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‘’ख्रिस्ती साख्रित्य आख्रि पख्रित्र आत्मा’’ 
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Abstract 
"Every word in the literature is based on the promise of God." 

The foundation of Christian literature is Scripture, but so is the Holy Spirit. A Christian who is filled 

with the Holy Spirit is a person who is completely under the Holy Spirit. Smell comes. I wonder 

when someone says that the Holy Spirit is abundant. Knowledge of the Word is weak, how is that 

possible? Because the Spirit of God is full of seven qualities, that is, he is perfect in God. The writer 

of Christian literature is always a God-fearing person and that is why his writings contain many 

warning words. There are many commentaries that condemn sin. Because he writes literature which 

improves the reader and makes him aware of the truth. Should be. Dedicated to. 

 

Keywords: Holy Spirit, God, Spirit, Christian, Literature, Sin, Knowledge, Qualities, Soul, 

Righteousness 

 

प्रस्तािना: 

" साहित्यलेखनातील प्रते्यक शब्ाांची कृती िी देवाच्या अहिवचनावर आधाररत असते.’’  

हिस्ती साहित्याच्या मूलाधार पहवत्रशास्त्र आिेच पण त्याचबरोबर पहवत्र आत्मा देखील आिे.पहवत्र 

आत्म्याने पररपूणण असलेला हिस्ती व्यक्ति म्हणजे पुणणपणे पहवत्र आत्म्याच्या स्वाधीन असलेला व्यक्ति 

िोय.आहण देवाच्या प्रते्यक वचनाचे आज्ञापालन करणे िोय;जी व्यिी आत्म्याने िरलेली असते हतने 

सवण पाप सोडलेले असते आहण हतच्यामधे्य फि देवाचे वचन वास करीत असते.मला आश्चयण वाटते 

जेव्हा कोणी पहवत्र आत्म्याने िरपूर आिे असे म्हणते आहण वचनाचा ज्ञानाने कमजोर असते.िे कसे 

शक्य आिे? कारण देवाचा आत्मा सात गुणाांनी परीपूणण आिे म्हणजे तो देवात पूणण आिे.कोणतािी 

हिस्ती व्यक्ति जो साहित्यलेखण करीत आिेत त्याच्या हलखाणात आत्म्याचे पुढील सात गुण प्रदहशणत 

िोतात. 

1. परमेश्िराचा आत्मा:- 

तुमच्यात वसणारा आत्मा म्हणजे देवाचा अांश आिे.उदा-एहलया आहण एहलशा.’’तुझ्या आत्म्याचा दुप्पट 

वाटा माझ्यावर असावा.’’( २ राजे-२-९).हिस्ती साहित्यलेखन आत्म्यानेच पे्ररलेले असते त्याच्या 

कोणताच दूसरा पे्ररणास्त्रोत नािी. 

 

2. सुज्ञानाचा आत्मा: - 

काय आिे सद्सहिवेक बुद्धी-नीतीवचनात पापी लोकाांना मूखण आहण अज्ञानी म्हटले गेले आिे तर धमी 

लोकाांना ज्ञानी म्हटले गेले आिे.िे अांतर कशाचे आिे?.तर लोकाांच्या गुणाांचे.हिस्ती साहित्यलेखनात 

ज्ञान आहण धाहमणकता याांच्या प्रवाि वाित असतो. 

 

3. समजपिाचा आत्मा: - 

देवाचे िय ज्ञाांनाचा आरांि आिे.आहण देवाला ओळखणे िीच समजबुद्धी आिे.(नीतीवचन-९-१०) 

देवाची व्यिी खऱ्या अर्ाणने हवचहलत पररक्तथर्तीत समजुतदारपणा दाखहवत असते.शुन्य धे्ययाने देवाची 

व्यिी कधीच कायण करीत नसते.पहवत्र आत्म्याच्या आवाज ऐकून पहवत्र शास्त्राचा पुष्टीद्बारे ती सांकल्प 

करून हवश्वासाने कायण कररत असते.हिस्ती साहित्य हलिाणारा स्वत:समज या गुणाांनी िरलेला 

असतो.आहण तोच गुण त्याच्या साहित्य हलखाणात हदसून येत असतो. 
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4. सुसंकल्पाचा आत्मा: - 

  हिस्ती साहित्य लेखनाचा उदे्दश िा देवाची महिमा करणे िा 

िोय.त्यामुळे कोणतािी साहिक्तत्यक त्या आत्म्याच्या गुणाांचा बािेर 

जाऊन साहित्य लेखन करणार नािी.कारण िे साहित्य लेखन 

करण्याच्या सांकल्प त्याने पहवत्र आत्म्याच्या पे्ररणेने स्वीकारलेले 

आिे. 

 

5. सामर्थ्ााचा आत्मा: - बलाने नव्हें तर माझ्या आत्म्याने 

कायणहसद्धी िोईल.देवाचे राज्य बोलण्यात नािी तर सामर्थ्ाणत 

आिे.देवाचे सामर्थ्ण हचन्हचमत्कार घडवून आणते-पे्रहित्याांची 

कृते्य-३-६-९-पेतर पाांगळ्या माणसाला बरे करतो.हिस्ती साहित्य 

लेखन िे पहवत्रशास्त्राच्या हचन्हाांवर आधारलेले असते.िे साहित्य 

लेखन शास्त्रबािेर असूच शकत नािी. 

 

6. ज्ञानाचा आत्मा: - 

देवाचे िय ज्ञाांनाचा आरांि आिे.आहण देवाला ओळखणे िीच 

समजबुद्धी आिे.(नीतीवचन-९-१०) आत्मा िा ज्ञानाचा स्रोत आिे 

म्हणून ज्ञानाला तुच्छ जाणू नका देवाचा खरा व्यिी पहवत्र 

शास्त्राचा ज्ञानाने िरलेला असतो,अज्ञानाने नािी.हिस्ती 

साहिक्तत्यक िा देवाचा ज्ञानाने पररपूणण िरलेला असतो.त्याच्या 

साहित्यलीखानला ज्ञानाची जोड असते. 

 

7. भयाचा आत्मा: - 

हिस्ती साहित्य लेखन करणारा नेिेमी देवाचे िय मानणारा 

असतो.आहण त्यामुळेच त्याच्या साहित्यलेखनात सावधान करणारी 

अनेक वचने असतात.पापाला खुन्नस दाखहवणारी अनेक िाष्य 

असतात.कारण तो असे साहित्यलेखन करतो ज्याच्याने 

वाचणाऱ् यात सुधारणा घडून याव्या.आहण त्याला सत्याच्या बोध 

व्हावा अशासाठी की त्याने देवाच्या राज्यासाठी स्वत:ला समहपणत 

करावे. 

काळातचा ओघात पाप करण्याचे ियां पूणणपणे नािीसे झालेले 

हदसून येते.म्हणून हिस्ती व्यिीला ियाचा आत्मा हदलेला 

आिे.की तो देवाहवरुद्ध पाप करू नये.पण आज कािी हिस्ती 

लोक आम्हाला आक्तत्मक स्वतांत्रता बिाल करण्यात आलेली आिे 

असे साांगून स्वतः पापाचा कचऱ्यात पडतात पण देवाचे ियां धरत 

नािी.पहवत्र आत्म्याने पररपूणण व्यिी आपल्या जीवनाचा प्रते्यक 

के्षत्रात हनट आहण व्यवक्तथर्त असते.आहण त्याच्यात पहवत्र आत्म्याचे 

वरील सात गुण जीवनाचा प्रते्यक के्षत्रात हदसून येतात.देवाचा 

आत्मा नेिेमी या सात गुणाांनी व्यि िोत असतो.खऱ्या हिस्ती 

व्यिीत या सात गुणाांचा प्रिाव हदसलाच पाहिजे जर या सात 

गुणाांचा अिाव एखाद्या हिस्ती व्यिीत हदसत असेल तर तो फि 

फुग्ाांमधे्य िरलेल्या िेहलयम वायूसारखा आि जो उांचीवर 

जाऊन खाली पडतो.खरा हिस्ती आक्तत्मक व्यिी पहवत्र आत्म्याने 

िरलेला असतोच पण पहवत्र शास्त्राचा ज्ञानाने पण तो पूणण 

असतो.पहवत्र आत्म्याने पररपूणण असणे म्हणजे पहवत्र शास्त्राच्या 

अधीन असणे.आहण िीच अहधनता त्या प्रते्यक साहिक्तत्यकाचा 

आधार असते जो साहित्यलेखन करीत असतो. 
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