गलतीकरां स GALATIANS

गलतीकरां स
1

येशू �ख्र�त �यां ना परमे�राने मेल�
े यां तून �जवं त उठ�वले होते �यां चा प्रे�षत पौल जो परमे�राद्वारे पाठ�वलेला आहे,
2
मनु�यां द्वारे न�हे. गलतीयातील सवर् चचर्किरतां हे पत्र, �या भावां कडू न देखील आहे जे मा�याबरोबर आहेत.
3
आ�हां सवार्ंकडू न तु�हां ला �वगीर्क �पता आ�ण प्रभू येशू �ख्र�तां ची असीम कृपा (अनुग्रह) आ�ण शां �त �मळावी.
4
येशूंनी, �यां नी आप�या �प�या�या इ�छे �या आधारें, आम�या अपराधां किरता (अपराध) आप�या �वतःला देऊन
टाकले, यासाठ� क� आ�हां ला या दु� आ�ण वाईट जगां पासू न सोडवू न �यावे. 5 सवर् �तु�त, स�मान आ�ण गौरव
सदासवर्काळ �यां नाच असो . होय, असेच होवो.
6
�या येशू �ख्र�तां नी तु�हां ला आप�या �वपुल कृपेने मु��त �दली होती,�यां �यापासू न वळून तु�ही एका वेग�या
प्रकार�या �वचारधारेने प्रभा�वत होत आहा याचे मला आ�यर् वाटते. 7 ती �वचारधारा आ�ण �तची �शकवण चां गली
नाहीये. परं त ु कां ही लोक तु�हां ला, त्रास व पीडा देत आहेत आ�ण �ख्र�तां ची आनं दमय वातार् भ्र� करीत आहेत आ�ण
येशूवातार् भलतीकडे नेत आहेत. 8 जर आ�ही �कंवा �वगार्तील एखादा देवदू त �या सवोर्�म वातहेर् ू न आणखी दुसरा
वेगळा सं देश प्रचार करीत असेल तर �यां स दं ड �मळो. 9 मी आधी सां गून चुकलो आहे (सां �गतले) आ�ण एकदा पु�हा
सां गतो आहे, जर मी सां �गतले�या उद्धार वातहेर् ू न एखादा कोणी �नराळ� वातार् सां गत असेल तर �याला दं ड �मळो.
10
मला मनु�यां ची मेहेरबानी आ�ण प्रशं सा हवी आहे, �कंवा या जगा�या �वामींचा पा�ठं बा व अनुग्रह? मी मनु�यां ना
आनं दी कर�याची चे�ा करीत आहे काय? कारण जर मी अजू नही मनु�यां ची मजीर् सं पादन करून �यां ना खुश कर�याचा
प्रय�न करीत आहे, तर मी �ख्र�तां चा सेवक असू ं च शकत नाही.
11
ु �गनींनो, मी तु�हां ला सां गतो क� जी उद्धारवातार् मी तु�हां ला सां �गतली होती ती मनु�यापासू नची
परं त ु मा�या बं धभ
12
नाहीच मुळ�; कारण मी ती वातार् मनु�यापासू न प्रा� (�मळ�वलेली) केलेली नाहीये, �कंवा कोणी मला ती �शक�वलीही
न�हती. परं त ु मी ती येशू �ख्र�तां पासू न �शकलो होतो,
13
कारण यहू दी मताचा असताना, माझे आचरण व �यवहार कसा होता या�वषयी तु�ही ऐकलेले आहे, ते हेच क� मी
कशा प्रकारे अमयार्�दत �वरूपात परमे�रा�या चचर्चा छळ करून �यां ना न� करून टाक�याचाही प्रय�न केलेला होता.
14
मा�या �वतः�या देशां त आ�ण यहू दी मता�या पु�कळ लोकां �या तुलनेत
ं मी फार पुढे गेलो होतो. �यां �या तुलनेत
ं
15
आप�या पू वर्जां �या परं परां चा आवेश व उ�साह, मा�याठायी भ�म (खू प जा�त) होता. परं त ु �या वेळ� परमे�र �याने
मला आप�या �वपुल कृपेने, माते�या गभार्तून बोला�वलेले होते, 16 क� आप�या पुत्राला मा�याठायी प्रगट करावे,
अशाकिरतां क� गैरयहू दी लोकां त मी आनं दवातार् घो�षत करावी, �या वेळ� मी आप�या इ�छे ची पवार् केली नाही.
17तसेच
मा�यापू वीर् �नयु� केले�या प्रे�षतां चा स�ा देखील घेतला नाही, पण मी सरळ अरब�तानां त �नघू न गेलो आ�ण
�द�म�कां स पु�हा परत आलों.
18
तीन वषार्नतर, मी पेत्राला भेटावयास �हणू न यरूशलेमेस गेलो आ�ण पं धरा �दवस �या�याबरोबर रा�हलो. 19 तेथे
येशूंचा भाऊ याकोब या�शवाय, माझ� भेट येशूं�या दुस�या कोण�याही प्रे�षताशी झाली नाही. 20 हे सवर् खोटे नाहीये
कारण मी परमे�रा�या उप��थतीची जाणीव ठे वून �लहीतो आहे. 21 यानं तर मी सू िरया आ�ण �क�ल�कया�या �ेत्रां त
आलो. 22 परं त ु �ख्र�तां ठायी असले�या यहू दीयां तील चचर्न,े माझा चेहरा (तोंड) अजू नपयर्ंतही पा�हलेला न�हता.
23
�यां नी केवळ हेच ऐकलेले होते, क� जो पू वीर् आपला छळ करीत असे व जी नाश कर�याचा तो प्रय�न करीत होता,
आता �वतः �याच उद्धार वात ेर्चा प्रचार (घोषणा) करीत आहे , 24 तसेच ते मा�या पिरवतर्नाकिरतां परमे�राचे गौरव
करीत असत.
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चौदा वषार्ंनंतर मी तीत आ�ण बणर्बा यां �याबरोबर पु�हा यरूशलेमेस गेलो. 2 �वगीर्क मागर्दशर्न प्रा� के�यानं तरच
मी असे केले होते, याकिरतां क� जी उद्धार वातार् मी गैरयहू दी लोकां त घो�षत केली होती तीच यहू दी लोकां समोर
गाजवावी; असे मी आदरणीय लोकां बरोबर खाजगी री�तने केले केवळ यासाठ�च क� माझ� धाव (पिरश्रम) �यथर् ठरूं
नये. 3 तरीही तीत जो ग्रीक होता आ�ण मा�याबरोबर होता, सुंता करवू न घे�यास �यावर स�ती केली नाही. 4 हे सवर्
ु े घडले जे गु� री�तने आणले गेले होते. �ख्र�त येशूंठायी आ�हां ला जी �व�छं दी �मळाली
काही �या खोट्या भावां मळ
होती, �त�यापासू न आ�हां ला दू र कर�यासाठ� ते चोरटी व गु� हेर�गरी (जासू सी) करीत होते. 5 येशू वातच
ेर् ी स�यता
तुम�याठायी कायम रहावी �हणू न आ�ही एक �णभर देखील �वतःला �यां �या आधीन होऊ �दले नाही.
6
जे लोक मोठे प्र�त��त समजले जात होते �यां �यापासू न मला कां हीही प्रा� झाले नाही, ते कसे होते याचाही
मा�यावर कोणताच पिरणाम झाला नाही, कारण परमे�र कोणाचाही प�पात (व�शलेबाजी) करीत नाही. 7 या �वपिरत
�यां नी �वत: पा�हले क� सुंता न झाले�या लोकां ना ती सां ग�याची जवाबदारी मला सोप�वली होती, अगदी �याचप्रमाणे
जशी पेत्राला सुंता झाले�यां ना येशू वातार् सां ग�याची जवाबदारी �दलेली होती. 8 जो प�वत्र आ�मा पेत्रा�या प्रे�षतपणा�या
सेवाकायार्त प्रभावीपणे कायर्रत होता, तोच पिरणामकारक री�तने मा�याद्वारे गैरयहू दी लोकां त काम करीत होता;
9
जे�हा याकोब, केफा आ�ण योहान जे आधार�तं भ समजले जात होते मला �मळालेली कृपा (माझा पालट) पा�हली,
ते�हा �यां नी बणर्बा आ�ण मला सहभा�गतेचा उजवा हात �दला �हणू न आ�ही गैरयहू दी लोकां कडे जावे आ�ण �यां नी
यहू दी लोकां कडे जावे, हा स�ा �यां नी मा�य केला. 10 परं त ु आ�ही गिरबां चे �मरण असू ं द्यावे असे �यां ना हवे होते. मी
सुद्धा तीच गो� करावयास तयार होतो.
11
�या वेळ� पेत्र अं �यु�खयास आला, �या वेळ� मी �या�या तोंडावर �याचा �वरोध केला कारण तो दोषी होता.
12
कारण याकोबाकडू न काही लोक ये�यापू वीर् तो गैरयहू दी लोकां बरोबर भोजन करीत असे, परं त ु जे�हा ते तेथे पोहचले
ते�हा सुंता झाले�यां �या भी�तने �याने �वतःला वेगळे करून घेतले होते. 13 दुसरे यहू दी सुद्धा �या�याबरोबर धो�यात
सापडले, इतके क� बणर्बा देखील �याच ढोंगात (कपट) वाहू न गेला.
14
�या वेळ� मी असे पा�हले क� ते ख�या वात�ेर् या स�यानुसार �यव��थत आचरण करीत नाहीत, �या वेळ� मी
सवार्ं�यासमोर पेत्राला �हटले, “यहू दी असू नही जर तू गैरयहू दी लोकां प्रमाणे जीवन जगशील आ�ण यहू दी लोकां सारखे
नाही, तर तू दुस�या गैरयहू दी लोकां नी यहू दी लोकां सारखे वागावे �हणू न �यां �यावर स�ती का करतोस?
15
जरी आपण ज�मतः यहू दी असलो आ�ण गैरयहू दी लोकां तून नाही, 16 तरी या�वषयीची जाणीव ठे वून क� मनु�य
�नयमशा�त्रानुसार कृ�य के�याने न�हे, तर केवळ येशू �ख्र�तां वर �व�ास ठे व�यामुळे नी�तमान (�मा झालेला व �सद्ध
असा) ठरतो, आ�ही देखील नी�तमान ठर�वले जावे �हणू न येशू �ख्र�तां वर �व�ास केला, परं त ु �नयमशा�त्रानुसार न�हे,
कारण �नयमशा�त्रानुसार करणारा कोणताही मनु�य �सद्ध (नी�तमान) प्रमा�णत होणार नाही.
17
आपण जे �ख्र�तां ठायी 'नी�तमान परमे�रासम�' पू णर् ठरूं इ��छतो, जर �वतःच अपराधी (गु�हेग
ं ार) असलो तर
18
�या अथीर्, सेवक हो�याकिरता आप�याला �ख्र�तां नी प्रेिरत केले आहे काय? मुळ�च नाही. कारण जे काही मी पाडले
आहे ते पु�हा उभारीत असेन, तर �वतः मीच परमे�री कायदा मोडणारा ठरतो. 19 कारण मी �नयमशा�त्राद्वारेच मेलो,
जेणक
े रून मी परमे�रासाठ� जगावे. 20 मी �ख्र�तां बरोबर क्रूसावर �खळला गेलो आहे. आता मी न�हे, परं त ु �ख्र�त
मा�याठायी �जवं त आहेत. �हणू न मा�या देहाम�ये मी जे जीवन मी जगतो आहे, ते परमे�राचा पुत्र येशू यां �या
ु े आहे, �यां नी मा�यावर प्रेम केले आ�ण �वतःला मा�याकिरता कु बार्न केले. 21 परमे�राची असी�मत
�व�ासयो�यतेमळ
कृपा मी बाजू ला करीत (�याकडे डोळे झाक करीत नाही) नाही. कारण जर �नयमशा�त्राद्वारे नी�तमान (�सद्ध) ठर�वले
जाणे असते, तर �ख्र�तां चे मरण �यथर् (�न�फळ) झाले असते.
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अरे मू खर् गलतीकरां नो, कोणी तु�हां ला मु�ध (मो�हत) केले आहे क� तु�ही स�य मानू नये. येशू अगदी तुम�या
ु े जणू क्रूसावर �खळलेले असे दाख�वले गेले होते. 2 मी तु�हां ला एक गो� �वचारतो: "प�वत्र आ�मा तु�हां ला
डो�यां पढ
�नयमशा�त्राचे पालन के�यामुळे �मळाला होता, �कंवा तो तु�हां ला �व�ासाने ऐक�यामुळे �मळाला होता?" 3 प�वत्र
ु ार करून तु�ही �सद्धता प्रा� करू शकाल काय? तु�ही इतके मू खर्
आ��यां त प्रारं भ के�यानं तर, आता आप�या इ�छे नस
4
आहा काय? तु�ही इतके सवर् �यथर्च सहन केले काय? जर होय, तर सवर् काही �यथर् (बेकार) ठरले. 5 जो तु�हां ला
प�वत्र आ�मा देतो आ�ण तुम�याम�ये अद्भुत कृ�यें किरतो, तो �नयमशा�त्रा�या आधारे के�यामुळे करतो �कंवा तु�ही
�व�ासपू वर्क ऐक�यामुळे करतो?
6
अब्राहामाने �व�ास ठे वला आ�ण तो �या�याकिरता नी�तम�व असा गणला गेला. 7 �हणू न तु�ही समजू न �या, क� ते
जे �व�ास ठे वतात, तेच अब्राहामाचे पुत्र व क�या आहेत. 8 '�व�ासाद्वारें गैरयहू दी लोक �सद्ध वा दं ड मु�त ठर�वले
जातील आ�ण सवर् रा�ट्रे ं तु�याकडू न आशीवार्द �मळवतील,’ ही येशू मु��त वातार् पू वीर्पासू नच घो�षत केली होती, ही
बाब ल�ां त ठे वा. 9 या�तव �यां �याठायी �व�ास आहे ते �व�ास करणा�या अब्राहामाबरोबर आशीवार्�दत असे आहेत.
10
कारण �जतके �नयमशा�त्रा�या कृ�यां वर अवलं बून आहेत, ते सवर् दं डा�या आधीन आहेत. कारण असे �ल�हले
आहे, ‘जो कोणी (प्र�येक जण) �नयमशा�त्रात �ल�हले�या प्र�येक गो�ीत �टकून रहात नाही, तो दं �डत (दं डाधीन) आहे.’
11
परं त ु ही बाब देखील �प� आहे क� �नयमां चे पालन के�यामुळे कोणताही मनु�य परमे�रा�या दृ�ीने स�चा व �नदोर्षी
ठरीत नाही, कारण जो �माप्रा�त मनु�य आहे तो �व�ासाने जगेल. 12 �नयमशा�त्राचा, �व�ासाशी काहीएक सं बंध
नाहीये, परं त ु जो मनु�य �याचे पालन किरतो तो �या�याद्वारे आमरण सुख चाखीत राहील; 13 �ख्र�त येशूंनी आप�याला
�नयमशा�त्रा�या दं डापासू न मु� केलेले आहे (कारण असे �ल�हले आहे, 'क� प्र�येक तो मनु�य जो क्रूसावर �खळला
जातो तो दं �डत आहे)', 14 जेणक
े रुन आप�याला �व�ासाद्वारें प�वत्र आ��या�या प्र�त�ा (अ�भवचन) �मळा�यात आ�ण
येशूंद्वारे अब्राहामाचा आशीवार्द गैरयहू दी लोकां पयर्त पोहं च�वला जावा.
15
बं धूभ�गनींनो, मी लोकां �या जीवन शैली�वषयी बोलतो आहे. एकदा जे�हा मनु�याद्वारें केले�या कराराची पु��
होऊन जाते, ते�हा कोणीही तो करार खारीज करु शकत (रद्द) नाही, �कंवा �यां त काही भर घालीत नाही. 16 अब्राहाम
आ�ण �या�या वं शाशी करार केला गेला होता. या�ठकाणी ‘वशां शी’ �ल�हलेले नाहीये, परं त ु ‘तु�या वं शाबरोबर’ �याचा
अथर् आहे एक पुरूष, जे �ख्र�त आहेत. 17 मी असे �हणतो क� �नयमशा�त्र जे चारशे तीस वषार्ंनंतर �दले गेले,अ�भवचन
स�य ठरावे �हणू न ते �ख्र�तां त पू वीर्पासू नच �सद्ध केले होते. 18 �हणू न �या अथीर् वतन �नयमशा�त्राने प्रा� होते, �या अथीर्
ते प्र�त�ेवर (करार) आधारलेले नाहीये, परं त ु परमे�राने ते अब्राहामाला प्र�त�ेद्वारे �दले.
19
मग आता �नयमशा�त्राचा काय लाभ आहे? जोपयर्ंत प्र�त�ेचे सं तान (वं श) येत नाहीत, (�यां �याबरोबर प्र�त�ा
ु े ती प्र�त�ा नं तर जोडली गेली होती व ती म�य�थ आ�ण देवदू त यां �याद्वारें �नधार्िरत (नेमले)
केलेली होती) अपराधां मळ
20
केलेली होती. म�य�थ एकाच प�ाकिरता नसतो, परं त ु परमे�राकिरता असेच आहे.
21
तर मग आता �नयमशा�त्र परमे�रा�या अ�भवचनां �वरूद्ध (प्र�त�ा) आहे काय? मुळ�च नाही; कारण जर
�नयमशा�त्र जीवनदायक असते तर ते जीवन देऊ शकले असते व नी�तम�व, �नयम व आ�ां �या पालनां द्वारे �मळाले
असते. 22 जो अपराधां त आहे �या प्र�येकाला वचनाने (�नयमशा�त्र) दं �डत केले आहे, जेणक
े रून जे अ�भवचन �ख्र�त
येशूंवर �व�ास के�यामुळे �मळते, ते सवर् �व�ास करणा�यां ना �दले जावे.
23
परं त ु �व�ास ये�यापू वीर् आप�याला �नयमशा�त्रा�या आधीन ठे वले गेले होते, यासाठ� क� प्रगट होणारा �व�ास,
प्रगट होईपयर्ंत आपण �या�याच आधीनतेत
ं रहावे. 24 �हणू न �नयमशा�त्र आप�याला �ख्र�तां पयर्ंत आण�यासाठ�
(पोहं च�व�यासाठ�) �श�क ठरले, जेणक
े रून आपण �व�ासा�या आधारे नी�तमान ठर�वले जावे. 25 परं त ु आता �व�ास
पोहं च�यामुळे, आपण �श�का�या आधीन राहतां कामा नये.
26
येशूंवर �व�ास कर�याद्वारे,ं तु�ही सवर् परमे�राचे सं तान आहां . 27 तुम�यां पक
ै � �जत�यां चा �ख्र�तां म�ये बा���मा
28
झालेला आहे,/ �यां नी �ख्र�तां ना पां घरून (आवरण) घेतलेले आहे. आता ना कोणी यहू दी आहे, ना कोणी गैरयहू दी .
गुलाम आ�ण �वतं त्र यात कोणतेच अं तर नाही, पुरूष �कंवा �त्री असा भेद नाहीच मुळ�. येशू �ख्र�तां ठायी तु�ही सवर्
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समान आहा, 29 जर वचनानुसार तु�ही �ख्र�तां चे आहा, तर अब्राहामाचा वं श आ�ण वारसदारही आहा.

4

आता मी असे �हणतो क� 'एक बाळ वारसदार', �याचा सवर् गो�ींवर अ�धकार आहे, अ�धकार असू नही तो
गुलामां पे�ा वेगळा नाहीये. 2 �नयु� समयापयर्ंत तो �प�याने नेमले�या, व �याची काळजी वाहणा�या�या आ�ण
प्रबं धका�या आधीन आहे. 3 आपण देखील आप�या बालपणा�या समयी, या जगां तील पायाभू त (मुलभू त) व�तू ं �या
गुलामीत होतो. 4 परं त ु समयाची पू णर्ता झा�यानं तर, परमे�राने �त्रीद्वारें आपला पुत्र पाठ�वला जो �नयमां �या आधीन
ज�मला होता, 5 याकिरतां क� जे लोक �या समयी �नयमा�या चौकटींचे बं �द�त होते, �या सवार्ंना अ�धकार प्रा�
असले�या सं तानासारखे द�क घेतले जावे. 6 तु�ही �प�याचे सं तान ठर�यामुळे, �याने आप�या पुत्राचा आ�मा आप�या
अं तःकरणां त पाठ�वला, जो 'अ�बा' अशी हाक मारून पुकारतो. 7 याच कारणा�तव आता तु�ही गुलाम नाही, पण पुत्र व
क�या आहा आ�ण जर तु�ही पुत्र व क�या आहा, तर �ख्र�तां द्वारें वारसदार देखील आहा.
8
पण एक समय असा होता �या वेळ� तु�ही परमे�राला ओळखीत न�हता, �या वेळ� �वभावतः तु�ही �यां चे गुलाम
होतात जो ई�र न�हता. 9 आता जे�हा तु�हां ला परमे�राची ओळख झालेली आहे, ते�हा �यानं तरही पु�हा तु�ही �याच
कमजोर आ�ण प्रारं भी�या गो�ींची आवड धरून �यां �या गुलामीत जात आहा, ही काय गो� आहे? 10 तु�ही �दवस,
म�हने आ�ण वेगवेगळे समय पाळणारे झाला आहा; 11 मला या गो�ीची खरोखर भी�त वाटते, क� मी तुम�याकिरता जे
पिरश्रम केले ते �यथर् होऊ नयेत.
12
भावां नोब�हणींनो, मी तु�हां ला �वनं ती किरतो क� जसा मी तुम�यासारखा झालो, तु�ही देखील मा�यासारखे
�हा.कशा प्रकारेही माझे नुकसान तु�ही केले नाही. 13 तु�हां ला ठाऊक आहे क� मा�या शारीिरक अश�पणामुळे मी
तु�हां ला प�ह�या वेळ� येशू वातार् सां �गतली होती. 14 मा�या शरीरां त जी दुबर्लता मी सोसली, ती तु�ही तु�छही लेखली
नाही �कंवा �याची थट्टाही केली नाही, याउलट तु�ही परमे�रा�या देवदू ता�या रूपात माझा �वीकार केला, येथवर क�
तु�ही मला �ख्र�त येशू समान समजला. 15 �या आशीवार्दा�वषयी तु�ही बोलत होता, ते सवर् कोठे आहेत? कारण मी
तुम�या�वषयी अशी सा� �दली होती, क� श�य असते तर तु�ही आपले डोळे उपटू न ते मला �दले असते. 16 आता मी
तु�हां ला स�या�वषयी सां गतो आहे, या कारणाने तुमचा शत्रु झालो काय?
17
ते एखाद्या चां ग�या हेतूने तु�हां ला आक�षर्त करून,बहकवू न, आपला �मत्र करू इ��छतात असे न�हे, पण होय ते
तु�हां ला आम�यापासू न वेगळे करू पाहतात, 18 �हणजे मग तु�ही मोठ्या उ�साहाने �यां �या मागे जाऊन �यां चे ऐकावे.
एखाद्या उ�म बाबी�वषयी नेहमी आवेशी असणे बरें आहे, पण केवळ ते�हाच नाही जे�हा मी तुम�याबरोबर आहे!
19
मा�या लहान मुलां नो, जो पयर्ंत �ख्र�त (�ख्र�तां चे �वरूप) तुम�याठायी �नमार्ण होत नाही, तो पयर्ंत मी तुम�यासं बंधी
प्रसू �तची पीडा सहन किरतो आहे. 20 तुम�याबरोबर रहावे, आपली बोली शैली बदलावी, अशी माझ� इ�छा आहे कारण
मी तुम�या�वषयी सं भ्रमां त व पेचां त पडलेलो आहे.
21
आतां मला सां गा तु�ही जे �नयमशा�त्राचे पालन कर�याची इ�छा बाळगता, �याच �नयमशा�त्राचे तु�ही का ऐकत
नाही? 22 कारण असे �ल�हले आहे, 'क� अब्राहामाला दोन मुलगे होते, एक �या�या दासीपासू न आ�ण दुसरा �या�या
प�नीपासू न.' 23 शारीिरक इ�छे ने जो मुलगा दासीपासू न ज�मला, तो अब्राहामाचा �वतःचा फैसला होता, परं त ु जो मुलगा
ु े (वचन) होता.
�या�या प�नीपासू न ज�मला, तो परमे�रातफेर् �मळाले�या प्र�त�ेमळ
24
या गो�ी एका प्र�तका�या �वरूपात आहेत, कारण हे दोन करार आहेत. एक सीनाय पवर्तावरून केलेला करार
आहे, जो गुलामी उ�प� किरतो आ�ण ती हागार आहे. 25 कारण ही हागार, अरब�तानां तील सीनाय पवर्त आ�ण वतर्मान
काळां तील यरूशलेम दशर्�वते, जी आप�या मुलाबाळां सह गुलामीत आहे. 26 परं त ु यरूशलेमेवर जी आहे, ती �वतं त्र
आहे आ�ण आप�या सवार्ंची आई आहे. 27 कारण �ल�हले आहे क�, 'हे वां झ �त्री, तू ं जी मुलां ना ज�म देत नाहीस, तू ं
�जला प्रसू �त पीडा नाहीये, आनं दाने ज�ोष कर, कारण प�त �जवं त असले�या �त्री�या सं तानां पे�ा, �यागले�या
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(उजाडपणा�या) �त्रीचे सं तान अ�धक आहेत.'
28
आता भाऊब�हणींनो, आपण प्र�त�ेचे सं तान आहोत. 29 दै�हक इ�छे ने जो ज�मला होता, �याने आ��याने
ज�मले�याला जसे छळले होते, तसेच आज देखील आहे. 30 बायबल काय सां गते? ‘हेच क� गुलाम �त्री आ�ण �त�या
मुलाला घालवू न द्या, कारण गुलाम �त्रीचा मुलगा, �वतं त्र �त्री�या मुलां बरोबर ह�कदार होणार नाही.’ 31 या�तव मा�या
ु �गनींनो, आपण गुलाम �त्रीची मुले ं नाहीत, परं त ु �वतं त्र �त्रीची सं तान आहोत.
बं धभ
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�ख्र�तां नी आप�याला �या �वातं �यासाठ� मु� केलेले आहे �यात मजबू तीने ��थर रहा, गुलामी�या बं धनां त बां धले
असणे �वीकार करू नका.
2
मी पौल तु�हां ला सां गतो क� जर तु�ही सुंता करून घेतली तर �ख्र�तापासू न काही फायदा होणार नाही. 3 मी गां �भयार्ने
प्र�येक मनु�यासमोर ही घोषणा किरतो क� जो सुंता करून घेतो, �याला सवर् �नयम (धा�मर्क �नयम) पाळावे लागतील.
4
तु�ही जे �नयमशा�त्राद्वारे स�चे व �सद्ध ठर�वले जा�याची इ�छा बाळगता, आता �ख्र�त तुम�यापासू न एका अं तरावर
आहेत. तु�ही अ�त महान कृपेपासू न खाल�या �तरापयर्ंत पडला आ�ण कृपा मुकला (लां ब गेला)आहा. 5 आ��याद्वारे
आपण उद्धारा�या सवर् फायद्यां ची वाट पाहात आहोत. 6 येशू �ख्र�तां म�ये सुंता झालेला �कंवा सुंता न झालेला काही प्रा�
करेल असे नाही, पण तो खात्रीने �व�ास प्रा� करून घेऊ शकतो व �व�वास प्रेमाद्वारे प्रेिरत आहे.
7
तु�ही तर चां गले धावत होता, कोणी तु�हां ला अडथळा (अटकाव) केला क� तु�ही स�य मानू नये? 8 ही �शकवण
तु�हां ला �यां �यापासू न �मळत नाही, �याने तु�हां ला बोला�वलेले आहे. 9 थोडे से खमीर सं पूणर् कणकेला खमीरी (फु गवू न)
करून टाकते; 10 मला येशूंठायी तुम�यावर �व�ास आहे, क� तु�ही दुसरी कोणतीही �शकवण �वीकार करणार नाही
आ�ण जो कोणी तु�हां ला अडचणीत व �पडे त घालतो आहे, मग तो कोणीही असो, �याला दं ड �मळणारच.
11
भाऊब�हणींनो मा�या�वषयी �हणाल तर, जर मी अजू नही सुंतेचा सं देश देत असेन, तर मी छळ का सहन करीत आहे?
जर असे आहे तर क्रूसाचे अडखळण अस�या�वषयीची बाबच रा�हलेली नाहीये! 12 जे तु�हां ला त्र�त करीत आहेत,
�यां नी आप�या �वतःचे अं ग कापू न टाकले तर �कती बरें झाले असते.
13
बं धूभ�गनींनो, तु�हां ला �वतं त्रतेकिरता बोला�वले गेलेले आहे, पण तु�ही या �व�छं दीचा उपयोग आपली शारीिरक
इ�छा पू णर् कर�याकिरतां करूं नका, �याऐवजी तु�ही एकमेकां ची सेवा करा. 14 सं पूणर् �नयमशा�त्राचा सारां श हाच आहे
क�, ‘तु�ही आप�या शेजा�यावर (दुस�यां वर), आप�यासारखे प्रेम करा.’ 15 पण जर तु�ही एकमेकां ना फाडू न खात
असाल, तर सतकर् रहा आ�ण जपा क� तु�ही एकमेकाला सं पवू न (न�) टाकू नये .
16
ु ार जगणार नाही, 17 कारण जुना
�हणू नच मी �हणतो क� आ��याद्वारे जीवन जगा, �हणजे तु�ही आप�या इ�छे नस
�वभाव, प�वत्र आ��या�वरूद्ध इ�छा बाळगतो आ�ण प�वत्र आ�मा जु�या �वभावा�वरूद्ध. हे एक दुस�यां चे �वरोधक
आहेत, यासाठ� क� जे करावयाची तुमची इ�छा आहे, ते सवर् तु�ही करू नये. 18 पण जर तु�ही प�वत्र आ��या�या
मागर्दशर्नात जीवन जगत आहा, तर तु�ही �नयमशा�त्रा�या आधीन नाही;
19
जु�या �वभावाची कायेर्ं अशी आहेत: �य�भचार, अशुद्धपणा, दु�ाई, 20 मू �तर्पूजा, चेटकें, वैर, ई�यार्, क्रोध, ह�या,
चुक�ची �शकवण दारूबाजी इ�या�द. 21 द्वेषभाव, रं गेलपणा, व कामवासना अशी अनेक कृ�यें यां �यासं बंधी मी तु�हां ला
आधीच सां �गतले आहे, क� जे लोक ही सवर् कृ�यें करीत असतात, ते परमे�रा�या रा�याचे �ह�सेदार होणार नाहीत.
22
ु पणा, �व�ास, 23 नम्रता
परं त ु प�वत्र आ��याचे फळ: प्रेम, आनं द, शां �त, धीर, सहनशीलता, दयाळूपणा, चां गल
आ�ण आ�मसं यम आहे. या सवार्ं�वरूद्ध कोणतेही �नयमशा�त्र नाहीये. 24 जे �ख्र�तां चे झाले आहेत, �या सवार्ंनी
अ�भलाषा आ�ण इ�छासमवेत, जुना �वभाव क्रूसावर �खळून टाकलेला आहे. 25 जर आपण प�वत्र आ��याठायी �जवं त
आहोत, तर �यानुसारच आपण आपले जीवन जगावे. 26 आपण खोट्या प्रशं सेची इ�छा (हाव) बाळगू न, एकमेकां ना
�चडवू नये आ�ण एकमेकां चा हेवा देखील करू नये.
1

5

6

भावां नोब�हणींनो, स�चेपणापासू न व येशूं�या स�यापासू न एखाद्याने भटक�याची दाट श�यता आहे, परं त ु तु�ही जे
�व�वासीं लोक आहा तुम�याबरोबर असे होऊ नये .हे गरजेचे आहे क� तु�ही देखील सावध असावयास हवे. जो मागर्
भटकला आहे,�या मनु�याला नम्रतेने व प्रेमाने समजावीत जा. 2 एकमेकां चे ओझे वाहू न, �ख्र�त येशूंचा �नयम पू णर् करा.
3
एखादा मनु�य जो काही नाही पण असा �वचार किरतो क� तो कोणी तरी आहे, तर तो �वतःला धोका देत असतो.
4
ु े न�हे ं
प्र�येक मनु�याने आपले कायर् पारखावे आ�ण तसे करून दाखवावे, �हणजे �याला एखाद्या दुस�या�या कायार्मळ
5
तर �वतः�या कायार्�वषयी आनं दी हो�याची सं धी �मळे ल, कारण प्र�येकाला आपले ओझे �वतःच उचलावे लागेल.
6
�यां ना दुस�यां पासू न वचनां ची �शकवण �मळते �यां नी सवर् उ�म व�तु �यां �याबरोबर वां टून �या�यात.
7
धो�यां त राहू नका, परमे�र म�करीचा �वषय समजला जाऊ शकत नाही, मनु�य जे काही पेिरतो, तेच पीक
�मळवील. 8 जो आप�या अं तःकरणानुसार जगेल, तो नाशाचे पीक �मळवील. जो प�वत्र आ��या�या मागर्दशर्नात
ु पणाची कायेर्ं कर�यात थकून जाऊ नका, कारण
चालेल, तो प�वत्र आ��याचे अनं तका�लक पीक प्रा� करील. 9 चां गल
जर आपण हात टेकून न देता, न खचता �हं मत बाळगली तर खात्रीने �न��त समयी पीक पाहू शकू. 10 �हणू न जे�हा
ु पणाचा �यवहार करावा, �वशेषकरून �यां �याबरोबर जे �व�ासी
जे�हा आप�याला सं धी �मळते, आपण सवार्ंशी चां गल
11
घरा�याचे आहेत. मी आप�या हातां नी मोठ्या अ�रां नी कशा प्रकारे �ल�हले आहे, ते पाहा!
12
ु े येणा�या छळापासू न �वतःला वाच�व�यासाठ�
जे लोक सुंता कर�याची इ�छा बाळगतात, ते �ख्र�तां �या क्रूसां मळ
13
तसे किरतात. जे लोक सुंता करून घेतात, ते देखील �नयमशा�त्राचे पालन करीत नाहीत. ते तुमची सुंता यासाठ� करू
इ��छतात, क� तुम�यामुळे �यां ना गवर् किरता यावा. 14 परं त ु परमे�र असे करो क� �यामुळें मा�याकिरता जग क्रूसावर
�खळले गेले आहे आ�ण मी जगाकिरता, �या मला येशू �ख्र�तां �या क्रूसा�शवाय दुस�या कोण�याही गो�ीचा गवर् असू
नये. 15 �ख्र�तां ठायी सुंता होणे व सुंता न होणे याचा काही अथर् नाही, परं त ु केवळ एक नवी सृ�� होय, 16 जे या
ु ार जीवन जगतात आ�ण वागतात �यां ना शां �त व अनुग्रह (कृपा) �मळो,आ�ण परमे�रा�या इ�त्राएलावर
�नयमां नस
देखील कृपा असो.
17
आता यापुढे कोणी मला त्रास देता कामा नये, कारण मी आप�या देहावर येशू �ख्र�तां �या खुणा (�च�हे)ं धारण
करून सहन किरतो आहे.
18
भाऊब�हणींनो, प्रभू येशू �ख्र�तां ची असीम कृपा (अनुग्रह) तुम�या आ��याबरोबर असो, होय असेच होत राहो.
1

6

