उपल�ध आहेत. ते �ख्र�तां चा सं देश देतात, �यां �याद्वारे �ख्र�त लोकां ना �वनं ती करतात, याचना
करतात (श�द “तू /तु�ही” हा ग्रीकभाषेत, या वचनात नाही. किरं थातील �व�ासींचा �यां ना पौल �ल�हतो आहे, �यां चा अगोदरच
परमे�राशी समेट/मेळ झालेला होता. पाहा परमे�र लोकां ना कशी �वनवणी करीतो क� �यां नी उद्धार प्रा� करून �यावा. तुलना यहे
18:30-32.
*
5:21 या�ठकाणी चार महान-श्रे� स�य आहेत. प�हले : �ख्र�त अपराधां वां चून होते (योहान 8:46; इब्री 4:15; 7:26; 1 पेत्र 2:22; 1
योहान 3:5). दुसरे : परमे�राने �यां ना अपराध असे केले - �हणजे, परमे�राने जगाचे अपराध �यां �यावर घातले, �ख्र�तां नी तो दोष
व दं ड भो�गला, सहन केला. माणसाचे प्र�येक अपराध, दु�ाई, �हं सा, भ्र�ाचार आ�ण इतर सवर् प्रकारचे अपराध येशूं�या नां वे केले,
जेणक
े रून आपले (मनु�याचे) खाते िरकामे �हावे (जरा यावर �वचार करा)!!! �तसरे : हे सवर् काही “आप�यासाठ� होते” (वचन
14; 1 पेत्र 3:18; 1 योहान 4:10). परमे�राने आपले अपराध, �ख्र�तां �या खा�यां त घातले यासाठ� क� ते ‘तुम�या-मा�या-आप�या’
खा�यां त जाऊं नयेत, आपली खाती अपराधमु� �हावीत. चौथे : परमे�राचा हेतू हाच होता क�, �ख्र�त येशूंम�ये, �व�ासीने
परमे�राचे नी�तम�व/धा�मर्कता �हावे. हा �न�तमान ठर�वले जा�याकडचा इशारा आहे (नोट्स - रोम 3:21-26) आ�ण �ख्र�तां शी
एक (जुळणे) हो�याचाही (योहान 17:20-23; रोम 6:3-8; इ�फ 1:1,4). �ख्र�त �वतःच परमे�राचे नी�तम�व आहे (1 किरं 1:30;
रोम 3:21-24; प्रे�ष 3:14). �व�ासीं �यां �याशी जुळलेले आहेत आ�ण �हणू न ते �ख्र�तां ठायी नी�तमान झाले आहेत, आ�ण आता
परमे�रासमोर, जसे �ख्र�त आहेत �व�ासीं सुद्धा (परमे�रासमोर) तसेच आहेत.
*
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*
यासाठ� क� आ�ही सवर् सहकमीर्रूपात एकत्र �मळून परमे�राचे कायर् करीत आहोत, �हणू न आ�ही असेही �नवेदन किरतो क�
2
परमे�राचा अनुग्रह �यथर् जाऊ देऊ नका. परमे�राने �हटले होते क�, “यो�य समयी मी तुझे ऐकले आ�ण मु���या �दवशी मी तुझे
साहा�य केले”. पहा, हाच तो यो�य समय आहे, आ�ाच मु��चा समय आहे!
3 **
आ�ही अशा प्रकारे जगत आहोत, क� कोण�याही बाबतीत कोणासाठ�ही अडथळा होऊ नये आ�ण इतकेच न�हे तर आम�या
4*
सेवेत कोणालाही कोणताही दोष (खोट) आढळू नये. जे सवर् काही आ�ही किरतो, �याद्वारे आ�ही प्रगट किरतो क� आ�ही
5
परमे�राचे खरे-स�े सेवक आहोत, मोठ्या धीराने, छळात, गरीबीत, सं कटात, फटके हाणले जातां ना, तुरूंगात डां बले जाताना,
6*
7
दं �यात, �लेशात, श्रम कर�यात, जागरणात, भुकेले राह�यात, प�वत्रा��याद्वारे �ानात, धीरात, कृपेत, �न�कपट प्रेमात, स�या�या
* 8*
सं देशात, परमे�रा�या साम�यार्त, उजवीडावीकडे परमे�वरी ह�यारां सह , आदर व अनादरात, यश व अपयशात, बदनामी व
9
प्र�सद्धीत, फस�वणा�यां सारखे �दसतो खरे, पण आ�ही तसे नाहीच मुळ�. अनोळखी अस�यासारखे आहोत,तरी प्र�सद्ध आहोत.
मेले�यां सारखे आहोत, पण तरीही �जवं त आहोत. �श�ा �मळणा�यां सारखे (मार खाणा�यां सारखे) आहोत, तरीही �जवे मारले जात
10
*
*
नाही; शोक करणारे �दसतो तरी सवर्दा आनं �दत राहणारे आहोत, गरीब �दसत असलो तरी सवार्ंना श्रीमं त करीत असतो, जवळ
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6:1-2 “सहकमीर्रूपात एकत्र”- 5:20; 1 किरं 3:9.परमे�राची कृपा �हणजे 5:21म�ये वणर्न केलेली कृपा. प्रभू चा अनुग्रह ‘�यथर्’
जाऊ देणे �हणजे तो ऐकणे, �या�या�वषयी मा�हती �मळ�वणे परं त ु �वीकार�यानं तरही �याचे काहीही न करणे, असा �याचा अथर्
होऊ शकतो. �याचप्रमाणे �याचा असाही अथर् होऊ शकतो क�, ते केवळ अशा प्रकारे �वीकार करणे क� �याचा जीवनावर काहीच
प्रभाव पडत नाही आ�ण �याचा पिरणाम उद्धारात पिरव�तर्त होत नाही. या मुद्यावर भर दे�यासाठ� तो यश 49:8वर भर देतो. आ�ाच
मु��तचा �दवस आहे - �ख्र�तां ठायी प्रगट झालेले कृपेचे युग.
*
6:3-10 पौल आपला सेवे�या बचाव प�ात आपले मुद्दे मां डणे कायमच ठे वतो. पाहा 1:12-14.तो �या री�तने या वचनात अ�धक
भर देतो, �यावरून �या�याठायी असलेले प�वत्र भय पाहता येते : “किरं था�या चचर्तील काही लोक �कंवा पु�कळ सुद्धा �याचा
अ�वीकार करतील, �ख्र�तां चा राजदू त �हणू न �याला अमा�य करतील आ�ण खोट्या �श�कां नी �बघड�वले�या व मनमानीपणे
भलतीकडे नेले�या मु��तवातेर्चा �वीकार करतील, हे �याचे प�वत्र भय होते.” यावरून पौल �यां �यापुढे आपले चिरत्र आ�ण
�ख्र�तां ठायी �याने सहन केलेले अनुभव प्र�तुत करतो. या वचनां वरून प्र�चती येते, �प� कळते क� पौल परमे�राचा खरा व
सा��वक सेवक होता.
*
6:3 काही लोक तेथे असे होते जे, �याची सेवा �यथर्, बेकार व बदनाम कर�या�या सतत प्रय�नात होते, न�हे �यां नी पौलाला
खाली पाड�याचा �नधार्रच केलेला होता. परं त ु इकडे पौलानेही हा ठाम �न�य केलेला होता क� तो �वतः असे होऊ देणार नाही.
*
6:4-5 तुलना 1:8; 4:8-9; 11:23-29; 1 किरं 4:9-13.मोठ्या धीराने सवर् �वरूद्ध व प्र�तकूल पिर��थतीत �टकून राहू न �यां ना �सद्ध
करावयाचे आ�ण प्रगट करावयाचे होते क� ते �वतः परमे�राचे खरे-सा��वक (सहनशील) सेवक आहेत. खोट्या �श�कां �या
जीवनाचा जीवन -आदशर् खोटा होता व जो पौल आ�ण इतर �ख्र�ती सेवकां �या जीवना�या अगदी �वरूद्ध होता किरं थ�या �ख्र�ती
लोकां नी �वतः�या डो�यां नी पाहावयास हवा होता.
*
6:6-7 पौल आप�या �वतः�या सद्गुणां �वषयी आ�ण परमे�राने जे साम�यर् �या�या सेवेत वेळोवेळ� प्रगट केले �या�वषयी
�प�ीकरण देतो. या सवर् गो�ी �या पौला�या चािर�यात हो�या, �या प्र�येक �ख्र�ती सेवकाने आप�या अं गी बाळगा�यात, आ�ण
�यासाठ� �चकाटीने प्रय�न करीत राहावेत. पौलाला �हणावयाचे आहे क� �या�या जीवनात असलेली ही आतं िरक फळें या गो�ीचे
प्रमाण होते क� तो परमे�राचा खरा सेवक आहे, एखादा लबाड व खोटा सं दे�ा नाही - तुलना म� 7:16-20.
*
6:7 “ह�यारां सह”- �याचे भाषां तर “श�त्रे”ं असेही होऊ शकते. 10:4; इ�फ 6:11-17.�याची ह�यारें धू तर्पणाची, लबाडीची,
फसवणू क�ची, कठोरपणाची, अ�याचार व �हं सेची न�हती, परं त ु नी�तम�वाची ह�यारें होती. नी�तमान परमे�राने ती �याला
सोप�वलेली आ�ण उपल�ध करून �दलेली होती आ�ण पौलाने �यां चा उपयोग नी�तम�वा�या मागार्ने केला (1:12).
*
6:8-10 लोक काहीही �हणत असले तरी �याकडे दुलर्� करून पौल आपले सेवाकायर् करतच रा�हला. �याने आपला छळ,
भावना आ�ण गरीबी यां ची पवार् केली नाही. प्र�येक पिर��थतीत तो �सद्ध करीत होता क� 5:14�या�या�वषयी स�य होते,
*
6:10 “शोक करणारे”- 2:4; 5:4; रोम 9:2-3; 7:24. या जगात, चचर्म�ये आ�ण �या�या �वतःतच, खात्रीने अशी भरपू र कारणे
आहे �यामुळे आप�याला शोक होतो, �यामुळे �ख्र�ती सेवकां नां ही अनेक शोक व दुःख भोगावी लागतात. पण दुःखी असला तरी,
*

17

*

काहीही नसले आ�ण फ�ड �दसत असलो तरी सवर् काही बाळगणारे आहोत.
11
अहो किरं थकरां नो! प्र�येक गो� (सवर् काही) आ�ही प्रामा�णकपणे सां �गतली आहे. आमचे हृदय तुम�यासाठ� सताड
*
12
उघडलेले असे आहे. आ�ही आप�या प्रेमात कोण�याही प्रकारची उणीव ठे वली नाही, पण तु�ही मात्र खू पच मोजमाप करून प्रेम
13
दशर्�वता. तु�हां ला आपली मुले ं समजू न मी तुम�याशी बोललो आहे. तु�ही देखील मोक�या व उघड अं तःकरणाने तसेच प्रेम
दाखवा.
14 *
*
�या लोकां नी मशीहां वर �व�ास ठे वला नाहीये, �यां �याबरोबर भागीदारीत कशाही री�तने जुळू नका . कारण 'नी�तम�व'
*
(यो�य करणारे) व 'अं धकारात' (अयो�य करणारे) एकता कशी �टकून राहू शकते? �कंवा प्रकाश आ�ण अं धकार एकत्र (�यां चा
15
*
�मलाफ) कसे येऊ शकतात? �ख्र�त आ�ण सैतान एकमेकां शी सहम�त कशी साधू (करु) शकतात? �कंवा �ख्र�ती आ�ण एक
1 21

1 22
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पौलाने �या�या हृदया उसळणा�या आनं दा�या झ�याचा, �या दुःखातही �याने नेहमी अनुभव घेतला - 2:3; 7:4; रोम 5:11; 14:17;
गल 5:22.
*
“गरीब”- तुलना प्रे�ष 3:6; लू क 6:20; 1 तीम 6:6-9.पौलाठायी इतक� श्रे� आतं िरक कृपादाने ं आ�ण �मता होती, क� जर �याने
�नवड केली असती तर सहज �वपुल पैसे कम�वले असते, भरपू र श्रीमं त झाला असता. पण �या येशू �ख्र�तां ना डोके टेकावयास
जागा न�हती (म� 8:20) �या येशूंचे अनुकरण करून �यां चा �श�य हो�याचे �याने पसं त केले, �नवड केली. �हणू न तो अनेकां ना
“श्रीमं त”- करू शकला, पण धन आ�ण मालम�ा यां त न�हे, तर ‘आतं िरक आशीवार्दात’ �याने लोकां ना ‘धनी’ केले. तुलना 8:9.
*
“काहीही नसले”- “सवर् काही”- तुलना �फ�ल 3:8; म� 19:27; 1 किरं 3:21-22.
*
6:11-13 “सताड उघडलेले”- �हणजे �या�यासाठ� हृदया जागा तयार करणे. �यावरून प्रेम आ�ण इतरां �वषयी काळजी दशर्�वली
जाते - 7:2-3. बहुधा �ख्र�ती लोक (मनाने) जखडलेले आ�ण अरूंद असतात. �यां ना जे हवे आ�ण �या�वषयी ते काळजी करतात,
�यासाठ�च �या�या हृदयात जागा असते. तुलना �फ�ल 2:4,21.
*
6:14-18 आता पौल हे खू पच मह�वाचे स�य पुढे मां डतो. येशू �ख्र�तां चे �व�ासीं हे “खास-�वशेष” लोक आहेत �हणू न �यां नी
�यानुसारच �वशेषरी�तने वागावयाचे आहे. तुलना अनु 7:3-6; 1 पेत्र 2:9-12; योहान 17:6-10,17-19. 14 �या वचनात तो असा एक
�सद्धां त मां डतो जो सवर् �व�ासींना, हरसमयी आ�ण सवर् �ठकाणी लागू होतो. �यां नी अ�व�ासींबरोबर कोण�याही प्रकारची
भागीदारी करू नये, जवळ�क साधू नये.
*
“भागीदारीत...नका”- दशर्�वते क� आशय हा आहे: एखाद्या सामा�य ल�यात आ�ण कायार्त खू प जवळ�क साधू न, एकत्र येऊन
कायर् करणे. पाहा अनु 22:10.�व�ासी, �ख्र�तां बरोबर भागीदार आहे (म� 11:28-29); �हणू न जे लोक �ख्र�तां ना �वीकारीत नाहीत
�यां �याबरोबर �वतःला भागीदार करावयाचे नाहीच मुळ�. खात्रीने, �याद्वारे �व�ासी व अ�व�ासी यां �यात �ववाह हो�याची मनाई
आहे; �ववाह होऊच नये. (पाहा 1 किरं 7:39; एज्रा 9:1-2; नहे�या 13:23-27; मलाखी 2:12). याचप्रमाणे जे खोटे �श�क,
�बघड�वलेली येशूवातार् गाज�वतात �कंवा जे बायबलचे मुलभू त स�य नाकारतात, �यां चीही सं गत करावयाची नाही. �यां चे
ऐकावयाचे नाही पण �हणू न पौल �व�ासींना अशा �ठकाणी काम कर�याची मनाई करतो, जेथे अ�व�ासींही काम करतात �कंवा
अ�व�ासींना आप�या कामासाठ� घेऊ नये �याला असे मुळ�च �हणावयाचे नाही. आ�ण �याचा अथर् असाही नाही क� �यां नी
अ�व�ासींशी नाते तोडू न द्यावे, ते सवर् सं पवू न टाकावे (1 किरं 5:9-10). पौल �वतःच अ�व�ासींशी सं पकर् साधायचा, �यां �याशी
नाते ं जोडायचा जेणक
े रून, �यां ना �याला �ख्र�तां साठ� �जं कता यावे (1 किरं 9:19-23तुलना म� 11:19). परं त ु या वचनात तो
अ�व�ासींशी गाढ व घट्ट सहभा�गता आ�ण सामा�य हेतूं�या पू तीर्साठ� सं गत करावयास मना करतो, कारण असे नाते बायबल�या
�सद्धां तां शी �कंवा �ख्र�तां शी तडजोड, समझोता करावयास भाग पाडू शकते. जो कोणी �व�ासी या �सद्धां ता�या �वरूद्ध कायर् करतो,
भागीदारी न कर�याचा �सद्धां त गं भीरपणे घेत नाही तो, �वतःसाठ� धोके व सम�यां ना �नमं त्रण देतो. वचन 14-16 यां त पौल पां च
प्र�न �वचारतो, हे �सद्ध कर�यासाठ� क� �व�ासींनी, अ�व�ासींशी मेळ साधणे �कती मू खर्पणाचे व चू क�चे आहे. जे लोक �या
गो�ी/बाबी, व आप�यासारखे सामा�य हेतू बाळगीत नाहीत, �यां चे ल�य वेगळे असते, �यां ना असे वागवू न घेऊ नये आ�ण गृहीत
धरू नये क�, �यां �यात ते सवर् आहे जे आपण मानतो. “�यां �यापासू न दू र होणे, वेगळे असणे (जे वाईट आहे, जे सवर् वाईट लोक
आहे) �वतःला दू र ठे वणे” ही परमे�राने आप�या लोकां ना �दलेली आ�ा ठाम आदेश आहे (वचन 17).
*
6:14 “प्रकाश”- �व�ासीं प्रकाशात आहेत, �यां ना प्रकाश �प्रय आहे, ते प्रकाशाचे सं तान आहेत (म� 5:14; योहान 3:21; 8:12;
इ�फ 5:8; 5:14; योहान 3:21; 8:12; इ�फ 5:8; 1 थे�स 5:5). अ�व�ासींची ��थती अगदी या�या उलट आहे (योहान 3:19; इ�फ
6:12; 1 योहान 2:9,11). मग अशी जाण ठे वूनही अ�व�ासींबरोबर �मळून कायर् करीत राहणे यो�य व �या�य आहे काय?
*
6:15 “सैतान”- हा श�द इब्री श�दापासू न येतो �याचा अथर् आहे - काहीही मोल नसलेले बेकार असे आ�ण दु�. �व�ासी
�ख्र�तां शी जुळलेले आहेत, अ�व�ासीं सैतानाशी (इ�फ 2:2; योहान 8:44). मग �व�ासी अ�व�ासींशी जुळून कायर् कर�याचा �वचार
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गैर�ख्र�ती यां चा काय सं बंध? परमे�राचे भवन आ�ण मू �तर् यां �यात कोणतीही तडजोड (समझोता) श�य तरी आहे काय? कारण
आ�ही जे चचर् ते सवर् परमे�राचे �जवं त भवन आहोत. जसे परमे�राने �हटलेही होते, “मी �यां �याम�ये राहेन व �यां �याम�ये चालेन
17 *
या�तव प्रभू �हणतो क� “�यां �यामधू न �नघा आ�ण वेगळे �हा आ�ण
�फरेन, मी �यां चा परमे�र होईन व ते माझे लोक होतील.’’
18
ु ीं �हाल’’ ,
ें ल
जे काही अशुद्ध आहे ते �शवू नका ते�हा मी तुमचा �वीकार करेन, मी तुमचा बाप होईन, तु�ही माझे मुलम
सवर्श��तमान प्रभू असेच �हणतो.

7

1*

मा�या �प्रयां नो, आप�याला या बहुमू�य प्र�त�ा �मळाले�या आहेत, �हणू न आपण �या सवर् गो�ींपासू न (खू प ग�ल�छ)
*
�वतःला शुद्ध करू. आपला देह व आ�मा �या अशुद्ध करू शकतात, �यां पासू न �वत:ला शुद्ध करु या. अशा प्रकारे परमे�राचे भय
बाळगू न आपण प�वत्रेकडे वाटचाल करीत राहू या.
2*
आम�यासाठ� आपली अं तःकरणे मोकळ� व उघडी असू द्या, आ�ही कोणाचेही वाईट केलेले (�चं �तले) नाहीये आ�ण कोणाला
129

�कंवा क�पना तरी कशी करू शकेल? 6:16�व�ासी परमे�राचे मं �दर/भवन आहे (1 किरं 3:16; 6:19; इ�फ 2:21-22). अ�व�ासी
एकतर खराखु�या मू तीर्ची उपासना करतो, �कंवा �या�या ‘मनातील’ मू तीर्ची आराधना करतात (इ�फ 5:5), �कंवा �वतःलाच मू �तर्
समजतो/करून घेतो. मग इतक� मोठ� तफावत आ�ण �भ�ता असले�या दोन वेगवेग�या प्रकार�या लोकां �या गटां त, कोणतीही
सहम�त �कंवा तडजोड कशी होऊ शकते? पौल जु�या करारातील काही वचनां चा उ�ेख करून परमे�राचे मं �दर/भवन
हो�या�वषयीचा आशय/अथर् सां गतो - लेवी 26:11-12; �यमर् 32:38; यहे 37:27.
*
6:17-18 या भागाचे समपर्क समापन कर�यासाठ� पौल जु�या करारातील भागां कडे वळतो. कोण�याही एका वचनाचे तो
�न��त-वचन �हणू न सं बोधन करीत नाही पण कदा�चत �या�या मनात ही वचने ं असावीत - यश 52:11-12; 2 शमु 7:14; �यमर् 31:9;
यश 43:6.जे लोक परमे�राचे “प�वत्र-�व�श�-वेगळे पणाचे वै�श�य” असलेले लोक हो�याची इ�छा बाळगतात, �यां �यापुढे पौल
�कती महान बाब मां डतो ते पाहा : असे लोक ज�गक सं गत, आमोद-प्रमोद व सुख�वलास गमावतात, �यास मुकतात खरे परं त ु
सवर्सामथीर् परमे�राची बहुमू�य सहभा�गता कमा�वतात, �मळ�वतात. पु�कळ लोक या दो�ही प्रकारां ची कामना करतात, पण ते
तसे घडणे केवळ अश�य आहे.(याकोब 4:4).
*
ु े आपण तसेच राहू नये जसे �या ऐक�यापू वीर् आपण होतो. परमे�र
7:1 परमे�रा�या महान प्र�त�ां ऐकून, �या प्र�त�ां मळ
आप�याला �याचे वचन देतो आ�ण �यां ची कृपा दाख�वतो जेणक
े रून आपण �याची आ�ा पाळावी आ�ण जसे �हावे अशी �याची
इ�छा आहे तसे प�वत्र वेगळे , केलेले, लोक �हावे. तुलना रोम 12:1-2; 1 किरं 15:58; इ�फ 4:1; कल 3:1; तीताला 2:11-14. या
वचनात �ख्र�तां चा राजदू त आप�याला सां गतो क�, आप�या जीवनात प�वत्रते�या पिरपू णर्तेचे ल�य असू ं द्यावे /ठे वावे (पाहा
13:9,11.पिरपू णर्तेवर पाहा नोट्स - म� 5:48). खात्रीने पौल आप�याला �कंवा 3/4 इतका भाग 9/10 एवढा भाग प�वत्र
राहावयास सां गणार नाही. कारण �याचा अथर् जो उरलेला भाग आहे �यात आपण अप�वत्र राहावे असे उ�ेजन �द�यासारखे ते
होईल. आपले ल�य तर हेच असावे क� येशू या पृ�वीवर राहतां ना �जतके प�वत्र होते �ततकेच �प्रयां नो, सवर् �व�ासींनी राहावे.
होय, ही गो� खरी आहे क� आपण पू णर्�वाचे अथार्त प�वत्र राह�याचे �येय बाळगणे आ�ण ते प्रा� करणे ही एकच गो� नाहीये. हे
जग आतं िरक दृ��कोनातू न पा�हले तर एक ग�ल�छ, सडलेली, घाणेरडी जागा आहे आ�ण या जगात वावरतां ना �व�ासी सहजपणे
अशुद्ध होऊ शकतो. पाहा योहान 13:10.तसेच �व�ासीठायी एक अपराधमय �वभावही आहे जो �या�यासाठ� फास/जाळे होऊ
शकतो. पाहा रोम 7:18; गल 5:16-17; 1 योहान 1:8. श�द “पू णर्�व” या गो�ीकडे इशारा करतो, क� ती एक चालू राहणारी प्र�क्रया
आहे. पू णर्�वाचे जे कायर् आता चालू आहे ते एका �णातच पू णर् होणार नाही. वचन नीट वाचा, पाहा �यात �प� �ल�हले आहे.
पू णर्�वाचे आ�ण �वतःला शुद्ध करून, परमे�रापुढे �सद्ध हो�याचे कायर् �व�ासी �वतःच करतात; ही �क्रया �यां नीच करावयाची
आहे; हा एक असा अनुभव नाहीये जो “िरकाम-टेकडे बस�याने” प्रा� होतो. तुलना 1 किरं 9:27; कल 3:5; 1 योहान 3:3.खरे आहे
क� हे कायर् आपण आप�या बलाने करू शकत नाही - रोम 8:13; गल 5:16,पाहा प�वत्रीकरणाचे नोट्स - योहान 17:17-19;‘प�वत्र’
यावर - लेवी 20:7.
*
“परमे�राचे भय”- पाहा 5:11; 1 पेत्र 1:17.‘परमे�राचे भय’ एक अ�यं त आव�यक बाब आहे, �जची भू �मका “�वतःला
प�वत्रते�या कायार्त पू णर् कर�याम�ये” मह�वाची आहे. (ईयोब 28:28; �तो 34:11-14).
*
7:2-3 हा 6:11-13.
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3
बबार्दही केलेले नाहीये; तु�हां ला दोषी ठर�व�यासाठ� मी असे बोलत नाहीये कारण मी पू वीर्च तु�हां ला सां गून चुकलो आहे क�
4
तु�ही आम�या अं तःकरणात अशा प्रकारे वसलेले आहा, क� तुम�याबरोबर जग�यामर�यासाठ� आ�ही तयार आहोत. मला
तुम�यावर �वपुल भरं वसा आहे आ�ण अ�भमानही. आ�ही सवर्प्रकार�या सं कटां त (क�ां त, छळां त) असतानाही तु�ही आ�हां ला
*
धीर �दला, आ�हां ला खुश करून आमचे सां �वन केले.
5*
जे�हा आ�ही मासेदो�नयात आलो होतो ते�हा आम�या देहां स काहीही शां �त �मळालेली न�हती, कारण चारीं बाजू ं नी आ�ही
6*
छळाने (सं कटे) वेढलेले होतो बाहेर सं घषर् होता आ�ण मनां त भय. तरीपण परमे�र जो �नराश लोकां ची �हं मत वाढ�वतो, �याने
7
तीता�या ये�याद्वारे आमची �हं मत वाढ�वली. केवळ �या�या ये�याद्वारे आ�हां ला प्रो�साहन �मळाले असे नाही, तर तुम�याकडू न जे
धैयर् व साहस �याला �मळाले �यामुळे देखील आ�ही उ�कं�ठत झालो. आम�यासाठ� असलेली तुमची लगन व ओढ, तुमची दु:खे ं
ु े माझा आनं द आणखी हमखास �द्वगु�णत
आ�ण आम�याप्रतची काळजी, या सवार्ं�वषयी खबरबात पोहच�वली, याच कारणां मळ
झाला आहे.
8*
मी जरी आप�या प�ह�या पत्राने तु�हां ला शो�कत केले होते, तरी मला �याचा प�तावा नाहीये जसा पू वीर् झाला होता. कारण
9*
मला असे आढळले क� �या पत्रामुळे तु�हां ला जो शोक झाला तो अ�पसमयाचाच होता. आता मी आनं दी आहे,पण यासाठ� नाही
क� तु�हां ला दुःख झाले, परं त ु याकिरताच क� �या शोकामुळे (पिरणामी)तुम�या अं तःकरणाचा पालट झाला. आम�यातफेर्
ु ारच होता. 10 *जो शोक परमे�रातफेर्
कोण�याही बाबतीत तुमची हा�न होऊ नये, �हणू नच तुमचा शोक हा परमे�रा�या इ�छे नस
असतो, तो अं तःकरणाचा पालट (प�ा�ाप) घेऊन येतो आ�ण �या पालटाचा पिरणाम तारण हाच आहे. असा शोक आप�या आं त
*
11 *
पाहा! या परमे�रप्रेिरत (द्वारे) शोकाने तुम�या
प�तावा (आ�म�ला�न) उ�प� करीत नसतो, परं त ु ज�गक शोक मरण घेऊन येतो.
जीवनां त �कती बदल �नमार्ण केला आहे - �हणजे प्रचं ड त�परता, अथार्त �वतःला �नदोर्ष �सद्ध कर�याची आवड, �कती रोष, �कती
भय, �कती लालसा, �कती उ�साह आ�ण दं ड दे�या�वषयीची (�याय) कळकळ व तीव्र इ�छा �नमार्ण झालेली आहे! या सवर्
बाबतींत तु�ही सवर् प्रकारे �नदोर्षी आहा हेच तु�ही �सद्ध केलेले आहे.
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7:4 “खुश करून”- यावेळ� �याला जे�हा कळले क� किरं थाचे �ख्र�ती क�ां त व छळां तही आप�या �व�ासात ठामपणे उभे
रा�हले, आ�ण �यां नी परमे�रा�या वचनाचे आ�ापालन कर�याचा सतत प्रय�न केला ते�हा पौलाला परमानं द झाला.
*
7:5 पौल, जो एक महान प्रे�षत होता, तो देखील भय व अ�व�थता, बैचेनी व सम�या आ�ण सं घषार्ंवाचू न जीवन जगत न�हता,
हे सवर् तर �या�या जीवनाचा एक भागच होती.
*
7:6 हा 1:3-4.तीताने किरं थात पौलाला भेट �दली होती, आ�ण मग मासेदो�नयात कोठे तरी तो पौलाकडे गेला होता.
*
7:8 हा 2:3-4.पौलाने पा�हले क� किरं थाची चचर् आतं िरक धो�यात होती, ते�हा �याने �यां ना एक कठोर (कडक) पत्र �ल�हले,
�या पत्रातील पौलाचा मजकूर वां चून, किरं था�या चचर्ला शोक झाला/ दुःख झाले. �याने �यां ना तीव्रपणे ते पत्र याकिरता �ल�हले
होते कारण �याचे �यां �यावर असीम प्रेम होते आ�ण “परमे�रा�या स�यावर/साठ� ते ठाम उभे रा�हलेले असे पाह�याची �याची
इ�छा होती. प्रेम अश�, दुबर्ळ, भाव�नक आ�ण भाव�ववश नसते. “एकही श�द न बोलता, कठ�ण भावना न दशर्�वता, फ�
पाहात राह�याची” प्रेमाची भू �मका नसते; �या�यावर प्रेम असते �याचा नाश होऊ नये �हणू न प्रेम चां गलेच भडकते, क्रोध �य�
करते.
*
7:9 पौला�या पत्राने �यां ना थोडका वेळ शो�कत व दुःखी केले खरे, पण �यामुळे खू पच उ�म पिरणाम उ�प� झाला - तो �हणजे
‘प�ा�ाप’. �यां नी �या पत्रा�या मजकूरा�या पिरणामी आप�या अं तःकरणाचा पालट होऊ �दला. आप�याठायी असले�या काही
वाईट गो�ी, दु�ाई सोडू न �दली. ते खोट्या मागार्पासू न मागे वळले आ�ण पु�हा एकदां , पुवीर्पे�ा �कतीतरी अ�धक पू णर् अशा
��थतीत अं तःकरणाने परमे�राकडे वळले.
*
7:10 ‘परमे�रातफेर् प्रेिरत झालेले दुःख, असे दुःख आहे जे परमे�राद्वारे उ�प� होते; एक असे दुःख जे परमे�रा�या आ��याला
शो�कत करते (इ�फ 4:30). असे दुःख �यां ना होते ते सवर् अशा गो�ी सोडू न देतात �यामुळे परमे�राला दुःख होत व ते पू णर्पणे
परमे�राकडे वळतात.
*
“ज�गक शोक”- शोक परमे�राशी सं बं�धत नाहीये, पण तो �वतःशीच सं बं�धत आहे. हा शोक (ज�गक) हो�याची अनेक कारणें
आहेत : तोटा होणे, �नराशा येण,े अपयश येण,े �वतःची इ�छा अपू णर् राहणे, एखादया पापात पकडले जाणे इ�यादी. �यामुळे चुटपू ट
लागते, मन�ताप होतो, पण खरा प�ा�ाप कधीच होत नसतो (म� 27:3-5). �या लोकां ठायी ज�गक शोक असतो ते पाप
करीत-करीत पुढे जात असतात, दु�ाई �यां �यात कायमच असते. जगाची प्र�येक गो� �या प्रकारे मृ�यू कडे घेऊन जाते, �याचप्रकारे
अशा लोकां चेही होते, हे सवर् �यां ना आतं िरक मरणाकडे नेत.े
*
7:11 पाहा परमे�री शोक आ�ण प�ा�ाप एकत्र येऊन कसे कायर् करतात. ही �वशेष गो� - 2:5-7 चा उ�ेख करते.
*
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तु�हां ला मी जे �ल�हले �याचा हेतू असा न�हताच मुळ� क� कोणी अ�याय केला व कोणावर अ�याय झाला, परं त ु याकडे ल�
13 *
यामुळे आमचे सां �वन
�दले जावे क� परमे�रा�या दृ�ीने ं तु�ही आम�याप्रत �कती गं भीर (कळकळ) आहा हे �प�पणे �दसावे;
ु े �या�या �जवाला
झाले, तसेच तीताला झालेला आनं द पाहू न आ�ही �वशेषकरून आणखी गदगद झालो, कारण तु�हां सवार्ंमळ
14
तजेला (�हरवागार टवटवीतपणा) �मळाला होता. कारण जर मी �या�यासमोर काही अ�भमान बाळगला, तर मी अ�जबात
ला�जरवाणा झालो (पाळ� आली नाही) नाही. पण �या प्रकारे आ�ही तु�हां ला सवर् गो�ीं�वषयी खरे खरे सां �गतले होते, �याच प्रकारे
15
आमचे ‘अ�भमान प्रदशर्न’ देखील तीतापुढे सुद्धा खरे ठरले. ते�हा कशा प्रकारे आदर स�मानाने तु�ही �याचा �वीकार केला याचे
16
�मरण होताच, तुम�याप्रत �याचे प्रेम आ�यं �तक उसळून येते. मी �वपुल आनं दी आहे कारण मी तुम�यावर सं पूणर् (सवर् बाबतीत
भरपू र असा) भरं वसा करू शकतो.

8

1*

*

मा�या बं धूभ�गनींनो, आता आ�ही तु�हां ला परमे�राची ती महान कृपा (अनुग्रह) जी मासेदो�नयातील चचर्वर झाली
* 2
�या�वषयी कळवू इ��छतो . प्र�येक प्रकार�या �लेशाद्वारे पारखले जाताना �यां चा आनं द भ�म झाला आ�ण भीषण दािरद्रयां त
3
�यां चे औदायर् (उदारता) �वपुलपणे वृद्धींगत झाले. �यां �या�वषयी मी सा� देतो क� �यां नी आप�या यो�यतेपे�ा �कतीतरी अ�धक
4
�दले आ�ण ते देखील आप�या मजीर्न!े हे दान दे�यासं बंधाने आ�ण प�वत्र लोकां चे साहा�य कर�यासाठ� भागीदार हो�या�वषयी
5*
आ�हां ला �यां नी वारं वार �वनं ती केली. आम�या आशेपलीकडे सवार्�धक मह�वाची गो� ही क� �यां नी प्रथम आप�या �वतःला
6*
प्रभू प्रत सम�पर्त केले आ�ण �यानं तर परमे�रा�या इ�छे स अनुसरून आम�याप्रत देखील आपले समपर्ण केले. �हणू न आ�ही
*
तीताला असा स�ा �दला क� जशी सुरवात �याने पू वीर् केली होती, �याचप्रमाणे तुम�याम�ये दानाचे हे कायर् देखील पू णर् करावे .
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*

7:12 हा 2:9.“आम�याप्रत” - �हणजे परमे�रा�या स�याप्रत देखील असा अथर् होतो; आ�ण ही पौलासाठ� एक अ�यं त गं भीर व
मह�वाची गो� होती.
*
7:13-16 ही वचने ं या गो�ीचे उदाहरण-प्रमाण आहे क� �व�ासीं कशा प्रकारे एकमेकां चे जीवन �हरवेगार करू शकतात,
अं तःकरणाला तजेला-टवटवीतपणा देऊ शकतो, एकमेकापासू न प्रो�साहन घेऊ शकतो, एकमेकाला उ�सा�हत करू शकतात,
एकमेकां ठायी व एकमेकां प्रत आनं द शोधू न �यात आनं दी होऊ शकतो. ‘आ�मे ं �जं कणा�याला’ जे�हा, अं तःकरणाचा पालट झालेले
�व�ासीं, स�य मागार्वर चालतां ना �दसतात, ते�हा ‘�यां ना’ �कती अ�भमान व �वपुल आनं द होतो, ही वचने ं ते सुद्धा दशर्�वतात.
*
8:1 हा अ�याय व पुढचा अ�याय �या लोकां �वषयीची कळकळ दशर्�वतो जे यरूशलेमेत होते अथार्त, �व�ासींचा तो गट जो
अ�यं त गरीब होता, जे अ�यं त गरजेत होते - पाहा 1 किरं 16:1-4.तेथील �था�नक बाबीं�वषयी �लहू न पौल गरजवं तां ना
दे�या�वषयीचे काही सुंदर �सद्धां त आप�याला �शकवतो.
*
“मासेदो�नयातील चचर्ने”- (�यात �फ�ल�पी व थे�सलनीका यां चाही समावेश होता) अद्भुत व �व�मयकारक पद्धतीने “दे�या�या
कृपे�वषयीचे” प्रदशर्न केले - कारण “हीच ती महान कृपा” होती जी परमे�राने �या सवर् चचर्नां देऊ केली होती (वचन 1). तेथील
�व�ासी अ�यं त गरीब होते. आ�ण �यां चा भयं कर छळ होत होता. हे सवर् असू नही, �यां नी दान �दले होते. �यां नी दान �दले कारण
�या�याठायी “�वपुल आनं द” होता. �याच आनं दाने �यां नी �दले होते. पौलाने �यां ना असे कर�यावर भर �दला न�हता. उलट
�यां नीच पौलाला कळकळ�ची �वनं ती केली होती क� �याने �यां ना दान दे�याची परवानगी द्यावी. �यां ना ठाऊक होते क� “�व�ासी
व �ख्र�त” यां ना देणे हा �वानं दाचा-सुवणर्संधीचा व �यां चा �वशेष ह� होता, ते काही दुःखदायी कायर् न�हते. जे�हा देशातील आ�ण
जगातील सवर् चचर् व �व�ासी हे स�य ओळखू न, �यानुसार करतील, ते�हा �याद्वारे सवर् चचर् आ�ण हे जग �कती आशीवार्दीत
होईल!
*
“आ�ही तु�हां ला ... इ��छतो”- अ�यं त सो�या श�दां त या भाषां तराचा लेखक तो मां ड�याचा प्रय�न करतो.
*
8:5 पौला�या अपे�ेपलीकडे �यां नी केलेले होते. केवळ दानच देऊन ते थां बले न�हते, पण मह�वाची गो� ही क�, �यां नी �वतःचे
प्रभू ं प्रत सम�पर्त केले आ�ण पू णर्पणे “परमे�रा�या सेवकां नी सां �गतलेले कोणतेही कायर् कर�यां प्रत” आपले समपर्ण केले. जे काही
�यां �याजवळ होते ते सवर् परत परमे�राला देऊन ते आनं �दत होत होते. तुलना रोम 12:1-2.
*
8:6 तीत किरं थाला गेला होता (7:6). आता पौलाने �याला पु�हा पाठ�व�याची योजना केली (वचने ं 16-18).
*
“पू णर् करावे”- असे वाटते क� किरं था�या चचर्ने �जतके दे�याचे कबू ल केले होते, ती रकम पू णर् �दली न�हती �कंवा �जतक�
रकम ते सहजपणे देऊ शकत होते ती �यां नी �दलेली न�हती. (9:5)
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7*

�हणू न जशी तु�ही प्र�येक �ेत्रां त (सवर् बाबतींत) �व�ास, वचन, �ान, सवर् प्रकारचा प्रय�नशीलपणा आ�ण आम�यावरील ते प्रेम
8
*
जे तु�ही बाळगता, तशी दाना�या या कायार्तही प्रग�त करावी. मी आ�ा �हणू न नाही , पण दुस�यां �या उ�साहावरून तुम�या
प्रेमाचा स�ेपणा पारख�यासाठ� असे सां गतो आहे.
9*
*
*
आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां ची कृपा तु�हां ला ठाऊक आहे, क� ते धनवान असू नही तुम�यासाठ� गरीब झाले यासाठ�च, क�
�यां �या गरीबीमुळे तु�ही समृद्ध �हावे.
10
या बाबी�वषयी माझा असा स�ा आहे व हे तुम�या फायद्याचे आहे, क� जे काही तु�ही मागील वषीर् आरं भ केले आ�ण जे
11 *
तर मग तुम�यासाठ� हेच उ�म आहे क� आता हे कायर् तु�ही पू णर्
कर�या�या इ�छे �वषयी देखील तु�हीच प्रथम (प�हले) होता,
करावे. आरं भी तु�ही दाख�वले�या त�परतेचा तुम�या दानाशी मेळ �हावा व तो सुद्धा तुम�या पू ं जी अनुसार (ऐपत) असावा.
12
*
कारण जेथे अं तःकरणाने जे काही (दां ड�या सं क�पाने) �दले जाते, ते ग्रहणयो�य (कबू ल) होत असते, अथार्त ‘जे तुम�याजवळ
आहे �या आधारे, कोणाजवळ काय नाहीये’ या आधारे नाहीच मुळ�.
13
14
मला असे �हणावयाचे नाही क� तुम�या दानामुळे दुस�याने सहज �चं तामु� �हावे आ�ण तु�ही उणीवा झेलीत बसावे. आता
ु याने (समृ�द्धने) �यां �या गरजा भाग�व�या जातात जेणक
या समयी तुम�या वैप�
े रून भ�व�यकाळ�, �या लोकां �या समृ�द्धने
*
15
(�वपुलता) तुम�या गरजा पू णर् �हा�यात आ�ण अशा प्रकारे समानता �हावी. जसे �ल�हले आहे क�, ‘�याने अ�धक गोळा
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8:7 1 किरं 1:5-7.
8:8 “आ�ा �हणू न नाही”- �याला ठाऊक होते क� दे�याची इ�छा ‘उ��फूतर्’ असावी, “�वयं प्रेिरत असावी; हृदयातू न आनं दाने
बाहेर आलेली असावी”. परमे�राला बळजबरीने आ�ण �वइ�छे वाचू न �दलेले आवडत नाही (9:7). प्रेमा�या आधारे, प्रेमवश
होऊन जी देणगी �दली जाते, ती परमे�राला आवडते. ‘देण’े ही �व�ासीची प्रभू प्रेमाखातर दे�या�या प्रामा�णकपणाची, सा��वकतेची
परी�ा/कसोटी आहे. ही गो� नेहमीच स�य ठरते. जो कोणी �ख्र�तां ना देत नाही, तो �या�यावर प्रेम करीत नाही, �याला काहीही
वाटत असले, �याचा काहीही �वचार असला तरी. पौलाने �यां ना आ�ा दे�याऐवजी, �या�यापुढे मासेदो�नया�या लोकां चे उदाहरण
प्र�तुत/सादर केले. वचन 9 यात तो आणखी श्रे�तम व थोर उदाहरणा�वषयी बोलतो.
*
8:9 प्रभू येशूंनी असी�मत कृपा भरभरून �दली, �यां �याठायी जी कृपा होती, �या�वये (�यां नी) दाबू न पू णर् माप भरून �दले.
प्रेमाखातर �यां नी �यां चेजवळ, जे सवर् होते, ते सवर् काही देऊन टाकले. परमे�र सवर् �व�ासींसाठ� “देणा�याचा” एक उ�म नमू ना
आहे.
*
“धनवान”- योहान 1:1-3; 17:5; कल 1:16; इब्री 1:2.
*
“गरीब”- लू क 2:7; म� 8:20; 17:27; 27:46; �फ�ल 2:6-8; यश 53:2-6. हे सवर् “तुम�यासाठ�”- �हणजे सवर् �व�ासींसाठ�.
�ख्र�तां नी आप�यावर प्रेम केले आ�ण �वतःला आप�यासाठ� देऊन टाकले, “समृद्ध �हावे” - बँकेत असलेले धन �कंवा मालम�ा
न�हे परं त ु म� 19:28-29; योहान 14:2-3; रोम 8:17; 1 किरं 3:21-23; इ�फ 1:3,7,8; 1 पेत्र 1:4; प्रकटी 21:7 यां त �द�याप्रमाणे. हे
श�य झाले फ� “�यां �या गरीबीद्वारे” - �हणजे, जर �ख्र�तां नी आपले सवर्�व देऊन, अपरा�यां �या जागी मरण सोसले नसते तर
“तारणाचे धन व सं प�ी” कोणालाही कधीही उपल�ध झाली नसती, (कोणीही ते प्रा� करू शकले नसते). या प्रेमा�या व दे�या�या
कृपे�वषयी, प्रे�षतां नी आप�या �वामींच,े प्रभू येशू �ख्र�तां �या उदाहरणाचे अनुकरण केले - 6:10; प्रे�ष 3:6; म� 19:27.आपण तसे
करतो काय?
*
8:11-12 ‘�दले जाते’ हे एखाद्याजवळ काय आहे �या प्रमाणात असावे (1 किरं 16:2). गरीब अ�धक देऊं शकत नाही, श्रीमं ताने
कमी देऊ नये.
*
8:12 “ग्रहणयो�य”- (वचन 12) - पाहा माकर् 12:41-44.
*
8:14 “समानता”- हा या वचनां चा “मु�य श�द” आहे. �व�ासींचे आपसां त प्रेमाचे श्रृणानुबंध (नाते) असावेत. जे�हा दुस�या
�व�ासींना गरज भासते ते�हा �यां नी मदत कर�याची त�परता दाखवावी. तुलना प्रे�ष 2:44-45; 4:32-35.पाहा 1 योहान
3:16-18.परत एकदा प्रभू येशू �ख्र�त हे महान उदाहरण आहेत. �यां �याकडे जे काही आहे, ते सवर् �यां नी �व�ासींशी बरोबर वाटू न
घेतले, �यां नाही �यात सहभागी केले. मग �व�ासींनी �या�याकडे जे काही आहेत तर एकमेकां शी व �ख्र�तां शी कां वाटू न घेऊ नये?
जर ते सवर् �ख्र�तां ठायी एक देह आहे तर, काहींनी गडगं ज धनी आ�ण काहींनी एकदम फ�ड (गरीब) कां असावे? �यां पक
ै �
काहींनी आव�यक नसले�या सुख�वलासासाठ� सं प�ी कां �यथर् फेकावी, आ�ण दुस�यां नी �यावाचू न �नरा�श्रत, लाचार कां
असावे? जे�हा इ�त्राएली लोक वाळवं टात होते ते�हा परमे�राने सवर् काही असे �यव��थत यो�जले होते क� तेथे समानता असावी
(वचन 15; �नगर् 16:18). परमे�र आता �व�ासींना सवर् उ�म व�तु देतो, जेणक
े रून सवार्ंजवळ भरपू र असावे - काहींनी सवर्
चां ग�या व�तू ं चा आनं द जीवनभर उपभोगावा (सवर् महागड्या व�तु) आ�ण काहींनी जीवनभर �यासाठ� उपासमार करावी यासाठ�
*
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(साठ�वले) केले �या�याजवळ खू प अ�धक रा�हले (�श�क) नाही. �याने थोडके गोळा केले, �या�यासाठ� तेवढेच पुरेसे होते
(�कंवा उणीव भासली नाही).
16
17
मी परमे�राचे आभार मानतो क� मला जशी तुम�या�वषयी �चं ता आहे, अगदी तशीच कळकळ तीताला सुद्धा आहे. �याने
आमची ही �वनं ती मा�य केली क� तो तुमची भेट घेईल, वा�त�वकता हीच आहे क� तो �वतः तुमची भेट �यावयास उ�सुक होता.
18
*
येशू-वातार् गाज�व�यासं बंधी सवर् चचेर्समधे बहुच�चर्त व प्रशं सनीय असले�या एका भावाला आ�ही �या�याबरोबर पाठवीत
19 *
दान पोहच�व�यासाठ��या प्रवासाकिरता, �याला चचर्ने नेमले आहे - एक अशी सेवा जी प्रभू चे गौरव किरते आ�ण
आहोत.
20 *
‘�वे�छादान’ लोकां पयर्ंत पोच�व�याकिरता सावध�गरी जपली जावी आ�ण
आमचे साहा�य कर�याची लालसा दशर्�वते.
21
कोणालाही आम�याकडे बोट दाख�वता येऊ नये �हणू न आ�ही ही तजवीज (�यव�था) केली आहेच. कारण आ�हां ला या
गो�ीची काळजी आहे क� तेच केले जावे जे प्रभू �या दृ�ीने आ�ण मनु�यां �याही दृ�ीने बरोबर (अचू क) आहे.
22
�या�याबरोबर आ�ही आम�या बं धूलाही पाठ�वले आहे, जो अनेकदां पारखला गेला आ�ण जो अनेक बाबतीत आवेशाने
भरलेला आहे, आ�ण आता तुम�यावर �याचा मोठा भरं वसा अस�यामुळे �याचा जोश (उ�साह) अ�धकच वाढलेला आहे;
23
तीता�वषयी जर कोणी �वचारीत असेल तर तो माझा साथी आ�ण तुम�यासाठ� माझा सहकमीर् आहे. जर प्र�न इतर भावां �वषयी
*
24
उद्भवत असेल, तर ते चचर्ंचे पाठ�वलेले आ�ण �ख्र�तां चा आदर करणारे आहेत. या�तव आपले प्रेम आ�ण तुम�या�वषयीचा
*
*
आमचा जो �वशेष अ�भमान आहे तो ‘चचर्सम�’ प्रमाणासह (�सद्ध करून) प्रगट करा.
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2

प�वत्र लोकां �या या सेवे�वषयी मी तु�हां ला �लहावे याची गरज नाहीये. कारण साहा�य कर�या�या तुम�या लालसे�वषयी
मला आधीपासू नच ठाऊक आहे. मी मासेदो�नयातील सवर् चचर्म�ये तुमची प्रशं सा करीत रा�हलो आहे, क� एका वषार्पूवीर्च तु�ही
ग्रीस�या (अखया) लोकां ना दान दे�याकिरता कसे तयार होता; खरे पाहता, तुम�या या उ�साहाने बहुतेकां ना (�व�ासींना) दान
3*
दे�यासाठ� प्रो�सा�हत केले आहे, तरीही मी या बं धूंना पाठवीत आहे क� यासं बंधाने तुम�या�वषयीचा आमचा आनं द �यथर् होऊ
न�हे. परं त ु या�वषयीची कोणतीही आ�ा नाहीये कारण ही तर प्रेमाची बाब आहे. दे�या�वषयी कधीही भर देऊ नये; जबरद�ती करू
नये. मनु�याची मालम�ा �याची �वतःची आहे, आप�या मजीर्प्रमाणे तो ती देऊ शकतो �कंवा ठे वू शकतो. परं त ु जर तो �वतःसाठ�
�वपुल ठे वून फ� थोडके देतो, तर �यात �याची �वतःची प्रचं ड हा�न होईल आ�ण �यां ची तो मदत करू शकला असता पण �याने
‘दानशू र’ होऊन केली नाही, �यामुळे ते सवर् गरीब-गरजवं त लोक दुःख व हा�न भोगतील.
*
8:18 “भावाला”- आप�याला ठाऊक नाही क� येथे हा भाऊ आ�ण वचन 22 चा भाऊ कोण होता.
*
8:19 1 किरं 16:3-4.
*
8:20-21 पाहा 12:16-18; 1 किरं 16:3.येथे एक �ानपू णर् उदाहरण आहे क� परमे�रासाठ�चे “फंड” (धन) कसे हाताळावे. �या
प्रकारे पौलाने जे यो�य ते करावयास, व इतरां ना आदशर् घेता यावा �हणू न जे दुःख सहन केले �याचप्रकारे �ख्र�ती �व�ासींनी देखील
करावे. �यां नी नेहमी ल�ात असू द्यावे क� ते ‘परमे�रा�या धनाचे’ जे काही करतात, ते मनु�यां नी पा�हले �कंवा पा�हले नाही तरी
‘परमे�र ते सवर् पाहतो’ - इब्री 4:13.
*
8:23 “�ख्र�तां चा आदर करणारे”- तुलना योहान 17:10.अनेक लोक सतत �ख्र�तां चा अनादर करीत आहेत.
*
“तुम�या�वषयीचा ...आहे”- 7:14. �या लोकां ना पौलाने सुवातेर्साठ� चचर्कडे पाठ�वले होते �या लोकां ची व �या मं डळयां चीही
�याला काळजी होती. (11:28).
*
8:24 “प्रमाणासह”- वचन 8. तुलना 1 योहान 3:17.जर आपण �ख्र�त �कंवा �यां �या सेवेसाठ� देत नाही तर काय प्रमाण आहे,
क� आपण �यां ना ओळखतो आ�ण �यां �यावर प्रेम करतो? जर आपण �यां �यावर खरोखर प्रेम करीत असू ं , तर आपण �यां �या
सेवेवरही प्रेम करू, �यां �या लोकां वरही प्रेम करू व �यां ची मदत कर�याचा प्रय�न करू.
*
9:1-2 हा 8:6-7,10,11.
*
9:3-4 हा 8:13,22-24.किरं थातील �ख्र�ती लोकां नी सुरवातीला होईल तेवढी देणगी दे�यासाठ� उ�साह व कळकळ दाख�वली
होती, पण असे वाटते क� नं तर ते दान वा�त�वकपणे गोळा कर�याबाबतीत ते �न�काळजी झालेत, आज देखील �कतीतरी �ख्र�ती
असेच आहेत (8:10-11) एखाद्या कायार्�या प्रारं भी ते भरपू र जोश-जोम व उ�साह दशर्�वतात. पण काळ लोट�यानं तर �यां चा उ�साह
थं डावतो, आ�ण प्रारं �भलेले कायर् पू णर्�वास जात नाही. �प्रयां नो हे अपिरप�वतेचे व अ�थायीपणाचे ल�ण (खू ण) आहे.
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नये. जसे मी �यां ना सां �गतलेले आहे तसेच तु�ही देखील तयारीत असावे. कारण क� जर कोणी मासेदो�नयाकर मा�याबरोबर
आला आ�ण �याने तु�हां ला तयारीत नसलेले पा�हले, तर मात्र तुम�यावर केले�या �व�ासाबाबत आ�हां ला शर�मं दे �हावे लागेल.
5*
�हणू न या बं धूने तुम�याकडे अगाऊ यावे असे मला आव�यक वाटले, आ�ण पू वीर् �या ‘�वे�छादानाची’ (�कंवा औदायर्-फळें )
तु�ही प्र�त�ा केली होती ते गोळा करून तयार ठे वा.
6*
जो मनु�य मोठ्या प्रमाणात (सढळ) पेरतो, तो मोठ्या प्रमाणात कापणी करील. जो उदार होऊन (�वशाल अं तःकरणाने) पेरतो,
7*
तो �वपुल प्रमाणात कापणी देखील करील. प्र�येकाने जसा आप�या मनात इरादा केला आहे, �याच प्रकारे दान द्यावे. कु रकु र न
8*
किरता, कोण�याही दडपणावां चून द्यावे, कारण आनं दाने व प्रस�तेने देणा�यावर परमे�र प्रेम किरतो. प्र�येक प्रकारचा अनुग्रह
परमे�र तु�हां ला �वपुलतेने देऊ शकतो, मग असे होईल क� प्र�येक समयी, सवर् काही �याची तु�हां ला गरज आहे ती पू णर् होईल
9*
आ�ण इतकेच केवळ न�हे तर प्र�येक चां ग�या (स�कृ�य) कामासाठ� तुम�याजवळ भ�म होईल. जसे �ल�हले आहे क�, ‘�याने
*

9:5 वचन 7. जे�हा द्यावयाची वेळ येते, ते�हा �व�ासींनी �वतःसाठ� �जतके हवे �ततके ठे वू नये, �यां ना देणे अपे��त आहे
�हणू न बं धन समजू न देऊ नये, ‘दे�यां तून’ पळवाट नाही ते�हा द्यावेच लागेल या भावनेने देऊ नये.
*
9:6 तुलना नी�त 11:24-25; 19:17; 22:8-9; लू क 6:38; गल 6:7.हा �सद्धां त नीट व खात्रीने ल�ात �या. �यां �याकडे परमे�राने
दे�याची सेवा सोप�वली, परं त ु �यां �याठायी गरजवं तां ना दे�याचे हृदय नाही �हणू न पिरणामी,असे न देणारे लोक,या प्रवृ�ीमुळे
आ�थर्क व आतं िरक दृ�या नेहमी गरीबच राहतील. �प्रयां नो, या �सद्धां ताची गं भीरतेने दखल �या.
*
ु करावयास जर आप�याला दान द्यावयाचे असेल तर ते देणे अं तःकरणातू न �वई�छे ने व
9:7 चन 5;8:8. परमे�राला सं त�
�वानं दाने �हावयास हवे; परमे�रावर आ�ण �या�या लोकां वर प्रेम दशर्�व�या�या �क्रयारूपात ते �हावयास हवे; ही देणा�यासाठ�
आनं दाची बाब असावी, उदास व पड�या चेह�याने केलेली �क्रया न�हे; जर आप�याठायी प्रेम आहे तर, जशी �ास घेणे ही
नैस�गर्क �क्रया आहे, तशीच “देण”े ही �क्रया नैस�गर्किर�या आप�याम�ये आपोआप येईलच.
*
9:8 दे�या�या नैस�गर्क वृ�ीने प्रस� अं तःकरणाने जे देणारे आहेत, �यां चे कधीही नुकसान होणार नाही. या�या �वपिरत जे काही
आहे तेच स�य होय. नी�त 11:24-25.परमे�राला �याच लोकां ना देणे आवडते, �यां ना गरजू �व�वासींना ‘देण’े आवडते. परमे�र या
सृ�ीचा व जगाचा शासक आ�ण राजा आहे. माणसां �या योजना आ�ण प्रक�प, जमीन, हवामानाची ��थती, अथर्�यव�था आ�ण �या
सवर् गो�ी �या मनु�याला आ�थर्कदृ�या मोडू शकतात �कंवा घडवू शकतात, �या सवर्-सवर् परमे�रा�या हातां तच आहेत.
�यां �याठायी तो प्रस� असतो �या�या क�याणासाठ� व �हतासाठ� सवर् प्र�तकूल पिर��थती अनुकूल करून ती कायर्शील करू
शकतो (जी आव�यक असते). इतकेच केवळ न�हे तर, जर �याची इ�छा असेल, व �यामुळे �याला आनं द �मळत असेल, तर
परमे�र �या�यासाठ� अद्भुत आ�यर्कमेर्ंही करू शकतो - 1 राजे 17:10-16; 2 राजे 4:1-7. सामा�यतः परमे�र (लोकां ना
अ�धकतर), सामा�य मागार्ंनीच आशीवार्द देतो, तसे करतां ना तो मनु�य व पिर��थतीचा असा उपयोग करीतो क� �या�या
लाड�यां ची उ�ती �हावी आ�ण गरीबी �नमार्ण करणारी कोणतीही �वप�ी ये�याची श�यता असेल तर तो �त�यापासू न राखू न
(र�ण) ठे वून �व�वासींवर आपली कृपा दशर्�वतो. सवर्�ानी परमे�वरास मा�हत आहे क� �याने आपली कृपा आप�या लोकां वर
अशा प्रकारे कशी ओतावी, क� �यां ची सदैव उ�ती �हावी; आ�थर्करी�तने आ�ण आ�या��मक री�तनेही; (जर �या�यासाठ� आ�थर्क
उ�तीची �यां ची योजना असेल तर) �याला नीटसे सवर् ठाऊक आहे क� , काय, कसे व के�हा करावे!!! ल� द्या क� �याचे कारण
आहे, �यां ना तो आशीवार्�दत किरतो, “�या�याजवळ प्र�येक उ�म क�याणकायार्साठ� भरपू र असावे”, पण �या आशीवार्दीत
लोकां नी खबरदारी �यावयाची आहे, कारण परमे�राने �यां ना उ�ती व समृद्धी �द�यानं तर, जसे �याला हवे तसे ते वागत नाहीत, तर
�जत�या सहजतेने �यां ना �दले आहे, �तत�याच सो�यारी�तने �यां चे सवर् आशीवार्द �हसकूही शकतो.
*
9:9-14 पौल आप�याला प्रस�तेने व अं तःकरणाने दे�या�या पिरणामा�वषयी सां गतो. �याचे पिरणाम, या जीवनात व
भ�व�यकाळ� येणा�या जीवनातही होतात (वचन 9). �याचे पिरणाम असे आहेत : (1) परमे�र कधीही �वसरणार नाही क� �यां नी
काय केलेले आहे (वचन 9. तुलना इब्री 6:10). (2) परमे�र �यां ची आ�थर्क भरभराट करेल (वचन 10,11). (3) �यां �याद्वारे
परमे�रा�या गरजू लोकां �या गरजा भाग�व�या जातील (वचन 12). (4) असे लोक �ख्र�त व �यां �या सुवातेर्प्रत असलेले, जे
आ�ापालन आहे �याचे प्रमाण �सद्ध करतील. (5) इतर लोक अ�यं त प्रेमळ व सौ�य होऊन (वचन 13), �यां चे आप�या प्राथर्नां त
�मरण करतील. (वचन 14). केवळ �यां �यामुळेच परमे�राला उपकार�तु�तची भेट अपर्ण केली जाईल (वचन 11,12,13). या
शेवट�या पिरणामाची तीनदां पुनरावृ�� झालेली आहे, पौला�या मते ं हा सवोर्� मह�वाचा पिरणाम होता. पाहा 1:11;
4:15.परमे�राचा म�हमा हाच प्र�येक बाबतीत मु�य कळकळ�चा व काळजीचा �वषय होता (1 किरं 10:31) आ�ण परमे�राचे
गौरव ते�हाच होते, जे�हा लोक जसे अपे��त आहे तसेच वागतात आ�ण जसे देवाचे आभार मानावे तसे मानतात, �या पद्धतीने
प्रशं सा करावी तशी करतात.
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ु �मरली जातील.’
दू रवर (मोठ्या �ेत्रां त) पसरले (टाकले), �याने गरीबां ना �दले, �याची स�कमेर्ं युगानुयग
10 *
�हणू न परमे�र जो पेरणा�याला बी आ�ण खावयास भाकर देतो, तु�हां ला बी देईल आ�ण इतकेच केवळ न�हे तर ते बहुग�ु णत
11
करील आ�ण तुम�याम�ये उदारपणाचे व नी�तम�वाचे मोठे पीक उ�प� करील. �यामुळे सवर् प्रकारे तु�ही भरपू र केले जाल,
जेणक
े रून हरेक सं धी लाभली, क� तु�हां ला उदार होता यावे (सढळ हाताने देणारे �हावे) आ�ण जे�हा आ�ही तुमचे दान
गरजवं तां पयर्ंत पोचवू , ते�हा �यां नी परमे�राचे आभार मानावे.
12
कारण आ�थर्क मदतीचे हे कायर् (सेवा) केवळ प�वत्र लोकां �या गरजाच भागवीत नाही, तर �याद्वारे लोकां नी आनं दाने
13 *
या सेवेचा पिरणाम असा होईल क� लोक परमे�राची �तु�त
परमे�राचे ‘कोटी-कोटी आभार मानले जाणे’ हे देखील होत असते .
करू लागतील, कारण तुम�याठायी सवर् �व�ासींकिरता असलेले औदायर् असे प्रमाण देईल क� तु�ही �ख्र�तां ची येशूवातार्
�वीकारून, �त�या आधीन असता आ�ण �यां ना (गरीब-गरजू �व�ासी), तसेच सवार्ंना मु�ह�ते-सढळ हाताने दान देत असता.
14
तुम�यावर परमे�राचा अपार अनुग्रह आहे, �हणू न ते आप�या प्राथर्नेत
ं तुमची आठवण किरतात आ�ण तुम�या�वषयी लालसा
बाळगतात.
15 *
�या दानाची (कृपा) वाखाणणी (�तु�त) 'अवणर्नीय' आहे, अथार्त श�दां नी �याची प्रशं सा केली जाऊ शकत नाही, �या
दानाकिरता परमे�राचे आभार असोत.

*

9:10-11 वचन 8 सां गते क� परमे�र असे करू शकतो. आता पौल �यां ना सां गतो क� जर ते आनं दाने व “उदारपणे-मु�ह�ते”
देणारे आहे तर, परमे�र �यां ना खात्रीने आशीवार्द देईल. पण होय, ही अशी प्र�त�ा नाहीये क� परमे�र �या प्र�येकाला, जो सढळ
हाताने देतो श्रीमं त करेलच. �कतीतरी गरीब लोक आहेत जे आनं दाने देतात पण तरीही गरीबच राहतात (कदा�चत �ततके गरीब
नाही �जतके ते न �द�यावां चून रा�हले असते). काहीही असले तरी, आपण कधीही श्रीमं त हो�याकरता वेडे होऊ नये �कंवा आ�थर्क
उ�ती, आ�ण ती देखील केवळ �वतः�या फायद्यासाठ� आप�या �वचारां तही आणू नये. (पाहा 1 तीम 6:6-8). जर आप�याला
समृद्धी व भरभराट हवी असेल तर ती केवळ यासाठ� असावी क� आपण परमे�राकरता आ�ण �या�या सेवेकरता, �या�या
लोकां करता अ�धका�धक दे�यास समथर् असावे; अ�यथा �याची कधीही क�पना करू नये. “परत अ�धक �मळे ल”, या आशेने देणे
ही अशी गो� आहे जी परमे�राला आवडत नाही; ती जणू काही एक प्रकारची फसवणू क आहे, रं ग बदलू न �वाथीर् हो�यासारखे
आहे. �यामुळे आप�याला परमे�राची कृपा लाभेल असे समजू न व आप�या बाजू ने परमे�रासमोर ती जमेची बाजू आहे, या
�वचाराने ते करू नये. आठवणीत असू द्या : येशूंनी गरीब �व�ासींसां ठ� आशीवार्द उ�ािरले, पण सं प�ी�या साठ्यासाठ� सावध
केले (लू क 6:20,24).
*
9:13 �यां नी जे उदारपणे �दले �याद्वारे हे �सद्ध झाले क� �या�याठायी प्रेम व आ�ापालन ही दो�हीही आहेत. दे�याची प्रवृ�ी नसणे
(उणे असणे) हे या�या अगदी �वपिरत �सद्ध करेल.
*
9:15 परमे�राची कृपादाने,ं मनु�याकरता �वपुल व महान आहेत. (�तो 68:35; 127:2-3; 146:7; �तो 2:6; म� 7:11; योहान
14:27; प्रे�ष 5:31; 14:17; 15:8; 17:25; रोम 5:17; 6:23; 1 किरं 7:7; 12:7-11; इ�फ 2:8; �फ�ल 1:29; 2 तीम 3:16; याकोब
1:5,17). पण यात शं काच नाही क� पौला�या मनात सवर्श्रे� आ�ण अ�या�धक अवणर्नीय दाना�वषयी होतेच, जे सवर् दानां पैक�
बहुमू�य असे दान आहे - योहान 3:16; रोम 8:32; यश 9:6.�व�ासींना ‘देण’े काय आहे, हे कळावे आ�ण �यां नी परमे�राला देणे
�शकावे �हणू न तो या दाना�वषयी बोलतो. �व�ासीं�या दे�या�वषयी�या स�याचा सारां श ‘देऊ शकणे’ हे परमे�राचे दान आहे,
परमे�राची कृपा �या�या (देणा�यां �या) हृदयात व जीवनात कायर् करीत असते (8:1; रोम 12:6-8). (2) ‘देण’े ही एक सुवणर्संधी
(�वशेष ह�) आहे �या�वषयीची आवड �व�ासींनी �वतःठायी �नमार्ण करावयाची आहे. (8:4). (3) ‘देण’े ही आप�या
प्रामा�णकपणाची, प्रेमाची व आ�ापालनाची परी�ा आहे. काहीही न देणे �हणजे काहीही प्रेम नसणे, थोडके देणे �हणजे थोडके प्रेम
असणे, भरपू र देणे �हणजे भरपू र प्रेम असणे (8:8). (4) ‘देण’े हा परमे�राचा �वभाव आहे (8:9). लहानसहान देणगी देखील
परमे�राला मा�य आ�ण ग्रहणयो�य आहे पण ते�हाच जे�हा हृदय �व�छ आहे (8:12; माकर् 12:41-44). (5) ‘देण’े हे एका पुलाचे
कायर् करते, जो ‘भरपू र असणारे व गरजू असणा�यां �या’ मधील तफावत कमी कर�यास मदत करतो. (8:13). (6) ‘देण’े �हणजे
देवा�या लोकां ची सेवा करणे होय (9:1). (7) “दे�याची �क्रया” मोकळ�क व प्रस�ता यां नी समृद्ध असावी (9:5,7). �वतं त्रपणे
द्यावे, दडपणाखाली न�हे. (8) 'दे�याची �क्रया' ब��स घेऊन येईलच (9:6,8-11,14). (9) ‘देण’े हा उपकार�तु�तचा व परमे�राची
प्रशं सा कर�याचे उगम�थान आहे (9:11-13). दे�यासं बं�धची इतर वचने ं : �नगर् 35:5-9; लेवी 7:12-13; 27:30; गण 18:21,24; अनु
14:28-29; 15:10; 2 शमु 24:24; 1 इ�त 29:3,5,9,14; �तो 11:1-2; मलाखी 1:7-8,14; 3:8-10; म� 6:1-2,19,20; 19:21; लू क
6:38; प्रे�ष 20:35; रोम 12:13; 1 तीम 6:18-19; इब्री 6:10; याकोब 2:15-16; 1 योहान 3:17.
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येशू �ख्र�तां सारखी नम्रता व दीनता बाळगू न मी तु�हां लोकां ना �वनं ती किरतो आहे - जरी तु�हां ला असा भ्रम आहे, क� मी
*
2*
वैय��क री�तने �भत्रा आहे पण तरीही, �ल�हले�या पत्रां द्वारे मी पु�कळ �नभर्य वाटतो. ठ�क आहे, तुम�यातील �जत�या
*
लोकां चा �वचार आहे क� आ�ही ज�गक पद्धतीने (शैलीने) जगतो, �यां ना मी �वनं ती किरतो क� �यां नी आ�हां स कठोर व कडक
3*
पद्धतीने �यां �याशी �यवहार कर�यास भाग पाडू नये; कारण आ�ही मनु�य (दै�हक) आहोत तरी देखील आमची युद्ध- शैली
4
(पद्धत) ज�गक नाहीये, कारण आम�या लढाईची ह�यारे,ं या दु�नयेत उपयोगां त आणली जाणारी युद्ध-श�त्रे ं न�हेत, परं त ु
�क��यां ची तटबं दी (ज�गक �वचारां ची) जमीनदो�त व उ�व�त करून टाक�याकिरता आ�ण खोट्यातकर्-�वतकार्ंचा �वनाश
5
कर�याकिरता परमे�राद्वारे सामथीर् आहेत. �हणू न आ�ही परमे�री �ाना�वरूद्ध उठणारी प्र�येक क�पना आ�ण एकूणएक उंच बाब
6*
रद्द आ�ण प्रभावहीन करून प्र�येक भावना कैद करतो व �तला �ख्र�तां चा आ�ाधारक (मान वाक�वणे) किरतो. जे�हा तु�ही
172

173
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*

10:1 हा 11:10.व अ�याय 10-13 यां त, किरं थातील खोट्या �श�कां कडे व �यां �यापासू न �शकणा�यां कडे पौलाचा सं केत आहे .
या खोट्या �श�कां नी �बघड�वलेली येशूवातार् गाज�वली होती (11:4). ते खोटे �श�क सैतानाने पाठ�वलेले “सैतानाचे सेवक”
होते, जे किरं थातील �ख्र�ती �व�ासींना पां ग�व�यासाठ� पाठ�वलेले होते (11:13-14). �यां ना अ�भमान होता क� ते खरे प्रे�षत
आहेत (11:5,12). �यां नी पौलावर आ�ण �याने प्रचार केले�या सुवातेर्वर आक्रमण केले, �हणू न आपला प� सबळ करून, पौल
�हणतो क� तो एक खरा प्रे�षत होता हे स�य आहे. हे तो �वतःसाठ� न�हे, तर तो किरं था�या चचर्साठ� (12:19) करीत होता. तो
�व�ासीं�या आतं िरक ��थती�वषयी काळजीत होता (11:3; 12:20-21) �याला ठाऊक होते क� जर किरं था�या �व�ासींनी �याला
अमा�य केले, नाकारले आ�ण तो �ख्र�तां चा खरा प्रे�षत आहे �याद्वारे परमे�र बोलतो, या�वषयी नकार �दला तर ��थती आणखी
�चं ताजनक व गं भीर होईल.
*
10:1 “�ख्र�तां सारखी नम्रता व दीनता”- म� 11:29; 12:20; यश 40:11.जसे येशू वागले तसेच पौल �यां �याशी वागणार होता, तो
आपला प्रे�षतपणाचा अ�धकार गाज�वणार न�हता, परं त ु �यां ना प्रेमपू वर्क �वनं ती करणार होता. (13:10).
*
“�नभर्य”- किरं थातील काही लोक �या�यावर दोष ला�वत होते क� तेथे असतां ना तो �भ�यासारखा वागला, आ�ण फ� पत्रातच
�याने धीटाईने �यां ना �ल�हले.
*
10:2 पौल �नभर्यपणे-धीटाईने, “खोटेपणाने कडकपणे व कठोरतेने’ वागू शकत होता, पण �याची आशा होती क� �यां नी �याला
तसे वागावयास भाग पाडू नये.
*
“ज�गक पद्धतीने”- हा आणखी एक चुक�चा दोष होता, जो �यां नी पौलावर ला�वला.
*
10:3-5 स�य व त्रृ�ट यातील युद्धा�वषयी पौल बोलतो, अथार्त परमे�राचे स�य आ�ण मनु�या�या चुका. जग �ख्र�तां चे स�य न�
करते, तोच �याचा हेतू आहे. परमे�रा�या ख�या सेवकां नी चुका व त्रु�ट न� करून लोकां ना �ख्र�तां �या आ�ापालनापयर्ंत आणावे.
�ख्र�त सेवकाची ह�यारे वेगळ� व जगाची ह�यारे वेगळ� आहे. जगात असू नही �व�ासीने आप�या ‘स�या’�या युद्धात ज�गक ह�यारें
वापरावयाची नाहीत. ज�गक ह�यारे : �हं सा, बलप्रयोग, चलाखी, जादू टोणा, तकर् इ�या�द आहेत आ�ण प�तत �वभावातू न येणारी
प्र�येक पद्धत. �व�ासींजवळ ही ह�यारें आहेत (6:7; इ�फ 6:17), ती आतं िरक श�त्रे ं आहेत. पौल परमे�री श��वर (जी स�य व
नी�तम�वाने कायर् करते �यावर) अवलं बून होता. परमे�रा�या �या महान �शपायाची ह�यारे होती : परमे�रा�या आ��याची भरपू री,
प्रामा�णकपणा, सा��वकपणा, स�य बोलणे, प्रेमाने स�य पटवू न देण.े �प्रयजनहो, ही परमे�री ह�यारे,ं ई�री साम�यार्ने �वपुल आहेत.
�या�या साहा�यानेच तो शत्रूंचे �क�े व गढ न� करू शकला, भुईसपाट करून �यां चा समू ळ �व�वं स करू शकला. सैतानाचे गढ :
दु�ाई, अ�व�ास, लबाड धमार्ंचे �क�े, परमे�रा�या स�या�वरूद्ध वाद�ववाद, �ान व साम�यर् दाख�व�याचा ढोंगीपणा.
परमे�रा�या सै�नकाने परमे�री ह�यारां नी आतं िरक युद्ध �जं कले. जगात स�य व अस�य यां �यात महायुद्ध चाललेले आहे. पौलाने
मनु�याचे �ान, �वचार, प्र�येक धा�मर्क �वचार, �ख्र�तां �या पायाखाली तुड�वले आ�ण ते �या�या �यायाकरता, �ख्र�तचरणी आणले.
केवळ अं तःकरण व वैचािरक श�� न�हे तर सवर् मनु�यां नी, �या�याप्रमाणेच परमे�रा- पुत्रा�या आ�ण �यां नी �शक�वले�या
स�या�या आधीन �हावे, अशी पौलाची इ�छा होती. जी अं तःकरणें व जे �वचार �ख्र�तां ची आ�ा पाळ�यास तयार असतात तेच
“यो�य” ठरतात. �वाभा�वकरी�तने, मनु�याचे मन, �या�या इ�छे आ�ण कृतीप्रमाणे, प�तत आ�ण अपराधमय आहे (रोम 8:6-7; इ�फ
4:18). परमे�राने जसे यो�जले होते, तसा �वचार कर�याकरता, लोकां ना एका नवीन मनाची गरज आहे - रोम 12:2; इ�फ 4:23;
�फ�ल 2:5.पौलाने केलेली मनु�य व परमे�री बुद्धीची तुलना पाहा - 1 किरं 1:17—2:16; 3:18-20; कल 2:8.
*
10:6 पौल �यां ना प्र�येक सं धी देऊ इ��छत होता, �याद्वारे �यां नी स�याप्रत प्र�तसाद देऊन आ�ापालन करावे; सरतेशेवटी �यां ना
कळावे क� �याला आ�ा मोडणा�यां ना दं ड दे�याचाही ‘�वशेषा�धकार’ आहे. तुलना 13:10; 1 किरं 4:21; 5:3-5.
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सं पूणर् री�तने आ�ा पाळावयास तयार असता ते�हा आ�ही आ�ाभं गा�या प्र�येक कायार्ला दं ड दे�याकिरता तयार असतो.
7*
तुमचे नेत्र बाहेरील गो�टीवर आहेत. जर कोणाला असा भरं वसा आहे क� तो �ख्र�तां चा आहे तर �याने याची देखील जाणीव
8
ठे वावी, क� जसा तो �ख्र�तां चा आहे तसेच आ�हीही �ख्र�तां चे आहोत; तु�हां ला असे वाटणे श�य आहे क� प्रभू ने �दले�या
*
अ�धकारा�वषयी आ�ही गवर् करीत आहोत, पण आमचा अ�धकार तुम�या उ��तसाठ�चा आहे नुकसान कर�यासाठ�चा न�हे,
9
10 *
कारण
�हणू न मी आप�या अ�धकारा�या उपयोगा�वषयी लाजणार नाही. आप�या पत्रां नी मी तु�हां ला भी�त घालत नाहीये.
काही लोक �हणतात क�, “�या�या पत्रां त तो वजनदार व ताकदी �दसतो खरा, तरी तो कमजोर आहे आ�ण �या�या बोल�यात
काहीही ताकद नाही”. जो कोणी असे �हणतो �याला कळावे क� जे�हा आ�ही येऊ ते�हा �तत�याच वजनदार व प्रभावी री�तने
11
बोलू , अगदी जसे आ�ही पत्रां त �लहीतो �यां च श�दां प्रमाणे. �या कोणाला असे वाटते �याने ल�ात ठे वावे, क� जशी आम�या
गैरहजेरीत आम�या पत्रां तील वचने ं आहेत, तशीच तुम�यासमोर आमची कृ�येह
ं ी असतील.
12 *
आ�ही आपली गणना �कंवा आपली तुलना �या लोकां शी का करावी जे �वत:च आपली प्रशं सा किरतात आ�ण �वत:ची
आपसां त मोजमाप किरतात, इतकेच केवळ न�हे तर ते एकमेकां शी तुलना करून महामू खर् ठरतात, कारण असे काहीही (मू खर्पणाचे
13
*
धाडस)कर�याची आमची �हं मत नाहीये; आ�ही मयार्देबाहेर अ�जबात अ�भमान बाळगणार नाही, परं त ु �याच सीमेपयर्ंत बाळगू
जी परमे�राने आम�याकिरता आखलेली आ�ण ठर�वलेली आहे, या मयार्देत तुमचाही समावेश आहे आ�ण �यानुसारच आ�ही
14
*
अ�भमान सुद्धा बाळगू . आ�ही आपली सीमा वाढवू न मयार्देचे अ�तक्रमण करीत नाही, जसे तुम�यापयर्ंत पोचलो नसतो �या
15 *
मयार्देबाहेर जाऊन वाजवीपे�ा
��थतीत झाले असते, परं त ु �ख्र�तां ची वातार् ऐकवीत आ�ही तुम�यापयर्ंत पोचलोच आहोत.
जा�त प्रमाणां त, आ�ही दुस�यां �या श्रमां संबंधाने अ�भमान बाळगू न �मरवीत (फु गत) नाही, पण आ�हां ला हीच उ�मेद आहे क�
ु ार तुम�यामुळे आणखी अ�धक वृद्धींगत होत जाऊ.
जसजसा तुमचा �व�ास वाढत जाईल, तसतसे आ�ही आप�या मयार्देनस
16 *
यासाठ� क� आ�ही तुम�या जवळ�या �ेत्रां त जाऊन येशू-वातार् प्रसार यासाठ� करू, जेणक
े रून आ�ही दुस�यां �या �ेत्रां त
17 *
परं त ु जर एखाद्यास अ�भमान बाळगावायचा असेल तर �याने प्रभू �वषयी घमेड
ं
(अगोदरच) झाले�या सेवे�वषयी गवर् करू नये,
18 *
कारण जो �वतःची प्रशं सा करून �वतःचाच म�हमा साधतो, तो न�हे तर �या कोणाची प्रशं सा �वत: प्रभू करतो
बाळगावा.
�याचाच �वीकार केला जातो.
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*

10:7 वचन 12;5:12.
10:8 “गवर्”- नोट्स 1:12चे
*
10:10 वचन 1. काहींचा �वचार होता क� प्रचारात पौल वजनदार न�हता, �या�या बोल�यात ताकद न�हती, �या�यात मानवी
�ानाची उणीव होती (11:6) स�य सादर करतां ना तो खू पच सौ�य व दीन वाटत होता; कमीत कमी इतके तर ते खरेच बोलले क�
�याची “पत्रे ं वजनदार व साम�यार्ने भरलेली होती”.
*
10:12 लोकां नी दुस�याशी आपली तुलना केली तर �यात पू णर् प्रामा�णकपणा नसतो. ते �वतःचीच फु शारक� शोधतील, पण
पौलाला हा खेळ खेळावयाचा न�हता. �याला ठाऊक होते क� तुलनेसाठ�चा आणखी “एक उंच �तर” आहे. �ख्र�त आपला नमू ना
आहेत, जर आपण आपली तुलना �यां �याशी केली तर, कोणीही �वतःला उंच-उ�कृ� समजू शकणार नाही.
*
10:13 “अ�भमान”-- 1:12.
*
10:14 “सीमा”- हे सवर् प्रे�षत, येशूवातार् गाज�वणारा आ�ण �श�क होऊन सेवा करणा�या पौला�वषयी �हटले जाते आहे. �या�या
सेवेची सीमा किरं थापयर्ंत पोहं चली होती. तो प्रथम ‘मनु�य-प्रे�षत प्रचारक’ होता जो येशूवातार् गाज�व�यासाठ� तेथे गेला, आ�ण
चचर्ची �थापना केली (1 किरं 4:14-15; 9:2)
*
10:15 लबाड प्रे�षत किरं थात आले आ�ण �यां नी ती मं डळ�(चचर्) आपली/�यां ची हो�याचा दावा केला होता. असे खोटे �श�क
करतातच. पौल, किरं थातील आप�या सेवेचा गवर् बाळगत न�हता.
*
10:16 पौलाची इ�छा होती क� तेथील चचर्ने स�यासाठ� अ�धक ठाम उभे राहावे, �हणजे तो आपला वेळ व साम�यर् इतर
दुस�या �ेत्रात लावू शकेल - तुलना रोम 15:20-22.
*
10:17 �यमर् 9:24; 1 किरं 1:31.
*
10:18 वचन 12. लबाड �श�कां ना �वतःची प्रशं सा हवी होती, �यां ना लोकां ची �तु�त हवी होती (3:1). तुलना योहान
5:44.पौलाला फ� परमे�राचीच मा�यता व प्रशं सा हवी होती (1 किरं 4:3-5; गल 1:10; 1 थे�स 2:4).
*
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1

माझा थोडका मू खर्पणा सहन करून तु�ही थोडा धीर धरावा, अशी माझ� इ�छा होती. होय, तु�ही तर मा�याबरोबर धीर धरीत
2
*
आहातच. �याने/�तने इतर कोणाचाही होऊ नये �हणू न �या�यावर प्रेम करणा�या�वषयी परमे�र जशी ईषार् बाळगतो, अगदी
तसाच परमे�री प्रेमयु� हेवा मी तुम�या�वषयी बाळगतो, यासाठ� क� एका नवरीसाठ� बोलणी करावी तशी मी सुद्धा तु�हां ला एका
*
3*
प�वत्र कु मारीप्रमाणे �ख्र�तां �या सुपूदर् करावे. पण मला या गो�ीचे भय आहे क� �याप्रमाणे सापाने ह�वेला छळले होते �याप्रमाणे
4*
तुमची मने ं �ख्र�तां प्रत, शुद्ध व �न�कपट समपणार्पासू न दू र तर होणार नाहीत ना! कारण जर कोणी येऊन तु�हां ला प्रचार केले�या
येशू �ख्र�तां �य�तिर� अ�य दुस�या येशू�वषयी �शक�वले, �कंवा अ�य कोणता आ�मा जो तु�हां ला प�हले �मळाला न�हता
�या�वषयी �शक�वले, �कंवा तु�ही �वीकारले�या येशू-वातेर्पे�ा वेगळ� येशू-वातार् गाज�वली असेल, तर तु�ही अ�तशय सो�या5
सहज री�तने �तचे �वागत कर�यासाठ� पुढे जावयास तयार असता; अ�य कोण�याही �व�श� आ�ण उ�कृ� प्रे�षतां हून मी आप�या
6
*
*
�वतःला कमी मानत नाही. जरी सं देश दे�यात मी �नपुण नाही तरीही मी �ानां त उणा नाही, आ�ण सवर् प्रकारे सवर् गो�ींसंबंधाने
आ�ही हे �प� �प� सां �गतलेले आहे.
7*
परत काहीतरी �मळ�याची अपे�ा न किरता, दीनतेने येशू-वातार् गाजवू न मी तु�हां ला उंच उचलू न घेतले, हा काय मी गु�हा
8*
9*
केला आहे? दुस�या चचर्पासू न आ�थर्क मदत घेऊन मी तुमची सेवा केली. तुम�याबरोबर राहत असताना �या वेळ� मला गरज
होती, �या वेळ� मी कोणावरही भार झालो नाही, कारण मासेदो�नयाहू न आले�या भावां नी माझ� गरज भाग�वली होती. मी तुम�यावर
10 *
जर �ख्र�तां चे स�य मा�याम�ये आहे, तर अखया देशात कोणीही या
ओझे झालो न�हतो आ�ण होणार देखील नाही.
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11:2 “ईषार्”- तो आतं िरक बाबीं�वषयी बोलतो आहे. किरं थातील काही लोक, लबाड �श�कां चे ऐकत होते, �यामुळे पौलाला
भय वाटले क� जे काही �याने स�या�वषयी �यां ना �शक�वले होते, �याचा ते �याग करतील. श�द ‘ई�यार्’ सं केत करतो क� �याचे
�यां �यावर �कती प्रेम होते. तो �या �व�ासींना �वतःसाठ� �कंवा �वतः�या �तु�त-म�हमेसाठ� राखू न ठे व�याचा प्रय�न करीत
न�हता, या गो�ीकडे �वशेष ल� द्या. �या लोकां चे �ख्र�तां शी असलेले जे नाते होते �या�वषयी तो गं भीरतेने काळजी करत होता.
*
“�ख्र�तां �या”- म� 22:1-2; योहान 3:29; रोम 7:1-4; इ�फ 5:24-33; प्रकटी 19:6-9.तुलना �तो 45:9-15; यश 54:5; �यमर्
3:14,20; होशेय 2:16,19.
*
11:3 उ�प 3:1-7.तो ह�वे�वषयी बोलतो, ते यो�यच आहे, कारण ह�वा हीच प�ह�या आदामाची नवरी होती आ�ण चचर् ही
शेवट�या आदामाची नवरी आहे (1 किरं 15:45) आ�ण ह�वा फस�वली गेली, आदाम न�हे (1 तीम 2:14) अगदी �याचप्रमाणे
सैताना�या धो�यामुळे किरं थाची चचर् फस�वली जात होती (वचने ं 13-15).
*
11:4-5 पौल कारणे देतो क� तेथील काही �ख्र�ती लोकां साठ� कां भयभीत होता. �याला वाटत होते क� स�या�या प्रेमा�वषयी ते
कमी होत आहेत, आ�ण �यां ना चुक��वषयीची जाणीवही न�हती. �यां �यात ही जाणीव न�हतीच क� �यां नी लबाड �श�कां �वरूद्ध
ठामपणे उभे राहावयाचे आहे; ती �मता �यां �याठायी न�हतीच �यामुळे ते इतके सहनशील होते क� पौलाला आ�यर् वाटत होते,
�याला ठाऊक होते क� “खोटे �श�क सहन करून घेण”े �हणजे “स�या�वषयीचे प्रेम कमी होणे” असते. ल�ात ठे वा क� प्र�येक
धा�मर्क �श�काजवळ �या�याठायी एक �कंवा दुस�या प्रकारचा आ�मा आहे, �या�याठायी परमे�राचे साम�यर् नाहीच. प्र�येकजण
जो येशूवातार् गाजवीत आहे, तो �ख्र�तां ची स�य येशूवातार् गाज�वत नाहीये. (पाहा गल 1:6-9; 1 योहान 4:1). पौल �यां ची �टं गल
करून लबाड �श�कां ना ‘खास - सुपर - उ�कृ� आ�ण �व�श� प्रे�षत �हणतो’, कारण ते तसे मोठमोठे दावे करीत होते.
*
11:6 “सं देश दे�यात”- 10:10; 1 किरं 2:1-5.
*
“�ानां त”- 1 किरं 2:6-16; गल 1:11-12.
*
11:7-12 हा 1 किरं 9:4-15.कदा�चत �या�या शत्रूंनी-�वरोधकां नी �हटले होते क�, पौलाने तेथील चचर्कडू न कोणतीही आ�थर्क
मदत घेतली न�हती कारण �याला ठाऊक होते क� तो खरा प्रे�षत नाही, तो �या लायक�चा नाही आ�ण �हणू नच तो आप�या हातां नी
कमाई करून उदर-�नवार्ह करीत आहे (प्रे�ष 18:3) आ�ण तो स�माननीय न�हताच, �याहू न खाली पातळ�चा होता. पण पौल �हणतो
क�, �याचे �येय फ�, �यां �या�वषयीचे प्रेम होते (वचन 11), �याची इ�छा “�यां ची उ��त” व “आतं िरक” पातळ� उंचावणे हीच
होती (वचन 7).
*
11:8 पौल येथे अलं कािरक भाषा वापरून बोलतो आहे. �यां नी इतर चचर्ना मा�गतले न�हते , अथार्त लुबाडले न�हते.�यां नी
जे�हा �दले ते�हा �याने ते घेतले, कधी कधी तर देणारे �वतःच गरीब होते. �याला �या गरीबां पासू न घेण,े �हणजे श्रीमं त चचर्ची सेवा
कर�यासाठ� गरीब चचर्ला लुबाड�यासारखे/लुट�यासारखे वाटत होते (8:14).
*
11:9 कधी कधी पौलाने �व�ासींकडू न मदत घेतली (मा�य केली) होती. पण असे वाटते क� एखाद्या चचर्म�ये सेवा करीत
असतां ना, �या �व�श� समयी �याने तसे केलेले न�हते.
*
11:10 1 किरं 9:15-18.
*
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अ�भमानपासू न मला रोखू शकत नाही (शकणार नाही), याकिरता का क� मी तुम�यावर प्रेम करीत नाही? परमे�राला ठाऊक
12 *
जे मी करीत आहे ते करीत राहीनच, मी सवर् असे �न�म� (सं धी) कापू न सं पवीनच, अथार्त जे गवार्ने
आहे क� मी प्रेम किरतो.
भरून �या गो�ींद्वारे आम�यासारखेच अस�याचा दावा किरतात, �या सवर् लोकां चे मोके मी सं पवीन.
13 *
14 *
कारण असे लोक खोटे प्रे�षत, कपटी-धोकेबाज कायर्कतेर् आहेत, जे �ख्र�तां �या प्रे�षतां चे रूप धारण किरतात. यात आ�यर्
15
वाट�यासारखे काहीही नाही, कारण सैतान �वतःच �यो�तमर्य देवदू तासारखे रूप धारण किरतो. �या�या (सैताना�या) सेवकां नी
मशीहां �या सेवकां चे रूप धारण करावे, ही काही मोठ� �कंवा अश�य बाब नाहीये, पण शेवटी �यां ना �यां �या वाईट कृ�यां ची जी
�श�ा �मळावयास हवी ती अव�य �मळे लच.
16 *
मी पु�हा �हणतो क� कोणीही असे समजू नये क� मी मू खर् आहे, पण जर समजत असेल तर कमीत कमी मला मू खर् समजू न
17
ु ार नाहीये,
तरी, �यां नी माझा �वीकार करावा जेणक
े रून मी सुद्धा थोडाफार अ�भमान करू शकेन. असा अ�भमान प्रभू �या आ�ेनस
18
पण ‘मी एक मू खर्’ �हणू न (मू खार्प्रमाणे) बोलतो आहे; या�तव पु�कळ लोक ज�गक, शारीिरक, �कंवा �याही प्रकारचा अ�भमान
19 *
20
कारण तु�ही इतके शहाणे आहा क� तु�ही मू खार्ंना सहन करून घेता. जर तु�हां ला कोणी गुलाम
करतात, तसाच मीही करीन,
*

11:12 यात शं काच नाही क�, किरं थात खोटे प्रे�षत �ख्र�ती �व�ासींकडू न सं देश दे�याबद्दल पैसे घेत होते (2:17). आपण
पौलासारखेच आहोत, असे मानणे �यां ना आवडत होते; पण पौल �प�पणे दाख�वतो क� �याने �यां ना मोफत येशूवातार् गाज�वली,
�हणू न खोटे �श�क �या�या बरोबरीचे न�हते आ�ण �याने हीच वृ�ी दाख�व�याचे सतत कायम ठे वले.
*
11:13-15 परमे�रा�या आ��या�या प्रेरणेने पौलाने किरं थातील लबाड �श�कां ची पोलपट्टी उघडू न उजेडात आणली. �ख्र�तां �या
नां वाने येणा�या प्र�येक युगा�या, प्र�येक �ठकाणा�या अशा लोकां नाही �याने उघड केले. तो �यां �या�वषयी सहा गो�ी सां गतो : (1)
ते “खोटे” आहेत - ते �हणतात क� परमे�राने �यां ना पाठ�वलेले आहे, पण असे अ�जबात नाहीये. (प्रकटी 1:2; �यमर् 23:1) तुलना
करा. (2) ते “धोका देणारे सेवक” आहेत - �यां �या पद्धती आ�ण सं देश, फस�वणारे आहेत, �यां चा हेतू दुस�यां ना धोका देणे आहे
(म� 24:11,24; रोम 16:18; 2 थे�स 2:9-10). (3) ते बाहेरून वेगळे �दसतात, ते स�य लपवू न लबाड बोलतात, बहाणा करतात
आ�ण असे भास�वतात क� �ख्र�तां नीच �यां ना पाठ�वलेले आहे, परं त ु �यां चे दु� मन बदललेले नसतेच. (4) ते सैतानाचे सेवक
आहेत (वचन 15; योहान 8:44; 2 थे�स 2:9; 1 तीम 4:1-2). (5) ते नी�तम�ेचे सेवक हो�याचे सोंग धिरतात, ढोंग करतात. (6)
धा�मर्कते�वषयी बोलतात, पण खरे पा�हले तर ते दु�ाईचे सेवक आहेत (2 पेत्र 2:18-19, 2 पेत्राचा 2 अ�याय आ�ण यहू दाचे पत्र
सवर् लबाड धा�मर्क �श�कां �वषयीचे आहे). �यां �या कामा�या आधारे, परमे�र �यां चा �याय करील. (2 थे�स 2:8; 2 पेत्र 2:3,9;
यहू दा 13; म� 7:22-23). किरं थाचे काही �व�ासी अशा लोकां �या गो�ी ऐक�त होते, ते �यां ची आ�थर्क मदत करीत होते, ते �यां नी
�शक�वलेली अस�य �शकवण सहन करीत होते. आपण पौलाने �दलेली “धो�याची सू चना” समजू शकत नाही काय? असे होऊ
शकते काय, क� लोकां नी सैताना�या सेवकां चे �वागत करावे आ�ण �यामुळे �यां �या जीवनाचे नुकसान होऊ नये? असे
करणा�यां �या आतं िरक जीवना�वषयी शं का उद्भवणार नाही काय?
*
11:14 शैतान �वतःला सैताना�या रूपात कधीच प्रगट करत नाही. तो इतका चतुर व कावेबाज आहे क� अपराध, दु�ाई आ�ण
वाईट �दसू च देत नाही. तो �वतःला तेज�वी, चमकणारा आ�ण बुद्धीने भरलेला व सुंदर असे दाख�वतो. तो एका ई�रा�या रूपात
येतो. ‘परमे�रा�या वचनां चे नाकारणे’ तो अशा काही आकषर्क रूपात मां डतो क� ते ऐकणा�यां ना खरेच वाटते, बरोबर व स�य
वाटते. तो वाईट, चां ग�या �वरूपात प्रगट करतो. तो सं पूणर् जगाची उलटापालट (वरखाली बदलणे) करू पाहतो. तो स�य,
चुक��या रूपात व खोटे स�यरूपात प्र�तुत करतो. अं धकाराला प्रकाशासारखे, आ�ण प्रकाशाला अं धकारासारखे सादर करतो.
�याला अनेकां चे साहा�य उपल�ध होते. �याचे साहा�य कर�यास अनेक लोक तयार व त�पर असतात, जे लबाडां ची मदत करतात,
�यां �यासाठ� परमे�र दं डाची घोषणा करतो - यश 5:20.नोट्स - 1 इ�त 21:1; म� 4:1; योहान 8:44.
*
11:16-21 पौल कोठे ही आपली प्रशं सा करीत नाही. �याला ठाऊक होते क�, परमे�राची दया व साम�यार्वाचू न तो काहीही
न�हता - 12:11; 7:1-8; 3:8; 1 तीम 1:15.�वतःची �तु�त करणे �याला पसं त न�हते. �हणू न तो मू खार्सारखा भासत होता.
किरं था�या �ख्र�ती लोकां खातर �याला आप�या प्रे�षतपणा�या र�णाथर् आपली बाजू मां डावी लागली. (12:19). असे तो ते�हाच
करू शकला जे�हा �याने �यां ना सां �गतले क� कशा प्रकारे परमे�राने �याला हे सवर् कर�याकरता व दुःख सहन कर�याकरता समथर्
केले.
*
11:19-21 �यां ना लाज�व�यासाठ� तो �यां ची �टं गल करून असे �हणतो. ते लोक, लबाड �श�कां चा अ�भमान बाळगीत होते,
�हणू न �यां नी �ख्र�तां �या ख�या प्रे�षताचे �हणणे काही अं शी एकणे व सहन करणे गरजचे होते . लबाड �श�कां �वषयी आपण वचन
20 यात वाचतो.

29

*

केले , तुमचे शोषण केले, �कंवा फस�वले �कंवा �वतःला थोर केले, �कंवा तुम�या तोंडात हाणले (मारले) तरी ते सवर् काही तु�ही
21
सहन किरता. असे �हणतां ना मला शरम वाटते, क� असे कर�यात आ�ही फारच कमजोर होतो. पण जो कोणी कोण�याही प्रकारे
*
घमेड
ं कर�याची �हं मत करीत असेल, तर मी देखील �याच बाबीसाठ� अ�भमान करू शकतो.
22 *
काय ते इब्री आहेत? मी देखील आहे. ते इ�त्राएली आहेत काय? मीही आहे. ते अब्राहामा�या वं शाचे आहेत ? मी सुद्धा आहे.
23 *
*
ते �ख्र�तां चे सेवक आहेत काय? मी वेड्यासारखा बोलतो आहे, मी �यां �यापे�ाही श्रे� आहे; अ�धक श्रम कर�यां त , वारं वार
*
ु ार चाबकाचे फटके खा�यामधे, वारं वार मरणा�या * दाढे त जोखीमां चा सामना कर�याद्वारे 24 *यहू द्यां �या
कैदेत गे�यामुळे, बेसम
25
*
हातू न मी पां च वेळा एकु णचाळ�स-एकु णचाळ�स फटके खा�े, मा�यावर तीन वेळा छड्या बरस�या, एकदा दगडमार झाला,
*
26
तीनदां जहाज फु टले होते, एक रात्र मी समुद्रात घाल�वली. वारं वार प्रवासात नद्यां �या जो�खमां त, लुटारुं�या (डाकू) धो�यां त,
*
आप�या जातबं धूं�या जो�खमां म�ये , अ�य जातीं�या बां धवां नी तयार केले�या धोकादायक पिर��थतींमधे, जं गलां तील सं कटां मधे,
27
*
समुद्रावरील सं कटां त, खोट्या व लबाड भावां नी आणले�या सं कटां मधे; कठोर श्रम करून न झोपता रात्री जागरणात �य�तत
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11:20 “गुलाम केले”- कदा�चत याचा अथर् असा होता क�, ते लोक �ख्र�ती �व�ासींना मोशे�या पु�तकां �या आधीन आण�याचा
प्रय�न करीत होते. (प्रे�ष 15:1; गल 2:4शी तुलना) कोण�याही चुक��या �शकवणी�या प्रभावात येऊन �त�या आधीन होणे, ही एक
प्रकारची गुलामीच आहे.
*
11:21 “घमेड
ं ”- 1:12 चे नोट्स.
*
11:22 आप�याला या गो�ीचे प्रमाण �मळते क� तेथे खोटे यहू दी सं दे�े देखील होते. ते �ख्र�तां चे �श�य हो�याचा दावा तर करीत
होते पण �याचबरोबर, अपराध-�मेसाठ� मोशे�या �नयमां चे पालन कर�यावर भर देत होते. �यां ना या गो�ीचा गवर् होता, क�
अब्राहाम �यां चा मू ळपुरूष होता. हे देखील क� ते रू�ढवादी समाजाचे लोक होते; �यां ना या गो�ीचा गवर् होता क� ते आप�या मू ळ
भाषेत-इब्रीत वचन वाचू शकतात (प्रे�ष 6:1चे नोट्स) पण पौल प्र�त-उ�र देऊन �यां ना पटवू न देतो, असा दावा करतो क� या सवर्
बाबी �या�याठायी देखील हो�या (रोम 11:1; �फ�ल 3:5).
*
11:23-29 ते दावा करीत होते क� ते �ख्र�तां चे सेवक आहेत (वचन 23). पौलाने �या�या या दा�याला आधीच नकार �दला होता
(वचन 13-15). तो या गो�ीची पुनरावृ�ी करीत नाही. दुस�या �श�कां �या तुलनेत तो �ख्र�तां चा सेवक अस�याचे अनेक प्रमाण
दाख�वतो. हे प्रमाण तीन प्रकारचे होते - (1) �ख्र�तां साठ� �याने घेतलेले श्रम (वचन 23,26,27) (2) �ख्र�तां साठ� �याने सोसलेली
दुःखे ं व क� (वचन 23-27) (3) आ�ण �ख्र�ती �व�ासींची �याने केलेली देखरेख - सां भाळ
*
11:23 “अ�धक श्रम कर�यां त”- रोम 15:19; 1 किरं 4:12; कल 1:29.पौल या गो�ींना आप�या यादीत प्रथम �थान देतो. �याला
ठाऊक होते क� ख�या �ख्र�ती सेवकाचे प्रमाण �या�या बोल�यात न�हे तर कृतीत आहे. एखादा मनु�य, �ख्र�तां वर �कती प्रेम
करतो �याचे प्रमाण हे आहे क� तो �ख्र�तां साठ� �कती श्रम व क� करावयास तयार/ स�ज आहे.
*
“वारं वार कैदेत”- असे मानले (�व�ास केला) जाते क� पौल जवळजवळ सातदा कैदेत डां बला गेला होता.
*
“मरणा�या”- 1:8-9; 2:11-12.
*
11:24 यहू दी कायद्या�वये 40 पे�ा अ�धक चाबकाचे फटके दे�याची मनाई होती. अनु 25:1-3.सामा�यतः यहू दी 39 कोडे मारीत
असत - कारण �यां ना ही भी�त असायची क� 40 ऐवजी 41 फटके दे�याची मनाई होती. अनु 25:1-3.सामा�यतः यहू दी 39 कोडे
मारीत होते - कारण �यां ना ही भी�त असायची क� 40 ऐवजी 41 फटके चुकून झाले तर मारणा�याही �श�ा होईल, व कायद्याचे
उ�ं घन सुद्धा. �हणू न ते 39 वेळाच चाबकाचे फटके हा�णत होते. “चाबकाचे फटके देण”े ही एक गं भीर बाब होती आ�ण कधी-कधी
तर लोक �यामुळे मरूनही जात असत. �ख्र�तां साठ� एखाद्या मनु�याचे प्रेम, असे मापले जात असे,क� तो �ख्र�तां साठ� �कती दुःख
सोसावयास तयार आहे.
*
11:25 “दगडमार”- प्रे�ष 14:19-20.
*
“जहाज फु टले”- (प्रे�ष 27:27-44) यात एकाचे वणर्न आहे. यां पक
ै � �कतीतरी दुःखे जी पौलाने सहन केली, �या जोखीमां चा
सामना केला, �यां चे वणर्न बायबलम�ये नाही.
*
11:26 “जो�खमां म�ये”- �ख्र�तां साठ� एक मनु�य काय-काय सहन करावयास तयार आहे, यावरून �याचे �ख्र�तां वरील प्रेम
मापले जाऊ शकते. किरं थातील खोटे �श�क फु शार�या मारू शकत होते, फु गू शकत होते, गवर् बाळगू शकत होते, पण �यां नी
काय-काय सहन केले होते? �ख्र�तां साठ� ते कोणकोण�या जोखीमा झेलावयास तयार होते? मरणाचा सामना कर�याची �कतींची
तयारी होती?
*
11:27 “न...जागरणात”- बहुधा �या�याजवळ रात्री�या समयी झोप�यास यो�य जागा नसे. तसेच अनेक �चं ता व काळजींचे ओझे
व दडपण, �याला झोपू देत न�हते.
*

30

*
28
*
कर�यात , तहानभू क सहन कर�यात, थं डीत व�त्रां वां चून राह�यात, �शवाय प्र�येक �दवशी सवर् चचर्�वषयींचा (�ख्र�ती
29
*
�व�ासींचा गट �कंवा चचर्) �वचार व काळजीचे ओझे मा�या अं तःकरणात भरलेले असतेच. कोणा�या दुबर्लतेने मी कमजोर
*
होत नसतो? कोणा�या अडखळ�याने माझे अं तःकरण तुटत (दुःखी) नाही?
30
*
31 *
मग जर अ�भमान करावयाचाच आहे, तर मी �याच गो�ीं�वषयी अ�भमान बाळगीन �या माझ� दुबर्लता दशर्�वतात.
प्रभू
32 *
मला
येशूंचा �पता व परमे�र जो सवर्दा �तु�त आ�ण स�मानयो�य आहे �याला ठाऊक आहे क� मी खोटे बोलत नाहीये.
धर�यासाठ� �द�म�कातील अरीतास राजा�या आधीन नेमले�या ग�हनर्रने शहरा�या फाटकां वर चौक�दारां चा पहारा ठे वला होता,
33
पण मला दोरां �या टोपलीत बसवू न, एका �खडक�तू न खाली सोड�यात (उतर�वले) आले. अशा प्रकारे मी �यां �या हातां तून
�नसटू न वां चलो.
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1*

जरी अ�भमान करणे ही चां गली गो� नाहीये, पण काही गो�ीं�वषयी अ�भमान न��च केला (आव�यक) जावा. हेच कारण आहे
2*
क� मी प्रभू द्वारे �दलेले दशर्न (दृ�ां त) आ�ण प्रकाशने यां �या�वषयी सां गणार. �ख्र�तां ठायी असलेला एक मनु�य मला ठाऊक आहे

“तहानभू क...व�त्रां वाचू न”- रोम 8:28,35-37.पौल अनुभवां �वषयी बोलत होता. जे �लेश �याने भो�गले, �यां �याद्वारे, �याने आपले

*

प्रे�षतपण �सद्ध करून दाख�वले; तो आपले जीवन अ�धक सुर��त व आरामदायक करू शकत न�हता काय? होय, कां नाही, जर
�याने लोकां ना व मं डळयां ना आ�थर्क साहा�य मा�गतले, असते, तर �याने उ�म �ठकाणी, उंची हॉटेलात, उ�कृ� भोजनाचा आ�वाद
घेतला असता. जेथे जाणे सोपे व सहज होते, तेथेच पौल गेला असता आ�ण जेथे आधीपासू नच सवर् प्रयोजन, प्रबं ध केलेला असतां
तर �याला अव�य �वश्रां �त �मळाली असती. पण पौल या सवर् गो�ीत रमतच न�हता, �यां त �याला रसच न�हता (प्रे�ष 20:24). जेथे
कोणताही प्रबं ध न�हता, जेथे जाणे अवघड/ धो�याचे होते, तेथे जाऊन तेथील लोकां पयर्ंत पोच�या�या प्रय�नात तो सतत असे.
�ख्र�तां साठ� दुःख सहन करणे, ही �या�यासाठ� वाईट �कंवा ल�जेची गो� न�हती, तो तर �या�यासाठ� एक आशीवार्द होता व
सुवणर्संधीच होती. 4:17; रोम 8:17; �फ�ल 1:29; 3:10; कल 1:24.
*
11:28 “सवर् चचर्�वषयींचा”- केवळ किरं थाचे चचर् नाही परतु असेही �ख्र�ती �व�वासीं गट, जे पौ�लाने तयार केले होते �यां सह.
कल 2:1 सवर् चचेर्स �ख्र�त व पृ�वीवरील �ख्र�त व पृ�वीवरील �ख्र�ती स�मानाशी जुळले�या हो�या, �हणू न मनाने पौल देखील
�या सवार्ंशी जुळला.
*
11:29 “दुबर्लतेने”- रोम 14:1; 15:1; 1 किरं 9:22.
*
“तुटत”- जे�हा लोकां नी �व�ासींना ठे च लावली, �यां ना अटकाव कर�याचा प्रय�न करून दुःखी केले, ते�हा पौलाने �व�पडे चा
अनुभव केला, �याला भयं कर दुःख झाले - रोम 12:15; गल 6:2 यां त �याने आपले श�द पू णर् केले. �व�ासींनीं जे काही अनुभ�वले,
�याचा आभास व दुःख पौललाही झाले. हे खरे आहे, क� असे कर�याची �मता व �शकवण �ख्र�तां नी �दली व �याला �या यो�यतेचे
केले.
*
11:30 “दुबर्लता”- 12:5,9,10.
*
11:31 पौलाने झेललेली सं कटें व सम�या यां वर किरं था�या काही लोकां चा �व�ास न�हता �हणू न पौल �यां ना गां �भयार्ने
परमे�रा�या नां वाने असे आ�ासन देतो आ�ण �हणतो, क� तो खोटे बोलत नाही, या सवर् गो�ी स�य (ख�या) आहे.
*
11:32-33 प्रे�ष 9:22-25.हे एक असे उदाहरण आहे जेथे तो आप�या दुबर्लतेकरता गवर् बाळगतो. �याची इ�छा होती क�
लोकां ना कळावे क� तो �वतः�या बळावर गवर् करीत नाही, पण प्रभू येशू �ख्र�तां वर �यां नी �याला यो�यता �दली क� �याने सवर्
काही सहन करावे ( 3:5; 4:7).
*
12:1 प�या ‘दुबर्लते�वषयी’ गवर् करणे, ही पौलासाठ� मोठ� गो� न�हती. पण �या�याजवळ आणखी दुसरा पयार्य न�हताच वचन 11,19; असाच �वचार आप�या दशर्ना�वषयी आ�ण प्रकटीकरणा�वषयी तो करतो. परं त ु जर किरं थातील खोटे �श�क
आप�या दशर्नां �वषयी आ�ण प्रकाशनां �वषयी गवर् करीत होते तर ते केवळ तेथील �ख्र�ती लोकां साठ�च. उ�प 15:1; गण 12:6.
*
12:2-5 पौल हे सवर् काही �वतः�वषयी बोलतो आहे काय? होय, पाहा वचन 7. तो सरळ प्र�य�पणे आप�या�वषयी न बोलता,
एका ‘मनु�या’�वषयी का बोलतो आहे? कदा�चत �याला �या�या दुबर्लते�वषयी काही देण-े घेणे नाही, तो तर केवळ �या�वषयीचाच
गवर् करू इ��छतो. �हणू नच कदा�चत �या�याबरोबर एक �व�चत्र घटना घडली, जी �याला समजली न�हती क� ते सवर् काय होत
आहे, �या वेळ� तो केवळ ‘एक दशर्क मात्रच’ झाला होता.
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(�या�या�वषयी मी जाणतो), �याला चौदा वषार्ंपूवीर् �तस�या �वगार्पयर्ंत उचलू न नेले, असे सदेह (देहासह) झाले होते �कंवा
3
देहावां चून हे मला ठाऊक नाही,ते परमे�रालाच ठाऊक आहे (तोच जाणतो). आ�ण हा मनु�य देहासह �कंवा देहावां चून होता हे
4
*
ठाऊक नाही, हे परमे�रालाच ठाऊक आहे. �याला �वगार्त उचलू न ने�यात आले आ�ण तेथे �याने अशा गो�ी ऐक�या, �या
अवणर्नीय व अनाकलनीय तर न�क�च (क�पनाश��त�या पलीकडील) आहेत, �शवाय �यां �या�वषयी सां गणेही बरोबर नाहीये.
5
अशा मनु�या�वषयी मी अ�भमान तर बाळगीनच, पण जर प्र�न �वतःचा आहे तर मी आप�या दुबर्लतेचा अ�भमान बाळगीन,
6*
आणखी इतर कोण�याही गो�ी�वषयी फु गणार नाहीये. आ�ण समजा, जरी मी गवर् केलाच तरी मू खर् ठरणार नाही, कारण खरे तेच
बोलेन. तरी आता मी पू रे किरतो, कारण एखादा जसा मला पाहातो �कंवा मा�याकडू न ऐकतो, �यां हून श्रे� मला कोणी समजता
कामा नये.
7*
परमे�राने मला अन�यसाधारण प्रकाशने ं �दलीत. �यामुळे मी गवार्ने फु गू न जाऊन ग�वर्� होऊ नये, �हणू न मा�या शरीरां त एक
*
8*
*
काटा टोचला गेला. सैतानाचा एक दू त मला पीडा देत होता, यासाठ� क� मी अहं कारी होऊ नये. मी तीन वेग�या समयी
9*
प्रभू पुढे कळकळ�ची �वनं ती करून �हटले, “प्रभू मा�यापासू न हे दू र कर”. परं त ु प्रभू येशू �हणाले, “माझा अनुग्रह (कृपा)
*
तु�यासाठ� पुरेसा आहे, कारण माझे साम�यर् दुबर्लतेतच अचू कपणे पू णर्�वास येते व भ�म कायर्शील होते.’’ �हणू नच मी प्रचं ड
224
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12:4 “�वगार्त”- हाच �तसरा �वगर् होय (वचन 2) काही यहू दी �शकवीत होते क�, एकूण सात �वगर् आहे. परमे�राचे वचन
‘बायबले यात, मात्र असे काहीही �शक�वले गेलेले नाही. “�तसरा �वगर्” �हणजे पौलाला �हणावयाचे होते क�, “सवोर्� �वगर्,
आतं िरक �वगर्, परमे�राचे �नवास�थान, �वगर्लोक”. नवीन करारात “�वगर्लोक”-हा श�द तीनदा आलेला आहे, येथे, लू क
23:43आ�ण प्रकटी 10:3-4शी तुलना.
*
12:6 पौलाची इ�छा होती क�, जे काही किरं थवासी ऐकत होते, पाहात होते, �या�या आधारे �यां नी �या�या�वषयी आ�ण
�या�या प्रे�षतपणा�वषयी आपली मते मां डावी; �या�या आतं िरक अनुभवां �या आधारे न�हे �यां ची पु�ी केली जाऊ शकत न�हती.
*
12:7 यावरून कळते वचन 2-5 यात, तो आप�या �वतः�वषयी बोलतो आहे, लोक ग�वर्� झाले होते, ते भ्रमात पडले होते,
�यां ना वाटत होते क�, पौलाने जे दशर्न पा�हले, �याला जे प्रकटीकरण प्रा� झाले, �या�या तुलनेत �यां चे �वतःचे दशर्न व
प्रकटीकरण फारच कमी होते. जे काही परमे�राने पौलाला दाख�वले होते, �यामुळे �याचे ग�वर्� होणे �वाभा�वक होते.
परमे�राजवळ एखाद्या प्रे�षताला �कंवा एखाद्या मनु�याला गवार्पासू न वाच�व�याचा एक मागर् होता. पौलाचा “काटा” काय होता?
आ�हाला �जतके सां �गतले गेले �ततकेच ठाऊक आहे - भाषा कठ�ण आहे - वेगवेगळे मत असे आहे : (1) काही �हणतात क�,
‘शरीर’ �हणजे देह असू शकते आ�ण ‘काटा’ �हणजे एखादा आजार �कंवा शारीिरक सम�या असावी. (2) काही लोक �हणतात क�,
“शरीर” �हणजे अपराधी �वभाव असू शकतो, �या�या�वषयी रोम 7:14-25 यात आहे. या ग्रीक श�दाचा अथर् प�तत �वभाव सुद्धा
होऊ शकतो. रोम 7:5,18.जर असे आहे तर हे एक जोरदार प्रलोभन �कंवा वाईट स�ा होता जो �या�या मनात येत होता, �याने
�याला गवर् कर�यापासू न थां ब�वले. (3) गणना (गण 33:35) यात ‘काटा’ श�द �या मनु�यां साठ� उपयोगात आणला गेला जे
इ�त्राएली लोकां ना पीडा देणार होते. येथे ग्रीक श�द “सं देशवाहक” दुस�या �ठकाणी “देवदू त” �हटले गेले आहे. हा कदा�चत
सैतानाद्वारे (दु�ा�मा) आणला गेला होता. �याने �याचा �वरोध केला होता, �या�या दुबर्लते�या पिरसीमेत �या�या सम� परी�ा
आणली होती.
*
“काटा”- यामुळे �याला खू प “त्रास” झाला होता. शारीिरक, मान�सक �कंवा आतं िरक �कंवा �त�ही, हे �प� नाही. पौला�या
अनुभवाची तुलना ईयोब 1:6—3:26शी.
*
12:8 � इतके भ�म होते क�, ते �या�यापासू न काढू न घेतले जावे, अशी �याने याचना केली.
*
“तीन...समयी”- म� 26:44; योहान 13:38; 21:17; प्रे�ष 10:16.पाहा क�, �या प्रकारे �याची इ�छा होती, �या प्रकारे �याला
�या�या प्राथर्नेचे उ�र �मळाले नाही.
*
12:9 परमे�राने �याला एक प्र�त�ा व अ�भवचन �दले; हे देखील सां �गतले क� जर तो �ख्र�तां ठायी बलवान होऊ इ��छतो, तर
आप�या �वतःठायी �याला दुबर्ल होणे गरजेचे होते, �याला �वतःची दुबर्लता जाणू न घेणे गरजेचे होते, �याला �वतःची दुबर्लता
जाणू न घेणे आव�यक होते. प्र�त�ा अशी होती क�, �ख्र�त �याला ते दुःख सहन करावयास मदत करतील आ�ण �याचा आतं िरक
लाभ �याला प्रा� करून द्यावयास साहा�य करी�तल. परमे�र कधीही, कोणतेही दुःख, धोका, ओझे, आम�या मागार्त �वगीर्क
साम�यार्वाचू न येऊ देणार नाहीत, ते साम�यर् देतील आ�ण आपण सामना करू शकू. प्र�येक युगात, प्र�येक पिर��थतीत आप�याला
�यां चे साम�यर् �मळे लच.
*
“कारण”- शारीिरक दुबर्लतेत प्रभू येशूंचे साम�यर् मदतगार �सद्ध होते, हे पौलाने �शकून घेतले. कारण क� �याची अशी इ�छा होती
क� केवळ �ख्र�तां चे साम�यर् �या�यावर प्रबळ राहावे (�फ�ल 3:10). जी प्र�येक गो� �याला काहीतरी उ�म �शक�वणार होती, ती
*
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आनं दाने आप�या अश�तपणा�या बाबींवर गवर् करेन, यासाठ� क� �ख्र�तां ची ताकद मा�यामधे कायम रहावी. या�तव मी
*
*
ु आहे, कारण जे�हा कधी मी
े ं , गरीबीत, छळां त आ�ण सं कटां तही सं त�
�ख्र�तां साठ� बहुत आनं दाने आप�या दुबर्लतेत, �नं दत
कमजोर वा अश� असतो, ते�हाच मी बलवान वा सश� होतो.
11
*
* 12 *
मी मू खर् बनलो खरा, पण तु�हीच मला असे करावयास भाग पाडले. तु�ही माझ� प्रशं सा करावयास हवी होती . कारण जरी
*
*
मी काहीही नाहीये, तरीही एका प्रे�षताची प्रमाण-�च�हे,ं अद्भुत कृ�ये ं आ�ण साम�यार्ची कामे ं तुम�याम�ये करून दाख�व�यात
13 *
आली होती. कोण�या बाबतीत तु�ही दुस�या चचर्पे�ा कमी ठरलात? केवळ याच गो�ीत क� मी तुम�यावर ‘ओझे’ झालो नाही?
या चू क (दोष) गो�ीकिरता मला �मा करा.
14 *
�तस�यां दा मी तुम�याकडे ये�या�या बेतात आहे. पण मी तुम�यावर भार टाकणार (होणार) नाही; कारण मला तुमचे धन
�कंवा तुमचे काहीही नकोय, मला तु�हीच हवे आहा, माझ� हीच इ�छा आहे क� तु�हीच माझे �हावे. मुलां ना आईबापां साठ� बचत
15
करावी लागत नाही, याउलट आईबाप मुलां किरता धनसं ग्रह (बचत) किरतात. आता मी हसत-हसत आनं दाने तुम�यासाठ� खचर्
करीन आ�ण �वतःही खचर् होऊन जाईन. तर मग जर मी तुम�यावर असीम प्रेम किरतो, तर मा�याकिरता तुमचे प्रेम कमी (उणे)
232
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सहन करावयास पौल तयार होता.
*
12:10 “�ख्र�तां साठ�”- या श�दां कडे ल� द्या - �याचे सं पूणर् जीवन आ�ण सेवा �ख्र�तां साठ�च होती; �या�या �वतःसाठ� नाही.
�हणू न �याने सवर् काही �ख्र�तां साठ� सहन केले.
*
“आनं दाने”- बरेच �ख्र�ती असा �वचार करतात क� कु रकु र करून, कशा प्रकारे तरी, दुबर्लता, �नं दा व कठ�ण पिर��थती आ�ण
छळ सहन करणे पुरेसे आहे. पण जे�हा एक मनु�य नीट समजू न घेतो क� या सवर् �वपिरत व प्र�तकूल पिर��थतीत �याचाच
आतं िरक फायदा आहे, ते�हा तो पौलासारखा �या सवर् प्रसं गात आनं दी असू शकतो. परमे�रा�या �ाना�या मागार्ं�या प्रकाशात,
पीडा, �लेश, बदनामी, छळ व सम�या आनं द उ�प� करू शकतो. (तुलना म� 5:11-12; प्रे�ष 5:40-41; 16:22-25; 1 पेत्र
5:12-14). येथे पौल आतं िरक मनोबळा�वषयी बोलतो आहे. हे आतं िरक मनोबळ �याला �ख्र�तायो�य सेवक करते. पौल आप�या
अश�पणात, सबळ कसा �हायचा, �याचे रह�य हे आहे : �याने जे�हा-जे�हा आपली दुबर्लता अनुभ�वली ते�हा-ते�हा �याने
आप�या �वतःवर, आप�या बळावर, आप�या बुद्धीवर, आप�या यो�यतेवर भरवं सा ठे �वला नाही, केवळ परमे�रावर सं पूणर्
�व�ास ठे वला. 1:8-9; 1 किरं 2:1-5.जर मनु�याला परमे�राचे साम�यर् हवे असेल तर �याला �वतःवरचा भरं वसा बाजू ला करून
परमे�रावर �व�ास ठे वावयाचा आहे. यश 40:28-31शी तुलना - हे मानवीय �वचारां �या उलट आहे.
*
12:11 “मू खर्”- 11:1,16,21.
*
“तु�ही ...होती”- 3:5; 1 किरं 3:7; इ�फ 3:8.
*
12:12 आ�या��मक स�य �शक�व�यासाठ� परमे�राने �ख्र�त आ�ण �या�या प्रे�षतां द्वारे �च�ह �दले (योहान 2:11).
*
“अद्भुत कृ�ये”ं - अशी कायेर् �यां �याद्वारे आ�यर् �नमार्ण होते, �व�मय उ�प� होते (म� 12:22-23; 15:31; प्रे�ष 2:12; 3:10)
*
“साम�यार्ची कामे”ं - अशी कायेर् जी अलौ�कक साम�यार्ने केली जातात. ही प्रे�षतणाची �च�हे ं होती. �यावरून आपण ओळखू
शकत होतो क�, प्रे�षत �नवडलेले व देवाने पाठ�वलेले लोक होते, हे सुद्धा क� ते परमे�राचे स�य �शकवीत होते. (प्रे�ष 5:12; 14:3;
इब्री 2:4). एखादा मनु�य परमे�राद्वारे �नवडला गेला आहे आ�ण पाठ�वला गेला आहे याची पु�ी अद्भुत कृ�यां नी, साम�यार्�या
कृ�यां नी केली जात नाही (केली जाऊ नये). परं त ु एका प्रे�षताची प्रमाण-�च�हे,ं “�याचा सं देश, �व�ास आ�ण जीवन परमे�रा�या
वचनानुसार आहे क� नाही”, यावरून केली जावी असे जर नसेल तर �यां ची अद्भुत कृ�ये ं शं के�या दृ�ीने पा�हली जावीत अशा
लोकां नी धन-सं प�ी �यागू न, पौलासारखे जीवन जगावे. �यां नी पौलासारखी दुःखे सहन कर�याचे धैयर् दाखवावे, जसे पौलाने या
पत्रात प्रगट केले तसे �शकवावे, ते�हा आ�ही �यां चे ऐक�याची इ�छा अव�य बाळगू ं .
*
12:13 हा 11:7-12; 1 किरं 9:12-18.“�मा करावी” या श�दां द्वारे असे वाटते क� जे �ववेकहीन होते �यावर �यं ग करून पौल
�यां ना असे �हणाला, कारण �याला ठाऊक होते क� �यां �याकडू न आ�थर्क साहा�य न घेऊन �याने काहीही चू क�चे कृ�ये केलेले
न�हते. (7:2).
*
12:14-15 �या चचर्�या आ�थर्क साहा�यापे�ा पौलासाठ� �यां चे प्रेम व सहभा�गता ही अ�धक मह�वाची व मोलाची होती, कारण
�याला �यां चे पैसे नको पण ते �वतःच हवे होते. 6:11-13.तो चचर्चा �पता होता, ती �याची बाळकें होती (1 किरं 4:15). एका
�प�याची मुलां प्रत काय जवाबदारी असते, हे �याला ठाऊक होते, �हणू न तो �या�यासाठ� आपले सवर्�व खचर् कर�याकरता तयार
होता, मग �याचा वेळ असो वा साम�यर् आ�ण �मता (7:3). हीच वृ�ी, प्र�येक �ख्र�ती सेवकात, परमे�राला हवी आहे. चचर्कडू न,
लोकां कडू न काय �मळे ल याची न�हे, तर ते सेवक �हणू न चचर्ला व �व�ासींना काय देऊ शकतील, याचा �यां नी �वचार करावा,
याची �यां ना �चं ता असावी.
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16 *

राहील काय?
तुम�यातील काही असे मानतात क� मी तुम�यावर ओझे झालो नाही, तरीही काहींचा �वचार आहे क� मी
17
चलाखीने धू तर् होऊन तुमचाकडू न फायदा उचलला. पहा, �या लोकां ना मी तुम�याकडे पाठ�वले होते, �यां �याद्वारे मी
18
तुम�याकडू न काही फायदा �मळवू न घेतला? मी तीताला राजी करून जबरद�तीने एका दुस�या भावासह पाठ�वले होते. तु�हां ला
लाभाचे ‘�नशाण’ करून तीताने तुमचा गैरफायदा घे�याचे ल�य साधले होते काय? �या�यासारखीच पावले ं आमचीही न�हती
काय? आमचाही �यवहार �या�यासारखाच न�हता काय?
19 *
�वतःचा बचाव कर�याकिरता आ�ही हा यु��वाद करीत आहोत क� काय असा कदा�चत तुमचा समज होऊ शकेल,परं त ु जे
काही मी बोलतो आहे ते सवर् परमे�रास उप��थत जाणू न (पू णर् जाणीवेन)े �ख्र�तां ठायी बोलतो आहे. �प्रय जनहो, मा�या बं धूंनो जे
20 *
जसे मला हवे आहे, तसे मी आ�यावर कदा�चत तु�ही मला �दसणार
आ�ही किरतो ते सवर् तुम�या उ��तसाठ�च किरतो आहे
नाही अशी भी�त मा�या मनां त आहे, आ�ण तु�ही देखील मा�याकडू न जशी अपे�ा व आशा किरता तसा मी असणार नाही.
21
कदा�चत तुम�याम�ये मला भां डणतं टे, क्रोध, �वरोध, ईषार्, चहाड्या, गवर् आ�ण घोटाळा आढळतील. असे पु�कळ लोक �यां नी
�यां ची आधीची अशुद्ध व अनै�तक कृ�ये ं अजू नही �यागलेली नाहीत, अशां साठ� मी पु�हा आ�यावर असे कधीही घडू नये, क�
मा�या परमे�वराने मला इतके लाचार व दीन करावे क� मी �यां चासाठ� दुःखी �हावे.
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1*

मी �तस�यां दा तुम�याकडे ये�याचा �वचार करतोय. दोन अथवा तीन सा�ीदारां �या मुखाने प्र�येक गो�ीची पु�� केली जावी.
माग�या वेळ� जे�हा मी आलो होतो, ते�हा ही गो� तु�हां ला सां �गतली होती.आताही तुम�याम�ये मी गैरहजर आहे तरी �यां नी
पू वीर् अपराध केले होते, �यां ना आ�ण दुस�या सवर् लोकां ना मी पू वर्सूचना देऊन बजा�वतो क� जर मी पु�हा आलो, तर �यां ना
* 3
*
सोडणार (चां गलीच खबर घेणार) नाही . कारण तु�हां ला तर याचे प्रमाण पा�हजे क� येशू �ख्र�त मा�याद्वारे बोलतात. तु�हां ला

2

245

2 46

*

12:16-18 काही लोक पौला�वषयी असे बोलत होते असे वाटते : “पौलाने चचर्कडू न आ�थर्क साहा�य घेतले नाही, हे जरी खरे
होते तरी, यरूशलेमे�या �ख्र�ती लोकां साठ� दान गोळा कर�याचा पौलाचा हेतू असा होता क� �यालाही �या दानावर हात मारता
यावा आ�ण �वतःसाठ� �याचा उपयोग करता यावा. या कायार्त तीत आ�ण दुसरा एक भाऊ देखील एजेट
ं चे कायर् करीत होता.”
यावर पौलाने �यां ना �वनं ती केली क� - �या�याकडे काही प्रमाण होते काय क� �यां नी हे खोटे �वधान, ही �चखलफेक स�य होती, हे
�सद्ध करावे? या सवर् कारणामुळेच दान गोळा करतां ना पौल काळजीपू वर्क आ�ण बु�द्धमानीने वागत असे जेणक
े रून कोणीही
�या�यावर खोटा आरोप लावू नये, शं केने �या�याकडे पाहू नये. (8:16-21; 1 किरं 16:1-4).
*
12:19 येथे आपण पौला�या अ�भमानाचे कारण पाहतो; या पत्रात �याने कशा प्रकारे आप�या प्रे�षतपणाचा बचाव प� मां डला ते
पाहतो. �यां नी �या�या�वषयी गैरसमज करू नये. तो �या�यासमोर आपली बाजू अशी मां डत न�हता जणू काही तो �यायाधीशां �या
ु ेच उभा आहे (1 किरं 4:1-5). �याचा ‘अ�भमान’ �याचा ‘प्र�तवाद’ ‘�याचे कायर्’ हे �या�या �वतःसाठ� नाही पण �या�याच
चचर्पढ
ु े बळावले असते,
उ�तीसाठ�चे आहे, हेच �याला �यां ना सां गावयाचे होते (1:12). कारण �यां चे आतं िरक जीवन खालील गो�ींमळ
मजबू त झाले असते : ‘तो जे काही आहे’, �यानुसार �याला �वीकारावे अथार्त ‘�ख्र�तां चा प्रे�षत’ - जे काही �याने �शक�वले, �या
स�याचे अनुकरण �यां नी करावयाचे होते. जर �यां नी हे सवर् केले तर �यां चेच क�याण व �हत साधणार होते.
*
12:20-21 पौलाला ठाऊक होते क� ती चचर् काही बाबतीत कमजोर होती, चचर् गुटबाजी कर�यात आ�ण यौनसं बंधी अपराध
कर�यात म�न होती (भरलेली होती). (1 किरं 1:11-12; 3:3; 4:18; 5:2,11; 6:15-16; 8:1; 11:18,22). पौलाला हेच भय खात होते
क� जर, �याने �शक�वलेले स�य चचर्ने अ�वीकार केले, �याला नाकारले, तर �तची दशा आणखी वाईट होईल. तसे असतां ना जर
�याने �या चचर्ची भेट घेतली तर �याला मोठ� पीडा होईल.
*
13:1 अनु 19:15.कदा�चत पौलाचा अथर् असा होता क� जे काही ते होते, जसा काही तो होता, ते आता �प�-�प� ठळकपणे
प्रगट झालेले होते. 10 इतर प्रमाण दे�याची �कंवा वेळ �यथर् घाल�व�याची आता काहीच आव�यकता न�हती.
*
13:2 “�यां ना ...नाही”- 1 किरं 4:18-21; 5:3-5.�याचा इशारा असा होता क� यावेळ� तो शां त व �व�थ बसणार न�हता, पण
अपराध करणा�यां ना आ�ण पू वर्सूचना देऊन बजाव�यानं तरही सुधारणा न करणा�यां ना तो सोडणार न�हता आ�ण �ख्र�तां चा प्रे�षत
या ना�याने तो आप�या अ�धकारां चा उपयोग करून, अपराधी लोकां ना दं ड देणार होता.
*
13:3-4 “तु�हां ला...पा�हजे”- या पत्रात तो आप�या प्रे�षतपणाचा प� मां डतो. जर दीनता व नम्रतेऐवजी �यां ना अ�धकार व
साम�यार्चे प्रदशर्न हवे होते, तर तो ते दे�यासाठ� तयार होता 10:1.पौलाची दुबर्लता पाहू न ते अ�व�थ झाले होते (10:10; 1 किरं
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4
हाताळ�यासाठ�, तुमची खबर घे�यासाठ� ते (येशूं) श��हीन कमजोर नाहीत, तर सामथीर् आहेत. क्रूसावर �खळले जात असताना
जरी ते साम�यर्हीन �दसत होते, तरी परमे�रा�या साम�यार्ने ते �जवं त आहेत. आ�हीही �यां �याम�ये कमजोर आहोत, पण आ�ही
परमे�रा�या श��तने �यां �याबरोबर (येशूं�या) जगू . आ�ही �जवं त राहू यासाठ�च क� आ�हां ला तुमची सेवा किरता यावी.
5
*
आप�या �वतःची पारख करा क� �व�ासात आहात �कंवा नाही. तु�हां ला ठाऊक नाहीये काय, क� येशू �ख्र�त तुम�याठायी
6
आहेत? तसे नस�यास, तु�ही परी�ेत अपयशी झाला आहा हे �याचे प्रमाण आहे. माझ� आशा हीच आहे, क� आ�ही अपयशी
7*
झालो नाही हे तु�हां ला �यव��थतपणे कळावे व ते तु�ही ओळखावे. आमची प्राथर्ना हीच आहे क� तु�ही काहीही अयो�य करू
नये यासाठ� नाही क� तु�ही �सद्ध �दसावे, पण यासाठ� क� तु�ही भलेपणाची व �हतकायेर्ं करावीत, मग अपयशी �दसत (भासत)
8
9*
असला तरीही. कारण आ�ही स�या�वरूद्ध काहीच करू शकत नाही, केवळ स�या�या प�ातच काही करू शकतो. जे�हा
आ�ही कमजोर ठरतो, तु�ही बलशाली असतां आ�ण ते�हा आ�हां ला आनं द �मळतो. आमची प्राथर्ना हीच असते क� तु�ही पू णर्
* 10 *
यामुळे आता मी तुम�या गैरहजेरीत �लहीतो आहे, अशासाठ�च क� जे�हा मी तुम�याकडे येईन ते�हा मला
प्रकारे यो�य �हावे .
माझा अ�धकार वापरून, कठोर होऊन तुम�याशी कडकपणाचा �यवहार करावा लागू नये. परमे�राने तु�हां ला पिरप�व (तयार)
कर�यासाठ� मा�या सुपूदर् केलेले आहे, तुमचा �वनाश कर�यासाठ� न�हे.
11
*
*
शेवटी बं धूभ�गनींनो आनं दी रहा, �सद्ध �हा , �हं मत बाळगा, मेळाने एकमन �हा आ�ण प्रेम व शां तीचा परमे�र तुम�यासह
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2:3). ते �ख्र�तां �या साम�यार्�वषयीही साशं क होते. �ख्र�त देखील �यां ना �या�यासारखेच दुबर्ल व कमजोर भासत होत (�ख्र�त
साम�यर्हीन अव�थेत क्रूसावर �खळले गेले होते). परं त ु पौल �या�याम�ये (चचर्त) �ख्र�तां �या पुनरू�थाना�या साम�यार्सह �जवं त
होता. जर �यां नी आपली चू क कबू ल केली नाही तर, पौल तेच पुनरू��थत साम�यर् �या�यासम� प्र�तुत/प्रगट करणार होता.
*
13:5-6 “�वतःची...करा”- ते पौलाला पारखू पाहात होते. �यां ना या गो�ीचे प्रमाण हवे होते क� �ख्र�त �या�याद्वारे �या�याशी
बोलतात (वचन 3). पौल �हणतो क�, जर �यां नी �वतःला पारखले तर बरे होईल! जर यात ते यश�वी झालेत आ�ण �यां ना
या�वषयी पू णर् खात्री आहे क� �ख्र�त �या�याठायी आहे तर, �यां ना कळावे क� �यां चा आतं िरक �पता - 1 किरं 4:15देखील पारखला
गे�यानं तर खरा ठरला होता. हे पारखले जाणे �हणजे होते तरी काय? �श�यां नी �वतःला का पारखावे, कसे पारखावे? �याचा हेतू हा
असतो क�, आपण पाहावे क�, �वतः आपण �व�ासात कायम आहे क� नाही - �हणजे परमे�राचे स�य मा�य करून, जे�हा आपण
‘�व�ास’ ठे वला होता, �याच �व�ासात आजही आपण आहोत क� नाही! �व�ासाने जीवन जगतो आहोत क� नाही? आपण केवळ
नावापुरते-नामधारी �श�य तर नाही? आपण �वतःला कसे पारखावे? अं तःकरणात डोकावू न पाहू न क�, तेथे काय आहे? (जर
आपण असे केले तर रोम 7:18,21सारखे काहीं प्रा� करू) केवळ भाव�नक री�तने आपण आपली पारख करू नये, कारण आप�या
भावना वर-खाली होत असतात आ�ण �या आप�या आतं िरक जीवनाची खरी अव�था दाखवू /सां गू शकत नाहीत. आपण आप�या
कृ�यां द्वारे आ�ण परमे�रा�या वचनाप्रत, आ�ापालन �कंवा आ�ाभं गा�या आधारे आपली पारख करावयास हवी. आप�याला
ठाऊक आहेच क� झाडावरून फळाची पारख होत असते (म� 7:16-20; इब्री 6:9-10). जर आप�याला �ख्र�तां चा अनुभव नाही,
आ�ण जर आपण �या�याप्रत आ�ाधारक नाही, जर आपले जीवन व �वचार बायबल�वरूद्ध आहे, तर, आपण कसे �हणू शकतो क�
आपण �ख्र�तां चे आहोत? पण, याउलट, जर आप�याला खात्री आहे क�, �ख्र�तां शी आपला काही अनुभव आहे, �यां चे �हणणे
आप�याला मा�य करावयाचे आहे (जरी कधी तरी आपले प्रय�न अपयशी ठरू शकतो); तसेच अपराध �मेकरता जे काही
करावयाचे आहे ते आपण केले आहे, तर मग, आपण असे �हणू शकतो क� �ख्र�त आम�या अं तःकरणात वास करतात - 1 योहान
5:9-13; 2:4; 3:10,14,24.“�व�ास आहे क� नाही”-हे ओळखू न घे�यासाठ�, आपण ते सवर् काही करावे जे कर�याची �नतां त गरज
आहे - इब्री 6:11; 2 पेत्र 1:10. जर आपण याम�ये ‘पास’ झालो नाहीत तरी �नराश हो�याचे कारण नाही, आप�याला सं पूणर् री�तने
अं तःकरण पिरवतर्नाची गरज आहे. “येशू �ख्र�त तुम�याठायी आहे”- योहान 17:23; रोम 8:9-10; कल 1:27; प्रकटी 3:10.
*
13:7-9 येथे पु�हा �यां ना आप�या �वचारां त वस�वतो. �याची हादीर्क इ�छा हीच आहे क�, �यां नी परमे�राशी यो�य सं बंध
ठे वावेत, �वतःवर �यां ना शं का असली तरी. �यां नी पू णर् प्रकारे परमे�रायो�य �हावे हीच �याची मनीषा होती. जर ते परमे�राप्रत खरे
व दृढतेने कायम रा�हलेत तर तो �या�यासाठ� पायदळ� (पायाखाली) तुड�वला जा�यासाठ�ही तयार होता. प्र�येक गो�ीत तो
स�याकरताच �जवं त राहू इ��छत होता (1 किरं 9:23; 2 तीम 2:10).
*
13:9 :12; 1 किरं 4:9-13.
*
“यो�य �हावे”- 7:1; म� 5:48चे नोट्स. आपण �वतःकरता व दुस�यां करता “पू णर् आतं िरक समज” बाळग�याचे ल�य पुढे
ठे वावे.”
*
13:10 वचन 2; 1 किरं 4:21.
*
13:11 “�सद्ध �हा”- वचन 9;7:1. पाहा म� 5:48.�वतः प्रत व इतरां प्रत आपला हेतू आतं िरक पिरप�वता हाच असावा.
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असेलच.
12
*
प�वत्र चुंबनाने एकमेकां शी भेटा.
13
सवर् प�वत्र जन तु�हां ला सलाम सां गतात.
14 *
*
*
प्रभू येशू �ख्र�तां चा अनुग्रह, परमे�राचे प्रेम आ�ण प�वत्र आ��याची सहभा�गता तु�हां सवार्ंसह कायम असो.
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“प्रेम व शां तीचा परमे�र”- इब्री 13:20; 1 योहान 4:8.
13:12 “चुंबनाने”- रोम 16:16.

*
*
*

13:14 वचन स�याने पिरपू णर् आहे. येशू या वचनात आहे. ते प्रभू आ�ण �ख्र�त दो�हीही आहे प्रे�ष 2:36.
“प्रभू ”- लू क 2:11; �फ�ल 2:10-11;
*
ु े अपराधी वाचतात; �व�ासी आशीवार्द प्रा� करतात (8:9; योहान 1:14-17; गल 1:6).
“�ख्र�तां चा”- म� 1:1चे नोट्स. दयेमळ
ू
�ख्र�त दयेचा उगम आहे, �हणजेच, येश परमे�र आहे. �फ�ल 2:6पाहा. या वचनात परमे�र �प�या�वषयी देखील आहे. परमे�राने
�ख्र�त येशूंना पाठ�वले (योहान 3:16; रोम 5:8; 1 योहान 4:10). परमे�रा�या प्रेमा�वषयी वचन 11 पाहा. हे वचन परमे�राचे प्रेम
ु े परमे�राचे प्रेम, �व�ासींबरोबर
दशर्�वते. परमे�रा�या प्रेमामुळे, �ख्र�त आले व �यां नी आपली द्या प्रगट केली. �या�या दयेमळ
कायम असते. येथे, या वचनात प�वत्र आ�मा देखील आहे. योहान 14:16-17चे नोट्स. �याचे �य���व येथे आहे. आपण �य��शी
सहभा�गता ठे वू शकतो, अचेतन प्रभाव �कंवा साम�यार्शी न�हे. प�वत्र आ��याद्वारे, परमे�र �व�ासींठायी वसतात. �या�याद्वारे
आपली सहभा�गता �पता परमे�र आ�ण �ख्र�त येशूंबरोबर आहे (1 योहान 1:3). या वचनात �त्रएक�व आहे. “उद्धारा�या कायार्त”,
“प�वत्र केले जा�यात” व “�व�ासीं�या आशीवार्दात”, प्र�येकाची आपली भू �मका व �थान आहे - म� 3:16-17 यात
�त्रएक�वावरचे नोट्स.
*
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