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Abstract 
Christian literature is giving way to various Christian doctrines. For example, faith, hope, love. Many 

literatures have been written in the world on the above topics of Christian literature. Therefore, there 

are many good things on which Christian literature is based. As much as Christian literature is based 

on faith, hope and love, it is also based on pure command, pure fear, and God's judgment of truth. 

The basis and theme of Christian literature should be only God and His work. Kingdom-preaching 

work would accelerate, and to a lesser extent, through Christian literature, in the last century. 
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प्रस्तािना: 

ख्रिस्ती साख्रित्य िे वेगवेगळ्या ख्रिस्ती धर्मतत्ाांवर आपले र्ागम प्रस्थ करीत जात असते.उदािरणाथम 

ख्रवश्वास,आशा,प्रीती ख्रिस्ती साख्रित्याच्या वरील ख्रवषयाांवर जगात अनेक साख्रित्य ख्रलख्रिले गेलेले 

आिे.ख्रनवडक ख्रिस्तीतेर लोक साक्ष देतात "ख्रिस्ती धर्म िा प्रीतीच्या कड्यावर उभा आिे." त्यारु्ळे 

अशा अनेक चाांगल्या गोष्टी आिेत ज्यावर ख्रिस्ती साख्रित्य उभे आिे.ख्रिस्ती साख्रित्य जेवढ्या र्ोठ्या 

प्रर्ाणात ख्रवश्वास,आशा,प्रीती यावर उभे आिे तेवढेच िे साख्रित्य शुद्ध आज्ञा,ख्रनर्मल भय,आख्रण देवाचे 

सत्यतेचे ख्रनणमय या घटकाांवर देखील उभे आिे. 

 

 यहोिाची आज्ञा शुद्ध आहे.ती डोळे प्रकाशवििािी आहे:- 

 देवाने इस्राएल लोकाांना दिा आज्ञा ख्रदल्या यासाठी त्याांनी देवाशी एकख्रनष्ठ रािावे आख्रण आपल्या 

जीवनातून देवाची र्ख्रिर्ा करावी.या दिा आज्ञा पख्रिल्या वेळेस देवाने र्ोशेला स्वतःच्या अांगठीने 

दगडावर ख्रलहून/कोरून ख्रदल्या.नांतर इस्राएली लोकाांनी पाप केले आख्रण र्ोशने ते दिा आज्ञा तोडून 

टाकल्या.दुसऱ्या वेळेस जेव्हा देवाने दिा आज्ञा ख्रदल्या तेव्हा र्ोशेला साांख्रगतले आता तू ख्रलिी र्ी तुला 

साांगतो.साांगायचा रु्द्धा देवाचे वचन िे आज्ञा पाळल्याने पूणम िोते आख्रण त्यातून तुम्ही आत्मिक बनतात 

आख्रण तुम्ही पापाचा ख्रतटकारा करतात.देवाची आज्ञा इतकी शुद्ध आिे की? ती तुर्चे डोळे तेजोर्य 

आख्रण प्रकाख्रशत करते.ख्रनयर्शास्त्र आख्रण त्याच्या आजे्ञत दिा आज्ञा प्रथर् आख्रण सवोच िोत्या त्याचे 

िनन र्ोशेला सिन झाले नािी.आज्ञा र्ोडणे म्हणजे अशुद्धता आख्रण अांधारात चालणे िोय.ख्रिस्ती 

साख्रित्य देखील अशुद्धता आख्रण अांधार दूर करणारे साख्रित्य असायला िवे.त्यातून देवाची आज्ञा आख्रण 

र्ख्रिर्ा प्रकट व्हायला िवी. 
 

यहोिाचे भय वनममळ आहे.ते सिमकाळ विकिािे आहे:- 

देवाचे भय,ख्रकती गिन ख्रवषय आिे.ख्रनतीसुते्र ९:-१० र्धे्य ख्रलख्रिले आिे "पररे्श्वराचे भय ज्ञानाचा उगर् 

आिे, आख्रण परर्पख्रवत्र देवाला ओळखणे िीच सुज्ञता आिे." देवाचे भय ज्ञानाचा उगर् आिे.ख्रिस्ती 

साख्रित्य अज्ञानाने ख्रलख्रिले जाऊ शकत नािी.ख्रिस्ती लेखक िा ज्ञानाने पररपूणम असला पाख्रिजे.आख्रण िे 

ज्ञान त्याला देवाचे भय ठेवल्यानेच ख्रर्ळू शकते.त्यारु्ळे ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रनख्रर्मती िे देवाचा भय ठेवल्याने 

िोत असते.कारण त्यारु्ळे ज्ञान, बुद्धी,सर्ज प्राप्त िोते.तसेच ख्रिस्ती लेखक िा देवाला ओळखणारा 

असला पाख्रिजे.तेव्हाच त्याला सर्ज िा गुण प्राप्त िोतो.पख्रवत्र आिा िी एक व्यक्ती आिे.ख्रिस्ती 

लेखकाने पख्रवत्र आत्म्याच्या आवाज सांपूणमपणे ऐकणे गरजेचे आिे.कारण त्या र्ाध्यर्ातूनच त्याचे 

आत्मिक सांबांध पख्रवत्र आत्म्याशी दृढ िोत जातात.पररणार्तः त्याला आत्मिक शब्दसाठा 
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सांपूणमपणे ऐकणे गरजेचे आिे.कारण त्या र्ाध्यर्ातूनच त्याचे 

आत्मिक सांबांध पख्रवत्र आत्म्याशी दृढ िोत जातात.पररणार्तः 

त्याला आत्मिक शब्दसाठा भरभरून ख्रर्ळतो,आख्रण तो ख्रिस्ती 

साख्रित्य लेखन आत्मिकररत्या करण्यास तत्पर बनतो.त्यारु्ळे 

देवाचे भय ठेवणे अत्यांत र्ित्पूणम आिे. ख्रिस्ती व्यक्ती 

पापापासून परावृत्त िोत जातो आख्रण पख्रवत्रशास्त्र आख्रण त्याच्या 

ज्ञानात तो वाढत जातो. 

 

यहोिाचे वनिमय सत्य आहेत.ते सिमस्वी न्यायी आहेत.:- 

देवाचे ख्रनणमय सत्य आिेत.र्नुष्य कोण आिे? जो देवाचा ख्रनणमयावर 

आपला रोष व्यक्त करू शकतो.? कारण त्याचे ख्रनणमय सत्य 

आिेत.आख्रण ते सवमदा न्याय उत्पन्न करतात.देव कधीिी पक्षपात 

करीत नािी.तो धर्ी आख्रण न्यायी आिे.ख्रिस्ती व्यक्तीने नेिेर्ी 

देवाच्या ख्रनणमयावर आदर व्यक्त केला पाख्रिजे,ते र्ान्य केले 

पाख्रिजे.कारण आपणासाठीिी त्याच्या योजना या उत्तर् आख्रण 

चाांगल्या आिे.ज्या योजना तारण प्राप्त करून देणाऱ्या 

आिे.ख्रिस्ती साख्रित्य देखील पक्षपातरख्रित असायला िवे,देवाच्या 

योजनेवर आधाररत िवे,देवाच्या न्यायाच्या कसोटीवर उतरणारे 

िवे.तेव्हाच खऱ्या अथामने ते ख्रिस्ती साख्रित्य म्हटले जाईल.ख्रिस्ती 

साख्रित्याच्या आधार आख्रण ख्रवषय िा फक्त देव आख्रण त्याचे कायम 

िवे.तेंव्हाच देवाच्या राज्याच्या सुवातेची गती वाढेल.आख्रण िी गती 

कािी अांशी ख्रिस्ती साख्रित्याच्या र्ाध्यर्ातून गेल्या शतकापासून 

वाढत आिे. 

एक ख्रिस्ती लेखक म्हणून र्ी एकच प्राथमना करतो."िे यिोवा 

र्ाझ्या खडका,व र्ाझ्या उद्धारका,र्ाझ्या तोांडचे शब्द व र्ाझ्या 

र्नातले ख्रवचार तुझ्यापुढे र्ान्य असोत.आरे्न."( स्रोतसांख्रिता:-१९-

१४ )  

एक ख्रिस्ती लेखकाचा तोांडून ख्रनघणारे शब्द िे देवाकडून येत 

असतात.आख्रण ते त्याने खाल्ले पाख्रिजे,जसे ख्रयर्मयाने केले.त्याच्या 

पररणार् तुम्ही जेव्हा ते शब्द बोलाल,शब्दबद्ध कराल,तेव्हा देवाचे 

अख्रिर्य सार्र्थ्म तुम्हाला छेदून टाकेल आख्रण देवाच्या र्ख्रिरे्स ते 

कारणीभूत िोईल.ख्रिस्ती साख्रित्य असा प्रकारे ख्रनख्रर्मत िोते त्यारु्ळे 

ख्रिस्ती साख्रित्मत्यकाांनी देवाचे सांपूणम र्नोरथ पूणम करणे गरजेचे 

आिे. 
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