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पेतर्ाचे पिहले पतर्

सुरुवातीचे वचन दशर्िवते की, िखर्स्त येशचूा परे्िषत पेतर्,
लेखक आहे. जो स्वतःला येशू िखर्स्ताचा परे्िषत म्हणतो.
(1 पेतर् 1:1) िखर्स्ताच्या दुःखाबद्दल त्याचा वारंवार उल्लेख
(2:21-24; 3:18; 4:1; 5:1) हे दाखवनू देतो की दुःखी दासाचे
रेखाकृती त्याच्या स्मृतीत गिहवरपणे कोरली गेली. त्याने
माकर् ला त्याचा “मुलगा” म्हटले (5:13), त्याने नमदू केलेल्या
तरुण आिण कुटंुबाबद्दलचे स्नेह परत करणे (परे्िषत 12:12).
परे्िषत पेतर्ाने हे पतर् िलहनू ठेवलेले हे तथ्य नैसिगर्किरत्या
गृहीत धरतात.

साधारण इ.स. 60 - 64.
5:13 मध्ये लेखक बाबेलमधील मंडळीतनू शुभेच्छा पाठवतो.

पेतर्ाने हे पतर् आिशया मायनरच्या उ रेकडील भागात
पसरलेल्या िखर्स्ती लोकांच्या एका गटाला िलिहले. त्याने
लोकसमुदायातील एका समहूाला िलिहले, ज्यात कदािचत
यहदूी व परराष्ट्रीय दोन्ही लोकांचा समावेश होता.

पेतर्ाने आपल्या वाचकांना पर्ोत्सािहत करण्यासाठी असे
िलिहले होते की ज्यांचा त्यांच्या िवश्वासासाठी छळ होत
आहे. तो त्यांना पणूर्पणे आश्वासन देऊ इिच्छतो की िखर्स्तत्व
म्हणजे देवाची कृपा आहे आिण म्हणनूच िवश्वास सोडू नये. 1
पेतर् 5:12 मध्ये उल्लेख केल्यापर्माणे, मी तुम्हाला थोडक्यात
िलिहले आहे की, पर्ोत्सािहत करुन सांगतो की ही देवाची खरी
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कृपा आहे. त्यामध्ये िस्थर राहा. स्पष्टपणे हा छळ त्याच्या
वाचकांदरम्यान व्यापक होता. 1 पेतर् उ र आिशया मायनरच्या
संपणूर् िखर्स्ती लोकांच्या छळाला पर्ितिबंिबत करते.

दुख:स पर्ितसाद देणे.
रूपरेषा
1. अिभवादन — 1:1, 2
2. त्याच्या कृपेबद्दल देवाला स्तुती करा — 1:3-12
3. जीवनातील पिवतर्तेबद्दल उपदेश — 1:13-5:12
4. अंितम अिभवादन — 5:13, 14

1 येशू िखर्स्ताचा परे्िषत पेतर् ह्याजकडून, पंत, गलतीया,
कप्पदुिकया, आिशया व िबथुिनया या पर्ांतात उपरी
म्हणनू पांगलेल्या देवाच्या लोकांस पतर्, 2 देविपत्याच्या
पवूर्ज्ञानानुसार, आत्म्याच्या पिवतर्ीकरणाद्वारे, येशचू्या आजे्ञत
राहण्यासाठी त्याचे रक्त िशंपडून िनवडलेले तुम्हास कृपा व
शांती िवपुल िमळोत.

3आपला पर्भू येशू िखर्स्त याचा देव आिण िपता धन्यवािदत
असो! त्याने आपल्या महादयेने येशू िखर्स्ताला मृतांतनू उठवनू
आपल्याला एका िजवंत आशेत पुन्हा जन्म िदला आहे, 4 आिण
त्याद्वारे िमळणारे अिवनाशी, िनमर्ळ व अक्षय वतन स्वगार्त
तुमच्यासाठी राखनू ठेवले आहे, 5 आिण शेवटच्या काळात
पर्कट करण्याकरता िसद्ध केलेल्या तारणासाठी तुम्ही देवाच्या
सामथ्यार्ने िवश्वासाद्वारे, राखलेले आहात.
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6 आिण या कारणास्तव, आताच्या काळात, िनरिनराळया
पर्कारच्या परीक्षांमुळे तुम्हास थोडा वेळ भाग पडल्यास तुम्ही
दुःख सोशीत असताही आनंिदत होता. 7 म्हणजे, नाशवंत
सोन्याची परीक्षा अग्नीने करतात, त्या सोन्याहनू मोलवान
असलेल्या तुमच्या िवश्वासाची परीक्षा, येशू िखर्स्ताचे येणे
होईल त्यावेळी, पर्शंसेला, गौरवाला व मानाला कारण व्हावी.
8 तुम्ही त्यास बिघतले नसताही तुम्ही त्याच्यावर पर्ीती करता
आिण त्यास पािहले नसताही त्याच्यावर िवश्वास ठेवनू, तुम्ही
अवणर्नीय, गौरवी आनंदाने उल्लसीत होता. 9 कारण, तुमच्या
िवश्वासाचे पर्ितफळ, म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारण तुम्ही
िमळवत आहात. 10 तुम्हास पर्ाप्त होणार् या कृपेिवषयी
ज्या संदेष्ट ांनी संदेश सांिगतले ते या तारणािवषयी िवचार
व शोध करीत होते. 11 त्यांच्यामधील िखर्स्ताचा आत्मा
जेव्हा िखर्स्ताच्या दुःखांिवषयी व त्यानंतरच्या त्याच्या िजवंत
उठण्याच्या गौरवी गोष्टीिंवषयी पवूी र्च सांिगतले होते, तेव्हा
त्याने कोणता िकंवा कोणत्या पर्कारचा काळ दशर्वला याचा
ते िवचार करीत होते. 12 त्यांना पर्कट झाले होते की,
स्वगार्तनू खाली पाठवलेल्या पिवतर् आत्म्याच्या परे्रणेने,
तुम्हास शुभवतर्मान सांगणार् यांनी आता ज्या गोष्टी तुम्हास
सांिगतल्या, त्यामध्ये ते स्वतःची नाही, पण तुमची सेवा करीत
होते. त्या गोष्टी न्याहाळून पाहण्याची इच्छा देवदतूांना आहे.

13 म्हणनू तुम्ही आपल्या मनाची कंबर कसनू सावध रहा
आिण येशू िखर्स्ताचे येणे होईल त्यावेळी तुमच्यावर जी कृपा
होणार आहे ितच्यावर पणूर् आशा ठेवा. 14 तुम्ही आज्ञांिकत मुले
होऊन, तुमच्या पवूी र्च्या अज्ञानातील वासनांपर्माणे स्वतःला
वळण लावू नका. 15 परंतु तुम्हास ज्याने पाचारण केले तो जसा
पिवतर् आहे तसे तुम्ही आपल्या सवर् वागण्यात पिवतर् व्हा.
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16 कारण असे जे पिवतर् शास्तर्ात िलिहले आहे की, “तुम्ही
पिवतर् असा कारण मी पिवतर् आहे.” 17 आिण पक्षपात न
करता, जो पर्त्येक मनुष्याचा कामापर्माणे न्याय करतो त्यास
तुम्ही जर िपता म्हणनू हाक मारता, तर तुमच्या पर्वासाच्या
काळात तुम्ही भय धरून वागले पािहजे. 18कारण तुम्हास माहीत
आहे की, तुमच्या पवूर्जांनी लावनू िदलेल्या िनरथर्क आचरणातनू
चांदीसोन्यासारख्या नाशवंत गोष्टीद्वारे, तुमची सुटका केली
गेली नाही. 19 िनष्कलंक व िनदो र्ष कोकरा झालेल्या िखर्स्ताच्या
मोलवान रक्ताद्वारे तुम्ही मुक्त झाला आहात. 20 खरोखर,
जगाच्या स्थापने अगोदर, तो पवूी र्पासनू नेमलेला होता. पण
या शेवटच्या काळात तो तुमच्यासाठी पर्कट झाला, 21 आिण
त्याच्याद्वारे तुम्ही देवावर िवश्वास ठेवला; कारण देवावर तुमचा
िवश्वास व तुमची आशा असावी म्हणनू त्यास मृतांतनू उठवनू
गौरव िदला.

22 तुम्ही जर आत्म्याच्याद्वारे, सत्याचे आज्ञापालन करून,
िनष्कपट बंधुपरे्मासाठी आपले जीव शुद्ध केले आहे, तर तुम्ही
आस्थेने एकमेकांवर मनापासनू पर्ीती करा. 23 कारण तुम्ही
नाशवंत बीजाकडून नाही पण अिवनाशी बीजाकडून, म्हणजे
देवाच्या, िजवंत िटकणार् या वचनाच्याद्वारे तुमचा पुन्हा जन्म
पावलेले आहात.

24 कारण पिवतर्शास्तर्ात असे िलिहले आहे, “सवर्
मानवजाती गवतासारखी आहे व ितचे सवर् वैभव गवताच्या
फुलासारखे आहे गवत वाळते व त्याचे फूल गळते.

25 परंतु परमेश्वराचे वचन सवर्काळ िटकते.” तुम्हास त्याच
वचनाचे शुभवतर्मान तुम्हास सांगण्यात आले ते तेच आहे.

2
1 म्हणनू तुम्ही सवर् दुष्टपणा, सवर् कपट, ढोंग, हेवा व सवर्

दुभार्षणे दरू ठेवनू, 2-3परमेश्वर कृपाळू आहे, असा तुम्ही अनुभव
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घेतला आहे तर तुम्ही त्याद्वारे तारणासाठी तुमची वाढ व्हावी
म्हणनू नतून जन्मलेल्या बालकांसारखे आध्याित्मक िनर्या
दुधाची इच्छा धरा.

. 118:22; . 28:12
4 मनुष्यांनी नाकारलेल्या पण देवाने िनवडलेल्या मोलवान

अशा िजवंत दगडाकडे तुम्ही येत असता, 5 तुम्हीही िजवंत
दगडांपर्माणे, आित्मक भवन असे, रचले जात आहात
देवाला आवडणारे आध्याित्मक यज्ञ, येशू िखर्स्ताद्वारे, अपर्ण
करण्यासाठी एक पिवतर् याजकगण असे उभारले जात आहात.

6 म्हणनू शास्तर्लेखातही असे आहे की, “पाहा, मी एक
िनवडलेला व मोलवान असलेला, कोनिशला िसयोनात ठेवतो
आिण जो त्याच्यावर िवश्वास ठेवतो तो फजीत होणार नाही.”

7 म्हणनू िवश्वास ठेवणार् या तुम्हास तो मोलवान आहे; पण, जे
िवश्वास ठेवत नाहीत त्यांना ‘बांधणार् यांनी जो दगड नाकारला
तोच कोपर्  याचा मुख्य कोनिशला झाला आहे.’

8 असा देखील शास्तर्लेख आहे,
“अडखळण्याचा दगड व अडथळ्याचा खडक झाला आहे.” ते

वचन मानीत नसल्यामुळे अडखळतात आिण त्यासाठीच
ते नेमलेले होते.

9पण तुम्ही एक िनवडलेला वंश, एक राजकीय याजकगण, एक
पिवतर् राष्ट्र, देवाचे स्वतःचे लोक असे आहा; ह्यासाठी की,
तुम्हास ज्याने अंधारातनू आपल्या अदभ्तू पर्काशात बोलावले
त्याचे गुण तुम्ही पर्िसद्ध करावेत. 10 ते तुम्ही पवूी र् लोक नव्हता
पण आता देवाचे लोक आहात; तुमच्यावर दया केली नव्हती पण
आता दया केली गेली आहे.

11 माझ्या िपर्यांनो, तुम्ही उपरी व पर्वासी असल्यामुळे मी
तुम्हास िवनंती करतो की, आत्म्याबरोबर लढाई करणार् या दैिहक
वासनांपासनू दरू रहा. 12 परराष्ट्रीयात आपले आचरण चांगले
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ठेवा, म्हणजे तुम्हास दुराचरणी माननू, ते जरी तुमच्यािवषयी
वाईट बोलतात, तरी तुमची जी चांगली कामे त्यांना िदसतील,
त्यावरून त्याच्या भेटीच्या िदवशी त्यांनी देवाचे गौरव करावे.

13 पर्त्येक पर्कारच्या मानवी व्यवस्थेला, पर्भकूरता,
आज्ञाधारक रहा. राजा शरे्ष्ठ म्हणनू त्याच्या अधीन राहा.
14 जे अिधकारी असतील त्यांना आज्ञांिकत रहा; कारण वाईट
करणार् यांना िशक्षा करण्यास व चांगले करणार् यांची पर्शंसा
करण्यास ते पाठवलेले आहेत. 15 कारण देवाची इच्छा आहे की,
तुम्ही चांगले करीत राहनू िनबुर्द्ध मनुष्यांच्या अज्ञानाला गप्प
करावे. 16 तुम्ही स्वतंतर् आहात, परंतु वाईट पर्वृतीवर पांघरूण
घालण्यास स्वातं याचा उपयोग न करता, देवाचे दास म्हणनू
जगावे 17 सवार्नंा मान द्या; बंधुवगार्वर पर्ीती करा; देवाचे भय
धरा; राजाला मान द्या.

. 53:7-9
18 घरच्या नोकरांनो, तुम्ही पणूर् आदराने आपल्या स्वामीच्या

आजे्ञत रहा. जे चांगले आिण सहनशील असतील त्यांनाच
नव्हे, पण कठोर असतील त्यांनादेखील आजे्ञत रहा 19 कारण,
जर कोणी देवािवषयी िववेक बाळगनू, अन्याय सोसनू, दुःख
सहन करीत असेल, तर ते स्तुत्य आहे; 20 पण तुम्ही पाप
करता तेव्हा तुम्हास ठोसे िदले गेले आिण तुम्ही ते सहन केलेत
तर त्यामध्ये काय मोठेपणा आहे? पण चांगले करून सोसावे
लागते तेव्हा तुम्ही ते सहन केले, तर ते देवाला आवडणारे
आहे. 21 कारण ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण करण्यात आले आहे;
कारण िखर्स्तानेही तुमच्यासाठी दुःख सोसले आहे; आिण तुम्ही
त्याच्या पावलांवरून मागोमाग जावे म्हणनू त्याने तुमच्यासाठी
िक ा ठेवला आहे.
22 त्याने पाप केले नाही व
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त्याच्या मुखात काही कपट आढळले नाही.
23 त्याची हेटाळणी होत असता त्याने िफरून हेटाळले नाही,
आिण सोशीत असता त्याने धमकावले नाही; पण देव जो नीतीने

न्याय करतो त्याच्या हातात त्याने स्वतःस सोपवले.
24 त्याने स्वतः तुमची आमची पापे स्वदेही वाहनू वधस्तंभावर

नेली, ह्यासाठी की, आपण पापाला मरून नीितमत्त्वाला िजवंत
रहावे; त्यास बसलेल्या माराने तुम्ही िनरोगी झाला आहात.
25 कारण तुम्ही में ढरांसारखे बहकत होता; पण जो तुमच्या
जीवांचा में ढपाळ व रक्षक आहे, त्याच्याकडे आता परत आला
आहात.

3

1-2 आिण तुम्ही िववािहत िस्तर्यांनो, आपल्या पतीच्या
अधीन रहा; म्हणजे कोणी वचनाला अमान्य असेल, तरी तुमचे
भीडस्तपणाचे िनमर्ळ वतर्न पाहनू ते वचनांवाचनू आपल्या
िस्तर्यांच्या वतर्नाने िमळवनू घेतले जावे कारण ते तुमचे
शुद्ध, आदराचे आचरण पाहतील. 3 तुमची शोभा ही केस
गंुफणे, सोन्याची दािगने घालणे आिण उंची वस्तरे् वापरणे
ह्यांची बाहेरची शोभा असू नये; 4 पण अंतःकरणात गुप्त
राहणार् या मानवी स्वभावात, म्हणजे देवाच्या दृष्टीने बहुमोल
असलेल्या, सौम्य आिण शांत आत्म्याच्या अिवनाशी भषूणात
ती असावी. 5 कारण देवावर आशा ठेवणार् या, पर्ाचीन
काळच्या, पिवतर् िस्तर्यांनीही अशापर्कारे आपल्या पतीच्या
अधीन राहनू स्वतःला शोभवत असत. 6 उदाहरणाथर्, सारेनेही
अबर्ाहामाला धनी म्हणनू त्याच्या आज्ञा पाळल्या. तुम्ही
चांगले करीत असाल आिण कोणत्याही भयाला भीत नसाल तर
तुम्ही ितच्या मुली झाला आहात.
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7 पतीनंो, तुम्हीही आपल्या पत्नीला अिधक नाजकू
पातर्ापर्माणे, आपल्या ज्ञानानुसार, मान द्या आिण जीवनाच्या
कृपेचे जोडीचे वारीस म्हणनू एकतर् रहा, म्हणजे तुमच्या
पर्ाथर्नेत व्यत्यय येवू नये.

8 शेवटी सवर्जण एकमनाचे व्हा आिण एकभावाचे होऊन
बंधुपरे्म बाळगणारे, कनवाळू व परे्मळ मनाचे व्हा. 9 तर
वाईटाबद्दल वाईट आिण िनंदेबद्दल िनंदा, अशी परतफेड करू
नका, पण आशीवार्द द्या कारण ह्यासाठीच तुम्हास पाचारण
करण्यात आले आहे; म्हणजे तुम्हास आशीवार्द हे वतन िमळावे.
10 कारण, “जो जीिवताची आवड धरतो व चांगले िदवस बघावेत

अशी इच्छा करतो
त्याने वाईटापासनू आपली जीभ कपटी भाषणापासनू, आपले

ओठ आवरावेत
11 त्याने वाईट सोडून चांगले करावे,
शांतीचा शोध करून ितला अनुसरावे.
12 कारण परमेश्वराचे डोळे नीितमानांवर असतात व त्याचे कान

त्यांच्या िवनंतीकडे असतात
पण वाईट करणार् यावर परमेश्वराची करडी नजर असते.”

13 आिण तुम्ही जर चांगल्यािवषयी आवेशी झाला, तर
कोण तुमचे वाईट करील? 14 पण, नीितमत्त्वाकरता तुम्ही
सोसले तर तुम्ही धन्य! त्यांच्या भयाने िभऊ नका िकंवा
अस्वस्थ होऊ नका. 15 पण िखर्स्ताला पर्भू म्हणनू
आपल्या अंतःकरणात पिवतर् माना व तुमच्या आशेचे कारण
िवचारणार् या पर्त्येक मनुष्यास सौम्यतेने व आदराने पर्त्यु र
देण्यास तुम्ही नेहमी तयार असा. 16 आिण चांगला िववेक
ठेवा; म्हणजे, तुमच्यािवषयी वाईट बोलत असता, िखर्स्तातील
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तुमच्या चांगल्या आचरणावर खोटे आरोप करणार् यांना लाज
वाटावी. 17 कारण चांगले केल्याबद्दल तुम्ही सोसावे हे
जर देवाला बरे वाटते, तर वाईट केल्याबद्दल सोसण्यापेक्षा
ते अिधक बरे. 18 कारण, आपल्याला देवाकडे आणण्यास
िखर्स्तसुद्धा पापांसाठी,नीितमान अनीितमान लोकांसाठी,एकदा
मरण पावला. तो देहाने मारला गेला, पण आत्म्याने िजवंत
केला गेला. 19 आिण तो त्याद्वारे गेला व त्याने तुरंूगातल्या
आत्म्यांना घोषणा केली. 20 नोहाच्या िदवसात, तारू तयार
होतेवेळी, देवाची सहनशीलता पर्तीक्षा करीत असता, पवूी र्
ज्यांनी अवमान केला ते हे होते. त्या तारवात केवळ थोडे,
म्हणजे आठ जीव, पाण्याकडून तारले गेले. 21 आतासुद्धा,
त्याचे पर्ितरूप असा बािप्तस्मा; देहाचा मळ काढून नाही, पण
चांगल्या िववेकाने देवाला िदलेले वचन म्हणनू, येशू िखर्स्ताच्या
पुनरुत्थानाकडून आपल्याला तारतो. 22 तो स्वगार्त गेला असनू
देवाच्या उजवीकडे आहे आिण देवदतू, अिधकारी व स ाधीश
त्याच्या अधीन आहेत.

4
1 म्हणनू िखर्स्ताने देहाने दुःख सोसले आिण तुम्हीही त्याच्या

वृ ीची शस्तर्सामगर्ी पिरधान करा कारण ज्याने देहात सोसले
आहे तो पापापासनू दरू झाला आहे. 2 म्हणनू अशा मनुष्याने
आपल्या देहातील पुढील आयुष्य, मनुष्यांच्या वासनांसाठी
नाही, पण देवाच्या इच्छेसाठी जगावे. 3 कारण परराष्ट्रीयांच्या
इच्छेपर्माणे करण्यास गेलेला काळ पुरे झाला. तेव्हा तुम्ही
कामातुरपणात, वासनांत, दारूबाजीत, दंगलीत, तसेच बदफैली
व अमंगळ मतूी र्पजेूत आपल्या मागार्ने गेलात. 4 अशा
बेतालपणाच्या स्वैराचरणात आता तुम्ही त्यांच्याबरोबर घुसत
नाही, ह्याचे त्यांना नवल वाटून ते तुमची िनंदा करतात. 5तरीही,
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देव जो िजवंतांचा व मृतांचा न्याय करण्यास तयार आहे त्यास
ते आपला िहशोब देतील. 6 कारण, याकिरता, मृतांनादेखील
शुभवतर्मान सांगण्यात आले होते; म्हणजे जरी मनुष्यांपर्माणे
त्यांचा देहात न्याय झाला तरी त्यांनी देवापर्माणे आत्म्यात
िजवंत रहावे.

7 पण सवर् गोष्टीचंा शेवट जवळ आला आहे म्हणनू समंजस
मनाचे व्हा आिण पर्ाथर्नेसाठी सावध रहा; 8 आिण सवार्ंत
महत्त्वाची गोष्ट ही की आपल्यात वाढती पर्ीती ठेवा, कारण
पर्ीतीने पापांची रास झाकली जाते. 9 काही कुरकुर न करता
तुम्ही सवर्जण एकमेकांचा पाहुणचार करणारे व्हा. 10 तुम्ही
देवाच्या बहुिवध कृपेचे चांगले कारभारी या नात्याने, पर्त्येकास
िमळालेल्या कृपादानाने एकमेकांची सेवा करा. 11 जो भाषण
करतो त्याने आपण देवाची वचने बोलत आहोत असे बोलावे
व जो सेवा करतो त्याने आपण आपली सेवा देवाने िदलेल्या
शक्तीने करीत आहोत अशी करावी. म्हणजे, येशू िखर्स्ताद्वारे,
सवर् गोष्टीतं देवाचे गौरव करावे, त्यास गौरव व पराक्रम ही
युगानुयुग असोत. आमेन.

12 िपर्यांनो, तुमच्या परीके्षसाठी, तुमची अिग्नपरीक्षा
होण्यात तुम्हास काही अपवूर् झाले, असे वाटून त्याचे नवल मानू
नका. 13 उलट तुम्ही िखर्स्ताच्या दुःखात भागीदार होत आहात
म्हणनू आनंद करा. म्हणजे त्याचे गौरव पर्कट होईल तेव्हाही
फार मोठ ा आनंदाने तुम्ही उल्लािसत व्हावे. 14 िखर्स्ताच्या
नावाकरता तुमची िनंदा होत असेल तर तुम्ही धन्य! आहात
कारण गौरवाचा आत्मा म्हणजे देवाचा आत्मा तुमच्यावर येऊन
रािहला आहे.

15 पण तुमच्यातील कोणी खुनी िकंवा चोर म्हणनू, वाईट
करणारा िकंवा दुसर्  याच्या कामात लुडबुड करणारा म्हणनू कोणी
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दुःख भोगू नये. 16 िखर्स्ती म्हणनू जर कोणाला दुःख सहन करावे
लागत असेल तर त्यास लाज वाटू नये; त्या नावामुळे देवाचे
गौरव करावे. 17 कारण देवाच्या घराण्यापासनू न्यायिनवाड ास
आरंभ होण्याची वेळ आता आली आहे आिण तो जर पर्थम
आपल्यापासनू झाला, तर जे देवाचे शुभवतर्मान मानीत नाहीत
त्यांचा शेवट काय होईल? 18 नीितमान जर कष्टाने तर जो
भिक्तहीन व पापी ह्याला िठकाण कोठे िमळेल? 19 म्हणनू जे
देवाच्या इच्छेपर्माणे सोसतात त्यांनी चांगले करीत राहनू, जो
िवश्वासू िनमार्णकतार् आहे त्याच्याहाती आपले जीव सोपवावेत.

5
1 तुमच्यात जे कोणी वडील आहेत त्यांना मी एक सोबतीचा

वडील व िखर्स्ताच्या दुःखांचा साक्षी म्हणनू व त्याचपर्माणे,
पुढे पर्कट होणार असलेल्या गौरवाचा एक भागीदार म्हणनू हा
बोध करतो. 2 तुमच्यामधील देवाच्या कळपाचे पालन करा;
भाग पडते म्हणनू नाही पण देवाला आवडेल असे, स्वेच्छेने,
दर्व्यलोभासाठी नाही पण उत्सुकतेने करा 3 आिण, वतनावर
धनीपण चालवनू नाही, पण कळपाला उदाहरणे होऊन त्याचे
पालन करा. 4 आिण मुख्य में ढपाळ पर्कट होईल तेव्हा तुम्हास
गौरवाचा न कोमेजणारा मुकुट िमळेल. 5 तसेच तरुणांनो, तुम्ही
विडलांच्या अधीन रहा आिण तसेच तुम्ही सगळे जण एकमेकांची
सेवा करण्यास नमर्तारूप वस्तर् घेऊन कमरेस गंुडाळा; कारण
देव गिवर्ष्ठांना िवरोध करतो पण लीनांना कृपा पुरवतो.

6 म्हणनू देवाच्या पराक्रमी हाताखाली लीन व्हा ह्यासाठी की
त्याने तुम्हास योग्यवेळी उंच करावे. 7 तुम्ही आपली सवर् िचंता
त्याच्यावर टाका, कारण तो तुमची काळजी करतो.
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8 सावध रहा; जागृत रहा कारण तुमचा शतर्ू सैतान
हा गजर्णार्या िसंहापर्माणे, कोणाला िगळावे म्हणनू शोधीत
िफरतो. 9 तुम्ही िवश्वासात िस्थर राहनू त्याच्यािवरुध्द उभे रहा
कारण तुम्ही जाणता की, जगात असलेल्या तुमच्या बांधवांवर
तशीच दुःखे आणली जात आहेत.

10 पण तुम्हास ज्याने िखर्स्ताद्वारे, आपल्या सनातन
गौरवात बोलावले आहे तो सवर् कृपेचा देव, तुम्ही अल्पकाळ
सोसल्यानंतर, स्वतः तुम्हास पिरपणूर् करील, िस्थर करील आिण
दृढ करील. 11 त्याचा पराक्रम युगानुयुग आहे. आमेन.

12 मी ज्या िसल्वानला िवश्वासू बंधू म्हणनू मानतो
त्याच्याहाती तुम्हास थोडक्यात िलहनू पाठवनू, बोध करतो
आिण साक्ष देतो की, ही देवाची खरी कृपा आहे. त्यामध्ये तुम्ही
िस्थर रहा.

13 बाबेल येथील, तुमच्या जोडीची िनवडलेली मंडळी
तुम्हास सलाम पाठवत आहे आिण माझा मुलगा माकर् हाही
पाठवत आहे 14 पर्ीतीच्या अिभवादनाने एकमेकांना सलाम द्या.
िखर्स्तामधील तुम्हा सवार्नंा शांती असो.
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