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प्रस्ताळना:-      

ख्रिस्त्ती धभम नाशी तय ख्रिस्त्त आशे.आख्रण  ख्रिस्त्तत्ल ख्रिस्त्तात मभऱवलरेरी जीलनळैरी आशे. 
आख्रण शीच जीलनाची करा प्रत्मेक ख्रिस्त्ती व्मक्ती जगत अवतो,धभम म्शणून जयी काशी 
ख्रिस्त्ती धभामतीर ऩाखॊडी ऩॊथ आऩल्मा ऩयॊऩयेने लालयत अवरे तयी ख्रिस्त्ती धभामचा भूऱ गाबा 
ख्रिस्त्तात रऩरेरा आशे.आख्रण ऩवलर फामफर आख्रण ऩवलर आत्म्माच्मा भागमदळमनाखारी ख्रिस्त्ती 
व्मक्ती ख्रिस्त्तात योज आख्रण योज फदरत जातो,ऩण मा आधतुनक काऱात धभामची व्माख्मा 
फदररेरी आशे.आज जगात अनेक धभम आख्रण ऩॊथ आशेत आख्रण प्रत्मेक 
देळात,प्रदेळात,लेगलेगळ्मा जाती-उऩजाती आख्रण बाऴा आशेत,प्रत्मेकाची वॊस्त्कृती लेगऱी आशे 
,त्माभुऱे ख्रिस्त्ती धभम देखीर आऩल्मा भूऱ आयळातून रऩरेरा आशे.आख्रण तो भानलतालादी 
जास्त्त आख्रण ख्रिस्त्त कभी अवा मा जगाचा दृष्टीषेऩात ददवतो.जयी ख्रिस्त्ती धभम मशुदी धभामचा 
उत्ऩात आशे.ऩण मशुदी धभामची ऩरयणीती ख्रिस्त्तात ऩूणम शोते.आख्रण त्मारा ख्रिस्त्तामळलाम दवुया 
ऩमामम नाशी.भुस्त्रीभ धभम आख्रण ख्रिस्त्त धभम शे दोघेशी मशुदी धभामच्मा आध्माजत्भक 
वॊक्रभणलादातून उत्ऩन झारे आख्रण त्माॊच े भूऱस्त्थान मशुदी धभामत आशे,पक्त काऱानुवाय 
दोघ्मात याजकीम आख्रण आध्माजत्भक वॊघऴम शोत गेरे.आख्रण ऩुढे त्माची ऩरयणीती आठ कु्रवेड 
भध्मे घडून आरी.जागततकीकयणाभुऱे आज वलम धभामची धभमतत्ले जगावभोय उघडी झारेरी  
आशे.‟आज ख्रिस्त्ती धभामऩुढीर वलामत भोठी आव्शाने म्शणजे धभाांतय,आख्रण ऩयॊऩयालाद,ज्माच्मा 
नालालय अनेक देळात आज ख्रिस्त्ती धभम वऩडरा जात आशे.माच े कायण खऱ्मा ख्रिस्त्तत्लाचा 
गाबा आज जगारा ऩूणम वभजरेरा नाशी शेच म्शणाल ेरागेर. 
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‘जेळढी ल्यूथराांच्या कालात सुधारणूक चलळलीची आळश्यकता होती; त्याहूनही अधधक आज 
ततची गरज आहे, आख्रण जर आऩण त्याच्याळर वळश्ळास ठेळू, आख्रण सत्य प्रकाशऴत करू तर देळ 
कृऩेने ती आऩल्याकड ेअसेऱ."-चाल्सम स्ऩजमन- 
 

१) ख्रिस्ती धमामची व्याख्या करताांना:-  

 

वलमरमभ भैक्डोनाल्ड म्शणतात „‟एक ततृुमाॊळ जग ख्रिस्त्ती अवरे तयी त्मात फयेवच ेख्रिस्त्ती 
नाभधायी ख्रिस्त्ती ख्रिस्त्ती आशेत.वुलातेची वेला ऩुढे नेणाऱ्मा खऱ्मा वलश्लावणाऱ्माचा अचूक 
आकडा कोणाराशी भादशत नाशी.ऩयन्तु एकाने अॊदाज काढरा कक जय प्रत्मेक खऱ्मा ख्रिस्त्ती 
व्मक्तीने वुलाताम न ऩोशचरेल्मा चाऱीव रोकाॊना वुलाताम वाॊगगतल्माव वॊऩूणम जगारा वुलाताम 
वाॊगगतल्मा जातीर’’१ खये ऩाशता ख्रिस्त्ती धभम भानलतालादी अवून प्रभे,वलश्लाव,आळा मा 
तत्लालय तो आधायरेरा आशे.ऩण त्माच्मा भुख्म खडक ख्रिस्त्त आख्रण ख्रिस्त्ताचा प्रवाय-प्रचाय 
कयणे आशे.‟‟जगात आज जलऱ जलऱ एक अब्ज योभन कॎ थमरक रोक आशे २१७ दळरष 
ऑथोडॉक्व आशेत ल ३५१ दळरष प्रोटेस्त्टन्त रोक आशेत.जगाभध्मे वलामत झऩाट्माने लाढत 
अवरेरा धभम इस्त्राभ आशे.त्माऩैकी १.३ अब्ज रोक कट्टयऩॊथी अवून 25 लऴ े लमाखारीर 
आशेत.१५ याष्रे ऩूणमत् भसु्त्रीभ आशेत.ऩथृ्लीतरालय १०,२०० धभम ला ऩॊथ आशेत.त्माऩैकी इतय 
प्रभुख धभम दशॊद,ूफोद्ध,नाजस्त्तक,ळीख,जुडाईझभ,हमाॊची एकूण जनवॊख्मा १.४ अब्ज आशे.ज्माॊना 
अध्माऩ तायणाऱ्माची ओऱख नाशी’’ कोणत्माशी धभामचा आधाय त्मा धभामरा मभऱारेल्मा 
तत्लालय आधायरेरा अवतो.शा उऩदेळ वाभान्म भाणवारा आकवऴमत करून आध्माजत्भक आख्रण 
बौततकदृष्ट्मा ऩरयणाभ कयणाया अवतो.उऩदेळ कयणायी व्मक्ती बवलष्मकाऱात ऩूजक फनत े
आख्रण धभमग्रॊथाचा जन्भ शोतो.ख्रिस्त्ती धभामरा प्रबू मेळू वायखी ऩरयणाभकायक व्मक्ती आख्रण 
फामफर वायखा प्रत्मष देलाचा ळब्दग्रॊथ राबरा,ज्माचा धभामळी काशीशी वॊफॊध नाशी,वत्मारा 
धभम नवतो ख्रिस्त्त वत्म;आशे म्शणून ख्रिस्त्त तो धभामशून शे्रष्ठ आशे. 
    

आज जगात दशा शजाय धभम आख्रण ऩॊथ आशे,प्रत्मेक व्मक्ती खऱ्मा धभामचा ळोधात आशे.ऩण 
त्माच्मा वभोय वभुद्रा एलड ेधभम आशे.त्माभुऱे खऱ्मा धभामरा ळोधने ळक्म लाटत नाशी.आज 
प्रत्मेक धभम आख्रण ऩॊथ जास्त्त करून कट्टयलादी आशे आख्रण वाॊगतात भाझाच धभम वत्म धभम 



 

ळलळी वळश्ळास गोरखनाथ                                                 3P a g e  

 

आशे.मा जगाच्मा काऱोख्मात पक्त ख्रिस्त्तच प्रकाळ आशे कायण स्त्लगामतून उतयरेरी जीलनाची 
बाकय ख्रिस्त्त आशे,मा जगाचा प्रकाळ ख्रिस्त्त आशे,जगारा अनॊतभतृ्मूऩावून पक्त आख्रण पक्त 
ख्रिस्त्तच वोडल ूळकतो,कायण ख्रिस्त्तच देल आशे.आख्रण तो प्राभाख्रणक आशे,वलम भानलजातीच्मा 
कल्माणाच्मा भोषावाठी त्माने आऩरे ऩवलरयक्त वाॊडरे.ज्मा यक्तान े धभम नाशी वॊऩूणम 
भानलजातीवाठी कल्माण आशे.ख्रिस्त्त धभम नाशी तो वत्म आशे आख्रण तोच देल आशे. 
 

२) ख्रिस्त  हा धमामहून शे्रष्ट्ठ आहे:- 
धभम म्शणज े काम,त्माची उत्ऩती कळी शोते,धभामची वलोच े तत्ले आख्रण भूल्मे जोऩावताॊना 
शोणाये ऩरयणाभ.शे वलम वभजण्माअगोदय आऩल्माॊना धभम वभजणे भशत्लाच े आशे.धभामचामम 
कयताॊना रोकाॊची बालना आज दखुालताॊना जास्त्त ददवते.माच े कायण पक्त श्रद्धा नाशी तय 
त्माच ेभुऱे कायण अॊधश्रद्धा आशे.आज ख्रिस्त्ती धभामच्मा वलयोधी राटेरा वभजण्माअगोदय धभम 
काम आशे शे वभजून ख्रिस्त्ती भुल्मे आख्रण तत्ले जतन कयता माली आख्रण ख्रिस्त्त शा धभम 
नाशी.तय ख्रिस्त्ताची जीलनळैरी आशे.शे जगारा दाखवलणे अगत्माच ेआशे.आख्रण म्शणून प्रत्मेक 
ख्रिस्त्ती व्मक्तीने धभम म्शणजे काम शे वभजून घेणे भशत्लाच ेआशे,ज्माभुऱे ख्रिस्त्ती धभम शा 
धभम नवून ख्रिस्त्ताची जीलनळैरी आशे आख्रण आम्शारा ख्रिस्त्ताकडून ख्रिस्त्तत्ल मभऱारेरे आशे 
अवा वलश्लाव ठेलून प्रत्मेक ख्रिस्त्ती व्मक्तीरा जगता माले. तवेच ख्रिस्त्ती धभामचा खोट्मा 
भुखाटे घातरेल्मा ऩयॊऩयालादी भॊडऱी आख्रण रोकाॊऩावून वालधान याशण्माव खऱ्मा ख्रिस्त्ती 
व्मक्तीरा वशाय्म प्राप्त शोण्माव भदत शोईर. 
 

धभम शा भाणवाॊनी तनभामण केरेरा आशे आख्रण तो जगावाठी वलोच भागम दाखलू ळकत नाशी. 
ख्रिस्त्तच आदी आख्रण अॊत,अल्पा आख्रण ओभेगा प्रथभ आख्रण अजन्तभ आशे.ख्रिस्त्त प्रथभ 
आशे.कायण तोच खया भागम वत्म आख्रण जीलन आशे त्माच्मालाचनू कोणीशी वऩत्माकड ेजात 
नाशी,नेऩोमरअन फोनाऩाटम मरदशतो "भानली स्त्लबालाची भरा थोडी पाय जाण आशे अव ेभरा 
लाटते,इततशावातीर वलम थोयऩुरुऴ शे ळलेटी भनुष्मच शोत,ेभी शी भनुष्मच आशे,ऩण त्माऩैकी 
एक वुद्धा मेळू ख्रिस्त्तावायखा भुऱीच नाशी,तो तय भनुष्माऩेषा अततशे्रष्ठ आशे." ख्रिस्त्त शा वलम 
वजील आख्रण तनजील लस्त्तूऩेषा शे्रष्ठ आशे.ख्रिस्त्तारा नाशी वुरुलात आख्रण नाशी अॊत 
आशे.म्शणून ख्रिस्त्तारा धभामच्मा ऩयॊऩयेत टाकणे चकुीचे आशे.भशात्भा गाॊधी वाॊगतात „‟ख्रिस्त्त 
शा जगातीर वलमशे्रष्ठ मळषक शोता’’ ख्रिस्त्ताची मळकलणच त्माची जीलन जगण्माची करा 
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आशे.ऩौर प्रभाणे भी वाॊगेन „‟भाझ े जगणे ख्रिस्त्त आशे आख्रण भयणे राब’’ भी ख्रिस्त्ती 
धभामचा आशे म्शणून अवे म्शणतो अव ेनाशी तय,एक ख्रिस्त्ती व्मक्ती म्शणून ख्रिस्त्तात ऩूणमलेऱ 
देलाचा प्रतततनधी म्शणून काममयत अवतो म्शणून. 
 

भॊगेळ यामयाभ  ख्रिस्त्ताची  वलोचता आख्रण ख्रिस्त्त शा धभामशूनशी शे्रष्ठ आशे शे वलळद कयताॊना 
मरदशतात „‟मेळू ख्रिस्त्त शा जो घातरेरा ऩामा, त्माच्मालाचनू दवुया ऩामा कोणारा घारता मेत 
नाशी.(करयॊथकयाॊव ऩदशरे ऩर 3:11)केलऱ मेळू ख्रिस्त्तच आभच्मा तायणाचा ल भॊडऱीचा भजफूत 
ऩामा  ल भुख्म कोनळीरा आशे.वलम देलाॊच्मा वलेकाॊना ख्रिस्त्तरुऩी ऩामालयच भॊडऱची यचना 
कयणे गयजेच ेआशे!वलम ख्रिस्त्ती रोकाॊचा आळचेा ऩामा ख्रिस्त्त आशे.तनतीभत्ला कयीता  ख्रिस्त्ता 
मळलाम इतय  ऩामा लय बयोवा ठेलण्माच े धाडव कोणी करू नमे.तो आभच्मा जीलनाचा 
,तनतीभत्लतेचा, दत्तकऩनाचा, ऩवलरीकयणाचा, भुक्तीचा, अध्माजत्भकजीलनाचा, वालमकारीक 
जीलनाचा ऩामा आशे.आम्शी केरेल्मा प्राथमना वुद्धा  ख्रिस्त्ता भुऱे ऐकण्मात मेतात.तो आभच्मा 
प्राथमनेचा ऩामा आशे .ख्रिस्त्ती वशबागीतेचा वुद्धा तोच ऩामा आशे .ख्रिस्त्तच आभचा दृढ ऩामा 
आशे ज्माभुऱे आभच े तायण वुयक्षषत आशे.ख्रिस्त्ता मळलाम इतय ऩामा तनवयड्मा जमभनी ल 
ऩामाखारून घवयणायी लाऱू आशे.वऩत्माने तनमुक्त केरेरा ख्रिस्त्तच केलऱ ऩामा आशे.वॊऩणूम 
ख्रिस्त्त आभचा ऩामा आशे ,केलऱ त्माच्मा मळषणातीर काशी बाग ,ककॊ ला त्माचा एक चभत्काय 
आभचा ऩामा नाशी तय ऩूणम त्माच े व्मक्तीभत्ल ,मळषण ,कामम , लधस्त्तॊबालयीर अऩमण 
,ऩुनरुत्थान आभचा ऩामा आशे.‟‟ 
 

 

३) ख्रिस्ती व्यक्तीने जधगक धमामऴी समरूऩ होऊ नये:- 
आज ख्रिस्त्ती व्मक्ती आख्रण वॊस्त्था वभाजवुधायणेचा,धभमतनयऩेषतेचा आख्रण भानलतालादाचा 
नालालय जगाळी एकरूऩ शोताॊना ददवतात,वुलातामप्रवायाचा नालालय आज अनेक ख्रिस्त्ती भॊडळ्मा 
स्त्लमकें द्री आख्रण ऩयॊऩयालादी झारेल्मा आशे तवेच ऩवलर फामफरचा एखाद्मा तत्लालय वलश्लाव 
ठेऊन ऩॊथात तुटताॊना ददवतात.म्शणून चाल्वम स्त्ऩजमन भॊडऱीचा जगालय पाय थोडा प्रबाल का 
आशे? माच ेउत्तय देताॊना वाॊगतात “हमा मुगाफयोफय वभरूऩ शोऊ नका, तय आऩल्मा भनाच्मा 
नलीकयणान ेस्त्लत:च ेरूऩाॊतय शोऊ द्मा.”(योभ १२:२) „‟भॊडऱीचा जगालय पाय थोडा प्रबाल का 
आशे? माच ेकायण म्शणजे भॊडऱीलय जगाचा पाय प्रबाल आशे!दृश्म भॊडऱी जगीकतेभध्मे लाढत 
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चाररी आशे शे ऩाशून पाय धक्का फवतो.स्त्लत:रा ख्रिस्त्ती म्शणलीणाऱ्मा अनेक रोकाॊवलऴमी 
केलऱ प्रबुराच भादशत आशे कक, ते खयोखय वलश्लावणाये आशेत ककॊ ला नाशीत.दश फाफ आऩणारा 
धास्त्ती घेण्मावाठी गॊबीय कायण देते.आऩण ऩाशतो कक,ते अळा गोष्टीॊचा वयाल कयत आशेत; जो 
त्माॊच्मा ऩूलमजाॊनी देखीर केरा नाशी. आधतूनक ऩद्धतीॊचा अलरॊफ कयणाये,स्त्लत:रा ख्रिस्त्ती 
म्शणवलणाये, ककती राॊफऩमांत बटकत चाररे आशे शे ऩाशून भाझ े यक्त थॊडालते!जेव्शा भॊडऱी 
जगगकतेच्मा ऩातऱीलय उतयत;े तेव्शा तीच ेआध्माजत्भक वाभथ्मम वॊऩत.े मेळु म्शणारा."प्रत्मेक 
भनुष्म-प्राण्मारा वुलाताम वाॊगा!" ऩण भाणवाॊना दैली मोजनेचा थकला आरेरा आशे, त े
वॊगीताद्लाये,नाट्मगशृाद्लाये ककॊ ला भनोयॊजनाद्लाये रोकाॊचे तायण करू ळकतीर,अव े त्माॊना 
लाटते! दठक आशे, जोऩमांत त्माॊना शमा गोष्टी आलडतात; तोऩमांत त्माॊनी त्मा कयाव्मात,ऩण 
शमा वॊऩूणम गोष्टीतून कादशशी तनष्ऩन्न शोणाय नाशी; तय केलऱ पाय भोठी तनयाळा शाती मेईर 
आख्रण गोंधऱ तनभामण शोईर:देल अऩभातनत शोईर,वुलातेचा वलऩमामव शोईर,शजायो ढोंगी उत्ऩन्न 
शोतीर, आख्रण भॊडऱीरा जगाच्मा ऩातऱीलय खेचरे जाईर’’ 

 

ख्रिस्त्ती व्मक्तीरा आख्रण भॊडऱीरा एके ददलळी देलावभोय माच्मा दशळोफ द्माला रागणाय 
आशे."व्मथम शो व्मथम! अवे उऩदेळक म्शणतो; व्मथम शो व्मथम! वलमकाशी व्मथम."३ आज अवे 
अनेक ख्रिस्त्ती व्मक्ती आख्रण चचम आशे जे जगाळी वभरूऩ शोऊन गेरेरे आशे. ख्रिताची जीलन 
ळैरी त ेवलवयरेरे आशे.आख्रण म्शणून“जगाने भॊडऱीरा ळोऴून घेतरे आशे,आख्रण तवेच व्शाल े
मावलऴमी भॊडऱीरा वॊतूष्टी लाटते!”शोयाटीमव फोनाय माॊच े शे वालधानीच े ळब्द आशे आज 
प्रत्मेकारा ऐकण्माची गयज आशे,ऩण काशीॊच्मा कानारा खजुरी रागरेरी आशे.आख्रण त े
ऐकामरा तमायच नाशी.ऩण भॊडऱीने शे रषात ठेलाल ेजगगक धभामळी एकरूऩता अजन्तभ नाळ 
आशे.योरॉड दशर चतेालणी देतात "भॊडऱीच ेजगाळी वभरूऩ शोणे-वलनाळाच ेकायण आशे!शे वलम 
मुगाॊनी मवध्द केरे आशे!"  म्शणून आज आधतुनक मुगात भॊडऱीरा वलामत जास्त्त वालधान 
याशण्माची गयज आशे.कायण लेऱेचा वदऩुमोग भशत्लाचा आशे.अजन्तभ ददलव द्लायाऩाळी मेऊन 
ठेऩरेरा आशे.भरा ख्रिस्त्ताळी एकरूऩ शोणे ख्रिस्त्तालयीर प्रेभ आख्रण अनॊतकारीन जीलनावाठी 
पायच भशत्लाच ेआशे. 
 

एका वॊवारयक ख्रिस्त्ती भाणवाची गोष्ट वाॊगताना चाल्वम स्त्ऩजमन भाळा भायणाया भुखम मा 
ळीऴमकाखारी मरदशतात „‟रोक देलाच्मा मेणाऱ्मा क्रोधाऩावून लाचण्माचा प्रमत्न करयत नाशीत त े
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वाॊवारयक गोष्टीभध्मे पाय व्मस्त्त झारे आशेत, ऩयॊत ुनयक शा त्माॊच्मा अगदी जलऱ आशे. ते 
अळा जशाजात भाळा भायत आशेत जे ऩुढीर षणी फुडणाय आशे! अळाॊना आऩण त्माॊच ेळयीय 
वजलताॊना ऩाशतो, ऩण त्माॊचा आत्भा भार नाळ ऩालत जातो. ते एका अळा भाणवावायखे 
आशेत, जे ऩुढीर दायारा यॊग रालीत आशेत, ऩण घय भार जऱत आशे.भनुष्म शा वाॊवारयक 
गोष्टीतून वॊतुष्टी मभऱवलण्मावाठी अस्त्लस्त्थ शोऊन प्रमत्न करयत आशे. 
 

ते वॊऩत्तीच्मा बुताचा ळोधाळोध करयत आशे.ते प्रमवद्धीच्मा ऩाऊरलाटेने प्रलाव करयत आशे.ते 
सानाच्मा खाणीॊ खोदनू काढीत आशे.त े ऩाऩाच्मा धोकेफाज प्रवन्नतेभध्मे स्त्लत्रा वभाप्त 
करयत आशे.जेव्शा त्माॊना मा वलाांची व्मथमता आख्रण रयकाभेऩणा वभजेर तेव्शा ते अततळम 
गोंधऱतीर आख्रण तनयाळ शोतीर.तरयशी त े त्माॊचा तनष्पऱ प्रमत्न चारूच ठेलतीर.जयी ते 
थकतीर, तरयशी त ेआध्माजत्भक लेडऩेणाच्मा प्रबालाखारी ऩुढे जातीर आख्रण त्माचा ऩरयणाभ शा 
वालमकामरक तनयाळा व्मततरयक्त काशी नवरा.तरयशी ते पाय उत्वाशाने ऩुढे जातीर.आज जगणे 
त्माॊच्मावाठी ऩुयेवे आशे ते अजूनशी जजलॊत आशे, त्माॊच्माकड े वध्माच्मा वुखवोमी आख्रण 
वध्माचा आनॊद आशे- मात अनेक गोष्टीॊचा वाभालेळ आशे.बवलष्मावॊदबामत ते 
म्शणतात."उद्माची काऱजी उदमारा."अनॊतकामरकतेफद्दर, ते इतयाॊना त्मा लास्त्तवलकतेची 
काऱजी घेण्माव वोडून देतात; कायण त्माॊच्मावाठी पक्त वध्माच ेआमुष्म शेच ऩुयेवे आशे.त्माचे 
ब्रीदलाक्म,"चरा आऩण खाऊमा आख्रण वऩऊमा कायण उद्मा आऩण भयणाय आशोत!"त्माॊच्मा 
आजत्भक जस्त्थतीवलऴमी त्माॊच्माकड े कुठराशी ऩूलम वलचाय नाशी-कायण लतमभान जस्त्थती त्माॊना 
ळोऴून टाकते.स्त्लाबावलक लतृ्तीचा भनुष्म त्माच्मा वलम ळक्तीतनळी बूतरालयीर व्मथमतेचा 
ऩाठराग कयतो, आख्रण त्माॊच्मा मा ऩाठरागाभध्मे जेव्शा तो थकतो तेव्शा तो ददळा फदरतो 
आख्रण त्माॊचा तनजष्क्रम ऩाठराग चारू ठेलतात. त ेऩाणी ळोधण्माच्मा आळनेे ऩथृ्लीलयीर दवुऱ्मा 
आख्रण दवुऱ्मा तूटरेल्मा जराळमाकड ेलऱतात जजथे आजऩमांत एक थेंफ ऩाणीदेखीर वाऩडरेरे 
नाशी."आता वलमकाशी तुम्शी ऐकरे; वलाांच ेवाय शे की देलाच ेबम धय ल त्माच्मा आसा ऩाऱ; 

भनुष्मकतमव्म काम ते एलढेच आशे.  वगळ्मा फऱ् मालाईट गुप्त गोष्टीॊचा न्माम कयताना देल 
वगळ्मा कृत्माॊची झाडाझडती घेईर." 
            

मा वॊवायाचा वभरूऩ शोऊन चारणे भूखमऩणा आशे ख्रिस्त्त वाॊगतो तुम्शी मा जगात आशे ऩण 
मा जगाच े नाशी,जव ेमाॊनी भरा लैयी केरे तवे तुम्शारा शी कयतीर आख्रण छड्तीर.म्शणून 
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वत्माचा ऩाठराग कया आख्रण आत्म्माच्मा खयेऩणाने देलाची बक्ती आख्रण भदशभा कया. 
ख्रिस्त्तात आऩरे जीलन फदरत जा आख्रण आऩल्मा जीलनाचा खऱ्मा चारयत्र्माने ख्रिस्त्तारा 
भदशभा प्रदान कया,देलाचे बम शेच सान आशे आख्रण त ेजगात मभवऱरे जात नाशी ख्रिस्त्ती 
व्मक्तीने स्त्लगामकड े म्शणजे देलाच्मा याज्माकड ेआऩरी दृष्टी नेशेभी रालाली.मावाठी कक तो 
तुम्शारा अजन्तभ ददलवावाठी वऩत्माकड ेघेऊन जाण्माव तुम्शाव प्रफऱ कयीर. 
 

४) ख्रिस्ती व्यक्ती जगाऩासून ळेगला केऱेऱा आहे:- 
अव ेदठकाण ज्मारा वैतानाने आऩल्मा ताब्मात ठेलरेरे आशे.आदभाने आसाधायकऩणा भोडरा 
आख्रण देलाचा ळब्द न ऐकता वैतानाचा ळब्द ऐकरा आख्रण वॊऩूणम भानलजातीरा ऩाऩभम 
लॊळात प्रलादशत केरे.शे ऩाऩभम चारयत्र्म पक्त यक्ताने ळुद्ध शोते ऩण त ेदेखीर पक्त ख्रिस्त्ताचा 
ऩवलर यक्ताने,आख्रण ख्रिस्त्ताने त्माच्मा ऩवलर यक्ताने वॊऩूणम भनुष्मजातीवाठी उद्धायाच ेनलीन 
दारन खरेु करून ददरे.अट आशे वलश्लाव,जो ख्रिस्त्तालय वलश्लाव ठेलतो आख्रण कफुर करयतो 
की मेळ ू शाच प्रबू आशे आख्रण ऩश्चाताऩ करून ऩाण्माने आख्रण आत्म्माने फाजप्तस्त्भा प्राप्त 
कयतो त्माच्माच उद्धाय शोतो.तो देलाकडून ख्रिस्त्तत्ल प्राप्त करून जगाऩावून लेगऱा 
शोतो,वैतानाऩावून लेगऱा शोतो,देलावाठी ऩवलर म्शणून लेगऱा शोतो.‟‟कायण देलाने अॊधायाच्मा 
अगधऩत्माऩावून आभची वुटका केरी आख्रण त्माच्मा वप्रम ऩुराच्मा याज्मात आणरे.ऩुराद्लाये 
आम्शाॊरा आभच्मा ऩाऩाॊची षभा मभऱारी’’४ देलाने आम्शारा जगाऩावून ऩूणमता वोडवलरेरे 
आशे आता ख्रिस्त्ती व्मक्तीचा मा जगाळी वतैानाळी वॊफॊध आशे ऩण तो आजत्भक मुद्धाऩुयता 
जगगक जीलन जगण्मावाठी नाशी.  

 

खय म्शणज ेएक फॊडखोय ख्रिस्त्ती म्शणून तुभच ेअजस्त्तत्ल आशे का? एमरव कूऩय"बफमय वऩणे 
वोऩ ेआशे तुभच्मा शॉटेरच्मा खोरीत दाणदाण ऩाम आऩटत कपयणे वोऩ ेआशे ऩयॊतु ख्रिश्चन 
अवणे शी अलघड फाफ आशे ती खयी फॊडखोयी आशे.‟‟ज्मारा देलाचा अनुग्रश प्राप्त झारा 
आशे.त्मारा काशीशी अडचण नाशी.ऩण एमरव कूऩय वाॊगतात की बफमय वऩणे वोऩे आशे,त्मा 
नळते याशून दाणादाण कयणे वोऩ ेआशे,खया ख्रिस्त्ती शोणे वोऩ ेनाशी ती एक फॊडखोयी आशे.खया 
ख्रिस्त्ती व्मक्ती आऩल्मा कृत्माॊच्मा भाध्मभातुन स्त्लत्च्मा जीलनाची आख्रण ख्रिस्त्ती तत्लाळी 
तडजोड करू ळकत नाशी.ख्रिस्त्ती अवणे शी जगाळी आख्रण वैतानाच्मा तत्लाळी वलामत भोठी 
फॊडखोयी आशे.आख्रण म्शणून एक ख्रिस्त्ती व्मक्ती आत्भीक वैन्म म्शणून देलाच्मा याज्माच े
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प्रतततनगधत्ल कयीत आशे.मा जगात ख्रिस्त्ती व्मक्ती लेगऱा केरा गेरेरा आशे माची जाणील 
त्मारा तेव्शाच शोते जेव्शा तो आजत्भक मुद्धात आऩरे ददरेरे कामम ऩूणम कयत जातो .भोळने े
पायोळी फॊडखोयी केरी का? भी म्शणतो शा केरी.कायण त्मारा तात्ऩुयत्मा आनॊदाऩेषा 
अॊनतकामरन आनॊद आख्रण जीलन शले शोते.ऩण ती देखीर देलाची आसाऩाऱून.डॉ शेनयी थॉभव 
मरदशतात "भुवा लमाने भोठा झारा शेरीभोऩोमरव म्शणजे वूमामच ेळशय मेथीर धभम भॊददयात 
मळषणाथम तो जाई. तो दाढीमभळा काढी. चेंडूच ेखेऱ खेऱे वलद्माथ्माांच्मा भॊडऱात बाग घेई.तो 
रलकयच एक भात्तफय ईजजजप्ळमन वयदाय झारा अवता.भेल्मालय वुॊदयळा ळलऩेटीत त्माच्मा 
देश भवाल्मात घारून ठेलरा अवता.ऩयॊत ु भुवा फॊडखोय शोता.तो ज्म ू शोता.भोळरेा वुख,ऩद 
आख्रण वत्तेऩेषा देल शला शोता.आऩल्मा ज्मु फॊधूॊना भुक्त करून त्माॊना लचनदत्त बूभीत 
ऩोशचवलणे शे त्माच े ध्मेम आख्रण देलाने ददरेरे प्रथभ दळमन शोते.ऩण त्मा अगोदय भोळरेा 
पायोळी फॊड कयामच ेशोत.ेकायण शी फॊडखोयी केल्मामळलाम तो देलाची आसा ऩूणम करू ळकत 
नाशी शे त्मारा भादशत शोते’’इततशाव वाषी आशे भोळनेे देलावाठी आख्रण आऩल्मा 
रोकाॊवाठी पायोळी आख्रण मा जगाच्मा अॊधकायाचा ळक्तीळी फॊड केरे.आख्रण तो देलाचा वप्रम 
आख्रण नम्र मळष्म झारा.जो ऩममन्त ख्रिस्त्ती व्मक्ती देलाच्मा याज्मावाठी फॊडखोयी कयीत 
नाशी;तो ऩममन्त तो मा जगाळी वभरुऩ आशे.वैतान त्माच्मा दारुगोऱा नाभधायी ख्रिस्त्ती 
रोकावाठी लाऩयत नाशी.एक प्रश्न आशे भाझ्मा प्रबूवाठी कामम करयताना भरा छऱाचा अनुबल 
मेतो का?नाभधायी ख्रिस्त्ती जगाचा नळते अवतो आख्रण खया ख्रिस्त्ती छऱाचा छामेत अवतो. 
 

५) जग काय आहे:- 
 

जग शे अऩवलर जगाळी वख्म;ऩवलर देलाळी लैय आशे.जॉन भैकआथमय म्शणतात "जग शे घातक 
योगजॊतूप्रभाणे ळयीयबय ऩवयणाऱ्मा आध्मजत्भक योगाच,ेवैतानाॊफयोफय वख्म आशे." 
 

जॉन भैकाथमय माॊना काम वाॊगामच ेआशे शे आऩण 1 मोशान 2:15-16 मा लचनाचा आधाय 
घेऊन वभजु ळकतो की  "देशाची लावना ख्रिस्त्ती भनुष्माचा आध्मजत्भक ऩावलत्र्मारा खाऊन 
टाकते,डोळ्माची लावना ऩाऱकाॊची आध्मजत्भक दृष्टी गभालून फवते,तवेच वॊवायाची पुळायकी 
शी ख्रिस्त्ती व्मक्तीरा देलाचा(भॊडऱीतून )याज्मातून फाशेय काडून पेकते."आऩरे वख्म जे 
देलाफयोफय आशे त े कामभच े वलबक्त शोते आख्रण आऩण भॊडऱीत, देल आख्रण देलाचा 
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रोकाॊफयोफयच ऩाऩान ेलागामरा /ठगामरा वुरुलात कयीत अवतो,अळी जस्त्थती भॊडऱीॊचा उदे्दळारा 
खाऊन टाकते." 
 

म्शणून खऱ्मा ख्रिस्त्ती व्मक्तीने ख्रिस्त्ती षेरात याशून मोशान वाॊगतो त्माप्रभाणे "प्रत्मेक 
आत्म्माचा वलश्लाव धरू नका तय त ेआत्भ े देलाऩावून आशेत ककॊ ला नाशीत मावलऴमी त्माॊची 
ऩयीषा कया;कायण ऩुष्कऱ खोटे वॊदेष्टमे जगात उठरे आशे(1मोशान 4:1)_ शे खोटे आत्भे आज 
प्रत्मेक भॊडऱीत आढऱतात,आख्रण देशाची लावना डोळ्माची लावना आख्रण वॊवायाची पुळायकी,मा 
तीन गोष्टी घेऊन बयऩूय वलश्लावी आख्रण ऩाऱक माॊच्मा डोळ्मात देशात आख्रण भेंदतू टाकत 
अवतात,उऩाम एकच आशे मा खोट्मा आत्म्माऩावनू दयू याशणे,शे दयू याशणे ऩवलरळास्त्राचा 
भाद्मभातून शोतॊ अवते, म्शणून ऩाऊर वाॊगतो" वलम गोष्टीची ऩायख कया;चाॊगरे त ेफऱकट 
धया;लाईटाचा प्रत्मेक प्रकायाऩावून दयू यशा (1गथस्त्स्त्र 5:21-22) 

  

६) तुमचा आत्मा जगाऴी समरूऩ आहे अथळा ख्रिस्ताऴी:- 
 

अॉड्रमू भूये म्शणतात "जील देशाच्मा द्लाये मा जगाळी वॊऩकम  ठेलतो आख्रण आत्म्माच्मा द्लाये तो 
आध्मजत्भक जगाळी वॊऩकम  ठेलतो.जील शा आत्भा आख्रण देश माॊच्माभधीर दलुा आशे.आऩणालय 
कोणाची वत्ता चाराली शे तनलडण्माची वक्ती जीलारा आशे.देशाच्मा द्लाये जगारा लळ 
व्शाल,ेका आत्म्माच्मा द्लाये देलारा लळ व्शाल े शा तनणमम जीलाच्मा शाती आशे.देश ल आत्भा 
माॊचा वॊऩकम  जील वाधतो.द्राषेलेरातीर पाॊद्माप्रभाणे तयरेल्माच े आत्भे ख्रिस्त्ताळी वॊमुक्त 
अवतात."आज शी खेदाची गोष्ट आशे की काशी भॊडऱीॊचा जील मा जगाळी वभरूऩ आशेच ऩण 
आत्भा देखीर त्माॊनी गशाण ठेलरेरा आशे. मेथे तीन प्रकायच ेख्रिस्त्ती व्मक्ती अथला भॊडऱीच े
गचर आशे जी अऩूणेतेरा दळमवलते.  

 

1) एक जी व्मक्ती पक्त आऩल्मा जीलारा जगाळी वभरूऩ ठेलत,ेततचा आत्भा भग देलाळी 
कवा वॊऩकामत अवू ळकतो. 
 

2) जी व्मक्ती पक्त आऩल्मा आत्म्मारा जगाळी वभरूऩ ठेलते.अळी ख्रिस्त्ती व्मक्ती देलारा 
प्रेभ करूच ळकत नाशी. 
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3) जी व्मक्ती आऩरा जील आख्रण देशारा जगाळी वभरूऩ ठेलते.शी व्मक्ती आजत्भक अवूच 
ळकत नाशी ततची देशाची पऱे शी आजत्भक नाशी तय दैदशक अवणाय.  

 

मा तीनशी ख्रिस्त्ती भॊडऱी अथला ख्रिस्त्ती व्मक्ती अऩूणम आशे त्मा ळीत अथला उष्ण नाशी. देल 
म्शणतो 'भी दशरा ओकून टाकणाय. 
 

ऩण खयी ख्रिस्त्ती भॊडऱी अथला व्मक्ती आऩल्मा वॊऩूणम भनाने, वॊऩूणम जजलाने वॊऩूणम फुद्धीने, 
आख्रण वॊऩूणम आत्म्माने देलारा प्रेभ कयते,ती त्मा द्राषलेराप्रभाणे आशे जीची पाॊदी प्रबू 
मेळूवोफत लचनाचा भाद्मभातून जुऱरेरी अवत,ेजजचा देश आख्रण आत्भा शा नेशभी देलाळी 
वॊऩकामत अवतो,आख्रण आत्म्माच्मा द्लाये देलारा लळ व्शाल ेशा भोठा तनणमम ती घेत अवते.शे 
रषात घ्मा अनॊत जीलनाचा भुकुट जेव्शा ऩाऊर माने प्राप्त केरा,तेव्शा त्माने वाॊगगतरे,वुमुद्द 
ते भी रढरो,वलश्लावाची याखण भीने केरी,आता जीलनाचा वलोच भुकुट पक्त भराच नाशी 
ऩण त्मा वलामना देण्मात मेईर ज्माॊनी प्राण,आत्भा आख्रण ळयीयात तनदोऴ याशून देलाळी एकरूऩ 
यादशरे आशे ऩण आऩल्मा आत्म्माद्लाये जगाचा वलयोध केरा आशे. 
 

७) मानळताळादी धमामऩासून साळधान:- 
 "खया ऩयोऩकाय ला भानलकल्मानॊ केलऱ तुरा भानलाची ल वभाजाची प्रबू मेळू ख्रिस्त्ताळी 
ओऱख करून देण्मातच आशे.‟‟वलमरमभ भैकडोनाल्ड.भानलतालादी धभामच्मा नालालय बयऩयू 
ख्रिस्त्ती वभाजातीर लगामने ख्रिस्त्तारा पक्त वभाजवुधायणेच ेभाध्मभ फनलून ठेलरे आशे जे 
ऩूणमत् चकुीच ेआशे,ख्रिस्त्ती वभाजाच े भानलतालादी धभामचा नालालय शोणाऱ्मा धभाांतय ऩावुन 
ख्रिस्त्ती वभाजारा वालधान याशण्माची गयज आशे.भैकडोनाल्ड वाॊगतात ख्रिस्त्ताची ओऱख 
प्रत्मेक वभाज-जाती-लगामरा करून देणे शेच ख्रिस्त्ती रोकाॊच ेदळमन आशे,ख्रिस्त्तच अॊततभ,वभस्त्त 
भानल जातीचा कल्माणाचा भागम आशे भानलतालादी धभम नाशी.कायण काशी ख्रिस्त्ती रोक 
"देलाऩषेा" 'दैलाच्मा' 'अधीन* 'जास्त्त अवतात. 
 

८) ख्रिस्त प्रथम मी दयु्यम:- 
  

फेटटी स्त्टेभ म्शणतात „‟प्रबो भाझ्मा जीलनात तुरा भी अढऱ स्त्थान देत अवता भी भाझ्मा 
वलम ईच्छा,शेतू,मोजना ल भाझ्मा ळायीरयक,आजत्भक आळा-आकाॊळा माॊचा त्माग कयीत आशे,भी 
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भाझ ेजीलन आख्रण वलमस्त्ल तुरा अवऩमत आशे,मा जगातीर भाझ ेवलम नातवेॊफॊध तुझ्मा शाती 
वोऩवलत आशे,माऩुढे वलमकाशी दयु्मभ याशीर कायण भजकरयता प्रथभ स्त्थानी केलऱ तूच 
अवळीर तुझा ऩवलर आत्भा भाझ्मात वलमदा लस्त्ती कयो आख्रण तुझी मोजना भाझ्मा जीलनात 
कामामजन्लत शोलो-आता आख्रण वदा वलमदा...भाझ ेजगणे केलऱ ख्रिस्त्तच." 
 

भी पक्त आत्म्मात नाचत नाशी तय आत्भा ळास्त्राद्लाये भरा काम वाॊगतो ते भी भाझा 
जीलनातीर ख्रिस्त्ताचा कामामत म्शणज े प्राथमना-वॊदेळ-वॊगीत-वुलाताम माॊचा भाध्मभातून कृत्मात 
उतयवलतो,फेटटी स्त्टेभने आऩल्मा भतृ्मूच्मा नऊ भदशण्माअगोदय ख्रिस्त्ताचा भशान आसेरा 
अनुवरून आऩरे फमरदान ददरे,ख्रिस्त्त प्रथभ आख्रण स्त्लत् दयु्मभ स्त्थान ग्रशण करून वत्म 
लचनाच ेऩाॊघरून घारून देलाची भदशभा आऩल्मा यक्ताने केरी 
 

1 Corinthians-14:-32_ भध्मे मरदशरे आशे "And the spirits of the prophets are subject to the 

prophets.देलाच े लचन वाॊगत े प्रत्मेक ऩुढाऱ्माने आऩरा आत्भा आऩल्मा आलाक्मात ठेलाला*  
आता ज्मा ऩुढाऱ्माॊना आऩरा आत्भा लळ भध्मे ठेलता मेत नाशी त्मान ेचऩू याशाले,त्माने नाच ू
जास्त्त नमे.नाशी तय त्माच्माकडून देलाच े नाल व्मथम घेतरे जाऊ ळकत,ेमाचाच अथम 
त्माच्माकडून देलाची भदशभा शोण्मालाचनू अन्मजाती वभोय देलाचा अऩभान शोईर,तय भग 
आत्भा कवा कामम कयतो,उत्तय वोऩ ेआशे, तो ऩवलर ळास्त्राचा भाध्मभातून कामम करयतो आख्रण 
त्माच्मात वुवूरता अवते अस्त्ताव्मस्त्तऩणा नवतो."आख्रण शे वलम भॊडऱीत स्त्लत्रा प्रथभ 
ठेलल्माभुऱे शोत अवत,ेस्त्लत्चा जीलनाची चौकळी कयामरा काशी बयऩूय ऩुढायी वलवयरेरे 
ददवतात त्माच्मावाठी शे लचन भोराच ेआशे.(तनतीलचन 19-2)"भनुष्म सानावलना अवणेशी फये 
नाशी,आख्रण जो आऩल्मा ऩामाॊनी घाई कयतो तो ऩाऩात ऩडतो.‟‟म्शणुन ऩाऊर वाॊगतो 
आत्म्माने आख्रण फुद्धीने प्राथमना कया,मा दोशात वाम्म ठेला,भग कोणी तुम्शारा तुच्छ वभजणाय 
नाशी,नाशीतय भूखामचा याॊगेत अवरेरे काशी ख्रिस्त्ती ऩुढायी जेव्शा ऩवलर आत्म्माचा गोष्टी 
कयतात तेव्शा पक्त भूखमऩणाचा गचरऩट प्रदळीत शोतो ख्रिस्त्ताची भदशभा नाशी. 
 

९) ख्रिस्ती धमम नाही याची व्याख्या करताांना:- 
 “भाझ्मा फॊधूॊनो, भाझ्मा ठामी वलश्लाव आशे, अव ेकोणी म्शणत अवून तो कक्रमा कयत नाशी 
तय त्माऩावून काम राब? तो वलश्लाव त्मारा तायण्माव वभथम आशे काम?”(माकोफ २:१४) 
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दोन्शी प्रेवऴत फयोफय आशेत! मा रेखात वलमरमभ स्त्टीलन वलश्लाव आख्रण कक्रमा वभजालून 
वाॊगत अवताॊना ख्रिस्त्ती धभामची व्माख्मा कयतात.‟‟मेळू ख्रिस्त्ताचा धभम दोन अॊगाॊनी फनरेरा 
आशे.वलश्लाव आख्रण कक्रमा.वलश्लाव शे कक्रमाच ेभूऱ आशे. तय कक्रमा शे वलश्लावाच ेपऱ आशे.जयी 
वलश्लाव शा ककतीशी वत्म ल ळुद्ध अवरा, आख्रण तो केलऱ फुद्धीने स्त्लीकायरेरा अवेर आख्रण तो 
वयालात नाशी.अवा फुद्धीन ेधयरेरा वलश्लाव कक्रमाभध्मे वक्रीम कयणे अळक्म आशे.तो „तनष्पऱ 
वलश्लाव’ आशे, जो देल स्त्लीकायीत नाशी, आख्रण जो तायणारा वुयक्षषत कयत नाशी.दवुयीकड,े 

कृती (कक्रमा), ककतीशी चाॊगरी अवरी, ऩण ती प्रबु मेळूलयीर वलश्लावाकडून आरेरी नाशी तय 
केलऱ भानली आख्रण जगीक शेतूने केरी जाते ती देलारा अभान्म आशे, कायण "जे काशी 
वलश्लावाने नाशी ते ऩाऩ आशे.”माकोफाने आम्शारा तीनदा वाॊगगतरे की, "वलश्लाव शा 
कक्रमालाचनू भतृ आशे!"आख्रण ऩौराने जाशीयऩणे स्त्ऩष्ट केरे की, “तनमभळास्त्रातीर कभाांनी 
कोणीशी भनुष्म देलावभोय नीततभान ठयणाय नाशी.”दोन्शी प्रेवऴत फयोफय आशेत!वलश्लावावलना 
अवरेल्मा कक्रमेरा कोणतेशी जजॊलत भूऱ नवते.कक्रमेवलना अवरेल्मा वलश्लावारा कोणतेशी पऱ 
नाशी. ते एकाच झाडाच ेदोन बाग, अथामत, भूऱ आख्रण पऱ आशेत. ते एका ऩूणमतेच ेदोन वभान 
बाग आशेत.जे एकबरतऩणे „खया ख्रिस्त्ती’ फनलतात. 
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