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साराांश:  

देवाच्या महान कृपेने येश ूख्रिस्तावर ख्रवश्वास ठेवणारा स्वर्गीय स्थानाांवर उांचख्रवला रे्गला आह.े पौल ख्रनख्रिताथााने म्हणतो की, “आपण (इफिसकर) 

आपले अपराध व आपली पातके ह्ाांमळु ेमृत झालेले होता; त्या पातकाांमध्ये तमु्ही पवूी चालत होताां व आपल्या दफैहक वासनाांना अनुरुप 

असे वागलो…” म्हणजे आपली तारणापवूीची अवस्था पापाांमळेु मतृ, पातकाांमध्ये चालण,े दैख्रहक वासनाांना अनरुुप असे वार्गण ेअशी होती. 

(इख्रि.2:1-6) परांत ूते आता येश ूख्रिस्तावरील ख्रवश्वासाव्दारे येश ूख्रिस्ताबरोबर ख्रजवांत केले रे्गले आहते. म्हणजे ह ेकी पापान ेमनषु्य मतृवत 

असा र्गणण्यात आला होता व तो ख्रजवनाला मकुला होता. ह ेयेश ूख्रिस्तामध्ये ख्रजवांत होणे, उठख्रवले जाणे व स्वर्गीय स्थानाांमध्ये बसख्रवले जाण े

ह ेतयाांच ेतारण होत.े ह ेतारण तयाांच्या सतकृतयाांमळेु ख्रकां वा तयाांच्या समाज अथवा राजख्रकय ख्रकां वा धाख्रमाक स्थानाांमळेु तयाांना देण्यात आले नाही 

याची पे्रख्रित पौल तयाांना आठवण दतेो आख्रण साांर्गतो की: (कृपेने तमुचतेारण झालेले आह;े) कारण ह ेकी सुवाताा साांख्रर्गतल्यावर ती तयाांनी 

ऐकली आख्रण तीच्यावर ख्रवश्वास ठेवला. तयाचा पररणाम हा झाला की ते जे मेलेले असे पापी तयाांना पनु्हा नख्रवन ख्रजवनामध्ये ख्रजवांत केले रे्गले. 

तयाांना ह ेकळण ेर्गरर्गजेचे होत ेकी पाप ठार मारत होते. अशा या मतृाांनी प्रभ ुयेशवूर ख्रवश्वास ठेवला व तयामळेु देवान ेतयाांना नवीन ख्रजवन दऊेन 

तयाांच्या मतृावस्थेतनू “ख्रिस्त येशचू्या ठायी तयाच्याचबरोबर केवळ “उठिलेच” नाही तर तयाांची स्थीख्रत बदलनू तयाच्याचबरोबर स्वर्गाांत 

“बसषिले;” असे असल्याकारणाने दवेाच्या कृपेने ते आता ख्रिस्ताच्या शरीराचे अवयव बनख्रवले रे्गले आहते व तयाांना स्थानसधु्दा ख्रमळाले आह.े ते 

यापढेु परके, उपरी व प्रवासी राहीलेले नसून स्वर्गीय राज्याचे भाख्रर्गदार झालेले आहते. हा नवा बदल पाहता पौल असे साांर्ग ूइख्रच्ितो की यापढेु 

येश ूख्रिस्ताच्या अनयुायाने तयाचे ख्रजवन दवेाची हस्तकृती बनणू जर्गले पाख्रहजे. तीच तयाची या जर्गामध्ये खरी ओळख आह.े या पत्रामधील तीन 

महतवाच ेख्रवचार असे की: दवेाच्या कृपेने ख्रवश्वासणारा म्हणजे येश ूख्रिस्ताचा अनयुायी येश ूख्रिस्तामध्ये उांचख्रवला रे्गला आह,े तो येश ूख्रिस्ताच्या 

शरीराचा म्हणजे मांडळीरूपी शरीराचा अवयव बनख्रवला रे्गला आह ेआख्रण तयाांमळेु तयान ेयेश ूख्रिस्ताला र्गौरख्रवणारे ख्रजवन जर्गावे. कारण की तो नवी 

सषृ्टी व दवेाची नवी हस्तकृख्रत झाला आह.े 

रूपरेिा तथा षििरण:  

अ. पत्राांची सिवसाधारण प्रस्तािना : 

पे्रख्रित पौलाचे ह ेतरुुां र्गवासामधील1 पत्र आह ेकी ज्या पत्रात पौल म्हणतो की, (इख्रि. 2:16) “आपण आपले अपराध व आपली 

पातके ह्ाांमळु ेमृत झालेले होता;त्या पातकाांमध्ये तमु्ही पवूी चालत होता व आपल्या दफैहक वासनाांना अनुरुप असे वागलो…” म्हणजे 

आपली तारणापवूीची अवस्था पापांमळेु मतृ, पातकाांमध्ये चालण,े दखै्रहक वासनाांना अनरुुप असे वार्गण ेअशी होती. मतृावस्थेत म्हणजेच पापामध्ये 

असताांना दवेान ेआपल्याला ख्रिस्ताबरोबर ख्रजवांत केले. ते कोणतयाही प्रकारे पनु्हा (नीख्रतमान) ठरण्यास दवेापढेु लायक नव्हते. तयाांची कृतये तयाांना 
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देवाकडे नेऊ शकत नव्हती आख्रण तयाांचे तारण म्हणजे सटुका आख्रण सरुक्षा देऊ शकत नव्हती. पौलाला ह ेसाांर्गणे र्गरजेचे वाटले की तयाांनी ह े

लचात ठेवावे की (कृपेने तमुचे तारण झालेले आह;े) आख्रण मर्ग सवुाताा साांख्रर्गतल्यावर ती आपण ऐकली आख्रण तीच्यावर ख्रवश्वास ठेवला. तयाचा 

पररणाम हा झाला की आम्ही जे मलेेले पापी नख्रवन ख्रजवनामध्ये ख्रजवांत केले रे्गले. पाप ठार मारत होत.े येश ूख्रिस्तान ेख्रजवन देऊन. आपल्या 

मतृावस्थेतनू “ख्रिस्त येशचू्या ठायी तयाच्याचबरोबर केवळ “उठिले” नाही तर आपली स्थीख्रत बदलून तयाच्याचबरोबर स्वर्गाांत बसिले;”  

1)   याला चक्रीपत्रसुध्दा म्हटले जाते. तयाच ेकारण ह ेकी या पत्रात इख्रिसकराांस पत्र असा सरळ सरळ उल्लेख आलेला नाही. परांत ूइख्रिस 

शहर ह ेपरीसरातील अनेक मांडळयाांचे कें द्र होत.े पौलान ेया सवा शहराांच ेएक जाळे (नेटवका ) ख्रनमााण केलेले होत.े या पररस्थीतीला पाहाता असे 

म्हणण ेरास्त वाटते की ह े “पत्र चक्री ”होते रे्गले पाठख्रवले वाचण्यासाठी ते मांडळयाांना अनेक आख्रण होते . ह ेपत्र वाहणारा तखुीक हा पौलाचा 

सहकारी होता. तयान ेकलस्सैकराांस पत्र आख्रण ख्रिलेमोनाला पत्र वाख्रहले व पोहोंचख्रवले. या दोन पत्राांचा सांबांध सहसा  2”ओनेसीमस“्(याकररता 

तीताला ख्रलहीलेले पत्र पाहावे) या पळून रे्गलेल्या र्गलुाम सेवकाख्रवियी असावा असे मानले जाते.  

आसीया मायनरमधील मांडळयाांपैकी इख्रिसची मांडळी ही एक प्रमखु मांडळी होती.  

पे्रख्रित पौलान ेतेथे तीमथ्य आख्रण तयाच्या सहका-याांची वडील ख्रकां वा मांडळीवर देखरेख करण्यात नेमण्यात आलेले व्यवस्थापख्रकय पयावेक्षक 

याांना कारभार सोपख्रवला होता. ह ेसवा अनभुवी आख्रण वयानेसधु्दा प्रौढ होते. तेथे उतपन्न झालेल्या खोट्या ख्रशक्षकाांच्या आव्हानाला म्हणजे पे्रख्रिताांच्या 

ख्रशक्षण आख्रण व्यवस्थेख्रवरुध्द लोकाांना ख्रवश्वासापासून बहकख्रवण्यासाठी पे्रख्रित ख्रकां वा यहूदी मतानयुायी बनणू काही जण आले होत ेतयाांना तोंड देण्यासाठी 

व तयाांच्या ख्रवश्वासाच्या मजबखू्रतसाठी पौलान ेह ेपत्र ख्रलहीले.  

2)   पे्रख्रिताांची कृतये या ऐख्रतहासीक ग्रांथामधील काही अध्याय (अ. 18-20) पाहाता असे ख्रदसते की पे्रख्रित पौलन ेबराच मोठा व लाांबपल्ल्याचा 

प्रवास केला. तयाचा प्रवास असा झाला: त्रोवास येथे डॉ.लूक पौलाला येऊन ख्रमळतो. कारण येथूनच “आम्ही” या लेखमालेचा3 प्रारांभ होताांना 

ख्रदसतो. "त्याला असा दृष्टान्त झाल्यानांतर त्या लोकाांना सुवाताा साांगण्यास देवान ेआम्हाांला बोलावले आह ेअसे अनमुान करून आम्ही मासेदोफनयात 

जाण्याचा लगेच फवचार केला.” (पे्रफित 16:10 तलुना HHB/p.574)) या दरम्यान पौल व तयाच ेसहकारी 2 विाांपेक्षा जास्त काळ सेवेमध्ये 

घालख्रवतात. तसेच पे्रख्रित पौल रोम शहरी जाण्याचा मानस व्यक्त करतो. ("ह ेझाल्यावर मासेदोफनया व अखया ह्ा प्राांताांतनू यरुशलेमेस जावे असा 

पौलान ेआपल्या मनात फनश्चय करून म्हटले, “तेथे गेल्यावर मला रोम शहरही पाफहले पाफहजे.”  पे्रकृ. 19:21)  

रोम शहर रोमी साम्राज्याचे पख्रिमेकडील सीमवेर होते. तयाने असा प्रवास करुन शक्य ख्रततक्या लवकर यरुशलेम र्गाठावे म्हणनु प्रवास 

मार्गा ख्रनवडला. ख्रिलीप्पैहून पढेु थेस्सलख्रनका (ख्रिलीप्पैच्या 100 ख्रकलोमीटर-पख्रिमेस), थेस्सलख्रनका ते ख्रबरुया, ख्रबरुया ते अथेन्स, अथेन्स ते 

कररांथ, कररांथ ते इख्रिस असा प्रवास करतात. पे्रख्रित पौलच्या या सुमारे 12 विाांदरम्यान केलेल्या पे्रिणकाया सेवेच्या अांख्रतम ठीकाणावर तो 

आला होता. रोमला जाण ेहोणारच होते परांत ूतो कसा जाणार याची तयाला कल्पना नव्हती.   

आ) पौलाची पते्र: 

1) पौलाच्या पत्राांची अनक्रमख्रणका:4 (Nelson’s Bible Maps and Charts/p.383-384) 

पौलाची पत्रें लेखन काल  

1ले थेस्सलख्रनकाकराांस पत्र इ.स. 51-52 

2रे थेस्सलख्रनकाकराांस पत्र इ.स. 51-52 

र्गलतीकराांस पत्र  
इ.स. 48-49/55-57 

1ले कररांथकराांस पत्र   इ.स. 55-56 

रोमकराांस पत्र    
इ.स. 57 

2रे कररांथकराांस पत्र.   इ.स. 56-57 
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इख्रिसकराांस पत्र 
इ.स. 60-63 

कलस्सैकराांस पत्र  
इस. 60-63 

ख्रिलेमोनास पत्र 
इस. 60-63 

ख्रिलीप्पैकराांस पत्र  
इ.स. 60-63 

1ले तीमथ्यास पत्र  इ.स. 60-63 

तीताला पत्र   
इ.स. 63-66 

2रे तीमथ्यास पत्र इ.स. 66-67 

2) ही पत्रें षिभागण्यात आली आहेत:  

क्रम पत्र प्रकार पत्रें 

1 सुवाताा प्रसारख्रकय पत्रें 
रोमकराांस पत्र, 1 व 2 कररांथ, र्गलतीकराांस पत्र 

2 बांख्रदवासामधील पत्रें इख्रिस, ख्रिलीप्पै, कलस्सै, ख्रिलेमोनास पत्र 

3 येश ूख्रिस्ताचे आर्गमन ख्रसध्दाांन्त पत्रें 1 व 2 थेस्सलख्रनकाांकराांस पत्रें 

4 मांडळीच ेपालन व देखरेख सांदभाात पत्रें 1ले तीमथ्य, तीताला पत्र, 2रे तीमथ्य 

3) पौलाच्या 13 पत्राांपैकी 7 पत्राांमध्ये पौलान ेमांडळीच्या रहस्याांच्या महान प्रकटीकरणावर जोर ख्रदला आह.े ती पत्रें अशी:  

क्रम पौलाची पत्रें पत्राांचा ख्रविय 

1 रोमकराांस पत्र.  मांडळी देवाचे नीख्रतमतव प्राप्त झालेले लोक आहते. 

2 कररांथकराांस पत्र.  मांडळी देवाचे समेट केलेले लोक आहते. 

3 र्गलतीकराांस पत्र.  मांडळी देवाचे स्वतांत्र केलेले लोक आहते.  

4 इख्रिसकराांस पत्र.  मांडळी ख्रिस्तरुपी नवे पनुरुख्रतथत शरीर आह.े  

5 ख्रिलप्पैकराांस पत्र.  मांडळी ख्रिस्तामध्ये आनांद करणारे लोक आहते.  

6 कलस्सैकराांस पत्र.  मांडळीचा ख्रिस्त हा ख्रवश्वव्यापी आह.े 

7 थेस्सलख्रनकाकराांस पत्र. मांडळीचा ख्रिस्त पनु्हा येणारा प्रभ ुआह.े 

 

इ) इषिस शहर:  

येथे पे्रख्रित पौलाची भटे अख्रक्वला आख्रण ख्रप्रस्का (ह े दोघ ेपख्रत-पतनी होत)े याांच्याशी होत.े (पे्रकृ. 18:23-20:38) ख्रप्रस्का ही स्त्री 

रोममधील एका नामाांषकत4 उच्चभ्र ुघराण्यातील होती. (रोम शहराच्या जमीनी खाख्रलल भयुारी कब्रस्तानाांत (कॅटाकुां बस)् असे ख्रलखाण आढळून आलेले 

आह.े) नाव ख्रलहीताांना तीचा उल्लेख प्रथम करण्यात आला आह.े कालाांतराने तीच्याच घरात मांडळी जमत असे. पत्र ख्रलहीते समयी पौलाच्या पररवतान 

व सेवेला समुारे 20 विे झालेली होती. “आफशयातल्या मांडळ्या तमु्हाांला सलाम साांगतात. अफववला व फप्रस्का व त्याांच्या घरात जी मांडळी जमत 

असते ती, तमु्हाांला प्रभमुध्ये िार िार सलाम साांगतात.” 1कररां. 16:19)  पे्रख्रित पौलान ेकररांथकराांस 1ले पत्र इ.स. 56 ला ख्रलहीले. अख्रक्वला 

व ख्रप्रस्का याांच ेरोम शहरातसुध्दा घर होत ेआख्रण या घरात रोमची मांडळी जमत होती. पौल रोमकराांस पत्रामध्ये साांर्गतो की: “फिस्त येशमूध्ये माझे 

सहकारी, फप्रस्क व अववीला ह्ाांना सलाम साांगा; त्याांनी माझ्या फजवाकररताां आपला जीव धोवयात घातला (फकां वा आपली मान पढेू केली). त्याांच ेआभार 
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केवळ मीच मानतो असे नव्ह ेतर परराष्ट्रीयाांच्या सवा मांडळ्याांफह मानतात. जी मांडळी त्याांच्या घरी जमत असते फतलाफह सलाम साांगा; माझा फप्रय अपैनत 

ह्ाला सलाम साांगा; तो  

फिस्तासाठी आफशया देशाचे प्रथमिळ आह.े”  (रोम. 16:3-5) काही विाांनी इख्रिसमधील तयाांच्या  

घरात (HHB/p.576)  मांडळी जमताांना ख्रदसते. रोमशहरातील तरुूां र्गवासात (इ.स. 65) असताांना पौल पत्रामध्ये ख्रलहीतो की “फप्रस्का, अफववला व 

अनेसिराच्या घरची माणसे ह्ाांना सलाम साांग.” (2तीम. 4: 19) पौल रोममध्ये तरुुां र्गवासामध्ये जरी होता तरी इख्रिस येथील मांडळी कायारत होती.  

क) लेखक आषण त्याचा मुख्य उदे्दश: 

अ. ह ेपत्र पे्रख्रित पौलान ेरोम या रोमी साम्राज्याच्या राजधाख्रनच्या शहरी तरुुां र्गवासात असताांना ख्रलहीले. (<.ºÉ. 60-61) तयान ेकैसराकडे न्याय 

माख्रर्गतला म्हणनु तयाला रोम शहरामधील असणा-या कैसराच्या मखु्य न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आले. रोमी नार्गररकाांना अकारण ख्रशक्षा 

ख्रदली जात नसे. रोमी साम्राज्याचा नार्गररक असण ेमोठ्या सन्मानाची बाब होती आख्रण पौल तर रोमचा नार्गररक होता.  

ब.  कलस्सैकराांस पत्र 4: 16 मध्ये पौल म्हणतो की, “ह ेपत्र तमुच्यात वाचनू झाल्यावर 

लावफदकीयाांतील मांडळीतही वाचावयास फमळावे; व लावफदकीयाकडील पत्र तमु्हीही वाचावे.” यावरुन असे ख्रदसते की इख्रिसकराांस पत्र ह ेइख्रिसच्या 

लोकाांसाठी आख्रण लावख्रदकीयाकडील इतर लोकाांसाठी ख्रलहीण्यात आले. तयामळेुच याला चक्रीपत्र म्हटले आह.े (Nelson’s Bible Maps 

and Charts/p.409) दसुरे असे या वचनामध्ये पौल “लावफदकीयास फलहीलेल्या परांत ूनामशेि झालेल्या” पत्राचाही उल्लेख करतो. 

लावख्रदकीया प्राांत होता आख्रण इख्रिस शहर या प्राांताचे एक प्रमखु शहर होत.े या पत्रामध्ये पे्रख्रित पौलाच ेम्हणण ेह ेहोत ेकी अशी पत्रें 

सािवत्रीक5 मांडळीसाठीसधु्दा आहते.   

क. पे्रख्रित पौल हा धाडसी प्रवासीसुध्दा होता. तो सवुाताा साांर्गण्यासाठी अर्गदी मनसोक्तपणे  

जेथे हवे तेथे जात असे. परांत ूअसेही आढळते की तो पख्रवत्र आतम्याच्या मार्गादशानासांबांधी िारच सांवेदनख्रशल होता. तयाच्या प्रवासादरम्यान अनेक 

वेळेस तयाला सचुना ख्रमळाली की तयान ेयरुशलेमसे जाऊ नये. तयान ेते झालेले मार्गादशान देवापासून  

आह ेअसे मानले. अशी नोंद आपल्याला ख्रकमान चार िेळेस आढळते. जसे की: 

क) इफिसमध्ये-पे्रख्रिताांची कृतयें 20:23  “ केवळ इतकेच कळते की बांधने व सांकटे माझी  

वाट पाहत आहते; ह्ाफवियी पफवत्र आत्मा मला नगरोनगरी साक्ष देत आह.े” 

ख) सोर येथे- पे्रकृ.21:4 ,“भटेले फशष्ट्य आम्हाांस केल्यावर शोध आफण  म्हणनु आम्ही तेथे सात फदवस राफहलो.त्याांनी आत्म्याच्या व्दारे 

पौलाला म्हटले  ,नका टाकू पाऊल यरुशलेमेत तमु्ही .” 

ग) कैसरीया येथे-पे्रकृ. 21: 10, 11, “तेथे आम्ही पषु्ट्कळ फदवस राफहलो असताां अगब नाांवाचा कोणी एक सांदेष्टा यहूदीयाहून खाली 

आला. त्यान ेआम्हाांकडे येऊन व पौलाचा कमरबांद घऊेन आपले हातपाय बाांधनू म्हटले, पफवत्र आत्मा असे म्हणतो की, हा कमरबांद 

ज्या माणसाचा आह ेत्याला यरुशलेमेंत यहूदी लोक ह्ाप्रमाणे बाांधनू परराष्ट्रीयाांच्या हातीं देतील.”  

घ) कैसरीयामध्ये पुन्हा लूक आफि स्थाफनक लोक साांगतात की, “ह ेऐकून आम्ही व तेथल्या लोकाांनीही तमु्ही यरुशलेमेस जाऊ नका 

अशी त्याला (पे्रफित पौलाला)गळ घातली.”  (पे्र.कृ. 21:12) असे असताांनासधु्दा पे्रख्रित पौल ख्रवश्वासान ेख्रनघनू रे्गला आख्रण पढेु जसे 

साांर्गण्यात आले होत ेतसेच घडले. पौलास यरुशलमेंत अटक झाली आख्रण तयाला कैसरीयाला नेण्यात आले. भमूध्य समदु्राच्या पवूा समदु्र 

ख्रकना-यावरील कैसरीया (कैसरीया हरेोदाचे कारण ख्रिलीप्पाचे कैसरीयासुध्दा हमोन पवाताच्या दख्रक्षणेस असलेले महतवाचे असे र्गाख्रललामधील 

र्गाांव आह)े ह ेएक मखु्य लष्करी ठाण ेआख्रण रोम सते्तचे पॅलेस्टाईनसाठीच ेप्रशासन कें द्र होते. येथे प्राांतपाल राहात (जसे की येशचूी ज्यान े

चौकशी केली होती तो र्गव्हनार पांतय ख्रपलात) असे व येथून कारभार चालख्रवला जात असे. कैसरीयास पौलाला नेण्याचे कारण ह ेकी 

तयान ेकैसराकडे दाद माख्रर्गतली होती आख्रण ख्रनयमानसुार तयाला कैसरीयामध्ये सुरख्रक्षतरीतया बांख्रदवान बनवनू नेण्यात आले. परांत ूतयाच्यावरील 

र्गनु्हा शाबीत झाला नव्हता म्हणनु प्राांतपाल तयाचा न्याय करु शकत नव्हता. यामळेु तयाला रोमला नेण्यासाठीची तरतदू केली रे्गली. ख्रनकाल 
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देताांना राजा अख्रग्रप्पा िेस्त बोलला की:“ह्ा माणसान ेकैसराजवळ न्याय माफगतला नसता तर त्याला मोकळ ेकरता आले असते.” 

(पे्रफिताांची कृत्ये. 26: 32) कैसरीयातील दोन विाांच्या कैदेनांतर पौलास  

रोम शहरी कैसरापढेु उभे करण्यासाठी जहाजान/ेतारवान ेनेण्यात आले. पढेु  

पे्रख्रित पौलान ेरोममध्ये पनु्हा दोन विे घरातील कैदेमध्ये घालख्रवली.  

ड. इषिस शहर आषण त्याचा राजषकय  ,इषतहास साांस्कृषतक तथा धाषमवक :  

या ठीकाणी सवा उल्लेख्रखत ख्रविय पणूापणे हाताळण ेशक्य नाही कारण की या शोध  

ख्रनबांधास काही मयाादा आहतेच. तरी याांमध्ये थोडक्यात या ख्रवियाांचा परामशा घेणे  

र्गरजेचे आह.े याकररता टीपणाांच्या स्वरुपात माख्रहती देण्यात आलेली आह ेव ती अशी:  

1) इख्रिस शहर आख्रशया मायनरच्या पख्रिमेस असणा-या ख्रकना-यावरच ेप्रख्रसध्द व्यापारी शहर होत.े या शहरास पौलान ेख्रदलेली शेिटची भेट6 

असावी.(HHB/p.576-577) या शहरान ेरोमी साम्राज्याला मोठी आख्रथाक आख्रण व्यापारी रसद परुख्रवली. रोमी सम्राट आख्रण परदेशीय 

राष्रप्रमखु ह े “देवीच्या अताख्रम ”असत येत दशानास . ते या मांख्रदरामध्ये भटेी चढख्रवत असत आख्रण तया मांख्रदराची ख्याख्रत तयाांच्यामळेु पसरत 

होती. ह ेख्याख्रतप्राप्त शहर आख्रण जर्गप्रख्रसध्द अतामी देवतेचे मांख्रदर याांमळेु मखु्रताकार व सोनार याांचा मोठा व्यापार होत असे. सामररक दृष्टीन े

ह ेशहर रोमचा बचाव करणाया प्राांताांपैकी एक होत-े. पौलान े येथे सुमारे तीन विे सुवाताा सेवा7 केली. (HHB/p.614,688) 

पौल ख्रमलेत येथे जमलेल्या वडील मांडळाला साांर्गतो की :“म्हणनु मी तीन विे राांत्रांफदवस अश्र ुगाळीत प्रत्येकास बोध करण्यात खांड 

पडू फदला नाही ही आठवण ठेवनू सावध राहा.” (पे्रफिताांची कृत्ये. 20:31) कालाांतराने या शहराच ेऐश्वया लयास रे्गले आख्रण ह े

शहर मळु ख्रठकाणापासून समदु्राचा उतार झाल्यामळेु दरू सरकले.  

2) इषिस शहरातील8 ही कृिी देिता ग्रीकाांची अतामी होती तर रोमींची डायना होती. ह ेशहर या देवीच ेमहतवाच ेठीकाणही होत.े 

उल्कापतनमळेु स्त्रीच्या अनेक वक्षाांसारखा आकार ख्रदसत असल्यामळेु पे्रख्रित पौलाच्या सवुातेवरुन उडालेल्या दांर्गली दरम्यान या देवतेला 

माणणारा नर्गराचा ख्रशरस्तेदार ओरडत म्हणाला की “महान अतामीच ेदऊेळ व आकाशातनू पडलेल्या मखू्रता, ह्ाांचे इख्रिस नर्गर ह ेसांरक्षक 

आह,े ह ेज्याला ठाऊक नाही असा कोण माणसू आह?े” (पे्रख्रिताांची कृतये 19: 35) ही दवेता व तीचे मांख्रदर आज प्राख्रचन 

जर्गताच्या सात आियाांपैकी एक आह.े या देितेचे मांषदर9 भव्य म्हणजे 130 ख्रमटर लाांब आख्रण 60 ख्रमटर रुां द होत.े दशानी रस्ता 

सुमारे दोन ख्रकलोख्रमटर लाांबीचा  होता असे उतखणणात आढळून आह ेआह.े (HHB/p.576, 695, 700) भोर्गवाद, मनासारखी 

चांर्गळ, वस्तुांची रेलचेल आख्रण धमााचे व्यापारीकरण िोिावले होत.े येथे मोठ्या प्रमाणावर जाद ूटोणा होत असे. पौलाच्या सुवातेव्दारे 

लोकाांमध्ये पररवतान होऊ लार्गले. जादरू्गारसुध्दा तयाला अपवाद नव्हते. लेखक लूक साांर्गतो की: “जादटूोणा करणा-याांपैकी ब-याच जणाांनी 

आपली पसु्तकें जमा करुन सवाांदेखत जाळून टाफकली; आफण त्याांच्या फकां मतीची बेरीज केली तेंव्हा ती पन्नास हजार रुपये (ड्राख्मा) झाली. 

ह्ाप्रमाणे प्रभचु्या सामर्थयााचे वचन वाढत जाऊन प्रबल झाले.” पे्र.कृ. 19: 19-20) ख्रकां मत आह ेती ग्रीक भािेत “ड्राख्मा” आह.े 

एका ख्रदवसाचे वेतन एक ड्राख्मा होते. जर पन्नास हजार ड्राख्मा आह ेतर याचा अथा एका माणसाची पन्नास हजार ख्रदवसाांची ख्रकां वा एकश े

पन्नास विाांची मजरूी होते. या शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सैतानी शक्तींचा वापर होत असे. एक यहूदी याजक पौल र्गाजख्रवत असलेल्या 

येश ूख्रिस्ताची नकल करतो आख्रण भतूाांकडून मार खातो. मतूयाा बनख्रवण,े दवे्हारे बनख्रवण ेव तयाांची ख्रवक्री याांचा मोठा व्यापार चाले आख्रण 

सोनाराांना भरपनू उतपन्न ख्रमळत असे. या मांख्रदरात वेश्या, पजुारीणी, देवदासी असत. पौलाच्या सुवातेमळेु तेथे प्रभाव पडला. तयाला मोठा 

ख्रवरोध पतकरावा लार्गला आख्रण िळ झाला. परांत ूशवेटी सवुातेने लोकाांच्या मनामध्ये प्रवेश केला आख्रण एका नव्या ख्रिस्ती मांडळीचा 

प्रारांभ इख्रिसमध्ये झाला.  
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3. येशू षिस्त षिियक षिश्वासासांदभावषतल तत्काषलन सैध्दाषन्तक आव्हाने:  

क)  येशू षिस्तािर षिश्वास ठेिणे आषण तरी पषित्र आत्मा न षमळणे ि कधी  

बाषिस्मा आधी तर कधी पषित्र आत्मा आधी अितरणे घडले. जसे,“ते  

तेथे आल्यावर त्याांनी त्याांस पफवत्र आत्मा फमळावा म्हणनु त्याांच्यासाठी प्राथाना केली. कारण तोपयांत त्याांच्यापैकी कोणावरही तो 

उतरला नव्हता. प्रभ ुयेशचू्या नाांवाांत त्याांचा बाफिस्मा मात्र झाला होता. तेंव्हा त्याांनी त्याांच्यावर आपले हात ठेवले आफण त्याांना 

पफवत्र आत्मा फमळाला.” (पे्रख्रिताांची कृतये 8:15-17) 

ग)  बाषिस्मा करणा-या योहानाचा बाषिस्मा आषण येशू षिस्ताचा बाषिस्मा  

ख्रशष्याांना र्गोंधळात पाडीत होता. बाख्रप्तस्मा करणा-या योहानाचा सांदेश लोकाांना येशकूडे येवनू तयाच्यावर ख्रवश्वास ठेवनू बाख्रप्तस्मा 

घेण्यासाठी पिात्तापाचा व आमांत्रणाचा होता. तो लोकाांना मशीहासाठी तयार करण्यासाठी सांदेष्टा म्हणनु अर्गोदर आला होता. 

तो ख्रशकवी की मशीहाकडे यावयाच ेअसेल व दवेराज्यात प्रवेश करावयाचा असेल तर लोकाांनी पापाांचा पिाताप करुन बाख्रप्तस्मा 

घेण्यासाठी मशीहाकडे जावे. माका कृत शभुवतामानाचा लेखक योहान माका असे साांर्गतो की: “अरण्यात घोिणा करणा-याची 

वाणी झाली, ती अशी की, परमशे्वराचा मागा तयार करा; त्याच्या वाटा नीट करा. त्याप्रमाण ेपापाांच्या क्षमेसाठी पश्चात्ताप 

करुन बाफिस्मा घ्यावा अशी घोिणा करीत बाफिस्मा करणारा योहान अरण्यात प्रकट झाला.” (माका कृत शभुवतामान 1:3-

4) पढेु अशीच एक अडचण उभी राहीली की येश ूख्रिस्तावर ख्रवश्वास ठेवलेले लोक पाांर्गले व इतर दशेाांमध्येसधु्दा नव्यान े

काही लोक तयाचे अनयुायी बन ूलार्गले. या पाांर्गलेल्या ख्रकां वा परार्गांदा झालेल्या लोकाांनी बाख्रप्तस्मा करणा-या योहानाचा 

बाख्रप्तस्मा घेतला होता ख्रकां वा ऐकले होत.े इख्रिस शहरामध्ये जेंव्हा पौल आला तेंव्हा तयान ेया समस्येच े ख्रनराकरण केले. 

लेखक लूक असे म्हणतो की: “तर तमु्ही कसला बाफिस्मा घेतला? ते म्हणाले, योहानाचा.” पौलान ेत्याांना प्रभ ुयेश ू

फिस्ताच्या नाांवानें बाफिस्मा फदला” आफण नांतर “पौलान े 

त्याांच्यावर हात ठेवले, तेंव्हा त्याांच्यावर पफवत्र आत्मा आला; ते वेगवेगळया  

भािा बोलू लागले व ईशरी सांदेश देऊ लागले.” (पे्रख्रिताांची कृतये 19: 3,5,6) 

  घ)  पषित्र आत्मा आषण अन्य भािा बोलणे:  

पख्रवत्र आतमा येणार आख्रण अन्य भािा बोलल्या जाख्रतल असा भख्रवष्यवाद होताच. जेंव्हा तो अवतरला तेंव्हा पे्रख्रिताांनी 

तयाची पषु्टी केली. ख्रवशेित: पे्रख्रित पेत्र असे बोलला की,“…कारण हा फदवसाचा पफहला प्रहर आह.े परांत ूयोएल 

सांदेष्टयाने जे साांफगतले होत ेते ह ेआह.े” (पे्रख्रिताांची कृतये 2:16-17) पे्रख्रित पेत्र तयाच्या भािणात अनेक सांदेष्ट े

आख्रण लेखकाांचा सांदभा देतो. 

च) पषित्र आत्मा ि त्याच्या अनुभिासाठी काही सांदभव िचने खाषललप्रमाणे:  

क्रम वणाण वचनें 

01 सामथ्या ख्रमळख्रवण े     “परांत ूपफवत्र आत्मा तमु्हाांवर येईल तेंव्हा तमु्हाला सामर्थया प्राि होईल, आफण 

यरुशलेमेत, सवा यहुदीयात, शोमरोनाांत व परृ्थवीच्या शवेटापयांत तमु्ही माझे साक्षी 

व्हाल.” (पे्रख्रिताांची कृतये 1:8) 

02 पख्रवत्र आतमा येण े     “तेंव्हा ते सवा जण पफवत्र आत्म्यान ेपररपणूा झाले..” (पे्रख्रिताांची कृतये प्रफेिताांची 

कृत्ये. 2:4) 

03 पख्रवत्र आतम्यान ेभरण े     “तेंव्हा ते सवा जण पफवत्र आत्म्यान ेपररपणूा झाले आफण आत्म्यान ेजसजशी 

त्याांना वाचा फदली तसतसे ते फनरफनराळया भािाांतनू बोलू लागले.” (पे्रख्रिताांची कृतये 

2:4) 
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04 पख्रवत्र आतमा पनु्हा पनु्हा 

अनभुवणे 

    त्याांनी प्राथाना केल्यावर ज्या जागेत ते जमले होत ेती हादरली आफण ते सवा 

पफवत्र आत्म्यान ेपररपणूा होऊन देवाच ेवचन धैयाान ेबोलूां लागले.”(पे्रख्रिताांची कृतये 

4:31) 

    “परांत ूपफवत्र आत्म्याने पणूा होऊन त्यान े(स्तेिन) आकाशाकडे फनरखनू पाफहलें 

तेंव्हा दवेाचे तेज व दवेाच्या उजव्या बाजूकडे येश ूउभा असलेला त्याच्या दृष्टीस 

पडला.” (पे्रख्रिताांची कृतये 7:55) 

 

षटप: तुरन्नाची पाठशाळा:10 (HHB/p.576) पे्र.कृ. 19:8-12 

जेंव्हा बाबेलोख्रनयन साम्राज्याच्या ख्रवजयामळेु पॅलेस्टाईनच ेयहूदी ख्रवस्थाख्रपत व  

परार्गांदा झाले आख्रण यरुशलेमच्या मांख्रदराचा ख्रजणोध्दार करण्यासाठी एज्रा आख्रण नहमे्या याांनी पररश्रम घेतले तेंव्हा या सभास्थानाांचा उर्गम झाला. इ.स. 

70 मध्ये यरुशलेमेचा पणूा ख्रवध्वांस आख्रण पाडाव झाल्यानांतर यहूदी मांख्रदरही नष्ट झाले. तयाला पयााय म्हणनु सभास्थान ेही धमा व समाज व्यवस्थेसाठी 

आवश्यक साधन ेबनली. सभास्थानाांमध्ये ख्रनयमशास्त्र ख्रशक्षणाची पाठशाळा हमखास असे. अशीच एक पाठशाळा इख्रिस शहरात होती. तीला “तुरन्नाची 

पाठशाळा” असे म्हणत. लूक हा पे्रख्रिताांच्या कृतयाांचा लेखक असे म्हणतो की, “तरुन्नाच्या पाठशाळते तो (म्हणजे पौल) दररोज वादफववाद करुां 

लागला.” (पे्रकृ. 19:9) पौल ख्रनतयनेमाने सभास्थानामधील उपासनालयात व पाठशाळेत दोन विे ख्रशकख्रवत राहीला. येथून पढेु सवा आख्रशयामध्ये 

सुवाताा पसरली आख्रण तया के्षत्राांमध्ये ख्रकमानz सात महतवाच्या शहराांमध्ये मांडळया स्थापन झाल्या. या मांडळयाांच्या कामाचे कें द्र इख्रिस शहर बनले. ह े

काया करताांना आपण काही र्गोष्टी लक्षात घ्याव्यात व तया अशा की: पौलान ेस्वत:च आपला खचा तांब ूख्रशवनू आख्रण ख्रवकून उभारला. तयामळेु 

पौल ख्रनख्रभाडपणे दवेराज्याची घोिणा करु शकला व प्रभावपणूा साक्ष देऊ शकला. आपल्या साक्षीचे तो प्रमाण देत असे आख्रण देवाच्या सामथ्यााच े

प्रकटीकरण करीत असे. तो काम करीत असताांना घामाघमू होत असे व घाम पसुलेले िडके तो वाळीत घालीत असे. तेंव्हा लोक ती िडकी घेऊन 

जात आख्रण आजारी बरें होत असत. लेखक लूक असे म्हणतो की, “देवान ेपौलाच्या हातनू असाधारण चमत्कारही घडफवले; ते असे की, रुमाल 

फकां वा िडकी त्याच्या अांगावरुन आणनू रोगयाांवर घातली म्हणजे त्याांचे रोग दरू होत असत व दषु्ट आत्में त्याांच्याांतनू फनघनू जात असत.” (पे्रख्रिताांची 

कृतयें 19: 11-12) 

छ.  दैषि सामर्थयावचे प्रकटीकरण करणे आषण सैतानी शक्तींशी मुकाबला करणे:  

इषिस 6: 10-17, पे्र.कृ. 19: 11-12 

पे्रख्रित पौलाला काही अडचणींना तोंड देण ेभार्ग पडले आख्रण तयाांमध्ये तयाला भतूें घालख्रवणे- पे्र.कृ. 19: 13-16, जाद ू

टोणा व मांत्र तांत्र- पे्र.कृ. 19:20-21 पसु्तके, र्गांडे, दोरे, मतुीपजुा, देवालये, पख्रवत्र श्रध्दास्थान-े पे्र.कृ. 19:37 इतयाख्रद 

सामाख्रजक व धाख्रमाक आव्हानाांना सामोरे जावे लार्गले. मखु्यतवेकरुन असे ख्रदसते की जेंव्हा तयाला िळाला तोंड देण ेभार्ग पडले तेंव्हा तो 

दसुरीकडे ख्रनघनू रे्गला. याांमध्ये पौलाच ेशहाणपण ख्रदसते. (पे्र.कृ. 20:1) तयान ेपढुील प्रवासाच्या मखु्य ख्रठकाणी वडील मांडळाला समदु्र 

ख्रकना-यावर बोलािले, बोध केला ि त्याांच्यासोबत गुडघे टेकून प्राथवना केली. (पे्र.कृ. 20: 11-38) 

ज.  स्थाषनक कारभार इतराांना सोपषिणे: इख्रिस.2:19-22,4:11-16   

मांडळी देवाची व्यवस्था आह.े आपण ख्रवश्वासणारे ह ेतीचे कारभारी आहोत. आपण पे्रख्रित आख्रण सांदषे्टयाांच्या पायावर रचलेले 

आहोत. हा कारभार मांडळीला तीचा हते ूतीला प्राप्त करता यावा म्हणनु देण्यात आलेला आह.े स्थाख्रनक कारभारी मांडळीवर पालक आख्रण 

दाई ांसमान आहते. पे्रख्रितीय सेवा व पालकतवाची सेवा या ख्रभन्न ख्रभन्न सेवा आहते ह ेलक्षात ठेवावे. 
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4.  इषिसच्या मांडळीचे सुिातेव्दारे अषस्तत्िात येणे आषण जेमतेम षटकाि धरणे:  

पे्र.कृ. 20:28-35, इख्रिस 6:10-13, प्रक.2:1-7  

सुवातेच्या घोिणेने ती अख्रस्ततवात आली खरी परांत ूप्रथम यहूदी लोक येश ूख्रिस्ताच्या वातेवर ख्रवश्वास ठेवण्यासाठी पढेु आले 

होत.े या प्रथम नेततृव करणा -इ याांपैकी .स. 50-55 दरम्यान इख्रिस शहरामध्ये अपलु्लो पढेु आला होता ह ेसमजणे आवश्यक आह.े 

तयान ेयेशचूी सवुाताा साांख्रर्गतली व ख्रशष्य बनख्रवले. देिाच्या कृपेने षिस्तानयुायी हा षिस्त येशूमध्ये उांचषिला गेला आहे. (इख्रि. 2:1-

6) पौल म्हणतो, “आपण आपले अपराध व आपली पातके ह्ाांमळु ेमृत झालेले होता;त्या पातकाांमध्ये तमु्ही पवूी चालत होता व 

आपल्या दैफहक वासनाांना अनुरुप असे वागलो…” म्हणजे आपली तारणापवूीची अवस्था अशी होती की आपण:  पापाांमळेु मतृ, 

पापाचे वेतन मरण आह ेव पाप ठार मारते यावर पौलाचे दमुत नाहीच.  पातकाांमध्ये चालणे म्हणजे पापात जन्मलेले पापातच चालतात 

व  

जर्गतात. दैख्रहक वासनाांना अनरुुप असे वार्गण ेतयाांचे नैसख्रर्गाकरीतया होत.े पाप व देहवासना सोबतच जातात व तयाांना कोणीही वेर्गळे करुां 

शकत नाही. “फिस्ताबरोबर आपणाांला फजवांत केले” (कृपेने तमुचे तारण झालेले आह;े) आख्रण मर्ग सवुाताा साांख्रर्गतल्यावर ती आपण 

ऐकली आख्रण तीच्यावर ख्रवश्वास ठेवला. तयाचा पररणाम हा झाला की आम्ही जे मेलेले पापी नख्रवन ख्रजवनामध्ये ख्रजवांत केले रे्गले. पाप 

ठार मारत होत.े येश ू ख्रिस्तान े ख्रजवन देऊन. आपल्या मतृावस्थेतनू “ख्रिस्त येशचू्या ठायी तयाच्याचबरोबर केवळ “उठिले” नाही तर 

आपली स्थीख्रत बदलून तयाच्याचबरोबर स्वर्गाांत बसिले;”  

अपलु्लो पढेु कररांथ शहराच्या मांडळीचा प्रमखु कारभारी पालक बनला असे ख्रदसते. तो पौलाचाही सहकारी बनला. (पे्र.कृ.18:24-

28, 1कररांथ 1:12, 3:4,21-22) तयान ेमांडळी घडख्रवण्यात एकमेकाांना साहाय्य केले व इतराांना सेवेमध्ये सामावनू घेतले. याच 

अपलु्लोला ख्रप्रस्क व अख्रक्वला याांनी ख्रमळून योग्य मार्गादशान केले व ख्रिस्ताचा मार्गा दाखख्रवला. मात्र पौल तेथे हजर नव्हता. इख्रिसहून 

अपलु्लो कररांथ येथे परतला. (पे्र.कृ.19:1) हसेुध्दा लक्षात घेणे र्गरजेचे आह ेकी इख्रिसच्या मांडळीला ख-या पे्रख्रितीय ख्रशक्षणाचा िार 

अख्रभमान होता परांत ूतो नांतर खोटया ख्रशक्षणाला तोंड देण्याच्या नादात र्गवाामध्ये बदलला. तयाांची प्रथम षप्रती थांडावली व तयासांबांधी येशनेू 

तयाांना तयाांचा दोि दाखख्रवला. (प्रकटी.2:2-4) 

मांडळीमध्य ेपुढे षनकलाईतींचे पाांखांडी षशक्षण ख्रशरले आख्रण हे ख्रशक्षण तीचे पुढील 200 विे जीवन बनले. प्रकटी.2:2-4 मांडळीच्या 

पाांच प्रमुख षपतामहाांनी11 म्हणजे इग्नेख्रशयस, आइरेख्रनयस, क्लेमेंत अलेक्झाांड्रीयकर, ततुाल्ल्य, ख्रहप्पोख्रलतस-(अख्रला चचा िादसा-हलॅीजँड बूक/पा.696) 

याांनी षनकलाईती षशक्षण12 म्हणज ेप्रभ ुयेशचूे नाांव घणेारे परांतू स्वच्िांदी ख्रजवन जर्गणारे लोक अशी व्याख्या केली आह.े (Dake Bible/p.543-

Rev.2:6)  याच प्रकारे ह ेपण लक्षात घ्यावे की जशा मांडळया खोटया ख्रशक्षणाला व जख्रर्गक आकिाणाांना बळी पडतात तयाच प्रकारे मांडळीचे 

सवेकसधु्दा बळी पडू शकतात असा याचा अथा आह.े या सवेकाांपैकी काही पौलाच्या समयात होते जस ेकी: हुमनाय व ख्रिलेत,(1तीम.1:18-

20) अलेक्झाांद्र ताांबट, (1तीम.1:18-20)  िुर्गल व हमार्गनेस, (2तीम.1:15), दमेास (कल.4:14) म्हणुनच प्रखे्रित पौलाने कटाक्षाने 

तीमथ्यला बजावनू साांख्रर्गतले की “शेवटल्या काळी” अस ेसतत होणार म्हणुन तयाने सावध राहावे. या पत्रामधील तीन महतवाचे ख्रवचार अस ेकी: 

एक हा की, दवेाच्या कृपेने ख्रवश्वासणारा म्हणज ेयेश ूख्रिस्ताचा अनुयायी येश ूख्रिस्तामध्ये उांचख्रवला र्गेला आह,े दसुरा हा की, तो येश ूख्रिस्ताच्या 

शरीराचा म्हणज ेमांडळीरूपी शरीराचा अवयव बनख्रवला र्गेला आह ेआख्रण तीसरा असा की, तयाांमळेु तयाने येश ू ख्रिस्ताला र्गौरख्रवणारे ख्रजवन जर्गाव.े 

कारण की तो नवी सषृ्टी व दवेाची नवी हस्तकृख्रत झाला आह.े दवेाने ख्रिस्ताबरोबर आपणाांस “षजिांत केल,े” कारण पाप ठार मारत होते. आपण 

सवुाताा ऐकून तीच्यावर ख्रवश्वास ठेवला. तयामळेु आम्ही ख्रजवांत केले र्गेलो. दवेाने आपल्या मतृावस्थेतून “ख्रिस्त येशचू्या ठायी तयाच्याचबरोबर “उठिले” 

व तयाच्याच बरोबर स्वर्गाांत बसिले;” आपण दवेाची हस्तकृख्रत झालो आहोत म्हणुन ख्रजवनात आपण तसचे नव्याने वार्गावे ही प्रखे्रित पौलाची इच्िा 

आह.े 
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षनष्ट्किव:  

1)  पे्रख्रित पौलाचे ह ेतरुुां र्गवासामधील1  पत्र आह.े (इख्रि.2:1-6) (HHB/p.613)  

हलेॅज हडँ बकु,हने्री एच.हलेॅ,झोंडरव्हान, गँ्रड रॅख्रपड्स,ख्रमशीर्गन, युएसए,24वी आवतृ्ती,1965 

2)  या दोन पत्राांचा सांबांध सहसा “ओनेसीम2” (याकररता तीताला ख्रलहीलेले पत्र पाहावे) या पळून रे्गलेल्या र्गलुाम सेवकाख्रवियी असावा असे मानले 

जाते. 

3) येथूनच ”आम्ही“ या लेखमालेचा
3
 प्रारांभ होताांना ख्रदसतो. "त्याला असा दृष्टान्त झाल्यानांतर  

त्या लोकाांना सुवाताा साांगण्यास देवान ेआम्हाांला बोलावले आह ेअसे अनमुान करून आम्ही मासेदोफनयात जाण्याचा लगेच फवचार केला.” पे्रफिताांची 

कृत्ये. 16:10 

4) पौलाच्या पत्राांची अनकु्रमख्रणका:4 (पख्रवत्र शास्त्रातील नकाशे व तके्त, थॉमस नेल्सन, जीवन वचन प्रकाशन,2010 पणेू, इांडीया/p.383-384) 

5)  या पत्रामध्ये पे्रख्रित पौलाचे म्हणणे ह ेहोत ेकी अशी पत्रें सावात्रीक5 मांडळीसाठी आहते. 

6)  या शहरास पौलान ेख्रदलेली शवेटची भेट6 असावी.(HHB/p.576-77) 

हलेॅज हडँ बकु,हने्री एच.हलेॅ,झोंडरव्हान, गँ्रड रॅख्रपड्स,ख्रमशीर्गन, युएसए,24वी आवतृ्ती,1965 

7)  पौलान ेइख्रिस येथे सुमारे तीन विे सुवाताा सेवा7 केली. पौल म्हणतो की, “म्हणनु मी तीन  

विे रात्रांफदवस अश्र ुगाळीत प्रत्येकास बोध करण्यात खांड पडू फदला नाही ही आठवण ठेवनू सावध राहा.” पे्रख्रिताांची कृतये 20:31 

8) इख्रिस शहरातील8 कृिी दवेता ग्रीकाांची अतामी तर रोमींची डायना होती.  

(HHB/p.576,695, 700) हलेॅज हडँ बकु,हने्री एच.हलेॅ,झोंडरव्हान, गँ्रड रॅख्रपड्स,ख्रमशीर्गन,  

युएसए,24वी आवतृ्ती, 1965 

9)  या दवेतेचे मांख्रदर
9 भव्य म्हणजे 130 ख्रमटर लाांब आख्रण 60 ख्रमटर रुां द होत.े दशानी रस्ता सुमारे दोन ख्रकलोख्रमटर लाांबीचा  होता असे 

उतखणणात आढळून आह ेआह.े (HHB/p.576) 

हलेॅज हडँ बकु,हने्री एच.हलेॅ,झोंडरव्हान, गँ्रड रॅख्रपड्स,ख्रमशीर्गन, युएसए,24वी आवतृ्ती,1965 

10) तरुन्नाची पाठशाळा10 : HHB/p.576) पे्र.कृ. 12-19:8)  

हलेॅज हडँ बकु,हने्री एच.हलेॅ,झोंडरव्हान, गँ्रड रॅख्रपड्स,ख्रमशीर्गन, युएसए,24वी आवतृ्ती,1965 

11)  मांडळीच्या पाांच प्रमखु ख्रपतामहाांनी 11 म्हणजे इग्नेख्रशयस-ख्रहप्पोख्रलतस ,ततुाल्ल्य ,क्लेमेंत अलेक्झाांड्रीयकर ,आइरेख्रनयस ,(अख्रला चचा िादसा, हलेॅज 

हडँ बकू /पा .696) 

हलेॅज हडँ बकु,हने्री एच.हलेॅ,झोंडरव्हान, गँ्रड रॅख्रपड्स,ख्रमशीर्गन, युएसए,24वी आवतृ्ती,1965 

12) ख्रनकलाईती ख्रशक्षण12 म्हणजे, “प्रभ ुयेशचूे नाांव घेणारे परांत ूस्वच्छांदी फजवन जगणारे लोक” अशी व्याख्या केली आह.े (Dake Bible/p.543-

Rev.2:6) 

द डेकस ्अन्नोटेटेड रेिरन्स बायबल,ख्रिनीस जेख्रनांर्गस ्डेक, डेक पब्लीशींर्ग हाऊस, लॉरेन्सख्रवले, जॉख्रजाया, यएुसए, आठख्रव आवतृ्ती, 2011 
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सांदभव ग्रांथ:  

01) मराठी बायबल-आर.व्ही., बायबल सोसायटी ऑि इांडीया, बांर्गलोर, इांडीया, 2012 ख्रिस्ती उपासक ख्रनतयनेमाने सधुाररत आवखृ्रत्तचा ग्रांथ वाचतात व 

अध्ययन करतात तो हा मराठी भािेमधील अनुवाख्रदत ग्रांथ आह.े 

02)  Scofield Study Bible: इांग्रजी भािेतील बायबलच्या मळु इांग्रजी पसु्तकाांचा हा ग्रांथ स्पष्टीकरणातमक अध्ययन ग्रांथ असून ही ख्रकां र्ग जेम्स 

आवतृ्ती आह.े 

03) NIV Key Word Study Bible: इांग्रजी भािेतील बायबलच्या मळु इांग्रजी पसु्तकाांचा हा ग्रांथ  

स्पष्टीकरणातमक अध्ययन ग्रांथ असून ही न्यु इांटरनॅशनल व्हशानची आवतृ्ती आह.े 

04) Global Study Bible: इांग्रजी भािेतील बायबलच्या मळु इांग्रजी पसु्तकाांचा हा ग्रांथ  

स्पष्टीकरणातमक अध्ययन ग्रांथ असून ही न्यु इांग्लीश व्हशानची आवतृ्ती आह.े 

05) Thompson Chain Reference Bible: इांग्रजी भािेतील बायबलच्या मळु इांग्रजी पसु्तकाांचा  

हा ग्रांथ स्पष्टीकरणातमक अध्ययन ग्रांथ असून ही न्यु इांटरनॅशनल व्हशानची आवतृ्ती आह.े 

06) Dake’s Study Bible: इांग्रजी भािेतील बायबलच्या मळु इांग्रजी पसु्तकाांचा हा ग्रांथ स्पष्टीकरणातमक अध्ययन ग्रांथ असून ही ख्रकां र्ग जेम्स 

आवतृ्ती आह.े 

07) Inter Linear Hebrew and Greek Bible.(All Greek words with Strong’s Dictionary from Internet offline 

Download KJV version-http://mybible.zone) 

08) New Bible Commentary(NBC) ही इांग्रजीमधील उच्च अध्ययनासाठी वापरला जाणारी इांग्रजी भाष्यमाला आह.े 

09) New Bible Dictionary (NBD) हा इांग्रजीमधील उच्च अध्ययनासाठी वापरला जाणारा इांग्रजी शब्दकोश आह.े 

10) Halley’s Handbook: हा ग्रांथ अख्रतरीक्त माख्रहती व सांशोधन ग्रांथ आह.े 

11) W. E. Vine, Expository Dictionary of New Testament Words: हा ग्रांथ ग्रीक ते इांग्रजी याांत अनवुादातमक सांकलन 

देणारा ग्रांथ व शब्द कोश आह े 

12) Strong, Expanded Dictionary of Bible Words: हा ग्रांथ ग्रीक ते इांग्रजी याांत अनवुादातमक सांकलन देणारा ग्रांथ व शब्द कोश 

आह े

13) Thomas Nelson, Bible Maps and Charts in Marathi: हा ग्रांथ भौर्गोख्रलक नकाश े व सांबांधीत तके्त याांचा स्पष्टीकरणाांसह 

प्रस्तावनातमक ग्रांथ आह.े 

14) Marathi Bible Dictionary by Gothoskar, WLP-Pune. हा मराठी भािेमधील अनवुाख्रदत शब्दकोश आह.े 

15) नव्या कराराचा टीकासांग्रह, मराठी परॅाफे्रज्ड न्यु टेस्टामेंट, डब्ल्य ुएल पी, पणेू, इांडीया 

16) Belonging to the family of families by BILD-First Principle Series-1. ही पसु्तक 11माख्रलका एका “पख्रहली ततवे” 

या अध्ययन श्रृांखलेच ेपख्रहला सांच आह.े 

17) www.wikipedia.zail.com: ही साईट अख्रधक माख्रहतीसाठी उपयोर्गी आह.े 

18) www.koinon.wikipedia.com ही साईट अख्रधक माख्रहतीसाठी उपयोर्गी आह.े 

19) www.britanica.com /amen/prayer. ही साईट अख्रधक माख्रहतीसाठी उपयोर्गी आह.े 

20) www.letterpile.com/Seven..) ही साईट अख्रधक माख्रहतीसाठी उपयोर्गी आह.े 
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