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प्रस्तावना:प्रबोधन हे वैचाररक आणण बोणिक कृ त्याचाद्वारे होणारे पररवततन आहे.आणण या परीवततनामागे महत्वाचा
इणतहास दडलेला असतो.प्रबोधनाचा माध्यमातून आज जगात अनेक क्ाांत्या घडू न आलेल्या
आहे.समाजाच्या बांददस्थ गुलामणगरीतून आणण जातीसांस्था तसेच आर्थथक णपळवणूकीतुन मुक्त करण्यासाठी
हा वैचाररक लढा सवतप्रथम युरोपात लढला गेला.प्राचीन काळापासून समाजाचा सुधारणेसाठी आणण
व्यवस्थेसाठी राजकीय क्षेत्राबरोबर णवज्ञानाने देखील यात महत्वपूणत योगदान ददलेले आहे.सोळाव्या
शतकात मार्टिन लुथर याने सांत ऑगस्िीन याांचे द णसिी ऑफ गोड आणण बायबल मधील वचन ‘धमी मनुष्य
णवश्वासाने जगेल’ या वाचनाने प्रेररत होऊन हजार वषातपासून पोपच्या आर्थथक गुलामणगरीत जकळलेल्या
युरोणपयन जनतेला आधाणत्मक प्रबोधनाच्या माध्यमातून मुक्त के ले.आणण सांपूणत जगात प्रबोधनाची सुरुवात
झाली.फ्राणससस बेकन याने तर णवज्ञान आणण धमत हे एकमेकाांना कसे पूरक आहे हे दाखवून ददले.गणलणलओ
कोपर्थनकस,सयूिन,अल्बित आईसस्िाईन,याांनी णवज्ञाणात तर,जीन जैक रुसो,कालत मार्कसत,लीयोपाल्ड
रां के,मोसतेस्र्कयू,ददडेरो ,याांनी वैचाररक घिकात प्रबोधन घडवून आणले.त्यामुळे फ्रेंच,रणशयन आणण
णवकसनशील देशात राष्ट्रवादी क्ाांत्या घडू न आल्या.तसेच णिस्ती प्रबोधनकाराांनमध्ये मार्टिन
ल्युथर.जोनाथन एडवडत,जॉजत वाईिदफल्ड,जॉन कॅ णल्वन,जॉन हस,आणण जॉन बणनयान,याांनी प्रबोधनाची
आध्याणत्मक सुरुवात करून इणतहासात एका नव्या अध्यायाची सुरुवात के ली.तसेच आध्यणत्मक प्रबोधन
म्हणजे काय,णिस्ती प्रबोधनकाराांनी प्रबोधन कसे घडवून आणले,प्रबोधनाचे चचतवरील पररणाम,या
घिकाांचा इणतहास सांशोधकाने या शोधणनबांधाच्या माध्यमातून प्रस्तुत के लेले आहे.
वळवी ववश्वास गोरखनाथ
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२) सांशोधनाचे णववेचन:‘’All people are born sinners Sin without salvation will send a person to hell .All
people can be saved if they confess their sins to God, seek forgiveness and
accept God‟s grace.All people can have a direct and emotional connection with
God’’Religion shouldn‟t be formal and institutionalized, but rather casual and
personal’’१प्रबोधन काय आहे?ज्या माद्यमातून वैचाररक आणण सुधारणात्मक क्ाांती घडू न येत.े णजचे
पररणाम इणतहासात कालबि होऊन,सांपूणत मानवजातीला प्रेररत करत असते,प्रबोधन काय आहे?ज्यामुळे
इणतहासाचे कािे अनेक क्ाांत्या,सुधारणा,आणण नवीन प्रवाहाांना दफरवून आपल्या बाजूला करत असते,हे
प्रबोधन इणतहासाच्या प्रत्येक अांगात असून,सांपूणत मानवजातीच्या कल्याणासाठी आहे.णिस्ती धमाततील
अनेक बुणिवादी वगत,पाळक,णशक्षक,णबशप,आणण साणहणत्यक,याांनी आध्याणत्मक प्रबोधनाच्या माध्यमातून
युरोपात महत्वपूणत बदल घडवून आणले.
३) सांशोधन पध्दती:सांशोधकाने आपल्या ‘’जागणतक प्रबोधनात णिस्ती उपदेशकाराांची भूणमका’’या शोधणनबांधासाठी दुय्यम
साधनाांचा वापर के लेला असून,ऐणतहाणसक सांशोधन पितीचा अवलांब के लेला आहे.
४) सांशोधनाची उददष्ट:1) पणवत्र बायबल आणण णिस्ती धमत तत्वाचा माध्यमातून युरोपात आध्याणत्मक प्रबोधन घडू न आले आणण
मग प्रबोधनाचे वारे सांपूणत युरोपात वाहू लागले.
२) प्रबोधनामुळे सामासय मनुष्याला स्वतांत्र वैचाररक बुिी प्राप्त झाली.
३) प्रबोधनामुळे वैज्ञाणनक क्षेत्रात महत्पूणत बदल घडू न आले.धमातचे(पोपच्या णवचाराांच)े बांददस्थ क्षेत्र तोडू न
णवज्ञाणाने प्रगती घडवून आणली.
४) युरोपातील वगत हा णिस्ती धमाततील दोन पांथ कॅ थोणलक आणण प्रोिेस्ति याांचा णवचारसरणीवर
चालणारा असल्याकारणाने,वैचाररक द्वधातून प्रबोधन घडू न आले’
५) सुरुवातीचे सवतच प्रबोधनकार णिस्ती होते,उदा,मार्टिन ल्युथर.जोनाथन एडवडत,जॉजत वाईिदफल्ड,जॉन
कॅ णल्वन,जॉन हस,आणण जॉन बणनयान,आध्याणत्मक प्रबोधनातून,सांपूणत युरोपात आणण जगात सुधारणाचे
वारे वाहू लागले आणण हे कळस णिस्ती णमशनऱ्यानी आधुणनक काळात पूणतत्वास नेल.े
वळवी ववश्वास गोरखनाथ
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५) प्रबोधन म्हणजे काय :‘’प्रबोधन म्हणजे पुनरुज्जीवन,पुनरुसथान,पुनजागृती व उदयकाल होय.आधुणनक युगाचा प्रारां भ होणाऱ्या
कालखांडास प्रबोधन (Renaissance) असे नाव आहे.मानवाने हे प्रबोधन ज्ञान,णवज्ञान,कला व धमत या
क्षेत्रात के ले आहे.प्राचीन ग्रीक व रोमन काळात साणहत्य,स्थापत्य,इणतहास,कला,तत्वज्ञान,णस्थर व सुखी
जीवनाची साधने यासांबांधी ज्ञानाने मानवाने भरपूर प्रगती के ली होती.परसतु मध्ययुगाच्या पुवाधातत
सरां जामशाही,धमतभोळे पणा पोप व धमतगुरुांचे वाढते प्रस्थ आणण त्यामुळे प्रस्थाणपत परां परे णवरुि आवाज
काढणाऱ्याचा होणारा छळ दकवा त्या भीतीमुळे बांडखोराांचा दबलेला आवाज यामुळे हे ज्ञान लुप्तप्राय होत
चालले होते.ते ज्या काळात अनेक कारणामुळे पुनरुज्जीणवत झाले.त्यास पुनरुज्जीवनाचा काळ असे
म्हणतात.के वळ पुनरुज्जीवन म्हणजे प्रबोधन नाही.णवस्मृतीप्राय ग्रांथाचा आणण कृ तीचा पुनराभ्यास आणण
अनुकरण हे पुनरुज्जीवन होय.प्राचीन णवचारवांताांच्या ज्ञानाचा शोध घेण्याचे प्रयत्न समोर ठे वून बदललेल्या
काळाच्या अनुषांगाने पुढे पाउल िाकण्याची धडपड म्हणजे प्रबोधन होय.प्रबोधनाची ही प्रदक्या एकदम
झाली नाही.बाराव्या शतकापासून ते पांधराव्या शतकापयंत ती सुरु होती.पांधराव्या शतकात पणिम
युरोपमध्ये म्हणजेच इिली,फ्राांस,व णििेन या देशात सवतप्रथम आणण त्यानांतर उवतररत युरोपमध्ये वैचाररक
प्रबोधन(वैचाररक पररवततन दकवा उत्क्ाांती) झाले.त्यास णवद्येचे प्रबोधन असेही म्हिले जाते.ज्या काळात
प्रबोधन घडू न आले.त्या काळास प्रबोधन युग या नावाने ओळखण्यात येते.’’२.प्रबोधन हे मनुष्यातील
सदसदणववेकबुिीला

जागृत

करून

असत्याला

णवरोध

करते,हा

सद्सद्वणववेक,कला,धमत,सांस्कृ ती,भाषा,साणहत्य याांच्या माध्यमातून जागृत होत असतो,पण जागणतक
प्रबोधनाचा काळात या सवतच घिकाांवर णिस्ती उपदेशकाचा आणण पणवत्र बायबलचा मोठा प्रभाव
होता.आणण याच पररणामात युरोपातील अांधारयुग नाहीसे झाले,ज्या घिनेला पुढे धमतसुधारणा म्हिले गेले.

६ ) णिस्ती धमततत्वाांचा दृष्टीकोनातून प्रबोधन म्हणजे काय:प्रबोधन काय याच्या उहापोह करताांना जयांत लेले म्हणतात ‘’खरे तर पाचव्या शतकामध्ये सवतप्रथम
प्रबोधनाच्या असा णवचारवांताना हे जाणवले दक ते आता आधुणनक/मोडनत होत आहेत-येथे लक्षात घेतले
पाणहजे दक ह्या लेखकाने मोडनत असा जो शब्द लारिन भाषेत वापरला आणण त्यातून असे तथ्य साांणगतले
दक,पणिम युरोप हा पारां पाररक पेगन आणण रोमन समाजापासून णवभक्त होऊन स्थानबदल(shift) घडवून
मोठ्या प्रमाणात णिस्ती झाला,तेव्हा तो आधुणनक होऊ लागला.म्हजे या लेखकाच्या मते,णिस्तपूवत
काळापासून णिस्ताच्या कालखांडापयंत जो काही बदल झाला वा स्थानाबद्दल झाला तो म्हणजेच
वळवी ववश्वास गोरखनाथ
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आधुणनकतेकडे झालेला बदल होता.म्हणजे येथे लक्षात येते दक त्या काळात णिस्ती होणे म्हणजे आधुणनक
होणे असे ठरले,त्यानांतर पुसहा एकदा १२ व्या शतकात लोकाांनी स्वताला मोडनत अथवा आधुणनक मानले
कारण त्या काळात चाल्सत द ग्रेंि ह्याच्या राजविी अांतगतत णिस्ती धमत व्यापक क्षेत्रामध्ये पसरला.पुसहा
एकदा आधुणनक होण्याची भाषा आपण ऐकतो ती प्रबोधनाच्या काळात प्रबोधन म्हणजे एनलायमेंि’’३ हे
प्रबोधन होत असताांना णिस्ती धमातची व्याख्या आपल्या अनेक प्रवाहातून नवीन प्रवाहात वाहताना ददसून
येते,या प्रबोधनातून णिस्ती धमत हा पुसहा नव्या जोरात प्रवाणहत होऊ लागला,आणण आधुणमक णमशनरी
चळवळीच्या गतीला कारणीभूत ठरला,सामासय मनुष्य नवीन णवचाराांचा आणण शोधाांचा तारकाांत गुांग
झाला ज्यामुळे प्रबोधनाला गती प्राप्त झाली.
„‟The intellectual basis of the Renaissance was its version of humanism, derived
from the concept of Roman Humanitas and the rediscovery of classical Greek
philosophy, such as that of Protagoras, who said that "Man is the measure of all
things." This new thinking became manifest in art, architecture, politics, science and
literature. Early examples were the development of perspective in oil painting and
the recycled knowledge of how to make concrete. Although the invention of metal
movable type sped the dissemination of ideas from the later 15th century, the
changes of the Renaissance were not uniformly experienced across Europe: the
very first traces appear in Italy as early as the late 13th century, in particular with the
writings of Dante and the paintings of Giotto‟‟ प्रबोधनामुळे सांपूणत युरोपात सामाणजक,आर्थथक
तसेच साांस्कृ णतक क्षेत्रात अनेक बदल घडू न आले.हे बदल स्वातांत्र्याचे होते सामाणजक मूल्य जपणारे होते.
अनु.
१

प्रबोधनात:-णिस्ती

प्रबोधनात:-

प्रबोधनात:-णिस्ती

जागणतक

धमत तत्वे

साणहत्यकर

उपदेशकार

माध्यमे

पणवत्र बायबल

जीन जैक रुसो

मार्टिन लुथर,जॉन

प्रबोधनाची:-

धमत

कॅ णल्वन,
२

व्होल्िअर

जॉन इणलयि,

कला

३

९५ थेणसस.
The City of God.

डीदेरो

जॉन नोर्कस

भाषा

४

पणवत्र शास्त्राचे सत्य

मोनिेस्कयु

जॉजत फोर्कस

सांस्कृ ती

रोबित णवणलगिन

णवणलयम

साणहत्य

स्पष्टीकरण.
५

णिस्ती धमत तत्वाांची
साणहत्यणनर्थमती.

िीसडले,
वळवी ववश्वास गोरखनाथ
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६

पणवत्र

बायबलच्या

वेगवेगळ्या

पेड्रो मेणर्कसआ

जॉन बणनयान

सद्सदणववेकबुिी

भाषेत

भाषाांतरे .
७

प्रेणषणतय

मांडळीची

लेडी मेरी रोथ

पुनस्थातपना.

एग्नेणसयस

सत्य,अहहसा,ज्ञान,णवज्ञान

लोयोला,

७) णिस्ती णवचारसरणीतून प्रबोधनाची सुरुवात:प्रबोधन सुरु होण्याआधी युरोप आपल्या अांधारयुगात होता आणण हजार वषे या अांधारातून प्रवास करताांना
कु ठे तरी तो सूयातच्या छोट्या दकरणाांची वाि पाहत होता,हे जीवनाचे आणण स्वातांत्र्याचे महत्वपूणत दकरणे
आपल्या प्रकाश वषाततून आणले ते म्हणजे मार्टिन ल्युथर याने,नदीच्या पाण्याला अमृताचे कण बनणवले ते
म्हणजे मार्टिन लुथर याने,वैचाररक गुलामणगरीतून मुक्त के ले ते म्हणजे मार्टिन लुथर याने ‘’The Great
Awakening was a religious revival that impacted the English colonies in America
during the 1730s and 1740s. The movement came at a time when the idea of secular
rationalism was being emphasized, and passion for religion had grown stale.
Christian leaders often traveled from town to town, preaching about the gospel,
emphasizing salvation from sins and promoting enthusiasm for Christianity. The
result was a renewed dedication toward religion.Many historians believe the Great
Awakening had a lasting impact on various Christian denominations and American
culture at large.In the 1700s, a European philosophical movement known as the
Enlightenment or the Age of Reason, was making its way across the Atlantic Ocean
to the American colonies. Enlightenment thinkers emphasized a scientific and logical
view of the world, while downplaying religion.In many ways, religion was becoming
more formal and less personal during this time, which led to low church
attendance.Christians were feeling complacent with their methods of worship, and
some were disillusioned with how wealth and rationalism were dominating culture.
Many began to crave a return to religious piety.Around this time, the 13 colonies
were religiously divided. Most of New England belonged to congregational
churches.The Middle colonies were made up of Quakers, Anglicans, Lutherans,
Baptists, Presbyterians, the Dutch Reformed and Congregational followers.Southern
colonies were mostly members of the Anglican church, but there were also many
Baptists, Presbyterians and Quakers.The stage was set for a renewal of faith, and in
the late 1720s, a revival began to take root as preachers altered their messages and
वळवी ववश्वास गोरखनाथ

5P a g e

reemphasized concepts of Calvinism.(Calvinism is a theology that was introduced by
John Calvin in the 16th century that stressed the importance of scripture,faith,
predestination and the grace of God.)’’५.
णिस्ती उपदेशकाराांनी खऱ्या अथातने प्रबोधनाची सुरुवात के ली,काहींनी आपल्या प्राणाची आहुती
ददली,णिस्ती प्रबोधनकराांनी णिस्ताचा आणण पणवत्र बायबलचा माध्यमातून हे प्रबोधन घडवून आणले,ज्यात
चचतमध्ये होणाऱ्या वाईि प्रथाांच्या णवरोध करून बांड करण्यात आले.’’माणसाांनी प्रगती करण्यासाठी णिस्ती
धमतग्रांथ त्याांना काय साांगत आहेत तेच णशकायचे असा दांडक होता.हे धमतग्रांथ जे काही साांगत होते त्याचे
पालन करायचे परसतु तसे करतानाही थेिपणे करायचे नाही.म्हणजे धमतग्रांथाचे असवयाथत देवाचे दूत म्हणून
लावण्याचा अणधकार पुसहा एकदा फक्त काही मुठभरानाच होता.ईश्वराचे प्रणतणनणधत्व चचत करीत होते आणण
चचतचे प्रणतणनणधत्व करणारा माणूस हा ईश्वराचा दूत होता.तसेच धमतग्रांथ हे ईश्वराचे शब्द होते...ह्या सवत
गोष्ठी असवयाथत लावणाऱ्याांच्या माध्यमातून आल्या होत्या,ईश्वराकडू न थेिपणे माणसापयंत आल्या
नव्हत्या.म्हणजे आता परां परा ही चचतच्या भोवती कें दित होती.धमतग्रांथाांचा असवयाथत चचत लावत होते आणण
चचतची घडण वा सांघिना ही मोठ्या प्रमाणात उतरां डीच्या स्वरुपाची होती.’’६.मध्ययुगीन काळात युरोपात
सवत सत्ता पोपचा अधीन होती आणण,सामासय माणसाला बायबल वाचण्याची परवानगी नव्हती,ती फक्त
णप्रस्त आणण णबशप याांनाच होती,म्हणून सामासय मनुष्य आणण सदस्य णपडला जात असे,जेव्हा मार्टिन लुथर
याांने बायबल उघडले आणण तेव्हा जगात प्रबोधनाची सुरुवात झाली.कारण सामासय मनुष्याला पोप आणण
चचतचे सवत बांधने तोडू न पणवत्र बायबल वाचण्याचे नवीन मांच मार्टिन लुथर आणण असय णिस्ती
प्रबोधनकराांनी लावून ददले होते.
८) जागणतक प्रबोधनासाठी णिस्ती धमाततील सवोच्य तत्वे (माध्यमे):णिस्ती प्रबोधनकाराांनी सवतप्रथम आपले हक्क जे चचतने बांददस्थ करून ठे वले होते.ते तोडायला सुरुवात
के ली,जॉन हस याला उगवत्या सूयातचा तारा असे म्हिले जाते.याचे कारण प्रबोधन सुरु होण्याअगोदर
त्याने,पोपच्या वाईि प्रथा आणण णवचाराणवरुि बांड पुकारले होते आणण याचां बांडाचा रठणगीतून प्रबोधनाचा
णवस्तव पेिला.जो पुढे अनेक णिस्ती प्रबोधनकाराांनी पुढे नेला,मार्टिन लुथरने ज्या प्रबोधनाची सुरुवात के ली
त्यात पणवत्र बायबलची सवोच्य तत्वे आणण तसेच आपल्या ९५ थेणसस पोपच्या कायातचे/प्रश्नाचे उत्तर म्हणून
सांशोणधत करून रोमच्या मुख्य दरवाजावर णखळ्याांनी ठोकल्या.प्रबोधनासाठी या ९५ थेणससचा वापर
लुथरने पोपचा आणण चचतचा वाईि प्रथा आणण णवचाराणवरुि के ला होता,पणवत्र बायबलचे योग्य स्पष्टीकरण
न करता सामासय जनतेची आर्थथक णपळवणूक कशी के ली जाईल त्या सोयीनुसार स्पष्टीकरण णप्रस्त आणण
णबशप करू लागले,म्हणून लुथेरने साांणगतले ‘देव आणण मनुष्य यात फक्त णिस्त येशूच मधस्थ्य आहे आणण
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बायबल वाचण्याचा त्या प्रत्येक मनुष्याला अणधकार ज्याने णिस्ताला स्वीकारले आहे.कारण प्रत्येक मनुष्य
आपल्या णिस्तावरील णवश्वासाने जगेल.आणण णवश्वास-आशा-प्रेम-पिाताप ही स्वतांत्र आहे आणण ती
देवाकडू न येते पोपकडू न नाही’.असे योग्य प्रकिीकरण लुथर याने माांडले आणण सांपूणत युरोपात प्रबोधनाचा
आवाज पणवत्रशास्त्रवचनाने आणण सदसदणववेकबुिी(पणवत्र आत्मा) ने ऐकू येऊ लागला.
९) काही महत्वाचे णिस्ती उपदेशकार :१) मार्टिन लुथर:मार्टिन लुथर याने धमतसुधारणा घडवून आणली आपल्या णिस्ती धमाततील सुधारणावादी णवचाराांनी सांपूणत
युरोपला हादरून िाकले.पोप आणण चचतच्या वाईि प्रथामुळे लोकाांची होणारी आर्थथक णपळवणूक त्याांनी
आपल्या प्रोिेस्तच्या जोरावर फोडू न काढली.जमतनी,अमेररका,इां ग्लांड,फ्राांस आणण अनेक युरोणपयन देश
त्यामुळे जागृत झाले.प्रबोधनाची मोठी लाि लुथरमुळे वाहू लागली,आणण धमतसुधारणा चळवळीत अनेक
पाळक णबशप याांनी भाग घेऊन जागणतक प्रबोधनाची सुरुवात के ली.मार्टिन लुथेरने आपल्या ९५ सांशोणधत
थेणससच्या माध्यमातून पणवत्र शास्त्राचे सत्य स्पष्टीकरण के ले.आणण पोप आणण चचत याांची खोट्या
स्पष्टीकरणाची असत्य तत्वे जगासमोर माांडली,लुथरमुळे खऱ्या अथातने धमतसुधारणेत णिस्ती उपदेश्काराांची
सख्या वाढली कारण हा सत्याच्या,पणवत्र शास्त्राचा लढा होता,ज्यात देवानेच त्याांना प्रेररत के ले होते.
२) जोनाथन एडवडत:जोनाथन एडवडत याने १७०३-१७५८ या काळात अमेररके त आपल्या णिस्ती धमततत्वाने महत्वपूणत योगदान
ददले,फ्रीडम ऑफ द णवल या तत्त्वाखाली त्याांनी आपले कायत जनसामासय माणसापयंत पोहचणवण्याचे काम
के ले.जॉजत वाईिदफल्ड कडू न प्रेरणा घेत त्याांनी येल येथे कॉंग्रेसनल चचतचे पाळक म्हणून शपथ घेतली पुढे
त्याच्या सक्त अणधकाराखाली लोकाांनी नाराजगी व्यक्त के ली आणण त्याांनी सेवामुक्त होण्याच्या णनणतय
घेतला.‘’Most historians consider Jonathan Edwards, a Northampton Anglican minister,
one of the chief fathers of the Great Awakening.Edwards‟ message centered around
the ideas that humans were sinners, God was an angry judge and individuals
needed to ask for forgiveness. He also preached justification by faith alone.In 1741,
Edwards gave an infamous and emotional sermon, entitled “Sinners in the Hands of
an Angry God.” News of the message spread quickly throughout the
colonies.Edwards was known for his passion and energy. He generally preached in
his home parish, unlike other revival preachers who traveled throughout the
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colonies.Edwards is credited for inspiring hundreds of conversions, which he
documented in a book, Narratives of Surprising Conversions.’’७.
३) जॉजत वाईिदफल्ड:जॉजत वाईिदफल्ड याांचे णिस्ती धमातत पररवततन वयाच्या एकणवसाव्या वषी झाले.१७३६ ला झालेल्या
आपल्या चचतच्या पणहल्याच भाषणात एकणवस लोकाांचे पररवततन झाल्याच्या मोठा आांनद त्याांना
णमळाला,पुढे वेस्ली बांधुच्या साणनध्यात आल्याने त्याांनी चचतचा बाहेर म्हणजे सकाळी पाच वाजेपासून अनेक
नगराांचा णशवारात प्रचार करायला सुरुवात के ली,आणण त्याच्या उपदेशाांनी नवीन जागृत अमेररका आणण
इां ग्लांड मध्ये घडवून आणली ‘’George Whitefield, a minister from Britain, had a significant
impact during the Great Awakening. Whitefield toured the colonies up and down the
Atlantic coast, preaching his message. In one year, Whitefield covered 5,000 miles in
America and preached more than 350 times.His style was charismatic, theatrical and
expressive. Whitefield would often shout the word of God and tremble during his
sermons. People gathered by the thousands to hear him speak.Whitefield preached
to common people,slaves and Native Americans. No one was out of reach. Even
Benjamin Franklin, a religious skeptic, was captivated by Whitefield‟s sermons, and
the two became friends.Whitefield‟s success convinced English colonists to join local
churches and reenergized a once-waning Christian faith.’’८.तसेच जॉन नोर्कस,जॉन
कॅ णल्वन,एग्नेणसयस

लोयोला,जॉन

बणनयान,णवणलयम

िीसडले,जॉजत

फोर्कस,जॉन

इणलयि,या

णिस्ती

उपदेश्काराांनी जागणतक प्रबोधनात मोलाचे योगदान ददले.एकां दरीत प्रबोधनाची खरी सुरुवात णिस्ती धमत
तत्वाच्या आणण बायबच्या माध्यमातून झाली.
जागणतक प्रबोधनात णिस्ती धमत तत्वाचे आणण पणवत्र शास्त्राचे सत्य स्पष्टीकरण णिस्ती उपदेशकाराांनी के ले.हे
बांड पोप आणण चचतच्या वाईि प्रथा आणण तत्वाणवरुि होते.णिस्ती तत्वाांच्या माध्यमातून युरोपाच्या सवतच
क्षेत्रात पुनरुज्जीवन घडू न आले.लोकाांना आपल्या हक्काची आणण कत्यतव्याची जाणीव झाली,लोकाांच्या आता
अज्ञानाकडू न ज्ञानाकडे आणण अांधश्रिाकडू न णवज्ञानाकडे वािचाल सुरु झाली.णनगमनाएवजी लोक
णवगमनाकडे वळू लागले,युरोपातील सामासय वगातच्या प्रवास आता प्रबोधनाच्या खऱ्या जगात होऊ
लागला.पररवततनाचे ही छोिी-छोिी सूयातची दकरणे णिस्ती प्रबोधनाच्या माध्यमातून जगात आमुलाग्र बदल
घडवून येत होती.आणण येत आहे.ज्या पररवततनाची मुळे णिस्ती उपदेशकारचा णवचाराांशी दडलेली आहे.
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