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पेत्रातफेर् जो येशू �ख्र�तां चा प्रे�षत आहे, �या परदेशीयां �या नां वे जे पं त, गल�तया, कपदुक�या, आ�शया व �बथु�नया यां त
2
**
परदेशीय आहेत. परमे�र तु�हां ला बहुत पू वीर्पासू नच ओळखीत होता व �याने तु�हां ला दुस�या लोकां पासू न आ��याद्वारे राखलेले
*
*
*
व वेगळे केलेले आहे. �हणू नच तर, तु�ही �याची आ�ा पाळली व येशू मशीहां �या र�ाने तु�ही शुद्ध केलेले आहातच. परमे�राची
*
3
�वपुल कृपा व शां �त तु�हां स �मळावी. आम�या प्रभु येशू मशीहां चे परमे�र व बाप याचा ध�यवाद �हावा, �याने येशू मशीहां �या
*
*
*
4
ं नवा ज�म �दलेला आहे; अथार्त एक न �मटणारे
मेले�यां तून �जवं त उठ�याद्वारे , आप�या महान दयेने आ�हां ला �जवं त आशेत
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1:1 “प्रे�षत”- म� 10:2
“परदेशीय”- 2:11; इब्री 11:9,13.येशूंचे �व�ासी या दु�नयेत (पृ�वीवर) असले�या �यां �या घरां चे नाहीयेत, परं त,ु वा�त�वक
पाहता �यां ची खरी नागिरकता �वगार्ची आहे - �फ�ल 3:20.
*
“परदेशीयां �या”- पेत्र या �ठकाणी एक पािरभा�षक (टेक�नकल) श�द जो ग्रीक भाषेत “डाय�पोरा” असा आहे, तो उपयोगात
आणू न �प� करतो क� परदेशीय �हणजे ते यहू दी लोक जे प�ल�ट्यां �या देशाबाहेर (इतरत्र) राहत होते - योहान 7:35�यां ना पेत्र
�ल�हत होता, ते लोक येशू �ख्र�तां चे �श�य झाले होते. पेत्र हा यहू दी लोकां साठ�चा प्रे�षत होता - गल 2:7,8आ�ण �या�या दोन पत्रां त
तो यहू दी �ख्र�तींना काही आदेश-�नदेर्श देतो (पाठ�वतो) आहे. असे वाटते क� �यां पक
ै � काहींनी, पेट
ं ेका◌ॅ�ट�या �दवशी (बहुतेक)
�याने �दलेला सं देश (येशूवातार्) ऐ�कलेला असावा - प्रे�ष 2:9.
*
“पं त...�बथु�नया”- आज �यास “तुकर्�तान-टकीर्” �हणतात, �या �ेत्रातच हे सवर् प्रां त ��थत होते.
*
1:2 “बहुत...होता”- म� 24:22,24,31; योहान 17:6; इ�फ 1:4.
*
“राखलेले - वेगळे केलेले”- नोट्स - योहान 17:17-19.पाहा वचन - लेवी 20:7.परमे�राचा आ�मा �व�ासींना दु�नये�या (तील)
सवर् लोकां पासू न अगदी वेगळे ठे वतो. तो �यां ना अपराधां �वषयी जाणीव करून देतो, �यां ना प�ा�ापापयर्ंत घेऊन येतो, आ�ण एक
नवीन आ��मक जीवन देतो, परमे�राचा आ�मा स�या�वषयी सुद्धा �शकवतो - योहान 3:5-8; 16:7-15.
*
“लोकां पासू न...केलेले”- नोट्स - रोम 8:29व रोम�या पत्रां तील शेवटचे नोट्स. ल�पू वर्क या वचनात �त्रएक�वा�या तीन
�य��ंकडे पाहा - नोट्स म� 3:16-17.येथे �व�ासीं�या उद्धारा�वषयी अनेक मह�वा�या बाबींचा उलगडा केला आहे. आपण
�या�वषयीचे कारण व �याचा प्रारं भ पाहातो - अथार्त परमे�राची �नवड. �याची पद्धत व प्र�क्रया पाहातो - आ��याचे कायर्, �याचा
हेतू व ल�य (�नशाण) पाहावयास �मळते - अथार्त येशू �ख्र�तां चे आ�ापालन, आपण �याचा मा�यम व आधार पाहातो अथार्त
येशूंचे र�. तुल - 2 थे�स 2:13-14.
*
“आ�ा पाळली”- “वेगळे केलेले”- परमे�राने आप�याला जे बोला�वलेले आहे, �यां त आ��याचे जे कायर् आहे, �याचा हेतू एकच
होय, अथार्त �ख्र�तां प्रत आपणां स आ�ाधारक करणे - नोट्स - प्रे�ष 22:10.बारीक ल� द्या येशूं�या र�ाने, �सं चन होऊन शुद्ध केले
जा�याआधी वचना�या प�ह�या भागात �या�वषयी �ल�हलेले आहे. पाहा, आपण �यां चा प्रभु व उद्धारकतार् �हणू न �वीकार
के�यामुळेच (�यानं तरच) येशूं�या र�ाद्वारे शुद्ध व प�वत्र �हणवू न वेगळे केले जातो. हे झा�यानं तर मग परमे�राची इ�छा
आप�याप्रत अशीच असते क� अ��या जीवनभर (आमरण) आपण �याची 'प्रेमासह-आ�ा' पाळत राहावी - योहान 14:15-23; रोम
1:5.
*
“शुद्ध (�सं चन) केलेले”- जु�या (बायबलचा प�हला भाग) करारात जनावरां चे र� �शं पडले जाई आ�ण �याद्वारे चार
ठळक-मह�वा�या गो�ी पू णर् होत असत: 1. शुद्ध (वेगळे ) केले जाणे - लेवी 14:1-7. 2. याजक वेगळे केले जाणे - �नगर् 24:1-8. 3.
परमे�रा�या कराराची पु�� (भ�म-�न��ती/प�े) - �नगर् 24:1-8. 4. प्राय��� �कंवा अपराध�ालन - लेवी 16:14. प्रभु येशू
�ख्र�तां �या र�ाद्वारे �व�ासी �मा �मळ�वलेले व �यां �या अपराधां पासू न �व�छ (साफ) केलेले आहेत - इ�फ 1:7; इब्री 9:14; 1
योहान 1:7,याजक �हणू न �यां ना परमे�रा�या उप��थतीत सादर (हजर) हो�यास पू णर्पूणर् 'मुभेसह पोच' (प्रवेश ह�) उपल�ध झाली
आहे - इब्री 10:19-22आ�ण �यां ना नवीन कराराचे भागीदार केले गेले आहे - म� 26:28; इब्री 1:3.
*
“कृपा”- तीताला 3:5; इ�फ 2:4.
*
1:3 “�जवं त उठ�याद्वारे”- म� 28:6; प्रे�ष 1:3; 2:24; रोम 1:4; 1 किरं 15:12-19.जर �ख्र�त मेले�यां तून �जवं त उठलेच नसते,
तर कोणालाही कधीही उद्धाराची आशा रा�हली नसती.
*
*
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अ�वनाशी आ�ण अमर वतन (�वरासत), जे तुम�यासाठ� �वगार्ंत राखू न ठे वलेले आहे. जी मु��त येणा�या समयां त भ�व�यकाळ�
*
*
6
प्रगट होणार आहे , �या उद्धारासाठ� परमे�वरी ताकदीने �व�वासीं �व�वासाद्वारे सुर��त राखू न ठे वलेले आहेत. याच कारणामुळे
*
ु े (सम�या) उदास आहा तरीही. 7 *ते
तु�ही म�न राहता, जरी या समयी (आव�यक आहे क�) तु�ही नाना प्रकार�या परी�ां मळ
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“�जवं त आशेत
ं ”- रोम 5:2; 8:24-25; तीताला 1:2. “आशा” या श�दाचा अथर् येथे “अपे�ा” - याअथीर् आहे.
“नवा ज�म”- योहान 1:13; 3:3-8; इ�फ 2:5; याकोब 1:18; 1 योहान 3:9; 4:7; 5:1.
*
1:4 “अमर वतन”- म� 25:34; प्रे�ष 20:32; इ�फ 1:14; कल 1:12; इब्री 1:14; 6:12; याकोब 2:5.फ� नी फ�, नवीन आ��मक
*
*

जीवनाद्वारे जे लोक परमे�राची लेकरें (बाळकें) आहेत, �यां �यासाठ�चेच हे अमर वतन राखीव ठे वलेले आहे. जे लोक या दु�नयेशी
असलेले सं बंध “यापुढे आता नको”या �व�ासाने खास येशूंसाठ� �यागू न देतात, �यां ना �वगार्चे अथार्त वर�या दु�नयेचे वतन,
वारसा - ह�ाद्वारे �मळे ल (होईल) - म� 19:27-29.�प्रयां नो, सवर्प्रथम सां गायचे झाले तर ही अमर - अ�वनाशी �वरासत �हणजे
परमे�र �वत:च आहे - उ�प 15:1; �तो 16:5; 73:25-26; �वलाप 3:24;�या प�ात परमे�र इतर सवर् गो�ी दे�याची �नवड करतो प्रकटी 21:7.
*
“एक न �मटणारे...वतन”- हे अमर वतन या सृ�ीची एक �न�मर्ती ना�हये, �हणजे असे जे नाश होणारे आहे - 1 किरं
15:50,53,परं त,ु असे आहे �याचा नाश कधीही होणे नाही व जे अनं त आहे. “तुम�यासाठ�...आहे”- बाहेरचा कोणी येईल, घर
फोडील व चोरी करून नेईल असा या�वषयीचा धोकाच नाहीये. परमे�राने ते �व�ासींसाठ� 'राखीव' करून जपू न ठे �वलेले आहे,
परमे�रा�या सुर�ेतून व हातू न ते कोणीही �हसकूही शकत नाही. �यां चा असा �व�ास आहे क� �यां चे अमर वतन �वगार्त आहे,
�यां नी या पृ�वीवरील प्र�येक व�तु �या �यां ना �मळ�वता येतात �या प्रा� करून घे�याची धडपड करू (�कबं हन
ु ा करणार नाही)
नये.
*
1:5 “मु��त... होणार आहे”- परमे�र �व�ासींचे र�ण (�व�ासाचे) तोवर करीत नाही, �या वेळ� ते काही कारणाने अपराध
करतात वा एखाद्या शं केची पाल �यां �या मनां त चुकचुकते, परं त,ु तो �व�ासं ◌ू�या उद्धारा�या पू णर्तेपयर्ंत �हणजे, �व�ास पू णर्त:
�सद्ध होऊन ते �व�ासाने तुडूंब होत नाहीत, तोवर �यां �यासह असतो. पाहा, पेत्र येथे उद्धारा�या भ�व�या�या पैलू�वषयी
(शीसं बंधीत) बोलतो आहे. �व�ासी अगोदरच तारलेले आहेत - योहान 5:24; रोम 8:24; इ�फ 2:5; 2 तीम 1:9; तीताला 3:5.आ�ण
�यां �या �व�ास-र�णाची ही प्र�क्रया सतत कायम राहाते - 1 किरं 1:18; 2 किरं 6:10; 8:2; गल 5:22; 1 थे�स 1:6.“याच
कारणामुळे” या श�दाकडे नीट ल� द्या. हे श�द जे काही तो वचन यां त बोलला �याकडे सं केत करतात. पेत्र �हणतो क�
ु े येते. 1. नवा ज�म. 2. एक �जवं त आशा 3. भ�व�यकाळ� �वगार्त �मळणा�या अमर वतना�वषयीचे
'आनं दमय-म�नता' चार बाबींमळ
(�वरासतीचे) �ान. 4. आप�याला राखू न ठे वणारी परमे�राची ताकद व �याची �न��ती (आ�ासन).
*
“�व�ासाद्वारे”- ग्रीक श�दाचा “राखू न” हा �म�लट्रीचा श�द आहे, �याचा अथर् 'पाहा�यात सुर��त'असा आहे. परमे�राचे साम�यर्
ते सुर��त ठे वते. परमे�र सवर् सुर�ा�यव�थेचा पो�शं दा आहे, �वगार्तील सग�या सेना �या�या आधीन व आ�ेत (ताबा) आहेत,
तो आपले �वगर्दूत आ�ा देऊन, �व�ासीं�या सेवे-साहा�याकरता पाठ�वतो - इब्री 1:14; �तो 91:11-12.तो या जगातील व अदृ�य
आतं िरक जगातील �व�ासीं�या सुर�ेसाठ�, शेवटपयर्ंत �यां चे सं र�ण व �यां ची मदत कर�यासाठ� आव�यक असलेली सवर्
�यव�था (सुर�ा-प्रबं ध) करत असतो - योहान 6:39; 10:28-29.हे असे केवळ �याचा पुत्र येशूं यां �या प्राथर्ने�या उ�रां �या रूपां त
श�य (घडत) होते - योहान 17:11-12; रोम 5:9-10; इब्री 7:25.पण समजा जर �व�ासी, �व�ास ठे वणे थां ब�वतात तर ते �यां चा
उद्धार गमावणार नाहीत काय? �प्रयां नों पाहा, परमे�र �यां चे 'सुर�ा कवच' होतो आ�ण कोण�याही प्रकार�या धो�यापासू न
'�व�ासाद्वारे' �यां चे र�ण करतो �व�ास हे परमे�राची वरदान (ब��स) आहे - इ�फ 2:8; �फ�ल 1:29.�व�ास जणू काही, �या�या
हातात असलेले एक साधन आहे जे सतत आपले सजीव सं पकर् �या�याबरोबर साधते व �या�याशी जोडू न ठे वते. �व�ास एक
प्रचं ड सामथीर् बळ आहे जे परमे�राने आप�या जीवनात आणले आहे. �व�ास एक �सद्ध-सं पूणर् वरदान आहे. जे कायर् आप�या
जीवनात कर�याची योजना परमे�राने आखली होती �या कायार्त ‘अचू कपणे’ �फट (बसणे) हो�याकरता ‘�वयं �सद्ध’ व अगदी
समपर्क आहे. तो जो थोर परमे�र ‘�व�ासदाता’ आहे, तोच �याने �दलेला �व�ास, �व�ासीं�या हृदयात सजीव (�जवं त) ठे व�यास
समथर् आहे - लू क 22:31-32.आपण �व�ास सां भाळला �कंवा डगमगलो (डळमळ�त-�व�ास) तरी तो �व�सनीय राहातो - �फ�ल
1:6; इब्री 12:2;जरी कधी (असे होतेच) आपला �व�ास थोड्या समयाकरता डळमळला व आपण ठे चाळलो, ते�हा तो आप�या
�व�ासाचे नवीनीकरण करतो.
*
1:6 “जरी या समयी”- कधी कधी असे काही अनुभव येतात जे आप�या हृदयातील आनं द- प्रवाह (धारा) अड�वतात (बाधक).
अपराध ही एक बाधा असते - �तो 32:3-5; 51:3-4,8,12.शं का ही दुसरी बाब असते - म� 14:29-31; लू क 24:37-38; याकोब

2

*

अशासाठ�च, क� तुमचा ‘पारखलेला -�व�ास’ जो अ�नीने ताप�वले�या नाश न होणा�या सो�यां हून देखील �कतीतरी अ�धक पटीने
मू �यवान (�कमती) आहे, (तो) येशू �ख्र�तां �या आगमना�या वेळ� (परत येण)े प्रशं सा, स�मान (आदर) व म�हमेचे कारण ठरावा.
8
*
*
*
न पाहता , तु�ही येशूंवर प्रेम किरता आ�ण �दसत नाही तरी पा�ह�या�वनाच �व�ास करून असे आनं �दत होता व रमू न (म�न)
*
9
जाता, जे अवणर्नीय (वाखाण�यापलीकडचे) आहे व म�हमेने देखील पुरेपूर (भरलेले) आहे, आ�ण तुम�या �व�ासाचा पिरणाम
*
10
*
11 *
�यां नी या�वषयी स�व�तर
तुमचा उ�दार आहे. याच मु���वषयी �या सं दे�ट्यां नी हुशारीने बारीक तपासणी केलेली होती.
19

20
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24

25

1:6.पुढे एखाद्या चुक��या �शकवणीत अडकणे - गल 3:1-3; 4:15-17.�यानं तर �या परी�ा व सम�या येतात व आपली पारख होत
असते, �यामुळे देखील हा आनं दाचा धाराप्रवाह थां बू शकतो - गल 3:1-3; 4:15-17;पण असे होणारच असेही नाही. एक सबळ व
सकारा�मक �व�ास, भीषण व कठोर सं कटां म�ये होणा�या पारख-प्र�क्रयां तून देखील आनं �दत होऊ शकतो, �यास तोंड देऊ शकतो
- प्रे�ष 5:41; 2 किरं 12:7-10; कल 1:24; याकोब 1:2.�हणू न असे �सद्ध होते क� एकाच समयी, �व�ासी 'उदासी-�नराशा' व
'अलौ�कक आनं द' या दो�हींचा अनुभव घेऊ शकतो - 2 किरं 6:8-10.बारीक ल� द्या क� परी�ा, पारख, सं कटे व �नराशा ही सवर्
“फार थोड�या वेळेसाठ�- 2 किरं 4:17आहेत.
*
1:7 सोनार अ�नीने ताप�वले�या भट्टीत शुद्ध कर�यासाठ� सोने ओतत असतो, शुद्धीकरणासाठ� तो तापलेला अ�नी वापरतो.
�याचप्रमाणे परमे�र �व�ासींची पारख �हावी �हणू न �याना त�-अ��नरूपी-परी�ेची परवानगी देतो - तुल �तो 66:10-12.पाहा,
�व�ास हा सो�यां हून सुद्धा प्रचं ड बहुमोल आहे. तर मग लोक �व�ासाकडे दुलर्� करून सो�यामागे व दु�नये�या दौलतीमागे,
वेड्यां सारखे लागलेले असतात ही अ�तशय दु:खाची गो� आहे क� नाही? '�व�ास' असा प्रचं ड मो�यवान आहेच कारण
�या�याठायी �वगार्चे अनं तकालीन धन आहे �हणू न तो अनं त-असी�मत ख�जना �व�ासीला �मळवू न देतो.
*
“पारखलेला”- ग्रीकम�ये जो ‘पारखणे’ श�द जो वचन 6 यां त आहे, �याहू न येथे वापरलेला ग्रीक श�द अगदी वेग�या अथार्चा
आहे. �व�ासाचे पारखले जाणे प्रगट करते क� आपला �व�ास खरोखरीच आहे, वा फ� �वचार आहे �कंवा आपण तोंडाने फ�
उ�ािरतो क� आपला �व�ास आहे. भीषण, गं भीर सं कटां �या अ��नतू न जातां ना देखील जे�हा आपण �व�ासात दृढ राहातो,
दु�नये�या �दशेने पु�हा वळत नाही, ते�हा फ� ते�हाच सबळ-सश� प्रमाण �प� होते व �सद्ध करते, क� 'आपला �व�ास स��या
सो�यासारखा' शुद्ध-अढळ आहे - तुल म� 13:21,23; इब्री 10:32,39.
*
1:8 “न पाहता”- प्रेम करणे, �व�ास करणे 'न पाहाता' हे श�य आहे काय! �वशेषत: �याला आपण कधी पा�हलेच नाही, �यावर
�व�ास ठे वणे सं भव आहे? होय खात्रीने. आप�याजवळ �ख्र�तां चे वचन (श�द) आहे, �यां चा आ�मा आहे, जो �व�ासींसाठ�
�ख्र�तां ची उप��थती खरीखुरी व वा�त�वक करतो, ती जाणवू न देतो.
*
“प्रेम”- योहान 14:15; 21:16; 1 किरं 13:7; 16:22; गल 5:6 -येथे आणखी एक प्रमाण, व उदाहरण आहे क� �व�ास हा
मनापासू न �व�सनीय सरळ व प्रामा�णक आहे. स�ा �व�ास व प्रेम ही दो�ही फ� येशूंसाठ�च असतात. याचे प्रमाण �हणजे
येशूंसाठ� हरेक समयी हातां त हात घालू न �यां चे एकत्र चालत राहाणे हेच होय. जर आप�यात यां तील एक नाहीये, तर साहा�जकच
दुसरे सुद्धा नाहीच नाही.
*
“आनं �दत”- वचन 6, नहे�या 8:10; �तो 4:7; 16:11; 21:6; 28:7; 43:4; 81:1; यश 12:3; 35:6,10; लू क 2:10; योहान
16:20-24.
*
“अवणर्नीय”- 'वाखाण�यापलीकडचे'
*
1:9 “उद्धार”- वचन 5. आप�या परी�े�या समयां म�ये आजही, आताही �व�ासी तारणाचा अनुभव घेत आहेत, यापे�ा सुद्धा
�वपुल अनुभव जो '�वयं पूणर्'आहे, तो ते यानं तर भ�व�यकाळ� अनुभवणार (प्र�यय येण)े आहेत.
*
1:10 “सं दे�ट्यां नी”- पेत्र जु�या करारातील सं दे�ट्यां चा येथे उ�ेख करतो - नोट्स उ�प 20:7.आज जी कृपा जाग�तक �व�ासींना
उपल�ध झाली आहे, �या�वषयी �यां नी �या काळ� �लहू न ठे �वलेले होते. �यां �या मा�हतीत भ�व�यवा�या, �चत्र, प्रकार आ�ण येशूंची
छाया व जे तारण येशू घेऊन आले, �यां चा समावेश आहे - लू क 4:17-21; 24:25-27,45-47; योहान 5:39,46; इब्री 8:5; 10:1.
*
1:11 - जु�या करारातील सं दे�ट्यां त येशूंचा आ�मा होता, आ��याने जसे प्रकाशन �दले, ते (�यां ना) पू णर् समजत नसतां ही �यां नी
भ�व�यवाणीचे श�द �लहू न ठे वले. मग पुढे �यां नी जे काही �ल�हले होते, �या�वषयीची बारीक तपासणी व स�व�तर शोध कर�याचा
व ते समज�याचा प्रय�न देखील केला. �प्रयां नों, एका गो�ीकडे ल� द्या, �ख्र�त या दु�नयेत ये�यापू वीर्ही (च) �यां चा आ�मा या
पृ�वी�या पाठ�वर वावरत होताच. आ��याने येशूं�या दु:खा�वषयी व म�हमे�वषयी आधीच अं दाज (भ�व�य) देऊन ठे �वलेला होता उदा - तुल �तो 22:1-21 यां त दु:खसहनासं बंधी वचने ं 22-31 यां त म�हमे�वषयी तेच स�य- यश अ�या. 53, वचने ं 1-9 यां त दु:ख
पीडा व वचने ं 10-12 यां त गौरव यश 52:13-15यां त दु:ख व गौरव दो�हीं आढळतात व गौरवा�वषयी अ�या. 54 वाचा.
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शोध केला, क� मशीहां चा आ�मा जो �यां �याम�ये होता व पू वीर्पासू नच �ख्र�तां �या दुःखा�वषयीची व �यानं तर येणा�या म�हमेची
12 *
सं दे�ट्यां वर ही गो� प्रगट (ठाऊक) केलेली होती, क� ते
सा� देत असे, तो कोण�या व कशा समयां कडे इशारा करत होता.
�यां �या (�वतःची) न�हे, परं त ु तुम�या सेवेसाठ�च या गो�ी सां गीत असत, �याच गो�ींची खबरबात आ�ा, तु�हां ला �यां �यापासू न
(कडू न) �मळाली �याने �वगार्तून पाठ�वले�या प�वत्र आ��या�या साहा�याने तु�हां सवार्ंना आनं दाची खबर ऐक�वली (कळ�वली).
*
13 *
*
या�तव आपली मने ं , कायर् कर�याकिरता तयार ठे वून
�वगर्दूत देखील या गो�ी ल�पू वर्क �याहाळ�याची इ�छा बाळगतात.
*
*
14
सचेत-सतकर् राहू न येशू �ख्र�तां �या पु�हा होणा�या आगमन-समयी, �मळणा�या कृपेप्रत पू णर् आशा बाळगा . आप�या
*
*
अ�ाना�या (समज नसणे) समयी असले�या जु�या लालसां ची (चाह) आवड ठे वूं नका , अथार्त आ�ा न पाळणा�या मुलां सारखे
* 15 *
*
पण तु�हां ला बोल�वणारा (पाचारण) जसा प�वत्र आहे, तसेच तु�ही सवर् आचरणात (वतर्न) सुद्धा प�वत्र �हा .
होऊ नका .
16
17
*
�ल�हलेले आहे क�, 'प�वत्र (येशूंसारखे) �हा, कारण मी प�वत्र आहे.' कारण तु�ही हे ‘बापा-�प�या ’ �हणू न �या�याशी प्राथर्ना
*
(हाक) किरता जो कोण�याही प�पातां वां चून (�न�प�पाती ) हरेक मनु�याचे कायर् पाहू न �यानुसार �याय किरतो, �हणू न तुम�या
*
*
18
परदेशी अस�याचा काळ (वेळ) तु�ही परमे�रा�या भयां त �य�तत (वागणे) करा. कारण तु�हां ला ठाऊक आहे, क� तुमची
28
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*

1:12 - परमे�राने सं दे�ट्यां वर ही गो� प्रगट केली होती क� �याचे श�द (भ�व�यवाणी) नं तर पुढे, पू णर्�वास येतील, आ�ण हे
सुद्धा सं दे�ट्यां ना सां �गतले क� याद्वारे ते, पुढ�या �पढीची सेवा करीत आहेत. जुना करार �ख्र�ती �व�ासींना �नदेर्श दे�यासाठ�चा
आहे - रोम 15:4; 1 किरं 10:11.आज जी येशूवातार् प्रचारक गाजवीत आहेत, �त�या�वषयीच सं दे�ट्यां नी सां �गतले होते - अथार्त,
मरण, पुनरु�थान व �ख्र�तां चा गौरव होऊन ते उंच केले जा�या�वषयीची. जो प�वत्र आ�मा �वगार्तून खाली दु�नयेत (पृ�वीवर)
पाठ�वला गेला होता, �यानेच प्रेिरत होऊन प्रचारकां नी सं देश द्यावा - योहान 14:16-17; लू क 24:49; प्रे�ष 1:4-5,8; 2:1-4.
*
“�वगर्दूत”- नोट्स - उ�प 16:7.असे वाटते क� �यां ना समजत नाही क� परमे�र �ख्र�तां द्वारे व �यां �या आ��याद्वारे �व�ासीं�या
मु��तसाठ� काय-काय करतो आहे! परमे�र आ�ा �यां ना �शकवीत आहे - इ�फ 3:10.परमे�राचे गू ढ इतके थोर व मह�वाचे आहे
क� �वगर्दूत ल�पू वर्क ते �याहाळ�याची व सवर् काही जाणू न घे�याची तीव्र इ�छा बाळगतात.
*
1:13 - �वगर्दूत तारणाची ही महान-येशूवातार् ऐकावयास उ�सुक आहेत. मग आपण �यां ना ही येशूवातार् �दलेली आहे �या�वषयी
अ�धक जाणू न घे�याची लालसा बाळगू नये काय? आप�यात नवीन मन आहे (देऊ केलेले) - रोम 12:2; इ�फ 4:23-24�हणू नच ते
नवे मन, आपण परमे�रा�या वचनां नी भरून टाकावे. �ख्र�ती जीवन खालील बाबींची मागणी करते: �वचार कर�याचे प्रय�न, मनन�चं तन - अ�ययन आ�ण परमे�राने जे आधीच प्रगट केले आहे �याचा ल�पू वर्क अ�यास करून ते नीटसे समजू न घेणे - तुल �तो
1:2; 119:26-27,34,73; इ�फ 1:18; 3:18; �फ�ल 1:2-10; कल 1:9.
*
“मने”ं - लां बसे व�त्र कमरेत गुंडाळणे यां वरून श�दश: असाच सं केत होतो क� कृतीसाठ� तयारी चाललेली आहे. �व�ासींनी
मान�सक �क्रयेसाठ� तयार राहावयाचे आहे.
*
“सचेत-सतकर्”- अलं कािरक - ग्रीक श�दाचा अथर्: 'आ�म�नयं त्रण - आ�मसं यम,' �कंवा 'शां त-�ववेक�,'- 'कृपेप्रत'- परमे�राने
आधीच �व�ासींना ती �दलेली आहे, परं त,ु अजू नही अ�धक प्रमाणां त येणे बाक� आहे - वचन 4; इ�फ 2:7.अशी आशा असणे जी
हरेक त्रास, दु:ख, छळ आनं दाने सहन कर�यास समथर् असते, पारख होतां ना सुद्धा जी खुश असते.
*
“�ख्र�तां �या...बाळगा”- वचन 7; म� 24:30; तीताला 2:13; इब्री 9:28.
*
“अ�ाना�या”- योहान 15:21; प्रे�ष 3:17; 17:30; 1 किरं 15:34; इ�फ 4:18; 1 तीम 1:13.
*
“लालसां ची...नका”- �कंवा “दु�ाईपू णर् अ�भलाषा”- म� 15:19; रोम 1:24; 8:5; इ�फ 2:1-3; उ�प 8:21.
*
1:14 “आ�ा...नका”- वचन 2. परमे�राला तेच हवे आहे - वचन 2; रोम 6:17-18; 2 किरं 2:9; 2 थे�स 2:8.
*
1:15-16 - लेवी 20:7; यश 6:3; योहान 17:17-19; रोम 6:19,22; 2 किरं 7:1; इ�फ 4:24; इब्री 12:10,14.प्र�येक �व�ासीचा हेतू
असाच असावा.
*
“तु�ही...�हा”- आपले जीवन दु�नयावी व प�वत्र (प�वत्र-अप�वत्र) असे �वभागू नये. येशूं�या �व�ासींचे सबं ध जीवनपयर्ंतचे
(आमरण) वतर्न प�वत्र असावे, हीच गं भीर अपे�ा आहे.
*
1:17 “बापा-�प�या”- नोट्स - म� 5:16.
*
“�न�प�पाती”- रोम 12:11; इ�फ 6:9; कल 3:25.
*
“परदेशी...काळ”- वचन 1. ग्रीक श�द - �वदेशी जे आप�या �वत:�या घरां पासू न देशापासू न दू र इतरत्र राहतात.
*
“परमे�रा�या भयां त”- नोट्स - 2:17; उ�प 20:11; ईयोब 28:28; �तो 34:11-14; 86:11; 90:7-11; 111:10; नी�त 1:7; प्रकटी
14:7; 15:4; 19:5.एका स�य परमे�राचा प�वत्र भय व आदराने, भयच�कत करणारा भ�ाट स�मान, परमे�राचा �वरोध �कंवा

4

*

�नरथर्क वागणू क (आचरण-वतर्न), जी पू वर्जां पासू न चालत आलेली आहे, �यां पासू न तुमची आजादी (�वातं �य), चां दी, सोने �कंवा
19 *
*
*
परं त ु �नदोर्ष व �न�कलं क कोंकरा अथार्त मशीहां �या र�ाने तु�हां ला
नाश (बबार्द) होणा�या व�तू ं नी झालेली नाहीये;
20 *
परमे�राचे �ान तर, दु�नये�या �न�मर्ती�या आधीपासू नच मा�हत झाले होते, पण आ�ा या शेवट�या
�मळालेली (झाली) आहे.
21
*
काळां त तुम�यासाठ� समोर प्रगट केलेले आहे. तु�ही �ख्र�तां द्वारे �या परमे�रावर भरं वंसा ठे वला आहे, �याने येशूंना मेले�यां तून
*
22 *
स�ेपणाचा (स�य) �वीकार करुन
�जवं त केले व आदर �दला , �यामुळे तुमचा भरं वंसा व आशा परमे�रावर आहे (असावा).
तु�ही आपला आ�मा प�वत्र (शुद्ध) करून घेतला आहे, यासाठ� क� आपसां त तु�हां ला एकमेकां वर स�े (खरेखरु े) प्रेम किरता यावे
23
(श�य), आप�या सं पूणर् मनाने दुस�यां वर प्रेम करा. कारण तु�ही नाश होणा�या न�हे, तर नाश न होणा�या (अ�वनाशी)
*
24 *
कारण हरेक मनु�य गवतासारखा
बीजापासू न, परमे�रा�या �जवं त व सदैव �टकणा�या श�दां पासू न नवा ज�म प्रा� केला आहे.
42

44

45

47

48

50

�याचा अनादर हो�याचे भय राखणे - आतं िरक जीवना�या हृदय�थानी हाच प�वत्र भययु� आदर असतो. �यावां चून स�ेपणाचा धमर्
आप�यां त नसतो. हेच भय आपणास दु�ाईकर�यापासू न दू र ठे �वल, चां गले कर�याचा उ�साह देईल व जशी परमे�राची भ��
करावयास हवी (केली जाते) तशी कर�यां स मदतगार �सद्ध होईल. हेच प्रमुख कारण होय क� बायबलम�ये परमे�राचे आदरयु�
भय राख�याची आ�ा (हुकुम) फमार्�वलेली आहे - 2:17; प्रकटी 14:7.
*
1:18 “आजादी”- नोट्स �तो 78:35; म� 20:28.�नरथर्क वागणू क- अशा प्रकारचे जीवन हरेकाम�ये �ख्र�तां ची ओळख
हो�यापू वीर् होते, तसेच आ�ा देखील ही वागणू क व िरकामे ं कृ�य �या सवार्ं�यात आहे जे �ख्र�तां पासू न अद्याप दू र आहेत (बायबल
न समजणारे भलेही अशी �वचारधारा व समज ठे वत नसले तरी) - तुल उ�प 1:2; 2:11.दु�नयादारी�या �यथर्-पोकळ गो�ींनी भरलेले
असणे �हणजेच िरकामे असणे. आप�यां पैक� कोणी एखाद्याला हा िरकामपणा व �यथर्ता जाणवते काय? तर मग या प्रभु येशूंकडे
वळा, ते तुमचे जीवन, अथार्ने, हेतूने व आशेने पिरपू णर् करतील.
*
1:19 - येथे �याच मोल�वषयीचा उ�ेख आहे, जे परमे�राने यासाठ� चुकते केले क� आपण ‘�याचे’ लोक (प्रजा) �हावे - म�
20:28; 26:28; प्रे�ष 20:28; रोम 3:24-25.हे मू �य (�कंमत) श�दां पलीकडचे आहे. कारण ते अनाकलनीय री�तने बहुमू�य आहे.
*
“�न�कलं क”- 2:22; इब्री 4:15; 7:26; �नगर् 12:5; लेवी 1:3.प्रभु येशू �ख्र�तां �या सां डले�या - वा�हले�या र�ावां चून या दु�नयेत
कोणालाच कधीही ‘मु�ता’ श�य झाली नसती - इब्री 9:22.
*
“कोंकरा”- योहान 1:29.
*
1:20 - परमे�राचे ‘�ान’ या जगा�या रचनेपूवीर्पासू नच होते. मनु�य (मानवजाती) अपराधां त पड�याआधीच �याची
मानवजाती�या सुटकेची अथार्त परमे�री उद्धाराची योजना �बलकु ल तयारच होती, आ�ण येशू �ख्र�त, परमे�रा�या तारण-योजनेचा
'केंद्र�बं दू-हृदय�थान' - होते - तुल इ�फ 1:4; प्रे�ष 2:23.
*
1:21 “�ख्र�तां द्वारे”- पेत्र �प� व ठळकपणे येथे सां गतो क� फ� येशूद्वारेच मानवजाती, �जवं त परमे�रावर �व�ास ठे �व�यास
समथर् होते. �ख्र�तां वां चून लोक आ�ही �ख्र�तां वर �व�ास करतो असे बोलले तरी ते चुक��या धारणेत असू शकतो, कारण खरे
पाहाता, वा�त�वक ते येशूंना ओळखत नाहीत, �व�ास ठे वत नाहीत.
*
“�याने...�दला”- प्रे�ष 2:32-33; 3:13; योहान 17:1.परमे�राने येशूंना मेले�यां तून �जवं त उठ�व�यामुळेच आपण एका स�य
परमे�रावर �व�ास टाकणे श�य झाले. स��या परमे�रावर आपला �व�ास व आशा ही �न�वळ येशूं�या पुनरु�थानामुळे सहज
सं भव झाली, वचन 3.
*
1:22 - आपला आ�मा प�वत्र शुद्ध झाला आहे, मग �याचा एकमात्र (एकमेव) मागर् काय आहे? आपला आ�मा शुद्ध कर�याची
एकच पद्धत आहे, अथार्त बायबलम�ये परमे�राचा जो स�ेपणा दशर्�वला आहे, ते मानू न �या�वषयी परमे�राचे आ�ापालन करणे
होय - तुल रोम 6:17-19; योहान 8:31-32.या शुद्धीकरणाचा व प�वत्रीकरणाचा जो पिरणाम होतो (आहे) ते �हणजे 'स�े
(�ल�खत-प्रामा�णक) प्रेम.' जर प्रेम हृदयात नाही, इतर �व�ासींप्रत लगाव-चाहत नाही, �व�ासींसाठ� प्रेममय कळकळ नाही, तर प�े
समजू न �या क� तुमचा खरा खरा उद्धारही झाला नाहीये व स��या अथार्ने प�वत्रीकरण देखील झालेले नाहीच मुळ� - 1 योहान
3:14; योहान 13:31.�व�ासींप्रत, �व�ासींचे कसे प्रेम असावे �याकडे ल� द्या: प्रामा�णक, तीव्र कळकळ�चे व शुद्ध प्रेम.'
*
1:23 “नवा ज�म”- वचन 3; योहान 1:13. परमे�राचे वचन (श�द) अ�वनाशी बीज आहे. नवा ज�म मनु�यां �या हृदयात
पेरले�या, परमे�रा�या वचनां द्वारे होत असतो - याकोब 1:18.
*
1:24-25- यश 40:6-8.परमे�रावां चून मनु�य �वत: जे काही करतो, करू शकतो, �याचा काहीच अथर् नाही, सगळे �यथर् आहे,
कारण ते अ�थायी आहे. याउलट, परमे�राचा श�द (वचन) व �या वचनां द्वारे �यां नी नवीन ज�म �मळ�वला आहे, �यां चा तो �व�ास
�थायी आहे, कारण वचन सदाकाळ �टकणारे आहे - म� 24:35; 1 योहान 2:17.
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25
आहे व �याचे सवर् सौंदयर् गवता�या फु लासारखे आहे. गवत वाळून जाते व फूल गळून पडते, परं त ु प्रभू चे वचन (�याने �हटले�या
गो�ी) सवर्काळ राहील,आ�ण ही तीच आनं दाची खबर आहे, जी तु�हां स सां �गतली गेली होती.

2

1*

2
या�तवच हरेक प्रकारचे शत्रू�व, चलाखी, कपट, ईषार्, हेवादावा व बदनामी दू र (�यागू न) ठे वून, न�या ज�मले�या
*
*
बाळां सारखी , �नमर्ळ आ��मक दू धाची चाह (चाड-आवड) धरा, याकिरता क� �याद्वारे तु�ही मु��म�ये (येशूची समानता)
*
3*
4
वृद्धींगत (वाढत) होत जावे.. कारण तु�ही खरोखरीच येशूं�या कृपेची चव घेतलीच (चाखली) आहे. लोकां नी �या येशूंना
*
�नरुपयोगी व कु चकामी समजले होते; पण �यां ना सवर्श्रे� आदरा�न�म� �नवडलेले होते, �याच येशूंजवळ तु�ही आला आहा. होय,
*
5
*
*
तेच येशू जे परमे�रा�या भवनाचा �जवं त धोंडा (मु�य दगड) आहेत. तु�ही देखील �वतः �जवं त धोंड्यां सारखे आ��मक घर
*
*
होऊन जातां , �याद्वारे तु�ही पुरो�हतां चा प�वत्र समू ह (समुदाय) होत जातां , यासाठ� क� तु�ही अशी आ��मक अपर्णें आणावी जी
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*

2:1 - इ�फ 4:25,29,31; कल 3:5-10.या सवर् गो�ी जु�या �वभावा�या आहेत, �हणू नच एका �व�ासी�या जीवनात यां चे
कोणतेही �थान असता कामा नये - गल 5:19-21.
*
2:2 “नवीन ज�मले�या बाळां सारखी”- कदा�चत असे बोलतां ना पेत्रा�या मनां त न�याने �व�ासी झाले�या लोकां चा �वचार
असावा. तसे न�हते तर, कदा�चत तो जु�या �व�ासींवर रागे ं भरीत असावा, �यां ची �ख्र�ती जीवनां त हळूहळू प्रग�त होत आहे
�हणू न तो दु:खी झाला असावा - तुल 1 किरं 3:1-2; इब्री 5:11-14.�कंवा �याला असे �हणावयाचे (अथर्) आहे क� आता आपण
सगळे जण आ��मक बाळां सारखे आहोत, तुलना�मक री�तने प्रौढाव�था, आपण येशूं�या �द्वतीय आगमनानं तर गाठू. �या�वषयी तुल
म� 18:3. बाळां सार�या बालपणा�या तीन गुणां चा तो उ�ेख करतो जे आप�याम�ये नेहमी असावे: 1. आतं िरक पोषणाची तीव्र
इ�छा. 2. �नरागसता (अबोध) व अजाणतेपणा. 3. परमे�रावर अवलं बून राह�याची लालसा. आतं िरक गो�ीं�वषयी भू क-तहान
नसणे �हणजे परमे�रा�या वचनां ची अ�भलाषा (इ�छा) नसणे. �प्रयानों, एखाद्याम�ये आतं िरक जीवनाची ओढ नसणे हे �या�यात
आ��मक जीवन नस�याचे खात्रीदायक कारण नाहीये काय?
*
“�नमर्ळ ....चाह”- ग्रीक श�दाचा अनुवाद 'शुद्ध' �हणजे एकतर �नभेर्ळ (�मलावटीवां चून) �कंवा दू ध न देता फसवे�गरी करणे.
आप�याला जे दू ध हवे आहे, ते �हणजे परमे�रा�या वचनां ची �शकवण होय, तीच आपली प्राथ�मक गरज होय - जु�या व नवीन
दो�हीं �व�ासींना अशीच भू क-तहान असावी - �तो 119:40,131.
*
“वृद्धींगत”- इ�फ 4:13-15.
*
2:3 - �तो 34:8.
*
2:4 “�नरुपयोगी”- म� 21:42; माकर् 8:31; 9:12; लू क 17:25; योहान 1:11; प्रे�ष 4:11.
*
“�जवं त धोंडा”- अथार्त प्रभु येशू मशीहा. �व�ासी �न�जर्व मुतीर्कडे जात नाहीत पण, ते एका �जवं त �य��कडे जातात.
*
2:5 “�जवं त धोंड्यां सारखे”- येशूंकडे जे �वत: �जवं त धोंडा आहेत, जो कोणी येतो, तो देखील �जवं त धोंडा होऊन जातो, कारण
हा �जवं त धोंडा 'जीवन-देणारा-धोंडा' सुद्धा आहे - 1 किरं 15:45.
*
“आ��मक घर”- इ�फ 2:19-22; इब्री 3:6; 1 किरं 3:9.परमे�र एक �न�णात कारा�गर व वा�तुशा�त्र� आ�ण बां धकाम करणारा
आहे. �याने �याचे घर सु�नयो�जत पद्धतीने अचू किर�या बां धले आहे, या�वषयी शं भर ट�े गॅरंटी (शा�ती) ठे वा. �याला ठाऊक आहे
प्र�येक दगड कसा आहे व �याची जागा कोठे आहे, �या दगडाने कोठे �फट �हावे; �याने काही समयानं तर काही दगड फोडू न
काढू न �यां �याजागी दुसरी बसवावी असे कधीही होणे नाहीच. खात्रीने तो असा परमे�र नाही, जो एका हाताने बाहेर काढतो व
दुस�या हाताने बां धीत जातो - पाहा - नोट्स - इ�फ 2:21.
*
“पुरो�हतां चा”- सगळे �व�ासी घरा�या �वरूपात केवळ बां धलेच जात नाहीत, तर ते सवर् जण परमे�रा�या घराची सेवा
कर�यासाठ�चे पुरो�हत सुद्धा आहेत - वचन 9; प्रकटी 1:6; इब्री 10:19-22.नवीन करारात �व�ासींमधू न �नवडलेले वेगळे
याजकपण असा काहीही प्रकार नाहीये. एकूणएक �व�ासी पुरो�हत आहे; ही गो� अ�यं त ल�णीय व मह�वाची वा�त�वकता आहे
क� नवीन करारात कोणताही (�य��गत) �श�य �कंवा येशूंचा प्रेिरत याजक �हण�वला जात नाही. �या लोकां ना �ख्र�तां नी चचर्साठ�
पुढारी हो�यासाठ� �दले, �या कोणालाच पुरो�हताचे पद �दलेले न�हते, या गो�ीकडे �वशेष ल� द्या - इ�फ 4:11; 1 किरं 12:28.
*
“आ��मक अपर्ण”ें - रोम 12:1; इब्री 13:15-16.याजकां कडे परमे�राला अपर्ण कर�यासाठ� काहीतरी असणे आव�यक आहे.
�व�ासी �वत:च एक 'याजक' �हणू न आप�या �वत:चे �वअपर्ण �याचे आभार प्रदशर्न �तु�त, प्रेमपू णर् री�तने केलेले सेवाकायर् व

6

6*

येशू मशीहां �या नां मात (ने) परमे�रास �वीकार �हावी. �हणू न बायबलमधेही �ल�हलेले आहेः 'मी सीयोनां त पाया घाल�यासाठ�
*
�नवडलेला व बहुमू�य धोंडा (कोनशीला) बस�वतो आ�ण जो कोणी �या�यावर �व�ास ठे वेल, तो कशा प्रकारेही ल��जतफ��जत
7
*
होणार नाही.' �हणू न तु�ही जे �व�ास करणारे आहा, �या तुम�यासाठ� ते मू �यवान आहेत. जे लोक आ�ा पाळत नाहीत,
*
�यां �यासाठ� जो धोंडा राज�म�त्रींनी �नकामी (�नरुपयोगी) �सद्ध केला व बेकार ठर�वला होता, तोच 'पाया घाल�यासाठ�चा
8*
परं त ु जे स�ेपणा मा�य करत नाहीत, �यां नी स�ेपणाचा अ�वीकार के�यामुळे ते
(कोन�शलेचा) धोंडा' झाला आहे.
*
9
*
*
*
ठे चाळ�यासाठ� नेमलेले सु�दा होतेच. पण तु�ही मात्र एक �नवडलेला वं श, राजघरा�याचे पुरो�हत , प�वत्र रा�ट्र व परमे�राचे
*
*
लोक आहा, �हणू न आता �याने तु�हां ला अं धारातू न आप�या उ�कृ�-अद्भुत रोशनीत (प्रकाश) �नमं त्रण �दले आहे, �याचे
ु य * (गुण�वशेष) तु�ही प्रगट करीत चला. 10 *पू वीर् तु�ही �याचे लोक न�हता ,पं रतु आता परमे�राची प्रजा आहा, तुम�यावर
चां ग�
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एकमेकां प्रत दयाळूपणाची भावना आपण परमे�रास अपर्ण करू शकतो, �कंबहुना, परमे�रास मनु�याकडू न हेच अपर्ण हवे आहे.
*
2:6 - वचन 4; यश 28:16; जख�या 1:4; इ�फ 2:20.
*
“बहुमू�य”- म� 3:17.पाहा क� मनु�याचे �वचार व परमे�राचे �वचार कसे असतात. परमे�राचे �वचार, �वचार-शैली मानवी
�वचारां पे�ा अगदी आगळ�वेगळ� आहे. जी इमारत ते बां धत होते, �यासाठ� येशू �फट (यो�य-उपयोगी) नाहीत असा �या काळां तील
मनु�यां चा �वचार होता.
*
2:7 “मू �यवान”- 1:8. �ख्र�त मू �यवान केवळ �याच लोकां साठ� आहेत, जे �यां �यावर �व�ास ठे वतात. केवळ �व�ास ठे वणारा
�व�सनीयच �यां चे मोल ओळखतो. फ� तोच येशूंवर स�े प्रेम करतो.
*
“पाया घाल�यासाठ�चा”- �तो 118:22; म� 21:42; प्रे�ष 4:11.
*
2:8 - यश 8:14; रोम 9:33. �यां ना परमे�रा�या स�याची आ�ा पालन करून जगायचे नाहीये, ते स�यामुळेच ठे चाळतील, स�य न
�वीकार�यामुळे ते धो�यात राहातील व परमे�राचे स�य �हणजे 'येशूच' होत - लू क 2:34.जे येशूंना म�हमा देतील, प्रेम करतील.
�यां ना येशू हवे आहेत, अशां ना परमे�र उंच करील व �यां ना येशू नको आहेत, ते खाली पडतील, अडखळतील.
*
“ठे चाळ�यासाठ�”- येथे पेत्र मु�य�वेकरून यहू दी लोकां नी, येशूंना जो नकार (अमा�य) �दला �या�वषयी कदा�चत बोलतो आहे.
प्रे�षत पौल व येशूंनी परमे�राचे वचन �शक�व�यासाठ� �तोत्रसं �हता व यशया यां तील वचनां चा उ�ेख केला - या �वषयावर पाहा,
रोम अ�या. 9-11 व नोट्स �वशेषत: रोम 9:14-24,30-33; 11:7-12,22-32.
*
2:9 “�नवडलेला”- इ�फ 1:4,11; योहान 15:16.
*
“राजघरा�याचे पुरो�हत”- वचन 5. याचा अथर् श�यतोवर असा असावा: राजाचे याजक व राजा�या सेवेसाठ� नेमलेले (सम�पर्त)
�कंवा 'एक याजक समाज' जो राजाचे रा�य �था�पतो (तयार करतो) - प्रकटी 5:10,एक असा याजक-समुदाय, जो राजकु मार देखील
आहे �कंवा �त�ही आहेत.
*
“प�वत्र रा�ट्र”- एक असे रा�ट्र जे पृ�वीवरील सवर् इतर रा�ट्रां हून वेगळे राखू न ठे व�यात आले व परमे�राकरता प�वत्र सम�पर्त
केलेले होते - तुल, �नगर् 19:5-6; योहान 17:6.ल� द्या, पेत्र येथे चचर्ला सं बोधू न नवीन इ�त्राएल अथवा आ��मक इ�त्राएल असे
बोलत नाहीये. तो यहू दी �व�ासींना हे पत्र �ल�हतो आहे. फ� �यां नाच (यहू दी �व�ासी), इतर यहू दी लोकां साठ� न�हे (इ�त्राएल
रा�ट्र), �यां नी �ख्र�तां ना रद्द व अमा�य केले होते. येशूंचा �तर�कार न करता, �या यहू द्यां नी (इ�त्राएलाने) �यां �यावर �व�ास
ठे �वला, नेम�या �याच यहू दी �व�ासींना �ल�हतो आहे, कारण तेच इ�त्राएलाचे स�े यहू दी मशीही आहेत. बरे, याकडे सुद्धा ल� द्या
क�, �याला असेही �हणावयाचे नाहीये क� जु�या इ�त्राएली रा�ट्रासं बंधी परमे�र उदासीन आहे वा �याचे �यां �याशी काही देणघ
े ेणे
नाहीये - तुल प्रे�ष 1:6-7.नवीन कराराचा कोणताही लेखक चचर्ला, नवीन इ�त्राएल �हणू न सं बो�धत नाही, मग �यां नी �हटले नाही,
तर आपण देखील �हणू नये. अ�यजातींचे �व�ासी, इ�त्राएल वं शात कलम (भरती) केले गेले आहेत - रोम अ�याय 11; इ�फ
2:11-19.
*
“परमे�राचे लोक”- ग्रीक श�दाचे अनेक अनुवाद येथे पाहाता येतात - सुर��त ठे वणे वा प्रा� करणे वा �वत:�या मालक�चे
असणे.
*
“उ�कृ�...रोशनीत”- प्रे�ष 26:18; 2 किरं 4:6; इ�फ 5:8; कल 1:13; 1 योहान 1:5-7.
*
ु पणा, अ�यु�कृ� �हणजे सवर् असे सद्गुण जे �तुतीस पात्र असतात - पाहा, �फ�ल
“चां ग�ु य”- ग्रीक श�द - उ� मू �याचे, चां गल
4:8व 1:3,5,येथे ग्रीकम�ये हाच श�द आहे. हे प्र�येक �व�ासीचे कतर्�य व सुवणर्-सं धी आ�ण आशीवार्दाची गो� होय, आ�ा या
ु े/म�ये एका स�य परमे�रा�या म�हमेचा, चां ग�
ु याचा,
काळात, यहू दी ‘�ख्र�ती’ असो वा गैरयहू दी, सवार्ंनी या दु�नयेतील लोकां पढ
अ�त उ�मतेचा गजर (घोषणा) करून जगाला सां गावयाचे आहे, क� तो �कती थोर आहे, �याचा स�ेपणा लोकां समोर प्र�तुत

7

11

*

*

दया झाली न�हती परं त ु आता झाली आहे. अहो �प्रयां नों, तु�ही �वतःस परदेशीय समजू न दु�नये�या �या अनेक अ�भलाषा , �या
*
12 *
दुस�या (अ�यजाती)
आ��याशी झुंज (युद्ध) देत असतात �यां पासू न �वतःस राखा , असेच �नवेदन मी तु�हां स किरतो आहे.
*
लोकां �याम�ये तुमची वतर्णूक (आचरणशैली) चां गली असावी, ती अशासाठ� क� �या �या गो�ीं�वषयी, ते तु�हां स वाईट समजू न
ु े , भलेपणा�या कायार्ंमळ
ु े , कृपादृ�ी�या �दवशी * परमे�राची प्रशं सा करावी.
बदनाम किरतात,�यां नी तुम�या उ�म-कृ�यां मळ
13 *
येशूंखातर नागिरकां साठ� आखले�या (तयार) प्र�येक प्रबं धा�या (कायदा) आधीन असा. राजा�या आधीन यासाठ� कारण तो
14
सवार्ं�यावर शासन किरतो; अ�धका�यां �या आधीन कारण ते चुक�चे वतर्न करणा�यां ना �श�ा दे�यासाठ�, व चां ग�या (यो�य)
15
*
गो�ी करणा�यां चा स�मान कर�यासाठ� परमे�राद्वारे नेमलेले आहेत. परमे�राची इ�छा अशीच आहे क� तु�ही भलेपणाची कृ�ये ं
76
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(सादर) करावयाचा आहे, कारण हा प्र�येक �व�ासीचा �वशेषा�धकार आहे, जो परमे�रापासू न �दलेला आहे. �प्रयानों, आपला
म�हमा, आपली प्रशं सा न�हे, तर केवळ �याचे गौरव व �तु�त करणे एवढेच आपले कतर्�य व �वशेष अ�धकार आहे - तुल, �तो
40:10; 71:16; यश 42:12; 43:7; इ�फ 1:6,12,14.
*
2:10 - येशूंवर �व�ास ठे व�याआधी, हरेक यहू दी व गैरयहू दी या�या �वषयी खरे होते क�, �या समयी ते परमे�राचे आतं िरक
लोक (प्रजा) न�हते - होशेय 1:9-10; 2:23; रोम 9:24-26; इ�फ 2:11-12.अधां रात पडले�या लोकां ना रोशनीत आण�याचे कायर्
ु े करतो, �याची कृपा लोकां ना बोला�वते व ते प्रकाशाकडे येतात - तीताला 3:5.
परमे�र, केवळ कृपेमळ
*
2:11 “परदेशीय”- 1:17 - �हणजे असे लोक जे आ�ा �यां �या �वत:�या स��या घरां पासू न दू र राहात आहेत - अथार्त - �वगर्
*
“दु�नये�या...अ�भलाषा”- 1:14. या लालसा या जगा�या आहेत, �हणजे �यां चा सं बंध मनु�या�या अपराधमय �वभावाशी आहे;
परं त,ु दुसरीकडे �व�ासी �वगार्चे नागिरक (लोक) आहेत.
*
“झुंज”- वाईट गो�ींची अ�भलाषा �कंवा दु�ाई कर�याची लालसा. सैतान �व�ासींशी लढतां ना हीच ह�यारें वापरतो - इ�फ
6:11-12.दु� इ�छा एखाद्या धारदार तरवारीसार�या असतात, �या आपले आ��मक जीवन कापतात, घायाळ करून आतं िरक
जीवन पं ग ु व जखमी करतात; अनै�तकतेची लालसा जणू काही �वालामय बाणां सारखी �व�ासीं�या मनात घुसते, �शरून अशी
काही रूतू न बसते, �यामुळे आपले �वचार परमे�र व �या�या प�वत्रतेपासू न वळून दु�नयेकडे लागतात. �याप्रमाणे बं दूक��या
गो�या शरीराला घायाळ करतात, �याचप्रमाणे सैतान आपला आ�मा घायाळ करून इत�या जखमा करतो क� पीडा व दु:खसहन
ु े च सैतानाला आप�या हृदयात �थान तर देऊच नका, पण सावध राहू न �या�या
प्राणां �तक होते. या सवर् भीषण व गं भीर कारणां मळ
आहारी देखील जाऊच नका. दू र राह�याचा व �वत:स राख�याचा जो हुकुम आहे, याचा अथर् हाच क� परमे�रा�या दये-कृपेने
आपण सैतानापासू न दू र राहू न �वत:चे र�ण करू शकतो. कोण�याही कशाही प्रकार�या दु� कामनेपासू न शं भर ट�े लां ब राहाणे �प्रयां नों, आपले ल�य हेच असावे. कारण जर आपण वाईट-इ�छे ला आप�या मनात प्रवेश करू �दला, तर काही समयानं तर ती
तुम�यावर भारी पडे ल, तु�ही �तला परवानगी �दली �हणू न ती आणखी प्रबळ होईल. दुसरे �हणजे अशी इ�छा काढू न मना�या
बाहेर, फेक�याऐवजी तशाच अनेक अ�भलाषां ना अनुम�त देण,े तु�हां स सोपे वाटेल �हणजे एकदा प्रवेशाची परवानगी �दली, तर
झुंज देणे कठ�ण, पण �वागत करणे सहज वाटेल. वाईटां पासू न (इ�छा) दू र राहाणे हाच बुद्धीचा मागर् आहे, हाच मागर् परमे�र
आप�याला �शकवतो. हा मागर् �नवड�यासाठ� �व�ासीची �नवड व इ�छा गुंतलेली आहे, काय �नवडायचे काय नाही, ही �यां ची
मजीर् आहे - �प्रयां नों, �व�ासी बं धूभ�ग�ननों, सैताना�या दु� लालसां पासू न दू र राहू न �यां ना आप�या मनां त ये�याची परवानगी न
देऊन, �वत:ला राखू न ठे व�याची व परमे�राने �त�यावर मात कर�याचा जो मागर् �शक�वला आहे, �यावर चालत राहू न �ख्र�ती
जीवन जग�याची �नवड करा.
*
2:12 - पाहा, म� 5:16.
*
“चां गली”- ग्रीक श�दाचा अनुवाद - सवोर्�कृ�, प्रशं सनीय, तारीफ कर�यालायक�चे आदरा�मक, आकषर्क व चां गले - येशूंना
नाकारणा�यां ना, �व�ासींची बदनामी करणे खू प आवडते, जेथे �मळे ल, तेथे �यां ची चू क (कमजोरी) पकडणे, �यां वर बोट ठे वणे,
मग एक सं पली क� दुसरी खुरापत शोधू न काढणे हाच अ�व�ासींचा आवडता उद्योग होय. पण जर सकारा�मक �वचार केला, तर
हीच �नं दा आपणां स आणखी, उ�साहाने अ�धक उ�म री�तने कायर् कर�याचे उ�ेजन देते, ती बदनामी आप�या द्वारे �यां हून जा�त
उ�म कतर्बगारी घड�वते, �हणजे आप�याला उ�साही करते. हे �यां चे दु�कृ�य आप�या क�याणाचे �न�म� ठरते.
*
“कृपादृ�ी�या �दवशी”- याचा इशारा दोन बाबींकडे होऊ शकेल - आशीवार्दाचा हमखास समय अथवा परमे�रापासू न येणारा
�याय.
*
2:13-14 रोम 13:1-5.
*
2:15 “भलेपणाची कृ�ये”ं - बाचाबाची - फु कटची बडबड व वाद�ववाद जे करू (सा�य) शकत नाही, नेमक� �तच (हेतू पू णर्)

8

*

*

16 *

करून �याद्वारे बेअ�ल (बुद्धीहीन) लोकां �या अजाणपणा�या कायार्ंना आळा (बं द करा) घालावा.
�वतःस �वतं त्र (मोकळे )
17
*
समजा, परं त ु आपले हे �वातं �य दु�ाईसाठ� लपणघर (दडणे) करू नका व �वतःस परमे�राचे सेवक समजू न जगा. सवार्ंचा
*
* 18
*
आदर राखा, भाऊब�हणींवर प्रेम करा, परमे�राचे भय बाळगा व राजास स�मान द्या . हे सेवकां नो , सं पूणर् आदरासह आप�या
19
�वामीं�या आधीन असा, केवळ चां ग�या व नम्र �वामीं�याच न�हे, परं त ु �नदर्यी (क्रूर) �वामीं�या देखील. जर एखादा कोणी
*
20 *
परमे�राचे �मरण बाळगू न, अ�यायामुळे दुःख सहन करत असतो, तर ही मोठ्या प्रशं सेची बाब आहे. कारण जर तु�ही अपराध
करून ठोसे खा�े (हाणले गेला) आ�ण �यानं तर धीर धिरला, तर �यात कोणती मोठ� गो� आहे? परं त ु जर स�कमेर्ं (भलेपणाची
*
कृ�ये-ं कायर्) करून दुःख सहन किरता व तरीही धीर सोडत नाही , ते�हा अशा प्रकार�या तुम�या यो�य आचरणाद्वारे परमे�रास
21
*
आनं द होत असतो. अशाच जीवनासाठ� तु�ही बोला�वले देखील गेला आहा , कारण मशीहां नी सुद्धा दुःखे ं सोसू न (सहन)
* 22 *
येशूंनी, ना कोणता
तुम�यासाठ�, �कंबहुना तुम�यासमोर एक नमू ना ठे �वला (पुढे केला) आहे क� तु�ही �यां �यासारखेच �हावे .
23 *
�यां नी �शवी ऐकून �शवी �दली नाही व दुःख सहन
अपराध केला, ना �यां �या मुखां तून छळाचा कोणताही श�द (गो�) �नघाला.
करून कोणाला धमक� देखील �दली नाही, तर �यां नी �न�प�ावां चून �याय करणारा जो परमे�र, �या�या हवाली सवर् काही करुन
84

85

87

88

89

90

91

93

94

95

क�याणकृ�ये ं करू शकतात, सतोड उ�र दे�याचे कायर् करणारे श�त्र होय; �व�ासींच-े बदललेले व प�वत्र जीवन हाच
वाद�ववादां वरचा सोपा उपाय आहे.
*
“बेअ�ल”- रोम 1:21-22.
*
“बेअ�ल...कायार्ंना”- 1:14; 2 पेत्र 3:16.अ�ानामुळे व अजाण अस�यामुळे ते �ख्र�तां �वरुद्ध बोलतात. �याचे प�हले-प्रमुख कारण
हेच क� �यां ना �ख्र�तां �या सुवातेर्�वषयी व एका स�य परमे�रा�वषयी काहीही माहीत नसते (नाहीये) - योहान 15:21; इ�फ
4:17-18.
*
2:16 - पाहा, गल 5:13; रोम 6:15-18.
*
2:17 “सवार्ंचा”- श्रीमं त असो वा गरीब, उ�वं शीय अथवा हल�या जातीचा, �श�ीत आ�ण अं गठा-बहादुर. सवर् प्रकारचा जातीय
घमेड
ं रं ग-वं श यां �या श्रे��वाचा गवर् कसलीही भेदभाव कर�याची भावना �यागणे, अ�तशय आव�यक आहे. �व�ासींनी कोणाला
सुद्धा कमी-नीच �कंवा तु�छ समजू नये - तुल रोम 12:10; याकोब 2:1-4,9; 1 किरं 12:14-26; प्रे�ष 6:1.
*
“परमे�राचे भय बाळगा”- 1:17, जसा परमे�रावर प्रेम कर�याचा हुकुम सोडलेला (�दलेला) आहे, अगदी �याचप्रमाणे सवर्
�व�ासींना �नदेर्श �दलेला - हुकुम केलेला आहे क� �यां नी परमे�राचे भय बाळगावे. खरे �हटले तर, आदरयु� भय, स�मान व
भयच�कत करणारी भ�ाट भावना परमे�रावर�या प्रेमासह, हातां त-हात घालू न चालत असते; या दो�हीं भावना वेग�या के�या जाऊ
शकत नाहीत मुळ�. �ख्र�ती लोकां ना हा हुकुम केलेला आहे, �हणू न आप�याजवळ ही दो�हीं भाव-प्र�तकें (भावना) आहेत क� नाही,
याची खात्री करून घेणे आव�यक आहे आ�ण जर तसे नसेल, तर दावीदासारखी आपण सुद्धा प्राथर्ना करावी जशी �याने परमे�राचा
धावा करून केली होती - �तो 86:11.
*
“राजास स�मान द्या”- तुल रोम 13:1-7.
*
2:18 “सेवकां नो”- इ�फ 6:5-8; कल 3:22-24.
*
2:19 “प्रशं सेची बाब”- परमे�र �वत: अशा लोकां ची वाहवा करील व अशा लोकां ना यो�य प्र�तफळ (ब��स) देईल.
*
2:20 - तुल 4:15-16.
*
“तरीही...नाही”- �हणजे रागे ं न भरता, बदला (सू ड) न घेता धैयर् दाख�वणे, �हमं तीने तोंड देऊन ग�प राहाणे.
*
2:21 “बोला�वले...आहा”- �या वेळ� परमे�राने, आप�याला �याचे �वत:चे हमखास लोक �हणू न पाचारण केले (हाक मारली)
ु े झाले�या
�या वेळ� चां ग�या कायार्ंकरता दु:ख-सहन हा सुद्धा �या पाचारणाचा एक भाग आहे. प्रभु येशू �ख्र�त हे क�याणकृ�यां मळ
दु:खसहनाचा, मह�वपू णर् व ठळक नमू ना आहेत. जो आप�यासमोर एक आदशर् �हणू न ठे �वलेला आहे. जे चां गले �यावां चून येशूंनी
दुसरे काही केले न�हते, परं त,ु आप�या सवार्ंपे�ा प्रचं ड भ�म दु:ख �यां �या वां ट्याला आले.
*
“�यां �यासारखेच �हावे”- म� 4:19; 8:22; 16:24; 19:21; लू क 9:23; योहान 1:43; 10:4,27; 12:26; रोम 15:5; 1 किरं
11:1.�यां चा �वचार आहे व �यां ना वाटते क� ते येशूंवर �व�ास ठे वतात पर�तु �यां �यासारखे वागणार नाही, होणार नाही, असे
लोक �वत:ला फसवीत आहेत.
*
2:22 - यश 53:9; म� 27:23; योहान 8:46; 19:4; 2 किरं 5:21; इब्री 4:15; 7:26.
*
2:23 - यश 53:7; म� 26:63; 27:12-14; लू क 23:8-9.आपण येशूंसारखेच �हावे, तसेच वागावे, तसेच वावरावे. जो
�न�प�ावां चून �याय करतो (देतो) �या परमे�रा�या हाती सवर् सुपूदर् करावे, कारण तोच �या�य-�यायाधीश आहे.

9

24 *
*
टाकले.
आमचे गु�हे ं आप�या देही वां हूनते �वतःच क्रूसावर �खळले , �याअथीर् �यां नी क्रूसावर आमचे गु�हे ं ‘नेले’ �याअथीर्
*
आता आ�ही अपराधां पासू न (अनु�चत गो�ी) दू र जाऊन उ�म कृ�यां किरता जगावे; �यां ना घायाळ (ज�मी) के�यामुळे तु�ही बरे
*
25
*
ं रां प्रमाणे होता, पण आता मात्र
झाले आहा (व परमे�वराशी तुमचा सं बंध �था�पला गेला आहे). पू वीर् तु�ही भटकले�या मेढ
*
*
तुम�या प्राणां चा मेढ
ं पाळ व तुमचे सं र�ण (देखरेख-सां भाळ) करणा�याजवळ तु�ही परत आला (येऊन चुकला) आहा.
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1

*

हे प�नींनों, अशा री�तनेच तु�ही देखील आप�या पतींचा अ�धकार �वीकार करा , �यां चा देखील जे परमे�राचा �वीकार
2
*
*
कर�यास तयार नाहीयेत. तु�ही काही न बोल�यावां चून (न बोलतां ही) सुद्धा, तुमची आचरण शैली पाहू नच ते येशूंचा �वीकार
*
3
करणारे होतील. तु�ही �या बा� सौंदयार्संबंधी अ�धक �वचार करू नका, जी नाना प्रकारची केश-रचना (�टाइल),
4*
�कमती-महागडी आभू षणें व आकषर्क-सुंदर व�त्रां नी येत असते. शां त �वभावाचे एक आगळे च आं तिरक सौंदयर् आहे, जे
5*
परमे�रा�या दृ�ीने अ�यं त मोलवान आहे, तीच सुंदरता तुमची ओळख असावयास हवी. प्राचीन समयां त, परमे�रावर प्रेम
करणा�या ��त्रया अशाच री�तने आप�या �वतःस सजवीत असत. �या परमे�रावर भरं वसा ठे वून पती�या आधीनतेत सम�पर्त रहात
6
*
असत. उदाहरणासाठ� सारा�वषयी पाहा, अब्राहामाला ती ‘माझे �वामी’ असे सं बोधीत (बोलावीत) असे. पाहा, जर तु�ही सुद्धा
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*

2:24 - या वचनात अगदी अचू क सटीक व सवार्�धक �प�ीकरण देणारे �वधान आहे. बायबलमधील परमे�राचे वचन ठळकपणे
सां गते क� येशूंनी आपले (�व�ासींचे) �थान घेतले, अपराध आ�ही केले होते, पण येशू अपराध झाले व आम�या बदली (ऐवजी)
�यां नी अपराधी लोकां चे ते िरकामे �थान भरले, जेथे अपराधी �हणू न उभे राहणे परमे�री दृ�ीने अ�त आव�यक होते - पाहा, 3:18;
यश 53:5; म� 20:28; योहान 1:29; 10:11,14; रोम 3:25; 2 किरं 5:14,21; इब्री 9:28.�व�ासींनों, येथे �ख्र�तां �या दु:ख-छळां चा व
मरणाचा हेतू पाहा. तुल रोम 14:9; 2 किरं 5:15.
*
“क्रसावर...नेले”- रोम 6:10-14; गल 2:20; 5:24; कल 3:5.
*
“उ�म कृ�यां किरता”- रोम 6:18-19; 14:19,21; 2 किरं 5:21; इ�फ 4:24; �फ�ल 1:11; 1 तीम 6:11.
*
“नीटसे...झाला आहा”- यश 53:5.अपराध आपण केलेले (आपले) होते, जो दं ड यातना व �श�ा येशूंनी सहन केली, �या दु:ख
सहनामुळेच आपण मु� झालो.
*
2:25 “भटकले�या”- यश 53:6.
*
“मेढ
ं पाळ”- 5:4; योहान 10:1-8.
*
“सं र�ण करणा�याजवळ”- प्रे�ष 20:28; �फ�ल 1:1व तीताला 1:7यां त चचर्चे वडील व पुढा�यां साठ� ‘हाच’ श�द उपयोगात
आणलेला आहे. येशू मु�य मेढ
ं पाळ आहेत, जसे �ख्र�त प्रमुख देखरेख, सं र�ण व सां भाळ करणारे आहेत, �यां �यासारखे एकमात्र
तेच आहेत, दुसरा नाहीच मुळ�.
*
3:1-2 “अ�धकार...करा”- इ�फ 5:22-24.
*
3:2 “आचरण शैली”- परमे�रा�या वचनानुसार - मु�य�वे येशूवातार्.
*
ु ार आचरण शैली पाहू न अ�व�ासी प�त येशूंसाठ� �मळवू न
“न ..पाहू नच”- जरी वाद आ�ण इतर गो�ी अस�या तरीही, वचनां नस
घेतले जातील. प�नीनों, उपदेश करत रा�हला तर प�त �ख्र�तां कडे ये�याऐवजी आणखी दू र जातील.
*
“�वीकार करणारे”- येशूंसाठ� �जं कले जातील - तुल 1 किरं 7:16.
*
ु े प�त �ख्र�तां कडे
3:4 - तुल यश 3:16-23; 1 तीम 2:9-10.केश-श्रृंगार, फॅ शन, आभू षणां चा वापर, आकषर्क व�त्रे ं या सवार्ंमळ
ु ार ‘परमे�र-�प्रय’
येणार नाही, परं त,ु �याऐवजी �तचे हृदय, सो�यावर न�हे, तर परमे�राने जे आचरण �नयम �दले आहेत, �यां नस
असणारे जीवन �य�तत करून आपले आं तिरक जीवन कृपामय केले, तर भरपू र आशा आहे. “आगळे च आतं िरक सौंदयर्” एक
असा पैलू आहे, जो बा� सुंदरतेहून �कतीतरी श्रे� आहे; ते असे सौंदयर् आहे, जे कधीही कोमेजणार आ�ण �फके पडणार नाही. तुल,
नी�त 31:10-31.जाग�तक चचर् व या दु�नये�या ��त्रयां नी जर अशा प्रकार�या आं तिरक सौंदयार्कडे गं भीरतेने ल� कें�द्रत केले, तर
ही दु�नया अ�धक उ�म होईल.
*
3:5-6 - प�वत्रता परमे�रावरची आशा आ�ण सम�पर्त (आधीन) आ�मा ही सगळ� सौंदयार्ची ल�णीय �च�हे ं आहेत, ही अशीच
सुंदरता सवर् �व�ासी ��त्रयां म�ये असावी अशी परमे�राची इ�छा आहे.
*
3:6 “सारा�वषयी”- उ�प 18:12.

10

*

7*

�त�याप्रमाणेच ते सगळे केले जे उ�चत आहे, व कोण�याच गो�ीने भयभीत होत नसाल तर (ते�हा) �त�याच क�या ठराल. �याच
*
*
प्रकारे अहो पतींनों, आप�या प�नींचा आदर करा. समज ठे वून �यां �याशी �यवहार (वतर्न) करा. ती कमजोर असू शकते, पण
तु�ही दोघे सुद्धा परमे�रा�या न�या जीवना�या वरदानात (कृपादान) समान-सोबती (जोडीदार) आहा. असे केले तर, तुम�या
* 8*
प्राथर्नां �या उ�रां त बाधा येणार नाही . सार (ममर्) हाच आहे क� तु�ही सग�यां नी एकमन, सां �वन (सहानुभूती) व प्रेमाने भरलेले,
9
दयाळू आ�ण नम्र असावयास हवे. दु�ाई�या बद�यां त दु�ाई व अपमानाबद्दल अपमान करुं नका, परं त ु याउलट आशीवार्द द्या
* 10 *
कारण जो कोणी आप�या �हताचा
कारण तुमचे पाचारण अशाच प्रकारचे आहे आ�ण ते�हाच तु�हां ला आशीवार्द �मळे ल .
�वचार करत असतो आ�ण चां गले �दवस पाह�याची कामना किरतो, �याने आपली जीभ दु�ाईपासू न (कपटी-वचन) व ओठ
11
ं ी) केली पा�हजे. �याने
लबाडीपासू न सतकर्तेने राखणे गरजेचे आहे. दु�ाईकडे वळून �याने �हत-कायेर्ं (भलेपणाची कृ�येच
12
दुस�यां बरोबर मेळाने (स�य) रहावयास हवे. �याचे कारण हेच आहे क� येशू मशीहां चे डोळे �मा झाले�या (केले�या) लोकां कडे
13 *
तु�ही जर,
व �यां चे कान �यां �या प्राथर्ना-�नवेदनां कडे लागलेले असतात, वाईट कृ�ये ं करणा�यां पासू न ते आपले मुख वळ�वतात.
यो�य-�या�य व �हतकायेर्ं (भलेपणाची) कर�याचा मनोमन-�नधार्र करून चुकला आहा, तर कोण तुमचे काही वाकडे ं (हा�न) करू
14 *
पण वा�त�वकता हीच आहे, क� जर तु�ही �या�य व उ�चत कायर् के�यामुळे त्रास सहन किरता, तर खात्रीने तु�हां ला
शकेल,
*
15
�याचे प्र�तफळ �मळे ल, �हणू न �भऊ नका व काळजी सुद्धा करू नका. याऐवजी येशूंना आप�या जीवनाचा �वामी समजू न
112

114

115

116

118

122

“क�या”- अब्राहम हा सवर् �व�ासींचा 'बाप' आहे - रोम 4:16.सारा ही सवर् �व�ासी ��त्रयां ची 'माय' आहे, फ� �याच ��त्रयां ची,

*

�या आपआप�या पतीं�या आधीन आहेत.
*
3:7 - इ�फ 5:25,28; कल 3:19.पेत्र �ख्र�ती पतींना सं बो�धत करतो आहे.
*
“समज”- पतींनी प�नींची सम�या जाणू न घेतली पा�हजे, �यां �या इ�छा, दुबर्लता ल�ात घेऊन जरी यां पक
ै � कोणतेही कारण
असले तरी समं जसपणे �यां नी, �यां चा आदर करावा, मान द्यावा.
*
“कमजोर”- �त्री शारीिरक री�या कमजोर असते, परं त,ु मान�सक री�तने नाही, �यां ची �वचार शैली वेगळ� आहे व भावना�मक
री�तने �यां ची बनावट �भ� प्रकारची आहे. �यां चे पद (पािरवािरक) थोडके कमी आहे, �हणू नच �यां च आहेत �यां नी पतीं�या
�वाधीन राहू न �यां ची आ�ा पाळायची आहे.
*
“प्राथर्नां �या...नाही”- �ववाहबद्ध जोड�यां ची जर अशी इ�छा असेल क� �यां नी केले�या प्राथर्नां चे उ�र परमे�र बापाकडू न �यां ना
�मळावे, तर एकमेकां शी ते कसे वागतात, जोडीदारां प्रत �यां चा सं बंध व �यवहार कसा आहे, या�वषयी �यां नी जागृत व सतकर्
असावयाचे आहे, न�हे राहायला हवेच; कारण परमे�र अशा प�त�या प्राथर्नेचे उ�र दे�यास नाकारेल, जो आप�या �त्रीशी (प�नी)
अ�यं त वाईट �यवहार-सं बंध ठे वतो. �याच प्रकारे जी प�नी आप�या पती�या �वाधीन राहू न, पू णर् समपर्णाने वागणे टाळते आ�ण
तसे करणे मा�य करत नाही, �त�या प्राथर्नेचे उ�र देणे देखील परमे�र बाप अमा�य करेल.
*
3:8-9 - रोम 12:9-17; इ�फ 4:2-3,32; �फ�ल 2:2-3; कल 3:12-14; लू क 6:28; योहान 13:34; 1 थे�स 5:15.
*
3:9 “आशीवार्द �मळे ल”- 1:3-5; गल 3:14; इ�फ 1:3.�व�ासींनो, परमे�राचे आशीवार्द जणू आप�यावर ओतलेच जातात, आ�ण
भ�व�यकाळ� येणारे जे आशीवार्द आपली वाट पाहात आहेत, �या पैलूकडे बारीक ल� कें�द्रत करा, परमे�रा�या दृ��कोनाचा
ु ार, दुस�यां चा
गं भीर �वचार केला नसेल, तर करा आ�ण �हणू नच ते आशीवार्द �मळ�व�यासाठ�, या दु�नयेत परमे�रा�या इ�छे नस
बदला (सू ड) घे�याचे सोडू न केवळ आशीवार्द दे�याचीच इ�छा मनी धरा (असू द्या), दुस�यां ना आशीवार्द द्या.
*
3:10-12 - �तो 34:12-16.वचन 8 व 9 म�ये, परमे�र जसे जीवन जग�याची आ�ा करतो, �याप्रमाणे जर आपण जीवन जगत
नसू ं , तर आप�याला चां गले (आशीवार्�दत) �दवस दाख�व�याऐवजी परमे�र वाईट �दवस दाखवू शकतो; इतकेच केवळ न�हे तर
तो �याचे कान देखील वळवेल व तुमची प्राथर्ना ऐकावयास कान बं द करेल, मग तुमची प्राथर्ना ऐकली जाणार नाही, परमे�र उ�र
देणार नाही.
*
3:13 - रोम 13:3.अ�व�ासी सुद्धा दयाळूपणाचे वतर्न ओळखतात, �याचे कौतुक करतात, करूणेचा भाव व �यवहार �यां ना
आवडतो, अशा प्रकार�या वतर्नशैलीची ते �तु�त-वाहवा करतात. �व�ासींनी शापाऐवजी आशीवार्द �दला, वाईटाऐवजी चां गले केले
हे अ�व�ासी, �याहाळ�त असतात, �हणू नच आपली जीवन-वतर्नशैली नीट राखू न ठे वा.
*
3:14 - आपण चां ग�या कायार्साठ� त्रास व छळ सहन करणे, ही या दु�नयेत आप�याबरोबर घडणारी सामा�य घटना आहे;
वारं वार �याची श�यता आहे - 2:19-20; 4:12-13. जर आप�याबरोबर असे घडत असेल, तर आपण येशूंचे ते स�य नेहमी
आठवणीत ठे वावे, जे �यां नी म� 5:10-12यां त सां �गतले होते.
*
“�भऊ नका”- यश 8:12;तुल म� 10:26,28,31; योहान 14:27.
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*

(जाणीवेने) �यां ची उपासना करा . जर कोणी तु�हां ला तुम�या उ�मेदी�वषयी (आशे�वषयी) �वचारले तर, अशा मनु�यास �यव��थत
*
16
समजावू न (�प�ीकरण) दे�यासाठ� नेहमी तयार असा. परं त,ु नीट समजव�याचे मह�वाचे कायर् देखील आदर, दीनता व शुद्ध
*
�ववेकां सह करा, यासाठ� क� जे लोक तुम�या �ख्र�ती वतर्न-शैलीची �खलाफत (�वरोध) किरतात, �यां ना तुम�यावर आरोप
*
17 *
आ�ण हो, जर परमे�रास असे होणे मं जूर (मा�य) असेल, तर आपण
ठे वतां ना ल�जेचा अनुभव (लाज वाटावीच) �हावाच.
18 *
कारण
चुक�चे कायर् करून दं ड भोग�याऐवजी, यो�य व बरोबर असलेले कायर् करून दुःख-�लेश सोसणेच सवोर्�म आहे.
*
*
*
े रून परमे�रा�वरुद्ध बं डाळ� करणा�यां चा व
�नदोर्षी येशू मशीहां नी देखील अपराधां खातर एकदां च दुःख सोसले. जेणक
*
*
परमे�राचा मेळ (समेट) श�य �हावा. �यां नी देहाम�ये मरण सहन तर केलेच , पण प�वत्र आ��याम�ये (द्वारे) �जवं त उठ�वले
* 19 **
*
* 20
�या वेळेस �यां नी �या�यक अटकेत बं द (डां बले�या) आ��यां ना आनं दाची खबरबात ऐक�वली . जे�हा नोहा जहाज
गेले .
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3:15 - “जीवनाचा...करा”- '�वामी' समजणे �हणजे परमे�राला प्रभु मानू न इतरां पासू न अगदी वेगळे �थान देण,े इतरां ना सं पूणर्त:
बाजू ला सारून केवळ �याचीच उपासना करणे, इतर सगळे लोक (दु�नया) एक�कडे व परमे�र-प्रभु एक�कडे असे. पाहा, आपण
�याची भ��-आराधना करतो, पू णर् जाणीव व अ��या �ववेकां सह, सं पूणर् समपर्ण व इ�छा बाळगू न, भारावले�या अं त:करणाने
�याचेच �मरण करणे, दं डवत घालणे, �प्रयकरां सारखे �या�या प्रेमात पडणे व �याची आ�ा पाळणे, अशीच अपे�ा परमे�र सवर्
�व�ासींतफेर् करतो.
*
“नेहमी तयार”- इ�फ 5:15-16.आधी �वत: प्र�येक �व�ासीने जाणू न-पारखू न �यावयाचे आहे क� तो का �व�ासी (झाला) आहे,
�ख्र�तां चे �व�ासी �हणू न, का �या�यासाठ� �वगार्त एक आशा आहे आ�ण मग जे�हा �याला नीटनीट उमगते, ते�हाच तो दुस�यां ना
�या�वषयी सां गू शकेल, �कंबहुना �याने येशूवातेर्साठ� �वत:स समथर् करून �यावे ते सुद्धा अगदी �प�पणे व प्रभावीिर�या. इतरां ना
पटवू न दे�या�या लायक�चे �वत:स करावे.
*
3:16 “�ववेकां सह”- प्रे�ष 23:1; 24:16; 2 किरं 1:12; 1 तीम 1:5,19; 3:9.
*
“ल�जेचा”- 2:15.
*
3:17 - पाहा, 2:20; 4:15-16.
*
3:18 - पाहा, 2:24
*
“एकदां च”- योहान 19:30; इब्री 9:25-28; 10:11.
*
“दु:ख”- 2:21; 4:1.
*
“परमे�रा�वरुद्ध बं डाळ�”- वाचं कहो, आपण �वभावाने नेमके हे असेच आहोत, रोम 1:29-32; 3:9-20,23.येशूंनी केले�या
दु:खसहनां चे कारण व हेतू पाहा, अपराधी लोकां साठ� केलेले हे ब�लदान यासाठ�च होते क� आप�या सवार्ंना येशूंनी �प�यापयर्ंत
�यावे (आणावे), तुल, इ�फ 2:13,18; इब्री 10:19-22; योहान 14:6.
*
“मरण .....केलेच”- म� 16:21; 27:50,58-60; माकर् 15:43-45; योहान 19:32-34; 1 किरं 15:3.
*
“आ��यां म�ये”- परमे�रा�या प�वत्र आ��यां म�ये - योहान 14:16-17; म� 3:16.
*
“�जवं त...गेले”- म� 28:6; रोम 1:4.
*
3:19-22 - हा भाग समज�यास कठ�ण व काहींसा अ�प� (धू सर) असा आहे. असे वाटते क� कधीतरी �यां चे मरण व
�वगार्रोहण यां दर�यान येशू कोठे तरी गेले व तुरुंगातील काही कैदी-आ��यां ना �यां नी काहीतरी (कशा�वषयी तरी घोषणा) सां �गतले.
पाहा, येथे पेत्र आप�याला या�वषयी सां गत नाहीये क� ‘आ�मे’ं �कंवा ‘तुरुंग’ �हणजे काय अथवा येशूंचा तेथे जा�याचा हेतू काय
होता. काही लोकां चा असा �वचार आहे क� पेत्राने जे काही सां �गतले, �याचा अथर् हा असावा: येशू मशीहां चा आ�मा नोहां त असणे,
�या समयी जे�हा तो �या�या काळ� (वेळ�) असले�या लोकां ना परमे�राचा सं देश देत असे, पण असा अथर् लावणे �हणजे वचन 19
�या श�दां कडे दुलर्� करणेच ठरेल.
*
3:19 - मरणां प�ात येशू �ख्र�त खरोखरीच कोठे गेले असावेत? �न��तच दु:खसहनासाठ� �ख्र�त नरकां त उतरले नाहीत. �यां ची
सगळ� पीडा-दं ड व दु:खसहन क्रूसावरच सं पलेले होते - योहान 19:30.परं त,ु असे वाटते क� येशू एका अदृ�य पिरसीमेत (�ेत्र)
गेले, जे मृतकां चे �ेत्र आहे, �यां स इब्री भाषेत ‘�शओल’ असे �हणतात - इ�फ 4:9; �तो 16:10.
*
“आ��यां ना”- पेत्र मनु�या�या आ��याकडे सं केत करत नाहीये, �हणू न जे लोक महाजलप्रलयाने मेले होते, हे तेच होते असा
�वचार कर�याचे काहीएक कारण नाहीये. बायबलम�ये श�द “आ�मे”ं हा कधी कधी एकतर दु�ा�मे ं नाहीतर देवदू त यां �यासाठ�ही
उ�ेखला जातो - म� 8:16; इब्री 1:14.
*
“आनं दाची...ऐक�वली”- परं त,ु पेत्राला असे �हणायचे नाही क� 'येशूवातार् ऐक�वली. पेत्राने 'केरू�सो' असा श�द वापरला,
*

12

*

बनवीत होता, ते�हा (�या समयी) परमे�र याच आ�ा मोडणा�यां ची प्र�त�ा करीत होता, यासाठ� क� �यां नी आपले मन-पिरवतर्न
*
* 21
करावे. परं त,ु असे झाले नाही आ�ण जलप्रलयानं तर फ� आठच लोक वां च�वले गेले . हा बा����याकडे केलेला इशारा आहे
*
*
(दशर्�वतो); जो �वतःच मु�� प्रा� कर�याचा सं केत प्रगट किरतो - हा बा���मा देहाची मलीनता (घाण) �व�छ करत नाही , परं त ु
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�यानुसार इं ग्रजीत ‘हेरा◌ॅ�ड’ असा अथर् होईल; �हणजे 'लवकरच काही घडणार आहे, अशी पू वर्सूचना देण.े '
*
3:20 “आ�ा मोडणा�यां ची”- हे स�य दो�हींसाठ� �हणजे देवदू त व जे लोक जे महाजलप्रलयापू वीर् होते - यहू दा 1:6-7; 2 पेत्र 2:4;
उ�प 6:2-7.
*
“आठ”- नोहा, �याची प�नी, �याचे तीन मुलगे व �यां �या बायका - उ�प 6:10; 7:1.
*
“वां च�वले गेले”- प�ह�या वा�याची तुलना पुढ�या वचनाशी करा. ल� द्या क� जलप्रलया�या पा�यामधू न जहाजाने जा�याद्वारे
�यां चा बचाव झाला, अगदी �याचप्रमाणे बा����या�या पा�यां त (म�ये) गे�यामुळे आ�ा �व�ासी वां च�वले जातात. अथार्त
पा�यां तून (जल) गे�यामुळे ते वां चले न�हतेच खरे, पण जलपोतां त (जहाज) �शरून गे�यामुळे (आं त असणे) महाजलप्रलया�या
प्रवाहां तून जाणा�या �या जहाजाद्वारे �यां चा नाश झाला नाही व ते मरणां पासू न वाचले. 'जहाजा�या आं त असणे' - अथार्त जणू काही
सं कटां तून व मरणां तून काढू न सुर��त �ठकाणी �यां ना पोचते कर�यास जहाजाने साहा�य केले, व महाजलापासू न होणा�या नाशां तून
सोडवू न घेलते.
*
3:21 “बा���मा”- नोट्स - म� 3:6,13-16; 28:19; माकर् 16:16; प्रे�ष 2:38.महाजलप्रलयाचे ‘जल’ हा पा�या�या बा����याकडे
इशारा (�चत्र) करतो. ग्रीक श�द 'तं तोतं त प्र�त�नधी�व' व याचा उपयोग अनेकवचनी �वरूपां त केलेला आहे - इब्री 9:24.�या प्रकारे
तं बूतील प�वत्र �थान हे �वगार्�या प�वत्र�थानाचे �चत्र होते, अगदी �या चप्रकारे जलप्रलयाचे जल हे सुद्धा “बा����याचे”तं तोतं त
प्र�त�नधी�व करणारे �चत्र होय. आता �प� कळते क� नोहा व �याचे कु टू ं ब सुर��त होते, पण जलां त रा�ह�यामुळे न�हे, तर
जहाजां त आ�यामुळे. जहाज ‘�ख्र�त येशूंचे प्र�तक’ (सं केत) आहेत - उ�प 7:24.जलां पासू न �यां ना वां च�वले गेले होते - वचन 20.
इब्री 11:7ठळकपणे, �प� करते क� ते सवर् जण �व�ासाद्वारे वाचले. तर मग, जर बा���मा हा जलप्रलया�या (महापू र) जला�या
अगदी अनुरूप आहे व जल-बा����याकडे इशारा करतो, तर बा����याची �वधी (धा�मर्क समारं भ) �वत:च (�वबळाने)
आप�याला कशी वाचवू शकेल? नोहा व �याचे कु टू ं ब जहाजां त होते व प्रलया�या पू रां �या जलाने �यां चे कोणतेही नुकसान
हो�यापासू न जहाजाने �यां ना वाच�वले, ते�हाच आपण �हणू शकतो (�वचार करणे) क� बा���मा कोणालाही वाचवू शकतो.
उद्धारासाठ� व नवजीवनासाठ� सवर्प्रथम आपण येशूं�या जलनौकेत �शरतो, आपले 'उद्धार जहाज' येशू आहेत, आ�ण येशूंवर�या
�व�ासामुळे आपण मु� झालो व नवीन जीवन �मळ�वले, तर �यानं तर आपण पा�या�या बा����यातू न जावयाचेच आहे. तुल, माकर्
16:16.जर येशूंम�ये आपण नाहीच �हणजे आपला उद्धार झाला नसेल, तर आपला बा���मा (जल) होऊच नये; कारण बा���मा तर,
येशूंचे मरण व पुनरु�थान यां चे केवळ �चत्र आहे, �याद्वारे आपण येशूंशी जुळलो व आपला बापाशी समेट झाला असे प्रगट होते.
बायबल मात्र या�वषयी अगदी अगदी �प� सां गते क� आपणां स काय (कसे वाचतो) वाच�वते: 1. परमे�र आप�याला �या�या
दयेद्वारे, �वत:च वाच�वतो - तीताला 3:4-5. 2. येशू आपणास उद्धार देतात - म� 1:21; रोम 5:9-10. 3. येशू �ख्र�तां चे र�
आप�याला वाच�वते - इ�फ 1:7. 4. येशू मशीहां चे ब�लदान आप�याला वाचवू न नवजीवन देते - इब्री 10:10,14. 5. �व�ासाद्वारे
अनुग्रहामुळे आपले तारण होते - इ�फ 2:8-9; प्रे�ष 16:31; रोम 3:22-25; योहान 5:24; इब्री 10:39. आनं दा�या वातेर्वर �व�ास
ठे �व�यामुळे आपण मु� (तारण) होतो - 1 किरं 15:1-4; प्रे�ष 10:44-47. पुढे पेत्र असे �हणतो क� आपण जी �जवं त आशा
ु े आप�याला �मळाली आहे, परमे�राने आप�याला नवीन ज�म देऊन ते प्रगट
बाळगतो, ती केवळ परमे�रा�या थोर कृपे-दयेमळ
केले आहे - 1:3.
*
“हा बा���मा...नाही”- पेत्र �प� करतो क� हा बा����याचा अथर् न�हेच मुळ�. 'देह' �कंवा 'शरीर' या ग्रीक श�दाचे अनेक अथर्
आहेत; �यां त मनु�याचे शरीर व मनु�या�या मनां त असलेला प�तत (अपराधी) �वभाव या दो�हींचा समोवश आहे. बा���मा या
दो�हींशी सं बं�धत (�यवहार करीत) नाही. �याचा सं बंध मनु�या�या आं तिरक �य��शी (मनु�य�व) आहे - अथार्त परमे�रासम�,
शुद्ध �ववेकाची एक �वनं ती'- हा बा����याचा खरा अथर् असू शकेल - तुलना इब्री 9:14;येथे �प� कळते क� मशीहां चे र� आपला
�ववेक शुद्ध करते. बा���मा - 'सावर्ज�नक व उघड घोषणा' आहे क� जे लोक तो घेतात, ते �प�पणे अं �गकार (घोषणा) करतात क�
यापुढे जशी परमे�राची इ�छा आहे �यानुसार आ�ही जीवन जगू . आपला �ववेक शां त (थं ड) ठे वणार (करणार) नाही, �ववेक
अप�वत्र करणार नाही व परमे�र बापास जसे �प्रय आहे, तसे आचरण करू. यहू दी लोकां ची सुंता जशी मु��त (तारीत) देत नाही,
तशीच बा����याची �वधी पू णर् केली, तरी �यामुळे उद्धार होत नाही - रोम 2:28-29.बा����याचा �यवहार व आचरणाचे मह�व
�याद्वारे �दसते, �याच प्रकारचे हृदय बाळगणे आव�यक आहे, अथार्त येशूं �ख्र�तां प्रत �व�ासाने आधीन (समपर्ण) असणे. ल� द्या
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22 *
परमे�रासम� जणू काही शुद्ध-�ववेकाची एक �वनं ती (अपील) आहे. येशू �ख्र�त मेले�यां तून �जवं त झा�यामुळे,
�वगार्त पोचू न
ते परमे�राबरोबर सं पूणर् अ�धकारां सह �वराजमान आहेत, �याच येशूं�या आधीन �वगर्दूत, अ�धकारी व ताकदी आहेत.

4

1*

यासाठ� जे�हा मशीहां नी देहाम�ये दुःख सहन केले तर तु�ही देखील हाच रवै�या (मनाची तयारी) जणू काही ह�यारासारखा
2
धारण करा अशासाठ�, क� जो देहाठायी दुःख सहन करतो तो अपराधां पासू न आजाद झाला आहे. �हणू न देहामधील ही उवर्िरत
ु प घालवा. 3 *कारण दु�नयेतील ज�गक वृ�ी�या
(बाक�ची) �जं दगी , मनु�यां �या अ�भलाषां ठायी न�हे, पण परमे�रा�या इ�छे नरू
*
लोकां ची शैली (�टाईल) जशी :कामुकता, दारू-�यसन, रं गेलपणा व दारूपाट्यार् आ�ण घृ�णत मू तीर्पूजा यां सवार्ंत तु�ही जो वेळ
4*
फु कट घाल�वला होता �ततकां च बहुत (पुरे) झाला आहे. या सवर् गो�ींत अ�व�वासींना याचेच आ�यर् वाटते, क� अशा घोर व
5
भारी दु�कृ�यां त आता तु�ही �यां ची साथ देत नाहीये, �हणू नच तर ते तुमची �नदां नाल�ती किरतात. पण येशू जे �जवं त आहेत व
ु े �या लोकां ना �यां �या कृ�यां चा (करणींचा) �हशेब द्यावा लागेल *. 6 *मेले�या
मेले�यां चा �याय करणार आहेत, �याच येशूंपढ
ु ार �हावा,
लोकां ना देखील येशू-वातार् (आनं दाची खबर) यासाठ�च ऐक�वली गेली होती, क� देहाठायी तर �यां चा �याय मनु�यां नस
147
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क� आपण, येशू मशीहां चे मेले�यां तून �जवं त उठणे झा�यामुळेच वाचलो (�वतं त्र) आहोत - तुल रोम 4:25.
*
3:22 - प्रे�ष 2:33; इ�फ 1:20-21; �फ�ल 2:9-11; इब्री 1:3.
*
4:1-2 - येशूंनी अपराधां पासू न आपली सुटका (मोकळे ) कर�यासाठ� दु:ख सहन केले - 2:24; 3:18. अपराधा�वरुद्ध�या झुंजीत
दु:ख असले तरी ते सहन कर�याची आपली इ�छा (तयारी) असावयास हवी. जर असा रवै�या ठे वला, तर खात्रीने ते आप�या
झुंजीत युद्ध-ह�यारां सारखे �सद्ध होईल. मशीहा अपराधां साठ� मेले, �हणू न �व�ासीने या गो�ीची समज व जाणीव ठे वावी क� तो
येशूंशी जोडलेला आहे, आ�ण हे स�य सुद्धा ओळखू न �यावे क� येशूंम�ये तो देखील अपराधां साठ� मेलाच आहे - रोम 6:5-13; कल
3:3. �ख्र�त येशूं�या दु:खसहना�या रोशनीत �व�ासींनी देखील अपराधां साठ� सं पूणर् री�तने �हणू न जावे व �यां पासू न �वत:ला
कायमचे बाजू ला सारावे. आप�या इ�छां �या पू �तर्साठ� न�हे, तर परमे�राची इ�छा पू णर् कर�या�या हेतूनेच आपण जगावयाचे आहे
- रोम 8:5,12; 12:1-2; कल 1:9; 4:12; 1 थे�स 4:3; इब्री 13:21.
*
4:3 - तुल, तीताला 3:3; 1 तीम 1:13; इ�फ 2:1-3; 1 किरं 6:11.पाहा, येशूंची वातार् लोकां �या अपराधां �या खोलीपयर्ंत
(अपराध-तळाशी) जाऊन �यां चे जीवन अनं तकाळासाठ� पार बदलू न टाकू शकते. ल�ात ठे वा क� मू तीर्पूजेचा धमर् व येथे व�णर्त
जीवनशैली, अथार्त - कामुकता, दारु-�यसन, रं गेलबाजी, दारूपाट्यार्, या सवर् हातां त हात घालू न मजेशीरपणे खेळत-बागडत सोबत
जातात.
*
“घृ�णत मू तीर्पूजा”- अनु 7:25; 12:31; 13:12-14; 17:2-5; 27:15; 29:17; 32:16.
*
4:4 - अशा सवर् �व�ासींचे जीवन �यां नी जुने जीवन �या�गले आहे, व जे आता येशूंचा रवै�या अं �ग ठे वून जगत आहेत व �यां चे
नवीन जीवन अजू नही जुनेच आहे (शैली), �यां �यासाठ� एक प्रकारे क्रोध (परमे�री) ठरतो. अधमार्चे (अनै�तक) जीवन
जगणा�यां साठ� ते अं �शक री�तने बदनामी, वाईट वागणू क, अ�याचार व �नं दानाल�तीचे कारण आहे - म� 12:36; प्रे�ष 10:43;
17:31; रोम 2:16; 14:12; 2 तीम 4:1; इब्री 4:13.
*
4:5 “�हशेब...लागेल”- रोम 14:12.
*
4:6 - हे वचन देखील समज�यास कठ�ण व अ�प� आहे. �याचा अथर् काहीसा असा असू शकतो. काही मेलेले लोक आहेत,
�यां ना �या वेळ� येशूवातार् सां �गतलेली होती, �या वेळ� ते या पृ�वीवर हयात (�जवं त) होते. मेले�यां ना सां �गतले�या मु��तवातेर्चा
व वतर्मानकाळ� आ�ा जे �जवं त आहेत, �यां ना आनं दाची खबरबात दे�याचा एकमेव हेतू सारखाच होता - अथार्त �यां ना आतं िरक
जीवन �मळावे आ�ण �यां नी परमे�रा�या इ�छे साठ� �जवं त राहावे (जगावे) - वचन 2. काहीं�या मते,ं ते मेले होते �हणू न �जवं तपणी
येशूवातार् ऐक�याची सं धी �यां ना लाभली न�हती, �हणू न �यां ना ती मरणानं तर ऐक�वली गेली. या अथार्चा (वचनाचा) सं बंध ते
3:9शी लवतात आ�ण असा �व�ास ठे वतात क� ‘आ�मे’ं �हणजे, जे लोक मरण पावले होते �यां चे आ�मे.ं तरीही अशी �शकवण,
बायबल�या कोण�याच पु�तकात आढळत नाही, �हणू न �यावर �व�ास ठे व�याची अ�जबात गरज नाही, कारण माणसा�या बुद्धीने
लावलेला हा अथर्, �या वचनां चा आहे जे अगोदरच कठ�ण व समजावयास अ�प� आहेत. जे परमे�राने प्रगट केले, प्रकाशनाद्वारे
�प� व ठळकपणे सां �गतले, ते आपण अनु 29:29वाचतो. दुस�या काही लोकां �या मते,ं ‘मेलेले’ �हणजे जे �यां �या 'अपराधां त मेले'
- इ�फ 2:10.परं त ु हा अथर्ही येथे खरा वाटत नाही.

14

7

*

*

परं त ु आ��यां त �यां नी परमे�रानुसार जगावे. सवर् काही लवकरच व अचानक सं पणार आहे, �हणू न समं जसपणाने प्राथर्नेत
8
*
*
रमलेले (आस�) असा. प्रेम असं �य गु�हे ं झाकून टाकते, या�तवच एकमेकां वर प्रेम करणे हीच सवर्श्रे� बाब ठरेल.
9*
10
*
एकमेकां चा पाहुणचार कु रकु र न किरता (�वनातक्रार) करा. �याला जे वरदान �मळाले आहे, �याने ते परमे�रा�या अनेक�वध
*
* 11
कृपेसह भ�या-शहा�या कारभा�यां प्रमाणे , एकमेकां �या सेवेप्री�यथर् . �याला �शक�व�याचे कायर् �मळाले आहे, �याने असे
*
बोलावे (�शकवणे) जणू काही परमे�रच �या�या मा�यमातू न बोलतो आहे. जर तु�हां ला दुस�याचे साहा�य कर�याची �मता
*
�मळाली आहे, तर परमे�रापासू न प्रा� होणा�या श�तीने इतरां ची मदत करा. असे केले तर येशू �ख्र�तां द्वारे, परमे�राला प्र�येक
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4:7 “लवकरच व अचानक”- रोम 13:12; 5:9; प्रकटी 1:3; याकोब 5:8; 2 पेत्र 3:8-9; म� 24:36,42.या युगा�या अं तसमयी
मोठ� सं कटे,ं परी�ा व �यापक प्रमाणां त फसवे�गरी, धोकेबाजी होईल - म� 24:4-14,21-25.खरे-स�े व दृढ असू न �ख्र�तां ना
�बलगू न ठामपणे उभे राह�यासाठ� प्राथर्नाही अ�या�धक मह�वाची व गं भीर बाब ठरेल. येथे नीट पाहा क� खरी-स�ी प्राथर्ना
कर�यासाठ� कोण�या दोन गुणां ची �नतां त गरज आहे - तुल, लू क 21:36; 22:40,46.
*
“समं जसपणाने”- ग्रीक अनुवादानुसार एक असे मन जे सश� �नरोगी व �व�थ आहे, जे अथर्हीन �वचार व �वकृत क�पनां पासू न
राखलेले, व दू र आहे, एक असे मन जे हरेक त�हेने तं दरू
ु �त व सुदढ
ृ आहे.
*
4:8 “प्रेम”- 1:22; योहान 13:34; 15:12,17; 1 योहान 3:11,18; 4:8.येथे पेत्र प्रेमासाठ� येणारा ‘परमे�री प्रेम’ या श�दाचा
उपयोग करतो - पाहा, 1 किरं 13:1.
*
“झाकून”- नीट समजू न घे�याचा प्रय�न करू या क�, याचा अथर् काय आहे आ�ण काय नाहीये. पेत्र चचर्मधील अनुशासना�वषयी
�हणजे एखाद्या �था�नक चचर्�वषयी सां गतो, जे अपराधां चा खुलासा करून, उघड करून, �नकाल लावू न �याचे समापन
कर�याऐवजी, अपराध झाकून ठे वते, �या�वषयी येथे बोलत नाहीये. तुल, म� 18:15-17; प्रे�ष 5:1-11; 1 किरं 5:1-5,12,13.पेत्र
येथे या गो�ीवर भर देतो आहे क� प्रेम वैय��क सं बंध कसे राखते व �यां त प्रेमाची भू �मका कशी/काय असते. पाहा, नी�त
10:12.इतरां चे अपराध खुले कर�याचे कायर् प्रेम करत नसते. प्रेम दुस�यां ना ला�जरवाणे कर�यात रस ठे वत नाही. आपसां तील
सं बंध राखतां ना एखाद्याची �नं दा-�नभर्�सना कर�याची इ�छा प्रेम ठे वत नाही. तशी वेळही आणत नाही. प्रेम, प्र�येकाला परमे�राकडे
वळ�व�याचे भरसक प्रय�न करत असते. हे सवर् कायर् करतां ना प्रेम सवार्◌े�म योगदान देते. खरे �हटले तर केवळ परमे�र
खरोखरीच अपराध झाकू शकतो, �हणू न प्रेम एखाद्यास परमे�रापयर्ंत आण�याचा भरसक प्रय�न करते. तुल, �तो 32:1-2; रोम
4:6-8; याकोब 5:20. येथे पेत्र कदा�चत �व�ासींना आठवण करून देतो आहे क� प्रेम �मा करेल व सतत करत राहील - 1 किरं
13:5; म� 18:21-22.कदा�चत पेत्राचा असा अथर् सुद्धा असू शकतो क� जर आप�यात प्रेम आहे, तर परमे�र आपलेही असं �य
(अग�णत) अपराध �मा करतो (झाकून देतो) - तुल, लू क 7:47-50.प्रेम जेथे कोठे आढळते, �याची ल�णें व �वभाव पेत्र खात्रीने
येथे सादर करतो. परमे�री प्रेम सवर्दा अपराध झाक�या�या मागार्�या शोधात असते, अथार्त तसे करताना प्रेम परमे�री प्रेमास
अनुकूल असलेला �या�य व प�वत्रतेचा मागर्च अनुसरते - तुल, उ�प 3:21; 9:21-23; प्रकटी 3:18-19.आ�ण होय, जे अपराध
एखाद्यासाठ� हा�नचे कारण ठरत असेल �कंवा सतत अपराध करत राह�यास प्रो�साहन देत असेल, अशा प्रकारचे अपराध प्रेम
कधी-कधीच झाकणार नाही हे नीट जाणू न �यावे. जे अपराध करतात �यां नी ते अपराध सोडू न, �यागू न द्यावेत अशा �थानापयर्ंत
आण�याचा प्रय�न प्रेम �चकाटीने व सतत करत असते - तुल, नी�त 28:13.स�े प्रेम अपराधासाठ� कदा�प, कशाही प्रकारे प्रो�साहन
देणार नाही.
*
4:9 - रोम 12:13; 16:23; इब्री 3:2; 3 योहान 8. प्रेम प्रगट कर�याचा हा एक ‘भाव’, एक पद्धत आहे.
*
4:10 “वरदान (कृपादान)”- रोम 12:6-8; 1 किरं 12:4-11; इ�फ 4:7-13.
*
“कारभा�यां प्रमाणे”- म� 24:45-47; 1 किरं 4:1-2.
*
“एकमेकां �या सेवेप्री�यथर्”- �यां �या ठायी प्रेम असते, ते परमे�राने �दलेली सगळ� �मता, यो�यता उपयोगी आणू न इतरां ची
मदत कर�यात रमलेले असतात, पण ते असे �वत:चा वैय��क �वकास, लाभ, पैसा �कंवा प्र�सद्धीसाठ� अ�जबात करत नसतात.
*
4:11 “बोलावे”- 'बायबल उपयोगात आणू न �भ� प्रकारे बोल�याची कोणतीही सेवा, असा सं केत आहे. �यां ना �शक�व�याची
सेवा �मळाली आहे, �यां नी पू णर्पणे भानां वर राहू न �ख्र�तां �या जागी आपण उभे आहोत, याची सतकर्ता बाळगू न �ख्र�तां चा प्र�त�नधी
व राजदू त या ना�याने आपले �थान �यावे, येशूंची प्र�त�ा राखू न सं पूणर् अ�धकाराने परमे�राचे वचन बोलावे वा �शकवावे.
*
“परमे�रापासू न...श�तीने”- आप�या वैय��क �वाभा�वक �मतेने व श��ने �शक�व�याचा, सेवा कर�याचा प्रय�न कर�याची
दाट सं भावना (श�यता) येथे आहे, पण �याचा काही लाभ नसणार आहे.
*

15

*

12

गो�ीत प्रशं सा व आदर �मळे ल . सवर् सवर् म�हमा (शान) व अ�धकार �याचाच आहे. होय, असेच �हावे. �प्रयानों, दुःखरूपी
*
अ�नी-परी�ा �यां मधू न तु�ही जातां (गुदरता) आहा, �यामुळे तुम�याबरोबर काहीतरी �व�चत्र गो�ी घडत आहेत, असे समजू न
*
13
*
आ�यर्च�कत होऊ नका. याऐवजी, तु�ही आनं �दत असावयास हवे, कारण या अवघड पिर��थतींतून गुदर�याने (मुळे) तु�ही
मशीहां बरोबर �यां �या दुःखाचे �ह�सेदार �हाल. नं तर मग, अ��या दु�नयेसमोर �यां चे आगळे वेगळे गौरव (म�हमा) प्रगट
*
14
झा�यावर तु�हां ला खू प खू प आनं द होईल. जर येशू मशीहां चे �हण�व�यामुळे (नां वामुळे) तु�हां ला ल��जत केले गेले तर खुश
*
*
15 *
एखादा खू नी, चोर, दु�ाईची कृ�ये ं
�हाल , कारण म�हमेचा आ�मा जो परमे�राचा आ�मा आहे तुम�यात राहतो (वसतो).
करणारा व दुस�यां �या कायार्ंत दखल देणारा (ढवळाढवळ) आहे, �हणू न तुम�यां तील एकानेही दुःख सहन करता कामा नये.
16
*
परं त ु जर कोणी (तो) मशीहां चा आहे �हणू न कशा प्रकारेही दुःख सहन करत असेल, तर �याने ल��जत होता कामा नये परं त ु
17
*
�याने �या�या ‘‘�ख्र�ती” या (येशूं�या) नां मामुळे परमे�राचा म�हमा करावा. पाहा, वेळ आ�यावर परमे�रा�या घरापासू नच
*
�यायाची (पुर�कार-�वतरण) सुरवात होईल. �हणू न जर असेच होणार असेल, तर �या लोकां चे होणार तरी काय �यां नी परमे�राची
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“परमे�राला...�मळे ल”- आप�या सेवेचा हेतू व �नशाणा हाच असाच असावा. प्र�येके सेवेचे ल�य हेच असावे. जे लोक

*

�वत:�या �य��गत म�हमेसाठ� (कदा�चत अजाणपणे) बोलतात, �शकवतात �कंवा सेवा करतात, ते परमे�राचा म�हमा चोरणारे
ठरतात, कारण असे लोक परमे�राचा गौरव, जो फ� �याचाच (नां वे) आहे, ते �वत: घेत आहेत, असे लोक परमे�राचा
नां वलौ�कक लुबाडणारे-लुटारू आहेत - तुल, म� 6:2,5; 1 किरं 10:31.
*
“अ�नी-परी�ा”- येथे पेत्र जसे धातू ं अ�नीत जाळले जाऊन शुद्ध-चोखे होत असतात, �या प्र�क्रये�वषयी बोलतो आहे.
ु े आपण पारखले जातो व शुद्ध होत
मोह-परी�ा-पारख यां संबंधी �याला सां गावयाचे आहे - पाहा, 1:7; �तो 66:10.या अ�नीपरी�ेमळ
असतो.
*
4:12 “आ�यर्च�कत”- �ख्र�त व �यां �या प्रे�षतां नी वारं वार चेतावनी �दली होती क� सं कटे,ं सम�या, छळ, इ�या. सवर् सवर् येतील
(शकतील) - 2:20-21; 4:1; योहान 16:33; प्रे�ष 14:22; रोम 8:17; 2 तीम 3:12.
*
4:13 “आनं �दत”- म� 5:11-12; प्रे�ष 5:41; रोम 5:3; कल 1:24; याकोब 1:2.जे�हा कधी �व�ासी परी�ां ना तोंड देत असतो,
ते�हा ते�हा �याने काय करावे, या�वषयी हा परमे�राने आप�याला �दलेला नेहमीचा �नदेर्श आहे. या परी�ां प्रतचा आपला रवै�या
व आं तिरक दृ��कोन अ�या�धक मह�वाचा आहे. परी�ां चा सामना करतां ना, दु:ख सहन करतां ना, आपण कधी कधीच तक्रार व
कु रकु र करता कामा नये, आपण �नराश, �नरु�साह व लाचार-हताश होता कामा नये. परमे�रावरच सं पूणर् �व�ास ठे वा - समाधानी
असा, क� केवळ तोच सवोर्�म पद्धतीने आपले भले करणे हाताळू शकतो, फ� परमे�रालाच ठाऊक आहे क� आप�यासाठ� काय
सवोर्�कृ� व फायद्याचे आहे, या�तव रोम 8:28चे �मरण ठे वून सदैव आनं दातच म�न राहा. ल�ात असू द्या क� ही अ�नीमय सं कटें
(छळ) झेलणे, सहन करणे, �यां त �टकून आशावादी होणे, �हणजेच ख�या (स��या) अथार्ने मशीहां �या दु:खाचे भागीदार (भाग घेण)े
होणे होय *
“गौरव...झा�यावर”- 2 किरं 1:5; तीताला 2:13.�या समयी आप�याला, आप�या परी�ां साठ�ची दु:खां साठ�ंची व छळां साठ�ंची
ब��से ं (पुर�कार) �दली जातील - रोम 8:17-18; 2 किरं 4:17-18.
*
4:14 “खुश �हाल”- पाहा, लू क 6:22.हे फ� �याच अपमाना�वषयी स�य आहे, जे आपण मशीहां चे �हण�व�यामुळे सहन केले
(झेलणे) आहे, इतर कोण�याही अ�य कारणासाठ� न�हेच मुळ�.
*
“म�हमेचा आ�मा”- परमे�राचा आ�मा, �वगार्�या (�वगीर्क) म�हमेपासू न येतो आ�ण पु�हा �व�ासींना म�हमामय �वगार्कडे घेऊन
जातो. आ�ा तो �व�ासीं�यावर आहे - प्रे�ष 1:8; 1 योहान 2:20;व �व�ासी �या धीराने व खं बीरपणे सग�या छळां तून व
अपमानां तून जातात, आ�ण येशूं�या नां वाखातर ती छ�-छ�, थू -थू सहन करतात, हेच सबळ प्रमाण आहे क� परमे�रा�या म�हमेचा
आ�मा �यां �यावर आहे.
*
4:15-16 - पाहा, 2:19-20.
*
4:16 “ल��जत...नये”- तुल, प्रे�ष 5:41; इब्री 11:26.येशूंचे नां व घेत�यामुळे येशूं�या नां वाने सेवा के�यामुळे �कंवा �हण�वले
जा�याने, �ख्र�ती लोकां नी दु:ख सहन करावे कारण �या दु�नयेत आपण जगत आहोत, �तची पद्धत अशीच आहे - योहान 15:18-25;
16:1-4.हे जग �वत:�या इ�छे न,े �वत:�या �नवडीनुसारच अं धारां त आहे, �यामुळे ते आतं िरक प्रकाशाचा �तर�कार करते, अथार्त
या दु�नयावी लोकां ना आ��मक प्रकाशाची घृणा वाटते - योहान 3:19-20.
*
4:17 “घरापासू नच”- गल 6:10; इ�फ 2:19.
*
“�यायाची”- 1 किरं 11:31-32; 2 थे�स 1:5.परमे�राचा �व�ासींशी कडक �यवहार कर�याचा हेतू काय असेल? परमे�र केवळ
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*
18 *
ु ात
येशू-वातार् �वीकारलीच नाहीये ?
आ�ण �याअथीर् येशूं�या लोकां किरता, �यां �या �व�ासाखातर या दु�नयेचे जीवन सं प�
*
(सं पणे) आणू न, भ�व�यातील जीवनात दाखल होईपयर्ंत दुःखाची रास (बहुत पीडा) मां डलेलीच आहे , �याअथीर् येशू �ख्र�तां चा
*
19
�वीकार न करणारे भ�व�यकाळातील जीवनाचे दुःख (�याय) कसे सहन करू शकणार आहेत? �हणू न ते जे परमे�रा�या
ु ार दुःख सोसीत असतात, �यां नी सुद्धा शहाणपणाचे वतर्न (वागणू क शैली) करून *, �वतःस �व�सनीय रचनाकारा�या
इ�छे नस
*
सुपूदर् करून द्यावे .
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1 74

1 76

177

1 78
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1

*

तुम�या येथील वडील पुढा�यां प्रमाणेच मी देखील �ख्र�तां �या �पडे चा (दुःख) सा�ी रा�हलो आहे, व भ�व�यकाळ� येणा�या
*
2*
गौरवाच ◌ा सुद्धा भागीदार आहे; मी तुम�या चचर्मधील वडील-चचर्ला (पुढारी) �दलासा देऊ इ��छतो, क� तेथे जे परमे�राचे
179

180

181

�व�ासींना याच एका मु�य कारणाने वेगवेग�या त�हेने अनुशा�सत करतो, तो अशासाठ� क� दु�नयेत राहणा�या अ�व�ासींबरोबर
�व�ासींनी दोषी ठरू नये.
*
“�वीकारलीच नाहीये”- योहान 3:36; 2 थे�स 1:8-9;नोट्स प्रे�ष 22:10.
*
4:18 - नी�त 11:31. 1.
*
“दु:खां ची...आहे”- माकर् 10:24.�व�ासी व नी�तमानां चे तारण का कठ�ण आहे बरे? �व�ासाखातर �व�ासींना दु:खाची
ु ार, असं �य तर आहेतच पण ते प्रचं ड श��मान
अ�या�धक पीडा का भोगावी लागणार आहे? खालील बाबीं पाहा: �यां चे शत्रु बेशम
देखील आहेत - 5:8; इ�फ 6:11-12. नी�तमान कमजोर व दुबर्ल आहेत, �यां �यात काही अं शी अजू नही अपराधी �वभाव कायम
आहे - रोम 6:19; 7:18; 8:26; गल 5:16-17; 1 योहान 1:8. परमे�राचा जे' पेराल ते कापां ल' हा �सद्धां त आहे, तो �व�ासींवर सुद्धा
लागू होतोच, ते �यां �यापासू न वां चू व सुटू शकत नाहीत - रोम 2:6-8; 6:7-8. परमे�राला �व�ासीं �यां �या आचार-�वचारां त व
वतर्नां त, स��ने नी�तमान करावयाचेच आहेत. परमे�राची आचार-सं �हता अ�यु� श्रेणीची आहे. �याने �यां साठ�ची काही त�वे ं व
�सद्धां त आखू न ठे वलेले आहेत. �यां चे पालन, �या�या (परमे�रा�या) लोकां नी स��ने व अचू कपणे करून ते पू णर् करावयाचे आहेत.
�यां ना अरूंद (लहान) मागार्ने केवळ प्रवेशच करायचा नाहीये, तर �यासाठ�ची पू वर्तयारी �हणू न अरूंद मागार्वरच राहावयाचे देखील
आहे - म� 7:13-14. �यां नी �वत:�या इ�छे स नकार दे�याचे �शकावयाचे आहे, �वे�छे ला न�हे तर परमे�री इ�छे ला प्राधा�य
देऊन �याप्रमाणे करावयाचेच आहे - म� 7:21;तसेच येशूंचे अनुसरण कर�यासाठ� सवर् काही �यागू न, सोडू न - लू क 14:33प्रमाणे
ु ार जीवन जगणे, �यां नी �शकावयाचे आहेच - योहान 10:27; इब्री 12:6. मोठ्या�या परी�ां तून व
जगावयाचे आहे. प�वत्रतेनस
अ��नपरी�ां तून पारखले जाऊन सुर��तपणे �यां नी बाहेर पडायचे आहे व अनुशासन�प्रय (�श�त) असावयाचे आहे - इब्री
12:5-13.�व�ासींनी शेवटपयर्ंत �व�ासात �टकून (�च�वटपणे) राहावयाचे आहे - इब्री 10:38-39. �प्रयानों, �व�ासींनों, जरी
नी�तमानां ची मु��त व नी�तम�व भयं कर कठ�ण असते, तरी (ते) शा�त व शं भर ट�े खात्रीचे आहे, हे समजू न �या - 1:5; योहान
6:39; 10:28; रोम 5:9-10.
“येशू �ख्र�तां चा...करणारे”- मग पाहा क� जर नीतीचे जीवन एवढे अवघड (कठ�ण) आहे, तर जे येशूंना सपशेल नाकारतात, थेट
अ�वीकार करतात, जे येशूंचा अरूंद मागर् रद्द करून मनमानी करतात, �यां ची इ�छा तु�छ ले�खतात, प�वत्रता व �व�ास यां ची
घृणा बाळगतात. अशा सग�या लोकां साठ� कोणती आशा आहे? नाहीच मुळ�, कोणतीच आशा नाहीये.
*
“येशू �ख्र�तां चा...करणारे”- मग पाहा क� जर नीतीचे जीवन एवढे अवघड (कठ�ण) आहे, तर जे येशूंना सपशेल नाकारतात, थेट
अ�वीकार करतात, जे येशूंचा अरूंद मागर् रद्द करून मनमानी करतात, �यां ची इ�छा तु�छ ले�खतात, प�वत्रता व �व�ास यां ची
घृणा बाळगतात. अशा सग�या लोकां साठ� कोणती आशा आहे? नाहीच मुळ�, कोणतीच आशा नाहीये.
*
4:19 “�या�य वतर्न-शैली”- 2:12,15; 3:11; रोम 2:7; 2 किरं 5:10; 9:8; गल 6:9-10; इ�फ 2:10; कल 1:10; 2 तीम 3:17;
तीताला 2:14.नीट �यानां त (कायम) ठे वा: �कतीही परी�ा, मोह, अपमान, छळ, �कंवा परमे�री �श�त जीवनात कायम असली,
तरी देखील यां पक
ै � कोण�याही कारणाने इतरां चे �हत व क�याण-कृ�ये,ं करत राह�याचे कायर्, �व�ासींनी सोडू न देता कामा नये.
*
4:19 “�व�सनीय...सुपूदर्”- 5:7; �तो 31:5; 37:5; प्रे�ष 20:32.
*
5:1 “सा�ी”- येशूं�या प्रारं �भक (प�ह�याव�ह�या) प्रे�षतां तील पेत्र हा अगदी सुरवातीपासू नच (सुवातेर्ची) येशूंचा �श�य होता.
“येणा�या गौरवाचा”- रोम 8:17-18.
*
“वडील-चचर्”- प्रे�ष 14:23; 15:2; 20:17; 1 तीम 4:14; 5:17; तीताला 1:5.
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*

(�व�ासीं) लोक आहेत, �यां चे सं र�ण करा. �यां ची देखरेख यासाठ� करू नका क� करावयाचीच आहे, वा �यामुळे काही धनलाभ
*
3
होईल, पण (ते कायर्) परमे�रा�या मागर्दशर्नात व आनं दाने �यां चे सं गोपन करत रहा. �यां चा सां भाळ करावयाचा आहे, �या
*
4
ं पाळाचे (राखणारा)
लोकां वर जोर जबरद�ती करू नका , परं त ु तु�हीं सवार्ंसाठ�चा नमू न ◌ा �हा. �हणू न जे�हा प्रधान (प्रमुख) मेढ
*
*
* 5
येणे होईल ते�हा तु�हां ला असा गौरवी-ताज (शानदार-वैभवी मुगूट ) �दला जाईल, जो कोमेजत नाही . या री�तनेच तरुणां नों,
*
*
तु�ही सुद्धा आप�या पुढा�यां ची आ�ा पाळा . तु�ही सगळे जण एकमेकां प्रत दीनतेचा व नम्रतेचा �यवहार (आचरण) करा, कारण
*
हेच क� ‘परमे�र घमेड
ं ी मनु�याचा मुकाबला (रोखतो-प्र�तकार) किरतो, पण नम्र मनु�या�या बाजू ने (प� घेऊन) कायर् किरतो.’
6*
*
�हणू न पराक्रमी परमे�रा�या आधीनतेत नम्रतेने जगणे �शका, अशासाठ� क� यो�य (अचू क) वेळ� �याने तु�हां स वृद्धींगत
7*
*
8
(उ�ती) करावे. आपली हरेक (सगळ�) �चं ता �या�यावर टाका , कारण तोच तुमचे सं वधर्न (देखभाल) किरतो. �वतःवर
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*

5:2-4 येथे आपण पाहातो क� वडील चचर्ला (ग्रीकम�ये प्रेस�युटेरोस) सं र�क �हणू न कायर् करावयाचे आहे - 1 तीम
3:1,ग्रीकम�ये “ए�पसकोपोस” - �प�पणे कळते क� पेत्र हे दो�हीं ग्रीक श�द ‘समानां तर’ दृ��कोनातू न पाहातो आहे. आता वडील
चचर्ला जे सं र�क �हणू न कायर् पार पाडावयाचे होते �यासाठ�ची कोणती यो�य-पात्रता आव�यक होती ते 1 तीम 3:1-7व तीताला
1:5-9यां त पाहा. �ख्र�त प्रधान (मु�य) मेढ
ं पाळ आहेत. �था�नक चचेर्सवर (ची) देखरेख व �यां �या काळजी�वषयीचे व �यां ना
राख�याचे कायर् येशूंनी �यां �या सुपूदर् (�नयु�) केले होते - प्रे�ष 20:28. मशीहां नी आपली मेढ
ं रे (�व�ासींना) राख�याची मह�वाची
जबाबदारी �यां �यावर टाकलेली आहे, वडील चचर्�या हवाली हा कायर्भार सोप�व�यामुळे �यां ना �यां �या कायार्ं�वषयीचा �हशेब
(उ�र) येशूंना द्यावा लागणार आहे; �यां ची �नयु�� याच �व�श� कायार्साठ� होत असते, या कारणा�तव �यां नी काय व कसे,
(आपले कायर्) पार पाडले याचे उ�र �यां ना द्यावे लागणार आहे हे �न��त. �हणू न प्र�येक सं र�काने ही जबाबदारी अ�या�धक
काटेकोरपणे, परमे�रा�या मागर्दशर्नात पू णर् करून जशा प्रकारचे ‘मेढ
ं पाळ’ �यां नी �हावे असे प्रभू ला हवे आहे (इ�छा) �या
प्रकारचा ‘सं र�क’ �हावे - तुल, 2:21; यश 56:10-11; �यमर् 3:15; 10:21; 12:10; 23:1-4; यहे 34:2-10.
*
“धनलाभ”- म� 6:24; 1 तीम 6:8-10; तीताला 1:7.
*
“आनं दाने”- तीताला 2:14.
*
5:3 “जोर...नका”- म� 20:25-28.
“नमू ना”- 1 किरं 11:1; �फ�ल 3:17; 2 थे�स 3:7; 1 तीम 4:12; तीताला 2:7.
*
5:4 “येण”े - म� 24:30; तीताला 2:13; इब्री 9:28; प्रकटी 22:12.
*
“मुगूट”- �फ�ल 4:1; 1 थे�स 2:19; 2 तीम 2:5; 4:8; याकोब 1:12.प्रामा�णक (�व�ासयो�य) वडीलधा�यां साठ� (पुढारी) अद्भुत
पुर�कारां चा प्रबं ध केलेला आहे.
*
“कोमेजत नाही”- 1 किरं 9:25.
*
5:5 “आ�ा पाळा”- 2:13,18; 3:1; 1 किरं 16:16; इ�फ 5:21; याकोब 3:17; 4:7.
*
“दीनतेचा”- नी�त 11:2; 15:33; सफ�या 2:3; �फ�ल 2:3; कल 3:12; तीताला 3:2; याकोब 3:13; म� 5:13; 11:29. नम्रतेचा एक
गुण (�च�ह) असा आहे क� �वत:ला काही न समजणे व यासाठ�ची इ�छा श��ही ठे वणे क� दुस�यां नी सुद्धा आप�याला काही
�वशेष समजू नये. यां तील प�हले तर, सोपे आहे, परं त,ु दुसरे न��च जरा अवघड आहे.
*
“घमेड
ं ी”- याकोब 4:6.परमे�राने आपला मुकाबला करावा (प्र�तकार) असे आप�याला हवे आहे (इ�छा) काय? पाहा,
परमे�राने आपला �वरोध करू नये, �याकरता फ� एकमात्र मागर् आहे. घमेड
ं , आप�याला परमे�रापासू न �मळणा�या
कृपे-दयेपासू न दू र ठे वते, जे तो नम्र व दीनां ना देत असतो. हेच �व�ासींनो, जीवनात �मळणा�या अपयशाचे मू ळ कारण होय,
यामुळेच �ख्र�ती जीवनां त पराभवाचा सामना करावा लागतो.
*
5:6 - याकोब 4:10.
*
“यो�य वेळ�”- पुढे तरुणां ना सं बोधू न पेत्र बोलतो आहे (वचन 5). ही यो�य वेळ ती न�हे जी �यां ना वाटते, परं त ु ती जी परमे�राने
ु ार यो�जलेली आहे. तरुणां नी अ�व�थ, बेचैन व आप�याच गो�ींवर अडू न राह�याचे सोडले पा�हजे, लहानसहान
�या�या �वचारां नस
गो�ींत �यां नी परेशान होता कामा नये. तर बारीकसारीक गो� का असेना, �यां त �यां नी �यां ची �व�ासयो�यता (�व�ासी अस�याची)
�सद्ध करावी - लू क 16:10व परमे�रावर �वसं बून राहावे व वाट पाहावी क� तो 'कोणती गो� नेमक�, कोण�या �ठकाणी ठे वतो' व
�यासाठ� तरुणां नी परमे�राला, �याने �वत:चा �नवडलेला समय व पद्धत यासाठ� मागर् मोकळा करावा - �तो 75:6-7; 31:15.
*
5:7 - �तो 55:22; म� 6:33-34; �फ�ल 4:6-7.
*
“आपली...टाका”- म� 6:30; इब्री 2:6-8; �फ�ल 4:19. परमे�र बापाला आपली काळजी आहे, तो आप�याबद्दल �वचार करतो,
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*

*

�नयं त्रण (ताबा) ठे वा व सचेत (जागृत) रहा , कारण तुमचा शत्रु सैतान, गजर्णा�या �सहां सारखा या शोधां त (मोका) असतो, क�
9
*
कोणाला �याने आपले �नशाण करावे. आप�या �व�ासात मजबू त राहू न �याचा मुकाबला (�वरोध) करा व नीट जाणीव (समजू न
* 10
�या) असू द्या क� तुमचे इतर भाऊ जे या दु�नयेत आहेत, अशीच (हीच) पीडा सहन करत आहेत . तुम�या थोड�या समया�या
*
*
ु ा�या म�हमेकिरता * बोला�वलेले *
क�-सहनानं तर , अ�त-कृपाम य परमे�र �याने तु�हां ला मशीहां त (ठायी) आप�या युगानुयग
11
आहे, (तो) �वतःच तु�हां स �सद्ध- सबळ, बलवान व ��थर करील. �याला म�हमा व प्रभुता �नरं तर (सदैव) �मळो. होय, असेच
12
*
�हावे! मी �स�वानाला �व�ासयो�य बं ध ु मानतो, �या�या हाताने थोडके �लहवू न घेऊन तु�हां ला समजवलेले आहे व अशी सा�
*
13
*
�दली आहे क� परमे�राची स�ी (खरी) कृपा हीच आहे. होय, �ह�यात ��थर (�टकून) रहा. ते जे चचर् तुम�यासह �नवडलेले
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आप�यासाठ� सवर् योजना �या�या पद्धतीने आखतो, तो आपली �चं ता वाहतो, अगदी जसा एक बाप आप�या मुलां �वषयी
कळकळ�ने हरेक गो�ीचा प्रबं ध करतो. भयाकु ल व �चं ताग्र�त ��थतीत असणे �हणजे �वत:ला �पडणे, दु:ख देणे एवढे च न�हे,
�याचा अथर् असाही आहे क� परमे�राचे �वचार, योजना, �चं ता (जी आप�यासाठ�ची) आहे, �यावर अ�व�ास दाखवू न �याचा
अनादर (अपमान) करणे सुद्धा होय. पाहा, �या�यावर काळजी टाकून देणे �हणजे �या सवर् बाबीं �या�याकडे आणणे, �व�ास ठे वणे
यासाठ� क� परमे�राला ते सगळे ओझे घेऊन �या�या योजनेप्रमाणे, प्र�येक गो� उ�म री�तने साधता यावी. �यासाठ� हे मोठ्या
ु यावर, बुद्धीवर व बळावर टेकून �नवां त �वसावा �यावा व �याला कायर् करू द्यावे.
गरजेचे आहे क� आपण परमे�रा�या चां ग�
*
5:8 “�नयं त्रण”- ग्रीक श�दानुसार श�दश: सचेत असणे- परं त,ु अलं कािरक भाषेत �याचा अथर्, �व�नयं त्रण �कंवा आ�मसं यम
�कंवा जागृत असा होईल - सो�या श�दां त कोण�याही अशा बाहेर�या गो�ीचा प्रभाव �व�ासींवर पडता कामा नये जी �ख्र�ती
जीवना�वपिरत आहे व येशूं�या मागार्�या प्र�तकूल आहे - 1:13; 4:7; नी�त 25:28; गल 5:23; 1 थे�स 5:6,8; 2 पेत्र 1:6.
*
“सचेत...रहा”- इ�फ 6:18; 1 थे�स 5:6.जे आतं िरक री�तने गाढ झोपलेले आहेत, �यां ना सैतान सहज जा�यां त ओढतो, खेचतो,
जे �वत:म�येच म�न व रमलेले आहेत, अशां ना तो �न��त पकडतोच. ‘सैतान’ नोट्स - म� 4:1.परमे�राप्रमाणे तो एकाच समयी,
हरेकाकडे , वेगवेग�या �ठकाणी असू (हजर) शकत नाही, �हणू न सैतानाला इकडे �तकडे भटकंती (भ्रमण) करावी लागते. मग
एखाद्या जागी �याला �शकार �मळाली क� तो �याला घट्ट �बलगतो; अशाच लोकां �या शोधात तो सगळ�कडे भ्रमण करीत असतो.
जरी तो गजर्न करणा�या �सं हासारखा आक्रमण करत असला, तरीही, जे 'येशूंचे �व�ासयो�य-�व�ासी' आहेत, �यां चा सामना
करताना तो �भ�यासारखा वागतो, अशा डरपोक शत्रूला '�व�सनीय �य��' सहज आप�या पायाखाली ठे चून �याचा चुराडा करू
शकतो - याकोब 4:7; �तो 91:13.
*
ु े आ�ण यु��ंपढ
ु े कधीच गुडघे टेकता
5:9 “मुकाबला करा”- इ�फ 6:10-18.�व�ासींनी कोण�याही प्रकार�या सैतानी परी�ां पढ
कामा नये, कारण �याची खबर घे�यासाठ� जर �यां चा दृढ �व�ास 'पवर्ताला �या�या �थानावरून बाजू ला (हटवू ) करणा�या सामथीर्
येशूं�या' प्रचं ड बळावर टेकलेला असेल तर ते सैतानाचा धु�वा उड�व�यास नेहमी समथर् आहेत - 1 योहान 4:4; 1 किरं 10:13.
*
“अशीच...आहेत”- पीडा, सं कट, छळ व सम�या यां चा सामना करावा लागतो, ते�हा प्र�येकाला असेच वाटते क� फ�
तोच/तीच ते सहन करतो/करते. �प्रयां नो, �व�ासींहो, असे मुळ�च नाहीये, कारण केवळ तु�हीच न�हे, तर या दु�नयेतील असं �य
�ख्र�ती �व�ासी, �ख्र�तां �या नां वामुळे व नां वा�न�म� अशाच परी�ां चा सामना करत असतात.
*
5:10 “क�-सहनानं तर”- 1:6; 4:1,12. अगोदर दु:खसहन व �यानं तर ‘म�हमा’; येशू �ख्र�तां साठ�चा - (1:11); हाच मागर् होता
आ�ण तोच मागर् परमे�राने प्र�येक �व�ासीसाठ� नेमलेला आहे. पाहा, परमे�र �या सवार्ंना काय �हणतो, जे वेगवेग�या परी�ां तून
व छळां तून जात असतात; 'परमे�र �वत:च �यां ना �सद्ध, सबळ, बलवान व ��थर करेल'- तुल, �तो 66:12.आप�या सवार्ंना तो या
सवार्ंतून सुर��तपणे बाहेर आणेल व पुवीर्पे�ा आणखी अ�धक सश� करेल.
“अ�त-कृपामय”- योहान 1:14,16,17; प्रे�ष 15:11; 20:24,32; रोम 1:7; 3:24; 5:21; 2 किरं 8:9; 9:8; इ�फ 2:8-10.
*
“मशीहां त”- नोट्स - रोम 6:3-8; इ�फ 1:1,3.
*
“म�हमेकरता”- योहान 17:24; रोम 5:2; 8:17.
*
“बोला�वलेले”- 2:9; 3:9; रोम 1:6-7; 8:28-30; 11:29; इ�फ 4:1; इब्री 3:1; 2 पेत्र 1:10.
*
5:12 “�या�या हाताने”- तुल, रोम 16:22; 1 किरं 1:1; 2 किरं 1:1; �फ�ल 1:1; कल 1:1.�स�वान हा सीलाच आहे - प्रे�ष 15:22;
2 किरं 1:19.
*
“परमे�राची...कृपा”- या पत्रात सगळ�कडे परमे�रा�या कृपे�वषयी आपण वाचतो, �कंबहुना पत्राचा प्रमुख �वषय हाय आहे,
असे आढळते - 1:2,10,13; 4:10; 5:5,10. उद्धार फ� परमे�रा�या अनुग्रहामुळेच (कृपा) होत असतो. तीच कृपा होय, जी
ु े सवर् परी�ां तून बाहेर येऊन, �व�ासींना सरतेशव
परमे�रा�या लोकां ना सं कटां तून बाहेर काढेल. याच कृपेमळ
े टी म�हमा �मळे ल.
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आहे व बाबेलां त (इराक) आहे, आ�ण माझा मुलगा माकर् तु�हां ला सलाम सां गतात. प्रेमाने व आदराने सं ग�त�प्रय*
*
साहा�यवृ�ीने एकमेकां शी भेटा . तु�हां सवार्ंना, �यां नी येशूंचा �वीकार केला आहे (ग्रहण केलेले आहेच मुळ�) शां �त असो.
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5:13 “ते जे चचर्”- ल� द्या ते चचर्, जे चचर्ला अ�धक �मळाले (जुळले) होते.
“बाबेलां त (इराक)”- उ�प 10:10; 2 राजे 17:24; यश 13:1.�यमर् अ�याय 50-52. �या समयी इ�ज�म�ये (�मसर) बाबेल नां वाचे
एक �म�लट्री �टेशन देखील होते. अनेक �टकाकारां �या मते ं पेत्राचा असाच अथर् होता. रोम - तुल प्रकटी 17:5,18.लोक मानतात क�
पेत्राने हे प�हले पत्र तेथूनच �ल�हले होते, पण �याचे काहीही प्रमाण नाहीये. जर �याने रोममधू न हे पत्र �ल�हले होते, तर प्र�न असा
उद्भवतो क� मग �याने �प� �प� तसे का �हटले न�हते?
*
“माकर्”- प्रे�ष 12:12,25; कल 4:10; 2 तीम 4:11. पेत्र माकार्स आपला आ��मक पुत्र (मुलगा) �हणतो. तुल, 1 तीम 1:2.
*
5:14 “प्रेमाने”- परमे�री प्रेम - अगापे - 1 किरं 13:1.
*
“एकमेकां शी भेटा”- रोम 16:16; 1 किरं 16:20.
*
“शां �त”- लू क 1:79; 2:14; योहान 14:27; रोम 1:7.जे '�ख्र�तां ठायी' नाहीत, �यां �यासाठ� स�ी शां �त असू शकत नाहीच मुळ�.
*
*
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