
 

~ 501 ~ 

 
WWJMRD 2017;3(12):501-503 

www.wwjmrd.com 

International Journal 

Peer Reviewed Journal 

Refereed Journal 

Indexed Journal 

Impact Factor MJIF: 4.25 

E-ISSN: 2454-6615 

 

विश्वास गोरखनाथ िळिी 

(संशोधक विद्यार्थी) 

कबचौ उत्तर महाराष्ट्र  विद्यापीठ 

जळगाि (महाराष्ट्र ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondence: 

विश्वास गोरखनाथ िळिी 

(संशोधक विद्यार्थी) 

कबचौ उत्तर महाराष्ट्र  विद्यापीठ 

जळगाि (महाराष्ट्र ) 

 

 

‘’ख्रिस्ती धर्माबद्दल असलेले गैरसर्ज’’:- (भमग-२) 

 
 

ख्रिश्वमस गोरखनमथ िळिी  

 
Abstract 
In Christianity, to reject idolatry means to have an evil heart and to put Christ second. The first 

commandment is the Ten Commandments. 'You must have no other god than me.' This means that 

Christ must be first in every aspect of a Christian's life. First Christ, then family does not mean 

enmity with idolaters. Instead, Christ offered his sacrifice for the sins of all mankind. washed away 

their sins. Loved it. The Bible teaches us to love non-Christians. Christianity is not just about 

idolatry. But those who do devotion by worshiping idols. They do not mistreat them, they do not hate 

them, they preach Christ so that they may receive His mercy, love and joy.  

Good deeds are done by a true Christian. For if you do good and you do not, it is a sin. But 

Christianity and the Church stand by the grace of God. No one will be saved according to his deeds, 

but by the grace of God. To do good for others is to serve Christ. But only God's grace is important 

for personal salvation. 

 

Keywords: Christianity, Christ, Jesus Christ, Christian, God, Scripture, Christians, Religion, Grace, 

Salvation  

 

प्रस्तमिनम: 

१. ख्रिस्ती धर्ा रू्र्तीपूजेचम ख्रिरोधी आहे कम ?   

ख्रिस्ती धर्मात रू्ख्रतापूजेचे खंडन म्हणजे वमईट हृदय आख्रण ख्रिस्तमलम दुय्यर् स्थमन देणे होय.दहम आजे्ञत 

प्रथर् आज्ञम आहे. ‘र्लम सोडून तुलम अन्य देव नसमवे.’ यमचमच अथा एकम ख्रिस्ती व्यक्तीच्यम जीवनमतील 

प्रते्यक घटकमत ख्रिस्त हम प्रथर्स्थमनी असमयलम हवम. प्रथर् ख्रिस्त, र्ग परिवमि यमचम अथा रू्तीपूजम 

किणमऱ्यम लोकमंशी वैि किणे हम होत नमही. उलट ख्रिस्तमने संपूणा र्मनवजमतीच्यम पमपमसमठी आपले 

बख्रलदमन ख्रदले. त्यमंचे पमपक्षमलन केले. त्यमंनम प्रीती केली. बमयबलचे ख्रशक्षण ख्रिस्तीतेि लोकमंवि प्रीती 

किमवयमस ख्रशकख्रवते. ख्रिस्ती धर्ा फक्त रू्तीपूजम किीत नमही. पण रु्तीपुजेच्यम र्मध्यर्मतून जे भक्ती 

कितमत. त्यमंच्यमशी गैि वताणूक किीत नमही, घृणम किीत नमही, त्यमंनम ख्रिस्तमची दयम, प्रीती आख्रण 

आनंद प्रमप्त व्हमवम यमसमठी ते ख्रिस्तमचम प्रचमि कितमत. 

 

२. ख्रिस्ती धर्ा र्द्यप्रमशन करणमरम आहे कम ?  

 ख्रिस्ती धर्मात प्रभूभोज घेत असतमनम ख्रिस्ती पमळक आख्रण ख्रवश्वमसू लोक वमईन अथवम दमरू ख्रपतमत 

असम गैिसर्ज कमही िीस्तीतेि लोकमंचम आहे. प्रभूभोज ख्रवधी हम ख्रिस्तमचम स्मिणमत घेतलम जमतो आख्रण 

त्यमसमठी शुद्ध, पख्रवत्र हृदय आख्रण आत्म्यमद्वमिे प्रभूभोज ख्रवधी घेणे र्हत्वमचे  आहे. पमख्रवत्र्य ख्रटकख्रवण्यमस 

ते बळ देते. खेड्यमपमड्यमतील स्थमख्रनक रं्डळीत ति सिबत ख्रकंवम पमणी चम वमपि करून भमकिीचम 

तुकडम घेतलम जमतो. ज्यम चचार्धे्य द्रमक्षिस वमपिलम जमतो. ती र्मईल स्वरूपमची वमईन असते. इस्त्रमएल 

िमष्ट्र मर्धे्य द्रमक्षमंचे र्ळे किण्यमची शेती प्रमचीन कमळमपमसून चमलत आलेली आहे आख्रण त्यमतूनच 

इस्त्रमएलचे लोकद्रमक्षिस बनवीत होते. ख्रिस्ती धर्मात र्द्यप्रमशमनमस पूणा ख्रविोध आहे. बमयबलर्धे्य अशी 

अनेक वचने आहे. ती र्द्यप्रमशन किण्यमस ख्रविोध किते. “द्रमक्षिस घट्ट किणमिम आहे. र्द्य कलमगत  

किणमिे आहे.  जो कोणी त्यमने ख्र ंगतो, तो सुज्ञ नमही. (प्रीतीवचन २०:१) र्द्यमच्यम र्मगे लमगमवे म्हणून जे 

र्ोठ्यम पहमटेच उठतमत आख्रण द्रमक्षिस त्यमंनम धंुद किेपयंत र्ोठ्यम िमत्रीही पीत िमहतमत. त्यमंनम हमय 

हमय (यमशमयम ५:११) जो आपल्यम शेजमऱ्यमलम र्द्य प्यमयलम देतो, त्यमलम हमय हमय म्हणून त्यमचे नग्नपण 
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पमहमवे म्हणून आपले त्यमलम घमलून जो त्यमलम र्स्त कितो. त्यमलम 

हमय हमय (हबवकुक २:१५)”१  ख्रिस्ती धर्मात र्द्य प्रमशनमलम संपूणा 

ख्रविोध आहे. तिी कमही ख्रिस्ती लोकमंचम चुकीच्यम जीवनशैलीरु्ळे 

संपूणा ख्रिश्चन लोकमंनम दोष ख्रदलम जमऊ शकत नमही. ख्रिस्ती 

धर्मंतरित लोक आपले पमख्रवत्र्य ख्रटकवून चमलतमत यमत दुर्त 

नमही. 

  

३. ख्रिस्ती कुटुुंबमर्त जन्म झमलम म्हणून रु्तम्ही ख्रिस्तमनुयमयी 

बनर्तमर्त कम ?  

पख्रवत्रशमस्त्रमत स्पष्ट् म्हटले आहे, ‘देवमने जगमवि एवढी प्रीती केली 

ख्रक त्यमने आपलम एकुलत्यम एक पुत्र ख्रदलम. यमसमठी ख्रक कोणी 

त्यमच्यमवि ख्रवश्वमस ठेवतो. त्यमचम नमश होऊ नये ति त्यमलम 

सवाकमलचे जीवन असमवे.’ कोणीही ख्रिस्ती कुटंुबमत जन्म 

घेतल्यमवि तमिण ख्रर्ळवू शकत नमही. तमिणमची आख्रण खऱ्यम 

ख्रिस्तीपणमची लक्षणे तेव्हमच प्रमप्त होतमत, जेव्हम कोणी येशु 

ख्रिस्तमवि प्रभू म्हणून ख्रवश्वमस ठेवतो. नंति पश्चमतमप, पमण्यमचम 

आख्रण पख्रवत्र आत्म्यमचम बमप्तप्तस्मम जीवन पख्रवत्रशमस्त्रमच्यम 

ख्रशक्षणमवि आधमिलेले नवीन जीवन जगतो. असम व्यक्ती जन्ममने 

नवे्ह ति ख्रवश्वमसमने ख्रिस्तमचम ख्रिस्तमनुयमयी म्हणून उदयमस येतो.  

आज अनेक रं्डळीत वंशपिंपिेने पमळक पद ख्रदले जमते. पमळक 

पदमच्यम कसोट्यम यम पख्रवत्रशमस्त्रमवि आधमिलेल्यम पमख्रहजे आख्रण 

त्यमसमठी संत पॉलने ख्रलख्रहलेली पत्र तुम्हमलम आध्यमप्तिक योग्यतम 

प्रमप्त किण्यमस र्दत किते. 

  

४. ख्रिस्त र्तख्रर्ळ ब्रमम्हण होर्तम असम गैरसर्ज :-  

बमबमिमव समविकि यमंनी ख्रलख्रहलेले ‘ख्रिस्त परिचय अथमात ख्रिस्तमचे 

ख्रहंदुत्व’ हे पुस्तक येशू ख्रिस्तमचम तख्रर्ळ ब्रमम्हण म्हणून उल्लेख 

किते. येशू ख्रिस्तमने वयमच्यम १२ ते ३० वषमादिम्यमन भमितमत 

येऊन ख्रहंदू धर्माची समधनम केली आख्रण आध्यमप्तिक स्वरूपमत 

स्वतमलम तयमि केले. असम आशय यम पुस्तकमत र्मंडण्यमत आलेलम 

आहे. यम पुस्तकमत र्मंडण्यमत आलेले सवा ख्रनष्कषा आख्रण आशय 

खोटे आहे. कमिण बमयबलच्यम नवीन किमिमच्यम पख्रहल्यम चमि 

पुस्तकमत येशू ख्रिस्तमचे संपूणा जीवनचमरित्र्य शुभवतार्मन च्यम 

स्वरूपमत ख्रदलेले आहे. त्यमत येशू ख्रिस्तमबद्दल पूवाभख्रवष्यवमण्यम 

जन्म, कमया, कु्रसीकिण, रृ्तू्य, पुनरुत्थमन आख्रण स्वगमािोहण 

इत्यमदी गोष्ट्ी ख्रदलेल्यम आहे. तसेच ऐख्रतहमख्रसक आख्रण 

भौगोख्रलकदृष्ट्ट्यम अनेक इख्रतहमसकमिमंनी त्यम घटनम प्रसु्तत 

केलेल्यम आहे.  

येशू ख्रिस्तमचे ब्रमह्मणीकिण हम एक खोटम ख्रसद्धमंत आख्रण इख्रतहमस 

असून त्यमतून कमहीच समध्य होणमि नमही. कमिण आजही 

इस्त्रमएलर्धे्य येशू ख्रिस्तमची कंबि खमली पडलेली आहे. 

ख्रिस्तमसंबंधी असलेली सवा ऐख्रतहमख्रसक स्थळे जतन केली गेलेली 

आहे आख्रण सवमात र्ोठम पुिमवम आख्रण प्रर्मण पख्रवत्रशमस्त्र आहे. 

   

५. ख्रिस्ती धर्माकडून पैशमचे आख्रर्ष दमखख्रिले जमर्तमर्त असम 

गैरसर्ज  : 

हे संपूणातः असत्य असून अशम प्रकमिे कोणत्यमही धर्मावि लमंछन 

लमवणे कोणत्यमही व्यक्तीसमठी अशोभनीय आहे. ख्रशक्षण, आिोग्य 

आख्रण समर्मख्रजक सुधमिणम किणे हे ख्रिस्ती अनुयमयमंचे धर्ाकताव्य 

आहे आख्रण हे अनेक शतकमंपमसून सुरू आहे. पख्रवत्रशमस्त्रमत संत 

पॉल गरिबमंची कमळजी घेतमनम म्हणतो, “सध्यम ति र्ी पख्रवत्रमची 

सेवम किीत असतम येरुसलेर् जमतो. कमिण येरुसलेर्मतील पख्रवत्र 

लोकमंतल्यम गरिबमंसमठी कमही वगाणी गोळम किमवी.”२  संत पॉल 

रं्डळीतुन कमही वगाणी गोळम करून ख्रतचम वमपि गिीब 

लोकमंसमठी किीत आहे. आधुख्रनक रं्डळीत देखील धर्ाप्रचमिक 

फक्त ख्रिस्तमचम संदेश व प्रचमि किीत नमही ति ते गिीब आख्रण 

दुबळ्यम लोकमंची सेवम कितमत. यमचम अथा आख्रर्ष दमखवून 

धर्मंतिण किणे हम होत नमही. 

ख्रिस्ती धर्मातील चचा ही एक आध्यमप्तिक संस्थम असली तिी गिीब 

आख्रण लमचमि लोकमंसमठी कमया किणमिी समर्मख्रजक संस्थमदेखील 

आहे. ख्रिस्तमने फक्त आध्यमप्तिक ख्रशक्षणच ख्रदले नमही ति 

लोकमंच्यम पोटमची कमळजी घेतली. (उदम. दोन र्मसे पमच भमकिी) 

त्यमरु्ळे दीनदुबळ्यम लोकमंनम भमकि, कपडे, ख्रशक्षण, आिोग्य 

इत्यमदी घटक उपलब्ध करून देणे म्हणजे आख्रर्ष दमखवणे असे 

होत नमही. तसेच कमही लोक म्हणतमत, ख्रिस्ती धर्ा 

स्वीकमिल्यमरु्ळे लग्न लमवून ख्रदले जमते, घि-गमडी इत्यमदी बहुतेक 

वसंू्तची सोय करून ख्रदली जमते. हम प्रचमि देखील पूणा खोटम आहे. 

ख्रिस्ती धर्मात असे कोणतेच प्रकमि होत नमहीत. फक्त ख्रिस्ती 

वधू-वि रे्ळमवम होतो आख्रण त्यमत देखील रु्लम-रु्लीचंी आख्रण 

परिवमिमच्यम पिवमनगीने लग्न लमवले जमते. उलट यम रे्ळमव्यमत 

पैशमंचम कमडीर्मत्र संबंध नसतो. रु्ले-रु्ली एकरे्कमंबद्दल असलेले 

अध्यमप्तिक गुण पमहून एकरे्कमंची ख्रनवड कितमत. त्यमत घि, 

गमडी यमंचम कमहीच संबंध येत नमही. असे आिोप लमवणे हे र्मख्रहती 

तंत्रज्ञमन आख्रण बुप्तद्धवमदी युगमत तिी रू्खापणमचे आहे. 

 

६. ख्रिस्ती धर्ा पक्षपमर्ती आहे कम असम गैरसर्ज ? 

ख्रिस्ती धर्ा हम र्मनवतमवमदी आख्रण सेवमभमवी धर्ा आहे. जमत, धर्ा, 

वंश यमंच्यम नमवमवि ख्रिस्ती धर्माने कधीही कोणत्यमच अनुयमयमलम 

त्यमत छळले जमत नमही. र्दि तेिेसम, जॉजा रु्ल्लि, ख्रवली गॅ्रहर्, 

फ्लॉिेन्स नमइख्रटंगेल, पंख्रडतम िर्मबमई आख्रण अशी हजमिो लमखो 

उदमहिणे आख्रण व्यक्ती चरिते्र ख्रर्ळतील. ज्यमंनी आपल्यम 

सेवमभमवी कमयमाने संपूणा जगमलम वेधून घेतलेले आहे. भिपूि लोक 

ख्रिस्ती धर्मावि आिोप लमवतमत हम पक्षपमती धर्ा आहे. पण खिे 

पमहतम जगमत दुसऱ् यम धर्माचम आख्रण लोकमंचम सवमात जमस्त सन्ममन 

किणमिम धर्ा हम ख्रिस्ती धर्ाच आहे. 

र्नुष्य कल्यमणमथा हम धर्ा कमया कितो. भमितमत जमतीसंस्थेचे 

जख्रटल जमळे तोडण्यमचे कमया ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमंनी केले. भलेही 

भमितमत धर्मंतिीत होणमिम प्रथर् वगा ब्रमह्मण होतम. पण दख्रलत 

आख्रण आख्रदवमसी लोकमंनम ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमंनी प्रथर्स्थमन ख्रदले. 

त्यमंनम ख्रशक्षण, आिोग्य इत्यमदी सुख्रवधम उपलब्ध करून सन्ममनमथा 

जगण्यमस उभे केले आख्रण त्यमरु्ळे ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमंनी कधीही 

पक्षपमत केलम नमही. त्यमरु्ळे दख्रलत आख्रण आख्रदवमसी सर्मज 

सवमात जमस्त ख्रिस्ती धर्माकडे आकख्रषालम गेलम. कमिण त्यमंनम 

सर्मनतेची आख्रण हक्कमची वमगणूक ख्रिस्ती ख्रर्शनऱ्यमकडून 

ख्रर्ळत होती. आपुलकीची आख्रण पमरिवमरिक छत्र ख्रर्ळमल्यमरु्ळे 

धर्मंतरित लोक ख्रिस्ती धर्मात आनंदमने प्रवेश किीत होते, कमिण 

ख्रिस्ती धर्ा ख्रनपक्षपमती होतम. 

 

७. ख्रिस्ती धर्ा कर्मािर आधमरलेलम धर्ा आहे कम ? 

ख्रिस्तीतेि लोकमनम ख्रिस्ती धर्माची सर्मजहीततते्व कमया पमहून 

वमटते की, हम धर्ा कर्मावि आधमिलेलम आहे. पण खिे पमहतम 

ख्रिस्ती धर्माचम रु्ख्य आधमि हम ख्रिस्त आख्रण पख्रवत्रशमस्त्र आहे. 

त्यमचबिोबि प्रते्यक व्यक्तीचे तमिण हे कर्माने नवे्ह ति देवमच्यम 

कृपेने  मलेले आहे आख्रण ही कृपम देवमच्यम प्रीतीवि आधमरित 

आहे. देवमची कृपम एवढी र्ोठी आहे की, त्यमने आपलम एकुलतम 

एक पुत्र जगमच्यम पमपक्षमलनमसमठी ख्रदलम. ही देवमची दयम, प्रीती 

आख्रण कृपम आहे. पॅरे्लम ख्रफब्रमन म्हणतमत, “आपल्यम पमपमबद्दल 

ऋणी म्हणजे ख्रिस्तमचे र्िन ही खंडणी म्हणजे ख्रिस्तमचे िक्त, असे 

नव्यम किमिमत समंख्रगतले आहे. ख्रिस्तमचे िक्त त्यमचे र्िण दशाख्रवते. 
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त्यमच्यम िक्तमने त्यमने आम्हमलम ख्रवकत घेतले म्हणून आर्च्यमवि 

त्यमचम हक्क आहे.”३  

चमंगली कृते्य ही खिम ख्रिस्ती व्यक्ती कितोच. कमिण चमंगले किणे 

तुलम जर्त असेल आख्रण ते तू कित नमही ति ते पमप आहे, असे 

शमस्त्रवचन समंगते. पण ख्रिस्ती धर्ा आख्रण रं्डळी देवमच्यम कृपेवि 

उभी आहे. कोणमलमच त्यमच्यम कर्माप्रर्मणे र्ोक्ष भेटणमि नमही ति 

देवमच्यम कृपेवि र्ोक्ष भेटणमि. इतिमंसमठी चमंगली करे् कित जमणे 

म्हणजे ख्रिस्तमची सेवम किणे होय. पण व्यप्तक्तगत 

तमिणप्रमप्तीसमठी फक्त देवमची कृपमच र्हत्त्वपूणा आहे. 
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