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गलतीकरांस पतर्

परे्िषत पौल या पतर्ाचा लेखक आहे, हा पर्ारंिभक मंडळीचा
सवर्समावेशक दृिष्टकोन होता. आिशया मायनरला आपल्या
पिहल्या िमशनरी पर्वासाला हातभार लावण्याआधी, पौलाने
दिक्षण गलतीकरांतील मंडळ्यांना पतर् िलिहले. गलती हे रोम
िकंवा किरंथसारखे शहर नव्हते, तर रोमन पर्ांत ज्यामध्ये अनेक
शहरे आिण असंख्य मंडळ्या होत्या. गलतीकरांस ज्यांच्यासाठी
हे पतर् संबोिधत केले होते, ते पौलाचे रूपांतर होते.

साधारण इ.स. 48.
पौलाने कदािचत अंत्युिखयातील गलतीकरांना पतर् िलिहले

होते, कारण हे त्यांच्या घराचा मळू आधार होते.

गलतीकरांना पतर् गलतीमधील मंडळीच्या सदस्यांना
िलिहण्यात आले होते (गलती. 1:1-2).

या पतर्ाचा उदे्दश यहुदी लोकांच्या खोट ा सुवातार् नाकारणे,
हा या सुवातचा खरा अथर् होता ज्यामध्ये या यहदूी िखर्स्ती
लोकांना असे वाटले की संुता ही तारणासाठी आवश्यक आहे
आिण गलतीकरांना त्यांच्या तारणाच्या वास्तिवक आधाराची
आठवण करुन देणे. स्पष्टपणे त्याने येशचू्या बारा अनुयायांपैकी
अिधकारांची स्थापना करून आिण त्याद्वारे त्याने सुवातार्
सांिगतलेल्या सुवातार्ची पतूर्ता करून पर्ितसाद िदला. केवळ
िवश्वासाने कृपेनेच लोक न्यायी आहेत आिण आत्मिवश्वासाने
त्यांचे नवीन आयुष्य जगणे हे एकटेच िवश्वासाद्वारे आहे.
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िखर्स्तामध्ये स्वातं य
रूपरेषा
1. पिरचय — 1:1-10
2. शुभवतर्मानाचे पर्माणीकरण — 1:11-2:21
3. िवश्वासाद्वारे समथर्न — 3:1-4:31
4. िवश्वासाचे जीवनमान आिण स्वातं य — 5:1-6:18

1-2 गलती पर्ांतातील मंडळ्यांस; मनुष्यांकडून िकंवा
मनुष्यांच्याद्वारे नव्हे,तर येशू िखर्स्ताच्याद्वारे आिण ज्याने त्यास
मरण पावलेल्यातनू उठवले तो देविपता, ह्याच्याद्वारे झालेला
परे्िषत पौल, याच्याकडून आिण माझ्या सोबतीचे सवर् बंधकूडून,
3 देव जो िपता व आपला पर्भू येशू िखर्स्त ह्यांजकडून तुम्हास
कृपा व शांती असो. 4 आपल्या देविपत्याच्या इच्छेपर्माणे,
या आताच्या दुष्ट युगातनू आपल्याला सोडवण्यास, पर्भू येशू
िखर्स्ताने आपल्या पापांबद्दल, स्वतःला िदले. 5 देविपत्याला
युगानुयुग गौरव असो. आमेन.

6 मला आश्चयर् वाटते की, ज्याने तुम्हास िखर्स्ताच्या कृपेत
पाचारण केले त्याच्यापासनू, इतक्या लवकर, तुम्ही दुसर्  या
शुभवतर्मानाकडे वळला आहात. 7 दुसरे कोणतेही शुभवतर्मान
नाही; पण तुम्हास घोटाळ्यात पाडणारे आिण िखर्स्ताचे
शुभवतर्मान िवपरीत करण्याची इच्छा असणारे असे िकत्येक
आहेत. 8तर जे शुभवतर्मान आम्ही तुम्हास सांिगतले त्याच्याहनू
िनराळे शुभवतर्मान जर आम्ही सांिगतले िकंवा स्वगार्तील
आलेल्या देवदतूानेही सांिगतले, तरी तो शािपत असो. 9 आम्ही
अगोदर सांिगतले आहे तसेच आता मी पुन्हा सांगतो की, कोणी
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तुम्हास, जे तुम्ही स्वीकारले त्याच्यापेक्षा, िनराळे शुभवतर्मान
कोणी तुम्हास सांिगतल्यास तो शािपत असो.

10 मी आता मनुष्याची िकंवा मी देवाची मनधरणी करावयास
पाहत आहे? मी मनुष्यांना संतुष्ट करावयास पाहत आहे काय?
मी अजनूपयर्ंत मनुष्यांना संतोषवीत असतो, तर मी िखर्स्ताचा
दास नसतो.

11 कारण, बंधूंनो, मी तुम्हास सांगतो की, मी ज्या
शुभवतर्मानाची घोषणा केली ती मनुष्याच्या सांगण्यापर्माणे
नाही. 12 कारण ती मला मनुष्याकडून िमळाली नाही तसेच
ती मला कोणी िशकवलीही नाही; पण येशू िखर्स्ताच्या
पर्कटीकरणाने ती मला पर्ाप्त झाली. 13 तुम्ही माझ्या,
यहदूी धमार्तील, पवूी र्च्या आचरणािवषयी ऐकले आहे की, मी
देवाच्या मंडळीचा अत्यंत छळ करून ितचा नाश करीत असे.
14 आिण मी माझ्या पवूर्जांच्या पर्थांिवषयी पुष्कळ अिधक
आवेशी असल्यामुळे माझ्या लोकांतल्या माझ्या वयाच्या
पुष्कळ लोंकापेक्षा यहदूी धमार्त मी पुढे गेलो होतो.

15 पण ज्या देवाने मला आईच्या उदरापासनू वेगळे केले
व आपल्या कृपेने मला बोलावले, त्यास जेव्हा बरे वाटले
की, 16 आपल्या पुतर्ाला माझ्याद्वारे पर्कट करावे, म्हणजे
परराष्ट्रीयांमध्ये मी त्याच्या शुभवतर्मानाची घोषणा करावी
तेव्हा मी हे कोणत्याही मानवाची मसलत न घेता, 17 आिण
माझ्या पवूी र्झालेल्या परे्िषतांकडे यरूशलेमेस वर न जाता, पण
मी लगेच अरबस्तान देशास िनघनू गेलो व तेथनू िदिमष्कास
पुन्हा परत आलो.

18 पुढे, तीन वषार्नंंतर, मी केफाला भेटण्यास वर यरूशलेमास
गेलो आिण पंधरा िदवस मी त्याच्याजवळ रािहलो; 19 पण
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पर्भचूा भाऊ याकोब ह्याच्यािशवाय मी इतर परे्िषतांपैकी दुसरा
कोणीही माझ्या दृष्टीस पडला नाही. 20 मी जे तुम्हास िलिहत
आहे, ते पाहा, देवासमोर, मी खोटे बोलत नाही. 21 त्यानंतर
मी िसरीया व िकिलिकया पर्ांतांत आलो 22 आिण िखर्स्तात
असलेल्या, यहदूीया पर्ांतातील मंडळ्यांना मी अपिरिचत होतो.
23 त्यांच्या ऐकण्यात एवढेच येत असे की, ‘पवूी र् आमचा छळ
करणारा ज्या िवश्वासाचा मागे नाश करीत होता त्याची तो आता
सुवातार् सांगत आहे.’ 24आिण ते माझ्यािवषयी देवाचे गौरव करू
लागले.

2
1 नंतर, चौदा वषार्नंी मी पुन्हा, बणर्बाबरोबर, यरूशलेम

शहरास वर गेलो, मी आपल्याबरोबर तीतालाही नेले. 2 मला
पर्कटीकरण झाल्यापर्माणे मी गेलो आिण जे शुभवतर्मान मी
परराष्ट्रीयात गाजवत असतो, ती मी त्यांच्यापुढे मांडले; पण
जे िवशेष मानलेले होते त्यांना एकांती मांडले; नाही तर, मी
व्यथर् धावतो िकंवा धावलो, असे कदािचत् झाले असते. 3 पण
माझ्याबरोबर असलेला तीत हा गर्ीक असल्यामुळे, त्यालाही
संुता करून घेण्यास भाग पाडण्यात आले नाही. 4आिण गुप्तपणे
आत आणलेल्या खोट ा बंधमुूळे देखील भाग पाडण्यात आले
नाही; ते आम्हास दास्यात घालण्याकरता, िखर्स्त येशमूध्ये
जी मोकळीक आपल्याला आहे ते हेरण्यास, चोरून आत आले
होते. 5 शुभवतर्मानाचे सत्य तुमच्याकडे रहावे म्हणनू आम्ही
त्यांना घटकाभरही वश होऊन त्यांच्या अधीन झालो नाही.
6 तरीही, जे िवशेष मानलेले कोणी होते त्यांच्याकडून (ते कसेिह
असोत होते त्याचे मला काही नाही; देव मनुष्याचे बाह्य रूप
पाहत नाही.) कारण जे िवशेष मानलेले होते त्यांनी मला
काही अिधक िदले नाही. 7 तर उलट संुता झालेल्या यहदू्यांना
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शुभवतर्मान सांगणे जसे पेतर्ावर सोपवले होते तसेच संुता न
झालेल्या परराष्ट्रीय लोकांस शुभवतर्मान सांगणे माझ्यावर
सोपवले आहे, हे त्यांनी बिघतले. 8 कारण ज्याने पेतर्ाच्याद्वारे
संुता झालेल्या लोकात परे्िषतपणा चालवावयास शक्ती पुरवली
त्याने मलाही परराष्ट्रीयात तो चालवण्यास शक्ती पुरवली.
9 आिण त्यांनी मला िदलेले कृपादान ओळखनू, याकोब, केफा व
योहान हे जे आधारस्तंभ होते त्यांनी मला व बणर्बाला उजव्या
हातांनी हस्तांदोलन केले, ते ह्यासाठी की,आपण देवाच्या कायार्ंत
सहभागी आहोत हे दशर्वावे व आम्ही परराष्ट्रीयांकडे आिण
त्यांनी संुता झालेल्याकडे जावे. 10 मातर् आम्ही गिरबांची
आठवण ठेवावी, अशी त्यांची इच्छा होती; आिण मी तर त्याच
गोष्टी करण्यास उत्कंठीत होतो.

( )
11 आिण त्यानंतर, केफा अंत्युिखयास आला असता, मी

त्याच्यासमोर त्यास आडवा आलो, कारण तो दोषीच होता.
12कारण याकोबापासनू िकत्येकजण येण्याअगोदर तो अन्यजाती
लोकांबरोबर जेवत असे; पण ते आल्यावर तो संुता झालेल्या
लोकांस िभऊन त्याने माघार घेऊन वेगळा राहू लागला. 13 तेव्हा
तसेच दुसर्  या यहदूी िवश्वास ठेवणार्यांनीही त्याच्याबरोबर ढोंग
केले; त्यामुळे बणर्बादेखील त्यांच्या ढोंगाने ओढला गेला. 14पण
मी जेव्हा हे बिघतले की, शुभवतर्मानाच्या सत्यापर्माणे ते
नीट चालत नाहीत, तेव्हा सवार्संमोर मी केफाला म्हटले, “तू
स्वतः यहदूी असनू तू जर परराष्ट्रीयापर्माणे राहतोस आिण
यहदू्यांपर्माणे वागत नाहीस, तर जे परराष्ट्रीयांनी यहदू्यांसारखे
वागावे म्हणनू तू त्याच्यावर जुलमू किरतोस हे कसे?”

15 आम्ही जन्मापासनूच यहदूी आहोत, पापी परराष्ट्रीयातले
नाही. 16 तरी मनुष्य िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी नीितमान
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ठरत नाही तर येशू िखर्स्तावरील िवश्वासाच्याद्वारे ठरतो, हे
ओळखनू आम्हीही िखर्स्त येशवूर िवश्वास ठेवला; ह्यासाठी
की, िवश्वासाने मनुष्य नीितमान ठरवला जातो, म्हणनू आम्हीही
येशू िखर्स्तावर िवश्वास ठेवला; म्हणजे आम्ही िखर्स्तावरील
िवश्वासाने नीितमान ठरावे, िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी पाळून
नाही, कारण िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी मनुष्यजातीपैकी
कोणीही नीितमान ठरणार नाही. 17 पण िखर्स्तात नीितमान
ठरवले जाण्यास पाहत असता जर आपणदेखील पापी आढळलो
तर िखर्स्त पापाचा सेवक आहे काय? कधीच नाही.
18 कारण मी जे पाडले आहे ते पुन्हा उभारले तर मी स्वतःला
िनयमशास्तर् मोडणारा ठरवीन. 19 कारण मी िनयमशास्तर्ाद्वारे
िनयमशास्तर्ाला मरण पावलो आहे, ह्यासाठी की, मी देवाकरता
जगावे. 20मी िखर्स्ताबरोबर वधस्तंभावर िखळलेला आहे आिण
ह्यापुढे मी जगतो असे नाही तर िखर्स्त माझ्याठायी जगतो
आिण आता देहामध्ये जे माझे जगणे आहे ते देवाच्या पुतर्ावरील
िवश्वासाच्याद्वारे आहे. त्याने माझ्यावर पर्ीती केली व स्वतःला
माझ्याकिरता िदले. 21 मी देवाची कृपा व्यथर् करीत नाही कारण
जर नीितमत्त्व िनयमशास्तर्ाकडून असेल तर िखर्स्ताचे मरण
िवनाकारण झाले.

3
,

1 अहो बुद्धीहीन गलतीकरांनो, वधस्तंभावर िखळलेला येशू
िखर्स्त ज्यांच्या डोळ्यांपुढे वणर्न करून ठेवला होता, त्या
तुम्हास कोणी भुलिवले आहे? 2 मला तुम्हापासनू इतकेच
समजवनू घ्यावयाचे आहे की, तुम्हास जो पिवतर् आत्मा
िमळाला तो िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी िमळाला की, सुवातार्
ऐकून िवश्वास ठेवल्यामुळे िमळाला? 3 तुम्ही इतके बुद्धीहीन



3:4 vii पौलाचे गलतीकरांस पतर् 3:14

आहात काय? तुम्ही देवाच्या आत्म्याने पर्ारंभ केल्यावर आता
देहस्वभावाने पणूर्त्व िमळवू पाहत आहात काय? 4 तुम्ही इतके
दुःखे सोसली हे व्यथर् काय? ह्याला व्यथर् म्हणावे काय! 5 म्हणनू
जो तुम्हास देवाचा आत्मा पुरवतो आिण तुमच्यात चमत्कार
करतो तो हे जे सवर् करतो ते िनयमशास्तर्ातील कृत्यांनी करतो
की, सुवातार् ऐकून िवश्वास ठेवल्यामुळे ते तो करतो?

6 ज्यापर्माणे अबर्ाहामानेही देवावर िवश्वास ठेवला व ते
त्यास नीितमत्त्व असे गणण्यात आले. तसे हे झाले. 7 ह्यावरून
तुम्ही समजनू घ्या की, जे िवश्वास ठेवतात तेच अबर्ाहामाचे
वंशज आहेत. 8 आिण देव परराष्ट्रीयांना िवश्वासाने नीितमान
ठरवणार या पवूर्ज्ञानामुळे शास्तर्लेखाने, अबर्ाहामाला पवूी र्च
शुभवतर्मान सांिगतले की, ‘तुझ्याकडून सवर् राष्ट्रांना आशीवार्द
िमळेल.’ 9 तर मग जे िवश्वास ठेवतात त्यांना िवश्वासू
अबर्ाहामाबरोबर आशीवार्द िदला गेला आहे.

10 कारण िनयमशास्तर्ातील कृत्यांवर िजतके अवलंबनू
राहणारे आहेत िततके शापाच्या अधीन आहे कारण पिवतर्
शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, ‘िनयमशास्तर्ाच्या पुस्तकात
जे िलिहलेले आहे ते सवर् पाळण्यास जो िटकून राहत नाही तो
शािपत आहे.’ 11 िनयमशास्तर्ाने कोणीही देवासमोर नीितमान
ठरत नाही, हे उघड आहे; कारण ‘नीितमान िवश्वासाने जगेल.’
12 आिण िनयमशास्तर् तर िवश्वासाचे नाही पण ‘जो त्यातील
कृत्ये आचरतो तो त्यांच्यायोगे जगेल.’ 13 आपल्याबद्दल
िखर्स्त शाप झाला आिण त्याने आपणाला िनयमशास्तर्ाच्या
शापापासनू खंडणी भरून सोडिवले; असा शास्तर्लेख आहे
‘जो कोणी झाडावर टांगलेला आहे तो शािपत आहे’, असा
शास्तर्लेख आहे. 14 ह्यात उदे्दश हा की, अबर्ाहामाला िदलेला
आशीवार्द िखर्स्त येशचू्या द्वारे परराष्ट्रीयांना िमळावा, म्हणजे
आपल्या िवश्वासाद्वारे आत्म्यािवषयीचे अिभवचन िमळावे.
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15 आिण बंधूंनो, मी हे व्यावहािरक दृष्टीने बोलतो. एखाद्या
मनुष्याचा करारदेखील तो स्थािपत केला गेल्यानंतर कोणी रद्द
करीत नाही िकंवा त्यामध्ये भर घालीत नाही. 16आता, जी वचने
अबर्ाहामाला व त्याच्या संतानाला िदली होती. तो ‘संतानांना’
असे अनेकािवषयी म्हणत नाही, पण ‘तुझ्या संतानाला’ असे
एकािवषयी म्हणतो आिण तो एक िखर्स्त आहे. 17 आिण, मी
हे म्हणतो की, देवाने तो करार आधीच स्थापल्यावर चारशेतीस
वषार्नंंतर झालेल्या िनयमशास्तर्ामुळे संपुष्टात येऊन त्यामुळे
अिभवचन रद्द करू होत नाही. 18कारण वतन जर िनयमशास्तर्ाने
पर्ाप्त होते, तर ते ह्यापुढे अिभवचनाने होणार नाही; परंतु
अबर्ाहामाला देवाने ते कृपेने अिभवचनाद्वारे िदले.

19तर मग िनयमशास्तर् कशाला? कारण, ज्या संतानास वचन
िदले होते त्याचे येणे होईपयर्ंत ते उल्लंघनामुळे िनयमशास्तर्
देण्यात आले; ते मध्यस्थाच्या हाती देवदतूांच्याद्वारे नेमनू आले.
20 मध्यस्थ हा एकपेक्षा अिधकांसाठी असतो; तरीही देव तर
एकच आहे.

21 तर काय िनयमशास्तर् हे देवाच्या वचनािवरुद्ध आहे?
कधीच नाही कारण जीवन देण्यास समथर् असलेले िनयमशास्तर्
देण्यात आले असते तर, नीितमत्त्व खरोखरच िनयमशास्तर्ाने
पर्ाप्त झाले असते. 22 तरी त्याऐवजी, िनयमशास्तर्ाने
सवार्सं पापामध्ये कोंडून ठेवले, या उदे्दशासाठी की, िवश्वास
ठेवणार् यांना येशू िखर्स्ताच्या िवश्वासाने जे अिभवचन आहे ते
देण्यात यावे.

23 परंतु िखर्स्तात िवश्वास आला त्यापुवी र्, हा जो िवश्वास
पर्कट होणार होता, तो येण्याअगोदर आपण बंिदवान असता
आपल्याला िनयमशास्तर्ाखाली असे रखवालीत ठेवले होते.
24 ह्यांवरून आपण िवश्वासाने नीितमान ठरिवले जावे म्हणनू
िनयमशास्तर् आपल्याला िखर्स्ताकडे पोहचवणारे बालरक्षक
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होते. 25 पण आता, िवश्वासाचे येणे झाले आहे म्हणनू आपण
ह्यापुढे बालरक्षकाच्या अधीन रािहलो नाही.

26 पण तुम्ही सवर् िखर्स्त येशवूरील िवश्वासाच्याद्वारे देवाचे
पुतर् आहात. 27 कारण िखर्स्तात तुम्हामधील िजतक्यांचा
बािप्तस्मा झाला आहे िततक्यांनी िखर्स्ताला पिरधान केले आहे.
28 यहदूी िकंवा गर्ीक, दास िकंवा स्वतंतर् नाही, पुरूष िकंवा
स्तर्ी हा भेदच नाही कारण िखर्स्त येशमूध्ये तुम्ही सवर्जण
एकच आहात. 29 आिण तुम्ही जर िखर्स्ताचे आहा; तर तुम्ही
अबर्ाहामाचे संतान आिण अिभवचनापर्माणे वारीस आहात.

4

1 आता मी म्हणतो की, वारीस लहान बाळ आहे, तोपयर्ंत
तो सवार्चंा धनी असनूही त्याच्यामध्ये व दासामध्ये काही
फरक नसतो. 2 पण िपत्याने ठरवलेल्या मुदतीपयर्ंत तो
िशक्षकांच्या व कारभार्याच्या स्वाधीन असतो. 3 अशापर्कारे
आपणदेखील बाळ असताना, आपण जगाच्या पर्ाथिमक
िशक्षणाच्या दास्यात होतो. 4 पण काळाची पणूर्ता झाली
तेव्हा देवाने आपल्या पुतर्ाला पाठवले; तो स्तर्ीपासनू जन्मास
आला, िनयमशास्तर्ाधीन असा जन्मास आला, 5 ह्यात उदे्दश हा
होता की, िनयमशास्तर्ाखाली असलेल्यांना त्याने खंडणी भरून
सोडवावे; म्हणजे आपल्याला पुतर् होण्याचा हक्क िमळावा.
6 आिण तुम्ही पुतर् आहात म्हणनू, देवाने अब्बा-िपता, अशी
हाक मारणार्या आपल्या पुतर्ाच्या आत्म्याला तुमच्याआमच्या
अंतःकरणात पाठवले आहे; 7 म्हणनू तू आतापासनू दास नाही
तर पुतर् आहेस; आिण पुतर् आहेस, तर देवाच्याद्वारे वारीसही
आहेस.
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8 तथािप पवूी र् तुम्ही देवाला ओळखीत नव्हता, तेव्हा, जे
स्वभावतः देव नाहीत त्यांचे दास होता; 9पण आता तुम्ही देवाला
ओळखीत असताना िकंवा देव तुम्हास ओळखीत असताना तुम्ही
त्या दुबर्ळ व िनःसत्व पर्ाथिमक िशक्षणाकडे पुन्हा कसे परत
जाता? आिण पुन्हा त्यांच्या दास्यात राहण्याची इच्छा करता?
10 तुम्ही िदवस, मिहने, ऋतू आिण वष पाळता. 11 तुमच्यासाठी
मी केलेले शर्म कदािचत व्यथर् झाले असतील, अशी मला
तुमच्यािवषयी भीती वाटते.

12 बंधूंनो, मी तुम्हास िवनवणी करतो की, तुम्ही माझ्यासारखे
व्हा, कारण मीही तुमच्यासारखा होतो. तुम्ही माझे काहीच
वाईट केले नाही. 13 पर्थम तुम्हास शुभवतर्मान सांगण्याचा
पिहला पर्संग मला माझ्या शारीरीक व्याधीमुळे िमळाला हे
तुम्हास मािहत आहे. 14 आिण माझ्या देहाच्या अशक्तपणात
तुमची परीक्षा होत असता, तुम्ही ितरस्कार केला नाही पण
माझा देवाच्या दतूासारखा, िखर्स्त येशसूारखा स्वीकार केला.
15 तर तेव्हाचा तुमचा तो आशीवार्द कोठे आहे? कारण, मी
तुमच्यािवषयी साक्ष देतो की, शक्य असते तर तुम्ही मला
तुमचे स्वतःचे डोळे काढून िदले असते. 16 मग मी तुम्हास
खरे सांगतो म्हणनू मी तुमचा वैरी झालो आहे काय? 17 ते
लोक तुमच्यािवषयी आवेशी आहेत तरी चांगल्या पर्कारे नाही
पण तुम्ही त्यांच्यािवषयी आवेशी असावे म्हणनू ते तुम्हास
आमच्यापासनू वेगळे करू पाहतात. 18तर चांगल्या कारणांसाठी
सवर्दा आवेशी असणे हे चांगले आिण मी तुम्हाजवळ पर्त्यक्ष
आहे तेव्हाच मातर् आवेशी असावे असे नाही. 19माझ्या मुलांनो,
तुमच्यात िखर्स्ताचे रूप िनमार्ण होईपयर्ंत मला तुमच्यासाठी
पुन्हा पर्सतूी वेदना होत आहेत. 20 ह्यावेळी मी तुमच्याबरोबर
हजर असतो आिण आवाज चढवनू बोलता आले असते तर मला
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बरे वाटले असते कारण तुमच्यािवषयी मी संशयात आहे.

. 21:8-21; . 54:1
21 जे तुम्ही िनयमशास्तर्ाधीन व्हावयास पाहता ते तुम्ही

िनयमशास्तर् ऐकत नाही काय? हे मला सांगा. 22कारण पिवतर्
शास्तर्ात असे िलिहले आहे की, अबर्ाहामाला दोन पुतर् होतेः
एक दासीपासनू व एक स्वतंतर् स्तर्ीपासनू झालेला. 23 पण
दासीपासनू झालेला देहस्वभावानुसार जन्माला आला होता;
तर स्वतंतर् स्तर्ीपासनू झालेला वचनामुळे जन्मला. 24 या
गोष्टी दृष्टांतरूपाने समजावल्या जावू शकतात. त्या िस्तर्या
दोन करारासारख्या आहेत एक सीनाय पवर्तावरून केलेला व
दास्यासाठी मुलांना जन्म देणारा करार म्हणजे हागार होय.
25 कारण ही हागार अरबस्तानातील सीनाय पवर्त आहे आिण ती
आ ाच्या यरूशलेमेच्या जोडीची आहे. आपल्या मुलांबाळांसह
दास्यात आहे. 26 नवीन वरील यरूशलेम स्वतंतर् आहे; ही
आपल्या सवार्चंी आई आहे. 27 पिवतर् शास्तर्ात असे िलिहले
आहे की, “अगे वंध्ये, तुला मलू होत नसले तरी, तू आनंिदत हो!
ज्या तुला पर्सिूतवेदना होत नाही, ती तू आनंदाने जयघोष कर!
आनंदाची आरोळी मार! कारण िजला पती आहे ितच्या मुलांपेक्षा,
आशा सोडलेल्या स्तर्ीची मुले अिधक आहेत.”

28 आता बंधनूो, इसहाकासारखे तुम्ही अिभवचनाची संतती
आहात. 29 परंतु त्यावेळेस देहस्वभावानुसार जो जन्मला होता,
त्याने जो आत्म्यानुसार जन्मलेल्या मुलाचा छळ केला, तसा
आताही होत आहे. 30 पण शास्तर्लेख काय सांगतो? ‘तू त्या
दासीला व ितच्या मुलाला घालवनू दे; कारण दासीचा मुलगा
स्वतंतर् स्तर्ीच्या मुलाबरोबर वारीस होणारच नाही.’ 31तर मग,
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बंधूंनो, आपण दासीची मुले नाही, पण स्वतंतर् स्तर्ीची मुले
आहोत.

5
1 या स्वातं याकिरता िखर्स्ताने आपल्याला मोकळे केले

आहे म्हणनू त्यामध्ये तुम्ही िटकून राहा आिण दासपणाच्या
जुवाखाली पुन्हा सापडू नका.

?
2 पाहा, मी पौल तुम्हास हे सांगतो की, तुम्ही जर संुता करून

घेतली तर तुम्हास िखर्स्ताचा उपयोग नाही. 3 कारण संुता
झालेल्या पर्त्येक मनुष्यास मी हे पुन्हा िनक्षनू सांगतो की, तो
संपणूर् िनयमशास्तर् पाळण्यास बांधलेला आहे. 4 िनयमशास्तर्ाने
नीितमान ठरण्याची इच्छा धरता ते तुम्ही िखर्स्ताला अंतरला
आहा; तुम्ही कृपेला अंतरला आहा, 5 कारण आपण देवाच्या
आत्म्याच्याद्वारे, िवश्वासाने, नीितमत्त्वाची आशा धरून वाट
पाहत आहोत. 6 िखर्स्त येशमूध्ये संुता काही कामाची नाही
आिण संुता न होण्यात काही सामथ्यर् आहे असे नाही; तर
पर्ीतीच्या द्वारे कायर् करणारा िवश्वास त्याच्यात सामथ्यर् आहे.
7 तुम्ही चांगले धावत होता; तुम्ही खरेपणाला मान्य होऊ नये
म्हणनू तुम्हास कोणी अडथळा केला? 8 तुम्हास जो बोलवत
आहे त्या परमेश्वराची ही िशकवण नाही, 9 ‘थोडेसे खमीर सगळा
कणकेचा गोळा फुगवते.’ 10 मला तुमच्यािवषयी पर्भमूध्ये
खातरी आहे की, तुम्ही दुसरा िवचार करणार नाही पण तुम्हास
घोटाळ्यात पाडणारा मग तो कोणी का असेना तो दंड भोगील.
11 आिण बंधूंनो, मी जर अजनू संुतेचा उपदेश करीत असलो, तर
अजनू माझा छळ का होत आहे? मग तसे असते तर वधस्तंभाचे
अडखळण नाहीसे झाले आहे. 12 तुमच्या ठायी अिस्थरता
उत्पन्न करणारे स्वतःला छेदनू घेतील तर बरे होईल.
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13 कारण बंधूंनो, तुम्हास स्वातं यतेकिरता बोलावले गेले
आहे. तरी त्या स्वतंतर्तेने देह वासनांना संधी देऊ नका. पण
पर्ीतीने एकमेकांची सेवा करा. 14कारण, ‘जशी आपणावर तशीच
आपल्या शेजार् यावर पर्ीती करा.’ हे एकच वचन पाळल्याने सवर्
िनयमशास्तर् पणूर्पणे पाळण्यात आले आहे. 15 पण तुम्ही जर
एकमेकांना चावता आिण खाऊन टाकता, तर तुम्ही एकमेकांचा
नाश करू नये म्हणनू जपा.

16 म्हणनू मी म्हणतो, आत्म्याच्या परे्रणेने चाला, म्हणजे
तुम्ही देहाची वासना पणूर् करणारच नाही. 17 कारण देहवासना
देवाच्या आत्म्यािवरुद्ध आहे आिण आत्मा देहवासनेिवरुद्ध आहे;
हे परस्परांस िवरूद्ध आहेत, यासाठी की जे काही तुम्ही इिच्छता
ते तुम्ही करू नये. 18 तुम्ही देवाच्या आत्म्याच्या परे्रणेने
चालवलेले आहात तर तुम्ही िनयमशास्तर्ाच्या अधीन नाही.
19 आता देहाची कामे उघड आहेत आिण ती हीः व्यिभचार,
अमंगळपणा, कामातुरपणा, 20 मतूी र्पजूा, जादटूोणा, वैर, कलह,
ईष्यार्, राग, िवरोध, फुटी, गट, 21 मत्सर, धंुदी, दंगल आिण
ह्यांसारखी आणखी; ह्यांिवषयी मी जसे पवूी र् सांिगतले होते तसे
आता आधी सांगतो की, या गोष्टी करणार् यांना देवाच्या राज्याचे
वतन िमळणार नाही. 22 पिवतर् आत्म्याच्याद्वारे िनष्पन्न
होणारे फळही आहेत पर्ीती, आनंद, शांती, सहनशीलता,
ममता, चांगुलपणा, िवश्वासपूणा, 23 सौम्यता, इंिदर्यदमन हे
आहे; अशांिवरूद्ध िनयमशास्तर् नाही. 24 जे िखर्स्त येशचेू
आहेत त्यांनी देहाच्या भावना व वासनांसिहत देहस्वभावाला
वधस्तंभावर िखळले आहे.

25 आपण जर देवाच्या आत्म्याच्या सामथ्यार्ने जगतो तर
आपण आत्म्याच्या परे्रणेनेच चालावे. 26 आपण पोकळ
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अिभमान बाळगणारे, एकमेकाला चीड आणणारे व एकमेकांचा
हेवा करणारे असे होऊ नये.

6
1 बंधूंनो, कोणी मनुष्य एखाद्या अपराधात सापडला, तर तुम्ही

जे आित्मक आहात ते त्यास सौम्यतेच्या आत्म्याने पुनःस्थािपत
आणा; तू स्वतःही परीके्षत पडू नये म्हणनू स्वतःकडे लक्ष दे.
2 तुम्ही एकमेकांची ओझी वाहा म्हणजे अशाने िखर्स्ताचा िनयम
पणूर् कराल. 3 कारण आपण कोणी नसता कोणीतरी आहोत असे
मानतो, तो स्वतःला फसवतो. 4 पण पर्त्येकाने स्वतःच्या
कामाची परीक्षा करावी आिण मग, त्यास दुसर्  याच्या संबंधात
नाही, पण केवळ आपल्यात अिभमानाला जागा िमळेल. 5कारण
पर्त्येकाने आपला स्वतःचा भार वािहलाच पािहजे.

6 ज्याला वचनाचे िशक्षण िमळते त्याने िशक्षण देणार् याला सवर्
पर्कारच्या चांगल्या पदाथार्चंा वाटा द्यावा.

7फसू नका, देवाचा उपहास होणार नाही कारण मनुष्य जे काही
पेरतो तेच पीक त्यास िमळेल. 8 कारण जो आपल्या देहाकरता
पेरतो त्यास देहाकडून नाशाचे पीक िमळेल, पण जो देवाच्या
आत्म्याकरता पेरतो त्यास आत्म्याकडून सावर्कािलक जीवनाचे
पीक िमळेल. 9 आिण चांगले करण्याचा आपण कंटाळा करू नये;
कारण आपण खचलो नाही, तर िनयोिजत समयी कापणी करू.
10 म्हणनू आपल्याला संधी असेल तसे आपण सवार्चें बरे करावे
व िवशेषतः िवश्वासाने एका घराण्यात एकतर् आलेल्या िवश्वास
ठेवणार्यांचे बरे करावे.

11 पाहा, िकती मोठ ा अक्षरात, मी तुम्हास स्वतःच्या हाताने
िलिहत आहे. 12 िजतके दैिहक गोष्टीचंा डौल िमरवू पाहतात
असे िततके िखर्स्ताच्या वधस्तंभामुळे त्यांचा छळ होऊ नये
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म्हणनूच तुम्हास संुता करून घेण्यास भाग पाडतात; 13 कारण
ज्यांची संुता झाली आहे ते स्वतः तर िनयमशास्तर् पाळीत
नाहीत पण तुमच्या देहावरून नावाजनू घेण्यासाठी, म्हणनू,
तुमची संुता व्हावी अशी त्यांची इच्छा बाळगतात. 14 आपला
पर्भू येशू िखर्स्त ह्याच्या वधस्तंभाच्या अिभमानािशवाय
कशाचाही अिभमान बाळगणे माझ्यापासनू दरू राहो पण
ज्याच्या द्वारे जग मला आिण मी जगाला वधस्तंभावर िखळलेला
आहे. 15 कारण संुता होण्यात िकंवा संुता न होण्यात काही नाही,
तर नवी उत्प ी हीच काय ती होय. 16 आिण जे या िनयमाने
चालतात अशा सवार्ंवर व देवाच्या इसर्ाएलावर शांती व दया
असो.

17 आतापासनू कोणी मला तर्ास देऊ नये, कारण मी आपल्या
शरीरावर येशचू्या खुणा धारण केल्या आहेत.

18 बंधूंनो, आपल्या पर्भू येशू िखर्स्ताची कृपा तुमच्या बरोबर
असो. आमेन.
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