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येशू �ख्र�तां �या �या प�वत्र आ�ण �व�सनीय लोकां �या नां वे ं जे इ�फसां त आहेत, �या सवार्ंसाठ� परमे�र �प�या�या
इ�छे ने पौल �ख्र�त येशूंचा प्रे�षत आहे. 2 आपले �वामी येशू �ख्र�त आ�ण �वगीर्क �प�यापासू न तु�हां ला अनुग्रह
(अट�वना कृपा) आ�ण शां �त �मळावी.
3
आप�या येशू �ख्र�तां चा �पता आ�ण परमे�र याची �तु�त असो, �याने आप�याला �वगीर्क �थानी सवर् आ�या��मक
आशीवार्दां नी भरून टाकले आहे. 4 अगदी �याप्रमाणे, जसे �याने जगाचा पाया घाल�यापू वीर्च आप�याला �ख्र�तां ठायी
�नवडू न घेतले होते जेणक
े रून आपण �या�यासम� प�वत्र आ�ण �नदोर्ष ठर�वले जावे. 5 आप�या इ�छे �या
ु ार पू वर्�नधार्िरत के�याप्रमाणे, �याने येशू �ख्र�तां द्वारे प्रेमाने आप�याला द�क घेतले�या
समाधाना�या उ�म हेतूनस
ु े आ�ण गौरवा�या �तु�तकिरता तसे झाले, �याद्वारे �याने
मुलां सारखे ठर�वले (�नयु�) आहे. 6 �या�या असीम कृपेमळ
आप�याला आप�या (�या�या) �प्रयकराठायी �वीकार केलेले आहे. 7 �याच �प्रयाठायी आप�याला �यां �या र�ाने
मु��त अथार्त अपराधां ची �मा, अनुग्रहा�या (कृपेचा ख�जना) धनामुळे आहे. 8 समजेसमवेत �याने सवर् �ान,
आप�यावर �वपुल प्रमाणां त ओतलेले आहे. 9 पू वीर्पासू नच केले�या योजने�वये �या उ�म ल�याची (सं क�पनेची)
कामना, परमे�र �प�याने केली होती �यानुसारच �याने आप�यावर आपले रह�य प्रगट केले. 10 असे यासाठ� आहे क�
�याने, �वगर् आ�ण पृ�वीवर�या सवर् बाबी, समय पू णर् होईपयर्ंत �ख्र�तां म�ये एकत्र करा�यात,
11
�याबरोबरच आपण येशू �ख्र�तां ठायी परमे�र �प�याकडू न वतन �मळ�वलेले आहे, कारण �याने आप�याला
पू वीर्पासू नच �नवडू न घेतले आ�ण ते सवर् �या�या इ�छे द्वारेच आहे. 12 यासाठ� क� आपण �यां नी पू वीर्च �ख्र�तां वर
�व�ास ठे वला होता, गौरवाने पिरपू णर् परमे�राची �तु�त करावी. 13 �या वेळ� तु�ही स�याचे वचन (मु��त सं दश
े ) ऐकले
14
�या वेळ� �व�ास ठे वला आ�ण �या �व�ासायोगे प्र�त�ेचा (अ�भवचन) �श�ा �मळ�वला. तो (प�वत्र आ�मा)
आप�या उ�रा�धकारा�या �वसाराप्रमाणे यासाठ� �दला गेलल
े ा आहे, क� परमे�राने �वकत घेतलेले लोक सोड�वले
(मु��, उद्धार) जावेत आ�ण परमे�रा�या गौरवाची �तु�त �हावी.
15
या�तव �ख्र�तां वरचा तुमचा �व�ास आ�ण प�वत्र लोकां साठ�चे जे तुमचे प्रेम आहे, 16 ते ऐकून मी देखील
तुम�यासाठ� आभारां सह प्राथर्ना करणे थां बवीत नाही. 17 माझ� �वनं ती अशी आहे क� आप�या प्रभू येशूंचा परमे�र व
गौरवमय �पता, याने तु�हां ला आ�या��मक �ान, प्रकाश आ�ण परमे�री �ानाठायी बु�द्ध आ�ण प्रकाश द्यावा. 18 मी
यासाठ� प्राथर्ना किरतो, क� तुम�या अं तःकरणाचे (समज) डोळे उघडावेत �हणजे तु�हां ला कळावे क� बोला�वले
जा�या�वषयीची तुमची आशा आ�ण प�वत्र लोकां किरताचे �याचे गौरवमय वतनाचे धन काय आहे. 19 आ�ण आपण जे
�व�ास करणारे �यां �याकिरता �या�या अपार श�तीची महानता काय आहे, हे �या�या श��तमान प्रभावा�या �या
ु े आहे; 20 जे परमे�राने येशू �ख्र�तां �या ठायी केले, क� येशूंना मेले�यां तून �जवं त उठवू न आ�ण �वगीर्क �थानी
कायार्मळ
आप�या उजवीकडे बस�वले, 21 आ�ण येशूंना आता आ�ण येणा�या समयाचे कोणाचेही शासन, अ�धकार, श��, प्रभू ता
आ�ण कोणतेही नां व असो, �या सवार्ंहून खू पच उंच ठर�वले. 22 सवर् काही �यां �या पायां खाली करून, �यां ना म�तक
(प्रमुख) असे करून चचर्ला देऊन टाकले. 23 चचर् �यां चे शरीर आहे आ�ण ते �ख्र�तमय होऊन पुरेपूर भरलेले आहे, आ�ण
�ख्र�त आप�या उप��थतीने सवर् �थान भरून टाकतात.
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तु�ही आप�या अपराधां त आ�ण दु�ाईत मेलल
े े होता आ�ण 2 पू वीर्�या समयी तु�ही या जगा�या पद्धती, आकाशां तील
श��तचा शासक सैतान �हणजे तो आ�मा, जो आज देखील आ�ां चे उ�ं घन करणा�या लोकां ठायी कायर् किरतो आहे
1

�यानुसार जीवन जगत होता. 3 आ�ण आ�ही सवर् देखील �यां �यापैक�च होतो, �यां चे जीवन जुना �वभाव व मना�या
इ�छा पू णर् कर�यात खचर् होत होते, �हणू न �वभावाने दुस�यां सारखेच परमे�री दं डा�या आधीन होतो. 4 परं त ु परमे�र
जो दयेने समृद्ध आहे, आप�या मोठ्या प्रेमामुळे आप�यावर प्रेम केले. 5 जे�हा आ�ही आप�या दु�ाई�या ��थतीत
ु ें आप�याला
मेलल
े े होतो �या समयी सुद्धा परमे�राने आप�याला �ख्र�तां बरोबर �जवं त केले (अथार्त असीम दयेमळ
6
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मु��त �मळाली) आ�ण आप�याबरोबर उठवू न �वगीर्क �थानी (येशू �ख्र�तां बरोबर) बस�वले; यासाठ� क� येणा�या
युगात येशू �ख्र�तां द्वारे जे दयाळू आहेत, असीम कृपेचे ते समृद्ध होत जाणारे महान धन आपणास दाखवावे,ं 8 याच
ु े
अनुग्रहामुळे (अटहीन कृपा) आ�ण �व�ासाद्वारे तु�हां ला उद्धार �मळालेला आहे, हे तारण तुम�या कोण�याही यो�यतेमळ
9
10
ु े प्रा� होत नाही, �हणू न कोणीही अ�भमानी होऊ नये कारण आपण
न�हे तर परमे�रातफेर् ब��स आहे. ते कमार्मळ
ु पणाची सवर् कृ�यें कर�यासाठ� रच�वले गेलो आहोत, जी
�या�या हातां ची कृ�त आहोत आ�ण �ख्र�त येशूंठायी चां गल
परमे�राने पू वीर्पासू नच आप�याकिरता ठरवू न ठे वलेली होती.
11
या�तव या गो�ीचे �मरण करा, क� पू वीर् तु�ही शारीिरक री�तने सुंता केले�या लोकां द्वारे (यहू दी) गैरयहू दी आ�ण
ु ी' अथार्त 'सुंता न झालेल'े असे �हण�वले जात होता. 12 �या समयी तु�ही �ख्र�तां �शवाय इ�त्राएलाबाहेरचे,
'बेसं त
वचना�या करारास अजाण व या जगातील जीवनात परमे�र �प�या�शवाय आशाहीन असे होता. 13 तु�ही जे एकेकाळ�
पु�कळ दू र होता, आता येशू �ख्र�त व �यां �या र�ाद्वारे �प�याजवळ आणले गेले आहा.
14
येशूंद्वारेच मेळ श�य आहे, येशूंनी दोघां ना (यहू दी-गैरयहू दी) एक केले आ�ण आम�याम�ये असलेली �वभागणी
करणारी �भं त पाडू न टाकली. 15 येशूंनी गैरयहू दी व यहू दी असे �वभाजन करणारे �नयम क्रूसावरील मरणाद्वारे सं प�वले व
येशूंनी या दोघां म�ये मेळ घडवू न �यां ना आप�याठायी �वत:चा ‘एक नवा मनु�य’ केले; 16 असे देखील क� आप�या
क्रूसावरील मरणाद्वारे, या दोघां चा एक देह करून परमे�राबरोबर �यां चा मेळ केला. अशा प्रकारे येशूंनी यहू दी व
गैरयहू दी यां चे शत्रू�व आप�या क्रूसावर एकदाचे कायमचे समा�त केले. 17 तु�ही गैरयहू दी जो दू र होता आ�ण तु�ही
यहू दी जे जवळ होता, �या सवार्ंना येशूंनी आनं दाची वातार् यासाठ� सां �गतली, 18 क� �यां �याद्वारें प�वत्र आ��या�या
साहा�याने आपण दोघां नी �प�यापयर्ंत (�या�याजवळ) प्रवेश �यावा (पोहं चावे).
19
�हणू नच आता तु�ही अनोळखी आ�ण परक�य (�वदेशी) रा�हला नाही, परं त ु प�वत्र लोकां चे बरोबरीचे नागिरक
आ�ण परमे�र �प�या�या घरा�याचे झाला आहा. 20 येशू �ख्र�त �या इमारतीचे प्रमुख (वै�श�यपू णर्) दगड आहेत,
�यां �याठायीच प्रे�षत व सं दे�ट्यां �या पायावर तु�ही रचला गेला आहा. 21 येशूंठायी पू णर् इमारत जोडू न जोडू न रचलेली
आहे आ�ण �यां �यातच �व�ासीं लोक जोडले जातात आ�ण प�वत्रभवन होत जातात. 22 तु�ही देखील एकत्र �मळून,
परमे�राकिरता एक असे �नवास �थान �हणू न रचले जात आहा, जेथे परमे�र आप�या आ��याद्वारे व�ती किरतो.

3

याच कारणा�तव, मी पौल तु�हां गैरयहू दी लोकां साठ� येशू �ख्र�तां चा कैदी आहे, 2 यासाठ� क� परमे�राची कृपा व
�ख्र�तां चे रह�य जे तुम�याकिरता मला �दले व 3 कशा प्रकारे �याने �वगीर्क �ानाद्वारें (प्रकाश) मला कळ�वले (जसे मी
आधी थोड�यां त �ल�हले आहे), 4 �या रह�या�वषयीचे माझे �ान हे पत्र वाचू न, तु�ही जाणू न समजू न �यावे. 5 �याप्रमाणे
आता आ��याद्वारे, �यां चे प्रे�षत व सं दे�ट्यां वर प्रगट केले गेले आहे, प�ह�या युगात हा भेद (रह�य) मनु�यां वर प्रगट
केला गेला न�हता. 6 ते रह�य हेच क� यहू दी लोकां बरोबर, एकाच शरीरात गैरयहू दी लोकां नी वतन, सद�यता आ�ण
येशूवात ेर्द्वारे �याच अ�भवचनां चे वाटेकरी �हावे. 7 परमे�वरी बळा�या कृ�तनुसार (मोठ्या कृपेचे ब��स) �या
येशूवातच
ेर् ा मी सेवक झालो, ते �या�या श��त�या प्रभावशाली रूपाने कायर् कर�या�या प्रणालीमुळे मला �दले गेले. 8 मी
सवर् प�वत्र लोकां त लहानाहू न लहान आहे, तरी मला ही कृपा प्रा� झाली क� मी गैरयहू दी लोकां ना �ख्र�तां �या
(रह�यमय सं प��) अ�तगहन धना�वषयी सां गावे. 9 परमे�र �पता जो रचनाकार आहे �याने येशू �ख्र�तां द्वारें सवर् काही
�नमार्ण केले, जगा�या प्रारं भापासू न हे रह�य गु� रा�हलेले होते, 10 याकिरता क� आता परमे�राचे अनेक�वध
1

(�नर�नराळे ) �ान व आकाशां तील �वगीर्क �थान, चचर्द्वारे शासकां ना (प्रधान) आ�ण अ�धका�यां ना सां �गतले जावे.
11
आपले �वामी येशू �ख्र�त यां �याम�ये आपला अनं तका�लक हेतू (�वचार) पू णर् कर�याकिरतां �याने आप�याला
ने�मलेले होते; 12 �याठायी �यां �यावर �व�ास कर�याद्वारे, आप�याला धाडस आ�ण �व�ास झाला क� �शर�या�या
मागार्�वये आपण परमे�रापयर्ंत पोहं चू शकू. 13 मी तु�हां ला �वनं ती किरतो क� तुम�यासाठ� मला जे दुःख झाले, �यामुळे
तु�ही धीर सोडू न खचू न जाता कामा नये कारण तुम�यासाठ� हीच गौरवपू णर् बाब आहे.
14
�हणू न मी आप�या �प�यासमोर गुडघे टेकतो, 15 �या�याद्वारे �वगर् आ�ण पृ�वी�या प्र�येक घरा�याचे नां व दे�यात
येते (अ��त�व आहे), 16 क� �या�या गौरवा�या धनानुसार �याने असे होऊ द्यावे, क� तु�ही आं तिरक जीवनात �या�या
आ��या�या साहा�याने बलशाली (मजबू त) �हावे 17 आ�ण �व�ासाद्वारे �ख्र�तां नी तुम�या जीवनी वसावे; 18 परमे�री
प्रेमात खोलवर मू ळ धरून भरभ�म होत जावे आ�ण सवर् प�वत्र लोकां बरोबर या गो�ीची जाणीव करून �यावी क� या
प्रेमाची रूंदी, लां बी, उंची व खोली �कती आहे व 19 �ख्र�तां चे प्रेम जे बुद्धीपलीकडील आहे ते यासाठ� जाणू न �यावे क�
तु�ही परमे�र �प�या�या सवर् भरपू रीने (�वपुलतेने) पिरपू णर् �हावे.ं
20
आता जो असा सामथीर् आहे क� आप�या जीवनात कायर् करणा�या श��तद्वारे, आप�या माग�या �कंवा आप�या
वैचािरक क�पनां पलीकडे अ�धका�धक प्रमाणात करतो, 21 �या परमे�राचा म�हमा, चचर्म�ये आ�ण �ख्र�त येशूंठायी
�पढीपासू न �पढीपयर्ंत होत राहो.
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या�तव मी �ख्र�त येशूंचा कैदी, तु�हां ला असे �हणतो क� बोला�वले जा�यायो�य आपले जीवन जगा. 2 पू णर् लीनता,
नम्रता आ�ण धीर धरून प्रेमाने एकमेकां चे सहन करा. 3 मेळा�या बं धनां त प�वत्र आ��याची एकता कायम ठे व�याचा
प्रय�न करा. 4 देह एकच आहे, एकच आ�मा आहे, अगदी �याचप्रमाणे तु�ही एका आशेत बोला�वले गेलल
े ा आहा.
5
6
एकच प्रभू , एकच �व�ास, एकच बा���मा आहे. एक परमे�र जो सवार्ंचा �पता आहे, जो सवार्ंत वर�या
�थानी,सवार्�या म�यें आ�ण सवार्ंठायी आहे.
7
परं त ु �ख्र�तां नी आप�या औदायार्�या (उदारता) मापाने, आप�यापैक� प्र�येकाला अटहीन कृपा �दलेली आहे (�कंवा
अनुग्रह �दला आहे) 8 �हणू न तो �हणतो, “जे�हा ते उ��थानी (�वगार्त) चढले, ते�हा �यां नी गुलामी बां ध�यात पुढाकार
घेतला आ�ण लोकां ना ब��से ं �दलीत.”
9
‘ते उ��थानी चढले’ याचा अथर् काय आहे? तो असा क�, ते प�हले, पृ�वी�या खाल�या भागां त उतरले? 10 ते जे
अधोलोक� (खालचे भाग) उतरले होते, तेच आहेत जे सवर् आकाशां �याही वर चढले, यासाठ� क� सवर् काही पिरपू णर्
करावे. 11 ते येशूंच होते �यां नी वेगवेग�या लोकां ना प्रे�षत, सं दे�े, सुवा�तर्क, प्रचारक आ�ण �श�क असे नेमून �दले.
12
जेणक
े रून प�वत्र लोक सेवक
े िरता तयार केले जावेत, यासाठ� क� �ख्र�तां �या देहाने (चचर्) उ��त करीत जावे.
13
जोपयर्ंत �व�ासाची एकता, परमे�र �प�या�या पुत्राचे पू णर् �ान, बुद्धीमान मनु�य होत जा�यापयर्ंत आ�ण �ख्र�तां �या
पू णर्�वाठायी प्रौढाव�थेपयर्ंत आपण सवर् पोहचत नाही तोपयर्ंत �दले. 14 जेणक
े रून आपण बाळकां सारखे इकडे �तकडे
सवर् �सद्धां तां �या वा�याने लोकां ची चलाखी, धू तर्पणा आ�ण लु�े�गरी व कावेबाजपणाने हेलकावे खाणारे व �याबरोबर
वाहू न जाणा�यां सारखे होता कामा नये. 15 परं त ु प्रेमाने स�य बोलू न, �ख्र�तां सारखे जे चचर्चे म�तक (प्रमुख) आहेत,
प्र�येक प्रकारें अ�धका�धक वाढत जावे. 16 �यामुळे सं पूणर् शरीर, प्र�येक सां �यात एकत्र �वणले जाऊन वाढत जाते.
जसा प्र�येक अवयव आपआपली भू �मका (कायर्) करीत जातो तसतसा तो देह, प्रेमाम�ये उ��त करीत जातो .
17
मी हे �ख्र�तां ठायी भर देऊन याकिरता �न��तपणे घो�षत किरतो, क� तु�ही दुस�यां सारखे (गैरयहू दी) �यथर्
�वचारां चे आ�ण कु चकामी व �न�फळ मनाने आपले जीवन �यतीत करू नये, 18 कारण जे अ�ान �यां �याठायी आहे
आ�ण अं तःकरणां त जो कठोरपणा भरलेला आहे, �यामुळे �यां ची बु�द्ध अं धकारमय झालेली आहे आ�ण ते परमे�री
जीवनापासू न बाजू ला ठे वले गेले (वेगळे झाले) आहेत. 19 ते प्र�येक प्रकारें अ�नयं �त्रत व बेलगाम झालेले आहेत, कारण
1

�यां नी, प्र�येक प्रकारचा घाणेरडापणा आ�ण मोह-लोभ यां �या सरावां साठ� आप�या �वतःला कामातुरपणा�या �वाधीन
केलेले आहे.
20
तु�ही �ख्र�तां पासू न असे सवर् करावयाचे �शकला नाहीत, 21 कारण �यां �या �वषयी(येशूं�या) तु�ही सवर् काही ऐकले
आहे आ�ण येशूंठायी असले�या स�याची जाणीव तु�हां ला झालेली आहे. 22 आपला जुना मनु�य काढू न टाका जो
ु े (धोका दे�याची इ�छा) भ्र� झालेला आहे. 23 आ�ण आप�या अं तःकरणा�या
तु�हां ला भ्रमां त घालणा�या अ�भलाषां मळ
आ��याठायी (�वचार व �यवहार) नवीन होत जा. 24 नवीन मनु�य�व (नवीन माणुसक�) धारण करा, जे परमे�रा�या
समान रूपात, अथार्त स�याचे नी�तम�व आ�ण प�वत्रता यां �यात बन�वले गेलेले आहे.
25
�हणू न लबाडी व खोटेपणा बाजू ला करा, प्र�येक �य��ने आप�या शेजा�यां बरोबर स�य बोलावे कारण आपण
एकमेकां चे अवयव आहोत. 26 राग बाळगा, परं त ु अपराध करू नका. सू यार्�तापू वीर् तुमचा राग थं ड होऊन जावा.
27
सैतानाला सं धी देऊ नका. 28 जो मनु�य पू वीर् चोरी करीत असे, �याने पुढे तसे करू नये; �याऐवजी �याने आप�या
ु पणाची कृ�यें कर�यासाठ� पिरश्रम करावेत, यासाठ� क� गरजू लोकां ना दे�यासाठ�, �या�याजवळ
हातां नी कां ही चां गल
काही असावे.
29
तुम�या मुखां तून भ्र� व घृ�णत वचन �नघता कामा नये, परं त ु तेच �नघावे जे उ��तकिरता फायद्याचे आहे; �हणजे
ु पणा (अनुग्रह) घेऊन येईल. 30 तु�ही परमे�र �प�या�या आ��याला दुःखी
अशी गो� जी ऐकणा�यां �या जीवनात चां गल
करू नका कारण �या�याद्वारेच, सुटका�या�या �दवसासाठ� तुम�यावर �श�ा मारला गेला आहे. 31 सवर् कडू पण, सं त�
हो�याचा अवगुण, क्रोध, तं टा, �नं दा आ�ण परपीडा बु�द्ध, या सवर् गो�ी तुम�यापासू न दू र राहोत. 32 न�हे, तु�ही करूणेने
भरलेल,े कृपाळू, कोमल हळूवार मनाचे �हा. तु�ही एकमेकां ला �मा करणारे �हा, अगदी तसेच जसे परमे�राने
�ख्र�तां ठायी तु�हां ला �मा केलेले आहे.
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�हणू न �प्रय बालकां सारखे, परमे�राचे ऐकणारे व अनुकरण करणारे �हा. 2 �या प्रकारे �ख्र�तां नी आप�यावर प्रेम
केले आ�ण �वतःला सुवा�सक अ�रासारखे परमे�राकिरता एक अपर्ण व ब�लदान रूपात �दले, �याच प्रकारें तु�ही
देखील प्रेमाचे जीवन जगा.
3
प�वत्र लोकां साठ� जसे यो�य आहे �याप्रमाणे जगा. तुम�याम�ये यौन अनै�तकता, सवर् प्रकारची अशुद्धता �कंवा लोभ
यां सार�या गो�ी अ�जबात ऐकावयासही येऊ नयेत. 4 आ�ण तुम�यात अ�लील व ग�ल�छ गो�ी आ�ण मू खर्पणा�या
गो�ी, अस�य व उद्धट टवाळ� �या यो�य व स�यपणा�या नाहीत, �या मुळ�च होता कामा नये पण �याऐवजी
उपकार�तु�त, आभार मानणे ही सवर् होत जावीत. 5 कारण तु�हां ला जाणीव आहे क� यौन अपराधां त �ल� असलेला
मनु�य, अशुद्ध मनु�य आ�ण लोभी मनु�य या सवार्ंचा (कारण असे लोक मु�तर्पूजक आहेत), �ख्र�त आ�ण परमे�रा�या
रा�यात कोणताच वारसा (भागीदारी) नाहीये. 6 कोणीही तु�हां ला �नरथर्क गो�ींनी फसवू नये, कारण या कारणा�वये
आ�ा पालन न करणा�यां वर परमे�राचा दं ड येतो. 7 या�तव अशा लोकां चे भागीदार होऊ नका.
8
कारण एक समय होता, जे�हा तु�ही अं धकार असे होता, परं त ु आता येशूंठायी प्रकाश आहा, �हणू न प्रकाशा�या
ु पणा, नी�तम�व आ�ण स�यता यां त
सं तानां सारखे जीवन जगा. 9 कारण प्रकाशाचा प्रभाव, अथार्त सवर् प्रकारचा चां गल
10
11
प्रगट होतो. येशूंना काय आवडते, हे जाणू न घेत चला; अं धकारा�या �न�फळ कृ�यां बरोबर कोण�याही प्रकारची
भागीदारी करू नका, परं त ु ती सवार्ंसमोर प्रगट करीत जा. 12 कारण गु�पणे ं �या �या गो�ी ते करीत असतात, �या
�वमुखातू ं न बोलणे देखील ल�जा�पद (ला�जरवाणे करणारे) आहे. 13 परं त ु सवर् दडले�या गो�ी �यां चा खुलासा केला
जातो, �या प्रकाशाद्वारे उजेडात आण�या जाऊन उघडक�स येतात, कारण प्रकाशच आहे जो उघड करीत असतो.
14
�हणू न �ल�हले आहे क�, (ते �हणतात क�) “तू ं जो झोपेत आहेस, जागा हो आ�ण मेल�
े यां तून �जवं त असे ऊठ व येशू
तुला प्रकाश देतील.”
1

�हणू नच काळजीपू वर्क री�तने पहा, क� तु�ही मू खार्सारखे न�हे ं पण �ा�यां सारखे चालत आहा, 16 वेळेचे मू �य
जाणा, कारण �दवस वाईट आहेत. 17 या�तव अ�ानी, होऊ नका, बुद्धीमानीने समजू न �या, क� येशूंची मनीषा काय
आहे. 18 दारू�या �झं गले�या अव�थेपासू न लां ब रहा, कारण �यामुळे जीवन अशोभनीय (�य�भचारी) वतर्नामुळे न� होत
जाते, पण �या �वपिरत प�वत्र आ��याने भरपू र (�वपुल) होत चला. 19 आपसां त एकदुस�याला, आ�ण अं तःकरणां त
भजन, गीत आ�ण प्रभू गीते ं गात रहा आ�ण �वरमाधुयर् पसरत चला. 20 आपले प्रभू येशू �ख्र�त यां �या नां वाने परमे�र
�प�याचे सवर् गो�ींत आभार मानत रहा,
21
आ�ण परमे�राचे भय बाळगू न एकमेकां �या आधीन �हा.
22
��त्रयां नो, आप�या पतीं�या आधीनतेत
ं असे रहा, जसे येशू �ख्र�तां �या आधीन आहां त. 23 कारण प�त देखील
प�नीचा प्रमुख (म�तक) आहे, जसे �ख्र�त चचेर्चे (देह) प्रमुख आहेत, याच देहाचे ते तारक (उद्धारकतार्) आहेत. 24 �या
प्रकारे चचर् �ख्र�तां ची आधीनता �वीकार किरते तसेच ��त्रयां नी देखील सवर् गो�ींत पतींचे मा�य करावे.
25
पतींनो, आप�या प�नींवर प्रेम करा, जसे येशूंनी चचर्वर प्रेम केले आ�ण आप�या �वतःला �या�यासाठ� सम�पर्त
केले, 26 याकिरता क� चचर्ला �यां नी वचना�या जलाने धुवून शुद्ध करावे. 27 आ�ण �ख्र�तां नी आप�या �वतःकिरता एक
तेजोमय चचर् तयार करावे, �या�याठायी डाग �कंवा सुरकु ती नसावी, परं त ु ते प�वत्र आ�ण �न�कलं क असे ठरावे.
28
�हणू न पतींनी, आप�या प�नींवर अशा प्रकारे प्रेम करावे, जसे ते आप�या �वतः�या देहां वर प्रेम किरतात. 29 कधीही,
कोण�याही मनु�याने आप�या शरीराशी द्वेष केला नाही, परं त ु तो �याचे सं वधर्न व �याची जोपासना करून प्रेमाने �याची
काळजी घेतो, अगदी तशीच जसे येशू चचर्ची जोपासना (पालनपोषण) किरतात. 30 कारण आपण �यां �या देहाचे (मां स
व हाडे ं) अवयव आहोत. 31 या�तव एक पुरूष आप�या आईबापाला सोडू न आ�ण आप�या प�नीशी जोडला जाईल
आ�ण ते दोघे एकदेह होतील. 32 हे एक मोठे रह�य आहे, परं त ु मी तर �ख्र�त आ�ण चचर्�वषयी बोलतो आहे. 33 तरीपण
तुम�यातील प्र�येक मनु�याने आप�या प�नीशी असे प्रेम ठे वावे, जसे ते आप�या �वतःवर ठे वतात; प�नीनेही आप�या
प�तचा आदर करावा (भय बाळगावे).
15
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बालकां नो, येशूंम�ये आप�या आई वडीलां चे ऐका अथार्त �यां ची आ�ा पाळा, कारण असे करणे बरोबर आहे.
“आप�या वडीलां चा आ�ण आईचा आदर कर, अशी प�हली आ�ा आहे, �याबरोबर एक अ�भवचन जुळलेले आहे.
3
ती प्र�त�ा (अ�भवचन) हीच क�, ‘तुमची भलेपणाची कृ�यें अशी असावीत �याद्वारे या जगां त तु�ही खू प वषेर्ं◌ं (दीघर्
समय) �जवं त रहावे.’
4
मुले ं असले�यां नो, आप�या मुलां ना राग येईल असे �यां ना प्रवृ� करू नका, परं त ु येशूं�या साहा�याने (�शकवण)
�यां चे पालन पोषण करा आ�ण ठामपणे सां गून �यां ची कान उघाडणी करून �यां ना �न�ू न समज द्या.
5
अहो नोकरां नो, भीत व कां पत आ�ण अं तःकरणा�या स�यासह आप�या मालका�या (�वामी) आ�ेचे पालन अशा
प्रकारे करा, जसे काही तु�ही येशूंचे सेवक आहात 6 लोकां ना दाख�व�यासाठ� व �यां ना खुश कर�यासाठ� तु�ही सेवा
करू नका, परं त ु �ख्र�तां चे गुलाम �हणू न व �यां चीच सेवा समजू न; 7 मनःपू वर्क तळमळ बाळगू न �प�याची इ�छा पू णर्
ु पणाची कृ�यें किरतो, तो नोकरी करीत
कर�याकिरता �यां ची सेवा करा. 8 या गो�ीची जाणीव ठे वा क� जो मनु�य चां गल
असला �कंवा �वतःचा �यवसाय सां भाळ�त असला, �या मनु�याला येशू यो�य मजू री (ब��स) देतीलच.
9
मालकां नो, तु�ही आप�या नोकरां ना धमक� देऊ नका. �यां �याशी चां गला �यवहार करा. या बाबतची जाणीव असू
द्या क� तुमचा मालक (प्रभू ) परमे�र �वगार्त आहे आ�ण तो कोणाचाही प�पात करीत नाही.
10
शेवटी, मा�या भावां नो प्रभू म�यें आ�ण �यां �या साम�यार्�या प्रभावाने भ�म बलवान होत जा. 11 परमे�राची सवर्
ु े तु�हां ला उभे (सामना) राहता यावे. 12 कारण
ह�यारें धारण करा, यासाठ� क� सैताना�या वाईट यु�� व डावपेच
ं ां पढ
आ�ही मनु�यां �वरूद्ध नाही, परं त ु आकाश मं डळाचे शासक, अ�धकारी, या जगा�या अं धाराचे राजकु मार आ�ण
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दु�ाई�या आकाशी सेनेशी सं घषर् करतो. 13 �हणू न तु�ही परमे�राची सवर् ह�यारें �या �हणजे तु�हां ला वाईट �दवसां त सवर्
गो�ींचा प्र�तकार करून (तोंड देऊन) नं तर ��थर राहता यावे. 14 �हणू न स�याने आपली कंबर कसा, नी�तम�वाचे कवच
घालू न, 15 आ�ण पायां त मेळा�या वात�ेर् या तयारीचे जोडे चढवा. 16 आ�ण �या सवार्ंहून अ�धक �व�ासाची ढाल हातां त
�या, �यामुळे तु�हां ला दु�ाचे जळते बाण �वझ�वता यावेत. 17 उद्धाराची टणक टोपी (�झ�ीम) आ�ण प�वत्र आ��याची
तरवार अथार्त जे परमे�राचे वचन आहे ही �या. 18 सवर् प्रकार�या �वनं तीसह (प्राथर्ना) प्र�येक समयी प�वत्र
लोकां किरता सतकर्तेने आ�ण धीराने प्राथर्ना करीत रहा.
19
मा�या किरताही प्राथर्ना करा, �हणजे मला बोल�याची सं धी �मळताच येशूवातच
ेर् े रह�य धाडसाने सां ग�यासाठ� मी
20
आपले तोंड उघडावे. या कारणा�तवच तर मी बेड्यां त जखडलेला राजदू त आहे. प्राथर्ना करीत रहा, क� �जत�या
�हं मतीने मला सं देश द्यावयास हवा, मी तो द्यावा.
21
तु�खक, जो �प्रय भाऊ आ�ण �ख्र�तां चा �व�सनीय सेवक आहे, तु�हां ला सवर् काही कळवील; �यामुळे तु�हां ला
मा�या�वषयी कळे ल क� मी काय करीत आहे. 22 याच कारणा�तव मी �याला तुम�याकडे पाठ�वलेले आहे �हणजे माझ�
अव�था तु�हां ला कळे ल आ�ण �यामुळे तुम�या हृदयाची (अं तःकरणाची) �हं मत वाढेल.
23
आम�या बं धूंना आ�ण भ�गनींना, येशू �ख्र�त आ�ण परमे�र �प�यापासू न शां �त आ�ण �व�ासासह प्रेम प्रा� �हावे.
24
जे लोक खरेपणाने (स�य) येशू �ख्र�तां शी प्रेम किरतात �यां �यावर अनुग्रह कायम असो.

