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‘’मिशनरी चळवळीची आव्हाने आमि पररिाि’’ 
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Abstract 
Many European Christian missionaries came to India, for example: William Carey, Gordon Hall, 

Rev. Howard, Mother Teresa, Bartholomew Zigenbaugh, Graham Stuart Steins, etc. At the same 

time, Christian missionaries brought education, health and economic stability to all parts of India, 

despite superstitions, profane norms and traditions. After India's independence, this responsibility 

now rested with Indian Christians or those who accepted Jesus Christ. The names of so many Indian 

missionary Sadhu Sundar Singh, Bhai Daniel and Bhakt from the early twentieth century can be 

attributed to Singh. 

 

European missionaries made Indian missionaries:- 

Even before India's independence, many Indian missionaries were trained for the gospel of Jesus 

Christ in India. Preserving the diversity and social moral values of Indian society, these missionaries 

started their work and carried the burden of European missionaries on their shoulders. European 

missionaries empowered the Indian people spiritually, educationally, healthy and financially through 

scriptures and ideologies, and then made them Christian missionaries. All the missionaries who came 

to India had their own spiritual and social status. The work ignited a new flame of truth and spiritual 

nationalism in India. So Indian society woke up and started fighting for freedom. The missionary 

movement and the social work of the missionaries dealt a serious blow to the undesirable customs 

and traditions of the society. has contributed. 

  

 

Keywords: Missionaries, Jesus Christ, Christian, Gospel, Christ, India, Scriptures, Bible, Converts, 

Society  

 

प्रस्तावना: 

भारतात अनेक युरोपियन पिस्ती पिशनरी आले.उदा:-पिल्यि कैरी.गोर्डन हॉल.रेव्ह हािर्ड ,िदर 

टेरेसा,बार्थोलोिस जीगनबाल्ग, ग्रहि सू्टअटड से्टन्स,इत्यादी न संिणारी नािे भारतात पिस्ताच्या प्रचार 

करून पिस्तात पिलीन झालेली आहे.त्यांचे कायड हे भारतीय सिाजसुधारणेत एक सािापजक क्ांती 

बरोबरच,अंधश्रद्धा,अपनष्ठ रूढी आपण िरंिरा यांना छेदणारा असला तरी त्याच्यािुळे भारतातील सिडच 

अंगात पशक्षण,आरोग्य आपण आपर्थडक स्र्थापयत्व पिस्ती पिशनऱयांनी घर्िून आणले.भारत स्वातंत्र्य 

झाल्यािर पह जीमे्मिारी आता भारतीय पिस्ती अर्थिा ज्या भारतीयांनी पिस्त स्वीकारला त्यांची 

होती.म्हणून पिसाव्या शतकाचा सुरुिातीिासूनच अनेक भारतीय पिशनरी तयार झाले.त्यात.साधू संुदर 

पसंग,ब्रदर रे्पनएल आपण भक्त पसंग पह आगार्ीिरची नािे आिल्यांना सांगता येतील. 

भारतात इसिी सनाच्या िपहल्या शतकात संत र्थोिा आपण संत बर्थडलिय हो दोन पशष्य येऊन 

गेले.त्यांनी भारतात पिशनरी चळिळ सुरु केली.भारतात आलेल्या सिड पिशनऱयांनी सिडप्रर्थि 

भारताला पिस्त पदला.पिस्ताची सुिाताड देतांना त्यांनी िपित्र शास्त्राचे अनेक भाषात भाषांतर केले 

आपण लोकांना पिस्ताच्या संदेश पदला हे करत असतांना त्यांनी स्र्थापनक िंर्ळीची रोिणी केली.आपण 

पिस्त स्वीकारणाऱयांच्या एक गट तयार करून त्यांना िेगिेगळ्या स्र्थापनक  िंर्ळीत स्र्थाईक करत 

पिशनरी चळिळीच्या प्रिाह िाढपिला.युरोपियन पिस्ती पिशनऱयांनी िापहले पक भारतात 

आरोग्य,पशक्षण,आपण अर्थाडचा अभाि आहे.म्हणून त्यांनी िेगिेगळ्या शाळा आपण िसपतगृहे काढून 

गोर-गररबांना पशपक्षत करून सािपजक सुधारणा घर्िून आणल्या.त्याचबरोबर आरोग्याच्या 
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सोयसुपिधा करून आपदिासी सिाजाबरोबरच उच्चिगीय 

सिाजात िहत्विूणड कायड केले.भारतात जरी पिस्ताला 

स्वीकारणारा प्रर्थि िगड उच्चिगड असला तरी पिस्ती पिशनऱयांनी 

सिाजात िाळीत टाकलेल्या लोकांना आिल्या सेिेत प्रर्थि स्र्थान 

पदले. 

१) मिस्ताची सुवार्ाा:-पिस्ताची सुिाताड हा पिस्ती पिशनरी 

चळिळीचा िुख्य उदे्दश असून ती  पिस्तािर आधारली 

आहे. पिस्ताची पशकिण देणे हे त्यांचे िुख्य कायड होते 

त्यािुळे त्यांनी भारतीय लोकांना सुिाताड देण्यास पशकपिले. 

 

२) पमवत्रशास्त्र:-पिल्यि कैरी यांनी िेगिेगळ्या भाषेत 

बायबलचे अनुिाद करून स्र्थापनक लोकांत पिस्ताचा संदेश 

पदला.प्रते्यक भारतीय पिशनरी यांना बायबलचे िहत्व आपण 

पशक्षण युरोपियन पिशनऱयांनी िटिून पदले.हे देिाचे शब्द 

असून त्याच्या प्रचार करण्याच्या अपधकार प्रते्यक भारतीय 

पिस्ती पिशनरीला देिाने पदलेला असून पह देिाची आज्ञा 

आहे 

 

३) शास्त्रशाळा:-भारतात पिस्ती पिशनऱयांनी िेगिेगळ्या 

चचडची तर स्र्थािना केलीच िण भारतीय पिशनरी तयार व्हािे 

म्हणून अनेक शास्त्रशाळा काढून 

त्यांना,िाि,िश्चाताि.बाप्तिस्मा यांचे प्रपशक्षण देिून त्यांना 

तयार केले. 

 

४) आरोग्य आमि मशक्षिाचे िहत्व पटवून मिले:-भारतात 

गोर-गरीब लोक जास्त आहे आपण त्यांना पिस्त पदल्यािर 

त्यांचे शारीररक बरे व्हािे,सिाज पशपक्षत व्हािा,आपण त्यांना 

रोजगार उिलब्ध करून त्यांना स्र्थापयत्व प्राि करून देणे हे 

एका पिस्ती पिशनऱयाचे कत्यडव्य आहे. 

 

५) स्थामनक िंडळीची स्थापना करिे:- िीस्ताला स्वीकाराना 

व्यक्ती हा पिस्ती सिाजाचा भाग असल्याकारणाने तो एकटे 

सोर्णे चुकीचे आहे.त्यािुळे पिस्ताच्या स्वीकार 

करणाऱयांच्या एक गट तयार करून त्यांना त्या गटाचे 

स्र्थापनक िंर्ळीत रूिांतरण केले िापहजे.त्यािुळे पिस्ताचे 

योग्य पशक्षण देऊन त्यांना उद्धाराच्या िागाडिर चालण्यास 

िदत होईल. 

 

६) युरोमपयन मिशनऱयांनी भारर्ीय मिशनरी र्यार केले:- 

भारत स्वातंत्र्य होण्यािुिीच अनेक भारतीय पिशनरी हे भारतात 

पिस्ताच्या सुिातेसाठी तयार झाले होते.भारतीय सिाजातील 

पिपिधता आपण सािापजक नैपतक िूल्यांना जिून या पिशनऱयांनी 

आिले कायड सुरु करून युरोपियन पिशनऱयाचे ओझे आिल्या 

खांद्यािर घेऊन ते िेलायला सुरुिात केली.हे िेलत असतांना 

त्यांना कधी सिाजाच्या रोस ओढपिला तर कधी धिाांतराचा 

अर्थिा देशांतरणाचा पिचारसरणीला सािोरे जािे लागले.युरोपियन 

पिशनऱयांनी िपित्रशास्त्र आपण शास्त्रशाळाच्या िाध्यिातून 

भारतीय लोकांना आध्याप्तिक तर पशक्षण,आरोग्य आपण तसेच 

आपर्थडकदृष्ट्या सबळ करून एक सािाजीक दजाड प्राि करून 

पदला.आपण िग त्यांना पिस्ती पिशनरी म्हणून तयार केले.भारतात 

येऊन गेलेल्या सिड पिशनरीनंी आिल्या आध्यापिक आपण 

सािापजक कायाडने भारतात सत्याची आपण आध्याप्तिक 

राष्ट्र िादाची निी ज्योत िेटिून पदली.त्यािुळे भारतीय सिाज जागा 

होऊन स्वातंत्र्यासाठी लढू लागला.पिशनरी चळिळी आपण 

पिशनऱयांच्या सािापजक कायाडिुळे सिाजातील अपनष्ठ प्रर्था आपण 

िरंिरा यांच्यािर िोठा प्रहार झाला त्यािुळे.आिोआिच सुधारणेचे 

िारे िाहू लागले.या सुधारणेत भारतीय पिस्ती पिशनरी यांनी 

िोलाचे योगदाने पदले. 
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