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�शमोन पेत्रातफेर् जो येशू मशीहां द्वारे पाठ�वला गेलेला प्रे�षत व सेवक आहे, �या लोकां �या नां वे ं �या सवार्ंनी आमचा परमे�र
*
*
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व मु��दाता येशू मशीहा यां �या �व�ासयो�यतेद्वारे आम�यासारखाच मोलवान �व�ास �मळ�वला आहे. परमे�र व येशू
3
�ख्र�तां ना ओळखू न घेत�यामुळे तुम�यां ठायी अपरं पार कृपा व शां �त वाढत राह ◌ो. आ�हां ला जीवनासाठ� व प�वत्रतेसाठ� (उ�चत
*
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जीवन ) �या सवार्ंची आव�यकता आहे, �या सवर् गो�ीं परमे�री साम��याने (आ�हां ला) �दले�या आहेत. �याने आ�हां ला �या�या
*
ु या�या) सद्गुणां साठ ◌ी बोला�वले * आहे, ते �याने �या�या �ानाद्वारेच आ�हां स �दले आहे.
म�हमेसाठ� आ�ण भलेपणा�या (चां ग�
4*
*
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ु े * उ�प�
ते अशासाठ� क� या अ�तमहान व बहुमू�य प्र�त�ां द्वारे तु�ही, या दु�नयेत आढळणा�या वाईट व दु�ाई�या इ�छां मळ
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1:1 1 पेत्र 1:1.
“�शमोन”- म� 4:18; 10:2
*
“सेवक”- रोम 1:1.ल� द्या क� पेत्र प्रभु येशूंस 'आमचा परमे�र (याहवे) व येशू मशीहा मु�तीदाता' असे �हणतो. ग्रीक
अनुवादानुसार हाच अ�यं त समपर्क व सटीक श�दश: अथर् आहे जो येशू �ख्र�तां चे परमे�र�व (सृ�ीकतार्) दशर्�वतो. वचन 11 म�ये
ग्रीक अनुवाद अगदी अशासारखाच केलेला आहे - 'आमचा परमे�र व मु��तदाता येशू मशीहा'- पाहा तीताला 2:13; �फ�ल 2:6;
इब्री 1:3,8,10; योहान 20:28.
*
“मोलवान”- �व�ास खरोखरीच महान मोलाचा आहे - 1 पेत्र 1:7.जे �व�ास करतात �यां ना तो ‘�मळतो’ �कंवा �यां नी तो
‘�मळ�वला आहे’ दुस�या श�दां त: येशूंवरचा �व�ास हा परमे�राचा उपहार (ब��स) आहे - प्रे�ष 3:16; इ�फ 2:8; �फ�ल 1:29.
*
“मोलवान �व�ास”- रोम 3:20-26.
*
1:2 रोम 1:7.
“वाढत राहो”- 1 पेत्र 1:2.ल� द्या क� �व�ासींम�ये कृपा व शां �त कशी भरभरून वाहू लागते - तुल योहान 17:3.�जतके अ�धक
आपण परमे�र बापाला व पुत्राला ओळखत जातो, �ततक� जा�त आपली शां �त वाढत जाते, �याबरोबरच आप�याला परमे�राची
कृपा हवीहवीशी वाटेल व आपण �तची चाह बाळगू , कृपे�वषयी �तु�त करू. परमे�राची इ�छा हीच आहे क� आपण अ�धका�धक
कृपा �मळवू न �यावी व �या परमे�री कृपेचा उपयोग, परमे�राला आणखी जा�त व पुरेपूर जाणू न घे�यासाठ� करावा - इ�फ 1:17;
3:19; 4:13; �फ�ल 1:9-10; कल 1:9-12.पौलाने हीच कृपा �व�ासींना �मळावी �हणू न सतत प्राथर्ना केली.
*
1:3 “उ�चत जीवन”- 1 तीम 2:2; 3:16; 4:8; 6:5-6,11; तीताला 1:1.
*
“परमे�री साम��याने”- सरळ सं केत प्रभु येशू मशीहां �या श��कडे केलेला आहे. �यां �यात परमे�राचे अलौ�कक साम�यर् आहे,
कारण येशू सृ�ीकतार् आहेत. स�े खरे-�ख्र�ती जीवन, अथार्त परमे�राला जसे ते हवे आहे �यासाठ� जे काही आव�यक असते ते
सवर् परमे�राने आप�याला �दलेले आहे. तुल इ�फ 1:3.बु�द्ध, �ान, श��, प�वत्रता, ताकद या सग�या गो�ी येशूंठायीच आहेत व
येशू �वत: हरेक �व�ासी �ख्र�तीम�ये आहेत (वास करतात). पाहा - रोम 8:9-10; 2 किरं 13:5; कल 1:27; 2:3.
*
“म�हमेसाठ�”- योहान 1:14; 17:5.
“सद्गुणां साठ�”- ग्रीक श�दाचा अनुवाद �तु�त असा आहे जो 1 पेत्र 2:9यां त �दलेला आहे. �याचा अथर् अ�तउ�म गुण (सद्गुण),
ु य जे खरोखरीच �तु�तयो�य आहे, �यां त सवोर्�कृ� सद्गुणां चा समावेश आहे. परमे�र चां गला आहे, याहवेचे चिरत्र
असे चां ग�
प्रशं सनीय व म�हमायो�य आहे - �नगर् 33:19; नहे�या 9:25; �तो 17:13; 31:19; 145:7; 1 पेत्र 2:3.
*
“बोला�वले”- 1 पेत्र 1:15; 2:9,21; 3:9; 5:10;नोट्स - रोम 1:6; 8:30.
*
“प्र�त�ां द्वारे" - आपण �या शोधू न काढा�या, �यां �यावर �व�ास ठे वावा �यां चे मनन (�वचार) करावे, जे काही परमे�र दे�याची
प्र�त�ा करतो ते सवर् �मळवू न घे�याचा सतत प्रय�न करत राहावे. तसे न के�यामुळे जे अनुभव आपण �यावे असे परमे�राला वाटते
(इ�छा) ते पिरणाम व ते अनुभव आप�या जीवनात, आशीवार्द �हणू न आपण �मळवू शकणार नाही. परमे�रा�या वचनां वर�या
�व�ासाने व �याने केले�या प्र�त�ां �या साहा�यानेच आपण अपराध व अपराधी वृ�ीवर जय �मळवीत असतो. इतकेच न�हे तर
सैतान व दु�नये�या गो�ी आप�या पायां खाली तुड�वतो, केवळ �व�ासानेच आपण येशूंबरोबर चालतो व �यां ची सेवा करतो.
*
1:4 “या...प्र�त�ां द्वारे”- सं पूणर् नवा करार (बायबलचा दुसरा भाग) आ�ण सं पूणर् बायबल या अ�तमहान व बहुमू�य प्र�त�ां नी
भरलेला आहे.
*
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होणा�या कु जकेपणापासू न राखले व जपले जावे आ�ण परमे�री �वभावाचे �ह�सेदार (भागीदार) �हावे .
याबरोबरच तु�ही
*
*
* 6
*
प्रय�न करा, व �व�ासात उ�म वतर्णूंक, व उ�म चालचलणुक�ठायी समज , आ�ण समजां सह (�ान) सं यम , सं यमाने (ठायी)
*
7
**
8
धीर , धीराने भ� ि◌, भ��म�ये भाऊबं दक�चे प्रेम वृद्धींगत करत (वाढवा) जावे. या बाबीं (सद्गुण) जर तुम�याम�ये कायम
*
राहू न �याबरोबरच �वपुलतेने वाढ�या रा�ह�या ,तर तु�ही येशू मशीहां ना ओळख�याबाबत �न��क्रय,बेकार व प्रभावहीन
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“वाईट”- उ�प 6:11-12; �तो 14:3; यश 1:4; प्रे�ष 2:40; इ�फ 4:22.
ु े ”- जगात जी कोणती दु�ाई, अनै�तक कृ�ये ं व �य�भचार आढळतो, �याचे प्रमुख मू ळ मनु�याचे मन आहे.
“वाईट ...इ�छां मळ

*
*

पाहा, याकोब 1:14-15; 4:1-2.आपण सवार्ंनी पेत्राने �दले�या महान प्रो�साहनाची आ�ा पाळली पा�हजे, जी �याने 1 पेत्र 1:14 व 1
पेत्र 2:11यात �ल�हली आहे. रचनाकारा�या थोर व मोलवान प्र�त�ा, आप�यासाठ� भ्र�ाचारापासू न �नसट�याचा व वाचू न
�नभाव�याचा एक सुर��त मागर् तयार करतात. चला �यां चा वापर करा.
*
“राखले”- जगात असणा�या प्र�येक भ्र�ाचाराचे मू ळ आहे ‘मनु�याचे मन.’ जर आपण ज�गक भ्र�ाचारापासू न व अनीतीपासू न दू र
जाऊन बचाव केला नाही, तर आपण �यामुळे येणा�या परमे�री क्रोधापासू न कधीच राखले (बचाव) जाणार नाही - म� 23:33; रोम
2:3; 1 थे�स 5:3; 2 तीम 2:26; इब्री 2:3; 12:25आ�ण परमे�रा�या प्र�त�ां वर पू णर् भरं वसा ठे �व�यानं तरच आपण सुटूं शकतो.
*
“परमे�री...�हावे”- येशूंचे �व�ासी परमे�र होतात असे मुळ�च नाहीये. �कती अश�य बाब आहे ही? एखाद्या मनु�याने परमे�र
�हावे? �नमार्ण केले�या (परमे�राने) कोण�याही मानवासाठ� तसे होणे केवळ असं भव होय. परं त ु �व�ासीं येशूंशी जुळलेले आहेत.
दो�हीं एकजीव झाले आहेत; येशू �यां �यात व �व�ासीं येशूंत आहेत, परमे�राचा आ�मा �यां �याठायी आहे - योहान 14:17;
17:20-23.या प्रकारे (दृ��ने) �व�ासीं दैवीक �वभाव बाळगतात. �व�ासीं या दृ��कोनातू न परमे�री �वभावाम�ये सहभागी आहेत.
*
1:5-7 - परमे�राने मशीहां ठायी आप�याला सवर् आव�यक ते �दलेले आहे, मग जे काही �याने देऊ केलेच ते घट्ट पकडू न ठे वूं या,
व �ख्र�ती जीवनासं बंधी सवर् सद्गुणां म�ये वाढत जा�याचा कसू न प्रय�न करुं या. आपण �व�ासात, उ�म वागणुक�त, समज व
सं यम राखू न धीर, भ�� व सरतेशेवटी भाऊबं दक��या प्रेमात वाढतच जावे.
*
1:5 आ��मक जीवन वाढ�वतां ना या सवार्ंचा �यां त एकत्र समावेश कर�याची जवाबदारी �व�ासींची आहे; पर�तु ते आपण जोडू
शकू? आ�मपरी�ण, प्राथर्ना, मनन-�चं तन, परमे�रा�या वचनां �या साहा�याने, या सवर् दृ��कोनां तून सतत प्रय�न करत राहणे व
�याचा सराव (प्रॅ��टस) आप�या जीवनां त के�यानेच ते श�य होईल. सो�या श�दां त येशूंना पिरधान (घालणे) करणे होय, व �यां नी
�दलेला नवीन �वभाव जोपासणे देखील आलेच -�तो 1:1-3; लू क 11:28; रोम 13:14; 2 किरं 5:7; इ�फ 4:22-24.
*
“�व�ासात”- हीच ती जागा (�थान) जेथून आपण प्रारं भ करावयाचा आहे. अथार्तच �यावां चून आपण वतर्नां त स�े-खरे
‘�ख�त-�श�य’ नसू च मुळ�. �व�ास सोडू न (वगळून) इतर सवर् सद्गुणें जोडली, तरीही �यामुळे लाभ काहीच होणार नाहीये - �थायी
लाभ, शा�त फायदा, नाहीच नाही - इब्री 11:6; योहान 3:36.
*
“सद्गुण”- वचन 3. ग्रीक श�द असे अथर् सुच�वतो: अ�तउ�कृ�, उ� �तरीय चिरत्र, नी�तम�व, �या�य व चां गली वागणू क-शैली.
*
“समज”- वचन 2. हे चां ग�ु य एकदाच नेहमीसाठ� जोडले जात नसते. �व�ासींनी �नरं तर �यात वाढ�याची गरज आहे - 3:18;
�फ�ल 3:10 -चला तर, आपण याची सुरवात तर करुं शकतो ना?
*
1:6 “सं यम”- सं यम परमे�रा�या आ��याचे फळ होय - गल 5:23.पू णर्त: शरण जाऊन प�वत्र आ��याप्रत सम�पर्त झा�यावरच हे
ु य आपण जीवनात जोडतो. �यानं तर मग पुढ�या जीवनात आ��याठायी चालत राहणे, आ�ण जी समज व शहाणपण
चां ग�
परमे�राचा आ�मा देत जातो (असतो) �याचा उपयोग �यव��थत व पद्धतशीरपणे, आपले �वचार अ�भलाषा व कृ�त (कायर्) यां ना
आप�या काबू त (ता�यात) ठे व�यासाठ� वापरणे हाच यश�वी मागर् आहे.
*
“धीर”- याचा अथर् असा: कशीही सम�या व परी�ा (पारख) असली तरीपण �यां ना तोंड देत जाणे, न कचरतां , �व�ास घट्ट
बाळगू न पुढे �नघू न जाणे हा होय. �प्रयां नों, नैस�गर्क �वभावानुसार धीर आप�याम�ये असतोच असे नाही, कारण तो बहुधा
नसतोच. पण हळूहळू तो आप�या �वभावात व जीवनात आप�यालाच जोडावा लागतो, धीराचा समावेश �ख्र�ती जीवन जगतां ना
आपणाठायी होऊ द्यावा लागतो - याकोब 1:2-4,12.
ु े , आपले मन �वगीर्क बापासाठ� प्रेमास �क्रयाशील
“भ��”- वचन 3;3:11. परमे�राप्रत समपर्ण-भाव असणे. या प�वत्रतेमळ
(कायर्रूप) करते
*
1:7 “भाऊबं दक�चे प्रेम”- रोम 12:10; 1 थे�स 4:9; इब्री 13:1; 1 पेत्र 1:22.यां त वणर्न केलेली पद्धत हेच �सद्ध करते क� इतर
�व�ासी भाऊब�हणींबरोबर प्रेमभाव-प्रेमसं बंध कशा री�तने कृ�त (कायर्) व साजुक प्रेमा�या भावनेने �य� केलेले असावे.
*
“प्रेम”- �वगीर्क - परमे�री प्रेम जे परमे�र आप�या �व�ासी लोकां �या हृदयात घालतो (ठे वतो) - ‘अगापे’ - नोट्स 1 किरं 13:1.
*
1:8 “वाढ�या रा�ह�या”- 3:18; गल 5:22-23; इ�फ 4:12-15; �फ�ल 3:12-14.
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ु री�तने पाहणारा आहे , न�हे तो
(अपिरणामकारक) होणार नाही . परं त ु �या मनु�यात या गो�ी (गुण) नाहीयेत असा मनु�य अं धक
आं धळाच आहे आ�ण दू र�या गो�ी पाहू शकत नाही �हणू न पुढे येणा�या गो�ी तो समजू शकत नाही, व �याचे जुने गु�हे ं �मा
* 10
झालेलेच आहेत याचा देखील �याला �वसर पडला आहे . या�तव भाऊब�हणींनों, आपले पाचारण (बोला�वणे जाणे) व �नव�डले
*
जाणे , �न��त (खात्रीचे) कर�याचा प्रय�न करा, कारण जर तु�ही या सग�या गो�ी सतत करत रा�हला तर कधीही पडणार
* 11
*
(अडखळणार) नाही . हीच एकमेव पद्धत (त�हा) आहे �ज�यायोगे , तु�हां ला मु��दाता येशू �ख्र�तां �या अनं त रा�यां त शानदार
12
*
(सहजसुंदर) दाखला �मळे ल. जरी तु�हां ला व दुस�यां नाही, हा स�ेपणा �यव��थत (नीट) �शक�वला गेला आहे , तरीही मी या
*
13
*
सवर् गो�ींची आठवण करून दे�या�वषयी कशा प्रकारचीही बेपवार्ई (बे�फक�र) करू इ��छत नाही. जोवर मी या दु�नयेत आहे,
14 *
�या प्रकारे प्रभु मशीहां नी मला
तोवर तु�हां ला �मरण करून उ�साह देऊ इ��छतों, आ�ण तसे करणे अगदी बरोबर देखील आहे.
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“�न��क्रय...नाही”- ख�चतच आप�यातील कोणालाच बेकार- फालतू , कु चकामाचा, �न��क्रय व प्रभावहीन होणे (राहाणे)

*

ु य-सद्गुण, �ख्र�ती जीवनात जोडले नाहीत तर
आवडणार नाही; परं त ु एक बाब नीट ल�ात असू द्या क� जर आपण हे सं गळे चां ग�
आपले जीवन हे असेच सडके-कु जके-मेलेले असेल यां त शं काच नाही.
*
1:9 “असा मनु�य...पाहाणारा आहे”- मनु�य आं धळा आहे, अथार्त या अथार्ने क� जर �याचे जीवन या गुणधमार्ंनी भरलेले नसेल,
ते�हा उघड्या डो�यां नी �याला जे �दसू शकले असते तो “आतं िरक स�ेपणा, अनेक आ��मक स�य, �कतीतरी अद्भुत गो�ी” पाहू
शकणार नाही. इ�फ 1:18-19यां त पौलाने केले�या प्राथर्नेकडे बारीक ल� द्या. जे लोक खू प दू रवरचे पाहू शकत नाहीत, ते पू णर्त:
�कंवा श�दश: आं धळे नसतात. �यां ना �यां �या अवतीभवती घडणा�या ज�गक गो�ी नीट �दसत असतात, परं त,ु �यां �यात �या
दृ�ीची उणीव असते �ज�या�वषयी पौल 2 किरं 4:18यां त सां गतो.
*
“�वसर पडला आहे”- “अपराधी जीवन जगणे, अपराधां चा मागर् अनुसरणे” हे �याला ठाऊक असते, आ�ण हे देखील क�
-अपराधां पासू न �मा �मळ�वणे, धुतले जाणे �हणजे काय आहे; सवार्ंत मह�वाचे �हणजे अपराध �मा झा�याचे �व�वासी�या
�मृतीत (�मरण) असावे, ते�हाच �याला �यव��थत कळे ल असते वे प�क� खात्री रा�हली असती, क� परमे�राने �याला चतुथर्
श्रेणीचे न�हे, तर अ�तउ��तराचे व प�वत्र जीवन जग�यासाठ� बोल�वलेले आहे, व मग �याने चां गले गुण जीवनात जोड�याची
धडपड व खटपट केली असती - वचने ं 5-7.
*
1:10 “आपले...�नव�डले जाणे”- पेत्राचा आशय अगदी �प� आहे. तो �व�ासीं भाऊब�हणींना समजावू न सां गतो क� परमे�राने
केलेले पाचारण व �नवड यां चा �यां ना �वसर पडता कामा नये, तो पुढे �यां ना बजा�वतो क� �यां नी या�वषयीची �न��ती कर�याचा
प्रय�न करावयाचा आहे, आपले प�वत्र पाचारण व �याकरता झालेली �नवड यां चे �मरण खात्रीपू वर्क अस�यामुळे �व�ासी प�वत्र
जीवन जग�यात यश�वी ठरतो. �या अथार्ने '�नवडणू क (�नवड)' या श�दाचा उपयोग बायबलम�ये झालेला आहे �यानुसार �व�ासी
केवळ एकाच मताने (वोट) �नवडला जातो व ते एक मत, परमे�राचे असते. हे मत परमे�राने दु�नये�या �न�मर्तीपू वीर्च �दलेले होते इ�फ 1:4; 1 पेत्र 1:2. नोट्स - योहान 6:37; रोम 1:6; 8:28-30; इ�फ 1:4-6.परं त,ु कसे कळे ल क� �वगीर्क बापाने आपली �नवड
केलेली आहे ? एक मागर् हा आहे, क� वचने ं 5-7 यां त �दले�या सवर् क�याणकृ�यां चा समावेश आप�या जीवनां त करणे हा होय.
जगत असतां ना जीवनां त ती जोडत जाणे आ�ण जर असा प्रय�न आपण कर�याचे क� घेत नसू , तर आप�यालाच शं का येईल क�
परमे�राने �दले�या तारणा�वषयी आप�याला माहीत तरी आहे क� नाही?
*
“पडणार...नाही”- जीवनात हे गुण समा�व� झाले क� आप�याला आणखी अ�धक खात्री होत जाते, क� परमे�राने खरोखरीच
आप�याला �नवडले आहे, �यापुढे मग परमे�रावरचा आपला भरं वसा वाढतो, आ�ण �व�ासात दृढ उभे राह�याची ताकद देखील
वाढते
*
1:11 “अनं त रा�यां त”- म� 4:17; 5:3,10; 6:10,33; 7:21; 25:34; 1 थे�स 2:12; 2 तीम 4:1,18; इब्री 12:28.वचने ं 5-7 यां तील
वै�श�ट्ये ं (गुण) �या �व�ासींनी �यां �या �ख्र�ती जीवनां त जोडली आहेत, अशा सवार्ंचे स�माननीय व भ�य �वागत �वत: येशूंच
करतील. पण जे अपयशी ठरले आहेत, अशां साठ� ते नसेल - तुल म� 5:19; 2 किरं 5:10; प्रकटी 22:12.
*
“�यव��थत...आहे”- कल 1:23; लू क 21:19; 1 किरं 16:13; 2 किरं 1:21,24.
*
1:12 “आठवण”- रोम 15:15; 1 किरं 15:1; 2 तीम 1:6; 2:14पाहा, परमे�राने जे स�य प्रगट केले आहे, �याची �वत:ला वारं वार
आठवण करून दे�याची �व�ासीला �नतां त गरज आहे. आठवणीत असू देणे (�मरण करीत राहणे) फार अवघड आहे, पण �वसरणे
फार सहज व सोपे आहे; परं त ु �वसर�याची ही श�यता, खात्रीने अ�तशय हा�नकारक पिरणाम देणारी ठरेल. पाहा अनु 8:1-5.
*
1:13 “दु�नयेत”- �कंवा “तं बू”- 2 किरं 5:1,4.
*
1:14 दुस�या श�दां त पेत्राला �वत:�वषयी आभास झाला(अं दाज) होता, क� लवकरच तो मरणार आहे - योहान 21:18-19.तुल 2
तीम 4:6�या वेळ� �या�या जीवनकाळ� येशू �ख्र�त पु�हा परत ये�या�वषयीची आशा पेत्र करत न�हता.

3

दाख�वलेले आहे, आ�ण मला �या�वषयी माहीत सुद्धा आहे, क� या दु�नयेतून �नघू न (�नरोप दे�याचा) जा�याचा माझा समय नजीक
15
*
आलेलाच आहे. �याबरोबरच मला मनोमन असे हवे (इ�छा) आहे , क� माझ� येथील �जं दगी सं प�यानं तर देखील, तु�ही या
16
*
गो�ींची आठवण करावी. आ�ही तु�हां ला परमे�र प्रभु येशू �ख्र�तां चे साम�यर् व �यां �या आगमना�वषयीची (येण)े जी खबरबात
*
सां �गतली, ती काही चलाखीने तयार केलेली एखादी का�प�नक व खोटी कहाणी न�हती , परं त ु आ�ही तर �यां �या म�हमे�या
*
*
17 *
कारण �या वेळ� अशी आकाशवाणी ऐकली गेली होती क� 'हा माझा लाडका
ऐ�यार्चे तेज प्र�य� पाहणारे सा�ीदारच होतो.
पुत्र आहे, �या�यामुळे मी प्रचं ड (बहुतच) आनं �दत आहे,' �या वेळ� या कारणामुळेच येशूंनी परमे�र �प�याकडू न आदर व ‘महान
18 *
*
जे�हा आ�ही �याच डोंगरावर �यां �याबरोबर होतो, ते�हा आ�ही हा आवाज (वाणी) प�वत्र डोंगरावरून
नाम’ �मळ�वले होते.
19
*
*
*
ऐकला होता, आ�ण ही भ�व�यवाणी अशी आहे जणू काही �नबीड अं धारां त एखाद्या रोशनीचे चमकणे आहे, आ�ण होय जोवर
*
20
येशू मशीहा परत येत नाहीत व �यां चा तेज-प्रकाश (रोशनी) आम�या हृदयां त चमकत नाही तोवर तो कायम असेल. या सग�या
*
गो�ींपे�ा, एक गो� प्रथम नीटशी जाणू न �या, क� बायबलम�ये आढळणारी कोणतीही भ�व�यवाणी, सं दे�ट्यां ची �वतःची �वचार
39
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1:15 “मला...आहे”- �या वेळ� तो कदा�चत आपली इ�छा आं �शक री�तने पू णर् कर�याचा प्रय�न करत होता, परं त ु असे वाटते
क� �या बाबीं�वषयी तो पुढे �यां ना कधीतरी स�व�तर �लहू न पाठवणार होता.
*
1:16 “आ�ही”- �हणजे पेत्र �वत: व इतर प्रे�षत हे सगळे जण येशूं�या सं पूणर् सेवाकाळ� �यां �याबरोबरच होते, आ�ण �या सवार्ंनी
अनेक प्रसं गी �यां चे अद्भुत �वगीर्क साम�यर् व अलौ�कक कृ�ये ं आप�या डो�यां नी पा�हली होती.
*
“चलाखीने...न�हती”- तुल 2:3; 1 तीम 1:4; 4:7.
*
“म�हमे�या ऐ�यार्चे”- योहान 1:14.येथे पेत्र कदा�चत एका अ�यं त वै�श�पू णर् घटने�वषयी बोलतो आहे - अथार्त जे�हा येशूंचे
रूपां तर (बदलणे) होऊन ते म�हमे�या ऐ�यार्ने भरून गेले होते - म� 17:1-2.
*
“प्र�य�...सा�ीदारच”- योहान 15:27; प्रे�ष 1:3�या सवार्ंना अचू कपणे अगदी स�व�तर व नीटसे ठाऊक होते क� येशूंनी नेमके
काय केले व काय �हटले. शं का �कंवा अ�व�ासाला तेथे मुळ� कोणतीच जागा न�हती.
*
1:17 - पाहा म� 17:5तो आवाज परमे�रा�या �नवास�थानातू न (�वगर्) आला होता.
*
1:18 - म� 17:6.पेत्र एखाद्याकडू न ऐकले�या बातमीचा अहवाल देत नाहीये. कोणीतरी �हटले व �याने ऐ�कले अशी गो�
न�हतीच. तो �या वेळ� तेथे हजर होता. �याने �या�या डो�यां नी येशूंचे रूप बदलताना पा�हले, �याने �या�या कानां नी �वगार्तून
येणारी वाणी ऐ�कली होती. �प्रयां नो, हीच ती �व�सनीय, खरीखुरी घटना व �या�वषयीची ही प्र�य� सा� देणारे 'दशर्क व श्रोते' असे
येशूंचे हे मू ळचे प्रारं �भक प्रे�षत होते; �हणू नच तर �यां ची सा� एवढी जबरद�त व प्रचं ड प्रभाव टाकणारी ठरली. तुल प्रे�ष 1:8;
2:32.
*
“प�वत्र”- पाहा, तो डोंगर याकरता ‘प�वत्र’ ठरला (झाला) कारण �या अलौ�कक घटनेसाठ� परमे�राने, तो डोंगर वेगळा
केलेला, अथार्त �नवडलेला होता. नोट्स लेवी 20:7.
*
1:19 “भ�व�यवाणी”- �हणजे पेत्राला जु�या करारातील पु�तकां नी �दले�या मा�हती�वषयी बोलावयाचे आहे. नोट्स - उ�प
20:7.�या भ�व�यवा�यां , 'येशूंचे साम�यर् व �यां �या �द्वतीय आगमना�वषयीं�या हो�या' - वचन 16; �तो 2:8-9; 96:13; 98:9; यश
2:12-19; 13:9-11; 26:21; 62:11; 63:1-6; दानी 7:13-14; जख�या 14:3-5.येशूं�या रूप-पिरवतर्नामुळे �या भ�व�यवा�या जु�या
कराराने दुजोरा �द�यामुळे आणखी जा�त खात्रीपू णर् (प��या) ठर�या; येशूंचे �व�ासी �यामुळे प्रचं ड �न��त (अगदी ठाम) व असे
भारावू न गेले क� �या भ�व�यवा�या शं भर ट�े पू णर् होतीलच, होय, �यां चे घडणे अव�य होईल. �व�ासींनों सं दे�ट्यां चा श�द हा तो
प्रकाश (रोशनी) होता जो परमे�राने �या�या �व�ासींना देऊ केला होता - तुल �तो 119:105; नी�त 6:23.हे प्रकाशन आप�याला
�प� �नदेर्श देते व सं केत करते, क� आपण कोठे आहोत व कोठे जात आहोत. �प्रयां नो न डळमळता, न लटपटता, खाली न पडता
व न अडखळता, �ख्र�ती जीवनाची वाटचाल यश�वीपणे कायम ठे �व�यात हा प्रकाश आपले मागर्दशर्न व साहा�य करतो.
*
“�नबीड अं धारात”- �तो 82:5; नी�त 4:19; योहान 1:5; 3:19; रोम 1:21; इ�फ 4:18; 6:12; 1 योहान 2:11.
*
“रोशनीचे”- �हणजे येशू मशीहां �या दुस�या ये�याची घटना. मग पृ�वी�या अपराधां ची लां ब काळां ची रात्र एकदाची सं पेल - रोम
13:12; यश 60:1-3.
*
“तेज-प्रकाश”- प्रकटी 22:16.या वचनात पेत्र आप�यास �वनं ती करून, जु�या करारातील सं दे�े, याबाबत काय बोलले होते, याचे
अ�ययन कर�यावर भर देतो आहे.
*
1:20 “बायबलम�ये”- येथे तो जु�या कराराचा उ�ेख करतो. जे �यां नी प�हले होते �याचा अथर् �यां नी �वत:�या बुद्धीने सां �गतला
नाही, आपण देखील �यां नी काय �ल�हले होते, �याचा अथर् काय होता कशा प्रकारेच सां गू शकणार नाही. लबाड व खोटे सं दे�े
अगदी या�वरुद्ध असतात. ते भ�व�यवाणी व �याचा अथर् �वत:�या मनाने व क�पना-श��ने खोटानाटा सां गत असतात - �यमर्
*

4

21

प्र�क्रया नाहीये. कारण गुदरून गेले�या �दवसां त (जुना-काळ) एकही (कोणतीही) भ�व�यवाणी मनु�या�या इ�छे ने झालेली
*
न�हती , पण परमे�रासाठ�चे वेगळे केलेले सं त व भ�गण, �यां ना प�वत्र आ��याने �दले�या उभारीनं तरच सं देश देत असत.
52

2

1

*

*

*

जसे �या लोकां �याम�येही लबाड सं दे�े होते, तसेच तुम�याम�ये सुद्धा खोटे �श�क होतील, ते मोठ्या चलाखीने पाखं डी
*
�वधाने ं (गो�ी) सादर करतील; इतकेच केवळ न�हे, तर �याने �व�ासीं-चचर् �वकत घेतले आहे �या परमे�राला ते नाकारतील , या
*
* 2
कारणा�तव ते �यां �या �वतःवरच, बहुत लवकर �वनाश (बबार्दी) ओढवू न घेतील . अनेक लोक �यां ची नुकसान पोच�वणारी
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14:14; 23:16; यहे 13:3.बायबलमधील सं देश (भ�व�यवाणी) प्रभु परमे�रापासू न आले�या आहेत, �हणू न �या समजू न घे�यासाठ�
परमे�राचे साहा�य हवे असते, केवळ परमे�रच �यां चा समपर्क अथर् सां गू शकतो.
*
1:21 “मनु�या�या...न�हती”- अथार्तच पेत्र परमे�रा�या सं दे�ट्यां नी मुखां तून बोलले�या जु�याकरारातील भ�व�यवाणीं�या
सं देशां स सं बो�धत करतो. सं दे�ट्यां नी �वत:�या इ�छे प्रमाणे काय 'बोलावे-�लहावे' हे �न��त केले न�हते. �यां �या भ�व�यवा�या
�वगार्तून आले�या हो�या. तुल �यमर् 1:9.ते मोठ्या स�ेपणाने व ठामपणे �हणू शकत होते,'प्रभु-यहोवा' असे “�हणतो” - यश
1:2,10,11; �यमर् 2:4; यहे 3:16-17;आ�ण हे फ� यासाठ� क� ते श�दश: खरेच होते. परमे�राने �यां ना �या वेळ� �यासमयानुसार, जे
हवे होते नेमके तेच श�द �दले (मुखां त घातले). परमे�रा�या आ��या�या �वाधीन (हाती) करून, परमे�राचे स�य घो�षत
कर�यासाठ� परमे�वरा�या एका साधना�या (मा�यमा�या) रूपाने सं दे�े बोलीत असत. परमे�रा�या �नदेर्ंशानुसार, �यां �या मुखां तून
परमे�राचे श�द बाहेर पडत असत - पाहा म� 4:4; 5:17-18; माकर् 12:4-6; योहान 10:35; प्रे�ष 4:25; 1 किरं 2:13; 2 तीम 3:16;
इब्री 1:5-13; 1 पेत्र 1:11. जो कोणी बायबलकडे दुलर्� करतो, तो �जवं त परमे�रा�या श�दाकडे दुलर्� (अपमान) करतो. जर
आपण भ�व�यवाणी�वषयी अजाण व अ�ानी असू तर याचा अथर् असा आहे, क� या पृ�वीवर परमे�र आणखी पुढे (नं तर) जे काही
करेल, �या सवर् घटना (बाबीं) व अनेक इतर स�यां �वषयी सुद्धा अजाण व अ�ानी असणार आहोत.
*
2:1 “लबाड सं दे�े”- अनु 13:1-5; 18:20-22; 1 राजे 18:19-40; 22:6-7; यश 9:15; �यमर् 2:8; 5:31; 14:14; 28:1-9; यहे
13:2-7.
*
“तुम�याम�ये”- म� 7:15; 24:11; प्रे�ष 20:29-30; रोम 16:17-18; गल 1:7; �फ�ल 3:18; 1 तीम 4:1-2; 2 तीम 4:3; याकोब
4:1.ही पद्धत जी अ�तशय प्रभावीपणे यश�वी झाली व ती सुद्धा अनेक शता�दीपासू न, ती पद्धत सैतान सहजासहजी (सो�या री�तने)
सोडणारच नाही. तो �वत:च या दु�नयेतील पृ�वीवरचा प�हला (प्रथम) लबाड सं दे�ा होता - उ�प 3:4; योहान 8:44.
*
“चलाखीने”- 2 किरं 11:13-15; गल 2:4; यहू दा 4. आपली खोटी �शकवण पुढे मां ड�यापू वीर् जे अ�तशय हुशारीने व शहाणपणाने
�ख्र�ती लोकां चा �व�ास सं पादन कर�याचा कसू न प्रय�न करतात. मोठ्या चतुराईने खोट्याबरोबर ते स�य असे काही �मसळतात
क� खोटी गो� लोकां ना जा�त आकषर्क व मह�वाची वाटते. �यां पक
ै � बहुतेक पाळक (पा�टर), �श�क, प्रोफेसर व �बशप
असतात, �यां चा �वीकार चचेर्सने व �डना◌ॅ�मनेश�सने केलेला असतो, �यां ना जणू या चचेर्सची ��वकृतीच �मळालेली असते.
�वत:�या लबाड �शकवणीने सगळे खोटे-उपदेशक प्र�येक मनु�याचा व सं पूणर् चचेर्सचा आ�मा भ्र�-न� करणारे ठरतात - धा�मर्क
लबाडी भयं कर प्राणां �तक (जीवघेणी) असते. पाहा - उ�प 3:4या सैताना�या सवर्प्रथम लबाडीमुळे सं पूणर् मानवजात नाशा�या
खड्ड्यात ढकलली गेली, �याचे अनुयायी तेथे अनेक लोकां ना ठे वतात.
*
“नाकारतील”- म� 20:28; 1 किरं 7:23; गल 3:13; प्रकटी 5:9.दुस�या लोकां साठ� (जगातील) येशूंनी अपराधां पासू न �यां ची
सुटका कर�यासाठ� खं डणी �हणू न �वत:स अपर्ण केले आ�ण �वसरतां कामा नये क� या सवर् लोकां म�ये �या लबाड सं दे�ट्यां चा,
�श�कां चा, पा�टरां चा, प्रोफेसरां चा सुद्धा समावेश होतो - 1 तीम 2:6.येशूंनी खू प मोठ� �कंमत चुकती केली आहे. जर प्र�येकाने
प�ा�ाप केला, �व�ास केला व येशूवातार् �वीकारली तर �याचे/�तचे तारण �हावे, हाच येशूंचा मू ळ हेतू होता क� नाही? खोटे
�श�क �ख्र�तां ना सपशेल नाकारतात; याचा अथर् �प� �प� असा होत नाही काय, क� ते येशूंचे परमे�र�व �वीकारीत तर नाहीच
पण �यां नी केलेले ब�लदान नाकारून थेट �यां चा अपमान करतात. तरी �वत:ला �ख्र�ती �हणतात, परं त ु �यां चा हा नकार बहुत
खतरनाक, फसवा व गु� असू शकतो - तुल रोम 16:18.
*
“�वनाश”- चुक�ची �शकवण लोकां ना व सं पूणर् �व�ासी समू हां साठ� व चचेर्ंससाठ� नाशाचे कारण ठरते. अनै�तकतेने �शक�वलेले
नी�तचे �श�ण �वनाशक ठरते. जो कोणी चुक��या �शकवणी�या आहारी जातो व बायबलचे स�य नाकारतो तो प्र�येक जण
सैताना�या �वनाश दरीत कोसळतो. जी �शकवण बायबलशी जुळलेली नाहीये �त�यापासू न �व�ासींनों, कृपाकरून दू र राहा.

5

*

*

हा�नकारक चालचलणू क (�यवहार) �वीकार करतील , आ�ण �यां �यामुळेच स�ेपणा�या मागार्ची बदनामी (�नं दा) केली जाईल .
3
*
*
पाहा, �यां �या �वतः�या फायद्यासाठ� ते �यां नी �वतःच तयार केले�या �शकवणीने (पाखं डी मते)ं तु�हां सवार्ंना आप�या
*
*
�यापाराचे साधन (करतील) �हणू न वापरतील. �यां चा दं ड बहुत प�ह�यापासू न ठर�वलेला (नेमून) होताच, व हा दं ड �यां ना
4*
अ�त-शीघ्र �मळे ल देखील. कारण जर परमे�राने, �या�या�वरुद्ध बं डाळ� करणा�या �वगर्दूतां ची गय (सोडले नाही) केली नाही,
*
*
5*
पण नरकां त टाकून अं धारा�या साखळदं डां नी बां धले, यासाठ� क� शेवट�या (अं �तम) फैस�यापयर्ंत �यां नी तेथेच रहावे; आ�ण
*
स�ेपणाचा सं देशवाहक नोहा व सात लोकां वां चून , सगळ� �वद्रोही �पढी जलप्रलयाने नाश करून ती जुनी-दु�नया देखील सोडली
6*
(गय) न�हती; जर परमे�राने सदोम-गमोराचे नां व�नशाण �मटवू न �यां ची राख (भ�म) केली, यासाठ� क� भ�व�यकाळ� दु�ाई
*
7
*
करणा�यां साठ� एक नमू ना द्यावा (मागे ठे वावा), आ�ण नी�तमान लोटास सोडवू न (सुटका) घेतले, जो घृ�णत कृ�ये ं करून
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“�वत:वरच...घेतील”- �फ�ल 3:19.खोटे �श�क बबार्दीला आमं त्रण देत आहेत. परमे�राला ते प्रेिरत करत आहेत व चीड

*

आणीत आहेत क� �याने �यां चा नाश करावा. �यां ची वागणू क, फसवणू क, व धोकेबाजी �यायाकरता आक्रोश करीत आहे, खरेच
�यां �यावर �याय व दं ड येणारच. जे काही घडे ल �यासाठ� पू णर् री�तने ते �वत:च जबाबदार असतील.
*
2:2 “�वीकार करतील”- म� 24:11; �फ�ल 3:18.
*
ु े जे
“स�ेपणा�या...जाईल”-जे �हणतात क� आ�ही स�य-मागार्वर चालत आहोत, पण चालत नसतात, अशा खोट्या लोकां मळ
�ख्र�तां चा मागर् बदनाम करतात; �यां ना पाहणारे व बारीक अवलोकन करणारे लोक असाच �न�कषर् काढतात क� �ख्र�तां चा मागर्
खरा नाहीये व �यात काही दम नाहीये, कारण '�ख्र�तां वर �व�ास आहे' असे �हणणारे हे लोक, मु�तीवातेर्चा अपमान करतात.
*
2:3 “फायद्यासाठ�”- वचन 15; रोम 16:18; �फ�ल 3:19; 1 तीम 6:5,10.�यां ची धा�मर्क कृ�ये ं सेवा व वरवरची �दखावटी कामे ं
जी ते �ख्र�ती समाजासाठ� करतात (असे ते �हणतात), खरे पाहता लोकां �या क�याणाची व सामा�जक �हतां ची नसतात, पण
केवळ �यां �या �वत:�या फायद्यासाठ�ची व धनलाभासाठ�ची असतात.
*
“�शकवणीने (पाखं डी मते)ं ”- 1 तीम 4:1-2,7; 6:20-21; 2 तीम 4:3-4.परमे�रा�या वचनां ची �प� �शकवण �यां �या आवडीची
नसते. स�य-वचन आवडत नाही �हणू न ते तोडू नमोडू न आप�या न�यासाठ�, �यां ची �वत:ची �शकवण लोकां ना �शकवतात.
*
“�यापाराचे साधन”- परमे�रा�या �व�ासींची �यां ना काही कदर नसते, �फकर नसते, चचर्�वषयी �यां ना काही घेणदे ेणे नसते, ते
फ� आप�या पाखं डी मतां नी, खोट्या �शकवणींनी, सवार्ंना �वत:साठ� �यापाराचे साधन �हणू न वापरतात. �यां ची वागणू क व
पैशां चा �यवहार, अगदी यहू दाप्रमाणे असतो, हे लोक धनासाठ� कोणालाही सहज �वकतात.
*
“दं ड”- परमे�राने खू प पू वीर्च �यां �या दं डा�ेचा प्रबं ध केलेला होता; व तो ठर�वले�या �नयत-समयी �यां �याशी �यानुसार
�यवहार करेल.
*
2:4 - पेत्राने �दले�या तीन उदाहरणां पैक�चे हे प�हले उदाहरण आहे. पेत्र यावरून असे �प� प्रगट करतो, क� परमे�र इतका
स�म व समथर् आहे, क� जो कोणी आ�ा भं ग करून बायबल�या स�यानुसार जीवनाचा मागर् आक्रमीत नाही व स�याठायी वागत
नाही, (नसेल) अशा सवार्ंना (अशा एकेकाला) �याने नेमले�या वेळ� यो�य दं ड द्यावा.
*
“नरकां त”- ग्रीक (मू ळ) भाषेत यास ‘टाटर् रस’ असे �हणतात, �यानुसार �याचा अथर् आहे दं डाचे �थान, अं धाराचे साखळदं ड तुल वचन 17; म� 25:30.
*
“शेवट�या फै स�यापयर्ंत”- 1 किरं 6:2-3.
*
2:5 उ�प 6:5-8,11-13,18; 7:11-12,23.
*
“नोहा व सात लोकां वां चून”- हे ‘एकमेव’ �थान आहे. सं पूणर् बायबलम�ये जेथे नोहास एक 'सं देशवाहक अथार्त प्रचारक' असे
सं बो�धले गेले आहे. नोहा एक नी�तमान पुरुष होता, तो परमे�र- �भरू होता - उ�प 6:9.�याने आप�या समया�या लोकां ना या
�व�श� �दवसा�वषयीचा सं देश �दला होता, परं त ु �यां नी �या�या चेतावणीकडे दुलर्� केले; न�हे ऐकलेच नाही. �याची ‘सं देशवाहक’
�हणू न ही सेवा अनेक वषेर्ं चालली होती, परं त ु एक मनु�य बदलला न�हता. जर परमे�राने नोहा�या �दवसां तील अ��त�वात
असलेली मानवजात, दं डा�वना सोडली नाही तर तो आ�ा�या या खोट्या �श�कां नाही खात्रीने �श�ेवां चून सोडणार नाही, याची
आपणास शा�ती असावी. पाहा, अखं ड मानवजात न� झाली, नोहा�या पिरवारातील फ� ते आठ लोकच बचावले (�नभावले).
*
2:6-8 - उ�प 19:1-29.तर मग लबाड �श�क, पा�टर, �बशप, प्रोफेसर हे कसे �नभावतील? �यां ची सुटका होणे असं भव आहे.
*
“एक नमू ना”- यू ह 7; मलाखी 4:1; म� 3:10,12; 25:41.
*
2:7 “नी�तमान लोटास”- उ�प 18:23.या वचनावरून कळते क� लोटाचा परमे�रावर �व�ास होता व हे सुद्धा �प� होते क�
परमे�राने �याला नी�तमान असे जाणले (मोजले) - तुल उ�प 15:6,पण बायबलम�ये याचे वणर्न �कंवा नोंद नाहीये. सदोमात
राहताना, लोटा�या आं तिरक अनुभवां �वषयी पेत्राचे श�द आप�याला यो�य ती मा�हती देतात. लोट नी�तमान का होता हे बघा;

6

8

ु े अ�यं त परेशान (अ�व�थ) होता, व तो �यां �याम�ये राहत असताना, जे काही पाहात व ऐक�त असे �यामुळे बहुत
जगणा�यां मळ
9*
*
मान�सक �पडे तून जात (पी�डत) होता, तर येशूंना पुरेपूर कळते (जाणीव), क� मु��प्रा� मनु�याची पारख होताना (समयी)
*
*
�याला कसे सोडवू न (सुटका) �यावे व दु� �य�� दं ड समयां पयर्ंत , अथार्त �याया�या �दवसापयर्ंत कसा राखू न ठे वावा;
10
*
ु े ग�ल�छ कृ�ये ं कवटाळतात (�चकटतात)
हमखास असे लोक जे अशुद्ध कृ�यां ची �नवड करतात व ती कर�या�या आवडींमळ
*
व अ�धकार तु�छ ले�खतात . ते अ�तशय घमेडंखोर व हट्टी आहेत आ�ण अ�धका�यां �वरुद्ध बोलावयास (�नदं नीय गो�) देखील
11 *
जरी �वगर्दूत अ�धकार व साम�यर् यां त प्रचं ड बलवान असतात तरीही �या लोकां �वरुद्ध, ते
मागे हटत (कचरत) नाहीत.
12 *
परं त,ु हे लोक मात्र काही न समज�या�या बुद्धीहीन (�बनडोक)
परमे�रासमोर कसलेही घृ�णत आरोप ठे वीत नाहीत.
*
जनावरां सारखे आहेत, जे पकडले जा�यासाठ� व नाश हो�यासाठ�च ज�मले आहेत. �या गो�ींची समज (शहाणपणा) यां ना नाहीये,
13
(हे लोक) �याच गो�ींची �नं दा ते करीत असतात, आ�ण नं तर ते �वतः�या �वनाशाठायीच �मटू न (सं पून) जातील. या अशां ना
*
*
�यां �या दु�ाईचे वेतन (बदला) अव�य �मळे लच. ते �दवसा�या प्रकाशात चैन (मजा लुटणे) करुं इ��छतात, ते डाग व कलं क
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सदोम-गमोरातील लोकां ची घृ�णत कृ�ये ं व अपराधमय अव�थेत जगणारे लोक पाहू न तो अ�यं त बेचैन व अ�व�थ होत असे, लोट
लोकां चे बोलणे - चालणे पाहू न भयं कर मान�सक �पडे तून जात असे. �या दु�नयेची अशी दयनीय अव�था पाहू न तो तळमळत असे
�हणू न परमे�राने लोटास नी�तमान गणले. पेत्र हीच वा�त�वकता दाख�वतो क� परमे�राचे भय राखणा�या व मु��त प्रा� करणा�या
�य���या मनां त �या वेळ� काय होते, �याची काय दशा होते �या वेळ� तो दु�नयेची दु�ाई पाहात असतो.
*
2:9 - जसे आधी होते, तसेच आता सुद्धा आहे. आज देखील मानवजात दोन गटां त �वभागलेली आहे - 'परमे�री भय असलेले,
उ�म चिरत्राचे लोक' व 'अनी�तचे जीवन जगणारे, वाईट चिरत्राचे लोक.' बायबलम�ये 'परमे�री' लोक ते आहेत, जे एकाच स�य व
�जवं त परमे�रावर �व�ास ठे वून �याप्रत सम�पर्त असतात. येशू �ख्र�त परमे�राचे प्र�तरूप आहेत, �हणू न नी�तचे पालन करणारे,
स��या-प्रभुवर भरं वसा ठे �वतात व �यां नी �शक�व�याप्रमाणे जीवन जगू न स�य-मागार्चे अनुसरण करतात. अनी�तमान लोक
परमे�राला नाकारतात; जरी ते �हणत असतील क� �यां चा �यां �यावर �व�ास आहे तरीही, ते एकाच स�य परमे�रास रद्द करतात
व �यां ची जीवनशैली प्रगट करते क� ते लबाड आहेत व खरोखरीच ते परमे�रावर भरं वसा ठे वीत नाहीत.
*
“पारख”- 1 किरं 10:13; रोम 8:35-39.
*
“दं ड समयापयर्ंत”- �यायदं डाचा तो �नयु� �दवस आला नसला तरीपण �या अनै�तक मनु�यां नी अपराध करून मनमजीर्प्रमाणे
वाट धरली होती, दु�ाई केली होती, ते मरण पावले असले, तरी आताही �यां ना दं ड �दला जात आहे - लू क 16:22-25.�व�ासींनों हा
दं ड ते आ�ाही सहन करत आहेत व �याया�या �दवसापयर्ंत सहन करत राहातील, आ�ण �यानं तर देखील.
*
“�याया�या”- प्रे�ष 17:31.
*
2:10 “अशुद्ध”- म� 15:19; रोम 1:24; इ�फ 4:19,22.
*
“अ�धकार...ले�खतात”- अथार्त, जो कोणी �यां �यावर अ�धकार उपयोगात आणू इ��छतात �यां चे ऐकावयास - मानावयास ते
तयार नसतात मुळ�. आ�ण आ�ा भं गासह, लोभी वृ�ीची खुरापत व अनै�तक बाबींबरोबर �यां ची दु�ाई वाढतच जात असते. या
दु�कृ�यां �या आधीनतेखाली राहणारी माणसे ं अ�धक�यां �या ता�यां त राह�याचे टाळतात, �कंबहुना कोणी �यां �यावर �नयं त्रण
ठे वावे (राहावे) हे �यां ना पटत व आवडतही नाही, मग तो अ�धका�यां चा अ�धकार असो क� परमे�राचा, कारण �यां ना कोणाचीही
लुडबुड �यां �या दु�-कृ�यां त मधेमधे नको असते. येशू �ख्र�तां चे प्रभू �व ते नाकारतात. जसजसे (�जतके) ते �यां �या अनै�तक व
दु�ाई�या कायार्ंत, वाढत जाऊन �यां �या भ्र� इ�छा व अ�भलाषां म�ये �ल� होत जातात, तसतसे (�ततके) अ�धक ते धीट, बेडर,
बे-लगाम, भ्र� व घमेड
ं ी होत जातात. अदृ�य दु�नये�वषयी अजाण असलेले अनै�तक व दु� लोक, बेअदबी व तु�छतेचा भाव
राखतात, �यां �या�वषयी �यां ना �तर�कार वाटतो. �यां �यासाठ� फ� अ��त�वात असलेली ही दु�नयाच सवर् काही आहे.
*
2:11 - तुल यहू 9.
*
2:12 - इ�फ 4:18; यहू दा 10. मह�वा�या कशा�वषयी तरी आपण अजाण आहोत ही गो� मानू न घे�यासाठ�ची नम्रता �यां �यात
नसते. जे काही �यां �या समजापलीकडचे आहे, वे जे �यां ना कळतही नाही, अथार्त अलौ�कक स�या�वषयी ते अ�यं त घमेड
ं ीने व
मगरूरीने मनां स येईल ते बो�लत असतात.
*
“बुद्धीहीन (�बनडोक) जनावरां सारखे”- �तो 49:12,20; 57:4; 74:19.�बनडोक प्रा�यां सारखे �यां ना बु�द्ध नसते, �यां �यासारखेच
हे असतात. �यां �यात जनावरां ना नसते तशीच आतं िरक-समजाची उणीव असते, ते जनावरां सारखे आतं िरक �ानां त शू �य असतात.
�यां ना केवळ शारीिरक इ�छां ची पू �तर् कर�याची हवस असते. वाद�ववाद कर�याची �मता आहे असे �यां ना वाटते व �याचाच
घमेड
ं असतो, परं त ु वागणू क अशी असते क� जणू �यां ना काहीच �ान नाही ते �ानशू �य आहेत
*
2:13 “दु�ाईचे वेतन”- गल 6:7-8; 2 थे�स 1:6.
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*

आहेत; तुम�याबरोबर ते जेवतात तर खरे, पण तरी (आप�या) �वतः�या धो�यातच पडू न राह�यां त �यां ना मौज (आनं द होतो)
14 *
�यां चे डोळे �य�भचाराने भरलेले आहेत व ते गु�हे ं कर�यापासू न थां बू शकत नाहीत. ते चं चल (अ��थर) मना�या लोकां ना
वाटते.
*
सहज गं ड�वतात (फस�वणे). �यां चे मन लोभा�वषयी अ�य�त (सवय) झालेले आहे. ते शापग्र�त लोक आहेत. सरळ-स�ा मागर्
15
*
सोडू न भटकले आहेत. बौराचा मुलगा बलाम , �याने बेईमानी�या (अप्रामा�णकते�या) लाभां वर प्रेम केले (�प्रय जाणले) होते,
* 16 *
बलामाशी, गाढव मनु�या�या वाणीने बोलले, �या�या बं डाळ�साठ� �यावर
तोच मागर् �यां नी अवलं �बला (�वीकारला) आहे .
*
17
*
*
रागे ं भरले, आ�ण �याचा वेडेपणा थां ब�व�याचा (आवर) य�न केला होता. हे लोक, अशा �नजर्ल �व�हरीसारखे आहेत �या
*
*
कोरड्या असतात; असे मेघ, �यां ना वादळ-वारा उडवू न नेत असतो , �यां �यासाठ� अं धकाराचा काळोख सवर्दाकिरताचा
18
*
आर��त आहे. जे�हा ते �यथर् (अथर्हीन) गो�ी फु गवू न फु गवू न सां गतात, ते�हां प्रचं ड बेशमीर्ने देहा�या इ�छे द्वारे ते �यां ना
*
फस�वतात. होय, असे लोक जे या सग�या दु�ाई व अनै�तक कृ�यां पासू न, �वतःस वां चवू न बाहेर �नघालेले आहेत नेमके �याच
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“�दवसा�या प्रकाशात”- आप�या भ्र� अ�भलाषा दु�कृ�ये ं व �य�भचार कर�यासाठ�, �यां ना रात्र पुरेशी नसते. लाज मुळ� नसतेच
�यां ना, पिरणामी �यां ची अपराधी कृ�ये ं व दु�ाई लप�व�याची �यां ना गरजही वाटत नाही आ�ण ते तसा प्रय�नही करत नाहीत.
*
“जेवतात”- प्रे�ष 2:42; यहू दा 12. नोट्स 1 किरं 11:20-22.
*
2:14 - हरेक लाव�यवतीकडे ते आक�षर्ले जातात व �यां ची दै�हक वासना जागृत होते. मग �यां ची डोक� योजना आख�यात
�य�त होतात, �तला कसे सहज गं डवू शकू, �कंवा आप�या पं �यात अडकवू ं न याचा �वचार करून ते यु�� शोधू लागतात. लगातार
(सतत) �वचारां त, इ�छां म�ये, कामां द्वारे ते कायम, गु��ां वर गु�हे ं करीत असतात. लोभासाठ� अ�य�त असलेली मने ं बाळगणारे हे
दु� लोक, या सवर् अपराधात �ल� व आनं दी असतात.
*
“लोभा�वषयी”- वचन 3. �न�वळ �वाथीर् व लालची �वभावाचे अस�यामुळे ते सतत आपलाच �वचार करत असतात; �यां ना
दुस�यां �या �हताची पवार् नसतेच. 1 किरं 16:22; गल 1:8-9; इब्री 6:8; उ�प 4:11; अनु 16:22; गल 1:8-9; उ�प 4:11; अनु
11:26-28; नी�त 3:33; यश 24:6.
*
“बलाम”- यह 11. �याची मा�हती आपण गण अ�याय 22-25 यां त वाचू ं शकतो. नोट्स गण 22:1-7,19.खोटे �श�क व खोटे
सं दे�े भाड्यावर घेतले जाऊ शकतात. ते पैशामागे धावत सुटतात. दु�नयेचे इतर लोभ �यां ना तसेही आक�षर्त करत असतातच
आ�ण इतकेच केवळ न�हे, तर �यां चा सं देश ऐकणा�यां लोकां ना जे पा�हजे, लोकां ना �याम�ये आनं द व समाधान �मळते तेच हे
भाडोत्री बोलतात, लोकां ची जशी इ�छा असते �याच पद्धतीने ते �यां ना �शक�वतात.
*
2:15 “तोच...आहे”- या लोकां नी सरळ-स�ा मागर् सोडू न �दला व �यां नी आता वाईट मागर् �नवडला आहे - 1 योहान 2:19.
*
2:16 - गण 22:28-31.
*
“वेडेपणा”- परमे�रापासू न आपण सवर् काही लपवू शकूं असे वाटणे �हणजे ‘शुद्ध-मू खर्’ असणे होय. आपले हेतू, आपली
आं तिरक मनीषा आ�ण लपू न ठे वलेली लबाडी, परमे�राला कळणारच नाही असे �याला वाटते तो 'गाढव-मू खर्' 'प�ा वेडपट' आहे,
�याचे शहाणपण (फसेव�गरीचे) परमे�रापासू न कसे लपू न राहील? असा वेडेपणा करणारे, परमे�राचा मागर् व �याची इ�छा �यागू न,
�यां ना जसा पा�हजे तोच मागर् धर�याचा दृढ-�न�य करून बसतात, तसेच वागतात देखील.
*
“�नजर्ल”- योहान 4:13-14; 7:38-39.
*
2:17 “�नजर्ल �व�हरीसारखे”- तुल 2 तीम 3:5.बाहेरून 'मोठे खास-�वशेष' �दसतात पण आं तून आतं िरक जीवना�या दृ��कोनाने,
कोरडे - िरकामे व उथळ असतात. आपण परमे�राचे आहोत असा ढोल वाज�वतात, परं त ु खरे पा�हले तर ते 'िरकामी ढोलक�' असे
परमे�रा�या आ��यावां चून (नसलेले) असतात.
*
“मेघ...असतो”- यहू 12. पाहा - इ�फ 4:14.
*
“काळोख”- या पृ�वीवर ते अं धकाराची �नवड करतात - योहान 3:19-20;ते �नरं तर (कायमचे) अं धकाराचे आहेत व अं धारातच
राहातील - म� 8:12; 22:13; यहू दा 13.
*
2:18 “फु गवू न फु गवू न”- अनै�तक कृ�ये ं करणारे लोकच बहुधा घमेड
ं खोर असतात - �तो 52:1; 75:4; 94:4; रोम 1:30; गल
6:13; 2 तीम 3:2; याकोब 3:5.पाहा, �यां नी गवर् करायचाच नसतो, तेच लोक अ�धक ग�वर्� असतात, दु� व नीचाठायी भरपू र
घमेड
ं आढळतो.
*
“वां चवू न...आहेत”- अशा सवर् लोकां वर, जे �वत:स वां चवू न बाहेर आलेले, सुटलेले, सोड�वलेले आहेत, �यां ना येशूवातार्
अ�धक जा�त ऐक�यात व समजू न घे�यात रस वाटतो, �या नवीन ज�मले�या �ख्र�ती लोकां वर आपला ह�, अ�धकार व ताबा
दाखवू न पू णर्पणे आप�या �नयं त्रणात आण�याचा सडे तोड प्रय�न हे दु� �श�क करत असतात, प्रय�न हाच असतो क� �यां नी देखील
�यां �यासारखेच भ्र� �हावे.
*

8

19

*

*

लोकां ना हे गं डवीत असतात. ते दुस�यां ना �वातं �याचे वचन देतात, पण �वतः मात्र गु��ाचे गुलाम आहेत. पाहा, �या एका
20
गो�ीने मनु�य पराभू त (हार) होतो, तीच गो� �याला गुलामीत खेचून आणते. कारण मु��दाता येशू मशीहां ना ओळख�यानं तर, ते
*
या दु�नये�या सड�या-कु जकेपणापासू न राखले (तरले) गेले आहेत; आ�ण जर ते पु�हा �यां म�ये फंसत जाऊन �याने वेढले जातात
* 21 *
*
प�वत्र आ�ा जाणू न-समजू न
तर मग �यां चा अं त �यां �या प्रारं भापे�ाही आणखी अ�धक वाईट व अ�या�धक दयनीय आहे .
22 *
परं त,ु
घेत�यानं तर, �त�यापासू न वळणे यापे�ा �यां �यासाठ� हेच बरे असते (होते) क� �यां नी स�याचा मागर् ओळखलाच नसता.
ते एका स��या �हणीप्रमाणेच आहेत: ‘‘कु त्रा आपली ओकारी पु�हा चाटतो व �व�छ धुतलेला डुकर पु�हा �चखलां त जातो
(लोळतो).”
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*

�प्रय �मत्रानों, मी तु�हां ला हे दुसरे पत्र �ल�हतो आहे. मी आठवण करून दे�यासाठ� तुम�या शुद्ध मनां ना उभारी देतो आहे;
2
*
*
जेणक
े रून आ�हां प्रे�षतां पासू न मु��दाता येशूंद्वारे �दली गेलेली आ�ा व प�वत्र सं दे�ट्यां द्वारे पू वीर्पासू न �दलेली (सां �गले�या)
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105
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2:19 “�वातं �याचे वचन”- पण �यां �या अथीर् हे �वातं �य �हणजे, �यां ना जे काही �यां �या अपराधमय �वभावामुळे करावेसे
वाटते, �या सवर् नीच अ�भलाषा पू णर् करणे होय. परमे�रा�या कृपेचा ते मोडू नतोडू न �वमजीर्ने अथर् लावतात, आ�ण तसाच �व�ास
सुद्धा बाळगतात क� नवजीवन प्रा� मशीही गु�हे ं करतच राहू शकतो आ�ण तरीपण �याचा उद्धार कायम असतो. - यहू 4; गल
5:13;ते परमे�राचे वचन या�वषयी (उद्धार) काय �शकवते याकडे थेट दुलर्� करतात - 1 किरं 6:9-10; गल 5:21,24.
*
“गुलाम”- योहान 8:34-35; रोम 6:16.पैशां चे गुलाम, भ्र�ाचार व �य�भचारी लोक ताठ उभे राहू न, मोठ्या �दमाखाने लोकां ना
आजादी�वषयी सं देश देतात. कोणती व कशी आजादी? तर, जसे ते �वत: अपराधां चे दास झाले आहेत �याच आजादीचा उपदेश,
जी उद्धार-प्रा� व इतर लोकां ना आपला गुलाम करते.
*
2:20 “राखले (तरले)”- असे 'दीड-शहाणे' येशूं�वषयी बरेच �ान बाळगतात, यहू दाने काय केले, याची मा�हती देखील �यां ना
भरपू र असते. पाहा श�द “जर”आ�ण तुलना करा इब्री 6:4-6; 10:26-27याची. लोकां ना येशूं�वषयीचे प्रचं ड �ान असू शकते, प्रगाढ
व खोल अ�ययन सुद्धा �यां नी केलेले अं सू शकते. पण तरी, कदा�चत या जगा�या भ्र�तेपासू न दू र जाऊन �त�याकडे पाठ दाखवू न
आप�या जीवनाचे एक नवीन पृ� सुरु कर�याचा, �यां नी दृढ-�न�य देखील केला असेल, पण �याचा अथर् असा असणे (होणे)
आव�यक नाहीये, क� �यां नी नवीन आतं िरक जीवन सुद्धा �मळ�वले आहे व परमे�रा�या आ��याने �दलेला एक नवा-�वभाव सुद्धा
�यां �यात आहे.
*
“मग �यां चा...आहे”- तुल म� 12:43-45.
*
2:21 - येशूंचा मागर् खरा-स�य व स�ेपणाचा आहे, एक अगदी सरळ व अरूंद मागर् - 2:2,15; म� 5:20; 7:13-14; यश 35:8;
�तो 15:1-5.हा मागर् ओळखणे आ�ण �यापासू न मागे वळणे (�यागणे), अगदी सहज सं भव आहे.
*
“प�वत्र आ�ा”- म� 4:17,19; माकर् 1:15; लू क 24:47; प्रे�ष 17:30.मु�तीवातेर्चा सं देश, जणू काही परमे�रा�या नवीन
आ�ेप्रमाणेच आहे.
*
2:22 - ही प�हली �हण, नी�त 26:11यात आपण वाचू ं शकतो, परं त ु दुसरी �हण, कोठे ज�मली, कोठून आली ते मात्र ठाऊक
नाहीये. स�े-�व�ासीं ‘कोंकरें’ �हण�वली जातात - योहान 10:27,कु त्री �कंवा डुकरें न�हे. कोंकरूं आप�या ओकारीकडे एकतर
वळत नाही आ�ण �चखलात लोळतही नाही. श�य आहे क� येशूंचे �व�ासीं अपराध करू शकतात, अपराधां त - मोहां त पडू
शकतात - याकोब 3:2; 1 योहान 2:1; गल 2:11-13; 5:17,परं त ु ते �यां तच पडू न राहू न लोळत नसतात - नी�त 24:16; 1 योहान
3:9.पेत्र येथे एकदम ठळक व �प� �चत्र आप�यापुढे मां डतो: काही लोक काही एखाद्या-दुस�या कारणा�तव �कंवा दुसरे इतर
लोक काही काळ धा�मर्क होतात, थोड�या समयासाठ� दु�ाई �यागतात, अनै�तकतेपासू न दू र असतात. पण काही काळ गे�यावर
�यां चा खरा-स�ा �वभाव पु�हा मू ळ धरतो, बाहेर येतो व ते परत �या जु�या भ्र�ाचारात अडकतात; आ�ण मागे वळतात. �व�छ
धुतलेले डुकर नेहमी डुकरच राहणार, �वभावाप्रमाणे ते काही बदलणार नाही, कधीही.
*
3:1 “आठवण”- 1:12-15.
*
“आ�ा”- 2:21. �व�ासींचे �ान, समज व �यां चे आ��मक जीवन वाढत जा�यासाठ� जुना करार व नवा करार �कती �कती
मह�वाचा व वै�श�ट्यपू णर् आहे �यावर �वशेष भर देऊन येथे पेत्र बजावतो, क� �व�ासींनी दो�ही करार समजू न घेणे कां व �कती
मह�वाचे आहे.
*
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*

वचने ं तु�ही आठवावीत. सवर् प्रथम तु�ही ही गो� समजू न (जाणू न) �या, क� शेवट�या �दवसां त थट्टा करणारे �यां �या �वतः�या
4
*
आवडी�नवडीं�या आधारे जीवन जगणारे होतील; आ�ण असे बोलणारे येतील क� येशूं�या ये�याची प्र�त�ा कोठे आहे? कारण
जे�हापासू न आमचे पू वर्ज मरण पावले, ते�हापासू न सं ग�या गो�ी तशाच आहेत जशा दु�नये�या प्रारं भापासू न�या आहेत?
5
*
*
जाणू नबुजून ते हा स�ेपणा (स�य) नाकारतील (नकार देतील), क� आकाशाची बहुत पू वीर् रचनाकारा�या श�दाने (�हट�यावर)
6*
झाली होती, हे देखील क� जमीन जलां तून �नघाली व जलां तच ��थर आहे. �या समयाची दु�नया पा�याने झां कली गेली होती व
7
*
*
�तचा �वनाश झाला होता, परं त ु �याच (परमे�रा�या) वचनाने , वतर्मानातील आकाश व जमीन, अ�नीने नाश (बबार्द)
8*
कर�यासाठ� राखलेली आहेत; अथार्त जोवर �यायाचा �दवस व दु� लोकां �या �वनाशाचा समय येत नाही तोवर. पण �प्रय
ु �गनींनों, या गो�ी�वषयी अजाण राहू (असू ) नका, क� येशूंकिरता एक �दवस हजार वषार्ंसारखा आहे व हजार वषेर्ं, एका
बं धभ
9
�दवसासारखी आहेत. जसे काही लोक समजतात तसा परमे�र आप�या प्र�त�ा पू णर् कर�यां त �धमा नाहीये, . परं त ु तो आ�हां
*
*
सवार्ंसाठ� धीर बाळगणारा आहे, कारण कोण�याही मनु�याचा नाश होऊ नये अशी �याची इ�छा आहे, आ�ण सवार्ंचे मनपिरवतर्न
10
*
*
�हावे हे देखील �याला हवेच आहे. तरीपण परमे�राचा �दवस , रात्री गुपचुपपणे येणा�या चोरा�या ये�यासारखा असेल . �या
1 07

108

109

1 10

1 12

1 13

1 15

117

116

118

3:2 “सं दे�ट्यां द्वारे”- 1:19-21.
3:3 “थट्टा करणारे”- 2:12; 2 इ�त 36:16; �तो 1:1; 73:8; 74:22; नी�त 14:9; 15:12; 19:29; 21:24; यश 28:4; प्रे�ष 13:41;
यहू दा 18. काही लोक ‘�यव��थत व सबळ पाया असणा�या’ �ख्र�ती लोकां �या �व�ासाची �टं गल करतात, �यां �या ठोस व भ�म
�व�ासाची थट्टा करणारे या दु�नयेत होते, आहेत व राहातील. हे थट्टाखोर, प्रमाणां ची पारख कर�याचे टाळतात, �याऐवजी �यां ना
थट्टा करणे सोपे वाटते; आपली दु�ाई व वाईट अ�भलाषा �याग�याचा �वचार देखील �यां ना �पशर् करत नाही.
*
3:4 “येशूं�या ये�याची”- म� 24:3,30; योहान 14:3.या थट्टे बाजां चे मत असते व ते गृ�हत धिरतात क� येशू अद्याप आले
नाहीतच, तेच ऐकून ऐकून बराच काळ लोटला �हणू न आता येशू पु�हा (परत) कधी येणार नाहीतच मुळ�.
*
3:5 “जाणू नबुजून”- आप�या दु� इ�छा कायम (चालू च) ठे व�याची इ�छा धरून ते तसेच वागत असतात, आ�ण �यां ची वाईट
इ�छा पू णर् कर�याम�ये, जे जे आडवे येत असेल �याकडे तर ते दुलर्� करतातच परं त ु �या�वषयी �यानीमनी �वचार करणेही �यां ना
नको असते. �यां ची मते,ं �यां चा �वचार वा�त�वकतेवर आधारलेला नसतो, पण ‘जे �यां ना करावयास हवे”�या गो�ींवर आधारलेला
असतो. तुल रोम 1:28.�यां नी परमे�राचे स�य व अ�व�ास यां �याकडे केलेले दुलर्�, हे �यां नी मुद्दामू न-जाणू नबुजून व बं डाळ�
कर�या�या हेतूने केलेले कायर् असते.
*
“रचनाकारा�या श�दाने”- उ�प 1:1-3,6,9; �तो 33:6.
*
3:6 - पाहा 2:5.
*
3:7 “वचनाने”- इब्री 1:3.
*
“अ�नीने”- वचन 12. यश 66:15-16; नहू म 1:6; मलाखी 4:1; प्रकटी 20:9.अ�नी, आकाश व पृ�वी के�हा नाश करेल? पाहा,
अ�व�ासींचा �याय होईल नेम�या �या समयी, �यापू वीर् (आधी) नाहीच - पाहा, प्रकटी 20:11-15.तुल म� 19:28; प्रे�ष 3:21; रोम
8:19-21.
*
3:8-9 - येशूंनी परत पृ�वीवर�या, �यां �या �द्वतीय आगमनाची जी प्र�त�ा केली होती, �तला दीघर् काळ (खू प समय) लोटला
आहे, असे लोकां ना वाटते. परं त,ु आपण जशी काळ-समयाची गणना करतो, तशी परमे�र करत नसतो. �याला (�यासाठ�) हा लं ब
कालखं ड दोन �दवसां सारखा �कंवा �याहू न कमी असू शकतो. पाहा �तो 90:4व नोट्स. जर परमे�र 2000 वषेर्ं �कंवा �यापे�ा
जा�त वषेर्ं येशूंना पु�हा या जगात पाठ�व�यासाठ� वाट पाहात असेल �कंवा थां बलेला असेल, तर खात्रीने व �न��तच �याम�ये
परमे�रा�या मनां त एक सवोर्�म हेतू असेलच (यात शं काच नाही). या समयी परमे�र मनु�यां ना प�ा�ापा�या वळणापयर्ंत
आण�या�या कायार्त �य�त आहे तोवर, जोवर �याला अशी शा�ती होत नाही, क� यापुढे थां ब�याची गरज नाही व आ�ा तो यो�य
ु ार जोपयर्ंत पू णर्�वास जाणार नाही, तोपयर्ंत तो येशूंना �द्वतीय
समय येऊन ठे पलाच आहे. मु�तीचे हे कायर् परमे�रा�या योजनेनस
आगमनासाठ� पु�हा या पृ�वीवर पाठ�वणार नाही. तुल उ�प 6:3.
*
3:9 “कोण�याही...नये”- यहे 18:32; 1 तीम 2:4; योहान 3:16.प्र�येक मनु�याने अपराधां �या प�ा�ापापयर्ंत यावे व �याची मु��त
�हावी; अनं त काळासाठ� �याचा नाश होऊं नये, हीच परमे�राची कळकळ�ची इ�छा आहे - प्रे�ष 17:30.
*
“मनपिरवतर्न”- अथार्त प�ा�ाप - म� 3:2.
*
3:10 “परमे�राचा �दवस”- नोट्स - यश 2:12; 13:6-13; योएल 2:1-2,30,31; सफ�या 1:14-18; प्रे�ष 2:20; 1 थे�स 5:2; 2
थे�स 2:2.बायबलमधील ‘�दवस’ हा श�द श�दश: एक �दवस असा अथर् असणे आव�यक नाहीये. पाहा उ�प 2:4; योहान 9:4; यश
34:8; 1 थे�स 5:5,8.‘उद्धाराचा �दवस’ - 2 किरं 6:2हा पौला�या �दवसां तही चालू होता व तो थेट आप�या �दवसां पयर्ंतही लगातार
*
*
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*
�दवशी आकाश एका बुलंद आवाजासह नाहीतसे (गायब) होईल, आ�ण प्रचं ड उ�णतेसह (ने) सवर् सवर् व�तु �वतळून जातील.
11 *
जर या सवर् व�तुं अशा री�तने �वतळणार आहेत तर चालचलणुक�त व
दु�नया व �त�यावरची सवर् कृ�ये ं जळून भ�म होतील.
*
12
स��या जीवनात , तु�ही कसे (प्रकारचे) लोक असावयास हवे? �या �दवशी आकाश व �याचे सवर् तारे जळून न� होतील,
*
13
ु ार एक नवे
प्रभू �या �याच �दवसाची व येशूं�या शीघ्र आगमनाची वाट तु�ही पाहात आहा; परं त ु आपण �या�या प्र�त�ां नस
*
आकाश व न�या पृ�वीची प्र�त�ा करत आहोत , जेथे केवळ प्रामा�णकपणा, स�ेपणा, �याय व नै�तकताच (नी�तम�व) वास
* 14 *
�प्रय �मत्रहो, जे�हा या सवर् गो�ीं�या प्र�त�ेत तु�ही आहा, तर प्रय�न करा क� तु�ही आपसां त मेळभाव (सौ�य) राखू न
करेल .
15
*
व बेदाग आ�ण �नदोर्ष अव�थेत आहा असे आढळावे. हे सुद्धा जाणू न �या क� आप�या प्रभुचा धीरच आप�यासाठ� भलेपणाची
*
कृ�ये ं साधणारा व सुर�ेचा आहे, अगदी जसे आमचा �प्रय भाऊ पौल ◌ाने �याला �मळाले�या (�दले�या) �ाना�या आधारे तु�हां स
16
*
�ल�हलेले आहे. �या�या सवर् पत्रां त या सवर् गो�ी �ल�हले�या आहेत पण तरी, �यां तील काही गो�ी समजावयास कठ�ण आहेत.
119

121
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चालू आहेच, हा ‘�दवस’ सुमारे 2000 वषार्पयर्ंतही कायम पुढे जातोच आहे. एका �दवसाचे तास ‘प्रभुसाठ�’ एक हजार वषार्ंचा
‘कालखं ड’ �कंवा �यां हून अ�धक असू शकतो, �या ‘एका �दवसाचा’ प्रारं भ येशूं�या �द्वतीय आगमनाने चालू होईल, तो थेट
परमे�रा�या शेवट�या �याया�या �दवसापयर्ंत, �या�वषयी आपण प्रकटी 20:11-15यां त वाचतो.
*
“रात्री...असेल”- 1 थे�स 5:1-3; प्रकटी 3:3; 16:15.
*
“प्रचं ड उ�णतेसह (ने)”- वचन 7. पेत्र आप�याला भ�व�यातील - घडणा�या घटनाक्रमां ची एखादी चौकट (फ्रेम) �कंवा
आखले�या रूपरेषे�वषयी बोलत नाहीये. �याची भाषा देखील ही सं भावना (श�यता) नाकारीत नाही, क� शेवटला �याय व
आकाश-जमीन ही नाश केली जा�यापू वीर् येशू एक हजार वषेर्ं शासन करतील व �यानं तरच भयं कर दं ड येईल - प्रकटी 20:1-6.प्रचं ड
महाभयानक दं ड आधीही व �या एक हजार वषार्ंनंतरही येणार - 2 थे�स 1:7; यश 24:6-13; 29:6; 30:30; प्रकटी 16:8-9;
20:9,14,15.
*
3:11 “कसे...असावयास हवे?”- जी दु�नया, जे जग सं पूणर्त: न�ते�या प्रवासाची वाटचाल करीत पुढे आत आहे, �यां त
दु�नयादारी�या व ज�गक गो�ीं�या मागे वेड्यासारखे धावत राहू न, जीवन जगणे हे शहाणपणाचे वतर्न आहे काय? समजदारीची
चाल आहे काय? तुल 1 योहान 2:15-17.
*
“स��या जीवनात”- तीताला 2:11-14; 1 पेत्र 1:15; 1 योहान 1:6.
*
3:12 “प्रभू �या...�दवसाची”- वचन 10; 1 किरं 1:8; 3:13; 5:5; 2 किरं 1:14; �फ�ल 1:6;�व�ासी तो �दवस अ�तशय शीघ्रतेने
कसा काय आणू शकतो? �हणजे, तो �दवस खू प लवकर जवळ यावा �हणू न आपण सवर् काय करू शकतो? प्रभू येशूंनी �व�ासींना
अथार्त आपण सवार्ंना जे करावयां स सां �गतले होते, तेच करून (द्वारे). �यां नी आप�याला प्राथर्ना कर�याचा �प� �नदेर्श व
सरळआ�ाच �दलेली आहे, कशासाठ�? �यां चे रा�य लवकरां त लवकर जवळ यावे यासाठ� - म� 6:10,आ�ण �याचबरोबर �याची
येशूवातार् (सं देश) पृ�वीवर आढळणा�या व सवर् �ठकाणी वा�त�य करणा�या �भ��भ� प्रकार�या लोकां पयर्ंत पोचव�याचे
(ऐक�व�याचे) कायर् (सेवा) देखील सोपलेले आहे - म� 28:19; माकर् 16:13.�या �दवशी (जे�हा) चचर्ला �दलेले हे '�वशेष
ु ात येईल �याच �व�श� �णी या युगाचा अं त जवळ येईल - म� 24:14.
कायर्'सं पूणर्पणे सं प�
*
3:13 “नवे आकाश... करत आहोत”- यश 65:17; प्रकटी 21:1.
*
“जेथे...वास करेल”- प्रकटी 21:27; 22:14-15; �तो 15:1-5; 89:14; 118:19; यश 11:4-5; 1 किरं 6:9-10.या दु�नये�या अगदी
�वरुद्ध असे हे �थान असेल. या दु�नयेत, लोक प्रामा�णकपणे जगलेले जीवन व स�ेपणाची वागणू क आ�ण परमे�री नीतीम�व
पालन करणा�यां ना तु�छ ठर�वतात. सरळ, सा��वक व परमे�राचे भय बाळगू न जगणा�याला, या दु�नयेत तु�छ ग�णले जाते,
पदोपदी अपमा�नत केले जाते, न�हे �याकरता �याला छ�ळले जाते, दं ड �दला जातो. �नराश होतां कामा नये �व�ासींनो, कारण नवे
आकाश व नवी पृ�वी देखील केवळ प्रामा�णकपणा, स�ेपणा, �याय व नै�तकतेनेच पिरपू णर् असेल.
*
3:14 - दानी 12:10; 1 किरं 1:8; इ�फ 1:4; 4:3; 5:27; �फ�ल 1:10; 2:15; 1 थे�स 5:23; इब्री 12:14.येशूं�या
आदेश-�नदेर्शानुसार जर आपण जीवन जगत असू ं , तर �यां �या �द्वतीय आगमनाची (येण)े वाट मोठ्या आ�म�व�ासाने, आनं दाने व
उ�साहाने पाहू ं शकू (असू ).
*
3:15 “धीरच”- वचन 9.
*
“पौल”- आप�या प्रभू चा धीर आपली सुर�ा व आपले क�याण करतो. परमे�राने आप�याला जो धीर व सं यम �दला आहे
�या�वषयी पेत्र येथे बोलतो. �याला �मळाले�या �ाना�या जसे पौलाने आधारे, सवर् �व�ासींना �लहू न कळवले होते, �या�वषयीचा
कदा�चत उ�ेख पेत्र येथे करत आहे असे वाटते - रोम 2:4; 3:25-26; 9:22-23; 10:21.
*
3:16“समजावयास कठ�ण”- पौला�या काही पत्रां त कठ�ण गो�ी व कठ�ण भाषा आढळते, उदा. रोमकरां सचा काहीसा भाग.

11

*

जे लोक अ�ानी (न समजू न घेणारे) व डळमळणारे असतात, ते या गो�ींची मोडतोड अशी किरतात, जशी ते बायबल�या प�वत्र
*
*
**
17
वचनां ची मोडतोड �वतः�याच हा�नसाठ� करत असतात. हे भाऊब�हणीनों, तु�ही पू वीर्पासू नच (आधीच) या सवर् गो�ी नीट
*
*
जाणता व तु�हां ला �या कळ�याही आहेत. या कारणा�तव सावध असा, क� दु�ा�या दु�ाईमुळे तु�ही मागर् चुकून (�दशाभू ल)
* 18
*
ं
स�ेपणापासू न इकडे �तकडे सरकता-भटकता (ढळता) कामा नये . परं त ु तु�ही आपले उद्धारकतार् येशू मशीहां �या असीम कृपेत
*
*
व �यां ची ओळख अ�धक गां �भयार्ने होत जाणा�या �ानां त वाढत जा . �यां चाच म�हमा आतापासू न-सदाकाळापयर्ंत होत राहो.
*
होय, असेच �हावे .
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साधारण मनु�यास ते समजू न घेणे अवघड होते. जोवर भरपू र व प्रगाढ अ�ययन (अ�यास) नाहीये, व सवार्ंत जा�त �हणजे
परमे�राचा आ�मा जोवर �ान, समज व प्रकाशन देत नाही तोवर, आपण ते जा�त नीटसे समजू शकणार नाही.
*
“डळमळणारे”- पाहा ‘अ�ानी’ या श�दापे�ा, ‘डळमळणारे’ हा श�द -अनुवाद �बलकु ल सटीक व समपर्क वाटतो, पाहा, अ�ान
ु प वाक�व�याचा प्रय�न करत
�कंवा �श�ण ही दो�हीं लोकां ना डळमळ�त �कंवा वचनां ची तोडमोड करून ती आप�या मनमजीर्नरू
नाही. परं त ु परमे�रा�वषयीचा अजाणपणा व परमे�रा�या वचनां चा अ�यास (अ�ययन) कसा करावा, वचन कशा प्रकारे समजू न
�यावे या�वषयीचे अ�ान मात्र लोकां ना आप�या सु�वधेप्रमाणे वचनाची मोडतोड करावयास भाग पाडते.
*
“प�वत्र वचनां ची”- ल� द्या, पौलाने �या�या पत्रात �ल�हले�या बाबींना पेत्र, परमे�री वचनां चा दजार् देतो आहे. बायबल�या इतर
वचनां कडे ल� वेधून तो �हणतो क� पौलाची पत्रे ं परमे�र-प्रेिरत आहेत. पेत्राने ही गो� मा�य केली व �वीकारली क� पौलाने जे
काही या पत्रां त �ल�हले ते सवर् �याने प�वत्र आ��या�या प्रेरणेने �ल�हले - 1:20-21.
*
“मोडतोड”- प्रे�ष 20:30; 2 किरं 4:2; गल 1:7; �यमर् 23:36.कशा री�तने पौल व बायबल�या अ�य लेखकां नी �ल�हले�या
बाबींशी, लोकां नी मोडतोडीचा खेळ चाल�वला आहे. �यां त �वत:ला मोठे �वद्वान, पं �डत व उ� �श�ण अस�याचा दावा करणारे
लोक देखील सहभागी आहेतच. परमे�राचे वचन या लोकां �या हातचे खेळणे झाले जणू , व �यामुळे बायबल समजू न न घे�याचे
नुकसान लोक आजही सहन करत आहेत.
*
“ते...हा�नसाठ�”- 2:1,3; 2 थे�स 2:10.आपण अ�यं त सावध असावे; परमे�रा�या प्रकाशनां शी आपण कसा �यवहार करतो,
�याचा कसा अथर् लावतो, �याचे काय करतो या�वषयी जपा �व�ासींनों. आप�याला काय सा�य करावयाचे आहे �कंवा आपली
काय इ�छा आहे यां स अनुसरून जर आपण येशूं�या �शकवणींची मोडतोड केली, आप�या फायद्यासाठ� �तचा अथर् बदलला,
आपली बु�द्ध �फरवू न अयो�य अथर् ला�वला तर आपण परमे�रा�या दं डापासू न वाचू ं शकणार नाही व �याचे दोषी ठरुं.
*
“हा�नसाठ�”- 2:14; याकोब 1:8.स�याठायी ते ठाम नसतातच मुळ� - कल 1:23; 4:12; 1 थे�स 3:8; 2 थे�स 2:15; 1 पेत्र
5:9-10.
*
3:17 “सावध”- अथवा जागृत असा - म� 10:17; 16:6; माकर् 13:9,23,33; प्रे�ष 20:31; 1 किरं 16:13.
*
“दु�ाईमुळे”- �कंवा �नयं त्रणां �वना - 2:7-8; 2 थे�स 2:3,7-9; 1 योहान 3:4; यहू दा 1:4. 1 किरं 9:21; याकोब 2:8.
*
“सरकता...नये”- 1:10; 1 किरं 10:12.
*
“कृपेत
ं ”- तीताला 2:11-14याम�ये पाहा क� कृपा आपणास काय �शक�वते व आपण कोण�या बाबतीत वाढत जावे ! प्रभू
येशूंची कृपा: जर आपण �या येशूकृपेठ
ं ायी वाढत गेलो तर �याचा अथर्, आपण येशूंसारखे अ�धका�धक होत जाऊ.
*
“�ानां त”- इ�फ 1:17; 3:18-19; �फ�ल 3:10; कल 1:9; 2:2.येशूंना जा�तीत जा�त ओळखीत जाणे व �वपुल प्रमाणात
'�यां �याचसारखे होत जाणे' हा प्र�येक �व�ासीचा महान हेतू असावा.
*
3:18 “वाढत जा”- इ�फ 4:12-15; 1 पेत्र 2:2.
*
“�यां चाच...�हावे”- पेत्राला ठाम �व�ास आहे क� म�हमेचा दावेदार व ह�दार केवळ �ख्र�तच आहेत, म�हमा (गौरव) �न�वळ
�यां चाच आहे, फ� परमे�रच या 'गौरवायो�य आहे' - यश 42:8; रोम 11:36; 16:27.येशू �ख्र�तच फ� म�हमेयो�य आहेत, कारण
येशू मशीहा देहधारी परमे�र आहे.
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