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पौल, जो परमे�री इ�छे ने येशू �ख्र�तां चा प्रे�षत आहे आ�ण भाऊ तीम�य यां �याकडू न, कल�सैत राहणा�या
�ख्र�तां तील प�वत्र आ�ण �व�सनीय लोकास . 2 आपला �वगीर्क �पता परमे�र यापासू न तु�हां ला असीम कृपा आ�ण
शां �त प्रा� �हावी.
3
आ�ही प्रभू येशू �ख्र�त आ�ण �या�या �प�याचे आभार मा�नतो आ�ण तुम�यासाठ� �वनं ती करीत असतो. 4 सवर् प�वत्र
ु े
लोकां साठ� असलेले तुमचे प्रेम आ�ण �ख्र�त येशूंवरील तुमचा �व�ास यां �वषयी आ�ही ऐकले आहे, 5 हे �या आशेमळ
आहे जी तुम�याकिरता �वगार्ंत राखू न ठे वलेली आहे. या आशे�वषयी तु�ही येशूवात ेर्�या स�यवचनाद्वारे अगोदरच ऐकले
होते. 6 जे वचन आधी तुम�यापयर्ंत पोहचले, आ�ण जे नं तर इतर लोकां पयर्ंतही पोहचले, �याचा प्रभाव सवर् दु�नयेला
�दसतो आहे. �या समयापासू न तु�ही ती ऐकली आ�ण खरोखरच परमे�री दये�वषयी जाणू न घेतले, �या समयापासू न ही
येशू-वातार् तु�हां म�ये देखील आणखी वाढत चालली आहे. 7 या कृपे�वषयी तु�ही, आमचा सहकमीर् आ�ण �व�ासयो�य
सेवक, एपफ्रास या�यापासू न ए◌ेकले होते. 8 प�वत्र आ��याकिरता�या तुम�या प्रेमा�वषयी �याने आ�हां ला सां �गतले
आहे.
9
याच कारणा�तव, �या �दवसापासू न �या�वषयी आ�ही ऐकले आहे, तु�हां संबंधी लालसा कर�यापासू न थां बत (न
चुकता) नाहीये यासाठ�, क� पू णर् �ान आ�ण आ�या��मक समज (शहाणपण)असणारी जी येशूं�या इ�छे ची ओळख
आहे, �यासं बंधी तु�ही �वपुल होत जावे. 10 तुमची चालचलणू क येशूंना �प्रय असणारी असावी, प्र�येक चां ग�या कायार्त
तु�ही फलदायी �हावे आ�ण परमे�री �ानात अ�धक वाढते होऊन �याला एकूणएक गो�ीत प्रस� करावे.
11
परमे�रा�या तेजोमय साम�यार्ने मजबू त होऊन, आनं दाने पू णर् सहनश��तने व धीराने �वगीर्क �प�याचे आभार मा�नत
रहा, 12 परमे�वर बापाची �तु�त- ध�यवाद करीत जा, �याने आप�याला प�वत्र लोकां सह प्रकाशात, वतनाचे भागीदार
हो�याजोगे केले. 13 परमे�रानेच आप�याला अं धारा�या तावडीतू न सोड�वले, आ�ण आप�या �प्रय पुत्रा�या रा�यात
आ�णले आहे; 14 �यामुळे आप�या सवार्ंना येशूं�या र�ाद्वारे �वातं �य (मु��) �कंवा अपराधां ची �मा �मळालेली आहे.
15
ते अदृ�य यहोवाचे प्र�तरूप आहेत; आ�ण सवर् सृ�ीत सवर्श्रे� आहेत. 16 �यां �याद्वारेंच सवर् काही, ते �वगार्तील
असो �कंवा पृ�वीवरील, �दसणारे असो �कंवा न �दसणारे, मग ते राजासन �कंवा रा�य �कंवा अ�धकार असलेले
स�ाधीश �कंवा साम�यर् असो, सवर् काही �यां �याद्वारेच आ�ण �यां �यासाठ�च �नमार्ण झाले आहे. 17 ते सृ�ी�या पू वीर्
होते आ�ण �यां �याद्वारेच सवर् काही सां भाळले जाते. 18 येशू देह अथार्त चचर्चे म�तक आहेत, तेच प्रारं भ आ�ण
मेल�
े यां तून �जवं त उठणा�यां तील प्रथम आहेत, ते अशासाठ� क� �यां नी प्र�येक बाबतीत सवार्ंत सवर्श्रे� असावे.
19
या�तव सवर् पू णर्ता (वैप�ु याचा साठा) येशूंठायी वसावी असे �वगीर्क �प�यास �प्रय (पसं तीस उतरले) वाटले.
20
आ�ण मग ते पृ�वीवरील असो �कंवा �वगार्ंतील, �याने येशूं�या क्रूसावर सां डले�या र�ाद्वारें �वतःबरोबर मेळ
(स�य) घालू न घेतला.
21
तु�ही देखील पू वीर् आप�या वाईट कायार्ंद्वारें मनाने ं दुरावलेले आ�ण वैरी होता. 22 परं त ु येशूंनी �वत:�या
मां सर�ा�या देहां म�ये , तु�हां ला कशाही प्रकार�या बदनामी�या देखील, खू पच वरचे �थान आप�या दृ�ीत �दले आ�ण
तु�हां स प�वत्र व �नदोर्ष असे सादर (प्र�तुत) कर�यासाठ� आ�ा तुम�याशी समेट (मेळ) केलेला आहे. 23 जर तु�ही
�व�ासात ��थरावलेल,े मुळावलेले आ�ण जी येशू-वातार् तु�ही ऐकली आहे, �तची आशा बाळगणारे आहा, या
आकाशाखालील प्र�येक प्रा�याला जी आशा �दली गेलल
े ी आहे �याच आशेचा मी पौल सेवक झालो आहे.
24
आतां मी �या दुःखां खातर (छळ) आनं दी आहे जी मला तुम�यासाठ� होतात; व �ख्र�तां �या दुःखातील (छळ) जे
कां ही उरले (�श�लक) आहे ते �ख्र�तां चा देह अथार्त �यां �या चचर्साठ� �वत:�या देहाठायी पू णर् करून देतो आहे.
25
तु�ही जे गैरयहू दी आहा �या तु�हां ला आपला सं देश (वचन) �वपुलतेने दे�या�या कायार्ंद्वारे, परमे�राने मला चचर्ची
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ु ापासू न लपलेले (गु�)
सेवा कर�याची जवाबदारी (कायर्भार)�दलेली आहे. 26 असे �या रह�यामुळे आहे, जे युगानुयग
27
असे होते, पण आता मात्र ते �या�या प�वत्र लोकां वर प्रगट झाले आहे. परमे�वरास सां ग�याची इ�छा झाली क� �याने
कळवावे, क� गैरयहू दीयां म�ये बहुमू�य (�कमती) म�हमामय रह�य काय (कोणले) आहे! ते रह�य हेच आहे क�
मशीहा- �ख्र�त, जे म�हमेची आशा आहेत, आम�याठायी वास (�नवास) करतात. कारण हे एक गु�पत (रह�य) आहे:
येशू तुम�यां ठायी आहेत व तु�हां ला तसा भरं वसाही (शा�वती) आहेच क� तु�ही �यां �या म�हमेचे भागीदार (�ह�सेदार)
असालच.
28
प्र�येक �य��ला (परमे�रापुढे) �ख्र�त येशूंठायी (�यां �याशी असले�या �या�या ना�यां सह) �सद्ध असे उभे किरता
(उप��थत) यावे, �हणू नच आ�ही उपदेश किरतो आ�ण चेतावणी देतो (सावध किरतो),व सवर् �ानासह, प्र�येक
माणसाला �शक�वतो. 29 हेच ल�य अस�यामुळे, �यां चे साम�यर् जे मा�या ठायी सं पूणर् श��तने कायर् करीत आहे, मी
तनमन लावू न खू प प्रय�न (धडपड) किरतो.
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�या लोकां नी माझे तोंड पा�हले नाही आ�ण जे लाव�दक�यां त आहेत, �यां �यासाठ� मला �कती अ�धक सं घषर् करावा
लागतो आहे, हे �यां ना सां गावयाचे आहे. 2 �ाना�या पू णर् आ�ासनाची सं प�� आ�ण परमे�र �पता व येशू �ख्र�तां �या
रह�या�या पू णर् �ानात तु�हां ला प्रवेश किरता येणे श�य �हावे �हणू न, तु�ही एकमेकां बरोबर प्रेमाने घट्टपणे एकत्र जोडले
(बं धन) जाऊन आप�या मनां त प्रो�साहन प्रा� करीत जावे. 3 येशू �ख्र�तां म�ये बु�द्ध आ�ण �ानाचा सं पूणर् ख�जना
लपलेला (गु�) आहे. 4 तु�हां ला कोणीही लबाडीपू णर् (फसवणू क) श�दां नी धोका देऊ नये �हणू न हे सां गतो आहे. 5 जरी
मी देहाने (दै�हकिर�या) तुम�याबरोबर नसलो, तरीपण आ��याने मी तुम�याबरोबर (जवळ) आहे; �ख्र�तां ठायी
असलेली तुमची मजबू त �व�ासाची ��थरता आ�ण तुम�यां त असलेले अनुशासन पाहू न मी खुश आहे.
6
या�तव जसे तु�ही प्रभू येशू �ख्र�तां ना �वीकारले आहे, तसेच पुढे चालत रहा. 7 जसे तु�हां ला �शक�वले गेले आहे
�याप्रमाणे �व�ासात दृढ होऊन, खोलवर गेले�या मुळासारखे मजबू त �हा, उपकार�तुतीने ग� भरून �नरं तर ध�यवाद
करीत रहा, होय, असेच करीत रहा.
8
ु ार आ�ण जगा�या मुलभू त (प्राथ�मक) �श�णावर
�ख्र�तां वर आधािरत नसलेले, पण मनु�या�या परं परेनस
आधारलेले त�व�ान व पोकळ धोका, यां नी लुटून कोणीही तु�हां ला कवडी मोलाचे करू नये, �हणू न सावध असा.
9
�ख्र�तां ठायीच परमे�राची सं पूणर्ता दै�हक री�तने वास किरते (वसते). 10 येशू सवर् प्रभू स�ा आ�ण अ�धकाराचे �शर
(प्रमुख) आहेत, �यां �याठायी तु�ही पू णर् (�वपुल) केलेले आहात. 11 �यां �याम�ये तुमची अशी सुंता झालेली आहे जी
हातां नी होत नसते, ती तर �ख्र�तां द्वारे केलेली आ��याची सुंता आहे, �ज�याम�ये अपराधां चे शरीर हटवू न �दले जाते.
12
आ�ण तु�ही बा����याद्वारे �ख्र�तां बरोबर पुरलेले आ�ण �यां �याठायीच परमे�रा�या साम�यार्द्वारे �व�ासात �जवं तही
उठ�वले गेला,
13
�याने येशूंना मेले�यां तून �जवं त उठ�वलेले आहे. तु�ही आपले अपराध व आप�या दै�हक उ�णवां त मेलेले
(मृताव�थेत) होता, 14 ते सवर् अपराध �मा करून रचनाकार परमे�राने तु�हां ला येशूंबरोबर �जवं त केले आ�ण जो �याय
(मोशेचे �नयमशा�त्र) आप�या �वरूद्ध (प्र�तकूल) होता, 15 तो सवर् सवर् येशूंनी क्रूसावर �खळून टा�कला, आप�यापासू न
दू र केला आ�ण इतकेच केवळ न�हे तर परमे�वराने आपले सवर् अपराध पू णर्पणे काढू न टा�कले. येशूंनी जागीर,
आ�धप�य, प्र�त�ा आ�ण साम�यर् लुटून (लुबाडू न) घेतले;
16
क्रूसाद्वारे �यावर �वजय प्रा� करून येशूंनी �या सवार्ंना नागवू न (न�न) टा�कले आ�ण �यां चा खु�मखु�ा तमाशा
केला. या�तव खाणे�पणे, सण साजरे करणे, 17 �कंवा नवचं द्र अथार्त अमाव�या �कंवा श�बाथा�वषयी कोण�याही
दुस�या �य��ने तुम�याकिरताचा �नणर्य घेऊ नये (देऊ नका). 18 या सवर् बाबीं नं तर (भ�व�यां त) होणा�या गो�ींची एक
छाया आहे; सवार्ंत अ�धक मह�वाची बाब (मु�य सार) केवळ येशूंच आहेत. �वतःठायी असलेली तुमची लीनता,
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देवदू तां ची उपासना, अदृ�य गो�ी आ�ण 19 आप�या शारीिरक मनाद्वारें, �यथर् गवार्ने फु ग�याद्वारे कोणीही तु�हां ला,
तुम�या ब��सां पासू न वं �चत (मुकवू ं ) करू नये, आ�ण अशा प्रकारचा �य�� चचर्चे म�तक अथार्त येशूंना धरून राहत
ु े सं पूणर् देहाचे (चचर्) सां धे व तं तूबंधनाद्वारे पोषण होऊन �याची जोपासना केली जाते जो घट्टपणे एकत्र
नाही. येशूंमळ
जोडला जाऊन परमे�रापासू न उ��त (वृ�द्ध) प्रा� करीत जातो.
20
कारण जर प्रारं �भक बाबीं�या सं दभार्त, तु�ही, �ख्र�तां बरोबर मेला आहा, तर ज�गक लोकां सारखे 21,22 �या सवर्
�वधी-�नयमां चे गुलाम कां होता? “याचा �पशर् करू नका, ते चाखू नका” अशा गो�ी अमलां त आणू नका;
23
व�तू ं �या�वषयी �या �वधी �द�या गे�या आहे कारण �या, माणसां �या आ�ा व �सद्धां तानुसार आहेत,आ�ण
उपभोगानं तर न� होणार आहेत. �ान प्रदशर्न �कंवा आपण �नवडलेली एखादी भ��ची �व�श� पद्धत, लीनता व देहपीडा
दे�या�वषयी सां गावयाचे असेल तर, या सवार्ंचे ‘दै�हक इ�छा व लालसा वश कर�या�या दृ�ीने’ काहीही मह�व नाहीये.
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तु�ही �ख्र�तां बरोबर �जवं त झाला आहा, �हणू न जेथे परमे�रा�या अ�धकारां सह �ख्र�त आहेत तेथील �वगीर्क
गो�ींची कामना (इ�छा) करा. 2 जगा�या न�हे तर �वगार्�या व�तू ं कडे मन लावा. 3 कारण मागील (पू वीर्�या)
जीवनाकिरता तु�ही मेला आहा आ�ण �ख्र�तां द्वारे, परमे�राम�ये तुमचे �वगीर्क जीवन गु� (लपलेल)े असे आहे. 4 जे�हा
�ख्र�त जे आपले जीवन आहेत प्रगट होतील, ते�हा तु�ही देखील �यां �याबरोबर तेजोमय असे प्रगट �हाल.
5
�हणू न पृ�वीवर तुम�याठायी असलेली शारीिरक लालसा, अथार्त यौन कामुकता (अनै�तकता), अशुद्धता, तीव्र
कामवासना, दु� इ�छा आ�ण लोभ (जी मू �तर्पूजा आहे), ही सवर् मारून टाका. 6 याच कारणां नी �वगीर्क �प�याची आ�ा
मोडणा�यां प्रत �याचा क्रोध प्रगट होतो. 7 पू वीर् (एके समयी) जे�हा तु�ही या सवर् लालसां त जीवन जगत होता ते�हा
आपला पू णर् समय �यां म�येच �यथर् घालवीत होता. 8 परं त ु आता मात्र या सवर् गो�ी �हणजे क्रोध, सं ताप, कटुता, �नं दा,
मुखाने �नघणा�या वाईट गो�ी तु�ही �वतःपासू न दू र करावयास ह�या. 9 तु�ही आपले जुने जीवन �यां तील कमार्ंसह
काढू न फेकले (टाकले) आहे, �हणू न आता एकमेकां शी खोटे बोलू नका. 10 तु�ही आता न�या जीवनाची सुरूवात
केलेली आहे, आ�ण ते नवे जीवन परमे�रा�या समानते�या �ानां त नवे होत जाते. 11 �याम�ये ग्रीक -यहू दी, सुंता झालेले
व न झालेल,े बारबेिरयन-�कु थी, गुलाम-�वतं त्र असा भेदच (अं तर) नाहीये. �ख्र�त सवर् गो�ींम�ये सवर्श्रे� आहेत आ�ण
ते आप�या सवार्ंठायी वास (राहतात) किरतात.
12
�हणू न परमे�राने �नवडले�या (वेगळे केलेल)े लोकां सारखे असणा�यां नो, प�वत्र आ�ण अ�यं त �प्रय असले�या
लोकां नो, कोमल करूणा, मनाची लीनता, नम्रता आ�ण धीर यां नी आप�या �वतःला झाकून टाका. 13 जर एखाद्याशी
तं टा (भां डण) असेल तर एकमेकां चे सहन करा आ�ण �मा करा. �या प्रकारे �ख्र�तां नी तु�हां ला �मा केली, �याच प्रकारे
तु�ही देखील आपसां त एकमेकाला �मा करावी. 14 या सवर् गो�ींपे�ा अ�धक आप�या �वतःला प्रेमाने आ�छादू न
(झां कून) टाका, कारण प्रेम �सद्धतेचा कमरबं द (पट्टा) आहे.
15
येशूंची शां �त, �ज�याकिरता तु�हां ला या देहात �नमं त्रण �दले गेले आहे, �या शां तीने तुम�या मनां ठायी शासन करावे.
�यां ची उपकार�तु�त (आभार) नेहमी करीत रहा. 16 सं पूणर् �ानासह आ�ण �वपुलतेने, �ख्र�तां चे वचन तुम�याम�ये कायम
वसलेले (दृढ़) असो, येशूंकिरता आप�या अं तःकरणात गात चला आ�ण �तोत्रे ं व परमे�वरी गीतां द्वारे एकमेकाला
�शकवीत आ�ण उपदेश (समजावणे) करीत रहा. 17 बोलणे- चालणे आ�ण जे काही तुम�याद्वारे केले जाईल, ते सवर् काही
प्रभू येशूं�या नां वात आ�ण �यां �याचद्वारे, परमे�राची उपकार�तु�त करीत केले जावे.
18
प��नं नो, आपआप�या पतींची आ�ा (आधीनतेत) पाळा, कारण येशूंना ते आवडते.
19
पतींनो, आपआप�या प�नींवर प्रेम करा, �यां �याबरोबर कोण�याही कठोरपणाचा �यवहार करु नका
20
मुलां नो, सवर् गो�ींत आप�या आईबापां �या आ�ां चे पालन करा, कारण �यामुळे येशूंना आनं द होतो.
21
मुलेबाळें असले�यां नो, आप�या मुलां ना चीड येईल असा �यवहार (प्रवृ� होतील) करू नका, कारण �यामुळे
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�यां नी आपली �हं मत गमावू न बसावे असे होता कामा नये.
22
सेवकां नो, ज�गकरी�तने जे तुमचे मालक (�वामी) आहेत,, �यां �या प्र�येक गो�ीत, �यां �या आदेशाचे पालन करा;
लोकां ना दाख�व�यासाठ� �कंवा �यां ना (लोकां ना) प्रस� कर�यासाठ� न�हे, परं त ु अं तःकरणा�या प्रामा�णकपणाने
�वगीर्क �प�याचे भय राखू न तसे करा. 23 जे काही तु�ही किरता ते नीट मन लावू न, या जाणीवेने करा क� लोकां साठ�
न�हे परं त ु येशूंसाठ�च ते करीत आहा. 24 तु�ही येशू �ख्र�तां ची सेवा करीत आहा �हणू न प�के समजू न आ�ण जाणू न �या,
क� तु�हां ला वतनरूपी ब��स येशूंपासू नच �मळे ल. 25 परं त ु जो �य�� चू क (दु�तेन)े वागेल तो आप�या दु�ाईचे
(अयो�य कायर्) पिरणाम सहन करील कारण परमे�र लोकां बरोबर प�पात करीत नाही.
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मालकां नो �वगार्ंत तुमचा एक �वामी आहे, याचे �मरण बाळगू न आप�या सेवकां ना यो�य ती मजू री द्या.
उपकार�तु�तसह प्राथर्नत
े ं सं पूणर् मनाने लागलेले असा व सतकर्तेने जागृत रहा. 3 �ख्र�तां चे रह�य आ�ण वचन
यां साठ� �वगीर्क �प�याने एक दार उघडावे अशी आम�यासाठ� �वनं ती करा. याच वचना�या सेव�े तव मी बं धनां त
(कैदी) आहे, 4 व ते केवळ यासाठ�च क� जसे वचन (सं दश
े द्यावा)मला बोलले पा�हजे, ते �प�री�तने बोलणे मला
5
बोलता यावे. वेळेचा सदुपयोग यो�यसा करा आ�ण बाहेर�या लोकां शी बुद्धमानीने (शहाणपणाने) वागा. 6 तुमचे बोलणे
सदैव गोड असावे, ते कृपेने भरलेले असावे जेणक
े रून लोकां ना यो�य उ�र कसे द्यावे हे तु�हां स नीट जमवू न घेता यावे.
7
मा�या�वषयी तु�खक तु�हां ला खबरबात (समाचार) देईल. �ख्र�तां म�ये असलेला तो एक स�जन भाऊ आ�ण
मा�याबरोबर काम करणारा �व�ासयो�य असा सेवक आहे. 8 तु�ही कसे आहां (सद्य पिर��थती) हे �याने जाणू न �यावे
आ�ण तुमची �हं मत वाढवावी, याच हेतूने मी �याला तुम�याकडे पाठ�वले आहे. 9 अने�सम �व�सनीय आ�ण �प्रय भाऊ
आहे,�याला देखील सोबत पाठ�वले आहे आ�ण तो तुम�यां तलाच आहे. तेच तु�हां ला येथे घडणा�या सवर् गो�ींचे
वतर्मान सां गतील.
10
अिर�ताखर् मा�या सोबतीचा कैदी आ�ण माकर् (�या�या�वषयी तु�हां ला कळ�वले गेले) जो बणर्बाचा भाऊ आहे,
सलाम सां गतात. मी तु�हां ला कळ�वले होते, क� माकर् जर तुम�याकडे आला तर �याचे �वागत करा. 11 येशू जो यु�त
�हटला जातो, तु�हां ला सलाम सां गतो आहे. हे �तघेही यहू दी मतां तून आलेले आहेत �यां नी �वगीर्क �प�या�या
रा�यासाठ� प्रामा�णकपणाने पिरश्रम केले आहेत - होय, ते अशाप्रकारचे लोक आहेत, �यां �याद्वारें माझे सां �वन होते.
12
ु प
एफफ्रास देखील, जो तुम�यां तील एक, आ�ण �ख्र�तां चा सेवक आहे, सलाम सां गतो. तु�ही परमे�रा�या इ�छे नरू
13
सं पूणर् प्रकारे ��थर रहावे �हणू न तो सदैव मोठ्या त�परतेने व कळकळ�ने प्राथर्ना करीत असतो. �या�या�वषयी मी
सा�ी आहे क� लाव�दक�या व हेरापलींतील लोकां साठ� �या�यात प्रचं ड उ�साह (रमलेले अं तःकरण) आहे. 14 �प्रय
�च�क�सक लू क व देमास तु�हां ला सलाम सां गतात. 15 ते भाऊ जे लाव�दक�यां त आहेत आ�ण नुंफा आ�ण �त�या घरी
जमणारे चचर् यां नाही सलाम सां गा.
16
हे पत्र तुम�यां त वाचू न झा�यानं तर, ही गो� �यानात असू द्या, क� लाव�दक�या�या चचर्म�ये देखील ते पत्र वां चून
ए◌ेक�वले जावे आ�ण अशाच प्रकारे लाव�दक�यां ला �ल�हलेले पत्र तु�ही देखील वां चावे.
17
आ�खर्�पाला सां गा, क� �याने येशूंकडू न �मळालेली सेवा पू णर् करावी.
18
हे अ�भवादन (सलाम) मी पौल, �वतः आप�या हाताने �लहीत आहे. मा�या साख�यां चे �मरण असू द्या.
तुम�यावर दया (कृपा) असो. होय, असेच �हावे.
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