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रोमकरां स
1

पौलाकडू न जो येशू �ख्र�तां ची सेवा करणारा प्रे�षत आहे परमे�रा�या येशूवात ेर्किरता वेगळा केला गेलेला, 2 �याची
प्र�त�ा परमे�राने प�वत्र बायबलम�ये सं द�े ट्यां द्वारे पू वीर्पासू नच केलेली होती. 3 ही प्र�त�ा परमे�राचा पुत्र येशू �ख्र�त
यां �या�वषयी केली होती. शारीिरक �वरूपात पा�ह�यास येशू दावीद वं शाचे होते, 4 येशूं�या मेल�
े यां तून �जवं त
उठ�या�वषयी पा�ह�यास प�वत्र आ��या�या श��तनुसार येशू �ख्र�त परमे�राचा पुत्र अस�याची घोषणा केली गेली.
5
जेणक
े रून �यां �याद्वारे आपण मोठ� कृपा (अनुग्रह) आ�ण प्रे�षत पद प्रा� (�मळ�वले) केले आहे, �या येशूं�या
नां वाकिरता सबं ध जगात �व�ासा�या आ�ापालनाद्वारे �श�य केले जावेत. 6 तु�ही पण �यां �यापैक�च आहा अथार्त ते
�यां ना येशू �ख्र�तां चे हो�यासाठ� बोला�वलेलह
े ी आहे.
7
रोम येथे राहणा�या �या स�वार्ंना, �यां �यावर परमे�र प्रेम किरतो आ�ण जे प�वत्र (सं त) �हण�वले जातात, आपला
�पता परमे�र आ�ण �वामी येशू �ख्र�त यां �यापासू न �नरं तर (अ�वरतपणे) कृपा आ�ण शां �त असो.
8
सं पूणर् जगभर तुम�या �व�ासाची चचार् होते आहे, �हणू न सवर्प्रथम मी तु�हां सवार्ंकिरता येशू �ख्र�तां द्वारे परमे�राचे
आभार मानतो. 9 परमे�र �याची सेवा मी आप�या आ��याने �याचा पुत्र येशूं�या कायार्त किरतो, या गो�ीचा सा�ी आहे
क� न थां बता (�नरं तर) मी कशा प्रकारे आप�या प्राथर्नत
े तुमची आठवण करीत असतो. 10 मी ही �वनं ती किरतो क�
मला परमे�री इ�छे द्वारें तुम�याकडे ये�यात यश �मळावे, 11 तेथे येऊन तु�हां ला काही परमे�वरी कृपादान द्यावे, �हणजे
�याद्वारें तु�ही आ��यां त बळकट �हावे असे मला हवे (इ�छा) आहे, 12 ते असे क� आपण एकमेकां �या �व�ासाने शां �त
प्रा� करावी. 13 मी अनेकदां तुम�याकडे ये�याची इ�छा बाळगली, परं त ु आतापयर्ंत अडचण येत रा�हली व या
स�या�वषयी तु�ही अन�भ� (मा�हत नसलेले) रहावे अशी माझ� इ�छा नाही. माझे तुम�याकडे ये�याचे कारण असे होते
क� �या प्रकारे गैरयहू दी लोकां म�ये मला फळ �मळत आहे, �याच प्रकारे तुम�याम�येही काही �मळावे.
14
मी ग्रीक आ�ण अ�य भाषा बोलणारे, (अ�य देशां तील लोक) �ानी आ�ण अ�ानी, या सवार्ंचा कजर्दार आहे. 15 तु�ही
जे रोम शहरां त आहा, तु�हां ला येशूवातार् सां ग�याची मी अ�यं त उ�सुकतेने वाट पाहातो आहे. 16 मी �ख्र�तां �या
वात�ेर् वषयी शर�मं दा नाहीये, कारण जो कोणी �व�ास किरतो �या प्र�येका�या तारणासाठ� आनं दाची ‘येशूवातार्’
परमे�राचे साम�यर् आहे, मग तो यहू दी असो �कंवा गैरयहू दी. 17 कारण �त�याठायी परमे�राचे नी�तम�व (खरेपणा)
�व�ासापासू न-�व�ासापयर्ंत प्रगट होते. जसे �ल�हले आहे क�, ‘मु� झालेला (नी�तमान) मनु�य �व�ासाने �जवं त
राहील.’
18
जे लोक आप�या अ�यायाने व दु�ाईने स�य दाबू न टाकतात (दड�वतात), �यां �या सं पूणर् दु�ाईवर आ�ण
अ�यायावर परमे�राचा दं ड �वगार्तून प्रगट होतो. 19 परमे�रा�वषयी जे काही जाणू न घेतले जाऊ शकते ते येशूंम�ये �प�
व ठळकपणे ं �दसते व परमे�राने �यां ना ते दाख�वलेले आहे. 20 कारण या सृ�ी�या प्रारं भापासू न �यां चे अदृ�य गुण
�व�छ व �प� �दसतात : �यां चे अनं त साम�यर् आ�ण �यां चा परमे�री �वभाव �नसगार्त पा�हला जाऊ शकतो, �हणू न
लोक कोण�याही प्रकारचे कारण पुढे करू शकत नाहीत.
21
कारण परमे�राला ओळख�यानं तरही �यां नी सवर्श्रे� परमे�र �हणू न �याचा आदर व स�मान केला नाही, �याचे
आभार मानले नाहीत. या �वपिरत ते �यथर् गो�ींचा �वचार करू लागले आ�ण मू खर्पणाने भरलेले �यां चे मन अं धाराने
भरून गेले, 22 �यां नी बुद्धीमान अस�याचा दावा तर केला तरी ते मू खर् बनले व 23 �यां नी परमे�राला नाशवं त मनु�य,
प�ी, चार पायां चे पशु आ�ण सरपटणारे प्राणी यां �या समानतेत (प्र�तरूपात) बदलू न टाकले.
24
ु े होणा�या
एकमेकां �या शरीराचा अपमान करावा �हणू न परमे�राने, �यां ना �यां �या मना�या अ�भलाषां मळ
25
अशुद्धते�या �वाधीन करून टाकले. �यां नी परमे�राचा खरेपणा सोडला व �या जागी लबाडीची �नवड केली आ�ण
परमे�राला स�मान न देता सृ�ीची उपासना केली.
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या�तव परमे�राने �यां ना ल�जा�पद (�कळसवा�या) तीव्र कामवासनां �या �वाधीन केले, कारण ��त्रयां
पुरूषां बरोबर शारीिरक सं बंध सोडू न, ��त्रयां बरोबर शारीिरक सं बंध करू लाग�या. 27 अशाच प्रकारे पुरूषां नी
��त्रयां बरोबर �वाभा�वक �यवहार �यागू न, पुरूषां शी यौन सं बंधाची कामना केली. पुरूषां नी पुरूषां बरोबर
�नलर्�जपणाचा (अभद्र) �यवहार केला, आ�ण �याचे प्र�तफळ �हणू न जे दुःख �यां नी सहन करावयाचे होते ते �यां नी
सोसले.
28
�या वेळ� �यां नी आप�या जीवनात परमे�राला �थान दे�याची इ�छा बाळगली नाही �या वेळ� परमे�राने �यां ना
�यां �या नी�तभ्र� (घृ�णत) मनां �या �वाधीन केले. 29 सवर् प्रकारची दु�ाई, लोभमोह, कडवटपणाने ते पुरेपूर भरलेले होते.
ई�यार्, ह�या, भां डणतं टे, लु�े�गरी आ�ण शत्रू�वानेही भरलेले होते, 30 ते वाईट बोलणारे, चहाड्या करणारे, परमे�राचा
�तटकारा करणारे, ग�वर्�, बढाई मारणारे, वाईट गो�ी व क�पनां चे जनक आ�ण आईवडीलां ची आ�ा न पाळणारे
आहेत; 31 �याचप्रमाणे बु�द्ध नसलेले, शपथा मोडणारे, �वाभा�वक प्रेम र�हत, �मा र�हत (�नदर्यी) देखील आहेत,
32
�यां ना ठाऊक आहे क� परमे�र �यायी आहे आ�ण अशी कामे ं करणारे मृ�यू दंडास पात्र असतातम, तरीही ते �वतःच
ु े आनं दीही होतात.
�या गो�ी किरतात, इतकेच केवळ नाही तर अशी कामे ं करणा�या लोकां मळ
26
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�हणू न हे लोकहो, तु�ही जे दुस�यां ची �नभर्�सना (�नं दा) व �टका�ट�पणी किरत असता तु�ही कोणतेही कारण देऊ
शकत नाही, कारण �या मुद्यां �वषयी तु�ही लोकां वर दोष लावता तेच तु�ही �वतः किरता. 2 पण आ�हां ला हे ठाऊक
आहे क� जे लोक अशी कायेर्ं किरतात �यां �या�वरूद्ध, परमे�री �याय स�यानुसार आहे. 3 तु�ही �या सवार्ंची �नं दा किरता
जे अशी कामे ं किरतात, पण �वतः तसेच (तेच) किरता ते�हा परमे�रा�या �यायातू न (दं डातू न) तुमची सुटका होईल
ु पणाची सं प��, सहनशीलता आ�ण धीर �यथर् जाणू न �यां चा द्वेष किरता
असा तुमचा �वचार आहे काय? 4 �यां ची चां गल
आ�ण तु�हां ला समजत नाही काय, क� परमे�राचा सालसपणा मनाचा पालट (प�ा�ाप) या�वषयी �शक�वतो.
5
पण परमे�री क्रोध ओतला जाईल आ�ण खरा �याय होईल �या �दवसा�या प्रकटीकरणासाठ�, तु�ही आप�या
ु े �वतःकिरता दं ड साठवू न ठे �वत आहा. 6 परमे�र प्र�येकाला �या�या कमार्�या (कृ�य)
कठोर आ�ण हटवादी मनां मळ
आधारें यो�य ते फळ (मोबदला) देईल. 7 जे लोक धीर बाळगू न चां गली कृ�यें करून, स�मान, म�हमा आ�ण अमरतेची
कामना किरतात �यां ना परमे�र अनं त जीवन देईल. 8 जे लोक �वाथर्-शोधक आहेत आ�ण स�य मानत नाहीत
(�वीकारीत), परं त ु वाईट जीवनाचे पालन कर�याची �यां ना सवय झालेली आहे �यां ना परमे�राचा प्रकोप आ�ण दं ड
�मळे ल. 9 प्र�येकावर जो दु�ाई किरतो �या�या �जवावर, �लेश व सं कटे येतील, प्रथम यहू दी आ�ण नं तर गैरयहू दी
मनु�यावर. 10 पण उ�म जीवन जगणा�यां किरता प्रशं सा, आदर आ�ण शां तीही उपल�ध आहे: प्रथम यहू दी आ�ण नं तर
गैरयहू दी. 11 कारण परमे�र कोणाचाही प� घेत नाही.
12
�जत�यां नी �नयमशा�त्रा�वना अपराध केले आहेत, �यां चा �याय �नयमशा�त्रा�य�तिर�त होऊन ते नाश पावतील,
परं त ु �जत�यां नी �नयमशा�त्र असू नही अपराध केले आहेत �यां चा �याय �नयमशा�त्रानुसारच केला जाईल. 13 कारण
ु ार जीवन जगतात, तेच नी�तमान व �सद्ध
�नयमशा�त्र ऐकणारे नी�तमान व �सद्ध ठर�वले जाणार नाहीत, पण जे �नयमां नस
14
असे घो�षत केले जातील. कारण �या वेळ� गैरयहू दी लोकां कडे �नयमशा�त्र नसते व जे�हा �वाभा�वक री�तने ते
�नयमशा�त्रानुसार आचरण किरतात, ते�हा जरी �यां �या हातां त �नयमशा�त्र उपल�ध नसले तरीही, ते आप�या मनां तच
�नयमां चे पालन किरतात. 15 ते �नयमशा�त्रातील आचार�वचार �यां �या हृदयां त �ल�ह�यासारखे वागतात आ�ण �यां चा
�ववेकही या�वषयीची सा� देतो. कधी कधी �यां चे �वचार दोष लावतात �कंवा �यां ना �नदोर्षी ठर�वतात. 16 जे�हा
परमे�र मा�या सं देशा�या आधारे, लोकां �या गु� गो�ींचा �याय येशू �ख्र�तां द्वारे करील, �या �दवशी हे सवर् घडे ल.
17
तू �वतःला यहू दी �हण�वतोस, तुझा �व�ास �नयमशा�त्रावर आहे व तू तु�या परमे�राबरोबर�या सं बंधां �वषयी
गवर् बाळगतोस 18 आ�ण �याची इ�छा जाणतोस, सवोर्�म गो�ीं यो�य �हणू न मा�य किरतोस, कारण तुला �या गो�ी
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�नयमशा�त्रातू न �शक�वले�या आहेत; 19 तुला या गो�ीचा �व�ास आहे क� तू �वतः आं ध�यां ना मागर् दाखवू शकणारा,
आ�ण जे अं धारां त आहेत �यां �याकिरता प्रकाश �हणू न जगणारा आहेस. 20 तू मू खार्ंना �शक�वणारा व लहान बाळकां ना
�श�ण देणारा आहेस, कारण तु�याजवळ �नयमशा�त्रातील �ान आ�ण स�या�वषयीचे आव�यक त�व आहे; 21 तर मग
तू जो दुस�यां ना �शक�वतोस ते सवर् �वतःलाच �शकवीत नाहीस काय? दुस�यां ना �शक�वतोस क� चोरी करू नका,
पण �वतःच चोरी किरतोस? 22 दुस�यां ना सां गतोस क� �य�भचार करू नये, पण �वतःच तसे किरतोस? मू तीर्चा
�तटकारा किरतोस पण मं �दर �वतः च लुटून टाकत नाहीस काय? 23 तू �वतः �नयमशा�त्रा�वषयी अ�भमान बाळगतोस,
पण �याचे पालन न करता तू परमे�राचा अनादर व अपमान करीत नाहीस काय? 24 जसे �ल�हले आहे, क� ‘गैरयहू दी
लोकां म�ये तुम�यामुळे परमे�रा�या नां वाची �नं दा होत आहे.’
25
जर तू �नयमशा�त्राचे पालन करणारा असलास तर सुंतेचा कां ही फायदा आहे, पण �नयमशा�त्रा�या गो�ी मोडू न
�यां चे उ�ं घन करीत असलास, तर सुंता झालेली असू नही तू नसले�यासारखाच होऊन जातोस. 26 जर एखाद्याची सुंता
झालेली नसू नही, तो �नयमशा�त्रातील धा�मर्कतेचे (�नयम) पालन करीत असेल, तर सुंता झालेली नसू नही तो सुंता
झालेला �हण�वला जाणार नाही काय? 27 एखाद्या मनु�याची शारीिरक सुंता झालेली नसेल आ�ण तरी तो �नयमशा�त्राचे
आचरण करून जीवन जगत असेल, व तु�ही लेखी �नयमशा�त्र प्रा� करून आ�ण सुंता करूनही जर परमे�वरी आ�ां चे
पालन करीत नाही, तर अशा पिर��थतीत (प्रसं गी) तु�हीच सां गा तो तु�हां ला आरोपी ठर�वणार नाही काय?
28
जो मनु�य फ� यहू दी आईवडीलां द्वारे ज�मतो तो यहू दी न�हे, आ�ण ती सुंता देखील कां ही मह�वाची व अथार्ची
नाही कारण ती केवळ दाख�व�यासाठ�ची असते; 29 जो आं तिरक (आं तून) दृ�ट्या यहू दी आहे, तोच खरा यहू दी कारण
अं तःकरणाची सुंता तीच होय, जी परमे�रा�या आ��याद्वारे (आ��यापासू न) केली जाते, �ल�हले�या �नयमां �या
पालनाद्वारे न�हे, अशा प्रकार�या मनु�याची प्रशं सा लोकां पासू न नाही तर परमे�राकडू न होत असते.
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एक यहू दी अस�याचा काय लाभ �कंवा सुंता झाले�याचा काय फायदा? 2 अनेक (�वपुल) फायदे आहेत, कारण
परमे�राची वचने ं �यां �याकडे च (सोप�वलेली) होती.
3
जरी काही लोकां नी �व�ास केला नाही तरी काय झाले? अशा अ�व�ासी लोकां चा अ�व�ास, परमे�राची
�व�ासयो�यता प्रभावहीन (छाप) �कंवा पिरणामहीन करू शकते काय? 4 नाहीच मुळ�, कधीही नाही! परमे�र खरा
आ�ण प्र�येक मनु�य खोटा ठरो. जसे �ल�हले आहे क�, ‘तू आप�या बोलले�या वचनां त (श�दां त) खरा ठर�वला
जावास, तु�या श�दां चे समथर्न �हावे आ�ण जे�हा �याय होईल, ते�हा तू �यां वर मात करून तुला जय �मळावा.’
5
जर आपली अनी�त (वाईट व चुक�ची जीवनशैली) परमे�राची �व�ासपात्रता दशर्�वते ते�हा मग आपण काय
�हणावे? असे �हणावे काय, क� मनु�यावर दं ड आ�ण�यामुळे परमे�र अ�यायी आहे (मी मनु�य हो�या�या ना�याने असे
बोलतो)? 6 नाहीच मुळ�, कारण �या ��थतीत परमे�र लोकां चा �याय कसा करील? 7 मा�या खोट्या लबाडीने जर
परमे�राचे स�य �याचे गौरव �वपुल करीत असेल, तर मी परमे�रा�या दृ�ीत दोषी का ठरावे?
ं 8 याऐवजी आपण असे
का �हणू नये क� (जसे क� आम�यावर असा आरोप ठे वला जातो क� आ�ही असे मानतो) - “चला आपण दु�ाई करावी
�हणजे �यां तून बरे �नमार्ण �हावे”? अशा लोकानचे दोषी ठर�वले जाणे �या�य व यो�यच आहे.
9
मग काय �हटले जावे? आपण �यां �याहू न श्रे� व उ�म आहोत काय? नाही, मुळ�च नाही, कारण आ�ही आधीच
असा आरोप ठे वला आहे, क� दो�ही (यहू दी व गैरयहू दी), परमे�रा�या दृ�ीने अपराधी आहेत. 10 जसे �ल�हले आहे
क�, 'कोणताही मनु�य नी�तमान (�नदोर्ष) आ�ण खरा नाही, एक देखील नाही, 11 असा एकही मनु�य नाही, �याला समज
असावी �कंवा �याला परमे�राकिरताची भू क लागलेली असावी; 12 ते सवर् मागार्वरून भटकले आहेत आ�ण बेकार,
कु चकामी आ�ण टाकाऊ झाले आहेत, असा कोणी नाही �याने कोमलता दाखवावी, एक देखील नाही. 13 �यां चा घसा
जशी उघडी कबर आहे कारण ते आप�या �जभेने खोटे बोलतात, �यां �या ओठां खाली सापाचे ं �वष आहे; 14 �यां चे तोंड
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शापाने आ�ण कडवटपणाने भरलेले आहे. 15 �यां चे पाय र� सां ड�यासाठ� उतावीळ आहेत. 16 �यां �या मागार्त दुदर्शा,
�लेश, �वनाश आ�ण दुःख आहे. 17 �यां ना सुखचैन व शां तीचे मागर् ठाऊक नाहीत. 18 �यां �या डो�यां सम� परमे�राचे
भय नाही'.
19
आता आप�याला ठाऊक आहे क� जे काही �नयमशा�त्र सां गते, ते �यां नाच उद्दे शून सां गते जे �नयमशा�त्रा�या
आधीन असू न �यां चे पालन किरतात व ते मा�य किरतात, यासाठ�च क� प्र�येक तोंड बं द केले जावे आ�ण
परमे�रासमोर सबं ध जगाने जवाबदार (दोषी) ठरावे. 20 �हणू न केवळ �नयमशा�त्रा�या पालनाने कोणताही मनु�य
परमे�रा�या दृ�ीत नी�तमान (�सद्ध) ठर�वला जाणार नाही, कारण �नयमशा�त्राद्वारेच कळते क� काय वाईट आहे आ�ण
काय नाही.
21
आता परमे�राने आप�याला एक मागर् (पद्धत) दाख�वलेला आहे, क� मोशे आ�ण सं दे�ट्यां �या पु�तकां त �या
�नयमां चे पालन कर�याची प्र�त�ा आहे, �या �य�तिर� कशा प्रकारे परमे�राबरोबर सं बंध कायम केला जाऊ शकतो.
22
येशू �ख्र�तां वर �व�ास ठे व�याने परमे�राकडू न �मळणारे नी�तम�व (प�वत्रता व �सद्धता), सवर् �व�ास
करणा�यां साठ�चे आहे, मग ते कोणीही असोत. 23 सवर् जण आप�या जीवनां त चुकलेले (कमी पडले) आहेत आ�ण
परमे�रासमोर खरे नाहीत. 24 परं त ु जी सुटका आ�ण वाईटापासू न वाच�वले जाणे येशूं �ख्र�तां ठायी, �यां �या महान
ु े आहे �याद्वारे ते मोफत (�वनामू �य) �सद्ध केले गेलल
कृपेमळ
े े आहेत. 25 अनुग्रहा�या (दये�या) �थानावर �या �व�ासाने
ु े ठे वले, 26 परमे�वराने असे या�तव केले क�
पोहचले जाते, �या�ठकाणी परमे�राने �यां �या मृ�यू समयी येशूंना सवार्ंपढ
या समयी, �याची �व�ासयो�यता प्रगट �हावी आ�ण येशूंवर �व�ास ठे वणा�याला �याने नी�तमान (�सद्ध झालेला)
ठरवावे.
27
तर मग, गवर् करणे कोठे रा�हले? �याची तर कोणती जागाच रा�हली नाही आ�ण जर आहे तर मग ती कोण�या
�सद्धातां ने आहे? कमार्ं�या (काम) �सद्धां ताने न�हे? परं त ु �व�ासा�या �सद्धां ताने. 28 यावरून आपण असे मत �कंवा
�न�कषर् काढू शकतो क� (�नयमशा�त्रा�या कमार्पासू न वेगळे �हणजे), केवळ �व�ासानेच एक मनु�य धा�मर्क (�सद्ध)
घो�षत केला जातो. 29 परमे�र केवळ यहू द्यां चाच आहे काय? तो गैरयहू द्यां चा देखील नाही काय? होय, परमे�र, यहू दी
आ�ण गैरयहू दी लोकां चाही परमे�र आहे. 30 �हणू न जर सुंता झाले�या आ�ण सुंता न झाले�यां ना, एकमेव परमे�र
�व�ासाद्वारे �मा किरतो, 31 तर �व�ासा�या मह�वामुळे आपण �नयमशा�त्राला �नरोप द्यावयाचा काय? नाहीच मुळ�!
या �वपिरत आपण, �नयमशा�त्राला आव�यक असलेला, यो�य व समपर्क आदर-स�मान देतो.
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अब्राहाम, जो शारीिरकदृ�या आपला पू वर्ज आहे, �व�ासाने मु���या प्र�नां वर कोण�या प्रकारचा अनुभव ठे वी?
जर अब्राहाम कमार्ंद्वारे �सद्ध ठर�वला गेला, तर �याने अ�भमान बाळगणे यथायो�य आहे परं त ु तरीही परमे�रासमोर
नाही. 3 या�वषयी बायबलम�ये काय �ल�हलेले आहे? अब्राहामाने �व�ास ठे वला आ�ण ‘�या प्रकारचा �व�ास करणे’
�या�याकिरता �व�ासयो�यता �हणू न ग�णली गेली.
4
जो पिरश्रम किरतो, �याची मजुरी ब��स न�हे तर तो �याचा ह� आहे. 5 पण जो मेहनत करीत नाही (पण परमे�र जो
दु�ाला प�वत्र ठर�वतो) आ�ण �या�यावर �व�ास ठे �वतो, �या मनु�याचा �व�ास �या�याकिरता �व�ासयो�यता ग�णला
जातो. 6 अगदी जसे दावीद राजा देखील �हणतो, "जो कमार्ं�या आधारे न�हे तर �व�ासा�या आधारे नी�तमान ठर�वला
जातो, तो मनु�य ध�य व आशीवार्�दत आहे". 7 “आशीवार्�दत ते आहेत �यां चे अपराध �मा केले गेलत
े आ�ण �यां ची
8
दु�ाई झाकून टाकली गेली. आशीवार्�दत मनु�य तो आहे,�याचावर आरोप ठे �वला गेलल
े ा नाही.
9
केवळ सुंता झालेलेच आशीवार्द प्रा� किरतात काय �कंवा मग सुंता न झाले�यां नाही आशीवार्द �मळतो? कारण
आ�ही असे �हणतो क�, “अब्राहाम �व�ासाने नी�तमान ठर�वला गेला.” 10 अब्राहाम के�हा नी�तमान ठर�वला गेला
होता, सुंता हो�यापू वीर् �कंवा सुंता झा�यानं तर? नाही सुंते�या नं तर नाही परं त ु �या आधीच, 11 �हणजे �या वेळ� तो
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‘सुंता न झालेला होता.’ जे�हा �याने सुंतेची खू ण प्रा� केली, ते�हा �या�यासाठ� �व�ासाने नी�तम�व �मळ�व�याचा तो
�श�ा होता व असे या�तव झाले क� लोकां ना नी�तम�व �मळावे; तसेच असे देखील क� �व�ासाद्वारे अब्राहामाने अशा
लोकां चा बाप �हावे, जे सुंता न झाले�या दशेत असताना �व�ास ठे �वतात व तेही नी�तमान ग�णले जावेत. 12 अब्राहाम
केवळ सुंता झाले�यां चाच बाप न�हे, पण �यां �याही आहे जे अब्राहामा�या पद�च�हां वर चालतात, कारण �या�याजवळ
सुंता न झाले�या दशेतही �व�ास होता.
13
मोशे�या �नयमशा�त्राद्वारे अब्राहाम �कंवा �या�या वं शापयर्ंत जगाची �वरासत प्रा�त कर�याची प्र�त�ा पोहचली
न�हती, परं त ु तो वारसा-ह�क �व�ासामुळे �मळणा�या नी�तम�वाद्वारे �या�यापयर्ंत पोचला होता. 14 जर लोक
�नयमशा�त्रामुळे वारीस होत असतील, तर �व�ास �यथर् ठरला आ�ण प्र�त�ा देखील प्रभावहीन झाली. 15 कारण
�नयमशा�त्राचे पालन न केले गे�याने प्रकोप उ�प� होतो, पण जेथे �नयमशा�त्र नाहीच नाही, ते मोड�याचा प्र�नच
उद्भवत नाही.
16
�हणू नच प्र�त�ा (हमी) �व�ासाचा पिरणाम (�न�प�ी) आहे आ�ण ती हमी �व�ासावर अवलं बूनही आहे, यासाठ�
क� अब्राहामा�या वं शासाठ�ची प्र�त�ा �न��तरूपाने कायर्शील �हावी, केवळ �यां �याकिरताच नाही जे �नयमशा�त्राचे
पालन किरतात, परं त ु �यां �याकिरताही जे अब्राहामासारखा �व�ास बाळगतात आ�ण जो आप�या सवार्ंचा बाप आहे.
17
जसे �ल�हले आहे क�, ‘मी तुला बहुत रा�ट्रां चा बाप केले आहे’, व परमे�रावर �याने (अब्राहाम) �व�ास ठे वला,
�या�या (परमे�र) उप��थतीत अब्राहाम आपला बाप आहे - हाच तो परमे�र जो मेले�यां ना �जवं त किरतो, व �या
गो�ी नाहीत (अ��त�व) �यां ना अशा प्रकारे �हणतो, जशा काय �या वा�त�वक �वरूपात आहेतच.
18
कोणतीही आशा नसताना अब्राहामाने �व�ास ठे वला, तो असा क� जे काही �याला सां �गतले गेले होते, “क� तुझा
वं श असा होईल �कंवा तुझे सं तान ता�यां सारखे असं �य होतील,” याच कथनानुसार तो बहुत देशां चा बाप झाला.
19
अब्राहाम �व�ासात अ�जबात डळमळला न�हता, लटपटला न�हता. शं भर वषार्ंचा अस�यावरही �याने �वतःचे शरीर
आ�ण सारेचा गभार्शय मेलल
े े जाणले नाही. 20 शं केमुळे तो परमे�रा�या अ�भवचनां संदभार्ने डळमळ�त झाला नाही, परं त ु
परमे�राची �तु�त करीत तो �व�ासात भ�म असा रा�हला आ�ण �याने परमे�राचा म�हमा केला. 21 अब्राहाम पू णर्पणे
�न��ं त आ�ण आ��त होता क� जसे अ�भवचन �याला �मळालेले आहे, तसे करावयास परमे�र समथर् आहे. 22 �हणू न
�याचा हा �व�ास �या�या नां वावर '�व�ासयो�यता' �हणू न ग�णला गेला, 23 �हणू नच हे केवळ अब्राहामासाठ� �ल�हले
गेले न�हते परं त ु आप�यासाठ�ही �ल�हलेले होते. 24 जर आपण �या परमे�रावर �व�ास ठे वला, �याने येशूंना
ु े येशू मारले गेले, आ�ण आ�हां ला
मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले, 25 आ�ण �व�वास देखील केला क� आम�या अपराधां मळ
�सद्ध (नी�तमान) ठर�व�याकिरता ते �जवं त उठ�वले गेले.
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�हणू न जर आ�ही �व�ासाने नी�तमान (दोषमु�, �मा केलेले आ�ण �सद्ध) ठर�वले गेलो, तर प्रभू येशू �ख्र�तां द्वारे
परमे�राबरोबर आपले यो�य नाते आहे. 2 �व�ासाद्वारे आप�याला सं धी �मळते व �या अटहीन कृपेपयर्ंत प्रवेश
(अनुग्रह) �मळतो, �यां त आ�ही आजवर ��थर व कायम आहोत आ�ण परमे�रा�या गौरवा�या आशेने आ�ही आनं �दत
देखील होतो. 3 इतकेच केवळ न�हे, तर आ�ही आप�या सं कटां त व छळां तही आनं दी होतो, ही जाणीव ठे वून क�
सं कट (छळ) सहन करीत रा�ह�याने धीर �नमार्ण होतो. 4 धीरपू णर् सहनशीलता चिरत्र घड�वते आ�ण ग्रहणयो�य
चािर�याने आशा �नमार्ण होते. 5 आशा कोण�याही प्रकारे �नराश करीत नाही, कारण जो प�वत्र आ�मा आप�याला
�दलेला आहे, �या�याद्वारे परमे�र �प�याचे प्रेम �याने आप�या अं तःकरणात ओतले आहे.
6
�या वेळ� आपण आप�या कमजोर (असहा�य) अव�थेत होतो, 7 �या वेळ� परमे�र र�हत लोकां साठ� येशू मरण
पावले (फार �व�चतच, कदा�चत कोणी, एखाद्या उ�म मनु�याकिरता आपला प्राण दे�याचे धाडस करील). 8 परं त ु
परमे�र आपले प्रेम अशा प्रकारे दशर्�वतो : क� �या वेळ� आपण दोषीच (अपराधी) होतो, येशू �ख्र�त आप�यासाठ�
1
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मरण पावले.
9
यापे�ा अ�धक ही गो� आहे क� जर �यां �या र�ाने आपण नी�तमान ठर�वले गेलो, तर मग आपण येशूंद्वारे
परमे�रा�या दं डाने का बरे वाचणार नाही? 10 कारण जर आपण परमे�राचे वैरी होतो, तर �या�या पुत्रा�या मृ�यू मुळे
आपला �या�याशी मेळ झाला आहे, तर मग आता �यां �या जीवनाने आपण उद्धार का प्रा� करणार नाही? 11 इतकेच
केवळ न�हे, तर आपण �ख्र�त येशूंद्वारे परमे�राठायी देखील आनं �दत होतो,�यां �याद्वारें आपण हे नाते प्रा� केलेले
आहे.
12
�हणू न एका मनु�याद्वारे अपराध जगात �शरले आ�ण अपराधाद्वारे मरण, �हणू न सवार्ंनी अपराध के�यामुळे मरण
सवर् लोकां त पसरले. 13 �नयमशा�त्र �दले जाईपयर्ंत अपराध जगात होते, परं त ु जेथे �नयमशा�त्र नाहीये तेथे अपराध
अस�याची गो�च नाहीये. 14 तरीही मरणाने आदामापासू न मोशेपयर्ंत रा�य (शासन) केले, अथार्त �यां लोकां वरही �यां नी
‘आदामा�या आ�ाभं गासारखा’ अपराध केलेला न�हता, आदाम ‘येणा�याचाच’ एक नमू ना आहे.
15
परं त ु तरीही मोफत �मळणा�या ब��साची तुलना अपराधां शी केली जाऊ शकत नाही. कारण जर एका मनु�या�या
ु े बहुत माणसे ं मेली तसेच एकाच मनु�या�या (येशू �ख्र�त) कृपेद्वारे परमे�रा�या कृपेचे ब��स पु�कळ
अपराधां मळ
लोकां किरता �वपुल असे आहे. 16 या कृपेची (ब��स) तुलना अपराधा�या �या पिरणामाशी केली जाऊ शकत नाही, जो
प्रथम मनु�य आदाम या�या आ�ा मोड�याने झाला होता. कारण एका मनु�याद्वारे �याय आला आ�ण �यामुळे लोक दोषी
ठरले, परं त ु जी मोफत �सद्धता (नी�तम�व) सं पूणर् अपराधां नंतर आली, ती ‘�सद्धता’ आपण �नदोर्षी (नी�तम�व) ठरावे
यासाठ�ची होती. 17 एका मनु�या�या अपराधामुळे मरणाने रा�य केले, तर एका �नदोर्षी मनु�या�या मरणाने आणखी
�कती अ�धक लोक कृपेची �वपुलता आ�ण नी�तम�व (�सद्धता) याचे ब��स �मळवतील, �हणू न असे लोक आप�या
जीवनात �याच येशू �ख्र�तां द्वारे रा�य किरतील.
18
ु े सवर् लोकां वर दं ड आला आ�ण सवर्चे सवर् दोषी ठरले, �या
�हणू नच �या प्रकारे एका मनु�या�या अपराधां मळ
प्रकारेच एका मनु�या�या समपर्क पावलां नी (�नणर्य), सबं ध मानवजातीचे जीवनदायी समथर्न, अथार्त ‘मोफत नी�तमान
ठर�वले जाणे’ झाले. 19 आता, �याप्रमाणे एकाच मनु�या�या आ�ा उ�ं घनामुळे बहुत लोक अपराधी ठरले, �याचप्रमाणे
एका मनु�या�या आ�ापालनामुळे �वपुल लोक नी�तमान (�सद्ध) ठर�वले जातील.
20
या �य�तिर� �नयमशा�त्र याकिरता आले क� अपराध वाढत जावा, परं त ु जरी अपराध वाढत गेले तरी कृपा
�यां हून आणखी अ�धक वाढत गेली, 21 यासाठ� क� जसे अपराधाने मरणाद्वारे शासन केले तसे कृपेने सुद्धा, प्रभू येशू
�ख्र�तां द्वारे अनं त जीवनात रा�य करावे.
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तर मग आता आपण काय �हणावे? �वपुल प्रमाणात अटहीन कृपा प्रा� करीत जावी यासाठ� आपण दु�ाईत
(अपराध) कायम रहावे काय? 2 नाहीच मुळ�. हे कसे श�य आहे क� जर आपण एकदा दु�ाईकिरता (अपराध) मेलो
असलो, तर मग पु�हा दु�ाईयु� जीवन जगावे? 3 तु�हां ला ठाऊक नाही काय, क� आप�या �जत�यां चा येशू �ख्र�तां �या
नां वाने बा���मा केला गेला तो येशूं�या मरणाचा बा���मा होता, 4 �हणू न आपण या बा����याने येशूंबरोबर पुरले गेलो,
याकिरता, क� �या प्रकारे परमे�री साम�यार्ने येशू �ख्र�त �जवं त केले गेले, �याच प्रकारे जीवना�या ना�व�यपू णर् शैलीने
आपण जगू शक�यास समथर् �हावे.
5
ु झालो आहोत, तर आपण �यां �या �जवं त उठ�या�या
कारण जर आपण येशूं�या मरणा�या समानतेत सं य�
6
समानतेतही जोडले जाऊ. आ�हां ला ठाऊक आहे क� आमचे जुने मनु�य�व (जुने अपराधी जीवन) येशूंबरोबर क्रूसावर
�खळले गेले होते, यासाठ� क� गु�हे ं (अपराध) असलेले शरीर �यथर् (वं �चत) �हावे आ�ण आता आपण अपराधां ची
सेवा करू नये. 7 कारण जो मनु�य �ख्र�तां बरोबर मेलल
े ा असतो, तो अपराधां पासू न (गु�हा) मु� केला गेलेला आहे.
8
आता जर आपण �ख्र�तां बरोबर मेलल
े े आहोत, तर आपला �व�ास आहे क� आपण �ख्र�तां बरोबर �जवं तही राहू .
1
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जे मेले�यां तून �जवं त उठ�वले गेले ते �ख्र�त पु�हा मरण पावणारच नाहीत, ही जाणीव आपण बाळगवी. आता
�यां �यावर मरणाचा अ�धकार (स�ा) रा�हलेला नाही, 10 कारण �या प्रकारचे मरण �यां नी सोसले, ते मरण
सवार्ं�यासाठ�चे अनं त काळाचे मरण होते, �हणू न जे असे जीवन जगतात ते परमे�रासाठ�च जगतात.
11
अशाच प्रकारे तु�हीही आप�या �वतःला अपराधां साठ� मेलल
े े, परं त ु आपले �वामी येशू �ख्र�त यां �याद्वारे
12
परमे�राकिरता �जवं त असे माना (समजा). म�यर् शरीराची हाव (तीव्र अ�भलाषा) पू णर् �हावी �हणू न (नाशवं त)
अपराधाला तु�ही अ�धकार देऊ नका, वा 13 आप�या शरीरां चे अवयवा अनीतीची ह�यारें हो�याकिरता अपराधां �या
दा�य�वाला सोपू नका या �वपिरत मेले�यां तून �जवं त उठले�यां सारखे, परमे�राकडे �वतः�या शरीरां चे अवयव,
समपर्क वागणू क�ची ह�यारें हो�यासाठ� सोपवू न द्या. 14 अपराधाने तुम�यावर स�ा गाजवू नये, कारण तु�ही आता
�नयमशा�त्रा�या आधीन नसू न अटहीन असी�मत कृपे�या (अनुग्रह) आधीन आहा.
15
तर मग आता काय? कारण जे�हा आपण �नयमशा�त्रा�या आधीन नाही आ�ण अपिर�मत (अमयार्द) कृपे�या
आधीन आहोत, �हणू न अपराध करीतच राहू काय? मुळ�च नाही. 16 तु�हां ला हे ठाऊक नाही काय, क� तु�ही गुलाम
�हणू न �याची आ�ा पाळ�याकिरता �वतःचे समपर्ण किरता फ� �याचेच गुलाम आहा. एकतर अपराधां चे (गु�हा)
गुलाम जे मरणापयर्ंत घेऊन जाते, �कंवा आ�ापालनाचे गुलाम जे नी�तम�वाकडे (खरे जीवन) घेऊन जाते. 17 परमे�राचे
आभार असोत क� अपराधां चे व गु��ां चे गुलाम असतानाही, जी �शकवण तु�हां ला �दली गेली होती ती तु�ही तुम�या
अं तःकरणापासू न मानली (�वीकारली). 18 या�तवच केवळ अनुग्रहाने �वतं त्र केले गे�यानं तर, तु�ही �व�ासयो�यतेचे
गुलाम झाला आहा.
19
गुलाम (दास) आ�ण �यां ना ठे वणारे जे लोक असतात, �यां चे उदाहरण देऊन मी �हणतो, “क� �यां �या अशा
प्रकार�या उदाहरणावरून समजू न घेणे सोपे आहे. पहा, पू वीर् तु�ही अशुद्धता आ�ण बेकायदेशीर (अवैध) �यवहारां चे
गुलाम होता, �हणू न आता मात्र कायदेशीर, सा��वक व ख�या जीवनाचे गुलाम हो�याची �नवड तु�ही करायलाच हवी
आहे, जेणक
े रून �यवहारां त प�वत्र होऊन जावे; 20 कारण �या वेळ� तु�ही अपराधां चे गुलाम होता, �या वेळ� तु�हां ला
या गो�ीची �चं ता (पवार्) न�हती क� जे काही उ�चत व यथायो�य आहे तेच केले जावे. 21 �या गो�ींची तु�हां ला आता
लाज वाटते आहे, जु�या समयी तु�हां ला �या गो�ींपासू न काय फायदा होत होता? कारण �या सवर् गो�ींचा अं त मरण
आहे, 22 परं त ु आता तु�ही अपराध मु� होऊन, परमे�राचे गुलाम झाला आहा. आता तु�ही ते सवर् काही करू शकता
�यां द्वारे प�वत्रता �मळते आ�ण �याचा पिरणाम आहे - अनं त (सावर्का�लक) जीवन �कंवा परमे�री जीवन.
23
कारण अपराधाची (गु�हा) मजू री मरण आहे परं त ु आपले �वामी येशू �ख्र�त, यां �याठायी परमे�राचे ब��स अनं त
जीवन (जे कधीही सं पणार नाही असे परमे�री जीवन) आहे.
9
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हे भावां नोब�हणींनो, तु�हां ला ठाऊक नाही काय क� मी अशा लोकां ना �लहीत आहे �यां ना परमे�राने �दले�या
�नयमां चे �ान आहे, अथार्त हेच क� या पृ�वीवरील सं पूणर् जीवना�या काळां त, एक मनु�य �याच �नयमां चे पालन
कर�यासाठ� कायदेशीरिर�या बां धलेला आहे? 2 उदाहरणाथर्, जोपयर्ंत प�त �जवं त आहे तोपयर्ंत कायदया�वये एक
�ववाहीत �त्री प�तशी बां धलेली आहे, पण जे�हा �तचा प�त मरण पावतो ते�हा ती �ववाह कायद्या�या बं धनां तून �वतं त्र
होऊन जाते; 3 �हणू न जर, �त�या प�त�या �जवं तपणी ती एखाद्या दुस�या पुरूषाशी �ववाह किरते, तर �तला वे�या
(�य�भचािरणी) �हटले जाईल. परं त ु जर �तचा प�त मेला , तर प�तबरोबर असलेले �तचे वैवा�हक बं धन तुटून जाते
आ�ण जर �यानं तर ती दुस�या पुरूषाशी �ववाह करीत असेल तर मग ती वे�या असणार नाही.
4
�हणू न मा�या भाऊब�हणींनो, तु�ही �ख्र�तां �या शरीराद्वारे �नयमशा�त्रासाठ� (मोशेद्वारे परमे�राने �दलेले �नयम)
मेलल
े े असे आहा, यासाठ� क� तु�ही मेले�यां तून �जवं त केले जाऊन �ख्र�तां चे �हावे आ�ण परमे�राकिरता फळें
ु े,
(प�वत्रता) आणावीत. 5 जे�हा आपण वाईट �वभावा�या (जुना �वभाव) �नयं त्रणात होतो, �नयमां �या आधीनतेमळ
1
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चेतना देणा�या �वषय वासने�या भावनेवेगां �वये, वाईट अ�भलाषा आप�या शरीरां त कायर् करीत होती, �याद्वारें आपण
मृ�यू किरता (शारीिरक आ�ण अनं त) पिरणाम उ�प� करीत होतो. 6 �या गो�ीने आप�याला आप�या �नयं त्रणात ठे वले
होते, आता �याकिरता मरण पाव�याने आपण �नयमां �या आधीनतेतून सोड�वले (मु�) गेले आहोत, जेणक
े रून आपण
प�वत्र आ��या�या न�या पद्धतीने (री�तने) सेवा करावी आ�ण रीती�वधी व ब�लदानां नी न�हे.
7
तर मग आपण काय �हणावे? �नयमशा�त्र वाईट आहे? नाही! कारण �नयमशा�त्रा�शवाय काय वाईट आहे, ते मी
सुद्धा जाणू शकलो नसतो : उदाहरणाथर्, जर परमे�राने अशी पुनरावृ�� केली नसती, क� ‘तु�ही लोभ धरू नका’, तर
लोभ काय आहे हे मला समजता आले नसते. 8 आ�ा �दली गे�यामुळे, मा�या आत गु��ाने (अपराध) सं धी साधली
आ�ण माझाठायी सवर् प्रकारचा लोभ �नमार्ण केला. 9 एक समय होता जे�हा मी �नयमआ�ा यां �याकडे दुलर्� करून
जीवन जगत होतो, पण जे�हा �यां चा नीट नीट �वचार केला ते�हा मला या गो�ीची खात्री झाली, क� परमे�वरी
जीवनासाठ� अजू नही मी मेले�या दशेतच आहे, 10 �या आ�ेपासू न जीवन घेऊन ये�याची अपे�ा होती ती मरण घेऊन
आली. 11 कारण वाईटाने (अपराध) आ�े�या साहा�याचा फायदा घेतला, मला धोका �दला आ�ण आ�ेने मला आ��मक
री�तने मारून टाकले. 12 �हणू नच परमे�री आ�ा उ�म आ�ण खरी आहे.
13
जे सवोर्�म आ�ण सवोर्�कृ� आहे, ते मा�यासाठ� मरण असू शकते काय? अ�जबात नाहीच! पण याकिरता क�
अपराध वाईटच �दसावे, जे काही उ�म होते �याने मा�याठायी मरण घडवू न आणले, जेणक
े रून आ�ेद्वारे अपराधाने
मयार्दा ओलां डून खू प जा�तच वाईट �दसावे.
14
आप�याला ठाऊक आहे क� �नयमशा�त्र आ��मक आहे, पण मी आ��मक नाहीये आ�ण अपराधां �या हाती गुलाम
रूपात �वकलेला असा आहे. 15 मला कळत नाही क� मी काय किरतो, कारण जे काही करावयाचे (इ�छा) आहे ते करू
शकत नाही, परं त ु �याचा मला द्वेष वाटतो तेच किरतो. 16 जर मी तेच किरतो जे कर�याची मला इ�छा नसते, तर मी
असे मा�य किरतो क� मोशेद्वारे �दलेले �नयम व आ�ा उ�म आहेत. 17 अशा ��थतीत करणारा मी न�हे, परं त ु
मा�याठायी वसलेले अपराध (वाईट, जुना �वभाव) आहे. 18 मला ठाऊक आहे क� मा�यात अथार्त मा�या शरीरात
काहीही चां गले नाहीये. जे चां गले काम कर�याची माझ� इ�छा असते, ते मी करू शकत (साधले जात) नाही, जे वाईट
मी करू इ��छत नाही तेच करीत राहतो. 19 जर मी तेच करतो �याची मला इ�छा नाही तर ते करणारा मी न�हे, 20 परं त ु
मा�याठायी वसलेला माझा वाईट �वभाव आहे.
21
मला ही प्रवृ�� (ग�त�व�ध) मा�या आत आढळते, क� �या वेळ� मी 'चां गली' कृ�यें कर�याची इ�छा बाळगतो, �या
ु े
वेळ� मला घट्टपणे आवळून टाक�यास 'वाईट' तयार असते. 22 मी आं तिरकदृ�या (अं तःकरणात) परमे�रा�या गो�ींमळ
23
(�नयम) आनं दी रहातो, पण मा�या शरीरा�या अवयवां त मला दुसरी कायेर्ं आढळतात, जे मा�या मनातील �वचारां शी
लढाई करून, मला वाईट कायर् करणा�या प्रणालीचे गुलाम करीत असतात. 24 मी �कती त्र�त आ�ण साहा�यहीन मनु�य
आहे, मला या मरणा�या शरीरापासू न कोण �वतं त्र करील? 25 मी आपले �वामी येशू �ख्र�तां �या परमे�राचे आभार
मानतो. मी आप�या मनाने तर �नयम आ�ण आ�ां चा गुलाम आहे, परं त ु वाईट �वभावाने अपराधां �या प्रणालीचा
(�नयम) गुलाम आहे.

8

जे लोक �ख्र�त येशूंम�ये आहेत आ�ण वाईट �वभावा�या प्रेरणेने (शरीर) न�हे, तर परमे�री आ��या�या प्रेरणेने
जीवन जगत आहेत �यां �यावर दं डाची आ�ा नाही. 2 कारण �ख्र�त येशूंद्वारे जीवना�या आ��या�या �नयमाने, मला
अपराध आ�ण मरणापासू न �वतं त्र केलेले आहे. 3 परमे�राद्वारे �द�या गेल�
े या आ�ा आ�ण �नयम, जु�या �वभावामुळे
(शरीर) �वतःठायी बलहीन असे होते. परमे�राने �या आ�ा आ�ण �नयम ‘अपराधमय’ करून आप�या पुत्राला
‘ब�लदान’ असे केले, 4 यासाठ� क� जे (आपण) शरीरानुसार न�हे परं त ु आ��यानुसार चालतात , �यां �यासाठ� �नयम
आ�ण आ�ा यां ची उ�चत मागणी पू णर् केली जावी.
1
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जे लोक वाईट �वभावा�या आधारे जीवन जगतात, ते आप�या दै�हक अ�भलाषां वर आपले मन लावतात, परं त ु जे
परमे�रा�या आ��याद्वारे चालतात, ते परमे�रा�या आ��या�या इ�छे कडे आपले ल� कें�द्रत किरतात. 6 वाईट
�वभावाद्वारे आपले अं तःकरण �नयं त्रणात केले जा�याची परवानगी देणे �हणजे जीवन �यथर् करणे होय, परं त ु जे
अं तःकरण परमे�री आ��याद्वारे अनुशा�सत व �नयं �त्रत केले जाते तेथे जीवन आ�ण शां �त आहे. 7 कारण वाईट �कंवा
जु�या �वभावावर मन लावणे �हणजे परमे�राशी वैर करणे होय, कारण ते परमे�री �वधानाप्रत आधीनता �वीकार
करीत नाही आ�ण करूही शकत नाही. 8 जे लोक वाईट �वभावा�या जा�यां त (शारीिरक दशा) अडकलेले आहेत, ते
परमे�राला प्रस� करूं शकत नाहीत.
9
जर परमे�री आ�मा तुम�या आं त वास किरतो, तर तु�ही वाईट �वभावा�या गुलामीत नाही परं त ु आ��मक दशेत
आहा. जर एखाद्या मनु�यात �ख्र�तां चा आ�मा नाही, तर तो �ख्र�तां चा नाहीये. 10 जर �ख्र�त तु�हां म�ये आहेत, तर जरी
ु े तुमचे शरीर मेलेले असले, तरी नी�तम�वामुळे तुमचा आ�मा �जवं त आहे. 11 परमे�राचा आ�मा �याने
अपराधां मळ
�ख्र�तां ना मेले�यां तून �जवं त केले जर तुम�या आं त वसतो, तर �याने �ख्र�तां ना मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले �या
आ��याद्वारे, जो तुम�या आं त आहे तुम�या न�र शरीरालाही जीवन देईल.
12
�हणू न भाऊब�हणींनो, आपण वाईट इ�छा �कंवा वाईट �वभावाचे (शरीर) कजर्दार (ऋणी) नाही क� आपण �याचे
(ऐकावे) करावे. 13 जर तु�ही जु�या �वभावानुसार जगाल तर मराल, परं त ु प�वत्र आ��याद्वारे शरीराची घाणेरडी व घृ�णत
कामे ं माराल तर �जवं त रहाल. 14 यासाठ� क� जे लोक परमे�रा�या आ��याद्वारे जीवन जगतात, केवळ तेच �याचे पुत्र व
क�या आहेत. 15 �याचे कारण हेच आहे, क� तु�ही असा आ�मा �मळ�वला नाही जो तु�हां ला भी�त बाळग�यास गुलाम
किरतो, परं त ु तु�ही 'द�कपणाचा' आ�मा �मळ�वलेला (�मळाला) आहे, यासाठ�च आपण �याला 'बापा' �हणू न हाक
मारतो. 16 परमे�राचा आ�मा आप�या �वतः�या आ��याबरोबर सा� देतो क� आपण परमे�राचे पुत्र व क�या (सं तान)
ु ी) आहोत, तर आपण वारीसही आहोत, अथार्त �ख्र�तां बरोबर वारीस आ�ण
आहोत. 17 जर आपण �याचे सं तान (मुलम
ें ल
परमे�र �प�याचे वारीस. जर आपण �ख्र�तां �या दुःखात सहभागी होतो, तर �यां चा स�मान व आदरातही सहभागी होऊ.
18
मला वाटते क� आपले या समयाचे व �दवसां चे दुःख, �या स�मानापुढे जो आप�यावर प्रगट केला जाणार आहे
तुलना कर�या�या यो�यतेचा (लायक�चा) नाही. 19 सृ�� मोठ्या कळकळ�ने व उमेदीने (अपे�ेने) परमे�रा�या पुत्रां �या
(सं तान) प्रगट हो�याची प्र�त�ा करीत आहे. 20 कारण सृ�� �त�या इ�छे ने न� हो�याकिरता, आधीन केली गेली न�हती
परं त ु �या�या इ�छे न,े �याने �तला आधीन केले होते. 21 ते देखील या आशेने क� सृ�� गुलामी आ�ण कु ज�यापासू न
सोडवली जाऊन, परमे�रा�या सं तानां �या अद्भुत �वतं त्रतेम�ये आ�णली जावी.
22
आप�याला ठाऊक आहे क� आजपयर्ंत पू णर् सृ��, जणू काही प्रसू �त�या जोरदार (तीव्र कळ) �पडे सारखी क�हते
आहे. 23 केवळ सृ�ीच न�हे तर आपण �वतः �यां �याजवळ प�वत्र आ��याचे प्रथम फळ आहे, �वतःठायी क�हत
आहोत आ�ण द�क �हणू न घेतले जा�याची (आप�या शरीराची सुटका) वाट पाहात आहोत. 24 याच आशेकिरता आपण
तारण देखील प्रा� केलेले आहे. जर अपे��त व�तु �दसू लागली तर ती आशा नाही, कारण मनु�य जे पाहातो �याची
आशा तो करीत राहील? 25 परं त ु पण जर आपण न �दसणा�या गो�ी�वषयी आशा बाळगतों, तर आपण �या�यासाठ�
धीर धरून आशा धरतो.
26
अशाच प्रकारें प�वत्र आ�मा आप�या कमजोरीत (दुबर्लतेत)आपले साहा�य किरतो, कारण आप�याला ठाऊक
नाही क� आपण काय आ�ण कसे मागावयास हवे. परं त ु परमे�राचा आ�मा �वतः आप�यासाठ�, क�हू न अशी प्राथर्ना
किरतो जी श�दां त सां �गतली जाऊ शकत नाही. 27 जो हृदयाची पारख किरतो, �याला जाणीव आहे क� प�वत्र आ��यां स
काय हवे आहे, कारण तो वेगळे केले�या लोकां साठ� परमे�रा�या इ�छे प्रमाणे प्राथर्ना किरतो.
28
आप�याला ठाऊक आहे, क� �या सवार्ंना परमे�राचा हेतू पू णर् (�सद्ध) कर�याकिरता बोला�वलेले आहे आ�ण जे
�या�यावर प्रेम किरतात, �यां �यासाठ� भलेपणाची कृ�यें कर�याकिरताच सवर् काही होत असते. 29 कारण �यां ना
परमे�राने पू वीर्पासू न ओळखले होते, �यां �या�वषयी असा सं क�पही केला होता क� �यां नी �याचा पुत्र येशूंसारखे �हावे,
जेणक
े रून येशूंनी सबं ध �व�ासीं सोब�यां म�ये सवर्श्रे� (�ये�) ठरावे; 30 तसेच �यां ना पू वीर्पासू नच नेमले (ठर�वले)
5
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�यां ना बोला�वले देखील आ�ण �यां ना बोला�वले, �यां ना �नदोर्षी(�सद्ध) असे घो�षत केले आ�ण �यां ना �नदोर्षी घो�षत
केले �यां ना आदर व स�मानही �दला.
31
या गो�ीं�वषयी आपण काय �हणावे? जर परमे�र आप�यासोबत आहे, तर आपला शत्रु कोण आहे? 32 �याने
आप�या पुत्रालाही राखू न ठे �वले नाही, पण आप�या सवार्ंकिरता देऊन टाकले, तो परमे�र येशूंबरोबर आप�याला सवर्
काही मोफत (फु कट) का देणार नाही? 33 परमे�राने �नवडले�या लोकां �वरूद्ध आरोप कोण प्रमा�णत करणार? कारण
परमे�र �वतःच �या लोकां ना दोषमु� आ�ण �सद्ध असे घो�षत करून चुकला आहे. 34 कोण �यां ना दोषी ठर�वणार?
कारण �ख्र�तच आहेत जे मेले होते परं त ु �याहू न श्रे� हे क� ते �जवं त केले गेले आ�ण आता सवोर्� अ�धकारां समवेत
परमे�राबरोबर आहेत व ते आप�यासाठ�चे म�य�थ आहेत. 35 �ख्र�तां �या प्रेमापासू न आप�याला कोण वेगळे करील?
�लेश, छळ, दु�काळ, व�त्रां ची कमतरता, सम�या �कंवा �हं सा काय? 36 जसे �ल�हले आहे क�, ‘तुम�यामुळे आ�ही
पू णर् �दवस मारले जातो आहोत, आ�हां ला कापावयाची मेढ
ं रें समजले जाते आहे.’
37
नाही! उलट या सवर् गो�ींत, �या प्रभू ने आप�यावर प्रेम केले �या�याठायी आपण जयवं त (�वजय प्रा� करणारे
लोक) न�हे, तर �यापे�ाही श्रे� आहोत. 38 �हणू न मला खात्री आहे क� मरण, जीवन, देवदू त, शासक, साम�यर्, वतर्मान
आ�ण येणा�या समया�या गो�ी, 39 उंची, खोली आ�ण कोणतीही रचलेली व�तु, आ�हां ला परमे�रा�या प्रेमापासू न जे
आप�या प्रभू येशू �ख्र�तां म�ये आहे, वेगळे करू शक�यास समथर् नाही.
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मी �ख्र�तां म�ये खरे बोलतो आहे, मी खोटे बोलत नाहीये. माझा �ववेकही, प�वत्र आ��यां त सा� देतो आहे, 2 क�
मा�या हृदयावर एक जड ओझे आ�ण कायम राहणारे दुःख आहे. 3 जे इ�त्राएली लोक माझे नातेसंबंधी, आहेत
�यां �यामुळे मी �ख्र�तां द्वारे दं डास पात्र ठरलो असतो तर फार बरे झाले असते. 4 द�कपणाचा ह� आ�ण म�हमा, करार,
�नयम, आ�ां चे �दले जाणे, परमे�राची सेवा आ�ण अ�भवचने ं ही इस्राएली लोकां साठ� आहेत. 5 पू वर्ज �यां चेच आहेत,
शारीिरकदृ�या पा�हले तर �ख्र�त जे यहू दी लोकां तून आले होते ते सवार्ं�या वर आहेत, ते परमे�र आहेत आ�ण
ु प्रशं सनीय आहेत, होय, असेच होवो.
युगानुयग
6
असे नाही क� परमे�राने �हटलेले (वचन) पू णर् झाले नाही, कारण जे इ�त्राएलाचे वं शज आहेत ते सवर्च इ�त्राएली
नाहीत. 7 जरी ते अब्राहामा�या वं शाचे आहेत तरी ते सवर् अब्राहामाचे सं तानही नाहीत परं त ु असे, क� ‘इसहाकाद्वारेच
ज�मले�यां ना तुझा वं श (सं तान) असे �हणतील’ 8 याचा अथर् असा आहे, क� जे लोक केवळ दै�हक री�तने यहू दी वं शात
ज�मले आहेत, ते परमे�राचे सं तान नाहीत, पण खरे पा�हले तर अ�भवचनाचे सं तानच 'वा�त�वक' सं तान �हण�वले
जातील. 9 प्र�त�ा (अ�भवचन) ही आहे क� ‘याच समयी मी येईन आ�ण सारेला एक पुत्र होईल.’
10
इतकेच केवळ न�हे तर �या वेळ� िरबकाही इसहाकापासू न गभर्वती झाली, 11 ती मुले ं जी अजू न ज�मली न�हती,
�कंवा �यां नी बरेवाईट केले न�हते,ती परमे�वराचे स�तान ठरणे �यां �या कमार्ंवर अवलं बून न�हते, परं त ु �यां �या
ु े नाही, परं त ु परमे�वरा�या �नवडीवर
�नवडीवर अवलं बून होते 12 यासाठ� क� परमे�राचा हेतू कायम रहावा जो कमार्ंमळ
अवलं बून आहे आ�ण परमे�र जो �वतः बोला�वतो �याने �तला सां �गतले होते, क� “मोठा छोट्याची सेवा करील.”
13
जसे �ल�हले आहे क�, ‘मी याकोबावर प्रेम केले आ�ण एसावाला अ�प्रय जाणले.’
14
�हणू न आता आपण काय �हणावे? परमे�र अ�यायी आहे काय? मुळ�च नाही. 15 यासाठ� क� तो मोशेला �हणतो,
“�या कोणावर, मला दया करावयाची (हवे) आहे मी करीन,
16
आ�ण �या कोणावर करूणा प्रगट करावयाची आहे मी प्रगट करीन” या�तव परमे�राची भलेपणाची कृ�ये,ं प्रय�न
�कंवा मनोकामना याद्वारे प्रा� केली जाऊ शकत नाहीत. 17 प�वत्रशा�त्राप्रमाणे (बायबल), परमे�र �मसरचा राजा फारो
याला �हणाला, “मी तुला या�तव उभे केले आहे क� आपले साम�यर् तुम�याम�ये दाखवावे आ�ण मा�या नां वाची
घोषणा सवर् पृ�वीवर केली जावी”, 18 �हणू नच �या लोकां वर दया प्रगट कर�याची �याची इ�छा असेल �यावर तो दया
1
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प्रगट करील आ�ण �यां ना कठोर कर�याची �याची इ�छा आहे, �यां ना कठोर करील.
19
�या वेळ� तू मला �हणशील, क� “परमे�र पु�हा दोष का शोधीत असतो? �या�या इ�छे चा �वरोध कोणी केला
आहे? 20 हे मानवा तू कोण आहेस क� परमे�राला उ�रां ची मागणी करावी? रचना झालेली व�तु �या�या रचनाकाराला
�वचारू शकते ं काय, क� “तू मला असे का बन�वलेस (रचलेस)?” 21 कुं भाराला अशी सू ट नाही काय क� �याने
माती�या एकाच गो�यां पासू न, उ�म आ�ण �वशेष उपयोगासाठ� एखादे पात्र करावे आ�ण दुसरे पात्र साधारण व
हल�या उपयोगासाठ� करावे?”
22
परमे�र आपला क्रोध आ�ण आपले साम�यर् प्रगट कर�याकिरता स�ज (तयार) झाला असताना जी न� �हावयाची
होती, अशी दं ड पात्रे ं �याने मोठ्या धीराने व सहनशीलतेने सहन करून घेतली. 23 याकिरताच �याने आप�या
म�हमेसाठ� दया पात्रे ं पू वीर्पासू न तयार केली, क� �यां �यावर आपले गौरव प्रगट करावे. 24 यां पक
ै � आपण सवर्च
25
बोला�वलेले (पाचारण) आहोत, मग ते यहू दी लोकां तून असोत क� गैरयहू दी लोकां तून. जसे होशेया�या पु�तकां त
�ल�हले आहे : ‘जे माझे न�हते �यां ना मी माझे (आपले) लोक �हणेन,’ 26 असे होईल क� जेथे �यां ना �हटले गेले होते,
तु�ही माझे लोक नाहीत तेथेच �यां ना परमे�राचे सं तान �हटले जाईल.’
27
इ�त्राएला�वषयी यशया असे पुकारून �हणतो, “जरी इ�त्राएला�या वं शाची सं �या समुद्रा�या वाळूसारखी असली,
तरी मू ठभर लोकच वाच�वले (उद्धार) जातील, 28 कारण परमे�र आपले कायर् या पृ�वीवर वचनाने लवकरच पू णर्
करील.” 29 एका दुस�या �ठकाणी यशया असे �हणतो, “जर सेनाधीश प्रभू परमे�राची कृपादृ�� झाली (प्रगटली) नसती,
तर सवर् यहू दी नाश करून टाकले गेले असते, अगदी �याचप्रमाणे जसे सदोम आ�ण गमोरा नां वा�या शहराचे लोक नाश
पावले होते.”
30
यावर आता आपण काय �हणावे, हेच क� गैरयहू दी लोकां ची मनीषा (इ�छा) परमे�रासमोर नी�तमान ठर�वले
जा�याची न�हती, तरी ते नी�तमान ठरले कारण तो आशीवार्द �यां नी �व�ासाने �मळवला होता. 31 परं त ु इ�त्राएल
आप�या �नयमां चे काटेकोरपणे पालन कर�याद्वारे 'नी�तमान' ठर�वले जा�याचा आशीवार्द प्रा� करू इ��छत होता परं त ु
�मळवू शकले नाही. 32 असे का? हे अशासाठ� झाले, कारण �व�ासाऐवजी तो आशीवार्द �यां नी �नयमां �या पालनाद्वारे
प्रा� कर�याचा प्रय�न केला होता आ�ण मागार्तील ठे चाळणा�या धोंड्यामुळे ते ठे चाळलेत, 33 जसे �ल�हले आहे, “पहा,
मी यहू द्यां म�ये सीयोनां त अडचणीचा एक असा खडक, अथार्त येशूंना ठे वले आहे �यां ना ते �प्रय जाणणार नाहीत, परं त ु
जो कोणी येशूंवर �व�ास ठे वील �याला लाज वाटणार नाही.”
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भावां नोब�हणींनो, इ�त्राएला�वषयी माझ� इ�छा (अ�भलाषा) आ�ण प्राथर्ना हीच आहे क� �यां चा उद्धार �हावा. 2 मी
�यां �या�वषयी असे �हणू शकतो क� �यां �या अं तःकरणात परमे�राकिरता मोठा उ�साह आहे पण हे �ानानुसार नाहीये.
3
कारण परमे�राद्वारे �द�या गेले�या नी�तम�वा�वषयी ते अ�ानी आहेत आ�ण �वप्रय�नां नी आप�या �वतःला �सद्ध
प्रमा�णत करू इ��छतात, �हणू नच �यां नी परमे�रा�याकडू न �मळणारे �सद्धतेप्रत (नी�तम�व) समपर्ण नाकारले, 4 कारण
जो कोणी �व�ास किरतो �या �व�ासीसाठ� �ख्र�त, �नयमआ�ां चा अं त असे आहेत.
5
�नयमशा�त्रानुसार जे नी�तम�व आहे, �याचे वणर्न मोशे अशा प्रकारे किरतो : ‘जो मनु�य �नयमशा�त्रातील �नयमां चे
पालन किरतो, तो �यां �याद्वारे �जवं त राहील.’ 6 जे नी�तम�व (�सद्ध ठर�वले जाणे) �व�ासावर आधारलेले आहे, ते असे
बोलते : “आप�या हृदयां त �हणू नकोस, कोण �वगार्त जाईल? (�ख्र�तां ना खाली आणावयास)” �कंवा 7 “अधोलोकां त
कोण उतरेल? (�ख्र�तां ना मेले�यां तून �जवं त उठ�व�यास)”.
8
तर ते काय �हणते? हेच क�, “ते वचन तु�या मुखां त आ�ण अं तःकरणां त आहे, (तेच वचन जे आ�ही गाजवीत
आहोत); 9 ते असे आहे क� जर तू आप�या मुखाने येशू प्रभू ं चा (�वामी) �वीकार करशील, आ�ण आप�या अं तःकरणात
असा �व�ास बाळगशील, क� परमे�राने �यां ना (येशू) मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले तर तुला मु��त �मळे ल. 10 �नदोर्षी
1
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ठर�वले जा�यासाठ�, हृदयाने (आ�मा) �व�ास ठे वला जातो आ�ण मु��साठ� मुखाने अं �गकार (मा�य) केला जातो.
11
जसे क�, बायबलम�ये आधीच �हटले आहे क� : “जो कोणी �यां �यावर �व�ास ठे वतो, �याला कधीही लाज
वाटणार (ला�जरवाणे �हावे लागणार) नाही.” 12 �हणू न यहू दी आ�ण गैरयहू दी यां त कोणतेच अं तर नाही, कारण �या
दोहों�यावर येशू �वामी आहेत, �हणजे जे �यां चा धावा करून �यां ना हाका मारतात व 13 जो कोणी प्रभू ं चे नां व घेईल तो
वाचेल.
14
�यां �यावर �या लोकां नी �व�ास ठे वलेला नाही, ते �यां ना का पुकारतील? �यां चा धावा करून �यां ना हाका का
मारतील? �यां नी �व�ास ठे वलेला नाही, ते येशूंवर �व�ास कसे ठे वतील? आ�ण जोवर सं दश
े देणारे पाठ�वले जात
नाही, तोवर ते सं दश
े (येशूवातार्) कसा ऐकतील? �यां �या�वषयी �यां नी ऐकले नाही, �यां �यावर ते कसे �व�ास
ठे वतील? सं देशवाहकां �शवाय ते ऐकणार तरी कसे? 15 आ�ण जर येशूवातार् देणारे पाठ�वले गेलेच नाहीत तर ते कशा
प्रकारे घो�षत करतील? जसे �ल�हले आहे क�, ‘जे लोक शां तीची येशूवातार् गाज�वतात आ�ण चां ग�या गो�ींचा समाचार
आणतात, �यां चे पाय �कती सुंदर आहेत.’
16
परं त ु सवर्च लोकां नी येशूवातार् �वीकार केलेली नाही. जसे यशया �हणतो, “हे प्रभू , आम�या सुवात ेर्वर कोणी
�व�ास ठे वला आहे?”
17
�हणू नच �व�ास ऐक�याने आ�ण ऐकणे, परमे�रा�या वचनां पासू नचे आहे. 18 पण मी �वचारतो क� �यां नी का ऐकले
नाही? �यां नी ऐकले न�हते काय? होय, �यां नी खरोखरच ऐकलेले आहे : कारण �ल�हले आहे, ‘प्रभू ची वाणी सं पूणर्
पृ�वीवर आ�ण �याचे श�द �व�ा�या शेवटापयर्ंत (सवर् �दशां त) पोहचले आहेत.’
19
पण मी �हणतो, क� “इ�त्राएलां ना या�वषयी ठाऊक नाही काय? मोशे प्रथम असे �हणतो क�, जे लोक, एक रा�ट्र
(जाती) नाहीत, �यां �याद्वारें मी तु�हां ला ईषार्खोर, म�सरी व �यां �या�वषयी हेवा वाटणारे असे करणार, एका मू खर्
रा�ट्राद्वारे मी तु�हां ला क्रो�धत (राग भडक�वणार) करणार”. पण यशया बहुत धाडसी आहे आ�ण तो धीटाईने �हणतो,
20
“जे मला शोधीत न�हते, �यां नीही मला �मळ�वले व �यां नी मा�या�वषयी काहीही �वचारले नाही, �यां �यावर मी प्रगट
झालो.”
21
पण इ�त्राएला�वषयी तो �हणतो, “बराच वेळ आ�ापालन न करणा�या आ�ण बं ड करून, �वसं गत बोलणा�या
लोकां कडे मी आपले हात पसरले आ�ण वाट पाहात रा�हलो.”
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�हणू न मी �हणतो, “परमे�राने आपले लोक हाकून लावले आहेत काय?” मुळ�च नाही! मी सुद्धा इ�त्राएली,
अब्राहामा�या कु ळातील आ�ण ब�या�मना�या वं शाचा आहे. 2 �या लोकां �वषयी परमे�राला पू वीर्पासू न ठाऊक होते,
�यां ना परमे�र �प�याने टाकून �दले नाही. ए�लया�वषयी वचन काय �हणते, तु�हां ला ठाऊक आहे काय?
इ�त्राएला�वरूद्ध तो अशी �वनं ती किरतो आ�ण �हणतो, 3 “�वामी, �यां नी आपले सं द�
े े �जवे ं मारले आहेत आ�ण
आप�या वेद्या धुळ�ला �मळवू न जमीनदो�त करून टाक�या आहेत.
4
केवळ मी एकटाच काय तो रा�हलो (वाचलो) आहे आ�ण ते मला �जवे ं मारावयाचे पाहात आहेत”. परमे�राचे उ�र
काय होते? “मी आप�यासाठ� सात हजार लोक राखू न ठे वले आहेत, �यां नी आपले गुडघे बआल देवतापुढे टेकलेले
नाहीत”
5
�याचप्रमाणे या समयी देखील दये�या �नवडीआधारे काही लोक उरलेले आहेत. 6 आ�ण जर ते कृपेने (दयेने) असेल
ु ार आहे, तर ते
तर मग कमार्ंना कोणतेच �थान नाही. नाहीतर कृपा, कृपा �हणवली गेली नसती परं त ु जर हे सवर् कायार्ंनस
ु े नाही अ�यथा कमर् पु�हा कधी कमर् रा�हले नसते.
अपिर�मत दयेमळ
7
मग काय? �याची कामना व इ�छा इ�त्राएलाने केली होती ते �याला �मळाले नाही. परं त ु �नवडले�या लोकां नी ते
प्रा� केले, दुस�या सवर् लोकां ची अं तःकरणे ं कठोर झालीत. 8 जसे �ल�हले आहे क�, ‘याच कारणाने परमे�राने �यां ना
1
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एक �नरू�साही आ�मा �दला आहे, असे डोळे �दले �यां नी �दसत नाही, असे कान �यां नी ते आजवर ऐकू शकत नाहीत.’
9
दावीद �हणतो क�, “�यां चे आशीवार्द �यां �यासाठ� एक फां स, जाळें आ�ण ठे चाळ�याचा धोंडा असे प्र�तफळ
(पिरणाम) होवो,
10
�यां चे डोळे इतके अं धकारमय होवोत, क� �यां ना �दसू नये, �यां ची पाठ कायम वाकलेली असो.”
11
या�तव मी �हणतो, क� "ते याकिरता अडखळले काय क� �यां नी खाली पडावे?" नाहीच मुळ�! परं त ु �यां �या
अपयशामुळे �यां �यात ई�यार् �नमार्ण कर�यासाठ�, मु��त गैरयहू दी लोकां पयर्त जाऊन पोहचली आहे. 12 आता जर
�यां �या अपयशाचा अथर् जगाकिरता सं प�� आहे, आ�ण हा�नचा अथर् गैरयहू दी लोकां साठ�ची �वपुलता आहे तर �वचार
करा, क� शेवटी जे�हा ते परमे�री मु��चे ब��स �वीकार करून घेतील, ते�हा ती �कती उ�म व गडगं ज श्रीमं ती
असेल .
13
मी तु�हां गैरयहू दी लोकां ना उद्दे शून �हणतो आहे, क� तु�हां लाच येशूवातार् सां ग�यासाठ� मला पाठ�वलेले आहे
आ�ण मी ही सेवा एक खू प मह�वाची व मोठ� गो� समजतो. 14 मा�या जातीतील लोकां �या मनां त ई�यार् �नमार्ण करून,
कशा प्रकारेही तारणा�या मागार्वर आणू न �यां ना मु�त करावे असे मला हवे (इ�छा) आहे. 15 जर �यां चा नकार
जगासाठ�चा मेळ आहे, तर �यां नी �ख्र�तां चा �वीकार करणे �हणजे, मरणाचे जीवनात पिरवतर्न होणे हेच असेल ना?
16
जर प्रथम फळा�या (क�णकेचा गोळा) रूपात प्रथम सम�पर्त केलेले, प�वत्र असेल तर उरलेलेही प�वत्रच ठरील. जर
मू ळ प�वत्र असेल तर फां द्याही प�वत्र ठरतील.
17
जर काही फां द्या तोड�या गे�या आ�ण, तू जो जं गली जैतनु ा�या झाडां वर आहेस, फां द्यां त कलम-रूपाने लावला
गेलास तर आता, जैतनु ाचे मू ळ आ�ण तेलाचा भागीदार झाला आहेस. 18 फां द्यां �वषयी गवर् करू नको, जर तू गवर् करीत
असलास तर याद राख, क� तू मू ळाला सां भाळत नाहीस, परं त ु मू ळ तुला सां भाळते. 19 �हणू न तू �हणशील, “फां द्या
या�तव तोड�या गे�या क� कलम केले जावे”; 20 तुझे �हणणे बरोबर आहे, पण अ�व�ासामुळे �या वेग�या के�या
गे�या, आ�ण तू �व�ासामुळे ��थर रहातोस. गवर् करू नको पण भी�त बाळग, 21 याकिरता क� जर परमे�राने
�वाभा�वक फां द्यां ची पवार् करून �या रा�ख�या नाहीत, तर तु�हां लाही तो सोडणार (राखणार) नाही.
22
ु पणा पहा, जे लोक अपयशी ठरले �यां �याशी कडकपणा, परं त ु
�हणू न परमे�राचा कठोरपणा आ�ण चां गल
ु पणा. परं त ु �या�या करूणेत
तु�याबरोबर चां गल
ं रा�हलास तरच, नाहीतर तू देखील छाटला (कां पला) जाशील. 23 आ�ण
जर ते आप�या अ�व�ासात कायम रा�हले नाहीत, तर कलमरूपाने लावले जातील कारण परमे�र �यां ना पु�हा एकवार
कलम कर�यास समथर् व यो�य आहे. 24 कारण जर तू जं गली जैतनु ा�या झाडां तून कापला गेला होता, �याचा �वभाव
जं गली होता, �या�या �वभावा�वपिरत एका चां ग�या जैतनु ा�या झाडां त तुझे कलम केले, तर परमे�र �कती सो�या
री�तने या �वाभा�वक फां द्यां चे रोपण, �या�या �वतः�या जैतनु ा�या झाडात करील!
25
मा�या भाऊब�हणींनो, तु�ही �वतः�या दृ�ीत बुद्धीमान होता कामा नये �हणू न, तु�ही या रह�या�वषयी अजाण
असावे असे मला नकोय, अथार्त ते रह�य जाणू न �यावे अशी माझ� इ�छा आहे. जोपयर्ंत गैरयहू दी लोकां �या भरपू रीचा
(�वपुलतेचा) समय येत नाही, तोपयर्ंत इ�त्राएलाचा हा अपू णर् आं धळे पणा आहे. 26 �हणू नच इ�त्राएल वाच�वला जाईल
अथार्त तारण प्रा� करील, जसे �ल�हले आहे, क� 'सोड�वणारा सीयोनातू न बाहेर येईल आ�ण अभ�� (घृ�णत-जीवन)
याकोबापासू न दू र करील. 27 ते�हा मी �यां चे अपराध �यां �यापासू न दू र करीन आ�ण मी �यां �याशी केलेला हा न
बदलणारा करार (वचन) आहे'.
28
येशूवात�ेर् वषयी ते तुमचे वैरी आहेत, परं त ु परमे�र-�नवडी�या दृ��ने �प�याने पू वर्जां वर प्रेम केले गेले आहे.
29
परमे�राचे कृपादान आ�ण पाचारण (बोला�वणे) परत घेतले जात नाही. 30 �या प्रकारे पू वीर् तु�ही परमे�रा�या आ�ा
पाळत न�हता, परं त ु �यां �या आ�ा उ�ं घनाने आता तु�ही कृपा प्रा� केली आहे. 31 ते आतापयर्ंतही आ�ा पाळणारे
रा�हले नाहीत, अशासाठ� क� तुम�यावर प्रगट केले�या कृपेने �यां नीही कृपा प्रा� करावी. 32 परमे�राने �या सवार्ंना
आ�ा उ�ं घनां त जखडू न व डां बून ठे वले आहे, जेणक
े रून �या सवार्ंवर �याची कृपा �हावी. 33 अहाहा, सृ�ीकतार्
परमे�र! �या�या �ानाची व बुद्धीची खोली, �याचे �नणर्य व पद्धती �कती रह�यमय आहेत. 34 परमे�राचे �वचार काय
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आहेत, हे कोणी ओळखू न घेतले आहे, कोण �याला स�ा देऊ शकतो? 35 �कंवा प्रथम कोणी �याला �दले, क�
देणा�याला परत केले जावे? 36 कारण सवर् काही �या�याकिरता, �या�या श�तीद्वारे आ�ण �या�यापासू नच आहे. �याची
ु होत राहो. होय, असेच होवो.
�तु�त व �याचा म�हमा युगानुयग

12

�हणू न हे भाऊब�हणींनो, परमे�राची कृपा �मरण करून मी तु�हां ला �वनं ती किरतो क� तु�ही आपले शरीर एक
�जवं त, प�वत्र आ�ण परमे�राला �प्रय असे ब�लदान �हणू न अपर्ण करावे, कारण तीच तुमची आ��मक सेवा आहे; 2 या
ु े (पालट) आपले नू तनीकरण करीत
जगासारखे होऊ नका, परं त ु आप�या अं तःकरणा�या (मना�या) रूपातरणां मळ
चला, जेणक
े रून तु�हां ला परमे�रा�या �सद्ध, उ�म आ�ण ग्रहणीय इ�छे ची पु�� किरता यावी. 3 मला प्रा� झाले�या �या
ु े मी तुम�यां पक
मोठ्या कृपेमळ
ै � प्र�येकाला सू चना देतो, क� कोण�याही मनु�याने �वतःला दुस�यां पे�ा अ�धक श्रे�
समजू नये. परमे�राने प्र�येकाला �या मापाने �व�ास �दलेला आहे, �या�याच आधारावर �वतःला समजू न �यावे.
4
�या प्रकारे आप�या सवार्ं�या शरीरात पु�कळ अवयव आहेत आ�ण सवर् अवयवां चे कायर् एकसारखे नाही,
5
�याचप्रमाणे आपण सं �येने �वपुल आहोत, परं त ु �ख्र�तां �या शरीरात एक आहोत आ�ण एकमेकां साठ� आपण
ु े (अनुग्रह) आप�याला वेगवेगळ� कृपेची दाने ं
एकमेकां चे सहभागी (अवयव) आहोत. 6 �मळणा�या असी�मत कृपेमळ
�मळालेली आहेत. जर भ�व�यवाणीचे (ई�री सं देश) दान असेल तर �व�ासा�या मापानुसार भ�व�यवाणी करावी. 7 जर
सेवा कर�याचे दान असेल, तर �याने सेवत
े त�परतेने रमलेले असावे. जर �शक�व�याचे दान आहे, तर �शक�व�यात
8
�य�त रहावे. प्रो�साहन व उ�ेजन देणा�याने लोकां ची �हं मत वाढवीत जावी, जो दान देतो �याने हृदया�या औदायार्ने
(उदारतेने) देत जावे, जो पुढाकार घेतो �याने गां भीयार्ने पुढारीपण करावे. जो करूणा प्रगट किरतो, �याने ती आनं दाने
प्रगट करावी.
9
ु ेमाने ओतप्रोत होऊन
प्रेमात ढोंग (भोंदू�गरी) नसावे. वाईटाचा �तर�कार करा व चां गले ते कवटाळून रहा. 10 बं धप्र
एकमेकां प्रत सम�पर्त रहा. आदरा�वषयी सां गतो क� आप�याहू न अ�धक दुस�यां चा आदर (स�मान) करा. 11 आप�या
उ�साहात कमी पडू नका, परं त ु आ��यात उ�सुक होऊन सेवा करीत रहा; 12 आशेत प्रस� रहा, �वभावात धीर बाळगा,
प्राथर्नेत ��थर व कायम रहा. 13 प�वत्र लोकां �या गरजा भागवीत जा आ�ण पाहुणचार कर�यात पुढाकार �या.
14
जे लोक तु�हां ला छळतात �यां ना आशीवार्द द्या, शाप न�हे पण आशीवार्दच द्या. 15 जे लोक आनं दी आहेत,
�यां �याबरोबर आनं दी असा, जे रडतात, �यां �याबरोबर �वलाप करा. 16 एकमेकां किरता उ�म �वचार बाळगा. आप�या
�वतःला दुस�यां हून अ�धक श्रे� (उ�म) समजू नका, परं त ु लहान व लीन समुदाया�या लोकां बरोबरही मेळ राखा.
आपण खू प बुद्धीमान आहोत असे मुळ�च समजू नका;
17
एखाद्याने तुमचे वाईट के�यास, सू ड घेऊ नका. सवर् लोकां �या दृ�ीने जे सवोर्�म (उ�कृ�) �यालाच मह�व द्या.
18
श�य होईल �ततके, प्र�येकाबरोबर शां तीने रहा. 19 �प्रय �मत्रां नो, सू ड घेऊ नका परं त ु ते कायर् परमे�राकडे सोपवू न
द्या. कारण �ल�हले आहे, ‘सू ड घेणे हे माझे कायर् आहे, प्रभू असे �हणतो मी चुकते करीन’. 20 �हणू न जर तुझा शत्रु
भुकेला असेल (आहे) तर �याला भोजन दे, जर तो ता�हेला आहे तर �याला �यावयास दे. असे के�याने तू �या�या
म�तकावर, जळ�या कोळ�यां ची रास करशील.
21
वाईटाने परा�जत होऊ नको परं त ु ब�याने वाईटाला �जं कून घे.
1
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प्र�येक �य��ने सरकार�या आधीन असावयास हवे, कारण सवर् प्रकारचे अ�धकार परमे�राकडू न आहेत. जे
अ�धकारीगण आहेत, �यां ना परमे�राने �नयु� होऊ �दलेले आहे. 2 �हणू न, जो कोणी अ�धकारां खाली (आधीन) येत
1
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नाही तो परमे�राद्वारे नेमले�या प्रबं धां चा �वरोध करतो. जे लोक असे किरतात �यां ना दं ड �मळे ल, 3 कारण
अ�धकारीवगर् चां गले काम करणा�यां ना दं ड देत नाहीत, परं त ु वाईट करणा�यां ना देतात. तू अ�धका�यां �या भी�त�शवाय
जीवन जगू इ��छतोस काय? तर मग जे कां ही चां गले आहे, तेच कर आ�ण तो तुला शाबाशी देईल. 4 कारण
परमे�राकडू न, तो चां गले करणा�यासाठ�ंचाच नेमला गेलल
े ा असा तुमचा सेवक आहे. जर तु�ही वाईट किरता तर �या,
कारण �याला दं ड दे�याचा अ�धकार असाच �मळालेला नाहीये! तो परमे�र �प�याचा सेवक आहे, जेणक
े रून �याने
5
वाईट करणा�यां ना दं ड द्यावा. �हणू न आप�या �ववेकामुळे तु�ही अ�धका�यां चे मानावे, दं डा�या भी�तने नाही.
6
याच कारणा�तव तु�ही कर चुकता किरता ना? कारण अ�धकारी परमे�रा�या सेवका�या रूपात �नरं तर आप�या
जवाबदा�या पू णर् करीत असतो. 7 �हणू न �याचा जो ह� आहे, तो �याला द्या. �याला कर (टॅ�स) द्यावयाचा आहे �याला
कर द्या, �याची भी�त बाळगावयास हवी, �याची भी�त धरा. �याचा स�मान व आदर केला जाणे आव�यक आहे,
�याचा स�मान करा.
8
आपसां तील प्रेमा�शवाय आणखी कोण�याही बाबतींत कोणाचाही कजर्दार राहू नको. जो दुस�यां वर प्रेम किरतो तो
परमे�रा�या �नयमशा�त्राचे पू णर्पणे पालन किरतो. 9 �या आ�ा आहेत जसे : तू �य�भचार करू नको, ह�या करू नको,
चोरी करू नको, खोटी सा� देऊ नको, लोभ धरू नको आ�ण दुस�या इतर �या आ�ा आहेत, �या सवार्ंचा थोड�यात
केलेला सारां श यां तच आहे: ‘तू लोकां वर तेवढे प्रेम कर, �जतके आप�या �वतःशी किरतो’, प्रेम कोणाची हा�न करीत
नाही. 10 �हणू नच �याने प्रेम केले, �याने परमे�र �प�याने �दले�या सवर्च �नयमां चे पालन केलेले आहे.
11
या �य�तिर� तु�ही जाणता क� वतर्मान काळातील समय हा सं कटां नी भरलेला समय आहे, आ�ण �हणू न तु�ही
वा�त�वकता जाणू न �यावी. �या वेळ� आपण �व�ासात आलो होतो, �या तुलनेत आता आपला उद्धार आणखी जवळ
आलेला आहे. 12 रात्र सं पते आहे, �दवस उजाडणार आहे. �हणू न आपण अं धारात केली जाणारी कृ�यें फेकून (सोडू न),
प्रकाशाची ह�यारें धारण करू या. 13 चला, आपण प्रकाशाला शोभेल असे स�यपणाचे जीवन जगू या. लीला�क्रडा,
मद्यपान, चुक�चे यौन सं बंध (बेकायदेशीर) अ�नयं �त्रत कामवासना, तं टे आ�ण ई�यार् या सवार्ंनी भरलेले जीवन नाही.
14
न�हे, तु�ही येशू �ख्र�तां ना नेसून �यावे, आ�ण जु�या �वभावा�या अ�भलाषा पू णर् कर�याकिरता उपल�ध असले�या
तरतू दी कर�याचा �वचारही करू नये.
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जो �व�ासात नवीन (�व�ासाला सुरवात करणारा) आहे, �याला ग्रहण करा (जवळ �या), आ�ण शं का असले�या
�वषयां वर वाद�ववाद करू नका. 2 एखादा असे मानतो क� सवर् काही खा�े जाऊ शकते, दुसरा �य�� खा�या�या
सामग्री�वषयी वेगे�या प्रकारचे �वचार बाळगतो आ�ण �हणू न तो केवळ शाकभाजीच खातो. 3 याच कारणा�तव जो
सवर् काही खातो �याला, �या �य��ने तु�छ (नीच) समजू नये जो सवर् काही खात नाही. जो सवर् काही खातो �याने �या
�य��ची टीका करू नये, (�या�या�वषयी वाईट बोलू नये), कारण परमे�राने �यालाही �वीकार केले आहे. 4 तु�ही
कोण आहा क� परमे�रा�या �य��ला (जण) दोषी ठरवावे? असा �य�ती प्रभू समोर �वतः जबाबदार आहे. कारण
परमे�र �याला ��थर ठे व�यास सामथीर् आहे.
5
एक मनु�य असा �वचार किरतो क� एखादा �दवस दुस�या �दवसापे�ा ठ�क (बरा) आहे, दुसरा �य�� �वचार
किरतो क� प्र�येक �दवस एकसारखाच आहे, या�वषयी प्र�येकाने आपले अं तःकरण राजी करून �यावे. 6 जो एखादा
�दवस �वशेष (खास) जाणतो तो येशूंसाठ� तसे किरतो, �या�याकिरता एखादा �दवस खास नसतो, तोही प्रभू किरताच
असे किरतो. जो मनु�य सवर् काही खातो, तो येशूंसाठ�च परमे�राचे आभार मानू न खातो, �याचप्रमाणे जो मनु�य सवर्
काही खात नाही, तो देखील ध�यवाद देऊन तसेच किरतो. 7 आप�यां पक
ै � कोणीही �वतःसाठ� �जवं त रहात नाही
8
�कंवा मरत नाही. �हणू न जर आपण �जवं त आहोत, ते येशूंकिरता व जर मरण पावतो ते येशूंकिरता. �हणू न आपण
जगलो �कंवा मेलो तरी आपण येशूंचेच आहोत.
1
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याच कारणा�तव येशूंनी आपला जीव �दला, �जवं त उठले आ�ण �जवं त आहेत, जेणक
े रून मेल�
े यां चा आ�ण
10
�जवं तां चाही �वामी ठरावे. तू आप�या भावाला दोषी का ठर�वतोस �कंवा �याला तु�छ का ले�खतोस? कारण
आपण सवर्चे सवर् �ख्र�तां �या राजासनासमोर उभे राहू . 11 जसे �ल�हले आहे क�, प्रभू �हणतो, “मी �जवं त आहे, प्र�येक
गुडघा मा�यापुढे टेकला जाईल आ�ण प्र�येक जीभ परमे�राचा अं �गकार करील”.
12
कारण आप�यां पक
ै � प्र�येक जण आपआपला �हशेब परमे�राला देईल.
13
या�तव यापुढे आपण दुस�यां वर दोष लावू नये,परं त ु या गो�ीकडे ल� द्यावे, क� कोण�याही मनु�याने आप�या
भावा�या जीवनात अडखळणाचे कारण �कंवा अडचण होऊ नये.
14
मला ठाऊक आहे आ�ण येशू �ख्र�तां द्वारे मी �न��ं त आहे, क� खा�याची कोणतीही भोजन व�तु मू ळची अशुद्ध
नसते, परं त ु जो मनु�य कोणतीही भोजन व�तु अशुद्ध समजतो, �या�याकिरता मात्र ती अशुद्ध आहे; 15 तुमचा भाऊ
तुम�या भोजनामुळे (खा�यामुळे) दुःखी होत असेल, तर तु�ही प्रेमपू णर् जीवन जगत नाही. आप�या भोजनामुळे एखादा
मनु�य नाश करू नको कारण �या�यासाठ�ही �ख्र�त मरण पावले होते. 16 तुमची भलेपणाची कृ�यें वाईट समजू न �यां ची
�नं दा होता कामा नये, 17 कारण परमे�र�प�याचे रा�य खाणे�पणे न�हे परं त ु परमे�रा�या दृ�ीने �नदोर्षी ठर�वले जाणे,
आ�ण शां �त व आनं द आहे आ�ण तो प�वत्रा��याद्वारे होत असतो. 18 जे लोक या सवर् गो�ींत �ख्र�तां ची सेवा किरतात,
�यां चा �वीकार परमे�रही किरतो आ�ण ते मनु�यां द्वारे ग्रहणीय आ�ण �यव��थत (बरोबर) ठर�वले जातात.
19
�हणू न �यामुळे �मत्रभाव �नमार्ण होतो आ�ण �यां �या साहा�याने आपण एकमेकाला बळवं त करू शकतो �या गो�ी
आवडू न �या, �या �प्रय जाणा. 20 भोजनसार�या (खाणे) आव�यक बाबींकिरता परमे�राचे कायर् न� करू नका. सवर्
प्रकारची खाद्यसामग्री (पदाथर्) अगदी शुद्ध आहे, पण जो दुस�यां ना दुःखी करून खातो, �या�यासाठ� ते वाईट आहे.
21
तु�या भाऊब�हणींना ठे च लागेल, तो नाराज होईल �कंवा कमजोर होईल, अशा प्रकारचे खाद्य-अथार्त मां स, मद्यपान
�कंवा आणखी अशा व�तु �यां �यामुळे तो अडखळतो, यां चे सेवन तू न केलेलेच बरे आहे.
22
तुम�याठायी जो �व�ास आहे तो आप�या परमे�रासमोर कायम असू द्या. आशीवार्�दत(ध�य) तो मनु�य आहे, जो
�वतःला �या गो�ींत दोषी ठरवीत नाही, जी �याला बरोबर व चां गली भासते. 23 जो मनु�य शं का धरून खातो, तो दोषी
ठर�वला गेला आहे, कारण �याचे आचरण �व�ासावर �टकलेले नाहीये. जो �यवहार �व�ासाने नाही, तो अपराध आहे
(ठरतो).
9
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आपण जे बलवान आहोत, आपण अश� (सं वेदनशील) लोकां ना आधार द्यावयास हवा, �वतःला प्रस� करून
घे�याची सं धी आपण शोधीत बसता कामा नये. 2 आप�यां पक
ै � प्र�येकाने आप�या शेजा�याचे �हत �वचारात �यावे
3
आ�ण �याला ��थर कर�याचा प्रय�न करावा. येशूंनीही आप�या �वतःला प्रस� करून घे�याची इ�छा बाळगली नाही.
जसे �ल�हले आहे, ‘जे तुमची �नं दा व अनादर किरतात �यां चा अनादर मा�यावर आला आहे.’
4
�या गो�ी पू वीर् �ल�ह�या गे�या हो�या, �या यासाठ� हो�या क� आपण �शकावे, जेणक
े रून आपण धीर व वचन यां नी
धाडस �मळवू न आशा बाळगावी.
5
आता धीर आ�ण प्रो�साहना�या परमे�राने, तु�हां सवार्ना एकमेकां किरता �ख्र�त येशूं�या नमू �यासारखी सहानुभू�त
द्यावी; 6 यासाठ� क� तु�ही सवार्ंनी एकमन आ�ण एकमुखाने प्रभू येशू �ख्र�तां �या �प�याचा, गौरव व आदर करावा,
7
या�तव जसा येशूंनी परमे�रा�या स�मानाप्री�यथर् तुमचा �वीकार केला आहे, तसाच तु�हीही एकमेकां चा �वीकार
करा. 8 आता मी असे सां गतो, क� ‘येशू �ख्र�त, परमे�रा�या स�याकिरता यहू दी लोकां चे सेवक झालेत, याकिरता क�
पू वर्जां ना �दले�या वचनाची पु�� �हावी, 9 आ�ण हे देखील क� गैरयहू दी लोकां नी परमे�री कृपेकिरता परमे�राचीच
�तु�त करावी.’ जसे �ल�हले आहे क�, ‘याच कारणा�तव गैरयहू दी लोकां समोर मी तुमचा अं �गकार करीन आ�ण
आप�या नां वाचे गीत गाईन; 10 पु�हा तो पुढे �हणतो, “अहो गैरयहू दी लोकां नो, परमे�रा�या प्रजेबरोबर (यहू दी
1
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लोकां बरोबर) आनं �दत �हा, 11 पु�हा एकदा, अहो सवर् गैरयहू दीयां नो याहवेची �तु�त करा, सवर् लोक �याचा आदर व
म�हमा करोत.” 12 पुढे आणखी, यशया सं द�
े ा �हणतो, “इशायाचा (दावीद) वं श सवर्दा कायम राहील. याहवे गैरयहू दी
लोकां वर शासन करील, गैरयहू दी �या�यावर �व�ास ठे वतील.”
13
�व�ास ठे �व�यामुळे आता, आशेचे दाता येशू तु�हां ला आनं द व शां �तने �वपुल करतील यासाठ� क� तु�ही प�वत्र
आ��या�या श�तीने, आशेने ग� भरून जावे.
14
ु पणाने आ�ण �ानाने �वपुल
मा�या भाऊब�हणींनो, मी �वतः तुम�या�वषयी �न��चं त आहे, क� तु�ही देखील चां गल
15
ु े काही
�हाल आ�ण एकमेकां ना �शक�व�यास पात्र (समथर्) ठराल . तरीपण भाऊब�हणींनो, परमे�र�प�या�या कृपेमळ
16
ु े , मी मोठ्या �हं मतीने �मरण करून दे�यासाठ� असे �ल�हले आहे, क� ‘मी गैरयहू दी
�वषयां संबं�धत बाबींमळ
लोकां म�ये येशूवातार् देणारा �ख्र�तां चा सेवक होऊन, प�वत्र आ��याद्वारे शुद्ध के�यामुळे, गैरयहू दी लोकां प्रत सम�पर्त
�हावे व ग्रहणीय ठरावे.
17
�हणू न परमे�रा�या गो�ींसंबंधाने आनं �दत हो�यासाठ�, येशू �ख्र�त हे �वत:च मा�याजवळ असलेले मु�य कारण
आहेत. 18 गैरयहू द्यां ना आ�ाकारी कर�याकिरता, �ख्र�तां नी �या गो�ी मा�याद्वारे के�या नाहीत, �यां तील कोणतीही गो�
सां ग�याचे धाडस मी करणार नाही; 19 यासाठ� क� जे वचन व जी कायर्श��त, अद्भुत कृ�यां द्वारे आ�ण �च�हां द्वारे
दाख�वली गेली होती, ती �ख्र�तवातार् मी कोण�याही मयार्दे�शवाय, यरूशलेम आ�ण बाहेर�या �ज��ात पू णर् पिरश्रमाने
इ�ू - िरकमापयर्ंत गाज�वली आहे. 20 मी आपले ल�य अशा प्रकारे साध�याचे ठर�वले आहे क� कोण�याही दुस�या
मनु�या�या पायावर इमारत बां धू नये, �हणू न जेथे जेथे �ख्र�तां चे नां व पोहचले नाही, तेथे तेथे येशूवातार् पोहं चवावी.
21
परं त ु असे �ल�हले आहे क�, ‘�यां �या�वषयी सां �गतले गेले नाही ते पाहातील, �यां नी ऐकले नाही ते समजतील.’
22
याच कारणा�तव देखील मी तुम�याजवळ येऊ शकलो नाही. 23 परं त ु या सवर् �ेत्रां त येशूवातार् पोहच�व�याची आ�ण
पु�कळ वषार्ंपासू न तुमची भेट घे�याची इ�छा अस�यामुळे मी �पेन आ�यावर तुमची भेट घेईन. 24 तुम�याबरोबर वेळ
घाल�व�या�या आशेने मी काही �दवस तुम�या सहवासात राहीन आ�ण �यानं तर तु�ही मला पुढे पोहचवू न द्याल.
25
आता मी यरूशलेमे�या प�वत्र लोकां �या सेवक
े िरता तेथे जातो आहे, 26 कारण मासेदो�नया आ�ण अखया�या
लोकां ना हे बरे वाटले होते, क� �यां नी यरूशलेमे�या प�वत्र लोकां तील गरीबां साठ� काही आ�थर्क दान गोळा करावे;
27
खरे पा�हले तर, �यां ना हे बरें वाटले आ�ण ते यरूशलेमे�या लोकां चे कजर्दार देखील आहेत, कारण जर गैरयहू दी
लोकां ना �यां �यापासू न आ��मक लाभ झाला आहे, तर �यां नी �यां ना आ�थर्क मदत करावी हे �यां चे कतर्�य आहे.
28
�हणू न जे�हा मी हे कायर् पू णर् करून घेईन आ�ण �यां ना हे आ�थर्क साहा�य प्रा� होऊन जाईल, ते�हा तुम�याकडे
येऊन �यानं तर मी �पेन देशास जाईन. 29 मला खात्री आहे क� �या वेळ� मी तुम�याकडे येईन, �या वेळ� �ख्र�तवात�ेर् या
आशीवार्दा�या �वपुलतेने भरलेला असा मी तुम�याकडे येईन.
30
मी येशू �ख्र�तां �या नां वाने आ�ण प�वत्र आ��या�या प्रेमाखातर तु�हां ला �वनं ती किरतो, क� मा�यासाठ�
परमे�राकडे प्राथर्ना कर�यात खू प प्रय�न (धडपड) करीत रहा. 31 केवळ याचकिरता क� यहू दीया नगरात, अ�व�ासीं
लोकां �या हातू न माझ� सुटका �हावी, आ�ण यरूशलेमेसाठ�ची माझ� सेवा प�वत्र लोकां नी �वीकारावी. 32 परमे�रा�या
इ�छे द्वारे मी मोठ्या आनं दाने तुम�याजवळ यावे आ�ण तु�हीही उ�सा�हत होऊन जावे.
33
आता शां तीचा �पता, तु�हां सवार्ंबरोबर असो. होय असेच होवो.

16

�कं�ख्रया�या चचर्म�ये फ�बी नां वाची एक बहीण आहे जी �तु�त यो�य आहे. 2 प�वत्र लोकां नी जसे करावे, तसे
अनुसरून या ब�हणीचा �वीकार करा आ�ण �तची जी काही गरज आहे, �यां त �तला साहा�य करा. कारण ती
मा�यासाठ� आ�ण दुस�यां साठ�ही साहा�य करणारी मदतगार ठरली आहे.
3
�व�ासीं �प्र�क व अ��वला माझे मदतगार आहेत. 4 आ�ण मा�याकिरता हुता�मा (शहीद) हो�यासाठ� ते तयार होते.
1
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केवळ �यां �याप्रत न�हे, तर सवर् गैरयहू दी चचर्चा मी आभारी आहे.
5
याच प्रकारे �यां �या घरी जे चचर् आराधना किरते, �यां ना माझा आशीवार्द. माझा �प्रय अपैनत, जो आ�शया देशां त
�ख्र�तां जवळ ये�या�यां म�ये प्रथमफळ आहे याला माझा सलाम.
6
मरीया �जने आम�यासाठ� खू प श्रम केलेत �तला आशीवार्द.
7
अं द्रोनीक व यु�नया जे माझे नातेवाईक आ�ण सोबतीचे कैदी आहेत, जे प्रे�षत व मा�या दृ�ीत प्रमुख (�वशेष
मह�वाचे) आहेत, �यां ना शां �त �मळो.
8
आं ��लयात, जो येशूंठायी माझा लाडका आहे �याला आशीवार्द.
9
उबार्न आ�ण �ताखु जे �ख्र�तां त माझे अ�त�प्रय आहेत, �यां ना माझा आशीवार्द.
10
अ�प�ेस आ�ण अिर�तबू ला�या कु टुंबाला आशीवार्द.
11
माझा नातलग हेरो�दयोन याला आशीवार्द. ना�कर्सा�या कु टुंबाला जे येशूंत ��थर आहे, आशीवार्द.
12
त्रुफैना, त्रुफासा �या येशूंसाठ� पिरश्रम किरतात �यां ना आशीवार्द. प�सर्स �जने येशूंसाठ� कठ�ण पिरश्रम केलेत �तला
माझा सलाम सां गा.
13
�ख्र�तां त �नवडलेल,े रूफ आ�ण �याची आई यां ना आशीवार्द.
14
असुं�क्रत, फलगोन, हमस
ेर् , पत्रबास, हमार्स आ�ण जे भाऊ �यां �याबरोबर आहेत, �यां ना आशीवार्द.
15
�फललग व यु�लया, नीिरय आ�ण �तची बहीण ओलुंपास आ�ण जे प�वत्र लोक �यां �याबरोबर आहेत �यां ना माझा
सलाम.
16
ग�यात गळे घालू न एकमेकां वर असलेले प्रेम दाखवा. येशू �ख्र�तां चे सवर् चचर् तु�हां ला आशीवार्द देतात.
17
हे भाऊब�हणींनो, मी तु�हां ला �वनं ती किरतो क� जे लोक तुम�याम�ये �दले�या �श�णा�वपिरत फु टी व सेवत
ें
18
अडथळें आणतात, �यां ना नीट ओळखू न �या आ�ण �यां �यापासू न लां ब (दू र) रहा. कारण अशा वृतीचे लोक आप�या
�ख्र�त येशूंची सेवा करीत नाहीत परं त ु ते आप�या पोटाची सेवा किरतात. ते आप�या तोंडपुजेपणाने (हां जीहां जी) गोड
बोलू न सा�या-सरळ लोकां ना धोका देतात. 19 तुम�या आ�ाधारकपणा�वषयी सवर् लोकां त तुमचे सुनाम झालेले आहे,
ु पणासं बंधी शहाणपण दाखवावे आ�ण वाईटा�वषयी भो�या
�हणू न मी तुम�या�वषयी आनं दी आहे, तरीरी तु�ही चां गल
भावाचे असावे हे मला हवे (इ�छा) आहे.
20
आ�ण शां तीदाता परमे�र लवकरच (फार उ�शराने न�हे) सैतानाला तुम�या पायां खाली �चरडू न टाक�ल. आपले
�वामी येशू �ख्र�त यां ची असी�मत कृपा तुम�यावर कायम राहो. होय, असेच होवो.
21
माझा सहकारी तीम�य आ�ण नातलग लू �य, यासोन आ�ण सो�सपतेर हे सवर् तुम�या कु शलाची (भलेपणाची कृ�ये)ं
कामना किरतात.
22
मी जो त�तर्य, �याने हे पत्र �लहू न �दले, �या�याद्वारें तु�हां ला शां �त �मळो.
23
माझा व पू णर् चचर्चा पाहू णचार करणारा गायस तु�हां ला सलाम सां गतो आहे.
24
आपले �वामी �ख्र�त येशू यां ची असीम कृपा तु�हां बरोबर असो.
25
ु ां पासू न गु� होता, आता तुम�यावर प्रगट हो�याद्वारे तु�हां ला
मा�या वात ेर्नुसार, अथार्त �ख्र�तां चा सं देश जो युगां यग
26
��थर करू शकतो. परं त ु आता सनातन परमे�रा�या आ�ेने सं दे�ट्यां �या लेखां द्वारे ते रह�य पू णर्पणे पुढे (कळ�वले)
आलेले आहे, यासाठ�च क� सवर् जातीं�या (देशां �या) लोकां नी �यावर �व�ास ठे वावा आ�ण आ�ा पाळणारे होऊन
जावे. 27 सवर्श��तमान परमे�र जो एकमेव �ानी परमे�वर आहे, येशू �ख्र�तां द्वारे केवळ �यालाच सं पूणर् प्रशं सा आ�ण
सवर् आदर �मळत राहो. होय, असेच होवो.
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