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‘’ख्रिस्ती साख्रित्यिक आख्रि वाचन-मनन-ख्रचिंतन’’ 
 

ख्रवश्वास गोरखनाथ वळवी  

 
Abstract 
It is very important for a writer to read Christian books before writing Christian literature. "Read or 

quit being a pastor." John Wesley's words will be bitter to many ministers. But it is true that if you 

want to serve as a preacher or litterateur, you have to read literature. Why do you think reading is 

beyond his reach? Intellectual power does not automatically pass from one generation to the next. We 

are as wise as our father, we welcome his thoughts as our thoughts. The decline of modern Christian 

literature is not difficult for the early Christian clergy, the mystics, but their place among the few 

elite. The reason why Christians can't read beautiful Christian books is because they are just books 

without obedience. They try to read. It is impossible to create Christian literature without reading the 

scriptures and Christian literature. 
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प्रस्तावना: 

ख्रिस्ती साख्रित्य लेखन करण्यागोदर साख्रित्यत्यकाने ख्रिस्ती पुस्तके वाचने अतं्यत मित्वाचे आिे. ‘’वाचन 

करा ख्रकंवा पाळकपण सोडा.’’ जॉन वेस्लीचे िे शब्द अनेक सेवकांसाठी कडूगोड असतील .पण िे 

सत्य आिे जर एक उपदेशक अथवा साख्रित्यत्यक म्हणून तुम्हाला सेवा करायची आिे तर तुम्हाला 

साख्रित्यवाचन करावे लागणार.ए.डबू्ल.टोझर ख्रलख्रितात "आज ख्रिस्ती माणसाला पुस्तके वाचणे त्याच्या 

आवाक्या पलीकडेच आिे असे का वाटते? बौत्यिक सामर्थ्य एका ख्रपढीकडून दुसऱ्या ख्रपढीकडे 

आपोआप ख्रनमायण िोत नािी.आपल्या वडीलासारखे हुशार आिो,त्यांच्या ख्रवचारांचे आपण नक्की 

आपले ख्रवचार म्हणून स्वागत करतो. सध्याच्या ख्रिस्ती साख्रित्याचे अधःपतन बौत्यिक नवे्ह तर आत्यिक 

कारणामुळे िोते धाख्रमयक पुस्तकांचे वाचन करण्यासाठी देवाला समख्रपयत िोण्याची गरज आिे.जगापासून 

कािी ं काळ अख्रलप्त रािावयास पाख्रिजे थोडे ख्रिस्ती लोक तसे करतात प्रारंभीचे ख्रिस्ती पाळक 

,गुढवादी समजून घेणे अवघड नािी परंतु त्यांची जागा कािी उचभू्र लोकांत आिे. ख्रिस्ती लोकांना संुदर 

ख्रिस्ती पुस्तके वाचता येत नािीत याचे कारण म्हणजे ते आज्ञा न पाळता केवळ पुस्तक वाचण्याचा 

प्रयत्न करतात.’’पख्रवत्रशास्त्र आख्रण ख्रिस्ती  साख्रित्य वाचल्याख्रशवाय ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रनमायण करणे 

अशक्य आिे.  

"सवय ख्रिस्ती पाळकवगायला आख्रण ख्रिस्ती साख्रित्यत्यकांना संत पाऊलचे िे शब्द  नक्कीच पाठ करायला 

िवे "येतांना पुस्तके,ख्रवशेष करून चमयपते्रिी आण "(२-ख्रतमूथी:४-१३ ) म्हणून फ्रात्यिस बेकन म्हणतात 

"वाचनाने माणूस बनतो,बोलण्याने मनुष्य तयार िोतो,ख्रलख्रिण्याने मनुष्य खरा मनुष्य बनतो.’’आख्रण 

ज्ांना वाचन केल्यावर समजत नािी.त्यांना ख्रिस्त सांगतो देवाचा राज्ाच्या गोष्टी जख्रगक लोकांना 

समजत नािी कारण त्यांना आंधळे करण्यात आलेले आिे,यात कािी नामधारी ख्रिस्ती लोकांचािी 

समावेश असू शकतो. 

पुढे फ्रात्यिस बेकन वाचन का करावे याचा उिापोि करतांना ख्रलख्रितात "ख्रवरोधासाठी व संभ्रमासाठी 

वाचू नका,उगाच ख्रवश्वास ठेवण्यासाठी व गृिीत धरण्यासाठी वाचू नका,भाषण करण्यासाठी वाचू 

नका,परंतु त्याचे मोल समजण्यासाठी व समाधानासाठी वाचा...फक्त कािी कल्पना डोक्यात साठख्रवणे 

ख्रकंवा इतरांपेक्षा शे्रष्ठ आिोत िे दाखख्रवणे ख्रकंवा आपण ज्ञानी आिोत िे दाखख्रवणे िा जर आपल्या 

वाचनाचा िेतू असेल तर आपले वाचणे व्यथय व ख्रनरूपयोगी आिे. 

जे ओस्वल्ड सँडसय सांगतात "आत्यिक पुढाऱ्याने त्याच्या आत्यिक लाभासाठी वाचले पाख्रिजे,कािी 

लेखक आपल्या हृदयाला व ख्रववेकाला आव्हान देतात व आपल्याला कािी उच्च गोष्टी दाखख्रवतात ते 
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आपल्या सेवेला अख्रिस्पशय करतात व देवाकडे ओढतात.येशू 

ख्रिस्ताने यशया ६१ व्या अध्यायातील कािी वचनें वाचली आख्रण 

सांख्रगतले िा शास्त्रलेख पूणय झाला,आता ख्रिस्त पुढे सांगतो मी 

ख्रनयमशास्त्र लयास नािी तर पूणय करण्यास आलो आिे,ख्रिस्त 

स्वतः ख्रनयमशास्त्र लेखाचा भख्रवषसुचक ख्रिस्त िोता,त्याला 

ख्रनयमशास्त्र वाचण्याची कािी गरज नव्हती,पण आपल्यांना  

आिे,यासाठी वेस्ली त्यांच्या अनुयायांना सक्तीने सांगतात वाचन 

करा अन्यथा पाळकपण सोडा. 

खरच वाचण्यांने क्ांती घडून येते बथयलोमस ख्रजगनबालग याने 

खरा ख्रिस्ती धमय िे पुस्तक वाचले आख्रण भारतात येण्यासाठी 

समपयण केले.माख्रटयन ल्युथर याने संत आगस्तीन यांचे the city of 

God पुस्तक वाचले आख्रण धमयसुधारणा घडवून 

आणली,रेव्ह.ना.वा.ख्रटळकांनी मत्ययशुभवतयमान:५:८-म्हणजे "धन्य 

ते जे अंतःकरणाने शुि आिे कारण ते देवाला पाितील"िे वचन 

वाचल्यावर त्यांचे हृदय पररवतयन झाले,बेंजाख्रमन ख्रडजराईल यांनी 

चाल्य स ख्रफने यांचे लेक्चसय ऑन ररव्हयवल ऑफ ररख्रलजन िे 

पुस्तक वाचले आख्रण त्यांचे जीवन पालटले.अशी लाखो उदािरणे 

देता येतील,कारण ख्रिस्ताचे संपूणय कायय जर ख्रलख्रिले गेले तर 

संपूणय पृथ्वी देखील पुस्तके साचवायला लिान िोईल ( योिान 

शुभवतयमानकृत-२१-२५ ).ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रलख्रिणारा आख्रण आख्रण 

वाचन करणारा या दोन्हीसाठी पख्रवत्रशास्त्र आख्रण ख्रिस्ती पुस्तके 

वाचने अगत्याचे आख्रण मित्वाचे.एक साख्रित्यत्यक म्हणून माझी साक्ष 

मी सांगू इत्यितो गेल्या बारा तेरा वषायत मी एक िजाराच्या वर 

ख्रिस्ती साख्रित्याचे वाचन केलेले आिे.आख्रण त्यामुळेच आज मी 

ख्रलहू शकतो.वरील लेख फक्त ख्रलिायचा म्हणून ख्रलख्रिलेला नािी 

तर वरील श्ब्दलेखन िे अनुभवाचे शब्दांकन आिे. 

तर एक ख्रिस्ती व्यत्यक्त म्हणून अथवा साख्रित्यत्यक म्हणून आपण 

कधी पासून ख्रिस्ती पुस्तके वाचावयास सुरू करीत आिे.  
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