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येशू मशीहां चा सेवक व याकोबाचा भाऊ यहू दातफेर् , बोला�वले�या (प�वत्र हाक) �या सवर् �व�ासीं�या नां वे जे परमे�र
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�प�याद्वारे प�वत्र केलेले आहेत, आ�ण येशूंसाठ� सुर��त (राखलेले) असे आहेत; तु�हां सवार्ंना कृपा , शां �त व प्रेम �वपुलपणे
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�मळोत. हे �प्रयानों, मी �या मु���वषयी तु�हां स �लही�याचा हरेक प्रय�न करीत होतो, �यां त आप�या सवार्ंचा समावेश आहे,
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1:1 यहू दा या श�दाचा अथर् आहे, “�याचा म�हमा (�तु�त) कर�यात आलेला आहे” हे नाव, जु�या करारातील यहू दा व न�या
करारातील यहू दा या नां वासारखेच होय. न�या करारात अनेक माणसां ची नां वे यहू दा �कंवा यहू द (�यू ड) अशी आहेत. हा यहू दा
मात्र, खात्रीने तोच असावा अथार्त येशूंचा अधार् भाऊ (फ� एका पालकाचा) �हणजे �याला सावत्र भाऊ �हणता येईल - म� 13:55;
योहान 7:3.येशूं�या मरणापू वीर् व पुनरु�थानापू वीर् (मेले�यां तून �जवं त उठणे), तो येशूंचा �व�ासी न�हता, �याने इतर �श�य व
प्रे�षतां प्रमाणे �यापू वीर् येशूंवर �व�ास ठे �वला न�हता, परं त,ु येशू मेले�यां तून �जवं त उठ�यानं तर मात्र, आपण या यहू दाला
�व�ासींसह (�व�ासींम�ये) पाहतो - प्रे�ष 1:14; 1 किरं 9:5.
*
“सेवक”- रोम 1:1.
*
“यहू दा”- याकोब 1:1.
*
“प�वत्र केलेले”- प्रे�ष 20:32; 26:18; रोम 15:16; 1 किरं 1:2; 6:11; इब्री 10:10,14.
*
“सुर��त”- योहान 6:37-40; 10:27-28; 17:11-12; रोम 5:9-10; 8:28-30,35-39; 1 किरं 1:8-9; 1 पेत्र 1:5. “बोला�वलेल”े रोम
1:6-7; 8:28,30; 9:24; 1 किरं 1:9; गल 1:6,15; इ�फ 1:18; �फ�ल 3:4; 2 थे�स 2:14; 2 तीम 1:9; 1 पेत्र 2:9; 3:9; 5:10; 2 पेत्र
1:10.
*
ु े प�तत
1:2 “कृपा”- रोम 9:15-16; 11:32; 12:1; 15:9; इ�फ 2:4; तीताला 3:5.�व�ासीं �यां �या, दयनीय दशेत व अपराधां मळ
झालेले असे आशाहीन व �नराधार होते, साहा�यक �हणू न जे�हा �यां ना कोणी न�हते, ते�हा �या नेम�या समयी परमे�राने सवर्
�व�ासींना �यां �या अजाण, अ�ानी व अश� अव�थेतच, कृपेने �यां ना बं धनां तून मोकळे केले. परमे�रा�या कृपेद्वारेच �व�ासीं
वाच�वले गेले. परमे�राची ही दयाळूपणाची कृ�त होती, ही कृपा व दया �या सवर् लोकां साठ�ची होती, जे ती �मळवू न घे�या�याही
ु े अ�ान व अजाणपणाने परमे�री कृपेसाठ� नालायक ठरले होते व अपात्र होते. पाहा,
लायक�चे न�हते, कारण ते अपराधां मळ
आजही, आ�ाही परमे�राची कृपा आप�यासाठ� उपल�ध आहे आ�ण परमे�राची हीच कृपा व दया आप�या शां तीचा पाया आहे.
*
“शां �त”- रोम 1:7.याचा अथर् आहे, मान�सक शां �त - ‘मन:शां �त’ आ�ण असे अं त:करण व असे हृदय जे परमे�रा�या सं पकार्त व
सं बंधात थेट (प्र�य�) व सरळ सरळ जुळलेले असते, जे अं त:करण व हृदय �यां चे नाते परमे�र व �व�ासींसाठ� �व�छ-�नतळ व
�नमर्ल असते - एकमत व शां तीपू णर् सहजीवनाचे असते.
*
“प्रेम”- परमे�री (�यासारखे) प्रेम (अगापे- योहान 13:34; रोम 5:5; 1 किरं 13:1’ इ�फ 3:17.परमे�रासारखे प्रेम करणे प्र�येक
�व�ासीला यासाठ� श�य होते, कारण हरेक �व�ासीने कृपा, दया व शां �त परमे�राकडू न �मळवू न घेतलेली आहे. परमे�री प्रेम,
कृपा, दया व शां �त ही सवार्◌े�कृ� सद्गुणें होत - 1 किरं 13:13.या सवार्ंचा उगम परमे�र आहे, कारण तो �वत:च प्रेम आहे, �हणू न
प्रेमाचा �त्रोत परमे�र आहे - 1 योहान 4:7-8.
*
1:3 “मु�ती�वषयी”- नोट्स - रोम 1:16.यहू दा याला काहीतरी महान, थोर, म�हमापू णर् बाबीं�वषयी �लहावयाचे होते, परं त ु �याने
या गो�ीवर अ�धक भर �दला नाही, �याऐवजी आनं द न देणारा व तेवढा न आवडणारा असा, जो �वषय होता जो �या�या मते जा�त
मह�वाचा होता, �या�वषयावर �ल�ह�याचा �याने �न�य केला, कारण �याला �या �वशेष �वषयाचे मह�व पटवू न देणे अ�धक
मह�वाचे वाटले.
*
“प्रय�न”- चचर्ला �या बाबीची �वशेष �नकड भासली, न�हे चचर्ची तशी �यावेळची मागणीही होती. चचर्ला एक प्रचं ड भयं कर
खतरा (धोका) पुढे �दसत होता, सबं ध �ख्र�ती (समाज) �व�ासींसमोर हा धोका आवासू न (तोंड मोठे ) �गळ�या�या बेतात होता.
अशा �व�श� वेळ� परमे�राचा आ�मा यहू दाला चचर्ला जागृत करून तो धोका टाळ�यासाठ� प्रो�साहन देत होता; यहू दा प्रेिरत होत
होता, क� �याने चचर्ला या�वषयी सावध करावे. परमे�राचा आ�मा �याला तसे कर�या�वषयी भाग पाडत होता व �यावर मोठा
दबावही टाकत होता. चचर्�वषयी यहू दावर प�वत्र आ��याचे ओझे येत होते क� यहू दाने चचर्ला सचेत करावे.
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�हणू न तु�हीही �या �व�ासाकिरता बड्या आवेगाने (उ�साह) प्रय�न करीत रहावे, तो �व�ास नेहमीसाठ�चा येशूं�या लोकां �या
*
* 4*
हवाली (सोप�वलेला) केलेला होता , �हणू न �या�वषयी �लहीणे व �वनं ती करणे मला �नतां त गरजेचे वाटले . कारण असे अनेक
*
*
लोक, जे या गु��ा�वषयी आधीपासू नच नेमलेले देखील आहेत ते लपू नछपू न आप�यात �शरले आहेत. ही माणसे ं दु� आहेत
आ�ण इतकेच केवळ न�हे, तर �यां नी परमे�राची कृपा आप�या अ�नयं �त्रत वासना व कामातुरपणा यां त पार बदलू न टाकली
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“तो �व�ास”- यहू दाचा अथर् येथे �या अनुभवाशी नाहीये जो �व�ासीचा (आपला) आं तिरक वा अं त:करणाशी जुळलेला आहे,

*

परं त,ु यहू दाला �या �व�ासा�वषयीची कळकळ व ओझे आहे, जे येशूंद्वारे चचर्ला (येशूंचा देह) परमे�राने येशूं�या मा�यमातू न (द्वारे )
�दलेला आहे. येशू व �यां चे प्रे�षत (�श�य) सदैव हेच �शकवत रा�हले, (�शक�वले) क� कोण�या गो�ीवर (कशावर) आपण �व�ास
ठे �वला पा�हजे व �याच �व�ासा�या आधारावर आपण कसे जीवन जगले (�य�तत) पा�हजे. या दोन गो�ी अथार्त ‘कशावर
�व�ास’ व ‘कशा प्रकारचे जीवन', हाच ‘तो �व�ास’ �हण�वला जातो - �याकडे नीट ल� देणे खू प मह�वाचे आहे. �प्रय �व�ासींनो,
नुसता यो�य (बरोबर) �सद्धां त (�शकवण) घट्ट पकडू न ठे वणे व �यास �बलगू न राहाणे (जरी तेही मह�वाचे आहे), पुरेसे नाहीये,
भाऊ-ब�हणींनो, �या �सद्धां तानुसार, येशू व प्रे�षतां नी �दले�या �शकवणीनुसार, जीवन जगणे हे �याहू नही अ�धक मह�वाचे आहे,
‘तसेच’ जीवन �व�ासीने जगावे - इ�फ 4:1; कल 1:10; 1 थे�स 2:12.यहू दाने या पत्रात फ� अचू क �सद्धां त, यो�य �शकवण यावर
�वशेष भर �दलेला नसू न, अनुकूल व यो�य वतर्णूक (�यवहार) आ�ण यो�य व अचू क �शकवण या ‘दो�हींवर’ भर �दलेला आहे.
यहू दा �या चुकेकडे इशारा करतो आहे, �या�वषयी चेतावनी देतो आहे, सावध व सचेत करतो आहे, जी �याला भयं कर धो�याची
वाटते; �हणजे �व�ासींचे अप�वत्र (अशुद्ध राहणीमान) जीवन जग�या�वषयची चू क, जी चुक��या (भेसळ) �शकवणीमुळे व
�सद्धां तामुळे येत असते.
*
“येशूंचे लोक”- (�व�ासी) - रोम 1:7.
*
“नेहमीसाठ�चा...होता”- तो “�व�ास” परमे�राने येशूंद्वारे प्रगट केला आहे व �हणू नच �यां चे प्रे�षत याच ‘येशूं�या �व�ासापायी,
सं पूणर् आहेत. यात कशाचीच भर घाल�याची (जोडणे) गरज नाहीच मुळ�. यात काही जोडले जाऊ नये व �यातू न काहीही काढले
जाऊ नये - तुल अनु 4:2; नी�त 30:6; प्रकटी 22:18-19. आता यापुढे, परमे�र आणखी कशाही स�या�वषयी कोणतेही प्रकाशन
देणार नाहीये. या ‘�व�ासाचे स�य’ परमे�र कधीही इतर दुस�या स�याशी जोडणार नाहीये. होय, आ�ण कोणाद्वारेही व कोठे ही तर
नाहीच नाही मुळ�. यापुढे, यानं तर जर कोणताही नवा �सद्धां त, कोणतीही नवीन �शकवण आढळली, तर ती खात्रीने खोटी व
लबाडीने आ�ण फसवे�गरीने पिरपू णर् आहे, यात शं काच नसावी. ती �शकवण 100 ट�े खोटी आहेच. पाहा, �प्रय �व�ासी
बं ध-ु भ�गनींनो, परमे�राने येशूंचे स�य फ� �व�ासींवर (आप�यावर) प्रगट केले. ते सोप�वले. कशासाठ�? ते स�य, तो �व�ास
राखू न ठे व�यासाठ�, �याचा सराव आप�या जीवनात कर�यासाठ�, �यानुसारच जग�यासाठ� हा �व�ास जो नेहमीसाठ�चा आपणास
�दला गेला आहे, �या �व�वासाचे र�ण करावयाचे आहे, �वरोधक जे�हा �यावर आक्रमण करतात, ते�हा तो �व�वास तसाच
कायम �टकवावयाचा आहे, जपावयाचा आहे, �यात पाय खोलवर रूतवू न �यावर ठामपणे उभे राहावयाचे आहे - तुल 1 किरं 4:1;
1 थे�स 2:4; 1 तीम 1:11; 6:20; 2 तीम 1:14.
*
“मला...वाटले”- ग्रीक श�दानुसार तेथे नेमक� जी ��थती होती, ती एखाद्या युद्ध-�ेत्रासारखी होती, जेथे सवर् �व�ासीं,
�व�ास-युद्धात लढ�या�या व झुंज दे�या�या कायार्त लागलेले असतात - तुल इ�फ 6:11-18; 1 तीम 6:12. सामा�यत: या पृ�वीवर
व �व�ासी-�ख्र�ती समाजाम�ये (दु�नयेत) एक अशी लढाई चाललेली आहे, जी �वशेषकरून परमे�राने प्रगट केले�या स�याशी
सं बं�धत व �ख्र�ती-�व�ासाशी जुळलेली आहे.
*
1:4 वचन नीटसे ल�पू वर्क वाच�यावर कळते क� तो कोणता व कसा धोका (फसवणू क) होता, �या�वषयी यहू दा �चं ता करीत
ु े मां डली गेली होती. ती
होता. एक महाभयं कर �शकवण �ख्र�ती लोकां म�ये �शरत होती. चुक�ची �शकवण हळूवारपणे चचर्पढ
ु े च आहे व तो मनु�या�या चां ग�या कायार्ंवर कशा प्रकारेही अवलं बून
फसवी �शकवण अशी होती: उद्धार पू णर्त: परमे�री कृपेमळ
नाहीये, �हणू नच �ख्र�ती �व�ासी आप�या मनमजीर्प्रमाणे, वाटेल तसे जगू शकतो, तो कसाही जगला, �याने काहीही केले, तरी ही
कृपा �याला �मा करेलच, (अनुग्रह �याला माफ करेल); कारण मु�� सं पूणर् प्रकारे परमे�र-कायर् आहे, जी अनुग्रह �मळवू न देते.
तुल - रोम 6:1.ही चुक�ची व धोकादायक �शकवण आज देखील अ��त�वात आहे.
*
“लपू नछपू न”- 2 पेत्र 2:11.बहुधा असे पाहता येते वा आढळते क� लबाड �श�क उघडपणे व प्रामा�णकपणाने चचर्समोर येत
नसतात. चोरां सारखे ते नकळत �शरतात. पुढे आपली लबाडी व खोटी �शकवण, येशूं�या स�यात �मसळून, ती अ�धक फसवी
करतात.
*
“दु�”- तोंडाने ते अं �गकार करतात, क� ते �ख्र�ती आहेत, �श�य आहेत, पण �यां ची वागणू क व जीवन �यापे�ा उलटे असते, ते
�ख्र�तां चे अनुयायीही नसतात व खरे �व�वासू ही नसतात.

2

*
**
*
5
आहे . आपला ‘एकमेव सावर्भौम व मौ�लक प्रभु येशू यां चा ते �वीकार करीत नाहीत (नाकािरतात). तु�हां ला आधीच
�यव��थत ठाऊक होते क� �मसर देशा�या गुलामीतू न आजाद केले�या लोकां पक
ै � �या कोणी परमे�रावर �व�ास ठे �वला न�हता,
*
*
*
�या प्र�येक मनु�याचा �याने (प्रभुने) नाश केला होता; याच गो�ीची पु�हा तु�हां ला आठवण करून द्यावयाची माझ� इ�छा आहे.
6
*
*
�या �या �वगर्दूतां नी आपले प�हले पद सां भाळून (राखू न) ठे �वले न�हते व आपले �नवास�थान सोडले होते; �या सवार्ंना �याने
*
साखळदं डां नी प�े बां धून, सदाकाळासाठ� भयं कर �याया�या महान �दवसासाठ� �नरं तर�या (अनं त) घोर अं धारात राखू न ठे वले
7
*
आहे. अ�वाभा�वक यौन सं बंधात आकंठ (तुडुंब) बुडून, परक�यां �या देहां �या मागे लागले�या, सदोम, गमोरा व �यां �या
*
*
सभोवताल�या �या �या नगरां नी दु�कृ�ये ं केली होती, व �यां नी कधीही न �वझणा�या (अनं त) अ��नदं ड भोगलेला होता , ती नगरें
8
*
*
सवार्ंसाठ�चा एक नमू ना झालेली होती. यौन सं बंधां नी �ल� झालेले हे �व�नदशीर् देखील अगदी �या प्रकारेच देह अशुद्ध
*
9
किरतात, अ�धकारां चा अपमान किरतात व प्र�त��तां ची आ�ण महान लोकां ची �नं दा करून �यां ना तु�छ लेखतात. परं त,ु प्रधान
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“परमे�राची...टाकली आहे”- असे वाटते क� किरं थातील काही �ख्र�तींचा अं �गकार असा होता देखील. �यां चा �वचार असाच

*

काहीसा होता - 1 किरं 5:1-2; 6:9,12; तीताला 2:11-14यां त वाचा क� परमे�राचा अनुग्रह (कृपा) खरोखरीच काय �शकवतो इ�फ 4:19-24.
*
“एकमेव...प्रभु”- ग्रीक श�द जो येथे आहे, तो �हणजे ‘डे सपा◌ॅटेस’ �हणजे सवर् (अ��या) अ�धकारां चा �वामी, अथार्त
अ�धकारां चा मालक व अ�धकारी �या�याकडे शासनाचा सवार्◌ेपिर अ�धकार आहे. लू क 2:28-29व प्रे�ष 4:24या पु�तकां त
‘परमे�राप्रत सम�पर्त केलेले’ ते समपर्क शीषर्क आहे. �ख्र�त येशूंच आपले ‘एकमेव’ सावर्भौम स�ाधीश आहेत, �याचा अथर् असा
क� �ख्र�त येशू परमे�र आहेत; या वचनातील शेवटला श�दसमू ह ‘एकमेव सावर्भौम - सवोर्पिर प्रभु’ येशू आहेत हे पू णर् प्रकारे �प�
करतो. वरील भाषां तराने ते तं तोतं त - जुळणारे आहे.
*
“आपला...प्रभु”- तुल 2 पेत्र 1:1.
*
“�वीकार...नाहीत”- 2 पेत्र 2:1.अ�वीकार कर�याची कृ�त एकतर कायार्ंद्वारे, नाहीतर श�दां द्वारे �दसत (होत) असते. ही माणसे ं
�यां नी येशूं�या प्रभू �वाचा व �यां �या �वाधीन हो�या�वषयीचा नकार केला होता, ते कदा�चत तोंडाने सपशेल �हणाले असतील, क�
येशू �यां चे प्रभु व �वामी आहेत, पण जीवनातू न सगळे �वपिरत �दसत होते.
*
“�याने (प्रभुने)”- हे शीषर्क होय (ग्रीक-�युिरआ◌ॅस) जे नवीन करारात - सगळ�कडे येशूंसाठ� उपयोगात आणलेले आहे.
आधी�या वचनां त यहू दाने येशूंना प्रभू ही �हटले आहे. �यानपवू र्क पाहा, या वचनात तो �प�पणे �हणतो आहे क� प्रभू ने आपले लोक
इ�ज�बाहेर (�मसर) काढले, �यां ना वाच�वले, �यां ची सुटका केली. ऐ�तहा�सक रेका◌ ॅडर् म�ये, इ�त्राएली लोकां ना बाहेर काढणारा
परमे�र यहोवा होता - पाहा �नगर् 3:7-12; 18:10; 19:20याचा अथर् असा क� यहू दा येथे, यहोवाबरोबर येशूंनाही समान पदावर
ठे वतो आहे, अथार्त दोघां त फरकच नाहीये. नोट्स - ‘प्रभु’ - लू क 2:11.
*
“नाश केला”- इब्री 3:16,19; 1 किरं 10:1-6; गण 14:11,22,23; �तो 78:22,32,33; 106:15,18,24-26,29.
*
1:5 “आठवण”- 2 पेत्र 1:12-15.
*
1:6 “प�हले पद”- 2 पेत्र 2:4.
*
“�नवास�थान”- �वगर्
*
“�दवस”- �यायाचा महान �दवस - प्रकटी 20:11-15.
*
“अ�वाभा�वक”- उ�प अ�याय 19.
*
“अ�नीचा दं ड”- 2 पेत्र 2:6; मलाखी 4:1; म� 3:10,12; 25:41.
*
1:7 “अ�वाभा�वक...भोगलेला होता”- याचा अथर् असा वाटतो क�, जे अपराध सदोमातील लोकां �वषयीचे �हणू न उ�ेखलेले
आहेत (जे �यां नी केले होते), आ�ण वचन 6 यां तील देवदू तां नी केलेले अपराध, हे दो�हीं समान (सारखी) होते - तुल उ�प 6:1-4.
*
1:8 “�व�नदशीर्”- हे लोक वा�तवापासू न प्रचं ड दू र होते, वा�तवाचा �यां ना �पशर्ही न�हता. अ�वाभा�वक यौन सं बंधात ते एवढे
गुरफटलेले व �ल� होते क� स�ेपणा-वा�त�वकता-व�तु ��थती व खरी गो� कोणती आहे वा कोणती नाही, याचा �यां ना गं धही
न�हता. �यां चा �यवहार व वागणे असे होते, जणू काही ते यौन आकषर्णाने मट्ठ व �बनडोक झाले होते. यां ना �व�नदशीर् �हटलेले
आहे, �यामुळे कदा�चत असे सुच�वले जाते आहे, क� ही माणसे ं असा दावाही करीत होती क� परमे�राने �यां ना प्रकाशन �दले आहे
- अनु 13:1-3; �यमर् 23:25-26.
*
“देह अशुद्ध”- रोम 1:24; 1 किरं 6:18.
*
“अ�धकारां चा अपमान”- प्र�त��त व महान वा �वगीर्क प्राणी - 2 पेत्र 2:10.

3

*

*

*

�वगर्दूत मीखाएलाने जे�हा मोशे�या मृत देहा�वषयीचा सैतानाबरोबर �ववाद केला, ते�हा �याने बे�जती करणारे श�द
*
10
वापर�याची �हमं त केली न�हती, परं त ु तो एवढेच श�द बोलला, ‘‘प्रभु तु�यावर रागे ं भरो ” (कान उघाडणी-दम देण)े . तथा�प
*
एक�कडे मीखाएल व दुसरीकडे हे लोक आहेत; �या गो�ी �यां ना कळत नाहीत, �या गो�ीं�या �वरोधात ते बोलतात . आ�ण
*
11
*
बेअ�ल (बु�द्धशू �य) जनावरां सारखेच, �या गो�ी �वभावतःच कळतात �याच गो�ींद्वारे ते नाश पावतात. �ध�ार असो �या
*
सवार्ंवर, कारण �या सवार्ंनी काइनाची जीवनशैली �वीकारून आप�या जीवनात ती लागू केली, �वतः�या फायद्या�वषयी काही
*
*
12
हे लोक तुम�या
�वचार न किरता बेछूटपणे बलामासारखी चू क केली व कोरहासारखा �वद्रोह करून नाश झाले.
*
*
*
प्री�तभोजनाम�ये तुम�याबरोबर सामील होतात खरे, तरी ते काडीचाही सं कोच न बाळगता आपले �वतःचेच पोट भरणारे
*
*
*
मेढपाळ (राखणकतेर्) आहेत. ते असे �नजर्ल मेघ आहेत, �यां ना वारा वाहू न नेतो ; जणू ती पानझडीतील फळें न देणारी झाडे ं
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1:9 “मीखाएल”- दानी 10:13,21; 12:1; प्रकटी 12:7.प्रधान �वगर्दूत, �वगर्दूतां म�ये सवोर्� �थान (पद) बाळगणारा आहे.
“मोशेचा मृत देह”- ही घटना (बाब) बायबलम�ये नमू द (नोंद) केलेली नाहीये. हा तं टा-वाद न�� काय व कशा�वषयीचा होता, हे
आपणास ठाऊक नाही; �यासं बंधी जाणू न घेणे हे देखील आप�या मह�वाचे व मतलबाचे नाही - अनु 29:29.
*
“सैतान”- नोट्स - म� 4:1.
*
“प्रभु...भरो”- सैतानाशी बोलतां ना, वातार्लाप करताना सुद्धा मीखाएल �कती द�ता घेत होता आ�ण काळजीपू वर्क कशी भाषा तो
येथे वापरतो, �याकडे नीट ल� द्या. ‘�याय’, �याने सं पूणर्त: परमे�र-प्रभू �या हाती सोडला, इतरां ची �नं दा-�टका-दं ड ही सवर् कायेर्
�याने प्रभू �या सुपूदर् केली. आपणही तसेच करू नये का �प्रयां नो?
*
1:10 “�या...बोलतात”- 2 पेत्र 2:12.यावरून �यां �या अं गात, �वभावात भरलेला दु�पणा �प� �दसतो, ते �वफु शारक�ने, बड्या
बोलाने व अहं कारात �कती ग�वर्� झाले आहेत, तेही ठळकपणे दृ�ीस पडते.
*
“�या...कळतात”- आतं िरक व आ��याशी �नगडीत गो�ींची �यां ना चव नसते, �याकडे एवढे दुलर्� असते, क� �या�वषयी ते शू �य
�ान बाळगतात, �यां ना केवळ नी फ� दै�हक ज�गक, शारीिरक गो�ींत भरपू र रस असतो, �हणू न देहाशी सं बं�धत गो�ींची तेवढ्या
पुरतीच �यां ना प्रचं ड जाण असते.
*
1:11 “�ध�ार”- यश 3:11; म� 18:7.
*
“काईन”- पाहा उ�प 4:1-12.काईनासारखी वतर्न-शैली. काईनाने ब�लदाना�वषयीचे (अपर्ण) जे काही �नयम, �नदेर्श, जे �वत:
याहवे परमे�राने आदेशपू वर्क सां �गतले होते, न�हे �या�वषयीची कडक-ठळक आ�ाच सोडली होती (फमार्न �दला), क� �याला
(यहोवा-परमे�राला) कसे अथार्त कशा प्रकारे अ�पर्लेले ब�लदान हवे आहे. सा�ात व प्र�य�पणे परमे�राने �दले�या फमार्नाकडे
काईनाने दुलर्� केले होते, कमी लेखले होते ते तु�छ समजू न दुलर्��त केले होते. याबरोबरच परमे�र �या लोकां चा �वीकार करतो,
�यां चा �तर�कारही न कर�याचा आदेश होता, परं त,ु काईनाने काय केले? नेमके तेच जे करायचे न�हते, �याद्वारे �याने सरळसरळ
परमे�राचे आदेश मोड�याचा व परमे�र-�वीकृताचा �तर�कार कर�याचा गु�हा केलेला होता.
*
“बलामासारखी चू क”- पाहा 2 पेत्र 2:15.
*
“कोरहासारखा �वद्रोह”- गण अ�या 16. ही परमे�रहीन माणसे ं �वकमार्ंनी, �वत:वरच नाश ओढवू न घेतात. �याचप्रमाणे कोरहाने
परमे�राचा �वरोध कर�याची घोडचू क केली, प्र�य�पणे �याने परमे�रा�वरुद्ध बं ड करून भयं कर मोठा गु�हा केला व भयानक
नाशही �वत:कडे खेचून आणला. या वचनात काही �व�श� बाबींचे दशर्न घडते, अथार्त परमे�रहीन वा परमे�र �यां �याबरोबर
नाही असे जीवन जगणारे लोक नेमके कसे असतात या वचना�या प्रकाशात अशा लोकां �या हृदयात तीन प्रमुख गो�ी रा�य करतात
- 1 स�य वा स�ेपणा�वषयीची घृणा, आ�ण जे कोणी परमे�री स�याचे जीवनात पालन करून परमे�र-भयाने जगत असतात, �यां चा
द्वेष, व �यां �याप्रत शत्रू�वाची भावना, 2 जे काही, जेथूनही �मळे ल, अधाशासारखे �मळवीत राहणे, अ�धका�धक प्रा� कर�याचा
मोह, लोभ व हावरटपणा. 3 परमे�रा�वरुद्ध बं डाळ� (�वद्रोह). �यां ची मने प्रभू �या �नदेर्शाचा सतत �वरोध करीत असतात.
*
1:12 “प्रेमसभा”- नोट्स 1 किरं 11:20-22.
*
“काडीचाही...बाळगता”- �यां चा �ववेक �यां ना बोचत नाही, दोषी ठरवीत नाही, �यां ची झोप उडवीत नाही. आपला �ववेक �यां नी
असा काही ठार केला आहे, क� तो �यां ना ‘जे वाईट तेच सवोर्�म असे �शकवतो’, मेलेला हा �यां चा �ववेक परमे�रा�या
चेतावणींना जणू �या काहीच नाहीत, फालतू आहेत असा �स�नल (इशारा) देत असतो - तुल 1 तीम 4:1.
*
“�वत:चेच...भरणारे”- लालची-लोभी, �वाथीर्पणा - आपलपोटेपणा आ�ण इतरां प्रत �वचार न करणारे, पवार् न करणारे. या सवर्
ु े प्रेिरत व �यावर कें�द्रत होती. तुल यहे 34:1-10; �यमर्
गो�ींनी �यां चे मन ख� भरलेले होते, �यामुळे �यां ची कायेर्ं सुद्धा याच दुगूणार्ंमळ
10:21; 12:10; 23:1.
*
“�नजर्ल मेघ”- असे मेघ जे तजेला व आ�हाददायक वषार्वाची खोटी प्र�त�ा करतात; �यां �याकडू न प्रस�ते�या थं डगार
*
*

4

*

*

13

*

आहेत, जी दोनदां मेलेली व समू ळ उपटलेली आहेत. हे लोक जणू काय समुद्रा�या वेगवान लाटा आहेत, �या आप�या
*
*
14 *
आदामापासू न�या
�नलर्�जपणाचा फेस वर फेकतात . ते डळमळणारे तारे आहेत, �यां �यासाठ� अनं त अं धार ठर�वलेला आहे.
सात�या �पढीतील हनोख याने देखील या दु� लोकां �वषयी अशी भ�व�यवाणी केली होती, क� ‘‘पाहा, प्रभु आप�या लाखों प�वत्र
15
े रून, �याने सवर् दु�ां चा �यां �या दु�ाई�या घृणा�मक कायार्ं�वषयी �याय करावा; यासाठ�ही क�
लोकां बरोबर आला आहे, जेणक
*
16
ु ,
�या लोकां नी येशूं�वषयी बकवादी गो�ी �हट�या हो�या, �या सवार्ंनाही दोषी ठरवावे”. हे सवर् कु रकु र करणारे, असं त�
आप�याठायी असले�या वासनां चे गुलाम, गवार्ने फु गू न मोठमोठ्या गो�ी करणारे व �वतः�या फायद्यासाठ� मखलाशी (चापलू स)
* 17
करणारे लोक असे आहेत . परं त,ु मा�या �प्रयां नो, आपले प्रभु येशू �ख्र�त यां चे जे प्रे�षत होते, �यां नी आधीच सवर्काही
49

50
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वातावरणाची (हवामान) अपे�ा केली जात असते, परं त,ु ते कोरडे , भकास व �बनपा�याचे असतात, �हणू न एकही थेब
ं पाड�यास
समथर् नसतात - नी�त 25:14.
*
“वाहू न नेतो”- 2 पेत्र 2:17.
*
“फळें न देणारी झाडे ं”- उ�म फळां वाचू न. (कारण ती प्रचं ड वाईट फळें दे�यास समथर् असतात). न�हे, �यां नी कधीही काहीही
केले तरी �यां ना चां गली फळें येणच
े नाही - तुल म� 21:18-19; लू क 13:6-7.
*
“दोनदां मेलेली”- गु�हे,ं अपराध, दु�ाई, यां त मेलेली - इ�फ 2:1.�या प्रकारचे जीवन ते जगले, जी शैली �यां नी प�करली �यावरून
�यां चे मरण प�े (पु��) होते - मरणाकडे नेणारी वाट �यां नी �नवडली, �यासाठ� जसे पा�हजे तसेच जीवन �वीकारले, �हणू न �यां चे
मरण खात्रीने, शा�तीने �यां �यावर झेप घालणारच आहे - 1 तीम 5:6.जे स�य �यां नी नाकारले होते, �या स�याप्रत आतं िरक री�तने ते
मेलेलेच होते. इतकेच न�हे, तर पुढे ते दुस�या मरणाकडे (�या �दशेन)े चालत जात होते - प्रकटी 20:14.दुसरे मरण जे अ��त�वात
आहे व नं तर येईल, ते �यां नी �वत: ओढवू न घेतले होते. यहू दा सं केत देतो, क� ते �यां �या कमार्ंचे फळ आहे. उद्दामपणा, बेशमीर्,
�न:सं कोच, स�यावरील अ�व�ास आ�ण बं ड (�वद्रोह) या सवार्ं�या पिरणामी �यां नी घोडचू क केली आहे, अथार्त येशूंद्वारे परमे�राने
ु े ती श�यता लाथाडू न �यां नी �वत:वर, �वत:च दुसरे
देऊ केले�या अनं त जीवना�या श�यतेपासू न ते मुकले आहेत. सवर् दुगूर्णां मळ
मरण खेचून आणलेले आहे. ते असे वृ� होते, जे परमे�राद्वारे ला�वले गेलेले न�हतेच मुळ�; �हणू न �यां �याम�ये आतं िरक जीवनाचा
अभाव होता, कमतरता (उणीव) होती. ते जणू दोनदां मेलेले व समू ळ उपटले�या वृ�ां सारखे झाले होते; असे आशाहीन क� पुढे
कधीच �यां ना कशाप्रकारची ही आशा (उ�मेद) बाक� राहू च नये.
*
“समू ळ उपटलेली”- म� 15:13.परमे�राने ही माणसे ं (वृ�े)ं लावलीच नाहीत. अशा कोण�याही व�तू शी �कंवा कायार्शी �कंवा
बाबींशी �यां चा सं पकर् न�हता क� �यामधू न �यां �या जीवनात काहीतरी उ�म फळ उ�प� �हावे. स�े �ख्र�ती, खरे �व�ासीं जसे
असावेत व जसे अपे��त आहेत, �या�या अगदी उलट ही माणसे ं होती - ते लोक काहींसे इ�फ 3:17व कल 2:7प्रमाणे आहेत.
*
1:13 “वेगवान लाटा”- अ�व�थ, बेचन
ै , डळमळणारे, जे आप�या मनात उसळणा�या अ�भलाषां �या वरखाली जाणा�या वेगवान
समुद्रा�या लाटां सारखे आहेत. तुल यश 57:20-21.
*
“आप�या...वर फेकतात”- �यां �या आत दडलेले अपराध- गु�हे,ं अ�भलाषा �यां �या घृणामय, घाणेरड्या कृतींद्वारे प्रगट होतात
*
“डळमळणारे तारे”- ता�यां �या �व�श� क�ा असतात, �ख्र�ती लोकां ची क�ा, �फर�याची �दशा व सीमा येशू �ख्र�तां भोवती
असते. येशूं�या सभोवताली ते आक�षर्लेले असतात. परं त ु या दु� माणसां ची, येशूंभोवती �नधार्िरत अशी कोणतीही सीमा नसते
(नाही). �ख्र�ती लोकां साठ�चा जो हेतू आहे, जे ल�य आहे व जे �यां �यापुढे येशूंनी ठे �वलेले आहे �याकडे ही माणसे ं जात नसतात,
�या हेतूची पू �तर् कर�याचा �यां चा मानस नसतोच - �फ�ल 3:14. “अं धार” 2 पेत्र 2:17;तुल �फ�ल 2:15; दानी 12:3.
*
1:14-15 उ�प 5:18,21-24. हे वचन बायबलमधू न नाही. पाहा, जे वचन हनोख हजारों वषार्ंपूवीर् बोलला होता, तेच वचन पु�हा
बोल�याची प्रेरणा प�वत्र आ��याने �दली, (“हनोखाचे पु�तक” नां वाचे एक पु�तक आहे, परं त,ु ल�ात असावे, क� ते परमे�र प्रेिरत
पु�तक न�हे. �यात काही �व�चत्र कथां चा उ�ेख आहे व �सद्ध करता येत नाही वा कोणतेच प्रमाण नाही, क� यहू दाने या वचनाचा
उपयोग, �याच पु�तकातू न केलेला असावा). यहू दाने जर हे वचन उपयोगात आणले नसते, तर हनोख एखादा सं दे�ा होता, हे सुद्धा
आपणास कळले नसते, जसे क� आजही आहे. अनै�तकता, अशुद्धपणा, दु�कृ�ये,ं ही सवर् अ�धका�धक प्रमाणात हनोखा�या
�दवसां तही अ��त�वात होती, जशी आप�या �दवसां त आपण पाहतोच आहोत, �हणू नच तो �याची तीव्र �नं दा करतो.
*
1:15 “�या लोकां नी”- हनोखाची भ�व�यवाणी आज�या युगा�या लोकां �वषयीची होती. “दोषी ठरवावे”- प्रे�ष 17:31.
*
1:16 “�वत:�या...लोक आहेत”- ही माणसे ं भ��हीन आहेत �हणू न सरळ मागार्वर चालणारी नाहीत, प्रामा�णकपणा �यां �या
कोण�याही �यवहारात �दसत नाही (नसतो). लोकां ना जे ऐकावयास आवडे ल, असे �यां ना वाटते, तेच ते �यां ना सां गतात. �यां चा
हेतू, इतरां कडू न आप�याला फायदा कसा �मळ�वता येईल, लोकां चा उपयोग �वत:�या भ�यासाठ� कसा करून घेता येईल, हा व
केवळ हाच असतो. �प्रयां नो, आज�या �दवसां त या युगात, या दु�नयेत दर�दवशी आपण पाहात नाहीये काय? चापलू सी, मखलाशी,

5

*

18

सां �गतलेही होते, ती हरेक गो� तु�ही नीट ल�ात ठे वणे गरजेचे आहे. �यां नी तु�हां ला सां �गतले होते, ‘‘शेवट�या �दवसां त, थट्टा
ु ार जीवन जगतील (चालतील)”. 19 असे
व �टं गल-म�करी करणारे लोक पुढे येतील; ते आप�या दु�ाईने भरले�या अ�भलाषां नस
*
20 *
परं त,ु माझे
लोक फूट पाडणारे, प�वत्र आ��यावाचू न , अथार्त प�वत्र आ�मा नसणारे व ज�गक (सां सािरक) आहेत.
*
*
अ�त�प्रयजनहो, तु�ही मात्र तुम�यात असले�या परमप�वत्र �व�ासात वाढत चला व प�वत्र आ��याम�ये प्राथर्ना करीत रहा ,
21 *
*
आप�या �वतःस परमे�रासार�या (परमे�वरी अनं त- प्रेम) प्रेमाम�ये असू द्या आ�ण अनं त (सदाकाळचे) जीवनासाठ� मोठ्या
*
22 *
जे सं शय बाळगतात, �यां �याप्रत दयाळू रहा, �यां �या�वषयी करूणा
त�परतेने आप�या प्रभु येशूं�या दयेची वाट पाहात रहा.
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खोटी �तु�त, तोंडपुजेपणा आज हरेक �दवशी सगळ�कडे आपण पाहू शकतो, अनुभवू शकतो - चापलू सीवर - ईयोब 32:21-22;
�तो 12:2-3; नी�त 26:28; 28:23; 29:5; रोम 16:18; 1 थे�स 2:5.
*
1:17 “नीट ल�ात ठे वणे”- वचन 5; 2 पेत्र 1:12-15.तुल - 2 पेत्र 3:3.
*
1:19 “प�वत्र आ��यावाचू न”- परमे�रावर प्रेम न करणारे, स�य दुलर्��त करणारे, परमे�रा�या आ��याशी सं बंध नसणारे असे हे
लोक, जरी दावा करतात क� ते �ख्र�तां चे �श�य आहेत, तरी ते स�े �ख्र�ती मुळ�च नाहीत. रोम 8:9.पाहा, अवलोकन करा, क�
चचर्म�येही भ�तीसाठ� सवर्च लोकां ठायी परमे�राचा आ�मा नसतो. पाहा, योहान 14:17; रोम 8:9,16; इ�फ 4:18.
*
1:20 आता या वचनात यहू दा दाखवतो, क� येशूंचे �श�य, खरे भ�. धमर्-�याग व लबाड लोकां �या तावडीत जा�यापासू न,
�वत:ला कसे राखू शकतात.
*
“प�वत्र आ��याम�ये (त) प्राथर्ना करीत राहावे”- इ�फ 6:18.
*
“अ�तप�वत्र...करीत रहा”- यहू दा �प� करतो क�, �व�ासींनी आमरण कसे �व�ासात कायम - भ�म राहू न �वत:स प�वत्र
आ��या�या साहा�याने अ�तप�वत्र करीत राहावयाचे आहे व प�वत्र आ��या�या साहा�याने �नरं तर प्राथर्ना करीत राहू न �वत:चे
�ख्र�ती जीवन बलशाली करीत जावयाचे आहे, कारण ज�गक अ�व�ासींपासू न, �व�ासी आपले र�ण प�वत्र आ��याम�ये राहू नच
करू शकेल. तुल प्रे�ष 20:32; रोम 15:2; इ�फ 4:12-13; 1 थे�स 5:11 -परमे�रा�या वचनां चे अ�ययन करणे, आ�ण हरेक समयी
दु�नयेत जीवन जगतां ना ते आप�या जीवनात लागू करणे, या दोन मह�वा�या घटकां नीच �व�ासी आ��मक जीवनात उ��त करू
शकतो आ�ण �वत:स �व�ासाठायी वाढवू शकतो. येशूं�या प्र�येक �व�ासी भाऊ/ब�हणीचे हे आद्य कतर्�य आहे; �कंबहुना
जबाबदारी व एक गं भीर आव�यकता देखील आहे; �याप्रत हरेक �व�ासीने �याचे हे एक उ�रदा�य�व समजू न आपली धाव पू णर्
करावयाची आहे.
*
1:21 वचन 1 प्रमाणे येशू नेहमी, �हणजे अनं तकाळासाठ� �यां �या �व�ासींना उद्धारा�या ��थतीतच कायम राखू न ठे वतात.
यासाठ� सुद्धा येशूं�या �व�ासींनी �वत:ला नेहमी (�नरं तर) परमे�रा�या �वगीर्क प्रेमात कायम असायचे आहे, येशूंद्वारे बां धले गेलेले
परमे�र-प्रेमाचे बं धन नेहमीसाठ�चे आहे �हणू न �व�ासींनी �याप्रत प्रामा�णकपणे गं भीर असावे. �प्रयां नो, परमे�री प्रेमात कायम
राह�याची ही �क्रया फ� नी केवळ एकाच मा�यमातू न (साधन) होणे श�य आहे, ते �हणजे परमे�रा�या प�वत्र वचनां प्रत
आ�ाधारक राह�याची कृ�त - योहान 14:21,23; 15:9-10.
*
“अनं त जीवन”- अथार्त सो�या श�दां त �याचा ठळक व �प� अथर् असा होय - सरतेशेवटी, अखेरीस �या अव�थेत प्रवेश
घे�याची (�शरणे) ��थती (समय) जी �व�ासींपाशी आधीपासू नच आहे, सुरुवातीस येशूंवर �व�ास ठे व�याने जे तारण �व�ासींना
लाभले होते, �याच तारणा�या ��थतीत अनं तकाळासाठ�चा �यां चा समावेश होणे होय - योहान 5:24; तीताला 1:2; 1 पेत्र 1:5.
*
“दयेची”- �कतीही ट�यां नी आपण आ�ापालन करणारे झालो, व आप�या �वत:ची ��थती अथार्त आ��मक अव�था अशी
ठे वली (जोपासली) क� परमे�र खात्रीने �याचे प्रेम आप�यावर �य� करीलच, तरीही ही गो� (बाब) अगदी वा�त�वक िरतीने
स�य व चोखपणे स�ी आहे, क� प्रारं भापासू न (सुरुवात) शेवटापयर्ंत आपला उद्धार फ� नी फ� ‘परमे�राची दया व कृपा’
यामुळेच (आधार/अवलं बून) आप�याला लाभलेला आहे.
*
1:22-25 यहू दा �वनं ती करतो क� जे सं शय बाळगतात, �यां ची शं का दू र करा; �यां चा �तर�कार करू नका, परं त,ु �यां �यावर दया
करा, करूणा दाखवा. �यां ना समजू न �या आ�ण �यां नी �व�ास ठे वावा �हणू न �यां चे साहा�य करा. शं का अस�यामुळे काही लोक
�व�ास ठे व�यासाठ� सं घषर् करीत आहेत, कोणीतरी ती शं का दू र करावी �हणू न �व�ासींकडे पाहत आहेत, �यां ना �व�ास करायचा
आहे �हणू न �यां ची मदत करा. लोकां ची पिर��थती (�व�ास कर�याची) पारखता ये�याइतपत आपण समथर् असावे; आप�याला
ु े ते धडपडत आहेत
ओळखता यावे क� कोण�या वेळ� काय करावे, आ�ण यो�य समयी तसे कायर् आप�याद्वारे घडावे. शं कां मळ
तशा वेळ� �यां ची �हं मत वाढवू न, �यां नी �व�ास करावयासाठ� लागणारी कृ�त करावी. काही अ�य लोक भयं कर- भयानक धो�यात
आहेत, तातडीने �यां ची मदत करणे आव�यक आहे, नाहीतर ते उद्धारापासू न दू र जातील. आशाहीन, तारणावां चून होतील. जर
ताबडतोब फु तार्ईने प्रय�न केला नाही, तर परमे�रा�या दं डा�या अ�नीतू न जातील. अशां ना �व�ासींनी अनं त दं डा�नीतू न बाहेर
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असू द्या. झपाट्याने पुढे जाऊन अनेकां ना अ�नीतू न खेचून बाहेर काढा व दुस�या इतरां वर दया करा. जे देहाद्वारे डागळलेले
24
आहेत, �यां नी दू �षत केले�या �यां �या व�त्रां चाही �तर�कार करा, �यां ची घृणा करा. आता जो तु�हां ला ठे चाळ�यापासू न राखू
*
*
(वाचवू ) शकतो व खाली पडू देत नाही, म�हमासमयी, तु�हां ला �नदोर्ष व आप�या अमयार्�दत प्रस�ाव�थेत उभा करू शकतो .
25
*
एकमेव �ानी परमे�राचा, अथार्त आप�या उद्धारक�यार्चा म�हमा, गौरव व प्रभू �व आ�ण अ�धकार आप�या प्रभु येशू मशीहां द्वारे
जसा �नरं तरचा (सदासवर्दापासू नचा) आहे, आताही असो व भ�व�यकाळ� देखील तसाच राहो. होय, असेच होवो.
66

67
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ओढू न; �ख्र�तां कडे आणावयाचे आहे, जेणक
े रून तारण �मळवू न ते अनं तजीवनाचे भागीदार होतील. काही अ�य लोक असे आहेत
�यां �यापासू न आपण दू र राहावयाचे आहे, अं तर राखायचे आहे, कारण �यां �या अपराधात आप�याला सा�मल �हावयाचे नाही,
�यां �याबरोबर अपराधां चे भागीदार �हावयाचे नाही. आपण �व�ासात दृढ रा�हलो तर, इतरां �या अपराधां त ओढले जाणारच नाही तुल गल 6:1.आपण अपरा�याप्रत प्रेम दाखवावे, परं त ु अपराधाचा द्वेष करावा. वचन 24 यात बायबलचे सवर्श्रे� का�य पाहावयास
�मळते, अथार्त गीत �वरुपात - “ठे चाळ�यापासू न राखू शकतो वा खाली पडू देत नाही”, होय, �प्रयां नो, परमे�र या दो�हींपासू न
राखू शक�यास समथर् व प्रतापी आहे - �तो 37:23-24; रोम 8:37.
*
1:24 “म�हमा ...�नदोर्ष”- इ�फ 1:4; 5:26-27.
*
“आप�या...करू शकतो”- अनेकानेक दु:खे,ं �लेश व अपयशां ऐवजी प्रचं ड आनं द.
*
1:25 “एकमेव �ानी”- रोम 11:36; 16:27.
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