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Abstract 
The basis of Christian literature is Scripture and the guidance of the Holy Spirit, but at the same time, 

it must be based on the wisdom of the members. It is based on this principle. Wisdom, righteousness 

and righteousness are known as representatives of the kingdom of God. Therefore, the writing of 

literature based on conscience complements Christian literature.  

Writing Christian literature is the standard of spiritual awakening. And so it helps to bring new air of 

spiritual awakening in the Christian community every day. word of mouth; Contribute to the creation 

of true Christian literature. 
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प्रस्तािना: 

ख्रिस्ती साख्रित्याच्या आधार पख्रित्रशास्त्र आख्रि पख्रित्र आत्म्याचे मार्गदशगन आिे.पि त्याचबरोबर ते 

सद्सख्रििेबुद्धीिर आधाररत देखील ििे.ख्रनतीसुते्र िे बायबल मधील पुस्तक दृष्ट-न्यायी,मूखग-

बुद्धद्धमान,धमी मनुष्य-अधमी मनुष्य; या तत्वािर आधारलेले आिे.बुद्धी,धाख्रमगकता,न्यायी मनुष्याला 

देिाचा राज्याच्या प्रख्रतख्रनधी म्हिून संबोधन्यात आलेले आिे.त्यामुळे सद्सख्रििेक आधाररत साख्रित्य 

लेखन िे ख्रिस्ती साख्रित्याला पूरक आिे.आख्रि या साख्रित्याच्या आधार सत्यख्रनषे्ठिर उभा 

असल्याकारिाने लेखकाला समाधान प्राप्त िोते. 

 

सद्सवििेक:-  

ख्रिस्ती लेखक  पख्रित्र आत्म्याच्या मार्गदशगनाने चालत असतो.िे मार्गदशगन ख्रििेकाच्या माध्यमातून प्राप्त 

िोते असते.आख्रि या ख्रििेकाला सत्याची जोड ख्रमळाल्यानंतर प्रकख्रिकरिाचा उर्म िोतो. आख्रि िेच 

प्रकख्रिकरि शािीच्या िारे शब्दबद्ध िोत जाते.त्यामुळे ख्रिस्ती लेखकाने आपला ख्रििेक शुद्ध आख्रि 

स्वच्छ ठेििे अतं्यत अर्त्याचे आिे.जर तुमच्या ख्रििेक सत्य आख्रि पख्रित्रतेिर उभा नािी.तर तुम्हाला 

प्रकख्रिकरि प्राप्त िोिे शक्य नािी.त्यामुळे सद्सख्रििेक आधाररत साख्रित्यलेखन ख्रिस्ती 

साख्रित्यलेखनात अतं्यत र्रजेचे आिे. 

 

ज्ञानावित/बुद्धििंत:- 

ख्रिस्ती साख्रित्य लेखन करिाऱ्याला पख्रित्रशास्त्राचा ज्ञानाबरोबरच मंडळीचंा इख्रतिास मािीत असायला 

ििा.िे दोन घिक ख्रिस्ती लेखक ज्ञान आख्रि बुद्धीने पररपूिग आिे याची साक्ष देतात. ज्ञानाख्रधत अथिा 

बुद्धद्धिंत मनुष्यालाच ख्रिस्ती साख्रित्य लेखन करता येऊ शकते.कारि पख्रित्र आत्मा िा 

बुद्धीचा,समजसपिाचा आख्रि ज्ञानाचा आत्मा आिे.आख्रि िे रु्ि कोित्याची ख्रिस्ती लेखकाचा अंर्ी 

असतातच.म्हिून तुम्ही जर ख्रिस्ती साख्रिद्धत्यक आिात.? तर िरील सिग रु्ि तुमच्यामधे्य िास करायला 

ििे. 

 

स्वतःमिील सुप्तगुि:-  

प्रते्यक ख्रिस्ती व्यक्तीला देिाकडून मित्वपूिग रु्िांचा पुष्परु्च्छ ख्रदलेला असतो.पि ते ओळखण्याचे 

धमक त्याच व्यक्तीला करािे लार्ते.अथिा त्याचे मार्गदर्गक ( पाळक ) याच्या माध्यमातूनिी कािीिेळा 

ते प्रकि िोत असते.सांर्ायचा मुद्धा ख्रिस्ती साख्रित्यलेखन करिाऱ्याने स्वत:ला अर्ोदर ख्रिस्तात 
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ओळखािे. बायबलमधे्य साख्रित्यलेखनाचा दानासंबंख्रधत कोितेच 

िचन ख्रदले रे्लेले नािी.परंतु पख्रित्रशास्त्र िाचन  आख्रि मनन-

ख्रचंतन करण्याचे अनेक िचने देण्यात आलेली आिे.त्यामुळे 

ख्रिस्ती साख्रित्य लेखकाने पख्रित्र आत्म्याच्या दानांचा उदा:-

प्रीती,ख्रिश्िास,आशा,धैयग, संयम,आनंद,समेि,इत्यादी रु्िांचा 

आपल्या साख्रित्य लेखनात उपयोर् केल्याने प्रभािशाली ख्रिस्ती 

साख्रित्य ख्रनमागि िोण्यास कोितीच अडचि िोिार नािी. 

 

इतर विस्ती सावित्य िाचनाने:- 

ख्रिस्ती लेखकाने माख्रिगन ल्युथर,सेंि ऑर्स्टीन,चाल्ग स 

स्परजन,जॉन मेकआथगर,जॉन बख्रनयान,इत्यादी अनेक ख्रिस्ती 

लेखक आख्रि ख्रमशनरी लोकांची चररत्र िाचल्यास साख्रित्य 

लेखनास पे्ररिा ख्रमळू शकते.माख्रिगन ल्युथर यांनी सेंि ऑर्स्टीन 

याचे द ख्रसिी ऑफ र्ॉड िे पुस्तक िाचले आख्रि मध्ययुर्ात 

धमगसुधारिा घडिून आिली.माख्रिगन लुथेरने ९५ शोधसते्य 

बायबलिर आधारीत ख्रलहून काढली आख्रि ती रोमचा मुख्य 

दरिाजािर जािीरपिे द्धखळ्यािर ठोकून खोट्या तत्वांचा ख्रनषेध 

केला.युरोपमधे्य बायबल नंतर सिागख्रधक िाचल्या जािाऱ्या 

ख्रिस्ती पुस्तकांमधे्य *द ख्रपलग्रीम्स* आख्रि *द ख्रसिी ऑफ र्ॉड* 

या दोन पुस्तकाचा प्रथम आख्रि ख्रितीय क्रमांक लार्तो.त्यामुळं 

ख्रिस्ती लेखकाने लेखन करण्याआधी पख्रिले ख्रिस्ती साख्रित्याचे 

िाचन-ख्रचंतन-मनन करािे जेिेकरून त्याने मंडळीचंा इख्रतिास 

आख्रि ख्रिस्ती साख्रित्यलेखनात स्वतःला पररपूिग करािे. 

ख्रिस्ती साख्रित्य लेखन िे आध्याद्धत्मक प्रबोधनाचे मापदंड 

आिे.आख्रि त्यामुळे ख्रिस्ती समाजात आध्याद्धत्मक प्रबोधनाचे रोज 

निीन िारे िािण्यास मदत िोते.ख्रिस्ती लेखकाने या िाऱ्यात 

िािण्याअर्ोदर स्वतःला पख्रित्रशास्त्राच्या ज्ञानात आख्रि 

प्रकख्रिकरिात पारंर्त करिे अर्त्याचे आिे.आख्रि त्याचबरोबर 

पख्रित्र आत्म्याच्या मार्गदशगनातून जे सत्य प्रकि िोते.ते आपल्या 

सद्सख्रििेकबुद्धीने शब्दबद्द करून; खरे ख्रिस्ती साख्रित्य ख्रनमागि 

करण्यात आपले अमुल्य योर्दान द्यािे. 
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