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‘’सत्यावर आधारलेले ख्रिस्ती साख्रित्य म्हणजे काय?’’ 
 

ख्रवश्वास गोरखनाथ वळवी  

 
Abstract 
The importance of the Christian literature, the truthfulness, the basis of the scripture and the holy 

spirit. Aslyamule te lihit asatana purnepene, objective and objective, aslech paheje. pan tyajrobar te 

satyavar aadharle paheje. *"The sky and the earth are not affected, till then all the meetings are 

complete, Jhalyavachun Niyamshastratil one letter but one Timb is not seen, it is not honar." (Jn. 

17:16). The Christian literature is asech ahe. And tiamulech Scripture is seen from a physical point of 

view. *"Tujha word hach truth ahe."* tyamule christian literature lihit astana te purnapane truth asle 

paheje tevhach tyache importance tikoon raheel.  

Truth, oh god, words come. Aan ya vachanancha basevar or agnevar my life ahe tar te khakhya 

christi jivanache symptoms. Because of which koni christacha tha hai mahanje tarlela ah. So navi 

utpatti ah. Meaningful words ahe christamadhe june te houn gele sarva nave jhalle. Ah. Aan to 

nehemi scripture and holy self-realization guidance, khali aaple jeevan jagat asato.ani or satyam 

jeevanatunch kahi lokana writing kahi lokana writing karanyachi inspiration mitte ji samprpanane 

satyavar avalamban asate. tyamule khanya christi lokani literature writing should be done. Tumche 

khrepanach base bannaar khristi literature. 
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प्रस्तावना: 

ख्रिस्ती साख्रित्याचे मित्व पूर्णपरे् सत्यावर अवलंबून आिे.ख्रिस्ती साख्रित्याच्या आधार िा पख्रवत्रशास्त्र 

आख्रर् पख्रवत्र आत्मा असल्यामुळे ते ख्रलिीत असतांना पूर्णपरे् ख्रनष्पक्ष आख्रर् वसु्तख्रनष्ठ असलेच 

पाख्रिजे.पर् त्याजबरोबर ते सत्यावर आधारलेले पाख्रिजे.पख्रवत्रशास्त्र आख्रर् त्याच्या प्रते्यक शब्द ख्रजवंत 

आिे म्हरू्न आज िी पख्रवत्रशास्त्र ख्रिकून आिे. *"आकाश आख्रर् पृथ्वी नािीशी िोतील तोपयंत सवण 

गोष्टी पूर्ण झाल्यावाचून ख्रनयमशास्त्रातील एक अक्षर ख्रकंवा एक ख्रिम्ब देखील नािीसे िोर्ार नािी." ( 

योिानशुभवतणमान १७:१६).ख्रिस्ती साख्रित्याचे िी असेच आिे.आख्रर् त्यामुळेच पख्रवत्रशास्त्र भौख्रतक दृष्टया 

देखील सवणकाळ ख्रिकून आिे.पख्रवत्रशास्त्राचे मित्व आम्ही समजून घेतले तर ख्रिस्ती साख्रित्याचे मित्व 

आपोआपच आम्हाला कळून जाईल.योिानशुभवतणमान १७:१७ मधे्य ख्रलख्रिलेले आिे. *"तुझा शब्द िाच 

सत्य आिे."* त्यामुळे ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रलिीत असतांना ते पूर्णपरे् सत्य असले पाख्रिजे तेव्हाच त्याचे 

मित्व ख्रिकून रािील. 

खरे पाख्रिल्यास *"बायबल व्यख्रतररक्त दुसरे कोर्तेच पुस्तक काळाच्या कसोिीवर ख्रिकून राख्रिलेले 

नािी."* पर् तरीिी आज लाखो पुस्तके ख्रिस्ती पाळक,उपदेशक,लेखक यांनी ख्रलख्रिलेली आिे. *द 

ख्रपलग्रीम्स* असो की *द ख्रसिी ऑफ गॉड* ख्रिस्ती साख्रित्याने जगात आध्यात्मत्मक प्रबोधन घडवून 

आर्ण्यात मित्वपूर्ण भूख्रमका बजावलेली आिे.जेम्स नायत्मिथ म्हर्तात *"ख्रिस्ती मंडळीने नेिेमी दृढ 

धरलेल्या ख्रवश्वासाच्या बाबी ते नाकारतात. के्लमेंि, आयरख्रनयस, तरतुख्रलयन,ऑगस्टीन यांसारख्या 

सुरुवातीच्या मंडळ्यातील पुढाऱयांपासून ते थेि मध्ययुगातील पुढारी तसेच माख्रिणन ल्युथर,जॉन केलख्रवन 

आख्रर् अगदी दोनशे वर्ाणपयंत ख्रिस्ती पुढारी अचूक बायबलमधील सते्य घट्ट बाळगून आिेत."* वरील 

ख्रिस्ती लोकांनी बायबलचे सत्यवचन घट्ट रीतीने पकडून ख्रिस्ती साख्रित्याची ख्रनख्रमणती केली.जरी बायबल 

एकमात्र दैवीपे्रररे्ने ख्रलख्रिलेला असला.तरी ख्रिस्ती लोकांना पख्रवत्र आत्म्याच्या पे्रररे्ने दुसऱया ख्रिस्ती 

साख्रित्याची ख्रनख्रमणती करता येते.आख्रर् ती सुरूच आिेच.आख्रर् त्यामुळेच आज आपर् बायबल सोडून 

ख्रबली ग्रािम,चार्ल्ण स्परजन,ख्रवख्रलयम मेकडोनाल्ड,डबू्ल आर ख्रवसबी,जॉन मेकआथणर इत्यादी अनेक  
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ख्रिस्ती सेवकांची आख्रर् लेखकांची पुस्तके वाचत असतो.कारर् 

वरील लोकांत पख्रवत्र आत्मा वास करीत िोता आख्रर् त्याच्याच 

मागणदर्णनाने त्यांनी ख्रिस्ती साख्रित्याची ख्रनख्रमणती केली असे आपर् 

न सांगता जािीर करतो.येरु् ख्रिस्ताच्या स्वगाणरोिनानंतर नवीन 

करार पूर्ण झाला.ख्रिस्ताने सांख्रगतले *"पख्रवत्र आत्मा तुम्हाला सवण 

खरेपर्ात नेईल... मी ख्रर्कवलेल्या सवण गोष्टी तो तुम्हास आठवर् 

करून देईल."*  

(योिानशुभवतणमान:-१७-१३,२६)  त्यामुळे ख्रिस्ती साख्रित्याला 

तेव्हाच मित्व प्राप्त िोते.जेव्हा ते साख्रित्य कोर्ी ख्रिस्ती व्यत्मक्त 

ख्रलिीत असतो.पख्रवत्रशास्त्रवचनांचा आधार पख्रवत्र आत्म्याची पे्ररर्ा 

आिे.आख्रर् त्यामधे्य सुरुवातीचे ख्रशष्य त्या पे्रररे्चे दुवा िोते.आख्रर् 

आजिी िाच दुवा ख्रिस्ती साख्रित्याच्या आधार आिे.ख्रिस्ती 

साख्रित्याचे लेखन करर्ारे पख्रवत्र आत्म्याने पे्रररत िोऊन शब्द नी 

शब्द ख्रलिीत असतात.त्यामुळे त्या शब्दांचे मित्व वाढून 

जाते.एखादा  पाळक रख्रववारच्या उपासना भक्तीत संदेश देत 

असतो तेव्हा तो पख्रवत्र आत्म्याच्या पे्ररर्ेंने भाष्य करीत 

असतो.पख्रवत्र आत्म्याची तो मदत मागतो.समजा त्याच्या त्या 

संदेशाला शब्दरूपी ख्रलखार्ात ख्रलहून काढले तर त्या साख्रित्याला 

काय म्हर्र्ार? मी म्हरे्न ख्रिस्ती साख्रित्य. 

सत्य िे देवाचे वचन आिे.आख्रर् त्या वचनांचा आधारावर अथवा 

आजे्ञवर माझे जीवन आिे तर ते खऱया ख्रिस्ती जीवनाचे लक्षर् 

आिे.कारर् जो कोर्ी ख्रिस्ताचा ठायी म्हर्जे तारलेला आिे.तो 

नवी उत्पत्ती आिे.जर कोर्ी ख्रिस्ताच्या ठायी असेल िे लक्षात घ्या 

"ख्रिस्ताच्या ठायी" िे मित्वाचे शब्द आिे ख्रिस्तामधे्य जुने ते 

िोऊन गेले सवण नवे झाले.दुुःखाची बाब अशी आिे की माझ्यामधे्य 

िे खरे नािी.पर् ख्रिस्ती जीवनात मी वाढत जातो तेव्हा माझे 

आचरर् माझ्या त्मथथतीस शोभेल असे िोते.ख्रनष्कर्ण स्पष्ट आिे जो 

कोर्ी ख्रिस्ताच्या ठायी आिे तोच खरा ख्रिस्ती आख्रर् तारलेला 

आिे.आख्रर् तो नेिेमी पख्रवत्रशास्त्र व पख्रवत्र आत्म्याच्या 

मागणदशणनाखाली आपले जीवन जगत असतो.आख्रर् या सत्यमय 

जीवनातूनच कािी लोकांना लेखन करण्याची पे्ररर्ा ख्रमळते जी 

संपूर्णपरे् सत्यावर अवलंबून असते.त्यामुळे खऱया ख्रिस्ती लोकांनी 

साख्रित्य लेखन करावे.तुमचे खरेपर्च ख्रिस्ती साख्रित्याचा आधार 

बनर्ार. 

ख्रिस्ती साख्रित्यात अनेक लोकांनी बायबलवर आधाररत कॉमेंिर ीज 

अथवा स्टडी बायबल म्हरू्न साख्रित्याची ख्रनख्रमणती केलेली आिे 

ज्यामधे्य मैथू्य िेन्री,ररचडण बॅक्स्टर, थॉमसन बायबल 

साखळी,थॉमस िेल,िेली,िेन्री मेयसण,जॉन मैकआथणर,पंख्रडता 

रमाबाई तसेच बायबल सोसायिी आख्रर् लंडन मु्यजीएम यांनी 

प्रकाख्रशत केलेल्या कॉमेंिर ीजच्या आख्रर् बायबलचा समावेश 

िोतो.आज ख्रिस्ती लोक  बायबल समजून घेण्यासाठी या 

कॉमेंिर ीज सोबत घेऊन वाचतात.सांगायचा मुद्धा ख्रिस्ती साख्रित्य िे 

फक्त बायबल पुरते मयाणख्रदत राख्रिलेले नािी.तर बायबलच्या 

आधारावर असंख्य पुस्तकांची ख्रनख्रमणती ख्रिस्ती लोक करीत आिे. 

त्यामुळे ख्रिस्ती लोकांनी ख्रिस्ती साख्रित्याची आवड ठेवून ते वाचावे 

आख्रर् स्वतुः ख्रिस्ती साख्रित्य लेखन करावे असे आव्हान मी 

करेन.ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रलखानाचा  कें द्रख्रबंदू म्हर्जे बायबल.एक 

ख्रिस्ती लेखन म्हरू्न आपल्यांना ख्रिस्ती साख्रित्य लेखन करायचे 

आिे तर अगोदर बायबलमधील लिान-लिान जीवनचररते्र 

शोधा.उदा:- िाबेल,िनोख,नोिा,याबेश, ख्रिजकीय्या 

राजा,योनाथान,रूथ,इत्यादी त्यांची वचने परत-परत वाचून पख्रवत्र 

आत्म्याचे सािाय्य मांगा आख्रर् एक-एक शब्दाने ख्रलखार्ाची 

सुरुवात करा.आपर् पाळक असल्यास त्यावर संदेश द्या मग 

त्याचे पुन्हा पुन्हा मनन-ख्रचंतन करून सुधारर्ा करीत ज्या अशा 

पद्धतीने आपर् ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रनख्रमणतीत आपले अमुल्य योगदान 

देऊ शकतात.कारर् तुम्ही एक ख्रिस्ती व्यक्ती आिात.आख्रर् एक 

ख्रिस्ती व्यक्तीच ख्रिस्ती साख्रित्याची ख्रनख्रमणती करू शकतो. 

 

संदर्भसूची:-  

1. योिानरु्भवतणमान १७:१६.नवा करार.पख्रवत्रर्ास्त्र 


