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प्रमिावना 
हे पुस्तक नूतनीकरण : ख्रडव्हाइन ख्रडझाइन इन द लाइि ऑि द मंडळीचे एक 

महत्त्वपूणण संपादन आहे, जे मी २०१० मध्ये प्रथम प्रकाख्रशत केले होते. या छोट्या 

आवृत्तीचा उद्देश मंडळीला त्याच्या मंडळीसाठी आख्रण त्याच्या मंडळीसाठी 

देवाच्या उद्देशाची कल्पना करण्यासाठी एक सोपे साधन देणे आहे.  

जे त्याचे नेतृत्व करतात. ख्रशवाय, मी पख्रहला खंड ख्रलख्रहल्यापासून मी नेतृत्व, 

ख्रशष्यत्व आख्रण देवाचा आपल्या लोकांसाठी असलेला उद्देश याबद्दल त्यातील 

संकल्पनांवर अख्रधक ख्रवस्तृतपणे ख्रलख्रहले आहे आख्रण या ख्रवषयांवरील पुस्तके आता 

वैयख्रिकररत्या उपलब्ध आहेत.  

जयांना या बाबींची खोली कमी करण्याची इच्छा आहे.१ म्हणून आपण असे 

म्हणू शकतो की हे पुस्तक मंडळीच्या जीवनातील दैवी ख्रडझाइनवर चव दार आहे. 

गेल्या काही वषाांत जगभरातील तरुण-तरुणींवर मला जया संधीचा प्रभाव 

पाडायचा आहे त्याबद्दल मी खूप आभारी आहे. ते तरुण आता पररपक्व झाले आहेत 

आख्रण देवाच्या रचनेचे प्रख्रतबबंब असलेली मंडळी तयार करत आहेत आख्रण आपण 

सॅच्युरेशन मंडळी रोपण म्हणतो- शुभवतणमानातील लोकांच्या माध्यमातून 

शुभवतणमानाच्या उपख्रस्थतीसह प्रत्येक रठकाणी संतृप्त करणे. तुम्हा सवाांचे आभार. 

देवाने अनेक वषाांपूवी माझ्या मनावर ठेवलेल्या ओझ्याची तुम्ही पूतणता करता: 

देवाच्या नेत्यांची एक ख्रपढी उभी करणे जे जागख्रतक सुवातेचे काम त्यांच्या 

शहरांमध्ये, राष्ट्रांपयांत आख्रण त्यापलीकडे घेऊन जातील. 

 

ड्वाइट ख्रस्मथ माचण  २, २०१७  
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भाग १ 
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१ 

आपण आपल्या राष्ट्राचा इख्रतहास ख्रलख्रहत 

आहोत 

अमेररकेतील मंडळ्या भटकल्या आहेत. अलीकडच्या काही वषाांत आपण 

ख्रिस्ताच्या हजारो अनुयायींना दोन हजार वषाांपूवी देण्यात आलेले पाचारण आख्रण 

ख्रवश्वास ख्रवसरलो आहोत ककंवा त्याकडे दलुणक्ष केले आहे, जयांनी आपल्या प्रभू आख्रण 

तारणहार येशू ख्रिस्ताची शेवटची आज्ञा पूणण करण्यास स्वत: ला वाहून ददले आहे : 

तेव्हा तुम्ही जाऊन सवण राष्ट्रांतील लोकांना ख्रशष्य करा (पहा मत्तय २८:१९). 

देवाच्या या महान पुरुषांनी आख्रण ख्रियांनी हाती घेतलेले कायण पुढे नेण्याऐवजी, 

आज पाश्चात्य मंडळीतील बहुतेक लोक, लोकांना ख्रिस्ताकडे आकर्षणत करण्याचा 

प्रयत्न करत असताना, सुवणण जीभ असलेले पुढारी, उत्तम गुणवत्ता उपासक, मोठ्या 

प्रमाणात इमारती आख्रण असंख्य सामाख्रजक कायणक्रम ह्यांचा उपयोग करतात.  

मला याला “या आख्रण पहा” नमूना म्हणायला आवडते. आपल्या काळातील 

मंडळी स्वत: कड ेलोकांना एकत्र करण्याची जागा म्हणून पाहते आख्रण स्वत: ला 

मोठी मंडळी बनवण्याकडे कल आहे. परंतु आज आपण जे करतो ते आपल्या 

देशाच्या इख्रतहासाचा भाग बनेल. अमेररकेतील मंडळीत आपण रचलेली रचना 

पख्रवत्र शाि मानकानुसार पूणणपणे आहे याची आपल्याला खात्री आहे का? 

तीस वषाांपूवी माझी पत्नी पट्टी आख्रण मी व्यापक मंडळी रोपण सेवेची सुरुवात 

केली. आपला संदेश काही नवीन नाही. पख्रवत्र शािाच्या मध्यवती कथानकाचा 

केवळ धमणशािीय ख्रवस्तार आहे— देवाने पापी लोकांची सुटका करण्यासाठी आख्रण 

त्यांना त्याच्या मूळ उद्देशासाठी पुनस्थाणख्रपत करण्यासाठी एक तारणहार पाठवला 

- आख्रण मंडळीने दोन हजार वषाांपासून स्वत: बद्दल ज ेसमजून घेतले आहे त्याचा 

हा ऐख्रतहाख्रसक ख्रवस्तार आहे.  

पख्रवत्र शािाचे कथानक खरोखरच अगदी सोपे आहे. याची सुरुवात 

उत्पख्रत्तपासून होते, ख्रजथे आपण वाचतो की देवाने त्याच्या स्वत: च्या प्रख्रतमेत 

िीला व पुरुषाला ख्रनमाणण केले. उत्पत्तीच्या वृत्तांतातून आपण पाहतो की 

मानवजातीची रचना प्रथम देवाशी नातेसंबंध जोडण्यासाठी आख्रण दसुरे म्हणजे 

त्याने जया रठकाणी त्यांना ठेवले होते त्या रठकाणी त्याने ख्रनमाणण केलेल्या सवाांच्या 

सदक्रय कारभाराद्वारे जगामध्ये त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यासाठी केली होती. यात 

मात्र ते अपयशी ठरले. त्यांच्या अपयशापासून देवाने त्यांची पुनस्थाणपना आपल्या 

हातात घेतली आख्रण हे कथानक पख्रवत्र शािाच्या पानांवर उलगडत जाते. 
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येशूमध्ये देवाची दया आख्रण एकतिी कृती, आत्म्याद्वारे देवाने िी-पुरुषांना 

त्याच्यामध्ये त्याच्या ख्रनर्मणतीमधील मूळ रचना पुनस्थाणख्रपत करण्याच्या ध्येयाने 

कृपा ददली : त्याच्याशी संबंध आख्रण त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व.२ या जगाचा शेवट केवळ 

काही रठकाणीच नव्हे, तर संपूणण नवीन जगात धार्मणकतेची पुनस्थाणपना होईल 

जयात धार्मणकता राजय करेल आख्रण देवाच्या रचनेत लोक वाढतील आख्रण पररपक्व 

होतील.  

सुवातेचा मुख्य संदेश असा आहे की, आदाम आख्रण हव्वेमध्ये देवाच्या मूळ 

रचनेत पुरुष, ख्रिया आख्रण मुल ेयांना पुन्हा प्रस्थाख्रपत केले जाऊ शकते : आपल्या 

स्थानी त्याच्या प्रख्रतख्रनख्रधत्वात त्याचा पुत्र, शेवटचा आदाम, ह्याचे मरण, पुरले 

जाणे आख्रण पुनरुत्थान, हयाद्वारे त्याच्याशी नातेसंबंध जोडणे, याचा अथण असा 

आहे की, आपण त्याच्या आख्रण त्याच्या राजयासाठी येशूमध्ये देवाच्या दया 

संदेशाचे देहधारण करून पख्रवत्र आत्मा दररोज आपल्याला जया रठकाणी घेऊन 

जातो त्या प्रत्येक रठकाणी आपल्या जीवनाचे ख्रवश्वासूपणे कारभारीपण केले 

पाख्रहजे. आपले जीवन सुवातेमध्ये मानवतेच्या पापाची ख्रस्थती बरे करण्याचे 

सामर्थयण आहे याचा सवाणत स्पष्ट पुरावा बनतो.  

देवाच्या लोकांच्या आधीच्या अनेक ख्रपढ्ांना हे समजले आहे की, देव 

हरवलेल्या िी-पुरुषांची सुटका करून त्याच्याशी नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करण्याच्या 

आख्रण त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्याच्या मोख्रहमेवर आहे. आख्रण येथ े देवाचा त्याच्या 

मंडळीसाठी उद्देश आहे: आपण, जयांची आधीच सुटका झाली आहे, या मोख्रहमेत 

सेवक आहोत. जेव्हा आपण देवाशी त्याच्या वचनाद्वारे दररोज संबंध जोडतो आख्रण 

पृर्थवीवर असताना आपल्या वैयख्रिक आख्रण अनोख्या पाचारणात त्याचे 

प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतो, तेव्हा आपण देवाचा गौरव करतो आख्रण त्याच्यामध्ये 

पुनस्थाणपनेसाठी इतरांना आकर्षणत करण्यासाठी त्याचा वापर करतो. व्यापक 

मंडळी रोपणमध्ये आपण यालाच संतृप्तता (व्यापक) सुवाताण प्रसार म्हणतो - 

यालाच देवाच्या लोकांद्वारे सुवाताणसंदेशासह प्रत्येक घर, कामाचे रठकाण, समुदाय, 

शहर आख्रण राष्ट्राचे संतृप्तीकरण करणे म्हणतात.  

पौलाने इदिस ३:८-११ मधील आपल्या लोकांसाठी देवाचा हा उद्देश जाहीर 

केला: “मी ख्रिस्ताच्या अगाध समृद्धीची सुवाताण परराष्ट्रीयांना सांगावी; आख्रण 

जयाने [येशू ख्रिस्ताद्वारे] सवणकाही ख्रनमाणण केल े त्या देवाच्या ठायी 

युगाददकालापासून गुप्त राख्रहलेल्या रहस्याची व्यवस्था काय, हे सवाांना प्रकाख्रशत 

करून दाखवावे; ह्यासाठी की, जो युगाददकालाचा संकल्प त्याने ख्रिस्त येशू आपला 

प्रभू ह्याच्यामध्ये ख्रसद्धीस नेला आहे, त्याप्रमाणे देवाचे नानाख्रवध ज्ञान स्वगाणतील 

अख्रधपती व अख्रधकारी ह्यांना मंडळीच्या द्वारे आता कळावे.”  
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सावणकाख्रलकता ही येशूमधील देवाच्या चमत्काररक कृतींचा प्रेक्षक आहे आख्रण हे 

आध्याख्रत्मक राजयकते आख्रण अख्रधकाऱयांना दाखवण्यासाठी तो वापरत असलेले 

सध्याचे साधन म्हणजे मंडळी आहे. या पृर्थवीवरील कृतींचे लक्ष वेळेवर नव्हे तर 

अनंतकाळावर असते; देवाच्या सावणकाख्रलक उद्देशात ते मुळावलेले आहे. 

जेव्हा आपण व्यापक रोपण मंडळीमध्ये मंडळीबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण 

मंडळी तयार करण्याच्या पद्धतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करत नाही तर 

एका भटक्या ख्रपढीला शािवचनांच्या कथानकाची आठवण करून देण्याचा प्रयत्न 

करतो: हे आपल्याबद्दल नाही; हे देव आख्रण त्याच्या प्रख्रतबोधात्मक कृत्यांख्रवषयी 

आहे. तेव्हा, ही मुिता देणारी कृती आख्रण शुभवतणमानातील तारणाचा प्रस्ताव 

त्याच्या उवणररत ख्रनर्मणतीपयांत पोहोचवण्यासाठी मंडळी देवाचे सध्याचे साधन 

आहे. 

जेव्हा आपण नेतृत्वाबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण एका भटक्या ख्रपढीला आठवण 

करून देत असतो की नेतृत्व केवळ एकाच उद्देशाने अख्रस्तत्वात आहे: मंडळी, संपूणण 

शरीर आख्रण वैयख्रिक सदस्य म्हणून, या देवाच्या रचनेत पूणणपणे आख्रण ख्रवश्वासूपणे 

कायणरत असली पाख्रहजे. 

जेव्हा आपण आपल्या जगाच्या प्रत्येक संदभाणत देवाचा हा उद्देश त्याच्या 

मंडळीसाठी धोरणात्मकररत्या लागू करण्याबद्दल बोलतो, तेव्हा आपण ख्रवश्वासू 

अनुयायींच्या इतर ख्रपढ्ा जयांनी त्यांना जया रठकाणी सेवा करण्यासाठी पाचारण 

करण्यात आल ेआहे त्या प्रत्येक रठकाणी देवाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्याचा प्रयत्न केला 

आहे त्यांच्यापासून आपण जे ख्रशकलो आहोत ते पुढच्या ख्रपढीला देत आहोत.  

देवाची िंडळी िोतििेवर  
पुन्हा एकदा सांगतो की, ही ख्रशकवण नवीन नाही. या कारभारी कायाणत भाग 

घेतल्याच्या माझ्या जवळपास पन्नास वषाांच्या काळात, मी कमीतकमी तीन ख्रपढ्ा 

शोधून काढू शकतो, जया आपल्या आधी होऊन गेल्या आहेत आख्रण जयांच्याकडून 

आपण ख्रशकलो आहोत. पन्नास वषाांपूवी केनेथ स्रॅचनसारखे पुरुष संपृि (व्यापक) 

सुवाताणप्रसाराबद्दल बोलत होते. मंडळीने ख्रवख्रशष्ट रठकाणी ख्रवख्रशष्ट वेळेसाठी आपले 

प्रयत्न एकत्र कें दित केले, तर शुभवतणमान जगासमोर नेण्याचे काम आपण पूणण करू 

शकतो का? ते खूप काही ख्रशकले, त्यांनी बरेच काही साध्य केल,े पण बरेच काही 

ख्रशकायचे राख्रहले होते. पुढच्या ख्रपढीने हा अनुभव नाकारला नाही; ते त्यातून 

ख्रशकले आख्रण ते ख्रशक्षण वाढवले. 

माझ्या जीवनातील चाळीस वषाांहून अख्रधक काळ मला डोनाल्ड मॅकगॅरन 

सारख्या माणसांनी ख्रवचार करण्यास आख्रण ख्रशकण्यास उत्तेजन ददले आहे, जयांनी 

ख्रवश्वासू लोकांना लोकांच्या चळवळीबद्दल ख्रवचार करण्यास सांख्रगतले; राल्ि 
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बवंटर, यांनी येशूच्या अनुयायींना जगात दकती लोक आहेत आख्रण ते दकती दरू 

आहेत याचा ख्रवचार करण्याचे आव्हान केल;े ख्रजम मॉन्टगोमेरी, यांनी देवाच्या 

लोकांना आव्हान केल ेकी, प्रत्येक लहानशा रठकाणी मंडळी रोपण करून सुवातेसह 

एखाद्या ख्रवख्रशष्ट लोकांना ककंवा रठकाणाला संपृि करणे प्रभावीपणे साध्य केले 

जाऊ शकते का? आणखी अनेकांनी स्वत:चे बारकावे यात आणले आख्रण अनेक 

गोष्टींची भर घातली आख्रण मी त्या सवाांकडून ख्रशकलो. 

या गेल्या चाळीस वषाांत येशू ख्रिस्ताच्या मंडळीने जगभरात अभूतपूवण वाढ 

अनुभवली आहे. जवळजवळ पन्नास वषाांपूवी जेव्हा मी या कारभारी कायाणत 

स्वत:चा प्रवास सुरू केला, तेव्हा अनेकांना असे वाटले की, सुवाताण प्रसाराचा या 

पेला अधाण ररकामा होता. आज मी अशा ख्रपढीचा भाग असल्याचा आनंद व्यि 

करतो जयाचे स्वप्न इतर अनेक ख्रपढ्ांनी पाख्रहले आहे, प्रख्रतसाद ददला आहे आख्रण ते 

घडून येण्यासाठी अनेक गोष्टीचा त्याग केला आहे: जागख्रतक स्तरावर पाहता 

अख्रधकाख्रधक िी-पुरुष ख्रिस्ताकडे येत आहेत. आपण ते दशणन जगत आहोत 

माझ्या हयातीत मोठ्या सभा आख्रण पररणामी चळवळींचा उपयोग देवाने 

आजच्या आशीवाणदाला हातभार लावण्यासाठी केला आहे. १९६६ मध्ये बर्लणन येथे 

झालेल्या सुवाताण प्रसार जागख्रतक पररषदेने मंडळी रोपण चळवळीला चालना 

ददली. डॉन ख्रमख्रनस्रीजचे ख्रजम मॉन्टगोमेरी यांनी या पररषदेचा संदभण देत म्हटले 

आहे की, यामुळे संपूणण राष्ट्रांसाठी मंडळी रोपण धोरणाचा शोध सुरू झाला आहे. 

१९७० आख्रण ८० च्या दशकात झालेल्या अनेक लाऊसने्न सभांमध्ये जगभरातील 

िी-पुरुषांना पाचारण करण्यात आले आख्रण ख्रिस्ताच्या शरीरात जगाबद्दल आख्रण 

त्यापयांत पोहोचण्यासाठी काय करावे लागेल याबद्दल एक नवीन चेतना ख्रनमाणण 

केली. इ.स.२०००, अलायन्स िॉर सॅच्युरेशन मंडळी पलांटीग, न पोहोचलेल्या 

लोकांसाठी चळवळ आख्रण इतर अनेक चळवळी देवाची ख्रमख्रसओ देई रचना 

ख्रवस्ताररत करण्यासाठी अख्रस्तत्वात आली.  

तरीही पन्नास वषाांच्या या छोट्या पुनरावलोकनात पृर्थवीवरील मंडळीच्या 

दोन हजार वषाांच्या जीवनात चळवळीचा केवळ एक छोटासा भाग प्रख्रतबबंख्रबत 

झाला आहे. जेव्हा प्रारंभीच्या मंडळीची पांगापांग झाली (पहा प्रेख्रषत. ८:१) तेव्हा 

प्रेख्रषतांनी ही चळवळ सुरू केली, थोमा भारतापयांत सुवाताण घेऊन आला आख्रण 

पौलाने संपूणण रोमन साम्राजयात सुवाताण प्रसार केला. पॉलीकापण, उलदिलास, 

पॅररक आख्रण कोलंबा सारख्या लोकांच्या माध्यमातून हा ख्रवस्तार शेकडो वषे चालू 

राख्रहला. रोमन कॅथख्रलक मंडळीतील लोकांना देखील सुवाताण प्रसारासाठी आपल्या 

लोकांना बाहेर पाठवण्याचे महत्त्व समजले होते. बोख्रनिेस, रेमंड लुल्ला, मॅर्थयू 

ररकसी आख्रण इतर अनेकांना जगात सुवाताण पोहचवण्यासाठी आपले प्राण गमवावे 

लागले. प्रोटेस्टंट सुधारणेनंतर सुरुवातीच्या काळात मोराख्रव्हयनांनी नेतृत्व केले 

आख्रण आधुख्रनक ख्रमशनरी चळवळ स्थापन केली, जी तीनशे वषे चालू होती. 
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आजची मंडळी एकटी उभी नाही. आपण केवळ पुढची ख्रपढी आहोत जयाचा 

उपयोग देव लोकांना नातेसंबंध आख्रण प्रख्रतख्रनख्रधत्वासाठी पुनस्थाणख्रपत करण्याचे 

त्याचे ध्येय पूणण करण्यासाठी करीत आहे. आपण इतर अनेकांच्या खांद्यावर उभे 

आहोत, त्यांच्याकडून ख्रशकत आहोत, त्या ख्रशकवणीचा ख्रवस्तार करत आहोत आख्रण 

सुवातेचे कायण पूणण होण्याची आख्रण धार्मणकतेचे जग येण्याची आशा बाळगून 

आहोत! 

व्यापक मंडळी रोपणाच्या या ख्रशकवणीवर आपण सतत भर देत आहोत की, 

देव जगात ज े काही करणार आहे, ते तो ख्रिस्ताच्या सवण लोकांच्या माध्यमातून 

करणार आहे. ख्रिस्ताचे लोक जगाला आख्रण स्वगाणतील अख्रधपती व अख्रधकारी यांना 

घोषणा करण्यासाठी देवाची प्रख्रतभाशाली रचना आहे. देव ख्रविल होणार नाही. 

देवाचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे मरण, पुरले जाणे आख्रण पुनरुत्थानाद्वारे त्याची मूळ 

रचना िी-पुरुषांमध्ये पुनस्थाणख्रपत केली जाईल. 

ख्रिस्ती जीवन हे उपासनेचे कृत्य म्हणून देवाच्या राजयात गुंतवले जाणे 

अपेख्रक्षत आहे. पण आपली प्रभावीपणे गुंतवणूक करण्यासाठी आपण आपल्या 

दैनंददन जीवनात देवाच्या सावणभौमत्वाखाली राहायला ख्रशकले पाख्रहजे! पख्रवत्र 

आत्मा देवाच्या लोकांमध्ये म्हणजे आपल्यामध्ये देवाच्या वचनाचा वापर करून 

पररवतणन घडवून आणतो, जेणेकरून आपण आपल्या जीवनाची ही गुंतवणूक करू 

शकू. तो आपल्याला देवाच्या मूळ आख्रण एकमेव हेतूकडे पुनस्थाणख्रपत करून हे 

करतो: स्वत: साठी असे लोक तयार करण ेज े त्याच्यासारखे आहेत, त्याच्यासाठी 

जगतात आख्रण जगात त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतात. आख्रण देवाने आपल्याला 

ख्रिस्ताच्या शरीराचा भाग होण्यासाठी ख्रनमाणण केले आहे म्हणून हे पररवतणन 

आपल्यासारख्या इतर लोकांसह देवाने स्वतःच्या बनवलेल्या शरीरात म्हणजे 

मंडळीत चमत्काररकररत्या संघरटत होते.  

जेव्िा देव त्याच्या िागाने कायण करिो  
“देवाने काय केले आहे ते पहा!” या घटनांचा प्रत्येक ख्रपढीकडे एक वाटा 

असतो. जेव्हा देवाच्या लोकांना प्रदान करण्याची आख्रण त्यांच्या द्वारे त्याची 

सुवाताण समजावून सांगण्याचा ख्रवषय येतो तेव्हा देव लहान आख्रण मोठ्या 

चमत्कारांचा देव आहे. पण आपण त्याची सुवाताण सवण लोकांपयांत नेण्याच्या 

त्याच्या आदेशाच्या संदभाणत, देव आपल्या ख्रपढीत इख्रतहासातील इतर कोणत्याही 

ख्रपढीपेक्षा जास्त काम करत आहे. 

सोळाव्या शतकात सुधारणा चळवळीच्या पाश्वणभूमीवर प्रोटेस्टंट मोख्रहमांची 

नवी लाट सुरू करण्यात आली. अठराव्या शतकाच्या मध्यापासून ते जवळजवळ 

१९०० पयांत युरोख्रपयन लोकांनी या चळवळीचे नेतृत्व केल.े दसुऱया महायुद्धापयांत 

मोख्रहमांची ही लाट कायम राख्रहली आख्रण संख्येच्या दषृ्टीने पाहता मंडळीने कधीही 

न पाहीलेली लोकांना बाहेर पाठवण्याच्या मोख्रहमेच्या सवाणत मोठ्या प्रयत्नांना 
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चालना ख्रमळाली. 

पण ख्रवसाव्या शतकाच्या अखेरीस पख्रवत्र आत्मा काहीतरी नवीन जन्माला 

घालत होता. अख्रधक राष्ट्रांचे अख्रधक ख्रमशनरी, त्यापैकी बरेच पाख्रश्चमात्य नसलेले, 

सुवाताण सामाख्रयक करण्यासाठी जगभरात पाठख्रवले जात होते. येशूची मंडळी 

आपल्या यहूदी आख्रण नंतर युरोपीय मुळांपासून जगभरातील राष्ट्रांपयांत पसरत 

होती. यामुळे जगभरातील लाखो ख्रिस्ती लोकांनी एकोणीसशे वषाांच्या मंडळीने 

यापूवी कधीही पूणणतेने पाख्रहले नव्हते हे दाखवून ददले : येशू ख्रिस्ताची मंडळी 

जगभरातील प्रत्येक वंशात आख्रण भाषा बोलणाऱयात आख्रण राष्ट्रात, सामर्थयाणसह 

आख्रण कायमस्वरूपी रोपण केली जात होती.  

याचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे भारतातील मंडळी. १९८७ मध्ये मंडळीच्या 

५७ पुढाऱयांचा एक गट भेटला आख्रण त्यांनी दोन प्रश्न ख्रवचारले: देवाला 

भारतासाठी काय हवे आहे? आख्रण या राष्ट्रात देवाला जे हवे होते ते त्याने केले तर 

ते कसे ददसेल? दोन हजार वषे अनेकांनी लोकसंख्येत झपाट्याने वाढणाऱया त्या 

राष्ट्रात सुवाताण पोहचवण्यासाठी श्रम केले होते; ८५० दशलक्ष लोकांच्या राष्ट्रातील 

इतर ख्रपढ्ांचे श्रम या सत्तावन पुढाऱयांवर गमावले गेले नाही. या प्रख्रतख्रनधींनी 

असा ख्रनष्कषण काढला की, देवाला जे हवे होते ते म्हणजे भारतातील प्रत्येक 

पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला स्वत:शी समेट घडवून आणण्याची वारंवार संधी 

ख्रमळावी. त्यांनी स्वत:ला या कामासाठी वाहून घेतल्याने देवाला जे हवं होतं ते 

घडल्यावर कसे ददसले असते हे त्यांना कळले.  

त्यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले असूनही देवाच्या उद्धाराचा 

सम्मोहक संदेश आख्रण सवण राष्ट्रांत ख्रशष्य बनवण्याचा आपल्या प्रभूचा अंख्रतम आदेश 

यामुळे ते अनोख्या, दैवी संधीच्या क्षणापयांत पोहोचले आहेत यावर ख्रवश्वास 

ठेवण्यास प्रवृत्त केल े गेल.े म्हणून त्यांनी देवाच्या आवाहनाला कवटाळले आख्रण 

भारतातील प्रत्येक पुरुष, िी आख्रण मुलाला सुवाताण समजून घेण्याची आख्रण त्याला 

प्रख्रतसाद देण्याची वारंवार संधी ख्रमळाली आहे याची खात्री करण्यासाठी आपले 

मन तयार केल.े त्यांनी हे दहा लाख नवीन मंडळ्या रोपण करण्याचा उद्देश समोर 

ठेवून केले ककंवा त्यांना हे समजले होते की प्रत्येक गावात आख्रण प्रत्येक शहराच्या 

प्रत्येक शेजारच्या भागात एक मंडळी असायला पाख्रहजे. त्यांना माहीत होतं की, 

भारतात पूणणपणे पोहोचण्यासाठी प्रत्येक पुरुषाकडे, िीकडे आख्रण मुलाकडे सहज 

पोहचू शकेल असा येशूच्या अनुयायींचा एक गट असणे आवश्यक आहे. 

त्यांच्या आज्ञाधारक ख्रवश्वासाचे पररणाम हे चमत्कारापेक्षा काही कमी नव्हते. 

गेल्या तीन दशकांत त्या राष्ट्रात ख्रिस्ताचा स्वीकार करणाऱयांची सखं्या वाढून 

ख्रिस्ती इख्रतहासातील सवाणत मोठी मंडळी बनली आहे, २५ दशलक्ष ख्रिस्ती तब्बल 

१५० दशलक्ष ख्रिस्ती झाले आख्रण १९८७ मध्ये केवळ १,००,००० मंडळ्या होत्या 
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जया ६,००,००० पेक्षा अख्रधक झाल्या असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.१  

सुवातेद्वारे अनेक राष्ट्र े व्यापली जाताना पाहणे हे दशणन ख्रिस्ताच्या शरीरात 

नवीन नाही. गेल्या चाळीस वषाांत दिख्रलपाईन्स, भारत, ग्वाटेमाला आख्रण इतर 

राष्ट्रांमधील राष्ट्रीय मंडळ्यांनी हे दशणन अवगत केले आहे. उदाहरणाथण, १९७४ 

साली दिख्रलपाईन्समधील मंडळीला माहीत होते की देव त्यांना त्यांच्या हयातीत 

त्यांच्या राष्ट्रापयांत पोहोचण्यास सांगत आहे. त्या वेळी देशात चार हजारांपेक्षा 

कमी मंडळ्या होत्या. आपल्या देशाबद्दल त्यांनी काय केले हे जाणून ख्रवश्वासणाऱया 

लोकांनी हे ओळखले की, २००० सालापयांत प्रत्येक पुरुषासाठी, िीसाठी आख्रण 

मलुासाठी सुवाताण पूणणपणे उपलब्ध व्हावी म्हणून मंडळी पन्नास हजार रठकाणी 

असणे आवश्यक आहे. ख्रवश्वासाने, पुढे अनेक दशके त्यांना कठोर पररश्रम करावे 

लागणार आहेत हे जाणून त्यांनी दशणनावर आपला दावा केला आख्रण त्याकडे 

गांभीयाणने पाख्रहले. आख्रण देवाची स्तुती करा, त्यांनी २००० सालापयांत पन्नास 

हजार मंडळ्या रोपण केल्या !२ 

पाश्चात्य िंडळी काय तशकू शकिे? 
येशू ख्रिस्ताच्या सुवातेसह संपूणण राष्ट्रांपयांत पोहचण्याच्या दशणनापासून 

पाख्रश्चमात्य मंडळी मोठ्या प्रमाणात भटकली आहे. अशी कोणती तत्त्वे आहेत जी 

भारत आख्रण दिख्रलपाईन्स सारखे देश पख्रश्चमेकडील मंडळीला ख्रशकवू शकतात? 

जेव्हा देव एका राष्ट्रात कायण करतो, तेव्हा तो स्थाख्रनक लोकांद्वारे कायण करतो. 

दसुऱया शब्दांत सांगायचे तर देव स्थाख्रनक संदभाणत स्थाख्रनक लोकांचा वापर 

करतो. व्यापक मंडळी रोपणने ख्रमशनरींना ख्रवख्रवध संस्कृतींमध्ये या संकल्पनेचा 

वापर करताना पाख्रहले आहे. स्थाख्रनक लोकांद्वारे शुभवतणमानाचा प्रसार करणे हा 

देव जया मागाणने कायण करतो तो सवाणत महत्त्वाचा मागण आहे. प्रत्येक गावाला, 

प्रत्येक पररसराला, प्रत्येक शहराला येशूच्या वधस्तंभामुळे पररवतणन झालेल्या 

सामान्य लोकांची गरज आहे. प्रत्येक व्यवसायात आख्रण प्रत्येक रस्त्यावर 

आपल्याला येशूचे प्रेम सामाख्रयक करणाऱया ख्रिस्ताच्या अनुयायींची गरज आहे. 

अशा प्रकारे देवाने आपल्या पुत्रामध्ये ददलेला समेटाचा संदेश एखाद्या देशातील 

मानवी संबंधांच्या प्रत्येक संदभाणत पाख्रहला जाऊ शकतो, स्पशण केला जाऊ शकतो 

आख्रण ऐकला जाऊ शकतो. देवाचे लोक सुवातेची कहाणी धारण करतात आख्रण 

असे जाहीर करतात की ती कबर खरोखरच ररकामी आहे. 

 जेव्हा देव एखाद्या देशात कायण करतो, तेव्हा तो मोठ्या प्रमाणावर मंडळीच्या 

ऐक्यातून पुढे जातो. कोणत्याही देशातील मंडळीतील अनेक अख्रभव्यिींमध्ये बरेच 

काही ख्रवभागले जाऊ शकते. परंतु कोणतीही राष्ट्रीय मंडळी जी येशूच्या सुवातेसह 

आपल्याच लोकांना पूणणपणे ख्रशष्य बनख्रवते आख्रण ती असे करते कारण ती त्या 
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सावणकाख्रलक वास्तख्रवकतेला समजते जी प्रत्येक मंडळीला आपल्या सीमेच्या आत 

एकजूट करते. अमेररकेच्या बाबतीत देखील हे तेवढेच सत्य आहे. जर कोणत्याही 

एका रख्रववारी केवळ ५२ दशलक्ष अमेररकन मंडळीत उपख्रस्थत असतील 

(संशोधनानुसार)३ आख्रण पख्रवत्र शािाच्या मानकांनुसार िारच कमी टके्क लोक 

ख्रिस्ती जीवन जगत असतील, तर सुमारे ३०० दशलक्ष अमेररकेतील लोकांना 

सुवाताण सांगण्याची ककंवा पुन्हा सुवाताण सांगण्याची गरज आहे. अमेररकेतील 

मंडळींमध्ये िूट पाडणारे मुद्दे लोकांच्या सुवातेच्या गरजेच्या तुलनेत दिके पडतात, 

अगदी त्या रठकाणी देखील ख्रजथे सखोल धमणशािीय ख्रवश्वास अख्रस्तत्वात आहे.  

जेव्हा देव एखाद्या देशात कायण करतो, तेव्हा तो केवळ ख्रवद्यमान  मंडळीचा 

आकार वाढवून नव्हे तर नवीन मंडळ्यांना बहुगुणीत करून तो असे करतो. आपण 

हा धडा प्रेख्रषतांची कृत्ये या पुस्तकातून ख्रशकतो, ख्रजथे मंडळी रोपण ख्रशकवले जात 

नाही ककंवा त्याचे वणणन देखील केले जात नाही – ते गृख्रहत धरले जाते! प्रेख्रषतांनी 

आख्रण मंडळीच्या सामान्य सदस्यांनी रोमी जगात सुवाताण नेली तेव्हा लोकांनी 

प्रख्रतसाद ददला. त्यानंतर या लोकांना मंडळी मानले गेल ेआख्रण त्यांना सभा ककंवा 

मंडळी म्हणून ओळखल्या जाणाऱया नवीन समुदायांमध्ये संघरटत करण्यासाठी 

पावले उचलली गेली. 

हा धडा भारत आख्रण दिख्रलख्रपन्समध्ये िलदायीपणे रोपण केलेल्या स्थाख्रनक 

मंडळीच्या गुणाकारातून स्पष्टपणे ददसून आला आहे. लोकांनी सुवातेला प्रख्रतसाद 

देण्यासाठी ती त्यांच्या गावात पोहचली पाख्रहजे. हे अनेक प्रकारे घडू शकते. 

तथाख्रप, सवाणत प्रभावी दषृ्टीकोन नेहमीच भौगोख्रलकदषृ्ट्या जवळ राहणाऱया 

लोकांसाठी राख्रहला आहे - जवळच्या गावात ककंवा शहरात ककंवा शेवटी, त्याच 

गावात - स्थाख्रनक मंडळी म्हणून आपला ख्रवश्वास अशा प्रकारे जगला पाख्रहजे की 

सुवाताण केवळ ऐकली जाऊ नये तर  ती ददसावी आख्रण ख्रतचा अनुभव घेता यावा.  

एखाद्या देशातील प्रत्येक पुरुषाकडे िीकडे ककंवा मुलाकडे सुवातेसह पोहोचले 

जाऊ शकते जेव्हा येशूच्या शरीराचे अनुयायीं त्यांच्यामध्ये सुवातेसह देहधारण 

करतात. होय, काही मंडळ्या खूप मोठ्या होतील, परंतु त्यांचा आकार त्यांच्या 

स्वत: च्या िायद्यासाठी नसावा. त्यांची भव्यता, त्याच्या अिाट संसाधनांसह, 

त्यांच्या आवाक्यात इतर खेड्ांमध्ये आख्रण शेजारच्या भागात मंडळी रोपण 

करण्यासाठी देवाच्या हातातील एक साधन बनले पाख्रहजे. अलीकडील संशोधनात 

असे ददसून आल े आहे की अशा प्रकारच्या जीवनाचा प्रचार करणाऱया मंडळ्या 

केवळ मोठ्या होत जाणाऱया मंडळ्यांपेक्षा ख्रतपपट वेगाने वाढतात! 

जेव्हा देव एखाद्या देशात कायण करतो, तेव्हा तो लोकांना त्यांच्या 

पररसरासाठी प्राथणना करण्यासाठी प्रेररत करतो. जेव्हा आपण एखाद्या ख्रवख्रशष्ट 

जागेसाठी प्राथणना करण्यास सुरुवात करतो, तेव्हा आपण त्या जागेसाठी प्राथणना 

करण्यापेक्षा ख्रवख्रशष्ट व्यिीसाठी आख्रण त्याच्या कुटंुख्रबयांसाठी प्राथणना करण्याची 
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काळजी घेण्यास सुरवात करतो. 

जेव्हा आपण ख्रवख्रशष्ट लोकांसाठी ख्रवख्रशष्ट रठकाणी प्राथणना करण्यास वचनबद्ध 

असतो, तेव्हा देव तेथे ज ेकाही करत आहे त्याचा भाग होण्यासाठी आपले हृदय 

प्रेररत होते. आपल्याला सुवातेसाठी त्या रठकाणच्या लोकांच्या गरजांच्या उत्तराचा 

भाग व्हायचे आहे. प्राथणना हे एक शख्रिशाली साधन आहे. ख्रवख्रशष्ट रठकाणासाठी 

आख्रण तेथील लोकांसाठी देव प्राथणनेचा उपयोग प्रत्येक गावात आख्रण पररसरात तेथे 

आधीपासून अख्रस्तत्वात असलेल्या मंडळीच्या द्वारे प्रवेश करण्यासाठी करतो आख्रण 

लोक येशू ख्रिस्ताच्या शुभवतणमानाला अख्रधक प्रख्रतसाद देतात.  

अशा प्रकारची प्राथणना मंडळीला अख्रधक एकतेकडे नेते. येशूच्या द्वारे जया 

देशाला देवाशी समेट करण्यासाठी अजूनही बोलावले जात आहे त्याच्या तुलनेत  

आपल्यातील िुटी दिक्या आहे याची आठवण सातत्याने करून देते.  

चला, आपर् आपल्या राष्ट्राचा इतििास तलिूया 
अमेररकेतील मंडळ्यांकडे आपल्या संपूणण लोकसंख्येपयांत पोहोचण्याची संधी 

उपलब्ध आहे जी इतर कोणत्याही मंडळ्यांकडे नाही. ऐख्रतहाख्रसक संप्रदाय आख्रण 

देशात ख्रनमाणण होणाऱया अनेक नवीन संप्रदायांमधील सहकायाणची आजची वाढती 

भावना देवाच्या हातात एक मोठे साधन असू शकते. या प्रकारची एकता प्राप्त हे 

खरोखरच सोपे आहे: अमेररकन ख्रिस्ती लोकांनी आपल्या हयातील या देशाला 

पूणणपणे ख्रशष्य बनवणे साध्य आहे असे मानण्यास तयार असलेल्या मंडळीची 

चळवळ तयार केली पाख्रहजे. अमेररकेतील प्रत्येक पुरुषांना ख्रियांना आख्रण मुलांना 

देवाशी समेट घडवून आणण्याची वारंवार संधी ख्रमळू शकते, यावर आपण ख्रवश्वास 

ठेवला पाख्रहजे.  

आपण ख्रवचार करावा म्हणून इख्रतहास आपल्याला काही महत्त्वपूणण 

वास्तख्रवकता दशणख्रवतो.  

पख्रहली गोष्ट म्हणजे मंडळी आपल्या ख्रवचारापेक्षा मोठी आहे, हे आपण लक्षात 

घेतले पाख्रहजे. ख्रिस्ताचे शरीर केवळ आपल्या प्रमाणे ख्रवश्वास ठेवणाऱया लोकांपेक्षा 

अख्रधकतेने बनलेले आहे, आपली धमणशािीय पसंती नव्हे, शािवचने प्रेररत आहेत 

. देव जे काही म्हणतो त्यात तु्रटी नसतात. मनुष्य देवाबद्दल ज ेकाही म्हणतो त्यात 

नेहमीच काही तु्रटी असतात.  

दसुरे म्हणजे, मंडळ्या एकत्र प्राथणना करायला तयार असल्या पाख्रहजेत. 

आपल्या संपूणण देशात पोहोचण्याच्या चळवळीसाठी आपण स्वत: साठी प्राथणना 

करू नये तर देशात जे करणे आवश्यक आहे त्यासाठी प्राथणना करणे आवश्यक आहे. 

याचा अथण असा नाही की आपण शेजारच्या मंडळीवर आख्रण संप्रदायांवर आशीवाणद 

ख्रमळावा म्हणून प्राथणना करू नये तर सवाणत महत्त्वाचे म्हणजे आपण आपल्या 

प्राथणनांमध्ये देवाच्या हृदयासह सामील होतो, कारण देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक 
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पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला सुवाताण ऐकण्याची, स्पशण करण्याची, 

अनुभवण्याची आख्रण प्रख्रतसाद देण्याची संधी ख्रमळावी.  

असे अनेक मागण आहेत जयात आपण एकत्र प्राथणना करू शकतो. सवाणत मूलभूत 

गोष्ट म्हणजे शेजारच्या, शहरातील ककंवा गावातील मंडळींनी दर आठवड्ाला 

ककंवा मख्रहन्यातून एक ददवस त्यांच्या ख्रवख्रशष्ट क्षेत्रासाठी एकत्र प्राथणना सुरू 

करण्यासाठी वेळ काढला पाख्रहजे. ख्रशवाय, आपण अधूनमधून असे ददवस आख्रण 

रठकाणे शोधले पाख्रहजे जयात मोठ्या संख्येने मंडळ्या आख्रण पुढारी केवळ त्यांच्या 

गावासाठी, शहरासाठी आख्रण नगरासाठी प्राथणना करण्याकररता एक ददवस ककंवा 

त्याहून अख्रधक काळ सभा घेऊ शकतात. शेवटी, जया देशात शुभवतणमानाचा प्रचार 

करणे आवश्यक आहे त्या देशातील रठकाणांबद्दल आख्रण लोकांबद्दल प्राथणना 

करण्याच्या एकमेव उद्देशाने इतर संप्रदायांतील पुढाऱयांना  भेटण्यासाठी संप्रदायी 

पुढारी वेळ बाजूला काढू शकतात.  

ख्रतसरे म्हणजे, आपण सहकायाणने ध्येये गाठू शकतो. आपण सवण जण एकत्र येऊ 

शकतो आख्रण आपल्या ख्रवश्वासाला पुष्टी देऊ शकतो की देवाला खरोखरच ३०० 

दशलक्ष अमेररकी लोकांना त्याच्याशी समेट करण्याची वारंवार संधी ख्रमळताना 

पहायचे आहे.  

शेवटी, देव आपल्या हयातीत अमेररकेला शुभवतणमान पूणणपणे 

पोहोचवण्यासाठी वापरत असलेल्या लोकांमध्ये असण्याचे आपले स्वतःचे प्रयत्न 

आपण दपुपट करू शकतो. आपण अख्रधक मंडळ्यांना अख्रधक मंडळ्या रोपण 

करण्यास ख्रशकवू शकतो. नवीन मंडळ्या रोपण करण्यासाठी पुढाऱयांनी प्रथम 

प्राधान्य द्यावे म्हणून जास्तीत जास्त पुढाऱयांना  प्रख्रशक्षण देऊ शकतो. या कायाणवर 

लक्ष कें दित करण्यासाठी आपल्या वृत्तपत्राचा, प्रवचनाचा आख्रण कायणक्रमांचा वापर 

करून हा संदेश देण्यास मदत करण्यासाठी आपण आपली सवण संसाधने वापरू 

शकतो.  

अमेररका आख्रण पाख्रश्चमात्य जगात आता वेळ आली आहे. संधीची अशी 

ख्रखडकी कायम खुली राहणार नाही. येत्या काही वषाांत हे काम पूणण करण्यासाठी 

देव आपल्या लोकांमध्ये बांख्रधलकी, एकता आख्रण संसाधने ख्रनमाणण करेल अशी 

आम्ही व्यापक मंडळी रोपण मध्ये प्राथणना करत आहोत. कारण आताच्या तुलनेत हे 

कधीच खरे नव्हते- आपण आपल्या राष्ट्राचा इख्रतहास ख्रलख्रहत आहोत. 
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२  

मडंळीचा उद्दशे काय आह?े 

आज जगभरातील लोकांनी ख्रवचारलेला सवाणत महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे 

मंडळीचा उद्देश काय आहे? पाख्रश्चमात्य मंडळीच्या नेतृत्वातील अनेकांना उत्तर 

माख्रहत आहे असे गृहीत धरले जाते. प्रत्येक प्रख्रशक्षण शाळेतील अभ्यासक्रमात या 

ख्रवषयाचा समावेश केला जातो. स्थाख्रनक मंडळीचे पाळक या ख्रवषयावर प्रवचने 

देतात. संबंख्रधत पॅरा-मंडळी संस्था चमकदार जाख्रहराती आख्रण उत्तराची हमी 

देणाऱया बहुददवसीय चचाणसत्रांसाठी पॅकेजसह महागड्ा साख्रहत्याचे ख्रवतरण 

करतात. मोठ्या मंडळ्यातील पुढारी जगभरातील हरवलेल्या आख्रण भुकेल्या 

लोकांनी येऊन उत्तर शोधावे म्हणून दाखवा – आख्रण – सांगा नामक कायणक्रम 

आठवड्ाच्या शेवटी  आयोख्रजत करतात.  

 परंतु पाख्रश्चमात्य मंडळीला जर जगातील मंडळीची भूख्रमका खरोखरच 

समजली, तर मग पाख्रश्चमात्य भागातील इतके द:ुखी लोक ख्रिस्ती धमाणला ख्रवरोध 

का करतात? 

आकडेवारी एक मनोरंजक कथा सांगण्यापेक्षा बरेच काही करते. पाख्रश्चमात्य 

देशांमध्ये संघरटत ख्रिस्ती स्थाख्रनक मंडळी जीवनाचे भख्रवतव्य अप्रासंख्रगकतेकडे 

जात आहे आख्रण सवाणत वाईट प्रकारे नष्ट होत आहे आख्रण हे जर अपररवर्तणत असेल 

तर ते ददसून येते. याबाबतीत माझा गैरसमज करून घेऊ नका. मी असे म्हणत 

नाही की सुवाताण नष्ट होईल ककंवा येशूचे अनुयायी पाख्रश्चमात्य राष्ट्रांमध्ये 

आढळणार नाहीत. तर, मला हे म्हणायचे आहे की, शेकडो वषाांपासून आपल्याला 

माहीत असलेली सावणजख्रनक आख्रण संघरटत रूपे मोठ्या संकटात सापडली आहेत. 

जर तुम्ही पाख्रश्चमात्य देशांपासून आख्रण त्यांच्या समस्यांपासून दरू असलेल्या 

राष्ट्रीय मंडळीचे ख्रमशनरी ककंवा पुढारी असाल, तर तुम्ही ख्रवचार कराल की, याचा 

माझ्याशी काय संबंध आहे? याचा तुमच्याशी िार मोठा संबंध आहे, कारण 

मंडळीची पाख्रश्चमात्य कल्पना आख्रण प्रथा जगभरात शेकडो वषाांपासून ख्रनयाणत 

केली गेली आहे - आख्रण आजही तसे होत आहे. आपल्याकडे असलेले बीज हे एकमेव 

आहे जे आपण पुनरुत्पाददत करू शकतो. जर आपल्याला जगभरात आणखी हजारो 

नवीन मंडळ्या  रोपण करायच्या असतील, तर पाख्रश्चमात्य देशांमध्ये आपल्याकडे 
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असलेले बीज हे पख्रवत्र शािातील अस्सल बीज पाख्रहजे जे हजारो वेळा स्वत: चे 

पुनरुत्पादन करण्यास सक्षम असले पाख्रहजे. थेट ख्रवश्वासाहण पुनरुत्पादनाच्या 

ख्रवरोधात काम करणारे ख्रनकृष्ट दजाणचे ख्रबयाणे लावून आपण सातत्यपूणण, िलदायी 

पररणामाची अपेक्षा करू शकत नाही. 

िाझा शोध 
माझ्या स्वत:च्या प्रवासात मला हे समजले की मंडळीला एक गोष्ट म्हणून न 

ओळखता मंडळीबद्दलच्या नवीन शोधानुसार ख्रतला सजीव म्हणून ओळखले पाख्रहजे  

आख्रण पख्रवत्र आत्म्याच्या कायाणद्वारे सवणत्र उत्स्िूतणपणे ख्रतचे स्वत:चे पुनरुत्पादन 

व्हावे हा देवाचा हेतू आहे.  

मी तीस वषाांचा झालो तोपयांत माझी पत्नी पट्टी आख्रण मी जवळजवळ दहा वषे 

सेवाकायाणत घालवली होती, प्रथम अमेररकेत स्थाख्रनक मंडळीत तरुणांसोबत काम 

करत होतो, नंतर लॅरटन अमेररकेत ख्रमशनरी म्हणून आख्रण शेवटी दख्रक्षण 

कॅख्रलिोर्नणयातील एका वाढत्या मंडळीत कायण केले. मी माझे स्वप्न जगत होतो - 

वचनाचा प्रचार करत होतो आख्रण ख्रिस्ताच्या शरीरात शेकडो लोक जोडलेले 

पाहत होतो. जर कोणाला मंडळी समजली असेल, तर मला वाटलं, तो मीच आहे. 

शेवटी, मी इदिसकरांस पत्रावर आधाररत एक लोकख्रप्रय अध्यापन माख्रलका 

नुकतीच पूणण केली नव्हती का? 

पण त्या क्षणी देवाने माझ्या समाधानावर आक्रमण केले. हे सवण लोक कोठून 

येत आहेत याबद्दल प्रश्न ख्रवचारण्यास त्याने मला भाग पाडले. मी प्रथमच काहीतरी 

पाख्रहले म्हणून माझ्या ख्रनष्कषाांनी मला अस्वस्थ केले होते. मला देव असे ख्रवचारत 

आहे असे वाटले की, "ड्वाइट," "तु माझ्या मंडळीला कोठारात बदलवले आहे का, 

कारण लोक येथे येतात तुझे बोलणे ऐकतात, इतरांना गाणी म्हणताना ऐकतात 

आख्रण इतरांना सेवा करताना पाहतात?" मला असं वाटत होतं की, देव मला 

ख्रवचारत आहे, "मंडळीचा उद्देश काय आहे?" 

मला हे मान्य करावं लागलं की मला खरंच माहीत नव्हतं; आख्रण जोपयांत माझे 

सहकारी पाळक मला मूखण बनवत नव्हते, तोपयांत त्यांच्यापैकी बहुतेकांनाही 

माख्रहत नव्हते. ख्रशवाय, या अनुभवाच्या काही वषाांआधी पदवीधर ख्रशक्षण पूणण 

केल्यावर, माझ्या बहुतेक प्राध्यापकांनाही माख्रहत नसलेल े असे एक कुतुहल 

माझ्याकडे होते. मला या प्रश्नाला चारीही बाजूने सामोरे जावे लागले: 

अमेररकेतील मंडळी काय होती, आम्ही येथ े कशासाठी होतो आख्रण आम्ही 

मंडळीची रचना कशी केली यावर या सवाांचा काय पररणाम झाला? सवाणत 

महत्त्वाचे म्हणजे, जेव्हा आम्ही आमच्या समुदायात आख्रण कामाच्या रठकाणी 
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ख्रवखुरले गेलो होतो तेव्हा याचा आपल्या आजूबाजूच्या लोकांवर काय पररणाम 

झाला? 

प्रचार करणे, उपासना करणे, छोटे गट करणे आख्रण सुवाताण सांगणे इतके 

महत्त्वाचे आहे की मला खात्री झाली की या गोष्टी मंडळीचा हेतू नव्हत्या. मी 

ख्रवचार करत असताना मंडळी काय नाही याची मला चांगली कल्पना आली, पण 

मंडळीच्या उद्देशाबद्दल मला खोलवर ख्रवश्वास ख्रमळण्यास काही वषे लागतील. 

माझ्या प्रवासात देवाने मला नेतृत्वाचे महत्त्वाचे धडे ख्रशकवले की, मी माझ्या 

सेवाकायाणच्या सुरुवातीच्या काळात पूणणपणे आत्मसात करण्याच्या ख्रस्थतीत 

नव्हतो.  

या ख्रवषयाशी माझा पख्रहला सामना झाल्याच्या सुमारे पाच वषाांनी या 

ख्रवषयावर देवाच्या आत्म्याशी माझी पुढची भेट झाली. १९७९ च्या ऑक्टोबरच्या 

सुरुवातीला, पट्टी आख्रण मी एक नवीन मंडळी रोपण करण्याच्या कायाणत सामील 

झालो जी वेगाने वाढली आख्रण हजारो लोक त्या मंडळीशी जोडले गेले. आम्ही दहा 

वषे या मंडळीचा भाग होतो आख्रण शेवटी आम्ही त्यातून रोपण केलेल्या दसुऱया 

मंडळीचे नेतृत्व केल.े आम्ही जवळजवळ दर आठवड्ाला बाख्रप्तस्मा देत होतो, 

आमची संख्या वाढत गेली आख्रण पाच वषाांत कमी कालावधीत आमची संख्या 

अगदी जास्त होऊन बावीसशे झाली. एखाद्याचा प्रचार ऐकण्यासाठी शेकडो लोक 

जमल ेअसतील तर ते यशाचे लक्षण होते, तर मग हजारो लोक या मंडळीत आहेत 

तर याचा अथण काय असावा? पुष्कळ दानअपणणे, उत्तम उपासनेची सेवा—

आमच्याकडे कोणत्याही नवीन मंडळीला हवे असलेले सवण काही होते. मला असे 

वाटले की कदाख्रचत माझ्या आयुष्यात प्रथमच मी मंडळीचा खरा उद्देश समजून 

घेण्याच्या जवळ जात आहे. अखेरीस आमची मंडळी वाढत होती, लोकांचे तारण 

होत होते आख्रण आमच्याकडे एक ख्रमशन प्रोग्राम होता जयाचा संपूणण अमेररकेतील 

मंडळीला हेवा वाटला असता.  

 तथाख्रप, देवाच्या आत्म्याने मला पुन्हा प्रश्न ख्रवचारण्यासाठी िारसा काळ 

ख्रनघून गेला नाही. जे माझ्याबरोबर सेवाकायाणत होते ककंवा आमच्या मंडळीमध्ये 

अनेक चांगल्या गोष्टी साध्य झाल्या होत्या त्यांच्या हेतंूख्रवषयी मी कोणत्याही 

प्रकारे प्रश्न ख्रवचारत नाही. परंतु मला िि हे ख्रवचारायला प्रवृत्त करण्यात आलं 

की, "इथे खरंच काय चाललंय?" मला दोन गोष्टी आढळल्या: पख्रहली गोष्ट म्हणजे, 

आमच्या मंडळीशी जोडलेले बहुसंख्य लोक इतर मंडळींमधून आल ेहोते आख्रण दसुरे 

म्हणजे, येशूवर आपला तारणहार म्हणून ख्रवश्वास ठेवलेल्या लोकांपैकी बरेच सहा 

मख्रहन्यांनी, आमच्या मंडळीतून ख्रनघून गेली होते.  

या काळात मी पुढाऱयांच्या एका गटाचा एक भाग होतो जयात आम्ही राहत 

असलेल्या भागात मोठ्या प्रमाणात मंडळीबद्दल हाच प्रश्न ख्रवचारला जात होता 
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आख्रण आमच्या संयुि शोधांनी आमच्या स्वत: च्या मंडळीतील आमचा वैयख्रिक 

ख्रनष्कषण वैध असल्याचे ख्रनष्पन्न झाले. आम्हाला असे आढळले की, आमच्या 

क्षेत्रातील ख्रवश्वासणाऱया लोकांची संख्या आमच्या सभोवतालच्या लोकसंख्येशी 

संबंधात कमी होत आहे. आम्हाला असेही आढळले की आमच्या भागातील एकख्रत्रत 

मंडळीच्या वाढीची मोठी टके्कवारी मंडळीच्या हस्तांतरणातून ख्रनमाणण झाली आहे. 

शेवटी, आमच्या मंडळीत उपख्रस्थत राहणाऱया प्रत्येकाची मुले येशूचे अनुयायी 

बनली तर आमच्या भागातील मंडळीची एकख्रत्रत वाढ त्यापेक्षा कमी आहे हे 

आमच्या लक्षात आल.े 

पुन्हा आम्ही हा प्रश्न ख्रवचारला, मंडळीचा उद्देश काय आहे? 

या सवण गोष्टींमुळे आत्तापयांत ख्रिस्ताच्या शरीराचा उद्देश जो मला समजला 

नव्हता त्या उद्देशाबद्दल ख्रनख्रश्चत खात्री ख्रमळवण्यासाठी देवाच्या वचनाचा 

गंभीरपणे शोध करणे मला भाग पडले. मी शोध घेत असताना मला आढळले की, 

देवाचा त्याच्या मंडळीसाठी असलेला उद्देश काय आहे या प्रश्नाचे उत्तर केवळ मी 

एकटा शोधत नव्हतो; ख्रिस्ताच्या शरीरासाठी असलेली देवाची सुंदर आख्रण 

प्रभावी रचना शोधून जगणाऱया िी-पुरुषांनी इख्रतहास भरलेला आहे. मी काय 

शोधून काढले - ते सत्य जयाचा इतरांनी माझ्याआधी शोध लावला होता - यामुळे 

मंडळीबद्दलचा माझा दखृ्रष्टकोन पूणणपणे बदलला आख्रण देवाच्या जगाबद्दलच्या 

योजनेत महत्त्वाची भूख्रमका कायमची बदलली. माझ्या कथेचा सवाणत द:ुखद भाग 

म्हणजे उत्तरे माझ्यापासून कधीच दूर नव्हती : पौलाने इदिसकरांस पत्रात 

आपल्या ज ेकाही माख्रहत असणे आवश्यक आहे ते अगदी स्पष्ट केले होते. 

िला काय आढळले.  
दोन हजार वषाांपूवी देवाने मानवी इख्रतहासात चमत्काररक हस्तक्षेप केला 

आख्रण त्याच्या हस्तक्षेपात ख्रिस्ताचे मरण, त्याचे पुनरुत्थान आख्रण मंडळीची 

ख्रनर्मणती या तीन पैलूंचा समावेश होता. 

मशीहाच्या आगमनाने मुि होण्यासाठी उत्सुक असलेल्या यहूदी जगात येशू 

मानवी शरीर धारण करून आला. त्याच्या लक्षवेधी आगमनाचा उत्साह िार काळ 

रटकला नाही, दकमान राजकीय स्वातंत्र्य देण्याइतका तो पुरेसा नव्हता. पण स्पष्ट 

अपयश देवाचा ख्रवजयासाठी असलेला पाया होता. बहुतेकांनी त्याला मान्यता 

ददली नसली तरी, त्याच्या पुनरुत्थानाद्वारे येशू यहूदी राजापेक्षा अख्रधक बनला; तो 

जगाचा तारणहार बनला. मग, प्रेख्रषतांच्या मनात पुन्हा एकदा ख्रवजयाची आशा 

ख्रनमाणण झाली, तेव्हा येशूला त्यांच्यापासून स्वगाणत नेण्यात आल.े पण त्याच्या 

जाण्याने मानवी इख्रतहासात देवाच्या चमत्काररक हस्तक्षेपाचा तो शेवटचा भाग 

झाला आख्रण त्याने एक त्रयी पूणण केली: मंडळीची ख्रनर्मणती, जसे पौलाने इदिस 

२:१०-३:११ मध्ये स्पष्ट केले आहे. या वचनांमध्ये पख्रवत्र शािात मंडळीख्रवषयी 
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आढळत असलेले सवाणत व्यापक ख्रवधान आहे.  

२:११-१८ या वचनांमध्ये पौल आपल्याला मंडळीशी ओळख करून देतो. तो 

आपल्या परराष्ट्रीय वाचकांना आठवण करून देतो की, ते पूवी कोणत्याही वचन 

ददलेला तारणहार आख्रण मशीहाख्रवना आध्याख्रत्मक ख्रनराशेत जगत होते. देवाच्या 

ख्रनवडलेल्या लोकांचा भाग नसल्यामुळे त्यांना "माणुसकीची" ची जाणीव नव्हती. 

या पोकळीत देवाने चमत्काररकररत्या येशूला केवळ यहूद्यांसाठी नव्हे तर त्याच्या 

नावाने हाक मारणाऱया सवाांच ेतारण करण्यासाठी तारणाऱयाला पाठवून हस्तक्षेप 

केला होता. येशूने देवाच्या द्वारे पृर्थवीवरील कोणत्याही माणसाला ज े अपेख्रक्षत 

नव्हते ते केल:े त्याने यहूदी आख्रण परराष्ट्रीय या दोघांचा एकमेकांशी समेट केला 

आख्रण त्याद्वारे मंडळी तयार केली : “परंतु जे तुम्ही पूवी ‘दरू’ होता ते तुम्ही आता 

ख्रिस्त येशूच्या ठायी ख्रिस्ताच्या रिाच्या योगे ‘जवळचे’ झाला आहात. . . 

ह्यासाठी की, स्वत:च्या ठायी दोघांचा एक नवा मानव ख्रनमाणण करून त्याने शांती 

प्रस्थाख्रपत करावी" (इदिस. २:१३-१५). मंडळी ही ख्रिस्ताची नवीन ख्रनर्मणती 

आहे; ती त्याची आहे! पृर्थवीवरील कोणत्याही मानवी संघटनेला जे देवाचे आहे ते 

पररभाख्रषत ककंवा ख्रनयंख्रत्रत करण्याची परवानगी देता येत नाही ककंवा ददली जाऊ 

शकत नाही.  

वचनांमध्ये २:१९-२२ पौलाने या चमत्काररक सत्यावर देवाच्या नव्या 

ख्रनर्मणतीचे अख्रद्वतीय स्वरूप दाखवण्यासाठी ख्रनमाणण केले आहे: 

तर ह्यावरून तुम्ही आतापासून परके व उपरे नाहीत; पण पख्रवत्र जनांच्या 

बरोबरीचे नागररक व देवाच्या घरच े आहात; प्रेख्रषत व संदेष्ट े ह्या पायावर 

तुम्ही रचलेले आहात; स्वतः ख्रिस्त येशू मुख्य कोनख्रशला आहे; त्याच्यामध्ये 

सबंध इमारत जोडून रचली असता प्रभूच्या ठायी वाढत -वाढत पख्रवत्र मंददर 

होते; प्रभूच्या ठायी तुम्हीही आत्म्याच्या द्वारे देवाच्या वस्तीसाठी एकत्र रचले 

जात आहात. 

या चार वचनांमध्ये पौल देवाच्या हस्तकलेचे वणणन करण्यासाठी चार रूपकांमधून 

पुढे जातो : देवाच्या चमत्काररक हस्तक्षेपामुळे यहूदी आख्रण परराष्ट्रीयांना 

एकसारखे नवीन राष्ट्रत्व ख्रमळाले आहे ;  ते देवाचे लोक आहेत. त्याने त्यांना एक 

नवीन रि रेखा ददली आहे ,  येशूची रि रेखा ददली आहे आख्रण ते एक नवीन कुटंुब 

आहे. त्याने त्यांना एक नवीन इमारत बनवले आहे, खरं तर त्याहून अख्रधक म्हणजे 

एक मंददर जयात देव स्वतः राहतो. जुन्या कराराचे उपासना कें ि आख्रण 

दक्रयाकलाप देवाच्या नवीन पख्रवत्र स्थानात हस्तांतररत होतात आख्रण ते आहे 

ख्रिस्ताचे शरीर ,  मंडळी!  

त्याच्या लोकांमधील देवाच्या वास्तव्याचे स्वरूप अख्रद्वतीय आहे. देवाने 

आपल्या वचनात सेवा कायाणद्वारे व त्याच्या प्रेख्रषतांच्या व संदेष्ट्यांच्या लेखनातून 

प्रकटीकरण केल्यावर हे शरीर तयार झाले आहे. हे नवीन मंददर कसे ददसेल हे 
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ठरवणारा स्थापत्य नमुना स्वतः येशू आहे. ख्रिस्ताचे सवण लोक वैयख्रिकररत्या (१ 

कररंथ. ६:१९ पहा) आख्रण सामुदाख्रयकररत्या (इदिस पहा २:२०-२१) देवाचे 

ख्रनवासस्थान आहेत. या नवीन सामुदाख्रयक मंददरात देव प्रत्येक व्यिीला त्याला 

ख्रजथे तो ककंवा ती हवी आहे तेथे ठेवतो. प्रत्येक व्यिीमध्ये गुणात्मक ख्रवख्रशष्टता 

राखत असताना, देवाची पररपूणण रचना  प्रत्येक व्यिीला त्या व्यिीच्या रूपात 

ख्रवकख्रसत होण्याची सवाणत मोठी क्षमता प्रदान जी प्रत्येकात असावी अशी त्याची 

इच्छा आहे. त्यानंतर लोक ख्रिस्ताचा प्रकाश त्यांच्या शेजारच्या पररसरात आख्रण 

बाजारपेठेत आणू शकतात जेथे ते राहतात आख्रण काम करतात.  

जगभरात पख्रवत्र आत्मा ख्रिस्ताच्या शरीरात भर घालण्यासाठी व्यिी, कुटंुबे 

आख्रण स्थाख्रनक मंडळीच्या या बशंपणाचा वापर करतो. ख्रिस्ताच्या प्रत्येक 

लोकाद्वारे आत्म्याने जगलेल्या आख्रण बोलल्या जाणाऱया सुवातेचे हे सेवाकायण 

संपूणणपणे पूणण  होईल तेव्हा ख्रिस्त परत येईल (मत्तय पहा. २४:१४). 

ख्रिस्ताच्या लोकांना देवाचे मंददर तयार करण्यासाठी एकत्र केले जात असले, 

तरी प्रत्येक व्यिी अशी व्यिी आहे जी अनोख्या मागाांनी वाढत जाते आख्रण 

पररपक्व होत राहते. अशा प्रकारे ख्रिस्ताच्या प्रत्येक व्यिीची वाढती आध्याख्रत्मक 

प्रगल्भता आख्रण संपूणण पररपक्व शरीर देवाच्या सुवातेचा संदेश अशा प्रकारे सूख्रचत 

करतो की, आपल्या सभोवतालच्या जगातील प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण 

मुलाला देवाची सुवाताण ऐकण्याची, समजून घेण्याची आख्रण स्वीकारण्याची ककंवा 

नाकारण्याची संधी ख्रमळावी. ही वाढती आध्याख्रत्मक पररपक्वता म्हणजे मंडळीची 

होणारी संख्यात्मक वाढ. देवाने त्याच्या शरीराची रचना कशी केली; हा एक 

जनुकीय नमुना आहे जो त्याने मंडळीच्या कायणक्षमतेत ख्रवणला आहे. 

यामुळे साहख्रजकच पौलाच्या मंडळीबद्दलच्या शेवटच्या आख्रण सवाणत 

महत्त्वाच्या प्रकटीकरणाकडे नेले जाते: “मी जो सवण पख्रवत्र जनांतील लहानाहून 

लहान त्या माझ्यावर ही कृपा अशी झाली की, . . . ह्यासाठी की, जो 

युगाददकालाचा संकल्प त्याने ख्रिस्त येशू आपला प्रभू ह्याच्यामध्ये ख्रसद्धीस नेला 

आहे, त्याप्रमाणे देवाचे नानाख्रवध ज्ञान स्वगाणतील अख्रधपती व अख्रधकारी ह्यांना 

मंडळीच्या द्वारे आता कळावे" (इदिस. ३:८-११). अनेकदा देवाच्या या नवीन 

रचनेचा भव्य परंतु सोपा उद्देश अख्रतसंरख्रचत संस्थेत हरवला आहे जयाला आज 

बरेच लोक मंडळी म्हणतात. येथे पौलाच्या घोषणेवरून, आपल्याला पाच 

महत्त्वाच्या वास्तख्रवकता ददसून येतात.  

देवाचा सुरुवातीपासून एकच उद्देश आहे. पापापासून लोकांची सुटका करून 

त्याचे त्याच्याशी नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करणे आख्रण त्यांना त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व 

ख्रमळवून देण.े पौलाने देवाच्या उद्देशाच्या या एकवचनावर केवळ त्याच्या 

व्याकरणाच्या ख्रनवडीनेच नाही (देवाचा उद्देश अनेकवचनीपेक्षा एकवचनी असणे) 

तर भूतकाळात देवाच्या छुपया कायाणचा उल्लेख करून भर ददला आहे. हे अस्पष्ट 
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असल,े तरी आदाम आख्रण हव्वा यांनी पाप केल्यापासून ते संपूणण इख्रतहासात कायण 

करत असल्याचे ददसत आहे. या क्षणापूवी ज ेकाही झाले ते म्हणजे तयारी आख्रण 

त्यानंतरचे सवण हे  पूणणता आहे.  

पृर्थवीवर या वेळेसाठी देवाकड े एकच साधन आहे: मंडळी. देव शेजारच्या 

पररसरात, शहरात, राजयात आख्रण अगदी राष्ट्रांमध्ये ज ेकाही करणार आहे ते तो, 

ख्रिस्ताच्या प्रत्येक लोकांच्या माध्यमातून करणार आहे. शुभवतणमानाच्या कथेनुसार 

जीवन जगण्यापासून आख्रण ती सांगण्यापासून कोणालाही वगळता येत नाही. 

आता येशू देवाच्या उजव्या बाजूला बसला असल्याने तो आपल्या प्रत्येक 

अनुयायीच्या माध्यमातून त्याच्या कृपेची कहाणी सांगेल. या कामात कोणीही 

नगण्य नाही; कोणीही बुख्रद्धमान नाही. 

ख्रिस्तामध्ये देवाच्या कायाणच्या रहस्यमय कृपेला (इदिस ३:८ पहा) 

ख्रिस्ताच्या प्रत्येक लोकाद्वारे ख्रवख्रशष्ट, अख्रद्वतीय, संपूणण आख्रण अखेरीस सावणख्रत्रक 

अख्रभव्यिी आढळेल. ख्रवश्वासणाऱया लोकांची त्यांच्या कृपेची कहाणी सांगण्याची 

ही सेवा ख्रवशेष आहे कारण ख्रिस्ताच्या प्रत्येक व्यिीला ती ख्रमळाली आहे - दसुऱया 

शब्दांत, ख्रिस्ताच्या प्रत्येक अनुयायीला त्याची स्वतःची कहाणी इतरांना 

सांगण्यासाठी पाचारण केले जाते. हे अख्रद्वतीय आहे कारण प्रत्येकाला ती त्याच्या 

पद्धतीने ख्रमळाली आहे; प्रत्येक व्यिीची कहाणी इतरांसारखी नाही; 

प्रत्येकाख्रशवाय ती अपूणण आहे आख्रण त्या सवाांसह हे संपूणण कहाणी सांगते जी 

देवाला सांगायची आहे. अशा प्रकारे, हे संपूणण आहे कारण सवण वैयख्रिक कथा 

एखाद्या ददवशी संपूणण कथेत भर घालतील. हे शेवटी सावणख्रत्रक आहे कारण कृपेच्या 

सुवातेचा संपूणण जगाला प्रचार केला जाईल. 

प्रत्येक वंशातील, ख्रनरख्रनराळ्या भाषा बोलणारे व राष्ट्रातील लोक त्याद्वारे 

रूपांतररत होतील. देवाच्या कृपेचे हे ख्रवख्रशष्ट, अख्रद्वतीय, संपूणण आख्रण सावणख्रत्रक 

प्रदशणन म्हणजे काळाच्या पलीकडे न ददसणाऱया सामर्थयाणचे सावणकाख्रलक गूढ आहे. 

सैतानाला ते समजत नाही. सैतान आख्रण त्याच्या भुतांना पाप आख्रण बनंदा माख्रहत 

आहे, परंतु त्यांना कृपा समजू शकत नाही. गब्रीएल आख्रण इतर देवदतू मात्र 

ख्रिस्ताला देवाचा पुत्र म्हणून ओळखतात आख्रण ते हे जाणतात की ख्रिस्ताच्या 

लोकांमधील प्रत्येकजण, लाखो मंडळ्यांच्या संस्थेमध्ये, कृपेच्या रहस्याचे एक 

ख्रवख्रशष्ट आख्रण सावणख्रत्रक ख्रवधान आहे. 

पौलाचा हा दखृ्रष्टकोन आहे की देवाची चांगली योजना आणण्याचा प्रयत्न 

पापामुळे ख्रबघडला तो वाचवण्यासाठी क्षणभर गुडघ ेटेकण्याच्या प्रख्रतदक्रयेला प्रकट 

करत नाही.  

त्याऐवजी, हे देवाच्या सावणकाख्रलक गोष्टींच्या क्रमाशी तंतोतंत जुळते. 

ख्रिस्ताच्या प्रत्येक लोकाद्वारे कृपेचे गूढ केवळ परमेश्वरच मूतण रूपात प्रदर्शणत करत 
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नाही, तर तो अनंतकाळही ते कायण करत आहे. 

िाझे तनष्ट्कर्ण 
शेवटी मला देवाची योजना पाहता आली! ख्रिस्ताची मंडळी हे उपदेश ककंवा 

उपासना सेवेसाठी लोकांना गोळा करण्याचे एक भांडार नाही. लोकांना चांगल्या 

चाररत्र्य गुणाबद्दल ख्रशकवण देण्यासाठी कायणक्रम देणारा हा मूल्य क्लब नाही. 

चांगले ख्रमत्र आख्रण सहभागीता शोधण्याकररता हा आमच्यासाठी एक सामाख्रजक 

क्लब नाही. हे सवण मंडळीच्या कामाचे वैध पररणाम असू शकतात, परंतु ते 

मंडळीचा अंख्रतम उद्देश असू शकत नाहीत आख्रण असूही नयेत. ख्रिस्ताच्या 

मंडळीमधील प्रत्येक सदस्याने आपल्याला जया रठकाणासाठी देवाने पाचारण केले 

आहे त्या रठकाणी सुवाताण जगणे हा आपला उद्देश आहे. 

बरेच ख्रवश्वासणारे लोक मंडळीमधील देवाच्या रचनेच्या जरटलतेमुळे नव्हे तर 

त्याच्या साधेपणाने भारावून गेल ेआहेत. लोक मंडळीमध्ये संघटनात्मक रचनेची 

मागणी करतात कारण ते सुरख्रक्षतता शोधतात आख्रण नेतृत्व त्याचे पालन करते 

कारण त्यांना महत्त्व हवे असते. ख्रिस्ताच्या शरीराला संरचनेची गरज असते आख्रण 

सुरख्रक्षतता आख्रण महत्त्व हे काही पाप नाही. परंतु जेव्हा संरचनेमुळे संस्था ख्रनमाणण 

होते आख्रण जेव्हा लोक सुवातेसह जगाच्या हेतूपूणण संबंधांपेक्षा सुरख्रक्षततेची ख्रनवड 

करतात आख्रण पुढारी ख्रिस्ताच्या लोकांच्या मापक सामर्थयाणपेक्षा संस्थात्मक महत्त्व 

ख्रनवडतात, तेव्हा मंडळी पापाला बळी पडते. जेव्हा पुढारीपणातील लोक हे घडू 

देतात, तेव्हा ते पख्रवत्र आत्म्याव्यख्रतररि सवाणत महत्त्वाचे साधन वगळतात, जे 

देवाने आपल्याला जगाला जोडण्यासाठी ददले आहे : त्याचे लोक. 

माझ्या सवण शोधांनी मला चार ख्रनष्कषाणपयांत नेले जयामुळे आपण ख्रिस्ताच्या 

सवण लोकांना एकत्र आणू शकतो, नवीन मंडळ्या रोपण करू शकतो आख्रण 

कोणत्याही शेजारच्या पररसरातील, शहरातील, प्रदेशातील ककंवा अगदी राष्ट्रातील 

प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला येशूमध्ये देवाच्या कृपेचा प्रस्ताव 

ऐकण्याची, समजून घेण्याची आख्रण प्रख्रतसाद देण्याची संधी ख्रमळेल याची हमी देऊ 

शकतो. 

पख्रहली गोष्ट म्हणजे, जगात देव ज ेकाही करणार आहे, ते तो ख्रिस्ताच्या सवण 

लोकांच्या द्वारे करणार आहे. 

दसुरे म्हणजे, ख्रिस्ताच्या सवण लोकांच्या द्वारे देव जगात ज ेकाही करणार आहे, 

ते तो नेतृत्वाच्या द्वारे करणार आहे जयामुळे ख्रिस्ताच्या लोकांना सक्षम करण े हे 

उच्च प्राधान्य असणार आहे. 

ख्रतसरे म्हणजे, ख्रिस्ताच्या सवण लोकांच्या द्वारे देव जगात ज े काही करणार 
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आहे, ते तो प्रामुख्याने ख्रवकें दित नेतृत्व रचनेद्वारे करणार आहे. 

चौथे म्हणजे, देव जगात ज ेकाही करणार आहे, ते तो स्थाख्रनक मंडळीच्या द्वारे 

थेट त्या स्थाख्रनक मंडळी द्वारे करणार आहे ख्रजला जाण्यासाठी, पाठवण्यासाठी , 

सहभागी होण्यासाठी, सहकायण करण्यासाठी आख्रण शुभवतणमान व त्याच्या 

ख्रवस्तारासाठी जबाबदार धरले जाणार आहे. 

जबाबदारीचे वितणळ ियार करर् े
माझ्या शोधाने मला मंडळीबद्दल आणखी एका ख्रनष्कषाणपयांत नेल े आख्रण 

नेतृत्वाने त्याला त्याच्या दैवी उद्देशात सामील केल:े ते ख्रिस्ताच्या लोकांना सक्षम 

ककंवा मजबूत करत असता नेतृत्वाच्या बाबतीत वैयख्रिक िसवणुकीची शक्यता 

ख्रनमाणण होते.  

पाख्रश्चमात्य मंडळीच े मंडळीख्रवषयीचे ईश्वरख्रवज्ञान आपल्या ददवसात इतके 

कमकुवत आख्रण अपूणण आहे की एखाद्या इमारतीत ककंवा कायणक्रमात जे चालते ते 

ख्रिस्ताच्या लोकांशी आख्रण जगातील लोकांशी त्यांच्या पररणामकारकतेचे वैध 

मोजमाप आहे यावर ख्रवश्वास ठेवण्यास पुढार यांनाही भाग पाडले जाते.   

 हा भ्रम लोकांवर आख्रण पुढाऱयांवर एकसारखाच जाद ूकरतो, जयामुळे आपण 

प्रामाख्रणकपणे ख्रवश्वास ठेवतो की जर आपल्या मंडळीमध्ये लोकांची भर घातली 

जात असेल ककंवा आपले लोक समाधानी असतील ककंवा आपली मंडळी आत्म्याने 

भरलेली असेल, तर ख्रिस्ताची मंडळी म्हणून आपण आपला उद्देश साध्य करत 

आहोत. 

 प्रत्यक्षात आज पाख्रश्चमात्य देशांमध्ये पाख्रहल्याप्रमाणे लोक देवाशी असलेली 

सवण जवळीकता गमावत आहेत. आम्ही असे कारण देतो की आपल्या शहरांमध्ये 

मोठ्या प्रमाणात मंडळीची संख्या कमी होत असली, तरी आपली स्वतःची मंडळी 

ककंवा लोक वाढत असले तरी आपण ठीक असल े पाख्रहजे. खरंच, आपण ठीक 

आहोत असा ख्रवचार करण्यापेक्षा, आपली मंडळी इतरांसाठी अनुकरण 

करण्यासाठी एक नमूना आहे असा ख्रवश्वास ठेवण्यास आपली िसवणूक होत आहे.  

मंडळीबद्दल असलेला पख्रवत्र शािाचा ख्रवश्वास मला प्राप्त झाला, तेव्हा मला 

त्या ख्रवश्वासांचा धोरणात्मक वापर ख्रवकख्रसत करावा लागला, ते यासाठी की 

देवाचा उद्देश आपल्यामध्ये साध्य होत असे मानून स्वत:ला िसवू नये कारण 

प्रत्यक्षात आपली वाढ कळप आख्रण वखार (गोदाम) या मानख्रसकतेपलीकडे काहीही 

असू शकत नाही. मी या धोरणात्मक लागूकरणाला "जबाबदारीचे वतुणळ" म्हणू 

लागलो.  

जबाबदारीचे वतुणळ तयार करणे म्हणजे पख्रवत्र आत्म्याला आपल्या स्थाख्रनक 
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मंडळींना आपल्या सभोवतालचे भौगोख्रलक क्षेत्र देण्यास सांगणे जयात आपण 

आपली सवण संसाधने सक्षम आख्रण एकख्रत्रत करू शकतो आख्रण हमी देऊ शकतो की 

ख्रवख्रशष्ट कालमयाणदेत प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला येशूला तारणहार 

म्हणून ऐकण्याची, समजून घेण्याची आख्रण स्वीकारण्याची ककंवा नाकारण्याची 

संधी ख्रमळू शकते. 

 ख्रिस्तावर ख्रवश्वास ठेवणाऱयांना स्थाख्रनक मंडळीच्या जीवनात समाख्रवष्ट करणे 

आवश्यक आहे जे त्यांना स्वत:च ेयाजकीयपण करण्यास सक्षम करते (पहा. १ पेत्र 

२:९) आख्रण अशा प्रकारे स्वगीय ख्रपत्याशी जवळीक वाढते, त्यांना सक्षम करते 

आख्रण देवाच्या आत्म्याने त्यांना ददलेल्या सवण नातेसंबंधांमध्ये त्यांच्या कृपेच्या 

अनोख्या गोष्टी सांगण्यासाठी त्यांना जबाबदार धरते आख्रण त्यांना त्यांची 

आध्याख्रत्मक कृपादाने ओळखण्यासाठी आख्रण मंडळीमध्ये आख्रण सवाणत महत्त्वाचे 

म्हणजे जगात, ख्रजथे ते आपला बहुतेक वेळ घालवतात तेथे त्यांचा वापर 

करण्यासाठी एक वातावरण प्रदान करते.  

जबाबदारीचे वतुणळ असणे हे मला वारशाने ख्रमळालेल्या मंडळीच्या 

ईश्वरख्रवज्ञानाच्या थेट ख्रवरुद्ध आहे. मी जयाला "आतून बाहेर ख्रवचारसरणी" म्हणतो 

त्यावरून माझ्या सुरुवातीच्या ख्रवचारसरणीने आपल्या मंडळीची पररणामकारकता 

मोजली – मग आपण वाढत असो ककंवा नसो. मी आमच्या मंडळीचा मापदंड 

म्हणून वापर केला आख्रण कधीकधी समाधानी, सुरख्रक्षत आख्रण अगदी आत्मसंतुष्ट 

झालो. आमचे लोक कोठून आले होते आख्रण मंडळीच्या बाहेर त्यांच्या 

नातेसंबंधावर ख्रवश्वास ठेवून ते काय करत होते हे दयु्यम होते. 

याउलट, बाहेरच्या ख्रवचारसरणीमुळे मी मंडळीच्या सुवातेच्या उद्देशाने, 

आपण जया संपूणण समुदायात राहतो त्या संपूणण समुदायाच्या वास्तख्रवकतेच्या 

दरम्यान आख्रण त्याच समुदायातील ख्रिस्ताच्या व्यापक शरीराच्या सहकायाणने 

आपल्या मंडळीच े मूल्यमापन करण्यास भाग केल.े मुख्य प्रश्न असा झाला की, 

आपण जया समाजात राहतो त्या समुदायाला आपण सुवाताण योग्य प्रमाणात देत 

आहोत का? आख्रण हा एक प्रश्न आहे जयाचे मोजमाप करणे सोपे आहे. 

 मग, आपल्यासमोर एकच प्रश्न उरला आहे आख्रण तो हा आहे की,  मंडळीमध्ये 

उपख्रस्थत राहणारे आख्रण त्यांच्या ख्रवश्वासाबद्दल काहीही न करणारे दकती टके्क लोक 

आहेत आख्रण या उत्तराबद्दल  आपण समाधानी असणार आहोत का? या प्रश्नाचे 

उत्तर हे ख्रनधाणररत करेल की, आपल्या मंडळीतील लोक त्यांचा उद्देश काय मानतात 

आख्रण आपण जया जगात राहतो त्या जगाशी आपण जोडले जाऊ शकतो का.  
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३  

मडंळीन ेआपल ेयश कस ेमोजाव?े 

सुरुवातीला देवाने आपल्या प्रख्रतमेत िी-पुरुषाला ख्रनमाणण केले. ख्रवश्वातील 

कोणतीही गोष्ट मानवी ख्रनर्मणतीची अनोखी रचना धारण करत नाही; प्राणी नाही, 

नैसर्गणक जग नाही, देवदतूही नाहीत. देवाने आदाम आख्रण हव्वेला आख्रण त्यांच्या 

संततीला ख्रवश्वातील इतर सवण गोष्टींपेक्षा वेगळे असे ख्रनमाणण केले ते दोन धाडसी 

कारणांसाठी: त्याच्याशी संबंध जोडण्यासाठी आख्रण त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व 

करण्यासाठी.  

नातेसंबंधाचा आख्रण प्रख्रतख्रनख्रधत्वाचा हा संदेश पख्रवत्र शािाच्या पानांवर 

आढळतो. ख्रनयमशाि देताना मोशेने नातेसंबंधाबद्दल ख्रलख्रहले: “हे इस्राएला, श्रवण 

कर; आपला देव परमेश्वर हा अनन्य परमेश्वर आहे; तू आपला देव परमेश्वर 

ह्याच्यावर पूणण मनाने, पूणण ख्रजवाने व पूणण शिीने प्रीती कर” (अनुवाद ६:४-५), 

आख्रण जगातील देवाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यासंबंधी ख्रलख्रहले: “तू आपल्या 

शेजाऱयावर स्वतःसारखी प्रीती कर” (लेवीय १९:१८). 

येशूला प्रश्न ख्रवचारल्यावर त्याने हेच सांख्रगतले : 

“गुरूजी, ख्रनयमशािातील कोणती आज्ञा मोठी आहे?” येशू त्याला म्हणाला, 

“‘तू आपला देव परमेश्वर ह्याच्यावर पूणण अंतःकरणाने, पूणण ख्रजवाने व पूणण 

मनाने प्रीती कर.’ हीच मोठी व पख्रहली आज्ञा आहे. ख्रहच्यासारखी दसुरी ही 

आहे की, ‘तू आपल्या शेजाऱयावर स्वतःसारखी प्रीती कर.’ ह्या दोन आज्ञांवर 

सवण ख्रनयमशाि व संदेष्ट्यांचे गं्रथ अवलंबून आहेत.” (मत्तय २२:३६–४०) 

प्रेख्रषत पौलाने २ कररंथ. ५: १७-२० मध्ये या संदेशाची पुनरावृत्ती केली : “म्हणून 

जर कोणी ख्रिस्ताच्या ठायी असेल (नातेसंबंध) तर तो नवी उत्पत्ती आहे; जुने ते 

होऊन गेल;े पाहा, ते नवे झाल े आहे. . . आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने वदकली 

(प्रख्रतख्रनख्रधत्व) करतो; देवाबरोबर समेट केलेले असे तुम्ही व्हा, अशी आम्ही 

ख्रिस्ताच्या वतीने ख्रवनंती करतो.” 
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मंडळीचे प्राथख्रमक आख्रण सवाणत महत्त्वाचे काम म्हणजे लोक देव 

ख्रपत्याबरोबरच्या नात्यात वाढत आहेत की नाही हे पाहण ेआहे. जेव्हा मंडळी हे 

घडत आहे की नाही हे ख्रवचारण्यात अपयशी ठरते तेव्हा मग ते करणे दकतीही 

अस्वस्थ ककंवा कठीण असले तरी ती मंडळी ख्रतच्या प्राथख्रमक कायाणत अपयशी 

ठरते. जेव्हा मंडळी देवाच्या उद्देशाचा प्रभावी पाठपुरावा ख्रनयख्रमतपणे मोजण्यात 

अपयशी ठरते आख्रण ती ज ेकरत आहे ते प्रत्यक्षात त्या उद्देशाशी संलग्न नसेल आख्रण 

सहकायण करत नसले  तर ती ख्रतच्या  प्राथख्रमक कायाणत अपयशी ठरते. 

मंडळीच े दसुरे काम म्हणजे ख्रवश्वासणाऱया लोकांना देवाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व 

करण्यास बळकट आख्रण सक्षम करणे. त्या प्रख्रतख्रनख्रधत्वाने लोकांच्या जीवनाचे सार 

व्यि केले पाख्रहजे. हे देवाशी असलेल्या त्यांच्या नातेसंबंधातून उद्भवते, 

त्यांच्यातील पख्रवत्र आत्म्याच्या वास्तव्यातून ख्रवकख्रसत होते, त्यांनी घेतलेल्या 

ख्रनणणयांमध्ये सहमती शोधते आख्रण त्यांच्या सभोवतालच्या जगातील लोकांशी 

असलेल्या नातेसंबंधांमध्ये ते बाहेर पडते. 

मंडळी प्रभावीपणे लोकांना देवाशी नातेसंबंध जोडण्यास आख्रण त्याचे 

प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यास सक्षम बनवत आहे की नाही याचे मोजमाप कसे करता 

येईल? 

मी जयाला "आरंख्रभक मूल्ये" म्हणतो त्यातील दकमान पाच पररपक्व 

ख्रवश्वासणाऱयाच्या जीवनात पख्रवत्र शाि प्रकट करते. पख्रहले मूल्य 

नातेसंबंधाख्रवषयी सांगते ; शेवटचे चार प्रख्रतख्रनख्रधत्वाला संबोख्रधत करतात. ही 

आरंख्रभक मूल्ये महत्त्वपूणण आख्रण बदल न करता येणारी आहेत. खरं तर, जर मंडळी 

म्हणून एकत्र जमलेले लोक त्यांच्या दैनंददन जीवनात या मूल्यांची जोपासना 

करण्यासाठी अगदी लहान पावले उचलत नसतील तर त्यांच्याकडे कदाख्रचत मंडळी 

नसेल.  

 ककंबहुना मंडळी म्हणून एकत्र जमलेले लोक आपल्या दैनंददन जीवनात या 

मूल्यांच्या संगोपनासाठी लहान बाळाप्रमाणे पावलेही उचलत नसतील, कदाख्रचत 

प्रत्यक्षात त्यांना मंडळीही नसेल. जर लोक चांगल्या प्रचारासाठी, चांगल्या 

उपासनेसाठी, चांगल्या कायणक्रमांसाठी ककंवा चांगल्या इमारतींसाठी मंडळीत येत 

असतील परंतु देवाच्या सवण वचनाच्या पलीकडे असलेल्या मूल्यांमध्ये संबंख्रधत 

आख्रण मापक वाढ पुरावा देत नसतील, तर त्यांच्याकडे मंडळी नाही 

या पाच बदल न करता येणाऱया प्रारंख्रभक मूल्यांच्या चौकटीत मंडळीच्या 

"यशाचे" मोजमाप केल्याने हे ख्रनख्रश्चत होईल की आपल्याकडे केवळ धार्मणक 

मेळावा ककंवा प्रत्यक्षात मंडळी आहे की नाही. ही पाच मूल्ये मंडळी ख्रिस्ताच्या 

लोकांना जगण्यासाठी खरोखरच सक्षम बनवत आहेत की नाही ककंवा आज 

प्रचख्रलत असलेल्या “या आख्रण पहा” हा नमूना पुन्हा बहाल करीत आहेत का याचे 
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मोजमाप  करण्याचे काम करतात. त्यांच ेपररक्षण करूया. 

आरंतभक िलू्य १: देवाशी जवळीक तनिार् करर् े
पख्रवत्र शािाचे पख्रहले बोलावणे आख्रण अशा प्रकारे सवाणत महत्त्वाचे आरंख्रभक 

मूल्य म्हणजे देवाशी संबंध ख्रवकख्रसत करणे. केवळ कोणत्याही प्रकारचे नातेसंबंध 

नव्हे तर जवळचे, ख्रजव्हाळ्याचे नाते. देवाशी नातेसंबंध न ठेवता आपण आपल्या 

सभोवतालच्या जगातील लोकांसमोर त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व कधीच करू शकत नाही. 

जेव्हा मंडळी ख्रवजयी होते आख्रण लोकांनी देवाशी जवळीक साधावी अशी अपेक्षा 

करते, तेव्हा ती आपले काम करत आहे. 

आपल्याला देवाशी घख्रनष्ठ नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करण्यासाठी पाचारण केले गेले 

आहे : 

मी धीर धरून परमेश्वराची वाट पाख्रहली तेव्हा त्याने माझ्याकडे वळून माझा 

धावा ऐकला. नाशाच्या खाचेतून, दलदलीच्या ख्रचखलातून त्याने मला वर 

काढले, माझे पाय खडकावर ठेवले आख्रण माझी पावले ख्रस्थर केली. त्याने 

माझ्या मुखात नवे गीत, आमच्या देवाचे स्तोत्र घातले; हे पाहून पुष्कळ लोक 

भय धरतील व परमेश्वरावर भाव ठेवतील (स्तोत्र. ४०:१-३) 

स्तोत्रकत्याणचे हे आमंत्रण आपल्याला आपल्या देवख्रपत्याशी सखोल 

नातेसंबंधात प्रवेश करण्याचे आव्हान देते. परंतु आपल्या सभोवतालचे जग 

अनेकदा देवाशी ख्रजव्हाळ्याचे संबंध ठेवू इख्रच्छणाऱयांच्या मनावर आख्रण हृदयावर 

वेदनाशामक म्हणून काम करते. कदाख्रचत आजची संस्कृती आधीच्या संस्कृतींपेक्षा 

अख्रधक पापी असेल, कदाख्रचत माध्यमांच्या प्रसारामुळे, पण मला असे वाटते की 

पूवीपेक्षा जास्त ख्रवश्वासणारे लोक देवाशी नातेसंबंधांच्या संकटांचा सामना करत 

आहेत.  

यातील काही लोक नामधारी ख्रिस्ती आहेत. हे ते लोक आहेत जयांना एक 

ददवस येशू म्हणेल, “मला तुमची कधीच ओळख नव्हती” (मत्तय ७:२३). ते ख्रिस्ती 

धमाणच्या रूपांचा अभ्यास करतात परंतु येशूने वचन ददलेले कोणतेही पररवतणन 

ककंवा सामर्थयण दशणख्रवत नाहीत. या व्यिी मंडळीच्या जीवनात एक धोका ख्रनमाणण 

करतात - त्यात राहून. एकेकाळी आपण त्यांना िि उदारमतवादी मंडळीमध्ये 

पाख्रहले असेल, हल्ली ते अनेक सुवाताण प्रसारक मंडळीत देखील भरतात.  

इतर लोकांना देवाशी सखोल संबंध हवे आहेत परंतु ते व्यस्त आहेत. हे असे 

लोक आहेत जयांना संस्कृतीचा सवाणत जास्त त्रास सहन करावा लागतो, 

भौख्रतकवाद, जख्रगक प्रभाव, जगाची काळजी यात ते अडकतात. त्यांचे प्रख्रतिळ हे 

शािवचनांच्या सत्यतेसह कोरडेपणाची वाढती भावना आहे जी ते अजूनही धारण 
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करतात.  बऱयाच मंडळीच्या कायणक्रमांनी देऊ केलेल्या ख्रिस्ती धमाणच्या 

प्रकारांपेक्षा त्यांना अख्रधक काही अनुभवायचे असेल तर त्यांच्या जीवनाची 

वास्तख्रवकता तपासली जाते. 

उवणररत ख्रवश्वासणाऱया लोकांसाठी देवाकररता स्वतःचा त्याग करण्याचे 

आवाहन हे एक आशादायक आमंत्रण आहे. जेव्हा त्यांना देवाबरोबर असलेले क्षण 

आठवतात, तेव्हा त्यांना प्रोत्साहन, आव्हान आख्रण अगदी उबदारपणाने केलेल्या 

सुधारणा देखील आठवतात. त्या क्षणांमध्ये त्यांना हे समजते की देव पूणणपणे 

ख्रवश्वासाहण आहे आख्रण त्याच्यासाठी स्वतःचा त्याग करण्यात कोणताही धोका 

नाही. 

परंतु या समर्पणत ख्रिस्त अनुयायींनी हा त्याग अख्रधक दढृ करण्यासाठी 

आवश्यक वेळ आख्रण ख्रशस्त सतत रटकवून ठेवली पाख्रहजे. देवाशी नाते सदढृ करणे 

हे सहजच घडून येत नाही; त्यावर काम केल े पाख्रहजे. येशूशी संबंध ख्रनमाणण 

करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ख्रिस्ती कायणक्रमांचा कायदेशीरपणा आख्रण 

आवश्यक असलेल्या ख्रशस्तीत स्पष्ट िरक करण्यासाठी मी “त्या रठकाणी काम 

करणे” असे नाही तर "च्यावर काम करणे" असे म्हणतो.  

देवाशी घख्रनष्टता ख्रनमाणण करण्याची सुरुवात कोठे होते? २ कररंथ. ५:२० मध्ये 

पौलाने आपल्याला असे म्हटले : “देवाबरोबर समेट केलेले असे तुम्ही व्हा, अशी 

आम्ही ख्रिस्ताच्या वतीने ख्रवनंती करतो.” देवाशी घख्रनष्टता ही त्याच्या पुत्राच्या 

द्वारे त्याच्याशी समेट घडवून आणला पाख्रहजे या मान्यतेसह सुरू होते. 

पुन्हा हा संदेश सवण शािवचनांच्या पलीकड े जातो. सृष्टीच्या ख्रनर्मणतीच्या 

कथेत उत्पख्रत्त १ मध्ये हा अंतभूणत आहे : मनुष्य देवाशी संबंध जोडून ठेवण्यासाठी 

जन्माला आला होता, परंतु पापाने त्याला परमेश्वरापासून दरू केले; पण, आता 

येशूमध्ये आपण त्याच्याशी नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करू शकतो. हा येशूचाही संदेश 

आहे. मत्तय २०:२०-२८ आख्रण योहान १७ मध्ये आपण हे स्पष्टपणे पाहतो. जुन्या 

करारातील सवाणत महत्त्वाची आज्ञा म्हणजे आपल्या संपूणण हृदयाने, मनाने आख्रण 

आत्म्याने आपल्या देवावर प्रेम करणे आख्रण त्यासाठीच येशू पृर्थवीवर आला : 

जेणेकरून आपण ख्रपता आख्रण पुत्र जयाला देवाने पाठवले त्याला ओळखू शकू 

(योहान १७:३ पहा). ख्रिस्ती धमण या पायाने सुरू होतो आख्रण संपतो ककंवा 

याख्रवना त्याला ख्रिस्ती धमण म्हणता येणार नाही. मंडळीने हा कायाणचा पख्रहला क्रम 

बनवला पाख्रहजे नाहीतर मंडळी लोकांचा वेळ वाया घालवत आहे. 

समेट आपल्याला देवाशी नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करण्याकडे नेत असला तरी 

त्यानंतर आपल्याला एक समस्या उद्भवते : आपण देवाशी असलेल्या नात्यात पाप 

आणतो. होय, येशूचे मरण, पुरले जाणे आख्रण पुनरुत्थान यात आपण आपल्या 

पापावर ख्रवजयी होतो, पण जोपयांत आपण मरत नाही आख्रण स्वगाणत जात नाही, 

तोपयांत देवाने आपल्याला ख्रनमाणण केल े तेव्हा त्याने आपल्यासाठी आखलेल्या 
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नातेसंबंधाख्रवरुद्ध आपल्या पापीपणाचे अवशेष संघषण करत राहतात. आपण ईष्याण, 

चहाडी, बनंदा आख्रण इतर प्रलोभनांशी लढा देत असताना आपल्या दैनंददन 

जीवनावर पाप पररणाम करते. यामुळे लोकांशी, अगदी आपल्या कुटंुबातील 

लोकांशी असलेल्या नातेसंबंधांनाही हानी पोहचली जाते. यापैकी काही पापे 

आपल्या आयुष्यात ख्रजतकी जास्त काळ रटकून राहतील ख्रततके अख्रधक डाग ते 

ख्रनमाणण करतील. परंतु भूतकाळाच्या नुकसानीपासून बरे होण्याबरोबरच आज 

आपल्याला त्यावर मात करण्यासाठी आवश्यक असलेला उपाय देवाकडे आहे. 

कोणत्याही नात्याप्रमाणे, देवाशी आपले नाते रटकवून ठेवण्यासाठी आख्रण ते 

बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेली ख्रशस्ती हवी असते. आपण अशी इच्छा 

करू शकतो की, तारणाच्या क्षणी मात करण्याचे सामर्थयण आपले तात्काख्रलक मानक 

बनते आख्रण भूतकाळात झालेली सवण हानी दरू होते. पण देवाने असे अख्रभवचन 

ददलेले नाही. मला शािवचनात नात्याशी संबंधीत दकमान चार अत्यावश्यक 

ख्रशस्त आढळल्या आहेत जया देवाशी सखोल घख्रनष्टता साधण्यासाठी आपली इच्छा 

बळकट करतील. 

पख्रहली ख्रशस्त बाकीच्या सवाांसाठी मंच तयार करते आख्रण देवाला आपल्या 

जीवनात आणू इख्रच्छत असलेल्या उपचारांचा (आरोग्याचा) ती पाया आहे : 

देवाच्या वचनात घालवलेला वेळ. देवाचा शब्द इतर कोणत्याही ख्रलख्रखत 

शब्दापेक्षा वेगळे आहे: “कारण देवाचे वचन सजीव, सदक्रय, कोणत्याही दधुारी 

तलवारीपेक्षा तीक्ष्ण असून, जीव व आत्मा, सांधे व मज्जा ह्यांना भेदनू आरपार 

जाणारे आख्रण मनातील ख्रवचार व हेतू ह्यांचे परीक्षक असे आहे” (इब्री. ४:१२). 

देवाचे वचन ख्रजवंत आहे कारण ते ईश्वरप्रेररत आहे. अशा प्रकारे जे वचन 

वाचतात त्यांच्या जीवनात ते नेहमी सदक्रय असतात. देवाच्या वचनाचे साधे 

वाचन वाचकाच्या हृदयात आख्रण मनात सदक्रय बीज पेरते. अख्रवश्वासणाऱया 

व्यिीला ही गोष्ट ख्रवश्वास, पश्चात्ताप आख्रण तारणाकडे घेऊन जाऊ शकते, 

बऱयाचदा कोणत्याही गोष्टीकडून ककंवा इतर कोणाकडूनही कमीत कमी माख्रहती 

पुरवल्याने देखील हे घडून येऊ शकते. आपल्यापैकी जयांचा देवाशी आधीच समेट 

झाला आहे परंतु त्याच्याशी आपले नाते ख्रनमाणण करण्याची गरज आहे तेव्हा देखील 

हीच पुनर्नणर्मणतीची कायणपद्धती घडून येते. आपल्या ख्रनयख्रमत वाचनाने आख्रण 

अभ्यासाने आपल्यात ख्रनयख्रमतपणे वचनाची जी पेरणी केली जाते त्यामुळे आपले 

स्वतःचे खरे रूप प्रकट होते हे इब्री लोकांस पत्राच्या लेखकाने  स्पष्ट केल ेआहे. देव 

आपल्याला पाहतो त्याप्रमाणे त्याचे वचन -जीव व आत्मा, सांधे व मज्जा ह्यांना 

भेदनू – आपल्याला आरपार पाहते.  

 बऱयाच जणांसाठी हे दशृ्य भीतीने भरलेले आहे. देवाच्या भेदक डोळ्यासमोर 

उघड होणे, स्वत:च े स्पष्ट ख्रचत्र ददसणे, हे आपल्याला हाताळण्यासाठी अख्रधक  
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आहे, म्हणून आपण लपतो. आपण अनेकदा चांगल्या गोष्टींमध्ये लपून बसतो जसे 

की मंडळीमध्ये जाणे. आपण स्वत: नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करण्यापेक्षा दसुऱया 

कोणालातरी नातेसंबंधांबद्दल गीत गाताना ककंवा प्रचार करण्यात पाहण्यात 

अख्रधक आरामदायक आहोत. आपल्याला भीती वाटते की, देवासह इतर 

कोणावरही आपल्याबद्दल इतक्या सखोल ज्ञानासह ख्रवश्वास ठेवता येणार नाही 

ककंवा आपण वचनात ज े पाहतो ते आपल्याला आवडणार नाही. म्हणून आपण 

लपतो, लाजतो.  

पण लपवल्याने आपल्या वेदनांना बळकटी ख्रमळते, आपले व्रण कठीण होतात 

आख्रण सवाणत वाईट बाब म्हणजे आपण बरे होण्यापासून दरू राहतो. या जगात 

इतर काहीही आपल्या देवाप्रमाणे त्याच्या वचनाद्वारे बरे करू शकत नाही. 

काहीही नाही! हे इब्री लोकांस पत्रात ददलेले अख्रभवचन आहे. आपल्याला जे 

माख्रहत असणे आवश्यक आहे ते येथ ेआहे: 

देवाच्या वचनाच ेख्रनयख्रमत वाचन करणाच्या आज्ञाधारकतेच्या वृत्तीने समपणण 

करण्याद्वारे आपल्या उणीवा उघड होतात तेव्हा आपला महायाजक येशू, 

आपल्याला धार्मणकतेच्या विाने आच्छाददतो. त्याची विे पररधान केली 

असताना, आपल्या उख्रणवा उघड होतात पण त्याचा ख्रनषेध केला जात नाही. येशूने 

आपल्यासाठी सवण बनंदा स्वतःवर घेतल्या आहेत. 

म्हणून देवाच्या वचनाच े ख्रनयख्रमत वाचन करण्यासाठी आपल्याला आमंख्रत्रत 

केले जाते कारण आपण स्वतः देवाच्या उपख्रस्थख्रतत असतो. त्या उपख्रस्थख्रतत 

आपल्याला जे हवे आहे ते आपल्याला ख्रमळते: येशूमध्ये आपल्याला असलेल्या 

क्षमेची आठवण म्हणून दया आख्रण आपल्या जीवनाला लागू केलेली उपचार शख्रि 

म्हणजे कृपा आपल्याला प्राप्त होते.  

ही प्रदक्रया केवळ एकदाच घडण्यासाठी नाही. ते कसे असू शकते? जर देवाने 

कोणत्याही एका क्षणी आपल्या जीवनातील सवण डागांना उघड केले, तर आपण ते 

खरोखर हाताळू शकतो का? देवाच्या वचनात आपण देवाशी सुसंगत संबंधात्मक 

ख्रशस्त लावली पाख्रहजे. देव अनेकदा आपल्याला प्रोत्साहन आख्रण आनंद देईल, परंतु 

त्याला अख्रधक चांगले माख्रहत असल्याने आपण कोण आहोत आख्रण आपल्याला 

अजूनही बरे करण्याची गरज आहे याबद्दल तो आपल्याला उघड करेल. 

देवाशी नातेसंबंध असणे ही ख्रजवंत गोष्ट आहे. देवाच्या वचनाचे वाचन केल्याने 

आपल्याला  असे  ज्ञान  प्राप्त  जयामुळे  अपान परमेश्वराशी असलेल्या आपल्या 

नात्याकडे वेळोवेळी दलुणक्ष करू शकत नाही. जेव्हा आपण देवाशी असलेल्या 

नात्याची ही सवाणत मूलभूत ख्रशस्त जोपासण्यात अपयशी ठरतो तेव्हा आपण पतन 

पावतो. हे सत्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु ते नातेसंबंधाची जागा घेऊ शकत 

नाही. ख्रशवाय, केवळ सत्य देवाने आपल्याला देऊ केलेले चैतन्य गमावण्यापासून 
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रोखणार नाही, आपल्याला आवश्यक असलेल्या उपचारांबद्दल काहीही बोलण्याची 

आवश्यकता नाही. 

या गोष्टी आपल्या स्वगीय ख्रपत्याशी घख्रनष्ठ नातेसंबंधात जोपासल्या पाख्रहजेत. 

दसुरी संबंधात्मक ख्रशस्त म्हणजे शांतता. ख्रनगणम १४:१४ मध्ये मोशेने 

इस्राएलच्या मुलांना आठवण करून ददली, “परमेश्वर तुमच्यासाठी लढेल; तुम्ही 

शांत राहा.” स्तोत्र ३७:७ मध्ये स्तोत्रकताण आपल्याला आठवण करून देतो, “हे 

देवा, तुझे वात्सल्य दकती अमोल आहे! मानवजाती तुझ्या पंखांच्या छायेचा आश्रय 

करते!” आख्रण स्तोत्र ४६:१० मध्ये आम्हाला पुन्हा एकदा सांख्रगतले जाते, “शांत 

व्हा आख्रण लक्षात ठेवा की मीच देव आहे.” 

आपल्या गोंगाटमय जगात आपल्याला अनेकदा असे वाटते की शांत रठकाणे 

अख्रस्तत्वात नाहीत. पण आपण शांततेची ख्रनवड केल्यास सवण बाजूंनी आपल्यासाठी 

शांतता उपलब्ध आहे. मला हे समजले आहे की, व्यस्त ख्रवमानतळावरही मला 

शांतता ख्रमळू शकते. मला एखाद्या मागाणने चालावे लागेल ककंवा मागाणबाहेर बसावे 

लागेल, पण जर मला शांतता हवी असेल तर मला ती नक्की सापडेल. 

शांतता ही एक ख्रनवड आहे. याचा अथण आपले लक्ष वेधून घेणाऱया 

सभोवतालच्या जगाचा आवाज बंद करण्याची ख्रनवड करणे होय. टीव्ही, रेख्रडओ, 

चांगली पुस्तके आख्रण लोकांसाठी काही वेळा असतात. परंतु जेव्हा आपण शांततेची 

ख्रनवड आख्रण सराव करण्यास ख्रशकतो तेव्हाच सखोल ख्रवचार आख्रण प्रख्रतबबंब 

ख्रवकख्रसत होऊ शकते. 

शांततेत आपल्याला नवीन आनंद सापडतो. उदाहरणाथण, देवाचे वचन 

वाचण्याच्या ख्रशस्तीतून आपल्या हृदयात जया वचनांची पेरणी केली गेली आहे, 

त्याद्वारे आपल्या हृदयाला आख्रण मनाला नव्या अथाणने भरण्याची संधी ख्रमळते. 

आपल्या सभोवतालच्या देवाच्या जगाचे सौंदयण आपल्यासाठी त्याच ेसामर्थयण आख्रण 

सावणभौमत्व बोलते. सवाणत महत्त्वाचे म्हणजे देवाच्या उपख्रस्थख्रतने आपण पुन्हा 

एकदा मंत्रमुग्ध होतो. 

मला शांततेत जास्त वेळ न देता देवाशी असलेल्या नातेसंबंधाच्या गूढतेत 

प्रवेश करण्याचा मागण सापडलेला नाही. शांतता न बाळगण्याची अनेक कारणे 

आपण देऊ शकतो, तर पुन्हा सांगतो की शांतता ही एक ख्रनवड आहे. जोपयांत 

आपण त्याच्याशी ख्रनयख्रमतपणे मौन बाळगण्यास ख्रशकत नाही तोपयांत देवाशी 

आपले संबंध अपूणण राहतील. 

नातेसंबंधाख्रवषयीची ख्रतसरी ख्रशस्त म्हणजे एकांतवास. मत्तय १४:२३ हे अशा 

अनेक वचनांपैकी एक आहे ख्रजथ ेआपण येशूने एकटे राहण ेपसंत केल्याचे पाहतो : 

“मग लोकसमुदायांना ख्रनरोप ददल्यावर तो प्राथणना करण्यास डोंगरावर एकान्तात 
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गेला आख्रण रात्र झाल्यावरही तो तेथे एकटा होता.” कदाख्रचत यापेक्षा अख्रधक काही 

सांगण्याची गरज नाही: जर येशूने एकांतवास शोधला, तर तो आपल्यासाठी कमी 

आवश्यक आहे का? 

आपल्या संस्कृतीत शांत राहण ेआपल्यासाठी कठीण असेल, तर एकटे राहणे 

कदाख्रचत आणखी कठीण आहे. जर आपण देवाच्या वचनातून त्याचे ऐकण्यासाठी 

बराच काळ देण्यात अपयशी ठरलो, तर कदाख्रचत आपल्याला खरोखरच 

स्वतःबरोबर एकटे राहायचे नाही. कदाख्रचत आत्मशोधाची भीती आपल्याला एकटे 

राहण्याच्या इच्छेपासून दरू ठेवते ककंवा कदाख्रचत आपल्या सभोवतालच्या 

संस्कृतीच्या मनोरंजनात आपल्याला आपला सवाणत मोठा “आनंद” सापडतो. 

आपली कठोर संस्कृती आपल्याला व्यावहाररकदषृ्ट्या एकांतात वेळ 

घालवण्यापासून व शांत राहण्यापासून प्रख्रतबंध करते आख्रण या शोधाच्या 

प्रख्रतबबंबानुसार आपली संस्कृती धूर आख्रण आरशांख्रशवाय दसुरे काही नाही हे 

समजण्यास मदत करते.  

एकांतात आपल्याला शांततेसाठी जागा तसेच देवाचे वचन सदक्रयपणे 

ऐकण्याची वेळ सापडते. एकांतात आपल्याला या ग्रहावरील आपल्या 

लहानपणाची आख्रण आपल्या अस्थायी ख्रस्थतीची आठवण करून ददली जाते. 

त्यापेक्षा अख्रधक महत्त्वाचं म्हणजे एकांतात आपल्याला आठवण करून ददली जाते 

की, आपल्याला या जगासाठी ख्रनमाणण केलेले नाही. या पृर्थवीवर पापाचे पररणाम 

वचणस्व गाजवतात. उत्पख्रत्त १ मध्ये देवाने आपल्यासाठी ख्रनमाणण केलेल्या जगासाठी 

आपल्याला ख्रनमाणण करण्यात आले होते आख्रण त्यासाठीच आपल्याला पुनस्थाणख्रपत 

केल ेजाईल. एकांत आपल्याला आपल्या जीवनाची ददशा पुनस्थाणख्रपत करण्यासाठी 

आवश्यक क्षण प्रदान करतो. पण सवाणत महत्त्वाचं म्हणजे एकांतात आपण एकटे 

नाही हे आपल्याला आढळते. देव खरंच आहे. 

अंख्रतम नातेसंबंधाशी संबंख्रधत ख्रशस्त म्हणजे अधीन होणे. देवाशी असलेल्या 

नातेसंबंधात अधीनता आवश्यक आहे आख्रण ती समृद्ध करणारी देखील आहे. इब्री 

लोकांस पत्र १२:९ आपल्याला आठवण करून देते की, “ख्रशवाय ख्रशक्षा करणारे असे 

आमच्या देहाचे बाप आपल्याला होते आख्रण आपण त्यांची भीड धरत असू; तर 

आपण ख्रवशेषेकरून जो आत्म्यांचा ख्रपता त्याच्या अधीन होऊन ख्रजवंत राहू नये 

काय?”  

इब्री लोकांस पत्रात ५:७ मध्ये आपल्याला आठवण करून ददली जाते, 

“आपल्याला मरणातून तारण्यास जो समथण आहे त्याच्याजवळ त्याने आपल्या 

देहावस्थेच्या ददवसांत, मोठा आक्रोश करत व अशू्र गाळत प्राथणना व ख्रवनवणी 

केली, आख्रण ती त्याच्या सद्भिीमुळे [ककंवा अधीनतेमुळे] ऐकण्यात आली.” 

येशूच्या स्वत:च्या शब्दांनी अधीनतेचे महत्त्व दशणख्रवले : “स्वगाणत आख्रण पृर्थवीवर 
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सवण अख्रधकार मला ददलेला आहे. तेव्हा तुम्ही जाऊन सवण राष्ट्रांतील लोकांना ख्रशष्य 

करा; त्यांना ख्रपत्याच्या, पुत्राच्या व पख्रवत्र आत्म्याच्या नावाने बाख्रप्तस्मा द्या; जे 

काही मी तुम्हांला आज्ञाख्रपले ते सवण त्यांना पाळण्यास ख्रशकवा; आख्रण पाहा, 

युगाच्या समाप्तीपयांत मी सवण ददवस तुमच्याबरोबर आहे.” (मत्तय २८:१८-२०). 

"अधीनता" या शब्दाचा गैरसमज केला गेला जातो आख्रण त्याख्रवषयी भीती 

बाळगली जाते.  

पौलाने तो येशूचा दास असल्याचे ज ेख्रवधान केले त्याचाही ख्रततकाच गैरसमज 

करण्यात आला आहे. जर देव या ग्रहाचा सावणभौम ख्रनमाणता असेल, जसे उत्पख्रत्तत 

ठामपणे सांख्रगतले आहे, जसे स्तोत्रकत्याणने ठामपण े म्हटले आहे त्याप्रमाणे त्याने 

आपली भयप्रद व अद्भुत रीतीने घडण केली आहे आख्रण जर ख्रनमाणत्याला अशी 

अपेक्षा करण्याचा अख्रधकार आहे की त्याची ख्रनर्मणती त्याच्या प्रेमळ ज्ञानाला 

प्रख्रतसाद देईल. तर मग त्याच्याबरोबरच्या नातेसंबंधांचा आपण मनापासून आख्रण 

जाणूनबुजून स्वभाख्रवकपणे स्वीकार करून त्याच्या प्रती समर्पणत  होण्याची अपेक्षा 

करू शकत नाही का? 

येशू आख्रण पौल या दोघांनाही अधीनतेचे वास्तख्रवक स्वरूप समजले. जयाला ते 

जवळून ओळखत होते त्याच्याशी असलेल्या नातेसंबंधाच्या आख्रण ख्रवश्वासाच्या 

वास्तख्रवकतेवर त्यांची अधीनता आधारलेली होती.  

देव आपल्याला त्याच्यावर ख्रवश्वास ठेवण्यासाठी आमंख्रत्रत करतो. शािवचने 

वाचण्याची, शांतता बाळगण्याची आख्रण एकांतवासात वेळ घालवण्याच्या  

ख्रशस्तीचा सराव केल्याने ख्रवश्वास वाढतो; खरं तर पख्रवत्र शािात आपल्याला जे 

काही आढळते, त्याच्यावर ख्रवश्वास ठेवणे स्वाभाख्रवक आहे. आपल्या जीवनातील 

त्याचे जे पाचारण आहे त्याला जेव्हा आपण लक्ष्य  बनवण्याचा ख्रनणणय घेतो तेव्हा 

आपण अशा स्तरावर पोहचतो जेथ े अधीनता ही आपली स्वाभाख्रवक प्रख्रतदक्रया 

होते. हे केवळ देवाच्या वचनाला आज्ञाधारकपणे प्रख्रतसाद देण्याच्या आपल्या 

प्रवृत्तीची मागणी करत नाही तर आपला भावख्रनक प्रख्रतसाद म्हणून आज्ञाधारकता 

ख्रशकण्याची इच्छा देखील व्यि करते. 

देवाने आपल्या वचनात जे काही प्रकट केले आहे त्या सत्याची आख्रण 

ख्रवश्वासाहणतेची आपल्याला खात्री पटल्यास आपल्या मनात आज्ञाधारकतेची प्रवृत्ती 

ख्रनमाणण होते. पण देवाच्या वचनातून, शांतपणे आख्रण एकट्याने त्याची वाणी 

ऐकायला ख्रशकणे आपल्या हृदयात त्याला हवा असलेला आज्ञाधारक प्रख्रतसाद 

वाढख्रवण्याचे काम करते. 

आपल्या सभोवतालचे जग आख्रण आपल्यातील दैख्रहक स्वभाव, सैतान आख्रण 

त्याचे दषु्ट आत्मे स्वगीय ख्रपत्याबरोबरच्या नातेसंबंधाच्या रहस्यापासून स्वतःला 
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दरू ठेवण्याचा कट रचतात. परंतु हजारो वषाांच्या इख्रतहासात हे पाहायला ख्रमळाले 

आहे की जे लोक त्यांच्या जीवनात स्पष्ट जोखीम घेण्यास तयार आहेत, त्यांच्या 

जीवनात देवासाठी स्वतःचा त्याग करण्याचे आमंत्रण कायम आहे. 

आरंभीक िलू्य २ : आपली कृपेची किार्ी सांगर्े  
नवीन करारातील दसुरे आरंख्रभक मूल्य इदिस ३:१-११ मध्ये आढळते : 

आपल्या दैनंददन जीवनात आपल्या सभोवतालच्या लोकांसाठी आपल्या कृपेच्या 

कहाणीनुसार जीवन जगणे आख्रण ती कहाणी तोंडी व्यि करण.े येथे आपल्याला 

मंडळीच्या उद्देशाची स्पष्ट आख्रण साधी घोषणा या समयासाठी आख्रण 

सावणकाख्रलकतेसाठी आढळते.  

मी ख्रिस्ताच्या अगाध समृद्धीची सुवाताण परराष्ट्रीयांना सांगावी; आख्रण जयाने 

[येशू ख्रिस्ताद्वारे] सवणकाही ख्रनमाणण केले त्या देवाच्या ठायी युगाददकालापासून 

गुप्त राख्रहलेल्या रहस्याची व्यवस्था काय, हे सवाांना प्रकाख्रशत करून दाखवावे; 

ह्यासाठी की, जो युगाददकालाचा संकल्प त्याने ख्रिस्त येशू आपला प्रभू 

ह्याच्यामध्ये ख्रसद्धीस नेला आहे, त्याप्रमाणे देवाच े नानाख्रवध ज्ञान स्वगाणतील 

अख्रधपती व अख्रधकारी ह्यांना मंडळीच्या द्वारे आता कळावे. (इदिस. ३:८–१०) 

या पुस्तकाच्या अध्याय २ मध्ये या उताऱयाचे महत्त्व आपण पाख्रहले. मंडळीचा 

उद्देश आपण दररोज जया लोकांमध्ये राहतो त्यांना सुवाताण संदेश कळवणे हा आहे 

आख्रण प्रत्येक ख्रवश्वासणारा आपल्या कृपेची अख्रद्वतीय कहाणी ककंवा देवाने त्याच्या 

स्वतःच्या जीवनात काय केले आहे याची वैयख्रिक साक्ष देऊन हे करतो.  

पौलाने स्पष्टपणे वणणन केलेला मंडळीचा उद्देश जर सावणकाख्रलक प्रेक्षकांसाठी 

पृर्थवीच्या मंचावर व्यि केला तर प्रत्येक व्यिीचा त्यातील सहभाग कमी करता 

येणार नाही. तर मग स्थाख्रनक मंडळीच्या पररणामकारकतेचे दसुरे मोजमाप 

प्रत्येक व्यिीच्या कृपेच्या कहाणीच्या वाढत्या अख्रभव्यिीत, कोणत्याही आख्रण 

प्रत्येक नात्यात  ख्रजकडे देवाचा आत्मा आपल्याला घेऊन जातो तेथे व्यि व्हायला 

पाख्रहजे. जर मंडळीमध्ये उपख्रस्थत राहणारे बहुसंख्य लोक या प्रारंख्रभक मूल्यात 

वाढत नाहीत, तर याचा अथण आहे की मंडळी आपले काम करत नाही.  

प्रारंतभक िलू्य ३: आपल्या आध्यास्त्िक कृपादानांचा  वापर 
करर्े 

आध्याख्रत्मक कृपादाने देताना देवाचा आत्मा सावणभौम आहे. पण जर लोक या 

कृपादानांच्या आकलनात आख्रण वापरात वाढत नसतील, तर याचा अथण असा आहे 

की, मंडळी पुन्हा एकदा देवाने ददलेले आपले कायण पूणण करत नाही. येशूला हव्या 

असलेल्या अनेक सेवाकायाणना  देवाच्या लोकांद्वारे धोरणात्मक अख्रभव्यिी 
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देण्यासाठी पख्रवत्र आत्मा कृपादानांचा वापर करतो. अगदी एका व्यिीने मंडळीत 

आख्रण जगात आपली स्वतःची पररपक्वता गमावणे म्हणजे देवाने आपल्या 

लोकांसाठी रचलेली सजणनशील प्रख्रतभा कमी करणे होय. अशा प्रकारे ख्रतसरे 

आरंख्रभक मूल्य हे आपल्या घरांत आख्रण कामाच्या रठकाणी पख्रवत्र आत्म्याच्या 

कृपादानांनी जगणे होय.  

ख्रशवाय, या कृपादानांचे स्पष्टपणे असे वणणन केल े जाऊ शकते की आत्मा 

आपल्याद्वारे ख्रवख्रशष्ट मागाांनी कायण करत आहे याचा अथण असा होतो की, ते प्रत्येक 

जागृत क्षणी कायणरत असतात, कारण जेव्हा आपण येशूद्वारे देवाशी संबंध जोडतो 

तेव्हा आपण ख्रजवंत देवाचे मंददर आहोत. ही कृपादाने मंडळीच्या कायणक्रमांना 

सामर्थयण देण्यासाठी ददली जात नाहीत तर मंडळीसाठी असलेल्या देवाच्या 

उद्देशासाठी ददली आहेत.  

देवाची प्रख्रतभा ख्रिस्ताच्या लोकांच्या दैनंददन ख्रवतरणामध्ये त्यांच्या शेजारच्या 

आख्रण जगभरातील बाजारपेठांमध्ये ददसून येते कारण आत्मा प्रत्येकाला अख्रद्वतीय 

आख्रण शख्रिशाली कृपादाने देतो. कोणतेही ख्रवख्रशष्ट रठकाण ककंवा व्यवसाय असो ते 

महत्त्वाचे नाही. देवाचे तारणाचे अख्रभवचन त्याच्या सवण लोकांमध्ये धडधडत 

असल्याने, ख्रजथ ेआपण राहतो आख्रण काम करतो ते प्रत्येक रठकाण साक्ष देण्याचे 

एक रठकाण बनते आख्रण तारणाच्या प्रख्रतज्ञेतील प्रत्येकजण आपली अख्रद्वतीय 

भूख्रमका जगतो. आत्म्याची कृपादाने, प्रत्येक ख्रवश्वासणारा वापरतो आख्रण 

त्याच्याद्वारे सेवा करतो तेव्हा ती आत्म्याद्वारे ख्रनयंख्रत्रत आख्रण समर्थणत असतात.  

हे काही ख्रिस्ती लोकांना ख्रवख्रचत्र वाटू शकते, परंतु त्याचे कारण म्हणजे 

अनेकांनी आपल्या जीवनातील आत्म्याच्या या ख्रवख्रशष्ट अख्रभव्यिीचा गैरसमज 

करून घेतला आहे. अशा ख्रवश्वासणाऱया लोकांचा ईश्वर ख्रवज्ञानाशी असलेला संबंध 

तुटला आहे जो या वास्तख्रवकतेतून येतो की, आपल्याला देवाच्या प्रख्रतमेत ख्रनमाणण 

केले आहे आख्रण त्याच्या ख्रनर्मणतीची काळजी घेण्यासाठी आख्रण त्याने आपल्या हाती 

सवण गोष्टींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यासाठी पाचारण 

केले आहे. त्यांनी सावणकाख्रलकतेशी असलेला संबंध गमावला आहे, आख्रण अशा 

प्रकारे ते देवाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्याचे, त्याच्या मालमत्तेचे कारभारीपण करण्याचे 

आख्रण त्यांच्या जीवनाचे कें ि म्हणून त्याचा गौरव आख्रण त्याचे अख्रभवचन 

दशणख्रवण्याचे महत्त्व ते गमावतात.   

 या सवाांमुळे कृपादानांख्रवषयी मंडळीचा असा समज झाला आहे की, सहसा 

मोठ्या प्रमाणात ख्रिस्ती लोकांकडून इतर ख्रिस्ती लोकांसाठी एखाद्या कायणक्रमाचे 

संचालन करण्यासाठी आवश्यक शिी म्हणून वापर करण्यासाठी ही कृपादाने  

आहेत.  

 यामुळे आपले स्वतःचे जीवन आख्रण सवाणत महत्त्वाचे म्हणजे देवाची प्रख्रतमा 

जी त्याच्या लोकांद्वारे प्रदर्शणत केली जाते ती धूसर होत जाते.   
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आरंतभक िलू्य ४: आत््याची फळे प्रदर्शशि करर्े  
चौथे आरंख्रभक मूल्य हे एकमेकांशी आख्रण जगातील आपल्या नातेसंबंधांमध्ये 

आत्म्याचे िळ प्रदर्शणत करणे आहे. पौलाने या परस्परगुणांची यादी गलतीकरांस 

पत्रात केली आहे ५:२२-२३: “आत्म्याच्या द्वारे ख्रनष्पन्न होणारे िळ, प्रीती, आनंद, 

शांती, सहनशीलता, ममता, चांगुलपणा, ख्रवश्वासूपणा, सौम्यता, इंदियदमन हे 

आहे, अशांख्रवरुद्ध ख्रनयमशाि नाही.” ख्रिस्ताच्या लोकांमध्ये वस्ती करणाऱया 

आत्म्याचा हा स्वाभाख्रवक पररणाम आहे आख्रण तो सतत पररपक्वतेने आख्रण 

अख्रभव्यिीत ख्रवकख्रसत झाला पाख्रहजे.  

प्रत्येक व्यिी आपला ख्रववाह, कुटंुब आख्रण मंडळी हयात पख्रवत्र आत्म्याच्या 

िळात वाढण्याद्वारे ते पृर्थवीवरील सवाणत शख्रिशाली पुरावा व्यि करतात की येशू 

त्याच्या लोकांमध्ये ख्रजवंत आहे. याउलट गूढ आंतरवैयख्रिक नातेसंबंधांच्या 

त्यांच्या वाढत्या अख्रभव्यिी प्रत्येकात असलेली अख्रद्वतीय शिी दशणख्रवतात.  

ख्रिस्ताच्या लोकांमध्ये अवतरलेल्या आख्रण त्यांच्या सभोवतालच्या जगात 

ददसत असलेल्या या िळाच्या अख्रभव्यिीमध्ये आकषणक सामर्थयण आहे. हा 

याकोबाचा मुद्दा आहे: “देवख्रपत्याच्या दषृ्टीने शुद्ध व ख्रनमणळ धमाणचरण म्हणजे 

अनाथांचा व ख्रवधवांचा त्यांच्या संकटांत समाचार घेणे, व स्वतःला जगापासून 

ख्रनष्कलंक ठेवणे हे आहे.” (याकोब.  १:२७) 

संपूणण इख्रतहासात मंडळीने आपल्या प्रभूचे रूप धारण केल्याने ही गोष्ट 

जगासाठी एक गूढ बनली आहे. जग जगातील असुरख्रक्षत लोकांकडे िारसे लक्ष देत 

नाही, परंतु मंडळी ख्रतच्या जगातील सवण लोकांना समाख्रवष्ट करण्याचे मागण शोधते 

आख्रण खरे तर लोकांना बरे करण्यासाठी पररश्रमपूवणक काम करते. जगातील 

सुवाताण प्रसार कायाणसाठी हा सवाणत आकषणक पाया आहे. 

ख्रिस्ताच्या परत येण्यापूवी आपण जगाच्या प्रणालीगत समस्या दरू करू 

शकतो असे मला शािात कुठेही आढळत नाही. परंतु हे स्पष्ट आहे की, आपल्याला 

मानवी व्यवस्थेच्या अत्यंत घृणास्पद व्यवस्थेत अडकलेल्या व्यिींना स्पशण करायचा 

आहे, बरे करायचे आहे आख्रण त्यांची सुटका करायची आहे. हे मंडळीचे सामर्थयण 

आहे. स्थाख्रनक मंडळीमध्ये अनाथाश्रम, अंमली पदाथाांचे पुनवणसन कें िे आख्रण 

आहार कायणक्रम पररश्रमपूवणक महान आज्ञा पार पाडत आहेत यात आश्चयण नाही. 

स्थाख्रनक मंडळीने त्यांच्या लोकांमध्ये आध्याख्रत्मक आंतरवैयख्रिक वाढ प्राप्त 

केली पाख्रहजे आख्रण त्याचे मोजमाप केले पाख्रहजे जेणेकरून ते त्या लोकांना बळी 

जाणार नाही जे स्वगाणच्या आवाहनानुसार िारसे जगत नसताना स्वगाणशी जोडले 

जाण्याचा दावा करतात.  

 इच्छुक स्थाख्रनक मंडळीला हे करणे कठीण नाही, ख्रवशेषत: जर त्याच्याकडे 
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जवळजवळ कोणत्याही प्रकारचे लहान गट सेवाकायण असेल जयात त्यांचे बहुसंख्य 

लोक सामील असतील. अशा लोक कें दित पररख्रस्थतीत आपण मंडळीमधील 

नातेसंबंधांमध्ये कायणरत असलेल्या आत्म्याची िळे  प्रदर्शणत करण्याची अपेक्षा 

केली पाख्रहजे. जया शहरांमध्ये आख्रण शेजारच्या भागात आपली मंडळी आहेत, 

त्यांच्या गरजा ओळखण्यात मंडळ्या तरबेज झाल्या पाख्रहजेत आख्रण आपल्या 

लोकांना त्यांच्या पररसरातील प्रत्येक उपगटाकडे सेवा करणारे म्हणून पाहण्याची 

अपेक्षा केली पाख्रहजे. जेव्हा असे होत नाही, तेव्हा काहीतरी अत्यंत चुकीचे घडत 

आहे. 

प्रारंतभक िलू्य ५ : आपल्या जीवनाचे कारभारीपर् करर्े  
पृर्थवीवरील देवाच्या राजयाच्या ख्रवस्तारासाठी आपले जीवन, नातेसंबंध आख्रण 

मालमत्ता यांचे कारभारीपण करणे हे पाचवे प्रारंख्रभक मूल्य आहे. पख्रहल्या 

प्रारंख्रभक  मूल्याप्रमाणे, याचे सख्रवस्तर स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. अशा प्रकारे 

आपण अध्याय ४ मध्ये त्याला संबोख्रधत करू.  
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४  

आपल्या जीवनाच ेकारभारीपण 

करण े

आपण पख्रहल्या चार प्रारंख्रभक मूल्यांचे पररक्षण केल े आहे: देवाशी घख्रनष्ठता 

ख्रनमाणण करणे, आपल्या कृपेची कहाणी सांगणे, आपल्या आध्याख्रत्मक कृपादानांचा 

वापर करण ेआख्रण आत्म्याची िळे प्रदर्शणत करणे. आता आपण पाचव्या मूल्यावर 

लक्ष कें दित करूया : देवाच्या राजयाच्या ख्रवस्ताराला पूणण सहकायण करण्यासाठी 

आपल्या जीवनाचे अशा प्रकारे कारभारीपण करण.े पैसा, शुद्धता, ख्रववाह, कुटंुब, 

ख्रमत्र, मंडळी संस्था आख्रण बाजारपेठ यांसारख्या त्यांच्या वैयख्रिक ख्रनणणयांवर 

लोकांच्या ख्रवश्वासाचा पररणाम मोजण्याचा हा शेवटचा मागण आहे. आपण याला 

जीवनाचे कारभारीपण म्हण ू शकतो, कारण त्यासाठी आपण आपला वेळ, पैसा 

आख्रण अपेक्षांचे काय करतो हे आवश्यक आहे. 

येशूने मत्तय ६:२४ मध्ये म्हटले, “तुम्ही देवाची व पैशाची सेवा करू शकत 

नाही.” येशू पैशाचा उल्लेख करत असताना तो जे तत्त्व व्यि करतो ते सवण 

जीवनाला लागू होते: एकदा का आपण येशूबरोबर मृत्यू आख्रण पुनरुत्थानाद्वारे 

मृत्यूपासून जीवनाकडे वळलो तर आपल्यात देवाने जे नवीन हृदय रोपण केले आहे 

ते देवाला कें िस्थानी ठेवण्यासाठी ख्रनमाणण केल ेगेले आहे हे लक्षात ठेवले पाख्रहजे. 

 पैसा ककंवा इतर कोणतीही वस्तु एखाद्या व्यिीच्या हृदयात वचणस्व गाजवत 

असले तर ख्रतथे त्या व्यिीच्या जीवनात देव उपख्रस्थत नसतो. मग मानवी लोभाची 

कोणतीही अख्रभव्यिी शक्य आहे. ककंवा येशूने मत्तय ६:२३ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, 

एखाद्या व्यिीचे "संपूणण शरीर अंधाराने भरलेले असेल." जेव्हा लोक त्यांच्या 

धार्मणक आख्रण मानवी कृतींमध्ये देवा ख्रवषयी जागृत असल्याचे ददसत असले तरी 

जर पैशाने त्यांच्या हृदयावर राजय केले, तर त्यांच्यामध्ये पररवतणन होत नाही.  

रूपांतररत हृदयात देवाने िि एकाच व्यिीला राहण्यासाठी जागा ख्रनमाणण 

केली आहे : स्वत:साठी! या ख्रस्थतीतून आपण पृर्थवीवरील आपल्या जीवनाचे 

कारभारीपण समजू शकतो. मत्तय ६:१९-३४ मध्ये येशू आपल्याला पाच कारणे 

देतो की आपण आपल्या ख्रवचारसरणीवर सांसाररक गोष्टींना वचणस्व गाजवू देऊ 

नये. 
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प्रथम, त्यांना कसर लागेल ककंवा ती नाहीशी होईल : “पृर्थवीवर आपल्यासाठी 

संपत्ती साठवू नका; तेथे कसर व जंग खाऊन नाश करतात आख्रण चोर घर िोडून 

चोरी करतात” (मत्तय ६:१९). सवाणत नवीन कार, कपड ेआख्रण इतर वस्तू जुन्या 

होतात. गेल्या काही वषाांत माझा कल पररपूणणतेकडे होता. मी ख्रवकत घेतलेली 

एखादी गोष्ट जुनी झाली, खरचटली ककंवा ती िार वापरली गेली आहे असे ददसू 

लागल्यावर मी  ख्रनराश व्हायचो हे मला आठवते. एकदा माझी माझ्यासाठी िार 

मौल्यवान असलेली वस्तू चोरीला गेली; नुकसानीची भावना तीव्र झाली. येशूचे 

म्हणणे बरोबर आहे हे आपल्याला माहीत आहे, पण कधीकधी आपण आपल्या 

सभोवतालच्या संस्कृती द्वारे िार प्रभावी होतो आख्रण सावणकाख्रलकतेत न 

रटकणाऱया अशा गोष्टींना महत्त्व देण्यासाठी त्या आपल्याला भुरळ घालतात.  

दसुरे म्हणजे, येशू म्हणतो की तुम्ही “स्वगाणत आपल्यासाठी संपत्ती साठवा” 

(मत्तय ६:२०) आपल्याला िार ख्रप्रय असलेल्या वस्तू जमा करण्यासाठी सवाणत 

ख्रवश्वासाहण असे हे रठकाण आहे. येशू केवळ बाह्य गोष्टींचा उल्लेख करत आहे; अथण, 

महत्त्व आख्रण पररपूणणता यांसारख्या अंतगणत गोष्टींबद्दलही तो बोलत आहेत. 

ख्रतसरे म्हणजे, जे आपल्या हृदयावर वचणस्व गाजवते आपण त्याच्या मालकीचे 

बनतो : “जेथे तुझे धन आहे तेथे तुझे मनही लागेल.” (मत्तय ६:२१). अनेक गोष्टी 

स्वतःहून वाईट नसतात, पण त्यांचा आपल्या हृदयावर आख्रण कृतींवर जो काही 

पररणाम होऊ शकतो तो गंभीर आहे. देवाच्या ख्रवरोधात आपल्या संस्कृतीच्या 

मूल्याच्या व्याख्येचे वचणस्व असलेले हृदय डोळ्याला पकडते आख्रण आपल्या 

हृदयावर वचणस्व गाजवते. खऱया जीवनाप्रमाणे खरे मूल्य हे बनावट, वरवरचे 

आख्रण धोकादायक मनोवृत्ती आख्रण कृतींद्वारे पुनपणररभाख्रषत केले जाते. 

चौथी गोष्ट म्हणजे, जेव्हा आपले हृदय लक्ष कें दित नसते, तेव्हा आपली 

पाहण्याची क्षमता ख्रबघडते, कारण “डोळा हा शरीराचा ददवा आहे” (मत्तय 

६:२२). धूसर  हृदयाला देवाचा उद्देश असल्याप्रमाणे संपत्तीकडे खरी ख्रवश्रांती 

आख्रण आशीवाणद म्हणून पाहण्यासाठी अत्यंत अडचण येते. असे धूसर हृदय अंधकार 

ख्रनमाणण करते अगदी सवण काही ख्रवपुल आहे असे वाटत असताना देखील ते द:ुख, 

शंका आख्रण नैराश्य अनुभवायला लागते. 

पाचवे म्हणजे, आपण दोन ख्रवरोधी शिींची सेवा करू शकत नाही: “कोणीही 

दोन धन्यांची चाकरी करू शकत नाही, कारण तो एकाचा द्वषे करील व दसुऱयावर 

प्रीती करील; अथवा एकाशी ख्रनष्ठेने वागेल व दसुऱयाला तुच्छ मानील. तुम्ही 

देवाची आख्रण धनाची चाकरी करू शकत नाही.” (मत्तय ६:२४). देवाच्या नवीन 

ख्रनर्मणतीत केवळ एकच व्यख्रि राहू शकतो: देव स्वतः. तारण प्राप्त न झालेला 
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माणूस याकडे नकारात्मक ख्रनवड म्हणून पाहतो, परंतु देव ह्याला इशारा म्हणून 

नव्हे तर वचन म्हणून प्रस्तुत करतो.  

शेवटी, जेव्हा आपण आपल्या अवतीभोवती असलेल्या संस्कृतीच्या मागण्या 

देवाच्या रचनेच्या दषृ्टीने नाकारतो आख्रण आपली संपत्ती त्याच्या हाती सोपवतो, 

तेव्हाही आपल्याला बचंता वाटू शकते.  

. पण येशू अख्रभवचन देतो की, देव आपल्याला मदत करेल: "ह्यास्तव ‘काय 

खावे? काय पयावे? काय पांघरावे?’ असे म्हणत बचंता करत बसू नका. (कारण ह्या 

सवण गोष्टी ख्रमळवण्याची धडपड परराष्ट्रीय लोक करत असतात.) तुम्हांला ह्या 

सवाांची गरज आहे हे तुमचा स्वगीय ख्रपता जाणून आहे." (मत्तय ६:३१-३२). जर 

तो पक्ष्यांना खाऊ घालू शकत असेल आख्रण शेताच्या सौंदयाणची काळजी घेऊ शकत 

असेल, तर तो आपल्या गरजा हाताळू शकतो. बचंता हे उघड करते की आपण जे 

पाहू शकतो त्यापेक्षा आपण जे पाहू शकत नाही त्या ते आपल्याला अख्रधक 

मौल्यवान वाटते परंतु आपल्याला ख्रवश्वास ठेवण्यासाठी पाचारण करण्यात आले 

आहे हे आपण ख्रवसरू नये.  

देवाचे राज्य तिळवण्यास झटा 
आपण बचंताग्रस्त होऊ नये या आपल्या ख्रशकवणीत येशू आपल्याला असा 

उपाय देतो: “तर तुम्ही पख्रहल्याने देवाचे राजय व त्याचे नीख्रतमत्त्व ख्रमळवण्यास 

झटा म्हणजे त्यांच्याबरोबर ह्याही सवण गोष्टी तुम्हांला ख्रमळतील” (मत्तय ६:३३). 

होय, आपण या जगात राहत असताना आपल्याला पैसा आख्रण इतर शारीररक 

गोष्टींची गरज आहे, परंतु जर आपण देवाचे राजय आख्रण त्याचे नीख्रतमत्त्व 

ख्रमळवण्यास झटले तर आपण आपल्या आर्थणकतेचे आख्रण संपत्तीचे यशस्वीपणे 

कारभारीपण करू शकतो. आपण हे कसे करू? 

आपल्याला आपल्या सभोवतालच्या संस्कृतीच्या रचनात्मक ख्रवरोधात जगायचे 

आहे. याचा अथण असा की आपण संस्कृतीत असले पाख्रहजे आख्रण अशा प्रकारे 

सकारात्मक साधन बनले पाख्रहजे जरी आपली संस्कृती िारच कमी प्रमाणात 

आपल्यातील येशूच्या जीवनाचे संगोपन करते. हा समतोल राखण ेसोपे नाही. 

प्रेख्रषत पौलाला हा तणाव समजला आख्रण त्याने तीमर्थयाला सल्ला ददला की, 

देवाच्या राजयात गुंतवणूक करताना आपण या जगाची श्रीमंती कशी हाताळू 

शकतो: 

प्रस्तुत युगातल्या धनवानांना ख्रनकू्षन सांग की, तुम्ही अख्रभमानी होऊ नये, 

चंचल धनावर आशा ठेवू नये, तर जो ख्रजवंत देव आपणांस उपभोगासाठी 

सवणकाही ख्रवपुल देतो त्याच्यावर आशा ठेवावी. चांगले ते करावे; 

सत्कमाणख्रवषयी धनवान असावे; परोपकारी व दानशूर असावे; जे खरे जीवन ते 
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बळकट धरण्यास पुढील काळी चांगला आधार होईल, असा साठा स्वतःसाठी 

करावा. (१ तीमर्थय. ६:१७-१९) 

पौल येथे खोटेपणाची त्रयी उघडकीस घालून संपत्तीचे धोके जाहीर करतो. तो 

म्हणतो, “संपत्तीच्या छुपया धोक्यांवर लक्ष ठेवा.” त्याऐवजी देवाच्या राजयात 

गुंतवणूक करा!" 

तो प्रथम तीमर्थयाला सांगतो, “धनवानांना ख्रनक्षून सांग की, तुम्ही अख्रभमानी 

होऊ नये.” प्रत्येक प्रकारच्या जाख्रहरातींद्वारे या जागख्रतक दखृ्रष्टकोनाचे मोठ्या 

प्रमाणात ख्रवपणन केल्यामुळे, पख्रश्चमेकडील लोक ग्राहकांची मागणी करत आहेत. 

आपल्या अपेक्षांना जुळवून घेतले जाते आख्रण इतके कठोर केले जाते की ते 

आपल्याला सांगते की आपण श्रीमंतीस पात्र आहोत. 

दसुरे म्हणजे, पौलाने तीमर्थयाला इशारा ददला आहे की, ख्रवश्वासणाऱयांनी 

“चंचल धनावर आशा ठेवू नये, कारण संपत्ती ददसते ख्रततकी ठोस नाही.” तीस 

वषाांचे कजण, “आजीवन हमी,” आख्रण “रटकण्यासाठी बांधलेले” ही सवण घोषवाक्ये 

लोकांना दसुऱया खोटेपणावर ख्रवश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी आहेत. पण 

रटकण्यासाठी काहीही बांधलेले नाही. 

शेवटी, पौल ख्रवश्वासणाऱया लोकांना “देवावर” आशा ख्रनमाणण करण्यास 

प्रोत्साख्रहत करतो, कारण सावणकाख्रलक आशेला जगाची संपत्ती पयाणय नाही. या 

लबाडी मध्ये सवाणत हानीकारक लबाडी म्हणजे मानवी जीवनाच्या खोल वरच्या 

काळात एखादी गोष्ट खरोखर देवाची जागा घेऊ शकते. 

या जागख्रतक दखृ्रष्टकोनाच्या ओढीचा आपण कसा सामना करू शकतो? पौलाने 

तीमर्थयाला उत्तर ददले: आपण देवाची कृपादाने भेटवस्तू आत्मसात करून त्यांचा 

आनंद लुटणार आहोत, कारण देवच “आपणांस उपभोगासाठी सवणकाही ख्रवपुल 

देतो." 

पण आपल्या पतन पावलेल्या संस्कृतीतील कल्पनांवर आधाररत त्या 

अख्रभवचनाचा आपण गैरवापर करू नये, आपण त्यांचा “चांगले ते करावे” म्हणून 

वापर केला पाख्रहजे, असे पौल पुढे म्हणतो. चांगली कृत्ये म्हणजे काय? पौलाने १ 

तीमर्थय ५:१० मध्ये एक उत्कृष्ट व्याख्या ददली: “जी चांगल्या कृत्यांसाठी 

नावाजलेली असेल म्हणजे ख्रजने मुलाबाळांचा प्रख्रतपाळ केला असेल, पाहुणचार 

केला असेल, पख्रवत्र जनांचे पाय धुतले असतील, संकटात पडलेल्या लोकांची गरज 

भागवली असेल” ही कृत्ये इतकी महत्त्वाची का आहेत? कारण येशूने मत्तय ५:१६ 

मध्ये म्हटल्याप्रमाणे ते एक शख्रिशाली ख्रनरीक्षणीय ख्रवश्वास ख्रनमाणण करतात, 

जयाद्वारे लोक शुभवतणमान पाहू शकतात आख्रण समजून घेऊ शकतात :  
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तुम्ही जगाचा प्रकाश आहात; डोंगरावर वसलेले नगर लपू शकत नाही. ददवा 

लावून मापाखाली ठेवत नसतात, ददवठणीवर ठेवतात म्हणजे तो घरातल्या 

सवाांना प्रकाश देतो. त्याप्रमाणे तुमचा प्रकाश लोकांसमोर असा पडू द्या की त्यांनी 

तुमची सत्कमे पाहून तुमच्या स्वगाणतील ख्रपत्याचा गौरव करावा.  

पौलाने तीमर्थयाला सांख्रगतले की, चांगले काम करण्याचे तीन मागण आहेत. 

प्रथम, आपण "चांगल्या कमाांनी समृद्ध" असले पाख्रहजे - दसुऱया शब्दांत, 

आपल्या मालमत्तेचे इतरांच्या िायद्यात रूपांतर केले पाख्रहजे. इतर लोकांच्या 

िायद्यासाठी आपल्याकडे ज ेकाही आहे ते आपण वापरणार आहोत. 

दसुरे म्हणजे, आपण आपली मालमत्ता देवाच्या राजयात गुंतवून उदार व्हायला 

पाख्रहजे. येशूचे शब्द पौलाला अजूनही ऐकू येतात, जसे की त्याने प्रेख्रषतांमध्ये 

स्पष्टपणे म्हटले आहे की : "सवण गोष्टींत मी तुम्हांला दकत्ता घालून दाखवले आहे की, 

तसेच तुम्हीही श्रम करून दबुणळांना साहाय्य करावे, आख्रण ‘घेण्यापेक्षा देण ेह्यात 

जास्त धन्यता आहे.” 

शेवटी, आपल्या मालमत्तेसह "चांगले" करण्याचा सवाणत कठीण मागण म्हणजे 

ती सामाख्रयक करणे. आपण अजूनही एखाद्या वस्तूचे सदक्रय कारभारीपण करत 

असलो, तरी ती व्यिी प्रत्यक्षात त्याचा कसा वापर करते यावर कोणतेही ख्रनयंत्रण 

न राखता, दसुऱया कोणालाही त्याचा आनंद घेताना पाहून आपण आनंदी वृत्ती 

जोपासली पाख्रहजे. तो ककंवा ती कदाख्रचत ते मख्रलन करतील, खरचटतील ककंवा ते 

मोडतील. 

पौलाने तीमर्थयाला आपले आव्हान दोन ख्रनष्कषाांसह ददल.े आपण आपली 

संपत्ती आपल्या खऱया घरात गुंतवली पाख्रहजे, “. . . पुढील काळी चांगला आधार 

होईल, असा साठा स्वतःसाठी करावा.” (१ तीमर्थय. ६:१९). आख्रण आपण खऱया 

जीवनात गुंतवणूक करणार आहोत अशासाठी की “जे खरे जीवन ते [आपल्याला] 

बळकट धरता येईल” (१ तीमर्थय. ६:१९). ख्रिस्ताच्या लोकांमध्ये ख्रिस्ताच्या 

राजयात गुंतवणूक करण्याची ही वृत्ती जेव्हा ददसते तेव्हा ख्रिस्ताच्या लोकांचे 

सामर्थयण जगाला सवाणख्रधक जाणवते. आपण कसे जगतो हे देवाच्या आत्म्याच्या 

हातातील उद्धाराचे एक शख्रिशाली साधन आहे, कदाख्रचत आज ख्रवशेषत: अशा 

संस्कृतीत ख्रजच्या मतानुसार अंख्रतम महत्त्व हे  ज े आपल्याकडे आहे त्यात अंतभूणत 

असते. 

देवाचे नीतिित्त्व शोधा 
जेव्हा आपण देवाशी नातेसंबंध जोडतो, तेव्हा आपण पुन्हा एका नवीन 
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जीवनात जन्माला येतो ज े तो पख्रवत्र आत्म्याच्या वास्तव्याद्वारे आपल्यात रोपण 

करतो. या नवीन जीवनातूनच आपण जगात आपल्यासाठी देवाच्या उद्देशासह 

एकख्रत्रतपणे जगू शकतो : केवळ त्याचे राजयच नव्हे तर त्याचे नीख्रतमत्त्व देखील 

शोधतो. देवाचे राजय आख्रण त्याचे नीख्रतमत्त्व नवीन करारामध्ये अतूटपणे गुंिलेले 

आहे. 

येशूने मत्तय ६:१ मध्ये खऱया नीख्रतमत्तेचे वणणन केल ेआहे: “माणसांनी पाहावे 

ह्या हेतूने तुम्ही आपली नीख्रतकृत्ये त्यांच्यासमोर न करण्याख्रवषयी जपा.” आपण जे 

करतो ते केवळ देवाने आपल्याला पहावे म्हणून केले पाख्रहजे.  याव्यख्रतररि जर 

काही असले तर ते पुनर्नणमाणण न झालेल्या हृदयातून येते आख्रण ती कृत्ये 

पाहणाऱयांकडून ते प्रख्रतिळ भरून पावतात. आपण आपल्या आध्याख्रत्मक जीवनाचे 

कारभारीपण अनेक प्रकारे कसे करतो यावर खरे नीख्रतमत्त्व ख्रनयंत्रण ठेवते.  

प्रथम, जेव्हा आपण देतो (मत्तय पहा. ६:२-४), तेव्हा आपण देव आपल्याला 

जवेढे काही द्यायला सांगतो व जयाला कोणाला द्यायला सांगतो आपण त्याला ते 

द्यायचे आहे. देवाला इतरांच्या गरजा माहीत आहेत आख्रण आज, उद्या आख्रण 

त्यानंतर दररोज आपल्याला काय हवे आहे हेही त्याला ठाऊक आहे. जर आपण 

त्याच्याशी ख्रनयख्रमत नातेसंबंध ठेवले आख्रण त्याने आपल्याला ददलेल्या मालमत्तेशी 

आपण आज्ञाधारक होण्यास तयार असू, तर तो आपल्याला गुंतवणूक करण्यासाठी 

आख्रण  ख्रवतरण करण्यासाठी ख्रवश्वासूपणे मागणदशणन करेल. खरं तर, पख्रवत्र 

आत्म्याचे हे मागणदशणन इतके नैसर्गणक होईल की तुमच्या उजव्या हातांनी काय केले 

हे तुमच्या डाव्या हाताला देखील कळणार नाही. दसुऱया शब्दात सांगायचे 

झाल्यास देण ेहे आपल्या जीवनात एक स्वाभाख्रवक वास्तव बनेल. 

दसुरे म्हणजे, जेव्हा आपण प्राथणना करतो (मत्तय ६:५-१५ पहा), तेव्हा आपण 

खरोखरच देवाशी बोलत असल्यासारखे बोलले पाख्रहजे. जेव्हा प्राथणना केवळ 

पाहणाऱया जनतेच्या िायद्यासाठी असते, तेव्हा ती दांख्रभक असते. खऱया अथाणने 

प्राथणना बंद दरवाजयाच्या आत करण्या इतकी घख्रनष्ट असते. देवाला आपल्या गरजा 

आधीच माहीत असल्या तरी देव आपले ऐकत आहे या ज्ञानाने खरी प्राथणना सुरू 

होते. 

• येशूचे प्राथणनेचे उदाहरण आपल्याला पुढील गोष्टी ख्रशकवते  

• देवाचे सावणभौमत्व मान्य करा.  

• त्याचे नाव वेगळे करून त्याच्या सावणभौमत्वाकडे झुकणे.  

• त्याच्या राजयाला प्राधान्य द्या.  

• त्याच्या इच्छेला प्राधान्य द्या.  

• त्याच्या दैनंददन तरतूदीची आपली गरज मान्य करा.  

• क्षमा मागण्याला आपली दैनंददन कृती बनवा.   
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• क्षमा करण्यास आपली दैनंददन कृती बनवा .  

• मोहापासून सुरख्रक्षतता शोधा.  

• दषु्टांपासून सुरख्रक्षतता शोधा.  

येशू क्षमा करण्याच्या महत्त्वावर भर देतो जेव्हा त्याने जीवन जगण्यासाठी ही  

गरज आहे याची दोनदा पुनरावृत्ती करतो. ही मुख्य गोष्ट आहे कारण ती आपल्या 

स्वगीय ख्रपत्याच्या हृदयाला प्रख्रतबबंख्रबत करते. 

ख्रतसरे म्हणजे, जेव्हा आपण उपवास करतो (मत्तय ६:१६-१८ पहा) तेव्हा 

आपण उपवास करत नसल्यासारखे केले पाख्रहजे. ढोंगी लोक इतरांनी आपल्याला 

पहावे म्हणून उपवास करतात. दसुऱया बाजूने, अस्सल उपवास करणाऱयांच्या 

चेहऱयावर तेज असते. हा उपवास स्वगीय ख्रपत्यावर लक्ष कें दित करतो आख्रण 

त्यासाठी स्वगीय ख्रपत्याकडून प्रख्रतिळ ख्रमळते.  

शेवटी, आपण देवाला इतरांचा न्याय करू द्यायला पाख्रहजे (पहा मत्तय 

७:१६). जर आपण स्वतःला न्यायाधीश म्हणून स्थाख्रपत केले, तर देव आपला 

आपल्या स्वत: च्या मानकांनुसार आपला न्याय करेल. दसुऱयाला मदत करण्यापूवी 

स्वतःला स्पष्टपणे ददसले पाख्रहजे. आपण केवळ देवाने  पहावे म्हणून आपली 

चांगली कृत्ये करत असताना आपण त्याच्या धार्मणकतेचा शोध घेतो. 

देवाचे नीतिित्व िे आपले िानदंड आिे 
आपल्याला एक समस्या आहे हे लक्षात येण्यासाठी येशूच्या डोंगरावरील 

प्रवचनातील वचनांचे िारसे वाचन करावे लागत नाही : या जगात आपल्या 

जीवनाच ेकारभारीपण करण्याबद्दल येशूच्या वचनांचे महत्त्वपूणण नैख्रतक पररणाम 

होत असले, तरी ते इतके कठोर आहेत की त्यानुसार जगणे आपल्याला अशक्य 

वाटते. एकतर येशू अख्रतशयोिी अलंकार वापरत होता ककंवा त्याचा खरा अथण 

असा होता की, आपण प्रथम त्याचे राजय आख्रण त्याचे नीख्रतमत्त्व शोधायचे आहे. 

येशूच्या वचनानुसार जगण्याची अडचण मत्तय ५:१९-२० मध्ये ददसून येते: 

ह्यास्तव जो कोणी ह्या लहान आज्ञांतील एखादी रद्द करील व त्याप्रमाणे 

लोकांना ख्रशकवील त्याला स्वगाणच्या राजयात अगदी लहान म्हणतील; पण जो 

कोणी त्या पाळील व ख्रशकवील त्याला स्वगाणच्या राजयात मोठा म्हणतील. मी 

तुम्हांला सांगतो, शािी व परूशी ह्यांच्या नीख्रतमत्त्वापेक्षा तुमच े नीख्रतमत्त्व 

अख्रधक झाल्याख्रशवाय स्वगाणच्या राजयात तुमचा प्रवेश होणारच नाही. 

पण आपल्याला अशक्य आज्ञा देणे हेच येशूला करायचे होते. त्याला हे स्पष्ट 

करायचे होते की, देवाने आदाम आख्रण हव्वा आख्रण त्यांच्या सवण मुलांसाठी तयार 

केलेल े जीवन जगण्यासाठी मानवी धार्मणक प्रयत्न पुरेसे ठरणार नाहीत. 
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डोंगरावरील प्रवचन हे जीवनाचे वणणन म्हणून वाचण्याची गरज आहे – पापानी 

भ्रष्ट केलेले म्हणून नाही – परंतु देवाने सुरुवातीला ख्रनमाणण केल्याप्रमाणे आख्रण एक 

ददवस ते तो पूणणपणे पुनस्थाणख्रपत करेल.  

मत्तय ५:४८ येशूच्या वरील शब्दांमधील आव्हानाचे उत्तर देतो.  

या वचनात येशू आपल्याला डोंगरावरील प्रवचनानुसार आपल्या जीवनाचे 

कारभारीपण करण्याची गुरुदकल्ली देते : “ह्यास्तव जसा तुमचा स्वगीय ख्रपता पूणण 

आहे तसे ‘तुम्ही पूणण व्हा.’” अनेकजण या शब्दांना एक आव्हान म्हणून ककंवा 

त्याहूनही वाईट म्हणजे धोका म्हणून पाहू शकतात. देवाने जीवन जगण्याची जशी 

रचना केली आहे, अगदी तसेच जीवन जगण्याची ही गुरुदकल्ली आहे.  

आपल्या ख्रपत्याप्रमाणे बनण्याची आज्ञा म्हणजे आपल्याला आपल्या 

ख्रपत्याकडून अंतगणत काहीतरी प्राप्त झाले आहे. येशूमध्ये तारण ख्रमळण्यापूवी आपण 

केवळ आपल्या पृर्थवीवरील ख्रपत्याचे म्हणजे आदामाचे स्वरूप धारण केलेले होते. 

तो स्वभाव जरी देवाच्या प्रख्रतमेत असला तरी त्याला पापाने ख्रवकृत आख्रण भ्रष्ट केल े

होते. देवाने जया प्रकारे त्याची रचना केली होती तसे ते नाही. पण जेव्हा एकदा 

आपला येशूचे मरण, पुरले जाणे आख्रण पुनरुत्थान ह्याच्या संबंधाने नवा जन्म होतो  

तेव्हा आपल्या अख्रस्तत्वाच्या सवाणत कें िीय भागात एक नवीन बीज ख्रनमाणण होते- 

आपल्या स्वगीय ख्रपत्याचे बीज—आख्रण योहान आपल्याला १ योहान ३:९ मध्ये 

सांगतो की, “जो कोणी देवापासून जन्मलेला आहे तो पाप करत नाही; कारण 

त्याचे बीज त्याच्यामध्ये राहते; त्याच्याने पाप करवत नाही, कारण तो देवापासून 

जन्मलेला आहे.” 

मत्तय ६ आख्रण ७ च्या पख्रहल्या भागात येशूने देवाबरोबरच्या आपल्या नवीन 

जीवनाचे वणणन कसे केले हे आपण पाख्रहले: देण,े प्राथणना करणे, उपवास करणे 

आख्रण योग्य प्रकारे न्याय करणे. आता मत्तय ५:१-४८ मध्ये आपण या जीवनाकडे 

असे पाहूया जसे देवाने आपल्याला सुरुवातीला जगण्यासाठी ख्रनमाणण केले होते, 

आता आपल्यात वस्ती करणाऱया पख्रवत्र आत्म्याच ेसहकायण असलेले जीवन आख्रण 

मानवी इख्रतहास संपल्यावर ककंवा या पृर्थवीच्या अंख्रतम न्यायाच्या वेळी असलेले 

जीवन. या उताऱयात देवाच्या राजयाला पुढे नेण्यासाठी आपले जीवन हादरवून 

टाकणारे सखोल ख्रचत्र रेखाटल े आहे - हे पाचवे आरंख्रभक मूल्य आहे ज े मंडळी 

देवाच्या उद्देशानुसार जगत आहे की नाही याचे मोजमाप करते.  

आपण मत्तय ५:१-१२ पासून सुरुवात करतो, ख्रजथे आपण पाहतो की हे जीवन 

आपल्या सभोवतालच्या आदशाणपेक्षा खरोखरच वेगळे आहे. देवाच्या लोकांचे 

वैख्रशष्ट्य म्हणजे त्यांची इतरांपेक्षा वेगळी ख्रवचार प्रदक्रया असते :  

 

• ते त्यांची गरज ओळखतात ( आत्म्याने दीन ) .  
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• ते त्यांच्या "हरवल्याबद्दल" शोक करतात.  

• ते देवासमोर शांत असतात (नम्र).   

• त्यांना पूणण होण्याची भूक (धार्मणकतेसाठी) आहे.  

• ते दया देतात.  

• त्यांच्याकडे शुद्ध प्रेरणा आहेत (अंतःकरणात शुद्ध आहेत).  

• ते शांततेला प्रोत्साहन देतात ( शांती करणारे ) .  

• संपूणण असल्याबद्दल त्यांना छळले जाते ( नीख्रतमत्त्वाकरता जयांचा छळ 

होतो) .  

• येशूशी ख्रनष्ठा असल्यामुळे ते नाकारले जातात ( त्यांचा छळ केला आख्रण 

त्यांना वाईट बोलले जाते)  

तथाख्रप, त्यांच ेप्रख्रतिळ मोठे आहे:  

• त्यांना देवाचे राजय प्राप्त होते.  

• त्यांच्या शोकात त्यांचे सांत्वन करण्यात येते.  

• त्यांना जग ददले जाते.  

• ते पूणणत्वाने पूणण आहेत.  

• त्यांच्यावर दया करण्यात येते.  

• ते देवाला पाहतील .  

• त्यांना देवाची मुल ेम्हणतात.  

• जेव्हा ते संदेष्ट्यांकडे पाहतात आख्रण त्यांच्यात त्यांना त्यांची समानता 

ददसते तेव्हा त्यांना त्यांच्या ख्रवश्वासाचे प्रमाण प्राप्त होते.  

मत्तय ५:१३-२० मध्ये येशूने या जीवनशैलीचा सभोवतालच्या जगावर 

होणाऱया पररणामाचे वणणन केले आहे. देवाचे लोक अशा प्रकारे त्यांच्या 

सभोवतालच्या जगात शुभवतणमान व्यि करण्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. 

मीठ म्हणून ते पृर्थवीवर प्रवेश करतात आख्रण अजूनही मानवजातीत देवाच ेजे 

काही प्रख्रतरूप ख्रशल्लक आहे त्याचे ते जतन करतात. हे दकती महत्त्वाचे आहे हे 

त्यांना समजते आख्रण त्यांचा खारटपणा ते रटकवून ठेवण्यासाठी पररश्रमपूवणक काम 

करतात. अन्यथा, ख्रमठाचा कसलाच उपयोग होणार नाही आख्रण जया जगावर 

पररणाम करण्यासाठी ते ख्रनमाणण केले होते त्या जगाकडून त्याकडे दलुणक्ष केले जाते.  

ते प्रकाश आहेत, एखाद्या डोंगरावर वसलेल्या नगरातील प्रकाशासारखे. असा 

प्रकाश प्रवासी लांबून स्पष्टपणे पाहू शकतात. त्यांचा प्रकाश लपवण्यासाठी नाही 
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तर प्रदर्शणत करण्यासाठी आहे, ददवठणीवर असलेला ददवा जशाप्रकारे प्रकाश 

देण्यासाठी असतो त्याप्रमाणे. येशू आपल्याला प्रोत्साहन देतो, “त्याप्रमाणे तुमचा 

प्रकाश लोकांसमोर पडू द्या” (मत्तय ५:१६). अशाप्रकारे इतर ख्रपत्याला पाहू 

शकतील. आपण जगात प्रकटीकरण, ख्रवश्वास आख्रण आशा प्रकाख्रशत करतो. 

आपल्या प्रकाशाची ख्रनरीक्षण क्षमता रटकवून ठेवण्यासाठी आपण सतकण  असले 

पाख्रहजे. 

देवाचे लोकही राजयाचे सत्य जगतात. येशू देवाच्या नीख्रतमान रचनेपासून 

मुि होण्यासाठी आला नाही; तो ते पूणण करण्यासाठी आला. तो आपल्याला 

स्पष्टपणे सांगतो, “ख्रनयमशाि ककंवा संदेष्ट्यांचे ग्रंथ रद्द करण्यास मी आलो आहे 

असे समजू नका; मी रद्द करण्यास नव्हे तर पूणण करण्यास आलो आहे” (मत्तय 

५:१७). ज ेया मागण्यांच्या वतणमानापासून सुटका करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना 

नाकारले जाईल; जे त्यांची पूतणता करतात ते महान आहेत. कोणत्याही ख्रपढीच्या 

केवळ नाममात्र धर्मणकतेसाठी हा ख्रनष्कषण शख्रिशाली आहे : जोपयांत शािी व 

परूशी ह्यांच्या नीख्रतमत्त्वापेक्षा आपले नीख्रतमत्त्व अख्रधक होत नाही तोपयांत 

स्वगाणच्या राजयात आपला प्रवेश होणारच नाही.  

मत्तय ५:२१-४७ मध्ये येशूने देवाच्या रचनेचे वणणन पुरुष व िी यांच्या 

ख्रनर्मणतीत केले आहे. पख्रहली गोष्ट म्हणजे, २१-२६ या वचनांमध्ये तो आपल्या 

वैयख्रिक नातेसंबंधांबद्दल बोलतो, आपल्या भावाचा राग आख्रण द्वषे हा 

खुनाइतकाच वाईट आहे, हे तो कायम ठेवतो. मानवी संबंधांमध्ये खुनाकडे सवाणत 

वाईट वागणूक म्हणून जग पाहते, परंतु आंतरवैयख्रिक मानवी नातेसंबंध देवाने 

केलेल्या आवाहनामुळे आपल्याला एका नवीन पातळीवर घेऊन जाते. राग हा 

न्यायाच्या अधीन आहे, जसा ख्रतरस्कार आख्रण अवहेलना आहे. कोणतेही धार्मणक 

पालन करण्यापूवी आपण जयाला दखुावल े आहे त्याच्याशी समेट करण्याची 

काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे. 

२७-३० या वचनांमध्ये येशूने ख्रवरुद्धबलंगी व्यिीसोबतच्या नातेसंबंधांचे वणणन 

देवाचा त्यामागील जो हेतु होता त्याप्रमाणे केले हे स्पष्ट करत की, वासना युि 

नजर व्यख्रभचाराची बरोबरी करते. व्यख्रभचार हा ख्रववाहाचा सवाणत वाईट 

ख्रवश्वासघात आहे असे जगाला वाटते, परंतु देवाने लैंख्रगक संबंधांख्रवषयी केलेले 

आवाहन आपल्याला उच्च दजाणचे आव्हान देते. दसुऱया व्यिीसाठी असलेली वासना 

मानवजातीसाठी देवाच्या रचनेच्या ख्रवरोधात आहे. म्हणून आपण आपल्या 

डोळ्यावर ख्रनयंत्रण ठेवले पाख्रहजे ककंवा त्यापासून मुि झाल े पाख्रहजे; आपण 

आपल्या हातांवर ख्रनयंत्रण ठेवल े पाख्रहजे ककंवा त्यापासून मुि झाल े पाख्रहजे. 

अथाणत, जर डोळ्यापासून ककंवा हातापासून सुटका करून घेणे हा जर उपाय 
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असता, तर येशूने दोन्ही डोळे आख्रण दोन्ही हात काढून टाकण्याची मागणी केली 

असती. परंतु त्याचे रूपक देवाने िी-पुरुषांमध्ये नातेसंबंध कसे ख्रनमाणण केले 

याच्या अत्यंत महत्त्वावर भर देते. वैवाख्रहक नातेसंबंधात प्रवेश करण्यापयांत लैंख्रगक 

अख्रभव्यिीचा कोणताही संकेत न देता मनात आख्रण कृतीत शुद्धता राखणे हे त्याचे 

वैख्रशष्ट्य आहे. 

३१ ते ३२ या वचनांमध्ये येशू ख्रववाहासंबंधी एका पुरुषामध्ये आख्रण िीमध्ये 

असलेल्या नातेसंबंधांबद्दल अख्रधक स्पष्टपणे बोलतो आख्रण स्पष्ट करतो की, “जो 

कोणी आपली बायको व्यख्रभचाराच्या कारणावाचून टाकतो, तो ख्रतला 

व्यख्रभचाररणी करतो आख्रण जो कोणी अशा टाकलेल्या बायकोबरोबर लग्न करतो 

तो व्यख्रभचार करतो.” 

देव शािवचनांमध्ये वारंवार जाहीर करतो की घटस्िोट त्याच्या योजनेचा 

ख्रवश्वासघात करतो.  

त्याने उत्पख्रत्त २:१८-२४ मध्ये त्या योजनेच्या (रचनेच्या) सौंदयाणचे वणणन केले 

आहे: 

मग परमेश्वर देव बोलला, “मनुष्य एकटा असावा हे बरे नाही; तर 

त्याच्यासाठी अनुरूप साहाय्यक मी करीन.” . . . मग परमेश्वर देवाने 

आदामाला गाढ ख्रनिा आणली, आख्रण तो झोपला तेव्हा त्याने त्याची एक 

िासळी काढून घेतली, ख्रतची जागा मांसाने भरून आली; परमेश्वर देवाने 

आदामाची िासळी काढून ख्रतची िी बनवली आख्रण ख्रतला आदामाकडे नेले. 

तेव्हा आदाम म्हणाला, “आता ही मात्र माझ्या हाडांतले हाड व मांसातले मांस 

आहे; ख्रहला नारी म्हणावे, कारण ही नरापासून बनवली आहे.” ह्यास्तव पुरुष 

आपल्या आईबापांना सोडून आपल्या िीशी जडून राहील; ती दोघे एकदेह 

होतील. 

देवाने तयार केलेले ख्रववाहबंधन इतके ठोस आहे की केवळ व्यख्रभचार (ककंवा 

मृत्यू) च हे ख्रमलन मोडू शकते. हे ख्रमलन इतके मजबूत आहे की, प्रत्यक्षात घटस्िोट 

व्यख्रभचाराचे कारण बनते असा ख्रनष्कषण येशूने काढला आहे. 

३३-३७ या वचनांमध्ये येशू लोकांमधील ख्रवश्वासाच्या संबंधांना हाताळतो. 

तो आपल्याला शपथ न वाहण्याची आज्ञा देतो तर तुमचे बोलणे, होय तर होय, 

नाही तर नाही, एवढेच असावे; “ह्याहून जे अख्रधक ते वाइटापासून आहे” (मत्तय 

५:३७). जणू काही येशू म्हणत आहे की, " तुम्ही कोण आहात असे तुम्हाला वाटते? 

तुमचे एकमेकांशी असलेले संबंध इतके खराब झाले आहेत की, जेव्हा तुम्हाला 

एखादी गोष्ट गांभीयाणने घ्यायची असते, तेव्हा तुम्ही जे पख्रवत्र आहे त्याची शपथ 

वाहता, माझ्या सावणभौमत्वाचा ख्रवचार करता आख्रण जयावर तुमचे पूणणपणे 
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ख्रनयंत्रण नाही अशी शपथ वाहता." 

जगाचा असा ख्रवश्वास आहे की, शपथ ही अस्सल आख्रण दढृ बांख्रधलकी 

असायला पाख्रहजे, परंतु देव माणसाला अशा प्रकारचे सावणभौमत्व देत नाही. 

आपल्या शपथेत जे घटक अख्रस्तत्वात येऊ शकतात, त्या घटकांवर आपण ख्रनयंत्रण 

ठेवू शकतो की नाही हे त्या व्यिीला माहीत नाही; तो ख्रजवंत राहील की नाही 

यावर त्याचे कोणतेही ख्रनयंत्रण नाही. म्हणून येशू म्हणाला, “शपथ वाहूच नका; 

‘स्वगाणची’ नका,… ‘पृर्थवीचीही’ वाहू नका, यरुशलेमेचीही नका, कारण आपल्या 

मस्तकाचीही शपथ वाहू नका त्याऐवजी, तुमच्या शब्दाला तुमच्याजवळ असलेले 

एकमेव सावणभौमत्व प्रख्रतबबंख्रबत करू द्या- आजसाठी केवळ  होय तर होय, नाही 

तर नाही.  

३८-४२ या वचनांमध्ये येशूने आपण सहजगत्या घडलेले अपराध कसे 

हाताळायचे याचे  वणणन केल े आहे – हे ते अपराध ककंवा चुका आहेत जया त्या 

लोकांकडून होऊ शकतात जयांना आपण ओळखत देखील नाही आख्रण ते दैनंददन 

जीवनाचे भाग आहेत: ‘डोळ्याबद्दल डोळा व दाताबद्दल दात’ असे सांख्रगतले होते, 

हे तुम्ही ऐकले आहे. मी तर तुम्हांला सांगतो, दषु्टाला अडवू नका. जो कोणी तुझ्या 

उजव्या गालावर मारतो, त्याच्याकडे दसुरा गाल कर; जो तुझ्यावर दियाणद करून 

तुझी बंडी घेऊ पाहतो त्याला तुझा अंगरखाही घेऊ दे; आख्रण जो कोणी तुला वेठीस 

धरून एक कोस नेईल त्याच्याबरोबर दोन कोस जा" (मत्तय ५:३९-४१). जगाला 

वाटते की सूड स्वीकाराहण आहे, कदाख्रचत त्याला प्राधान्यही ददल ेजाते. पण देव दुष्ट 

लोकांशी व्यवहार करेल, म्हणून आपण त्यांचा प्रख्रतकार करू नये. ककंबहुना, ते 

आपल्याकडे जयाची मागणी करतात ते त्यांना अख्रधक देऊ केल ेपाख्रहजे. द्या, द्या, 

द्या! आपण वेळोवेळी आपला िायदा घेतला जात आहे याची भीती बाळगू नये.  

४३-४७ या वचनांमध्ये येशू यादखृ्रच्छक अपराधांना आणखी एक पाऊल पुढे 

नेतो आख्रण आपल्याला खरोखर ओळखणारे लोक जे आपल्याला इजा पोहचवू 

इख्रच्छत आहेत त्यांना वैयख्रिकृत करतो: “‘आपल्या शेजाऱयावर प्रीती कर व 

आपल्या वैऱयाचा द्वषे कर,’ असे सांख्रगतले होते, हे तुम्ही ऐकले आहे. मी तर 

तुम्हांला सांगतो, तुम्ही आपल्या वैर यांवर प्रीती करा, [ज े तुम्हांला शाप देतात 

त्यांना आशीवाणद द्या, जे तुमचा द्वेष करतात त्यांचे बरे करा] आख्रण जे तुमचा छळ 

करतात [व तुमच्या पाठीस लागतात] त्यांच्यासाठी प्राथणना करा. अशासाठी की, 

तुम्ही आपल्या स्वगाणतील ख्रपत्याचे पुत्र व्हावे" (मत्तय ५:४३-४५). जग िि 

आपल्या ख्रमत्रांची काळजी करते. पण देवाचे नमूना याच्या उलट आहे : आपण 

आपल्या शतंू्रवर प्रेम करायचे आहे आख्रण खरे तर त्यांच्यासाठी प्राथणना करायची 
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आहे. आपण आपल्या स्वगीय ख्रपत्याचे पुत्र होणार आहोत. देवाचा चांगुलपणा 

संपूणण पृर्थवीवर कायण करतो, चांगल्या लोकांसाठी आख्रण वाईट लोकांसाठी देखील 

आख्रण तो आपल्या त्याचे प्रेम देतो जयाद्वारे आपण आपल्या शतंू्रवरही प्रेम करू 

शकतो. देवाच्या लोकांनी सवाांवर प्रेम केल ेपाख्रहजे आख्रण सवाांना अख्रभवादन केले 

पाख्रहजे, ख्रवशेषत: जेव्हा आपल्याकडे वैयख्रिक काहीही ख्रमळवायचे नसते. 

येशूने ४८ व्या वचनात असा ख्रनष्कषण काढला की, “ह्यास्तव जसा तुमचा 

स्वगीय ख्रपता पूणण आहे तसे ‘तुम्ही पूणण व्हा.” मंडळी म्हणून जीवन जगण्यासाठी 

आपल्याला बोलावले जाते म्हणून जगण्याची आपली क्षमता केवळ आपल्या 

ख्रपत्याच्या पररपूणण धार्मणकतेत आढळते. देव आपल्या मुलांना जन्म देतो त्यामुळे 

आपल्याला अशा प्रकारे जगणे शक्य होते; आपला ख्रपता पररपूणण आहे आख्रण 

आपल्याला त्यांच्यासारखे होण्यासाठी ख्रनमाणण केल ेआहे. 

पौलाच्या शबदांि 
इदिस. ४:१७-६:९ मधील पौलाने समान कारभारीपणाच्या  जीवनाचे वणणन 

केल ेआहे. 

येशूने ४:१७ ते ५:७ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे हे जीवन आपल्या सभोवतालच्या 

आदशाणपेक्षा वेगळे ददसते. आपण आपला ख्रपता आदाम ह्याच्याकडून वारसा म्हणून 

ख्रमळालेल्या ख्रवचारांच्या व्यथणतेत जगू शकत नाही. ही ख्रवचारसरणी अंधकारमय 

झाली आहे, देवाच्या ख्रवचारपद्धतीपासून वेगळी आहे, संवेदनशीलतेपासून वंख्रचत 

आहे आख्रण स्वत:ला आख्रण त्याच्या भोगांना पूणणपणे ददली गेली आहे. ख्रिस्ताकडे 

आल्यास या गोष्टींना अनुमती नाही. त्याऐवजी, आपल्याला जयासाठी नव्याने 

ख्रनमाणण केल े आहे तसेच आपही खऱया नीख्रतमत्त्वात आख्रण पख्रवत्रतेत देवासारखे 

असायला हवे. आपण त्याचा पुत्र येशू ह्याच्या सारखे होणार आहोत, कारण असे 

होण्यासाठीच आपला नव्याने जन्म झाला आहे. आपण “आख्रण ख्रिस्ताने तुमच्यावर 

प्रीती केली आख्रण देवाला सुवास ख्रमळावा म्हणून स्वत:ला आपल्याकरता अपणण व 

यज्ञ म्हणून ददले, त्याप्रमाणे तुम्हीही प्रीतीने चाला” (इदिस. ५:२). 

पौलाने डोंगरावरील प्रवचनात येशूच्या शब्दांशी जुळवून घेणे पुढे चालूच 

ठेवल.े या नवीन जीवनाचा आजूबाजूच्या जगावर लक्षणीय पररणाम होतो (पहा 

५:८-१७). िी-पुरुषांच्या वैयख्रिक नातेसंबंधात देवाची ख्रनर्मणती (५:१८-२१ 

पहा), वैवाख्रहक नातेसंबंध (५:२२-३३ पहा), कौटंुख्रबक नातेसंबंध (६:१-४ पहा), 

आख्रण बाजारपेठेतील नातेसंबंध (६:५-९ पहा). या वचनातून बरेच काही घेता 

येईल, पण मी काही महत्त्वाचे ख्रनष्कषण अधोरेख्रखत करेन. 

पख्रहली गोष्ट म्हणजे हे जीवन आपल्याला येशूमध्ये ददले गेल े आहे. 

त्याच्याबरोबर आपले मरण, पुरले जाणे आख्रण पुनरुत्थान झाल्याख्रशवाय नवीन 
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जीवन असूच शकत नाही. योहान ३ मधील ख्रनकदेमच्या बाबतीत हेच गूढ होते. 

येशूने त्याला सांख्रगतल्याप्रमाणे, “मी तुम्हांला खचीत सांगतो, पाण्यापासून व 

आत्म्यापासून जन्म घेतल्यावाचून कोणीही देवाच्या राजयात प्रवेश करू शकत 

नाही.” (योहान ३:५), ख्रनकदेम त्याला म्हणाला, “ह्या गोष्टी कशा होऊ शकतील?” 

(योहान ३:९). 

दसुरी गोष्ट म्हणजे हे जीवन आपल्या सभोवतालच्या जगाच्या जीवनाशी 

जुळत नाही. ख्रिस्ताकडे आल्यावर आपले सवण मानवी नातेसंबंध बदलले जातात; 

नम्रता आता या सवाांच्या मुळाशी आहे. म्हणूनच पौलाचे म्हणणे आहे की आपण 

“ख्रिस्ताचे भय बाळगून एकमेकांच्या अधीन असावे.” (इदिस. ५:२१) 

एकमेकांच्या अधीन राख्रहल्याने परस्परावलंबनाच्या संबंधाचे गूढ ख्रनमाणण होते: 

पती आपल्या पत्नीवर स्वतःचे शरीर म्हणून प्रेम करायला लागतो. पत्नी आपल्या 

नवऱयाला मोकळेपणाने आदर द्यायला लागते. मुल ेआपल्या आईवख्रडलांना सन्मान 

द्यायला लागतात आख्रण त्यांच्याशी आज्ञाधारक बनतात. अगदी बाजारपेठेतही, 

मालक त्यांच्या कमणचाऱयांना  (दासांना) आदराने वागवतात आख्रण जेव्हा कमणचारी 

देखील त्यांच्या मालकांची सेवा देवाची सेवा करत आहोत असे मानून सेवा करतात 

तेव्हा सवण व्यवसायपद्धती उलथा पालट होते.  

ख्रतसरे म्हणजे या जीवनाची ख्रनवड आपण केली पाख्रहजे. देवाच्या राजयाच्या 

ख्रवस्तारासाठी आपल्या जीवनाचे कारभारीपण करण्याची क्षमता देवाने आपल्या 

पुत्राला पाठवून आख्रण त्याचा आत्मा त्या लोकांमध्ये देऊन शक्य केली आहे जयांना 

त्याच्या पुत्रात तारण प्राप्त झाले आहे. तथाख्रप, आपण त्यावर कृती केली पाख्रहजे. 

पौलाने रोमकरांस पत्रात हे स्पष्ट केले आहे ६:११–१४: 

तस ेतुम्हीही ख्रिस्त येशू आपला प्रभू ह्याच्याद्वारे स्वत:स पापाला मेलेले खरे, 

पण देवाप्रीत्यथण ख्रजवंत झालेले, असे माना. ह्यास्तव तुम्ही आपल्या 

शरीरवासनांच्या अधीन न व्हावे म्हणून पापाने तुमच्या मत्यण शरीरात राजय 

करू नये; आख्रण तुम्ही आपले अवयव अनीतीची साधने होण्याकरता पापाला 

समपणण करत राहू नका; तर मेलेल्यांतून ख्रजवंत झालेले असे स्वतःस देवाला 

समपणण करा आख्रण आपले अवयव नीतीची साधने होण्याकरता देवाला समपणण 

करा. तुम्ही ख्रनयमशािाधीन नाही, तर कृपेच्या अधीन आहात, म्हणून पाप 

तुमच्यावर सत्ता चालवणार नाही. 

नीतिित्त्वाचा पाठपतरावा केला पातिजे   
येशूने आपण जया नीख्रतमत्तेचा पाठपुरावा करणार आहोत त्याबद्दल सांख्रगतले 

आहे—“तर तुम्ही पख्रहल्याने देवाचे राजय व त्याचे नीख्रतमत्त्व ख्रमळवण्यास झटा.” 

(मत्तय ६:३३)—आख्रण नीख्रतमत्त्व जे आपल्याला ददले गेले आहे: “ह्यास्तव जसा 

तुमचा स्वगीय ख्रपता पूणण आहे तसे तुम्ही पूणण व्हा” (मत्तय. ५:४८). तो आता मत्तय 
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७:७-२८ मधील डोंगरावरील प्रवचन पूणण करतो आख्रण देवाशी संबंध ठेवून आपण 

या नीख्रतमत्त्वाचा कसा पाठपुरावा केला पाख्रहजे याचा तपशील देतो. 

७-११ या वचनांमध्ये येशू म्हणतो, 

मागा म्हणज े तुम्हांला ददले जाईल, शोधा म्हणजे तुम्हांला सापडेल, ठोका 

म्हणजे तुमच्यासाठी उघडले जाईल. कारण जो कोणी मागतो त्याला ख्रमळते, 

जो शोधतो त्याला सापडते व जो ठोकतो त्याच्यासाठी उघडले जाईल. आपल्या 

मुलाने भाकर माख्रगतली तर त्याला धोंडा देईल आख्रण मासा माख्रगतला तर 

त्याला साप देईल, असा तुमच्यात कोण माणूस आहे? मग तुम्ही वाईट 

असताना आपल्या मुलाबाळांना चांगल्या देणग्या देणे तुम्हांला समजते, तर 

तुमच्या स्वगाणतील ख्रपत्याजवळ जे मागतात त्यांना तो दकती ख्रवशेषेकरून 

चांगल्या देणग्या देईल? 

जे लोक देवाच्या नीख्रतमत्त्वानुसार जगण्याची इच्छा बाळगतात त्यांना देव आपली 

उपख्रस्थती आख्रण मागणदशणन प्रदान करतो. दार ठोकवणाऱयासाठी दरवाजा उघडला 

आहे,  मागणाऱयाला प्राप्त झाले आहे,  शोधणाऱयाला सापडले आहे. जर आपण 

आपल्या ख्रप्रय व्यिींना चांगल्या गोष्टी देतो तर कल्पना करा की, देव आपल्याला 

दकती आशीवाणद देऊ इख्रच्छत आहे. हे सगळं इतरांनी आपल्याशी जसे वागावे तसे 

आपण त्यांच्याशी वागतो त्यावर अवलंबून आहे.  

नीख्रतमत्त्वाचा पाठपुरावा करण्यासाठी १३-१४ या वचनांमध्ये येशू 

आपल्याला असा इशारा देत सांगतो की, “अरंुद दरवाजाने आत जा; कारण 

नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रंुद व मागण पसरट आहे आख्रण त्यातून आत जाणारे 

पुष्कळ आहेत; परंतु जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरंुद व मागण संकुख्रचत आहे 

आख्रण जयांना तो सापडतो ते थोडके आहेत.” जया मागाणने कमीत कमी लोक जात 

आहेत त्या मागाणवर आपण राहण ेआवश्यक आहे, कारण नाशाकडे जाण्याचा मागण 

रंुद व पसरट आहे आख्रण त्यातून आत जाणारे पुष्कळ आहेत परंतु जीवनाकडे 

जाणारा मागण अरंुद आहे आख्रण संकुख्रचत आहे.  

१५ ते २३ या वचनांमध्ये येशू आणखी दोन इशारे देतो: आपण “खोट्या 

संदेष्ट्यांख्रवषयी” आख्रण त्या सामान्य लोकांपासून सावध असले पाख्रहजे जे 

ख्रिस्ताला ओळखण्याचा दावा करतात परंतु खरे पाहता ते ओळखत नाहीत : 

“मला ‘प्रभूजी, प्रभूजी’ असे म्हणणाऱया प्रत्येकाचा प्रवेश स्वगाणच्या राजयात होईल 

असे नाही; तर जो माझ्या स्वगीय ख्रपत्याच्या इच्छेप्रमाणे वागतो त्याचा होईल” 

(मत्तय ७:२१). येशूचा सल्ला स्पष्ट आहे: िसवणुकीकडे लक्ष द्या. 

िसवणूक दोन प्रकारच्या लोकांच्या गटांकडून होऊ शकते. पख्रहली गट आहे, 

धार्मणक पुढाऱयांचा. ददैुवाने, अनेकांच्या हे लक्षात देखील येत नाही की, या 

लोकांचा उद्देश इतरांचा नाश करणे असतो. धोकादायक लोक आज ना उद्या 
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त्यांच्या जीवनाच्या िळां वरून ओळखले जातात. परंतु खरे अनुयायी म्हणून 

दाखवणाऱया लोकांकडूनही धोका येऊ शकतो. आपले रक्षण करण्यासाठी आपण 

देवाच्या इच्छेनुसार  वागणाऱया ख्रवश्वासणाऱया लोकांचा शोध घेणे आवश्यक आहे-

ज ेकेवळ देवाबद्दल बोलत नाहीत तर ते त्याला ओळखतात देखील.  

२४–२७ या वचनामध्ये येशू आपल्या आवाहनाचा समारोप करतो 

ह्यास्तव जो प्रत्येक जण ही माझी वचने ऐकून त्याप्रमाणे वागतो तो कोणाएका 

सुज्ञ मनुष्यासारखा ठरेल; त्याने आपले घर खडकावर बांधले; मग पाऊस 

पडला, पूर आला, वाराही सुटला, व त्या घरास लागला; तरी त ेपडले नाही, 

कारण त्याचा पाया खडकावर घातला होता. तसेच जो कोणी माझी वचने 

ऐकून त्याप्रमाणे वागत नाही तो कोणाएका मूखण मनुष्यासारखा ठरेल; त्याने 

आपले घर वाळूवर बांधले; मग पाऊस पडला, पूर आला, वाराही सुटला, व 

त्या घरास लागला; तेव्हा ते पडले, अगदी कोसळून पडले.” 

आपण देवाचे वचन ऐकून आख्रण ते आचरणात आणून सुज्ञपणे बांधणी केली 

पाख्रहजे. जर आपण असे केल े तर वादळात आपले संरक्षण होईल. जया जीवनात 

सरावाचा पाया नाही, ते जीवन मात्र कोलमडून पडेल. 

देवाच्या राजयासाठी आख्रण त्याच्या नीख्रतमत्त्वासाठी आपल्या जीवनाच्या 

प्रत्येक पैलचूे कारभारीपण करण्यासाठी मंडळीला आध्याख्रत्मक प्रगल्भतेसाठी 

बोलावले जाते. जेव्हा देवाचे लोक खऱया अथाणने पख्रवत्र जीवन जगत असतील, 

त्यांच्यामधील पख्रवत्र आत्म्याने त्यांना सक्षम केले जाते, तेव्हाच ते त्यांच्या ख्रपढीत 

त्यांच्यासाठी देवाचा उद्देश पूणण करण्यासाठी प्रभावी ठरतील: ते राहत असलेल्या 

रठकाणच्या प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला नातेसंबंध आख्रण 

प्रख्रतख्रनख्रधत्वाचा देवाचा सुवाताण संदेश जाहीर करणे. 
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भाग २ 
 

मंडळीला ततचा उद्दशे पूणण 
करण्यासाठी सशक्त बनवण े
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५  
यशेनू ेआपल्या मडंळीला नेततृ्व ददले 

 

देवाचा आपल्या मंडळीसाठी काय उद्देश आहे यावर आपण सख्रवस्तर चचाण 

केली आहे: प्रत्येक ख्रवश्वासणाऱया व्यिीने तो ककंवा ती राहत असलेल्या रठकाणी 

आत्म्याच्या कृपादानाचे आख्रण िळांचे प्रदशणन करत आख्रण त्यांच्या कृपेच्या कथा 

सांगत सुवाताणयुि जीवन जगले पाख्रहजे, जेणेकरून प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण 

मुलाला सुवाताण ऐकता येईल आख्रण येशू ख्रिस्ताला स्वीकारण्याची ककंवा 

नाकारण्याची संधी ख्रमळू शकेल. आता आपण प्रश्न ख्रवचारला पाख्रहजे की, हे कसे 

करावे? 

देवाने मंडळीला आपल्या लोकांना त्यांच्या पाचारणात सुसज्ज करण्यासाठी 

एक अमूल्य संसाधन उपलब्ध करून ददल े आहे: नेतृत्व. पौल या बाबतीत स्पष्ट 

होता : 

आख्रण त्यानेच कोणी प्रेख्रषत, कोणी संदेष्ट,े कोणी सुवार्तणक, कोणी पाळक व 

ख्रशक्षक असे नेमून ददले; त े ह्यासाठी की, त्यांनी पख्रवत्र जनांना सेवेच्या 

कायाणकरता व ख्रिस्ताच्या शरीराची रचना पूणणतेस नेण्याकरता ख्रसद्ध करावे. 

देवाच्या पुत्रावरील ख्रवश्वासाच्या व तत्संबंधी पररपूणण ज्ञानाच्या एकत्वाप्रत, 

प्रौढ मनुष्यपणाप्रत, ख्रिस्ताची पूणणता प्राप्त होईल अशा वृद्धीच्या मयाणदेप्रत 

आपण सवण येऊन पोहचू तोपयांत ददले (इदिस ४:११-१३)  

देवाचा त्याच्या लोकांसाठी जो  उद्देश आहे त्याची स्पष्टपणे पुष्टी करण्यापेक्षा 

कोणतेही इतर काम स्थाख्रनक मंडळींतील पुढाऱयांसाठी महत्त्वाचे नाही. पुढाऱयांनी 

याची खात्री करणे आवश्यक आहे की, अशा वातावरणाची ख्रनर्मणती केली जात आहे 

जयात लोकांना देवाच्या इच्छेनुसार चालण्यास आकर्षणत केले जात आहे ककंवा भाग 

पाडले जाते आख्रण त्याद्वारे ते त्या खात्रीत वाढत आहेत. देवाने येशूच्या द्वारे 

लोकांना नवीन जन्म ददल्यानंतर त्यांच्यासाठी त्याने तयार केलेल्या सवण मागाांनी 

चालण्यास त्यांना मदत न करता वरकरणी ख्रवश्वासात येणाऱया लोकांमध्ये व्यस्त 

राहणे ही एक घातक चूक आहे.  

देवाच्या लोकांनी त्यांचे पाचारण ओळखण्यासाठी आख्रण त्यात  रटकून 
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राहण्यासाठी तु्रटीना टाळण्यास मदत करण े ही पुढाऱयांची जबाबदारी आहे. 

येशूच्या इशाऱयाची पुनरावृत्ती करण्याजोगी आहे : 

खोट्या संदेष्ट्यांख्रवषयी जपून राहा. ते मेंढरांच्या वेषाने तुमच्याकडे येतात, पण 

ते अंतरी कू्रर लांडगे आहेत. त्यांच्या िळांवरून तुम्ही त्यांना ओळखाल. काटेरी 

झाडांवरून िाके्ष ककंवा ररंगणीच्या झाडांवरून अंजीर काढतात काय? 

त्याप्रमाणे प्रत्येक चांगल्या झाडाला चांगले िळ येते आख्रण वाईट झाडाला 

वाईट िळ येते. चांगल्या झाडाला वाईट िळे येणे शक्य नाही, आख्रण वाईट 

झाडाला चांगली िळे येणे शक्य नाही. जया झाडाला चांगले िळ येत नाही ते 

प्रत्येक झाड तोडून अग्नीत टाकण्यात येते. ह्यास्तव तुम्ही त्यांच्या िळांवरून 

त्यांना ओळखाल (मत्तय ७:१५-२०)  

माझ्या ईश्वर ख्रवज्ञानाच्या प्रख्रशक्षणानंतरच्या अनेक वषाांत मी मला देण्यात 

आलेल्या ख्रवश्वासांवर आख्रण परंपरांवर ख्रवचार केला आहे. ते चुकीचे नव्हते, ते िि 

अपूणण ककंवा त्याच्यावर लक्ष कें दित केले गेले नव्हते. एकख्रवसाव्या शतकातील 

मंडळीचा इख्रतहास माणसाच्या तत्त्वज्ञानामुळे इतका अख्रद्वतीय नाही तर 

पाख्रश्चमात्य मंडळीच्या ऐख्रतहाख्रसक “या आख्रण पहा” या अख्रभमुखतेच्या 

चुकीच्यापणामुळे उघड झाला आहे. 

मंडळीच्या जीवनाकडे पाहण्याच्या या "या आख्रण पहा" दखृ्रष्टकोनामुळे 

"लोकांना मंडळीमध्ये गोळा करण"े या ख्रशष्यत्वाच्या व्याख्येवर िार भर देण्यात 

आला आहे. याचा पररणाम असा होतो की, येशूचा अनुयायी होण्याचा अथण काय 

आहे याचे सार मंडळीने गमावले आहे. आख्रण मंडळीची अख्रस्तत्वात असण्याची 

बहुतेक कारणे आपण गमावली आहेत: लोकांना अशासाठी शोधले जाते की त्यांनी 

त्याच्याशी नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करावे आख्रण त्यांनी जगात त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व 

करावे. मंडळीतील पुढाऱयांचे हे काम देवाच्या प्राथख्रमक पाचारणाला सहकायण 

करणे आहे - आपल्या लोकांचे संगोपन करणे जेणेकरून त्यांनी या उद्देशांमध्ये 

वाढावे: पख्रहले म्हणजे ते देवख्रपताशी असलेल्या नातेसंबंधात सतत वाढत जातील 

आख्रण दसुरे म्हणजे ते जगात देव ख्रपत्याचे ख्रवश्वासूपणे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतील. 

जेव्हा देवाने मला प्रथम हा आश्चयणकारक प्रश्न ख्रवचारला, “तुला काय वाटते की 

माझी मंडळी एक गोदाम आहे, ख्रजथ ेलोकांना तुझे बोलणे ऐकण्यासाठी तू एकख्रत्रत 

करतो"? मंडळी ख्रवषयीचा माझा ख्रवचार चुकीचा होता या वास्तवाने मी खूप 

प्रभाख्रवत झालो. पख्रवत्र शािातून ख्रशकवणे ककंवा लोकांना उपदेश ऐकण्यासाठी 

एकख्रत्रत करणे चुकीचे आहे असे नाही. परंतु देवाने त्याच्या या प्रश्नातून मला दोन 

मोठ्या भ्रामक गोष्टी प्रकट केल्या : पख्रहली म्हणजे, मंडळी ही लोकांचा एक समूह 

आहे आख्रण दसुरी म्हणजे, एखाद्याचा प्रचार ऐकण्यासाठी जमलेल्या लोकांचे 

प्रमाण हे त्या पुढाऱयाच्या पररणामकारकतेचे मोजमाप होते. 

देवाने मला हा प्रश्न ख्रवचारल्यापासून अनेक वषाांत मला असे समजले आहे की, 
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ख्रिस्ताच्या लोकांना सेवेसाठी सक्षम करणे हे पुढाऱयांचे प्राथख्रमक पाचारण आहे, 

तर पाख्रश्चमात्य देशातील पुढाऱयांना चुकीच्या साधनाने त्यांची आज्ञा आख्रण 

पररणामकारकता मोजण्याचे प्रख्रशक्षण देण्यात आल े आहे. लोक आमच्या 

मंडळीमध्ये येतात आख्रण ते आल्यावर त्यांना कसे वाटते हे ख्रवचारणे अत्यंत िसवे 

पररणाम घडवून आणते. पुढारी शांतपणे मोहक प्रश्नांमध्ये चुकतात जसे की, दकती 

लोक आले? त्यांनी दकती दान ददले? ते आनंदी आहेत का? हे प्रश्न त्या सवण 

मंडळ्यांना िार नुकसान पोहोचवतात जया ख्रिस्ताचे लोक म्हणून ख्रवश्वास ठेवत 

असल्याची घोषणा करतात, कारण ते अशा एका उद्देशावर लक्ष कें दित करतात 

जयाची परमेश्वराने आपल्या मंडळीसाठी कधीच इच्छा बाळगली नव्हती.  

पुढाऱयांना प्रथम आपल्या लोकांसाठी देवाला काय हवे आहे हे ख्रशकण्याची 

गरज आहे. लोक या गोष्टींमध्ये वाढत आहेत याची ते कशी खात्री करू शकतात 

तसेच असे वातावरण कसे तयार करू शकतात जयात ख्रवश्वासणाऱया लोकांना 

त्यांच्यात चालण्यास भाग पाडल े जाते. मंडळीसाठी असलेल्या देवाच्या उद्देशात 

चालण्यासाठी लोकांना सशि बनख्रवण्याच्या वचनबद्धतेख्रवना, येणाऱया ख्रपढीतील 

लोक जे स्वतःला ख्रिस्ताचे अनुयायी म्हणतील ते केवळ नामधारी ख्रिस्ती ठरतील.  

प्रभूवर ख्रवश्वास ठेवणाऱया लोकांनी अनेक वषाणपासून पख्रवत्र शािाचे दकतीही 

ज्ञान प्राप्त केल ेअसल ेतरीही सत्य प्रदान करत राहणे पुरेसे नाही. उपासना पुरेशी 

नाही, मग ती दकतीही प्रेरणादायी असली तरी. नाटक ककंवा इतर सजणनशील 

कल्पनेद्वारे प्रासंख्रगकतेवर नव्याने भर देण े पुरेसे नाही. हे सवण संभाव्य चांगले 

उपक्रम जर सदक्रयपणे आख्रण आक्रमकपणे लोकांना शािवचनांमध्ये स्पष्टपणे 

ददसणाऱया मूलभूत गोष्टींकडे घेऊन येत नाही तर ते ख्रनष्िळ आहेत. 

पौलाने रोमकरांस पत्रातील सहाव्या अध्यायात देवाने आपल्या मुलांसाठी 

ख्रनयुि केलेल्या नवीन जीवनाबद्दल स्पष्टपणे ख्रलख्रहले आहे: 

तर आता आपण काय म्हणावे? कृपा वाढावी म्हणून आपण पापात राहावे 

काय? कधीच नाही! जे आपण पापाला मेलो ते आपण ह्यापुढे त्यात कसे 

राहणार? ककंवा आपण ख्रजतक्यांनी ख्रिस्त येशूमध्ये बाख्रप्तस्मा घेतला 

ख्रततक्यांनी त्याच्या मरणात बाख्रप्तस्मा घेतला, ह्याख्रवषयी तुम्ही अजाण आहात 

काय? तर मग आपण त्या मरणातील बाख्रप्तस्म्याने त्याच्याबरोबर पुरले गेलो; 

ह्यासाठी की, जयाप्रमाणे ख्रिस्त ख्रपत्याच्या गौरवाने मेलेल्यांतून उठला 

त्याचप्रमाणे आपणही नवीन प्रकारच्या जीवनात चालावे. कारण जर आपण 

त्याच्या मरणाच्या प्रख्रतरूपाने त्याच्याशी संयुि झालो आहोत, तर त्याच्या 

उठण्याच्याही प्रख्रतरूपाने त्याच्याशी संयुि होऊ. हे आपल्याला ठाऊक आहे 

की, हे पापाच्या अधीन असलेले शरीर नष्ट होऊन आपण ह्यापुढे पापाचे दास्य 

करू नये, म्हणून आपल्यातील जुना मनुष्य त्याच्याबरोबर वधस्तंभावर 
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ख्रखळला गेला. कारण जो कोणी मेला तो पापाच्या दोषापासून मुि होऊन 

नीख्रतमान ठरला आहे. आपण ख्रिस्ताबरोबर मरण पावलो असल्यास 

त्याच्याबरोबर ख्रजवंतही राहू असा आपला ख्रवश्वास आहे. आपल्याला ठाऊक 

आहे की, मेलेल्यांतून उठलेला ख्रिस्त ह्यापुढे मरण पावत नाही; त्याच्यावर 

ह्यापुढे मरणाची सत्ता चालत नाही. कारण तो मरण पावला, तो पापाला 

एकदाच मरण पावला, तो जगतो तो देवासाठीच जगतो (रोम. ६:१-१०) 

या सगळ्याच्या पाश्वणभूमीवर महत्त्वाचे प्रश्न ख्रनमाणण होतात. मंडळीच्या 

नेतृत्वाने शरीराच्या म्हणजे मंडळीच्या जीवनात असे वातावरण ख्रनमाणण केल ेआहे 

ज ेवास्तख्रवकतेचे प्रभावीपणे समथणन करते? त्यांनी लोकांना अशी संसाधने ददली 

आहेत का जयामुळे ते देवाशी असलेल्या आपल्या नातेसंबंधात वाढू शकतात? 

मंडळीत होणारे कायणक्रम प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्षपणे लोकांना देवाशी त्यांचे 

वैयख्रिक नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करण्यासाठी पयाणय देतात का? गरज पडल्यास 

शरीराचे म्हणजे मंडळीचे सदस्य मंडळीच्या नेतृत्वाख्रशवाय देवाशी असलेल्या 

नातेसंबंधात पुढे जाऊ शकतात का? 

देवाचा पख्रवत्र शािानुसार आपल्या लोकांसाठी जो उद्देश आहे त्यापेक्षा  

कमीची इच्छा बाळगणे नेतृत्वासाठी अस्वीकायण आहे. या पाचारणासाठी देवाच्या 

लोकांना सक्षम करण्यापेक्षा कमी असलेल्या गोष्टीसाठी स्वतःला जबाबदार धरणे 

अस्वीकायण आहे. 

देवाचा नेितृ्व नितना 
देवाने मंडळीला जया कायाणसाठी पाचारण केल ेते ती पूणण करीत आहे की नाही 

याचे मूल्यमापन करताना नेतृत्वाची सुरुवात स्वत:पासून झाली पाख्रहजे. 

मंडळीमधील नेतृत्व हे इतर कोणत्याही संस्थेत असलेल्या नेतृत्वासारखे नाही. 

येशूने मत्तय २०:२५–२८ मध्ये आपल्या ख्रशष्यांना हे स्पष्ट केल:े 

पण येशूने त्यांना बोलावून म्हटले, “परराष्ट्रीयांवर त्यांचे अख्रधपती प्रभुत्व 

चालवतात व मोठे लोकही अख्रधकार करतात, हे तुम्हांला ठाऊक आहे. तसे 

तुमच्यामध्ये नसावे; तर जो कोणी तुमच्यामध्ये श्रेष्ठ होऊ पाहतो तो तुमचा 

सेवक होईल, आख्रण जो कोणी तुमच्यामध्ये पख्रहला होऊ पाहतो तो तुमचा दास 

होईल. ह्याप्रमाणे मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घेण्यास नाही, तर सेवा करण्यास 

व पुष्कळांच्या खंडणीसाठी आपला प्राण अपणण करण्यास आला आहे. 

या जगातील सवण नेतृत्व काही ना काही प्रमाणात भ्रष्ट आहे. देहस्वभाव तसे 

करायला भाग पाडतो, कारण येशूख्रवना असलेल्यांवर त्याचे वचणस्व आहे. येशू 

ख्रिस्तात जयांची सुटका झाली आहे, त्यांच्यामध्ये देखील देहस्वभाव देवाच्या 

आत्म्याशी संघषण करतो. पौलाने रोमकरांस पत्र अध्याय ६-८ मध्ये या लढाईची 
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रूपरेषा सांख्रगतली आहे आख्रण तो म्हणतो की, देवाने त्याचा पुत्र, प्रभू येशू ख्रिस्त 

याच्यामध्ये आपल्याला उपलब्ध करून ददलेल्या नीख्रतमत्तवाची ख्रजवंत साधने 

म्हणून आपण आत्म्याला आपले शरीर देतो तेव्हा आपण ही लढाई बजंकतो. पण 

जेव्हा आपण आपल्या हृदयाचे आख्रण मनाचे रक्षण करत नाही, तेव्हा आपल्याठायी 

असलेला प्रकाश आख्रण जीवन याच्या उलट देहस्वभाव अवज्ञा करण्याच्या कृत्यांना 

जन्म देतो आख्रण आपल्या प्रेरणा आख्रण कृतींना भ्रष्ट करतो.  

देवाच्या नमुन्यामध्ये नेतृत्व (पुढारीपण) हे अनेक कारणांमुळे जगाच्या 

नेतृत्वापेक्षा वेगळे आहे. पख्रहली गोष्ट म्हणजे, केवळ इतर लोकांची सेवा करणे 

यामागील उद्देश आहे, अगदी वैयख्रिक नुकसान सोसावे लागले तरीही. दसुरे 

म्हणजे, जेव्हा लोकांना इतरांचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी ददली जाते, तेव्हा 

त्यांना कोणतेही भरीव पद ददले जात नाही; त्यांना केवळ देवाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व 

करण्यात आख्रण त्याच्या लोकांमध्ये ख्रवश्वासू राहण्यासाठी पाचारण केल े जाते. 

ख्रतसरे म्हणजे, संरक्षण ककंवा शांती ककंवा पुरवठा यांसारख्या देव देत असलेल्या 

आख्रण देऊ शकत असलेल्या गोष्टींचा प्रस्ताव देवाच्या अनुयायीसमोर ठेवून त्यांची 

सेवा केली जात नाही तर देव इख्रच्छत असल्याप्रमाणे त्यांना पररपक्व लोक बनवणे 

आख्रण त्याने त्यांना जया गोष्टींसाठी तयार केल ेत्या करण्यासाठी मदत करण.े  

जेव्हा पुढारी आपले काम योग्य प्रकारे करतात, तेव्हा ते लोकांना दररोज 

आख्रण व्यावहाररकररत्या देवाच्या वचनाकडे आख्रण त्याच्या पख्रवत्र आत्म्याच्या 

अधीनतेकडे नेतात. शेवटी, मंडळीचे चांगले पुढारी कोणत्याही गोष्टीच्या तुलनेत 

दाईंसारखे अख्रधक असतात - ते प्रत्यक्षात नवीन जीवन ख्रनमाणण करत नाहीत; ते 

िि प्रदक्रया सुलभ करण्यास मदत करतात. पण नेतृत्व अजूनही आवश्यक आहे; 

शेवटी ते येशूने मंडळीला ददल.े 

पुढारीपण म्हणजे काय? पुढारी म्हणजे असा कोणी व्यिी नाही की जयाचा 

शब्द अंख्रतम मानला जातो. ककंवा विृत्वाचे कृपादान ककंवा सवाणत धोरणात्मक 

असलेलाही व्यिी नाही! आपण पाख्रहले आहे की याख्रवषयी येशू पूणणपणे वेगळा 

मानदंड लादतो. 

मत्तय २०:२६-२८ मध्ये येशू आपल्या लोकांचे नेतृत्व करणाऱयांसाठी तीन 

मानके देतो. तो म्हणतो की, नेतृत्वात असलेल्या लोकांनी इतरांचा सेवक, 

(डायकोनो) बनले पाख्रहजे. त्यांनी दास, (डोलोज) देखील झाले पाख्रहजे. शेवटी, 

येशूप्रमाणे इतरांसाठी त्यांनी आपला प्राण ददला पाख्रहजे. "तसे तुमच्यामध्ये नसावे" 

हे नेतृत्वाला ददलेले आवाहन असून ते पूणणपणे जगाच्या ख्रवपरीत आहे, परंतु 

लोकांना प्रत्यक्षात देवाच्या मंडळीचे नेतृत्व करण्यासाठी त्याची मागणी केली 

जाते.  
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इदिस ४:११-१६ मध्ये पौलाने नेतृत्वाचे वणणन ख्रिस्ताने मंडळीला ददलेल्या 

लोकांचा एक गट म्हणून केल ेआहे, ते ज ेकाही व्यख्रिगतररत्या करतात त्याद्वारे 

त्यांना ओळखले जात नाही तर त्यांना त्यांच्या पूणण सांख्रघक पररणामानुसार  

ओळखले जाते: 

आख्रण त्यानेच कोणी प्रेख्रषत, कोणी संदेष्ट,े कोणी सुवार्तणक, कोणी पाळक व 

ख्रशक्षक असे नेमून ददले; त े ह्यासाठी की, त्यांनी पख्रवत्र जनांना सेवेच्या 

कायाणकरता व ख्रिस्ताच्या शरीराची रचना पूणणतेस नेण्याकरता ख्रसद्ध करावे. 

देवाच्या पुत्रावरील ख्रवश्वासाच्या व तत्संबंधी पररपूणण ज्ञानाच्या एकत्वाप्रत, 

प्रौढ मनुष्यपणाप्रत, ख्रिस्ताची पूणणता प्राप्त होईल अशा वृद्धीच्या मयाणदेप्रत 

आपण सवण येऊन पोहचू तोपयांत ददले; ह्यासाठी की, आपण ह्यापुढे बाळांसारखे 

असू नये, म्हणज े माणसांच्या धूतणपणाने, भ्रांतीच्या मागाणस नेणार या युिीने, 

प्रत्येक ख्रशकवणरूपी वार याने हेलकावणारे व दिरणारे असे होऊ नये. तर 

आपण प्रीतीने सत्याला धरून मस्तक असा जो ख्रिस्त त्याच्याप्रत सवण प्रकारे 

वाढावे. त्याच्यापासून पुरवठा करणार या प्रत्येक सांध्याच्या योगे, सबंध 

शरीराची जुळवणूक व जमवाजमव होत असते, आख्रण प्रत्येक अंग आपापल्या 

पररमाणाने कायण करत असता आपली रचना प्रीतीमध्ये होण्यासाठी शरीर 

आपली वृद्धी करून घेते. 

या उताऱयाबद्दल आपण ज े काही सांगू शकतो, त्यापैकी दकमान चार गोष्टी 

ख्रवख्रशष्ट आहेत: येशू मंडळीला जे नेतृत्व देतो ते नेहमीच एकापेक्षा जास्त 

व्यिीसाठी असते; हा लोकांचा एक गट आहे. इतकेच नव्हे, तर ख्रिस्ताच्या 

लोकांना सक्षम करण्याचे जरटल कायण पूणण करण्यासाठी नेतृत्व गटातील ख्रवख्रवध 

सदस्य एकमेकांपेक्षा वेगळे असणे आवश्यक आहे. या ख्रवख्रवधतेचा शरीरावर 

एकमात्र भर आख्रण पररणाम होईल. आख्रण शेवटी, आपण ते्रक्यात पाहतो 

त्याप्रमाणे, पौलाने सूचीबद्ध केलेल े हे ख्रवख्रवध लोक, प्रत्येकजण ख्रभन्न कायाांचे 

प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतात (प्रेख्रषत, संदेष्ट,े सुवार्तणक, पाळक आख्रण ख्रशक्षक), एकमेकांवर 

अवलंबून असल ेपाख्रहजे.  

नेितृ्वासाठी देवाचा उदे्दश 
येशूने आपल्या लोकांना नेतृत्व का ददले? ख्रिस्ताच्या लोकांना देवाच्या 

सजणनशील हेतूमध्ये चालण्यास सक्षम करणे ही शरीरातील म्हणजे मंडळीतील 

नेतृत्वाची भूख्रमका आहे. ख्रिस्तात असलेल्या प्रत्येक व्यिीला देवाशी वाढत्या आख्रण 
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घख्रनष्ट नातेसंबंधात राहणे आवश्यक आहे. तसेच, देव त्यांना या जगात जे सवण 

नातेसंबंध देतो त्या सवाांमध्ये त्यांनी परमेश्वराचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करायचे आहे. तेव्हा, 

ख्रिस्ताचे लोक खरोखरच हा सजणनशील हेतू दकती चांगल्या प्रकारे पूणण करतात हे 

मंडळीच्या नेतृत्वाच्या पररणामकारकतेच ेमोजमाप आहे.  

लोकांना त्यांच्या आयुष्याचा ख्रनयख्रमत भाग म्हणून स्वत:ला देवामध्ये गुंतवून 

ठेवण्यास प्रवृत्त न करणारे उपक्रम, व्यख्रिमत्त्वे आख्रण कायणक्रम जास्तीत जास्त 

करून बनावट आहेत, देवाने केलेल्या पाचारणासाठी असललेे हे सवाणत वाईट पयाणय 

आहेत. ख्रिस्ताच्या लोकांना सवण नातेसंबंधांमध्ये त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यापासून 

रोखणारे उपक्रम आख्रण कायणक्रम या जगात जगत असताना त्यांना देवाच्या लोकांना 

त्यांच्या अथाणपासून वंख्रचत ठेवतात आख्रण देवाच्या लोकांमधील देवाच्या 

देहधारणाच्या जगाला ख्रहरावून घेतात. 

थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, पुढार यांच ेकाम हे अशा लोकांची मंडळी ख्रवकख्रसत 

करणे आहे जयांना त्यांच्या ईश्वरख्रनर्मणत उद्देशासाठी नेतृत्वाची झपाट्याने कमी 

होत असलेली गरज असेल. या दशृ्यात, ख्रिस्त जो त्यांचा महायाजक आहे 

त्याच्यासह ते त्यांचे स्वतःचे याजक बनतील (पहा १ पेत्र. २:९), त्यांच्या आत 

वस्ती करणारा पख्रवत्र आत्मा जो त्यांचा ख्रशक्षक आहे आख्रण जगावर ते स्वत: ला 

त्यांच्या आज्ञाधारकतेने रंगवत त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतील.  

नवीन कराराच्या नेतृत्वाचे पख्रवत्र शािीय स्वरूप इतके महत्त्वाचे का आहे? 

अनेक कारणांमुळे. पख्रवत्र शािीय नेतृत्व प्रत्येक व्यिीमध्ये ते्रक्य देवाने ख्रनमाणण 

केलेली प्रख्रतमा प्रख्रतबबंख्रबत करते. 

आपल्यातील देवाची प्रख्रतमा नातेसंबंध (आपण कोण आहोत? आपण त्याचे 

आहोत) आख्रण प्रख्रतख्रनख्रधत्व (आपण का अख्रस्तत्वात आहोत? आपण त्याचे आपल्या 

सभोवतालच्या जगाशी प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यासाठी अख्रस्तत्वात आहोत) प्रख्रतबबंख्रबत 

करते; हे परस्परावलंबन देखील प्रख्रतबबंख्रबत करते (आपण एकटे अपूणण आहोत). 

आपल्यातील त्याची प्रख्रतमा प्रेमाला (इतरांच्या िायद्यासाठी स्वतःला देण)े देखील 

प्रख्रतबबंख्रबत करते. 

पख्रवत्र शािीय नेतृत्व एकसंध सामर्थयाणला प्रख्रतबबंख्रबत करते आख्रण हे तेव्हा येते 

जेव्हा आपण व्यिीगतररत्या आपल्या अपूणणतेला स्वीकारतो. 

आपण पाप केल े नसले तरी, आपण प्रत्येकजण अजूनही अपूणण आहोत. देव 

मंडळीला नेतृत्वासाठी देत असलेल्या प्रत्येक व्यिीला संपूणणपणाचा नमुना आख्रण 

सामर्थयण म्हणून प्रख्रतबबंख्रबत करण्यासाठी इतरांमध्ये ख्रमसळणे आख्रण समक्रख्रमत 

करण ेअपेख्रक्षत आहे. 
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१ कररंथ. १२:१२-२७ मध्ये आपण जो संदेश पाहतो त्याचे हे सार आहे: 

शरीराचा कोणताही भाग अनावश्यक नाही; शरीराचा कोणताही भाग दसुर यापेक्षा 

जास्त महत्त्वाचा नाही. मंडळीला एक संस्था म्हणायची असेल तर आवश्यक ते सवण 

भाग उपख्रस्थत, कायणरत आख्रण इतरांशी समक्रख्रमत असणे आवश्यक आहे. 

पख्रवत्र शािीय नेतृत्व हे देवाच्या लोकांच्या सुव्यवख्रस्थत आख्रण सवाांगीण 

सक्षमीकरणासाठी असलेल्या सवोत्तम तरतुदीला प्रख्रतबबंख्रबत करते. इदिस. ४:११ 

मध्ये येशूने देवाच्या लोकांना ख्रवश्वासात आख्रण जीवनात सक्षम करण्यासाठी पाच 

प्रकारच्या लोकांची रूपरेषा ददली आहे: प्रेख्रषत, संदेष्ट,े सुवार्तणक, पाळक आख्रण 

ख्रशक्षक. या पाच प्रकारच्या लोकांच्या संयुि सेवाकायाणच्या माध्यमातून देवाच्या 

लोकांना रेंगाळणाऱया पाखंडापासून संरक्षण ददले जाते आख्रण त्यांना ती पररपक्वता 

ददली जाते जयामुळे ररि होण्याच्या धोक्यावर ते मात करू शकतील. याचा भव्य 

पररणाम असा होतो की, "देवाच्या पुत्रावरील ख्रवश्वासाच्या व तत्संबंधी पररपूणण 

ज्ञानाच्या एकत्वाप्रत, प्रौढ मनुष्यपणाप्रत, ख्रिस्ताची पूणणता प्राप्त होईल अशा 

वृद्धीच्या मयाणदेप्रत आपण सवण येऊन पोहचू तोपयांत ददले;" (इदिस.४:१३). 

मी नेतृत्वाच्या या पाच पैलूंना "काये" म्हणतो आख्रण ख्रिस्ताच्या लोकांना 

आवश्यक असलेल्या सवण गोष्टी पुरवण्यासाठी हे पाच काये एकमेकांवर अवलंबून 

असतात. प्रेख्रषतीय कायण मंडळीच्या प्रेख्रषतीय उद्देशाची आठवण करून देते: आपला 

येथ ेअसण्याचा अंख्रतम उद्देश स्वत: साठी नाही ककंवा जागख्रतक इख्रतहासावर ठसा 

उमटवण्यासाठी नाही, परंतु आपण देवाच्या तारणाच्या अख्रभवचनासाठी आहोत 

ज ेसुरुवातीला ददले गेले होते, इख्रतहासात गुप्तपणे देव ते रचत गेला आख्रण येशूमध्ये 

त्याने त्याची पूणणता केली आख्रण येशू परत आल्यावर ते पूणण केले जाईल. इतर चार 

काये सुधारणा, सुवातेची उत्कटता, काळजी ककंवा ख्रशक्षण देण्याचे सेवाकायण प्रदान 

करतात. पण शेवटी ख्रिस्ताने मंडळीला जया हेतूने कृपादाने ददली तो हेतू पार 

पाडण्यासाठी पाचही कायाांचा प्रभाव आवश्यक आहे. 

पख्रवत्र शािीय नेतृत्व हा सुवातेच्या पाश्वणख्रवस्तारात आख्रण मंडळीच्या 

ख्रवकासात आत्म्याला सहकायण करण्याचा सवोत्तम मागण आहे. मंडळीचे अत्यावश्यक 

धोरणात्मक स्वरूप नेहमीच प्रेख्रषतीय आहे ! दसुऱया शब्दांत सांगायचे तर देवाचे 

लोक पाठख्रवलेले लोक आहेत आख्रण आपल्यापैकी कोणीही कुठेही गेल े तरी 

आपल्याला येशूने लोकांना स्वतःला नाकारण्यासाठी, स्वत:चा प्राणाची पवाण न 

करण्यासाठी आख्रण त्याचे अनुसरण करण्यासाठी पाचारण करण्याची आज्ञा ददली 

आहे.  

पख्रवत्र आत्म्याने त्यांना ते स्पष्ट केल्यावर देवाला त्यांनी ददलेला प्रख्रतसाद हे ते 

पाचारण असेल, अथाणतच देवाचे लोक त्याच्या रचनेसाठी महत्त्वपूणण आहेत. देवाने 

अशी रचना केली आहे की ख्रिस्ताच्या सवण लोकांच्या द्वारे सुवाताण संदेश 

जगभरातील सवण रठकाणचे लोक पहातील, ऐकतील आख्रण समजून घेतील. आपली 
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आज्ञाधारकता मंडळीतील प्रत्येकाला सुवाताण सहज उपलब्ध करून देते. 

पख्रवत्र शािीय नेतृत्व हे सन्माननीय पुढाऱयांच्या अस्वास्र्थय सहभागीतेचा 

नमुन्यात असलेला अत्यंत धोका टाळण्याचा सवोत्तम मागण आहे. अनेकदा, लोक 

आपल्या पुढाऱयाच्या नमुन्यामुळे ख्रिस्ताचे अनुसरण करण्याऐवजी, नेतृत्वातील 

काही लोकांचे अनुसरण करतात, जयांना मंडळीला केवळ सेवक म्हणून देण्यात 

आल ेहोते (मत्तय पहा. २०:२५-२८). 

अशा प्रकारे ख्रिस्ताच्या शरीरातील म्हणजे मंडळीतील पुढारी नेहमीच 

एकापेक्षा जास्त व्यिींनी बनलेले असते, नेहमी एकमेकांपेक्षा ख्रभन्न असलेल्या 

लोकांचा त्यात वापर होतो, प्रत्येक पुढारी दसुऱया पुढाऱयावर नेहमीच अवलंबून 

राहतो, आपल्या प्रभूचे शुभवतणमान त्यांच्या सभोवतालच्या जगात नेण्यासाठी 

देवाच्या लोकांना पररपक्व करण्यावर नेहमीच लक्ष कें दित करतात आख्रण 

नेतृत्वातील लोकांपेक्षा परमेश्वराचा गौरव नेहमीच करतात. पाख्रश्चमात्य जगातील 

मंडळीमध्ये आज अशा पख्रवत्र शािीय नेतृत्वाची खूप गरज आहे. 
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६  

मडंळी नतेतृ्वातील परस्परावलबंन 

 

परस्परावलंबन हे मंडळीच्या नेतृत्वाच्या कें दियस्थानी आहे ते नवीन 

करारातील मूलभूत ख्रशकवणीचे आख्रण मंडळीसाठी असलेल्या दैवी रचनेचा एक 

भाग आहे, असे असले तरीही पुढार यांना ते आत्मसात करणे नेहमीच सोपे नाही. 

नेतृत्वाला पख्रवत्र शािापेक्षा आपल्या सभोवतालच्या परंपरेतून आख्रण जगातून 

अख्रधक येणाऱया पद्धती द्वारे प्रख्रशख्रक्षत आख्रण उत्तेख्रजत केल ेगेल ेआहे. पण येशू ने 

यावर भर ददला जेव्हा तो म्हणाला, "तसे तुमच्यामध्ये नसावे" (मत्तय २०:२६).  

ख्रशष्यांची नेतृत्वाची धारणा त्यांच्या सभोवतालच्या यहूदी आख्रण रोमन 

संस्कृतींतून ख्रनमाणण झाली होती, या दोन्ही धारणा अख्रधकारी आख्रण दास या 

स्वरूपाच्या होत्या आख्रण अख्रधकार पदावर असलेल्या लोकांना सत्ता आख्रण त्यासह 

येणारी सवण प्रख्रतिळे प्रदान केली जात होती. पण येशूने ख्रशकवल्याप्रमाणे आख्रण 

स्वतः त्यानुसार जगल्याप्रमाणे नेतृत्व हे वैयख्रिक जख्रगक सत्ता ककंवा िसवणूक 

नसून इतरांची सेवा करण्याख्रवषयी आहे - देवाने ददलेली कृपादाने, क्षमता आख्रण 

गरजा जोपासणे आहे. त्यामुळे मत्तय पुढे म्हणतो त्याप्रमाणे ख्रिस्ताच्या ख्रशष्यांनी 

सेवक आख्रण दास, येशूच्या आदशाणचे अनुसरण करणारे आख्रण इतरांच्या बदल्यात 

स्वत:ला देणारे लोक बनायचे होते. 

खऱया अथाणने परस्परावलंबी नेतृत्व कसे ददसते हे आपण अद्याप आपल्या 

ख्रपढीत पूणणपणे पाहीलेले नाही. पण त्यामुळे त्याची दैवी रचना ककंवा देवाची 

अपेक्षा बदलत नाही. मग नेतृत्वात परस्परावलंबी असण्याचा अथण काय आहे?  

परमपरावलंबन : काय नािी आतर् काय आिे 
परस्परावलंबन : जेव्हा आपण व्यापक मंडळी रोपण मध्ये नेतृत्वातील 

परस्परावलंबनाबद्दल बोलतो तेव्हा ते काय नाही आख्रण काय आहे त्याख्रवषयी 

दकमान दोन गोष्टी आहेत जया आपल्याला अख्रभप्रेत नसतात. 
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पख्रहली गोष्ट म्हणजे, नेतृत्वातील लोकांमधील परस्परावलंबन ही भावख्रनक 

भावना आहे ककंवा दसुऱया शब्दांत सांगायचे तर ते केवळ एकमेकांना आवडतात, 

असा आमच्या म्हणण्याचा अथण नाही. हे एक कठोर अख्रत सरलीकरण असेल. खरंच, 

पुढाऱयांसाठी हे शक्य असू शकते की, ते जया लोकांबरोबर काम करतात ते लोक 

त्यांना आवडत नसतील पण तरीही ते प्रीतीचा मागण ख्रनवडतात आख्रण 

एकमेकांबरोबर समृद्ध परस्परावलंबन ख्रवकख्रसत करण्यासाठी त्यांच्याबरोबर काम 

करण्याचे देवाचे पाचारण स्वीकारतात. आपण अशी एक ख्रपढी आहोत जी आपल्या 

भावनांनी खूप प्रभाख्रवत आहे. खरंच, आपल्या ख्रपढीने आपल्याला वस्तुख्रस्थतीपेक्षा 

ककंवा ख्रिस्ती लोकांसाठी असलेल्या, देवाच्या वचनाख्रवना ख्रवचार करून वागण्यास 

ख्रशकवले आहे. मत्तय २०:२०-२८ या वचनात येशूच्या उजव्या आख्रण डाव्या 

बाजूकडे याकोब आख्रण योहान यांना बसायचे आहे, असे दहा ख्रशष्यांनी ऐकले तेव्हा 

त्यांना ते आवडले नाही एवढेच नाही तर याकोब आख्रण योहानाच्या कृतीमुळे ते 

संतापले होते. तरीही, येशूने त्यांना आठवण करून ददली की, त्यांना त्यांच्या 

सभोवतालच्या जगापेक्षा वेगळ्या प्रकारे प्रख्रतसाद देण्यासाठी आख्रण कृती 

करण्यासाठी पाचारण केल ेगेल ेआहे. 

 दसुरे म्हणजे परस्परावलंबनाचा नातेसंबंधाशी ककंवा मैत्रीशी काही संबंध 

असण ेआवश्यक आहे, असा आमच्या म्हणण्याचा अथण नाही. बरेच जण म्हणायचे, 

"आम्ही एकमेकांना आवडतो आख्रण आम्ही एकमेकांचे चांगले ख्रमत्र आहोत; म्हणून 

आम्ही एक चांगला संघ बनलो आहोत." अथाणत, मी ख्रिस्ताच्या लोकांच्या 

आज्ञाधारकतेसाठी आख्रण सेवाकायाणसाठी सुख्रवधेचा पाठपुरावा करताना मी 

नात्याच्या अभावाची बाजू घेत नाही. मी िि एवढेच सांगत आहे की नातेसंबंधात 

राख्रहल्यामुळे आपण पुढारी म्हणून अख्रधक प्रभावी होत नाही. तर, आपण 

नातेसंबंधात आहोत कारण आपल्यापैकी प्रत्येकजण देवाचे मूल आहे आख्रण 

नेतृत्वात आम्हाला एकख्रत्रतपणे देवाच्या मुलांचे कारभारीपण करण्यासाठी आख्रण 

त्याच्या जगातील त्यांच्या जबाबदारीसाठी पाचारण केल ेआहे.  

तर मग मंडळीमधील नेतृत्वासाठी दैवी ख्रनर्मणतीचा घटक परस्परावलंबीपणा 

आहे असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा आपल्याला काय म्हणायचे आहे? 

परस्परावलंबन हे देवपणाचे स्वरूप आहे. देवख्रपता, देवपुत्र आख्रण देव पख्रवत्र 

आत्मा परस्परावलंबीतेत आघाडीवर आहेत आख्रण म्हणूनच हा गुण कसा ददसतो 

आख्रण तो कसा कायण करतो याचे हे आपले सवोत्तम उदाहरण आहे. देवाची मुले या 

नात्याने आपल्याला देवाचे प्रख्रतरूप आख्रण समानता धारण करण्यासाठी ख्रनमाणण 

करण्यात आले आहे आख्रण नेतृत्व संघाचे सदस्य एकख्रत्रतपणे ख्रिस्ताच्या लोकांचे 

नेतृत्व कसे करतात, यासारखे दैवी रचना प्रख्रतबबंख्रबत करण्यासाठी कोणत्याही 

गोष्टीला ख्रततके धोरणात्मक महत्त्व नाही.  
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पख्रवत्र शािाची कथा ही देवाची कथा आहे की, सवण सृष्टीला स्वतःकडे 

पुनस्थाणख्रपत करण्यासाठी देव एकतिी कायण करत आहे—आख्रण तो संपूणण ते्रक्याच्या 

परस्परावलंबी कृतीने कायण करतो पुनस्थाणपना करण्याची देवख्रपत्याची इच्छा आहे, 

येशू देवाचा पुत्र स्वत:ला मानवी देह धारण करून ख्रपत्याचे आज्ञापालन करतो 

आख्रण देव आत्मा देवाच्या प्रत्येक मुलाला पुत्राचे मरण, पुरले जाणे आख्रण 

पुनरुत्थान लागू करतो. आपण ते्रक्य देवाची ही दैवी रचना संपूणण शािवचनात 

वारंवार परस्परावलंबनात कायण करताना पाहायला ख्रमळते. 

हीच रचना इतर नातेसंबंधांमध्ये देखील पाहायला ख्रमळू शकते. उदाहरणाथण, 

पृर्थवीला मानवी जीवन रटकवून ठेवण्यासाठी ओळखला जाणारा एकमेव ग्रह बनू 

देण्यासाठी हे जग केवळ पुरेशा शारीररक परस्परावलंबनावर रचले गेले आहे. 

देवाने ददलेल्या अख्रभवचनाप्रमाणे ख्रववाह पुरुष आख्रण िी यांचे परस्परावलंबन 

आहे परंतु या नात्यामागील दैवी रचनेची पूतणता करण्यास परवानगी देण्यासाठी 

पुरेसे समान आहे: संतती, ख्रजव्हाळ्याचे संबंध, कामातील भागीदारी आख्रण पती-

पत्नी देवाच्या दया मोख्रहमेत भाग घेत असताना देवाच्या वैभवाची एकख्रत्रतपणे 

पूतणता करतात. परस्परावलंबन हे शरीरातील म्हणजे मंडळीतील ख्रवश्वासणाऱया 

लोकांमध्ये असलेल्या नातेसंबंधाचे सार देखील आहे:  

 कारण जसे शरीर एक असून त्याला अवयव पुष्कळ असतात आख्रण त्या 

शरीराच ेअवयव पुष्कळ असून सवण ख्रमळून एक शरीर बनते, तसाच ख्रिस्त आहे. 

कारण आपण यहूदी असू ककंवा हेल्लेणी असू, गुलाम असू ककंवा स्वतंत्र असू, 

एक शरीर होण्यासाठी आपणा सवाांना एका आत्म्यात बाख्रप्तस्मा ख्रमळाला 

आहे.आख्रण आपण सवण एकाच आत्म्याने संचररत झालो आहोत. कारण शरीर 

म्हणजे एक अवयव असे नव्हे, तर अनेक अवयव असे आहे (१ कररंथ. १२:१२–

१४ ) 

शरीराच्या प्रत्येक सदस्याला शरीरात त्याच्यासाठी ककंवा ख्रतच्यासाठी 

रचण्यात आलेला उद्देश पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते सवण देण्यासाठी ते्रक्य देव 

परस्परावलंबीपणे कायण करतो: 

कृपादानांचे ख्रनरख्रनराळे प्रकार आहेत, तरी आत्मा एकच आहे; सेवा करण्याचे 

ख्रनरख्रनराळे प्रकार आहेत, तरी प्रभू एकच आहे; आख्रण कायाणचे ख्रनरख्रनराळे 

प्रकार आहेत, तरी सवाांत सवण काये करणारा देव एकच आहे (१ कररंथ. १२:४–

६) 
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परस्परावलंबन केवळ स्थाख्रनक मंडळीमध्येच नव्हे तर हा ख्रिस्ताच्या मोठ्या 

शरीराचा देखील हेतू आहे. आज आपण जयाला मंडळी म्हणतो त्याला अख्रधक योग्य 

प्रकारे सभा म्हणतात, जी मंडळी नावाच्या मोठ्या भौगोख्रलक अख्रस्तत्वाचा सदस्य 

आहे. दसुऱया शब्दांत सांगायचे तर, शहर ककंवा प्रदेशातील एक मंडळी अनेक 

परस्परावलंबी मंडळींनी बनलेले आहे. खरंच, प्रेख्रषतांची बरीच ख्रशकवण या मोठ्या 

परस्परावलंबी प्रकाशात पाहायला हवी नाहीतर आपण कृपादाने ककंवा पदे ककंवा 

आर्थणक कारभार यांख्रवषयी नवीन करार ख्रशकवतो या चुकीच्या धारणेत अडकले 

जाण्याची शक्यता आहे, हा समज याचे लागूकरण  करण्यासाठी िार लहान आहे 

याचा अथण असा की स्थाख्रनक मंडळी ख्रिस्ताच्या इतर शरीरापासून वेगळी होते.  

 ख्रशवाय, इदिस ४:११ मध्ये सूचीबद्ध केलेली नेतृत्वाची पाच काये केवळ 

मंडळीच्या या मोठ्या कल्पनेत अथणपूणण आहेत आख्रण आज आपण जयाला मंडळी 

म्हणतो त्यात नाही, जी प्रत्यक्षात एक सभा आहे. इदिस ४:१२-१६ स्पष्टपणे 

म्हणते की ही काये, केवळ व्यापक भूगोलाचा मोठा साचा म्हणून समजून घेतली 

जातात, नोकरी करणे ककंवा कोणाच्याही महत्त्व वाढवण्यासाठी ती ददली जात 

नाहीत तर मोठ्या भौगोख्रलक मंडळीमधील मंडळींच्या परस्परावलंबी भूख्रमकेद्वारे, 

पख्रवत्र जनांना सेवाकायाणचे काम करण्यास सक्षम करण्यासाठी आख्रण त्यांना पख्रवत्र 

शािातील सत्याला जोडून राहण्यास मदत करण्यासाठी ददल े जातात. जेव्हा 

नेतृत्व अशा प्रकारे कायण करते, तेव्हा लोक आपल्या देवाने ख्रनयुि केलेल्या 

रचनेच्या आज्ञाधारकतेने देवाचे प्रख्रतख्रनधी बनतात. 

जेव्हा येशूचे अनुयायी आत्मत्याग करण्यायाद्वारे आख्रण देवाच्या पाचारणाला 

पूणणपणे कवटाळण्याद्वारे आज्ञापालन करतात तेव्हा येशू त्यांना देत असलेला आनंद 

काय असतो याख्रवषयी डी. ए. कासणन भाष्य करतात : 

पतन पावलेल्या जगात मानवी आनंद क्षणभंगुर, उथळ, अपूणण असेल, जोपयांत 

ख्रिस्त येशूमधील देवाच्या प्रेमाचा अनुभव, जया प्रेमासाठी आपली ख्रनर्मणती 

झाली आहे, एक परस्पर प्रेम जे काहीच राखून न ठेवता आज्ञापालनातून ददसून 

येते. देवाचा पुत्र आपल्या ख्रशष्यांना वेगळा ख्रहस्सा म्हणून आपला आनंद देत 

नाही; तो आपला आनंद सामाख्रयक करतो कारण ते त्यांचे आज्ञापालन दाखवून 

देतात, असे आज्ञापालन जे स्वेच्छेने आत्मख्रहताला ठार मारण्यास तयार असते.  

परमपरावलंबनाच्या कायाि सतधारर्ा 
 जेव्हा नेतृत्वात काही गुण असतात तेव्हा परस्परावलंबनाच्या कायाणत 

सुधारणा करणे परस्परावलंबनानुसार जगणे खूप सोपे जाते. 

आध्याख्रत्मकदषृ्ट्या पररपक्व असलेल्या लोकांमध्ये परस्परावलंबन प्रभावी आहे. 

पररपक्व पुढारी ते आहेत जयांनी देवाच्या वचनाकडे लक्षपूवणक कान देण्यात आख्रण 
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आज्ञाधारक हृदयाने आज्ञापालन करण्यात वेळ घालवला आहे आख्रण देह 

स्वभावाच्या आपत्तीजनक आकांक्षांचा सामना करण्याची क्षमता वाढवत आहे. 

पौलाने तीमर्थयाला  ख्रलख्रहलेल्या पख्रहल्या पत्रात अशा पुढाऱयाचे वणणन केल ेआहे: 

कोणी अध्यक्षाच ेकाम करू पाहतो तर तो चांगल्या कामाची आकांक्षा धरतो, हे 

वचन ख्रवश्वसनीय आहे. अध्यक्ष अदषू्य, एका िीचा पती, नेमस्त, स्वस्थख्रचत्त, 

सभ्य, अख्रतख्रथख्रप्रय, ख्रनपुण ख्रशक्षक असा असावा. तो मद्यपी व मारका नसावा; 

तर सौम्य, भांडण न करणारा, िव्यलोभ न धरणारा, आपल्या घरची व्यवस्था 

चांगली ठेवणारा, आपल्या मुलाबाळांना भीडमयाणदेचे वळण लावून त्यांना 

स्वाधीन ठेवणारा असा असावा; कारण जयाला आपल्या घरची व्यवस्था 

चांगली ठेवता येत नाही, तो देवाच्या मंडळीचा सांभाळ कसा करील? त्याने 

गवाणने िुगून जाऊन सैतानाप्रमाणे ख्रशके्षत पडू नये म्हणून तो नवख्रशका नसावा 

(१ तीमर्थय. ३:१–७) 

होय, पुढारीपणात असलेल्या लोकांना जबाबदारी हवी आहे. ही इच्छा मात्र 

देवाने ददग्दर्शणत केली पाख्रहजे ककंवा ती खरोखरच भ्रष्ट आहे. 

पौलाने वरील उताऱयात पररपक्व नेतृत्वाच्या इतर गुणांचे वणणन केल े आहे. 

नेतृत्वातील व्यख्रि ख्रनदोष असला पाख्रहजे - पररपूणण नाही परंतु शंका, संशय ककंवा 

आरोपांचा ढग त्याच्यावर नसावा. पौलाने १ तीमर्थय ५:१९ मध्ये या मुद्द्यात भर 

घातली आख्रण तीमर्थयाला सांख्रगतले की, दोन ककंवा तीन साक्षीदार’ असल्यावाचून 

कोणत्याही वख्रडलावरील आरोप स्वीकारू नकोस. 

 पुढारी हा एका िीचा पती असावा; त्याची ख्रनष्ठा, ख्रवश्वासूपणा आख्रण 

आपल्या पत्नीची काळजी हे स्पष्ट असयला पाख्रहजे आख्रण हे केवळ ख्रतच्यासाठी 

असायला पाख्रहजे. तो रागीष्ट नसावा, त्याला सहजासहजी  राग येऊ नये तर 

स्वत:शी आख्रण इतरांशी समहस्त असला पाख्रहजे. काही गोष्टींपासून स्वतःला दरू 

ठेवून इतर गोष्टी प्राप्त करण्यासाठी त्याला स्वत:वर ख्रनयंत्रण ठेवता आल ेपाख्रहजे. 

त्याचा इतरांनी आदर केला पाख्रहजे (याचा अथण तो नेहमीच इतरांना आवडेल असे 

नाही). त्याने आपले घर आख्रण वैयख्रिक रठकाणे इतरांशी सामाख्रयक करण्यास 

तयार असले पाख्रहजे आख्रण इतरांना देवाचे वचन समजून सांगण्यास मदत केली 

पाख्रहजे, त्याच्या याजकपणावर ख्रवश्वास ठेवणाऱयांना त्याच्या जबाबदारीचे 

कें िबबंद ू म्हणून सक्षम केल े पाख्रहजे. त्याने मद्यपी नसावे. त्याने लोकांशी असभ्य 

वतणन न करता सवण पररख्रस्थतीत सौम्य असल ेपाख्रहजे. त्याने वाद ख्रववाद करू नये, 

तसेच त्याला पैसा आख्रण त्याची प्रख्रतष्ठा, सत्ता आख्रण आत्ममग्नता आवडता कामा 

नये. त्याने आपल्या घरची व्यवस्था चांगली पाख्रहली पाख्रहजे त्याच्या 

अख्रधकाराखाली असलेल्या मुलांच्या प्रख्रतसादातून ते स्पष्टपणे ददसून आले पाख्रहजे.  

या सवणगोष्टींमुळे दोन मनोरंजक ख्रनष्कषण ख्रनघतात: पुढारी ख्रवश्वासात नवीन 

नसावा आख्रण मंडळीच्या बाहेरील लोकांबरोबरही त्याची चांगली प्रख्रतष्ठा असली 
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पाख्रहजे. पुढारी एक तरुण ख्रवश्वासणारा का नसावा? कारण वरील गुण 

ख्रमळवण्यासाठी आवश्यक असलेली वैयख्रिक आध्याख्रत्मक ख्रशस्त ख्रवकख्रसत 

करायला वेळ लागतो. आपण तरुण ख्रवश्वासणाऱया लोकांना वाढण्यासाठी वेळ 

ददला पाख्रहजे नाहीतर आपण आपले सावणकाख्रलक भख्रवतव्य अपररपक्व पुढाऱयाच्या 

हाती देऊन चुकांची मोठी क्षमता ख्रनमाणण करू. पौलाने तीमर्थयाला सूचीबद्ध केलेले 

गुण नेतृत्वात आख्रण पररपक्वतेत असतात, अगदी बाहेरील लोकही त्यांना 

ओळखतात. 

मंडळीने पुढाऱयांची ख्रनवड कशी करावी याख्रवषयी काळजी घेतली पाख्रहजे, 

कारण नेतृत्वाच्या पाचारणाला सैतानाकडून ख्रवशेष धोके आहेत. एखाद्या 

पुढाऱयाला मूळ आख्रण सवाणत प्राणघातक पापात गुंतले जाण्याचा सहज धोका 

असतो: गवण, देवासारखे होण्याची इच्छा ककंवा अख्रधक स्पष्टपणे, देव बनण्याची 

इच्छा (पहा. यहेजकेल २८:२). सैतानाचा कहर आख्रण ख्रवनाश करण्याचा सवाणत 

चांगला मागण म्हणजे एखाद्या व्यिीच्या ख्रवश्वासाची प्रख्रतष्ठा नष्ट करणे, ख्रवशेषत: ज े

लोक सवाणत जास्त ख्रवश्वासाचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतात. 

सेवाकायाणच्या अंख्रतम पररणामावर लक्ष कें दित करणाऱया आख्रण एकख्रनष्ठ राहू 

शकणाऱया लोकांमध्ये परस्परावलंबन प्रभावी आहे. असे लोक इतरांमधील 

कृपादांनाच्या आख्रण कायाांच्या ख्रवख्रवधतेचे कौतुक करण्यास अख्रधक सक्षम असतात. 

मी अंधख्रनष्ठेबद्दल ककंवा ख्रिस्ताख्रशवाय इतर व्यिीवर ख्रनष्ठा ठेवण्याबद्दल बोलत 

नाही तर एक ख्रनष्ठा जी त्याच्या मंडळीसाठी देवाची रचना समजून घेण्याद्वारे येते 

- की तो जगात देह धारण करून आलेला देव आहे. 

अशा ख्रनष्ठेमुळे एक पुढारी आपल्या लोकांमधील देवाच्या सवण बुख्रद्धमत्तेला 

जगात स्पष्टपणे सामाख्रयक करण्यावर आख्रण त्यात सातत्य ठेवण्यावर लक्ष कें दित 

करतो. अशा प्रकारच्या ख्रनष्ठेमुळे पुढाऱयाला हे समजू शकते की नेतृत्व करण्यासाठी 

एकापेक्षा जास्त व्यिींची, एकापेक्षा अख्रधक कृपादानांची ककंवा एका कायाणचे कायण 

करण्याची आवश्यकता असते. खरंच, भौगोख्रलक व्याप्ती ख्रजतकी व्यापक असेल 

ख्रततकी पाचही काये येशूसारखी होण्यासाठी, सुवातेचे काम करण्यासाठी आख्रण 

नवीन मंडळ्यांना बहुगुणीत करण्यासाठी ख्रवद्यमान मंडळींना पूणणपणे एकत्र 

आणण्यासाठी आवश्यक असतील. 

जगातील ख्रमख्रसओ देई हे देवाचे ध्येय, मंडळीच्या माध्यमातून त्यांच्या 

परस्परावलंबनाचा सवाणत महत्त्वाचा पररणाम आहे हे समजणाऱया लोकांमध्ये 

परस्परावलंबन प्रभावी आहे. इतर सवण इख्रच्छत पररणाम मंडळीला भ्रख्रमत, प्रदखू्रषत 

तसेच जगात ख्रिस्ताचे देहधारण करण्यापासून आख्रण देवाने जया कायाणसाठी 

जगाची  ख्रनर्मणती केली ते पूणण करण्यापासून थांबवतात. 

 मी प्रकरण १ मध्ये उल्लेख केल्या प्रमाणे माझ्या आध्याख्रत्मक मागणदशणकांनी 

मला सतत शािवचनांकडे माझा पाया आख्रण प्रेरणा म्हणून ख्रनदेख्रशत केल.े त्यांना 



 71 

समजले की मंडळीसाठी देवाचा उद्देश देवाच्या पख्रवत्र शािीय कथानकात आहे जो 

िी-पुरुषांना त्याच्या नातेसंबंध आख्रण प्रख्रतख्रनख्रधत्वाच्या दैवी रचनेत पुनस्थाणख्रपत 

करू इख्रच्छत आहे. मंडळीमधील बहुसंख्य लोकांना मात्र नेतृत्वाने मंडळीच्या 

चुकीच्या कल्पनेवर आख्रण त्याच्या उद्देशात त्यांच्या सहभागाच्या आधारे 

अपेक्षांमध्ये अडकवू ददले आहे.  

 सुरुवातीच्या मंडळीची व्याख्या करणाऱया कोणत्याही गोष्टीची या लोकांना 

िारशी अपेक्षा नसते; त्याऐवजी नेतृत्वाने काहीही करावे आख्रण त्यांना मंडळीमध्ये 

राहणे शक्य ककंवा इष्ट व्हावे अशी त्यांची अपेक्षा आहे. गाड्ा लावण्याच्या 

जागेची रचना, मोठ्या इमारती, ख्रवस्तृत कायणक्रम आख्रण रोमांचक उपासना आख्रण 

अध्यापन सेवांद्वारे पाख्रश्चमात्य मंडळीने अनेकदा लोकांना ख्रशकवले आहे की हे 

खरोखरच त्यांच्याबद्दल आहे. यात मंडळीने मनुष्याचा उपजत आत्मप्रीख्रतवादाला 

आख्रण आपल्या संस्कृतीच्या वाढत्या आत्मकें दिततेला सहकायण केले आहे ककंवा 

आणखी वाढवले आहे. नेतृत्व असलेल्या लोकांनी आता लोकांना येशूच्या शब्दांच्या 

प्रकाशात कृती करण्यास बोलावले पाख्रहजे. 

• याचा अथण केवळ नाममात्र नसलेल्या परंतु प्रत्यक्षात ख्रवश्वास न ठेवणाऱया 

अनेक लोकांना पुन्हा सुवाताण सांगण्याचा हा एक लांबचा पल्ला  असणार 

आहे,  

• अनेक लोकांना हे समजण्यासाठी पुन्हा ख्रशकवले पाख्रहजे की,  त्यांचा 

असलेला ख्रवश्वास हा चुकीचा आहे,  

• आख्रण सवण लोकांना देवाशी असलेले त्यांचे दैनंददन नाते त्यांच्या जीवनाच्या 

कें िस्थानी ठेवण्यासाठी नवीन आकार देण.े  

आध्याख्रत्मक व्यावहाररकता परस्परावलंबनाच्या मुळाशी आहे हे समजणाऱया 

लोकांमध्ये परस्परावलंबन प्रभावी आहे. नेतृत्व संघातील व्यिींमधील मैत्री आख्रण 

संबंध महत्त्वाचे आहेत, परंतु शेवटी नेतृत्वाला दैवी हेतूसाठी पाचारण केल े गेले 

आहे आख्रण देवाशी संबंख्रधत लोकांच्या मध्ये त्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. 

पुढाऱयांचे काम हे काहीतरी कायण पूणण करणे आहे प्रथम देवाच्या लोकांशी सबंख्रधत 

आख्रण नंतर जगाशी संबंख्रधत जयात त्याने आम्हाला ठेवले आहे.  

पुढाऱयांनी देवाच्या लोकांना त्याच्या मूळ रचनेत संगोपन करणे अपेख्रक्षत आहे: 

त्याच्याशी नाते सबंध प्रस्थाख्रपत करणे आख्रण त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करणे. येशू 

ख्रिस्तात ही मूळ रचना पूवणवत करण्यात आली, कारण जेव्हा तो नवीन जग आणेल 

तेव्हा ते अख्रधक पूणणपणे होईल. त्याच्या लोकांमध्ये पख्रवत्र आत्मा वस्ती करतो 

आख्रण म्हणूनच तो जया लोकांना हवा आहे त्या लोकांमध्ये पूणणपणे वाढण्यासाठी 

त्याला सहकायण करू शकतो. थोडक्यात, देवाचे लोक आपल्या तारणहार येशू 

ख्रिस्ताच्या मागाणचे अनुसरण करू शकतात आख्रण त्याग आख्रण सेवेचे जीवन जगू 

शकतात आख्रण पुढाऱयाचे  काम त्यांना ते करण्यास मदत करणे आहे. देव पख्रवत्र 

आत्म्याचा उपयोग वैयख्रिक जीवनाच्या लहान पातळीवर तसेच मंडळी आख्रण 
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मंडळीच्या मोठ्या पातळीवर त्याचा संदेश बहुगुणीत करण्यासाठी आख्रण इतरांना 

स्वत: कड ेआणण्यासाठी करतो. 

शेवटी, येशूच्या अनुयायींना त्यांनी कबूल केलेल्या ख्रवश्वासाशी सुसंगत जीवन 

जगण्यास मदत करण्यासाठी नेतृत्वाला पाचारण केले गेल ेआहे. नवीन करार आख्रण 

ग्रीक ख्रवद्वान मेररल टेनी यांनी योहानाच्या पुस्तकातून आपण घोख्रषत करत 

असलेला ख्रवश्वास आख्रण आपण जगत असलेल्या जीवन या दोघांमधील नाजूक 

नृत्यावरील या शख्रिशाली अंतदृणष्टीचे ख्रनरीक्षण केल ेआहे: 

[ख्रवश्वासासाठी] मूळ ग्रीक शब्द आहे ख्रपस्टोओ, हा शब्द शुभवतणमानात 

जवळपास अठ्ठाण्णव वेळा वापरला गेला आहे आख्रण सानुकूख्रलत भाषांतरात 

ख्रवश्वास ठेवणे असे त्याच े भाषांतर करण्यात आले आहे, असे असले तरीही 

काही प्रसंगी तो ख्रवश्वास ककंवा वचनबद्ध असा भाषांतररत करण्यात आला 

आहे. 

 

याचा अथण एखाद्या प्रस्तावाला केवळ संमती देणे असा कधीच होत नाही. याचा 

अथण सहसा काही वैयख्रिक दाव्याला मान्यता देणे ककंवा एखाद्या आदशाणशी 

ककंवा व्यिीशी संपूणण वैयख्रिक बांख्रधलकी असा होतो. योहानाने आपल्या 

वाचकांना ऐख्रतहाख्रसक घटना असलेल्या प्रत्यक्ष ख्रचन्हांच्या आधारे ख्रस्थर 

ख्रवश्वासाकडे नेण्याचा प्रयत्न केला आख्रण जयामुळे त्यांच्यामागील आध्याख्रत्मक 

वास्तवाचीही माख्रहती झाली. 

 

हा शेवट जीवन या शब्दात व्यि केला जातो. चौर्थया शुभवतणमानात जीवन, 

झोए याचा अथण प्राण्यांच्या चैतन्यापेक्षा ककंवा मानवी अख्रस्तत्वाच्या मागाणपेक्षा 

अख्रधक आहे. योहान १७:३ मध्य ेयेशूने त्याची व्याख्या िार काळजीपूवणक केली 

होती जीवन, उख्रचत पररभाख्रषत जयात ख्रवख्रवध घटक आहेत. याचा अथण चैतन्य 

असा होतो: कारण जागरूक अख्रस्तत्वाख्रशवाय ज्ञान नसत.े ख्रशवाय, हे संपकण  

दशणख्रवते: कारण एखाद्याला प्रत्यक्ष ककंवा अप्रत्यक्ष संपकण  नसलेल्या गोष्टी 

पकडता येत नाहीत. पुन्हा एकदा सांगतो की , यात सातत्य ककंवा कालावधी 

समाख्रवष्ट आहे, कारण देवाच ेज्ञान त्याच्याबरोबर सहअख्रस्तत्वाची पूवणकल्पना 

देते. आख्रण शेवटी, हे ख्रवकास गृहीत धरते, कारण देवाच ेज्ञान ही एक वाढती 

गोष्ट असली पाख्रहजे, ख्रस्थर गोष्ट नाही. सावणकाख्रलक जीवन, माणसाचे पूणण 

भाग्य, हा या शुभवतणमानाच्या ख्रशकवणीचा ख्रवषय आहे.२ 

परस्परावलंबी नेतृत्व स्पष्टपणे शुभवतणमान जगात पोहोचण्याच्या आज्ञेकडे 

पाहते आख्रण ते पूणण करण्यासाठी आवश्यक ते करण्यासाठी व्यावहाररकदषृ्ट्या पुढे 

जाते. ते या पररणामानुसार आख्रण पख्रवत्र आत्म्याच्या दैनंददन मागणदशणनानुसार 

पैसे, मालमत्ता, लोक आख्रण संधी यांच्यामध्ये गुंतवणूक करतात. प्रख्रसद्धी ख्रमळवणे, 

इतरां द्वारे आवडले जाणे, लोक आनंदी असल्याची खात्री करणे आख्रण अवाजवी 

प्रमाणात मालमत्ता ख्रमळवणे ह्या सवण गोष्टी मंडळीला ख्रतच्या सवाणत महत्त्वाच्या 

कामापासून ख्रवचख्रलत करणारे आहेत : देवाची दैवी रचना आख्रण आपल्या 
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तारणहाराची शेवटची आज्ञा पूणण करणे 

जया लोकांना हे समजते की पख्रवत्र आत्माच नेतृत्व संघ तयार करतो अशा 

लोकांमध्ये परस्परावलंबन प्रभावी आहे. मंडळीने नेतृत्व संघ स्वत: चे दशणन 

वाढख्रवण्यात ककंवा त्याहून वाईट म्हणजे आपल्या कायणक्रमांचे नेतृत्व करण्यास 

मदत व्हावी म्हणून तयार करू नये. जया लोकांनी उत्पख्रत्तपासून प्रकटीकरणापयांत 

देवाची दैवी प्रख्रतभा आत्मसात केली आहे आख्रण त्याची आज्ञा पालन करत आहेत 

अशा लोकांना मंडळीचे नेतृत्व करण्यासाठी बोलावले पाख्रहजे. देवाचा आत्माच 

त्यांना एकत्र आणेल हे मंडळीला जरी समजले असले तरीही लोकांना नातेसंबंध 

आख्रण प्रख्रतख्रनख्रधत्वसाठी पुनस्थाणख्रपत करण्याच्या देवाच्या उद्देशाला 

कवटाळणाऱयांचा शोध घेण े आवश्यक आहे. मंडळीने अनेकदा नेतृत्व ख्रनमाणण 

करण्याख्रवषयी चांगली कामख्रगरी केली नाही, परंतु नेतृत्वासाठी देवाने पाचारण 

केलेले लोक जगभरात ख्रवखुरलेले आहेत, इतरांनी त्यांना ओळखावे, त्यांना दशणन 

द्यावे, प्रख्रशख्रक्षत करावे आख्रण त्यांना सेवेसाठी बाहेर पाठवावे याची ते वाट पाहत 

आहेत. आत्म्याने  आपल्याला  त्यांच्याकडे  घेऊन  जावे  म्हणून आपण आत्म्याला 

अनुमती ददली पाख्रहजे.  

नेितृ्वासाठी अतििीय पाचारर् 
परस्परावलंबन प्रभावी बनख्रवण्यात मदत करणारा एक अंख्रतम मुद्दा म्हणजे 

अख्रधक तपशीलात पाख्रहले जाणे आवश्यक आहे. परस्परावलंबन त्या लोकांमध्ये 

प्रभावी आहे ज ेइदिस ४:११ मधील काये जी ख्रिस्ताच्या इतर लोकांशी संबंख्रधत 

आहेत आख्रण १ कररंथ १२ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे आत्म्याची कृपादाने त्या 

दोघांख्रवषयी गोंधळून जात नाहीत. नेतृत्वाची काये असलेल े आख्रण ख्रिस्ताच्या 

शरीरातील इतर सदस्य दोघेही परस्परावलंबनात काम करतात, परंतु ज े इदिस 

४:११ मधील काये पार पाडतात ते तीन धारणेख्रवषयी तणाव ख्रनमाणण करतात 

आख्रण शरीरातील इतर सवाांच्या ख्रवरुद्ध असतात. 

प्रथम, जयांना इदिस ४:११ मधील नेतृत्व काये वापरण्यासाठी पाचारण केले 

आहे, आपण नमूद केल्याप्रमाणे त्यांना मंडळीच्या सेवाकायाणत मंडळीचे 

सक्षमीकरण करण्यासाठी आख्रण ख्रिस्तामधील जीवन आख्रण त्याच्या वचनातील 

वाढत्या जागरूकतेत लोकांना मुळावळे जाण्यासाठी मदत करण्याकररता ख्रिस्ताने 

त्यांना मंडळीला ददले आहे: "आख्रण त्यानेच कोणी प्रेख्रषत, कोणी संदेष्ट,े कोणी 

सुवार्तणक, कोणी पाळक व ख्रशक्षक असे नेमून ददल;े ते ह्यासाठी की, त्यांनी पख्रवत्र 

जनांना सेवेच्या कायाणकरता व ख्रिस्ताच्या शरीराची रचना पूणणतेस नेण्याकरता 

ख्रसद्ध करावे." (इदिस. ४:११-१२). 

दसुरे म्हणजे, आत्मा त्या लोकांना कृपादाने देतो जयांच्या ठायी पाच काये 

आहेत, कारण हे लोक पख्रवत्र आत्म्याने भरलेले पख्रहले ख्रिस्त अनुयायी आहेत. 
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त्यामुळे प्रत्येक पुढाऱयाचे सेवाकायण चाल ू असताना प्रत्येकाकडे कृपादाने देखील 

असतात जयामुळे त्यांचे सेवाकायण वैख्रशष्ट्यपूणण बनते. त्यानंतर नेतृत्व संघाच्या 

कृपादानांचे एकत्र ख्रमळून एक मोठे ख्रचत्र तयार होते जयाचे अख्रद्वतीय ख्रमश्रण केले 

जाते, रचल ेजाते आख्रण शरीरात म्हणजे मंडळीत योग्य प्रकारे बसवले जाते आख्रण 

अशाप्रकारे देव ख्रपत्याची इच्छा पूणण करण्यासाठी ते जगात ठेवले जाते. आपण असे 

म्हणू शकतो की कृपादाने हे एक इंख्रजन आहे ज े नेतृत्वाला त्याची काये पूणण 

करण्यास सक्षम करते. 

प्रेख्रषतीय कायाणमुळे शुभवतणमानाचा सतत ख्रवस्तार होतो, ख्रवशेषत: नवीन 

रठकाणी, आख्रण पररणामी नवीन मंडळ्या रोपण केल्या जातात. भख्रवष्यसूचक 

कायाणमुळे (भख्रवष्यवाणीच्या दानामुळे) मंडळीला धोक्याची जाणीव होते आख्रण 

संपूणण पख्रवत्र शािाचा वापर करून शरीरात सुधारणा करण्याची गरज शरीराला 

आज्ञाधारकतेचे साधन म्हणून करते. सुवाताण प्रसार करण्याचे कायण शुभवतणमानाचे 

स्वरूप शरीरात आख्रण शरीरातून कायण करत राहते; हे कायण करणाऱया लोकांना 

ख्रिस्तासाठी नवीन आत्मे बजंकले जात असल्याचे पाहायला ख्रमळते आख्रण ख्रततकेच 

महत्त्वाचे म्हणजे प्रत्येक व्यिीच्या साक्षीबद्दल शरीराला जागरूक आख्रण त्वररत 

ठेवतात.  

पाळकीय कायण लोकांची काळजी घेण्यास प्रवृत्त करते, लोकांना एकमेकांच्या 

गरजांची जाणीव करून देते आख्रण त्यांच्या द्वारे शरीरातील वैयख्रिक सदस्यांच्या 

गरजेसंबंधी कृती करते. ख्रशक्षण देण्याचं दान ककंवा कायण मंडळीतील प्रत्येक 

सदस्यासाठी पख्रवत्र शािातील सत्य एक पाया रचते आख्रण एक सीमारेषा आखते 

ख्रजच्यात राहून त्याने ककंवा ख्रतने जीवन जगल े पाख्रहजे. तरीही नेतृत्व संघाची 

कृपादानांचे मोठे ख्रचत्र अख्रद्वतीय आख्रण वैख्रवध्यपूणण असल्यामुळे प्रत्येक व्यिी जया 

प्रकारे आपले कायण पार पाडते ते वेगळे आहे. 

ख्रतसरे म्हणजे, पाच काये असलेले लोक जयांच्याख्रवषयी आपण पाख्रहले आहे 

त्यांना मंडळीचे बहुतेक सदस्य जसे आहेत त्याप्रमाणे केवळ मंडळीच्या स्थाख्रनक 

अख्रभव्यिींनाच नव्हे, तर ख्रिस्ताच्या शरीराच्या अख्रधक व्यापक जीवनासाठी ददले 

आहे. पौल, योहान, पेत्र आख्रण याकोब यांच्याबरोबर इतरांचे गट एकाच वेळी काम 

करत होते आख्रण एकाच वेळी कधीही एकाच रठकाणी काम करत नव्हते.३ (अथाणत, 

या पख्रहल्या प्रेख्रषतांना ख्रिस्ताने थेट पाठवले होते, आजच्या प्रेख्रषतीय कायण 

असलेल्यांच्या हे ख्रवपरीत आहे. आज इदिस ४:११ मधील काये असलेल्यांना ख्रिस्त 

थेट पाठवत नाही ककंवा ख्रनवडत नाही तर मंडळीच्या माध्यमातून त्यांना ख्रनवडले 

जाते.) म्हणूनच, आज आपण जयाला स्थाख्रनक मंडळी म्हणतो त्यात असलेले नेतृत्व 

आख्रण अख्रधक भौगोख्रलक काये पार पाडण्यासाठी ख्रिस्ताने ददलेले नेतृत्व या 

दोघांख्रवषयी गोंधळून जाऊ नये म्हणून काळजी घेतली पाख्रहजे.  

इदिसकरांस पत्राचा आख्रण ख्रवशेषत: इदिस अध्याय ४ चा स्पष्ट समज केवळ 
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स्थाख्रनक मंडळी नेतृत्वासाठी अख्रभप्रेत असलेल्या पाच कायाांच्या आकलनाला कमी 

करतो. पौल, बणणबा, पेत्र आख्रण इतरांच्या बाबतीत आपण पाहतो की, नेतृत्वाला 

एका स्थाख्रनक भागात काही काळासाठी सीख्रमत ठेवली जाऊ शकते, परंतु त्यांचे 

सेवाकायण भौगोख्रलकदषृ्ट्या प्रत्यक्षात खूप व्यापक आहे. 

नवीन करारातील पुढारी संपूणण रोमन साम्राजयात आख्रण संपूणण जगात 

पोहचण्याख्रवषयी कें दित आख्रण सक्रीय होते, जसे की थोमा भारताख्रवषयी होता. 

माझा असा ख्रवश्वास आहे की बरेच लोक मानतात त्या पेक्षा पाच काये (पाच पदरी 

सेवा) पार पाडण्यासाठी पाचारण केलेले लोक खूप कमी आहेत. त्यांच्या भूख्रमकांचे 

सुलभ आख्रण व्यापक भौगोख्रलक स्वरूप, इतरांसोबत ख्रमळून, त्यांच्यापैकी बऱयाच 

जणांकडून संपूणण जग व्यापण्याची मागणी केली जात नाही.  

कारण सवण ख्रिस्ताच्या लोकांप्रमाणेच पाच पदरी सेवाकायण करणाऱया लोकांना 

आत्म्याची कृपादाने देखील ददली जात असल्यामुळे त्यांची अनेक काये त्यांच्या 

कृपादानाद्वारे स्थाख्रनक पातळीवर वापरली जाऊ शकतात. उदाहरणाथण, 

मंडळीच्या प्रेख्रषतीय सेवेच्या स्वरूपाची भक्कम समज असलेला पुढारी घराच्या 

जवळच्या भौगोख्रलक क्षेत्रात सेवेचा ख्रवस्तार करू शकतो आख्रण नवीन मंडळी 

रोपण करू शकतो. सुवर्तणकतेचे दान असलेला पुढारी देखील घराजवळ सेवा कायण 

करू शकतो आख्रण लोकांना ख्रिस्तासाठी बजंकले जात असल्याचे पाहू शकतो. आख्रण 

शरीराला साक्ष सांगण्याच्या आदेशाची जाणीव करून देऊ शकतो.  

मंडळीमधील इदिस ४:११ ची काये समजून घेण्यात आख्रण ती कृतीत 

आणण्यात अंतभूणत असलेला आज एक मोठा जरटल घटक म्हणजे मंडळीचे ख्रवखंडन 

होय. बरेच जण स्थाख्रनक मंडळीकडे ख्रिस्ताच्या शरीराचे पूणण आख्रण स्वतंत्र 

अख्रभव्यिी म्हणून पाहतात. अशा प्रकारे परस्परअवलंबण्याची गरज आहे - 

स्थाख्रनक संदभाणत— ते हरवल ेआहे आख्रण मंडळीचे दहा लाख तुकडे झाले आहेत. 

परंतु नवीन करार मोठ्या मंडळीमध्ये परस्परावलंबन दशणख्रवतो. 

आज आपण जयाला मंडळी म्हणतो ख्रतच्यासाठी नवीन करारातील पते्र 

ख्रलख्रहली गेली नव्हती तर एखाद्या शहरातील ककंवा प्रदेशातील मोठ्या मंडळीची 

सभा म्हणून आपण जयाला ओळखतो अशा अनेक सभांसाठी ती ख्रलख्रहली गेली 

होती. या मंडळींची सेवा वडील आख्रण अध्यक्ष करत असत, त्यापैकी काही 

कदाख्रचत स्थाख्रनक संदभाणपेक्षा थोड ेअख्रधक व्यापकपणे काम करत असावेत. अशा 

प्रकारे प्रेख्रषतांबरोबर काम करणाऱया लोकांचे संघ, बहुतेक व्यापक भौगोख्रलक 

क्षेत्रातील शुभवतणमानाच्या धोरणात्मक प्रेख्रषख्रतय ख्रवस्तारात, शुभवतणमानाची 

लागवड करण्याची ककंवा लावण्याची गरज असलेल्या अनेक भागात गेल.े त्या 

रठकाणी त्यांनी देवाच्या वचनाबद्दल आख्रण येशूच्या जीवनाबद्दल जयासाठी त्यांना 

पाचारण केल े गेल े होते त्याख्रवषयीची त्यांची समज वाढवण्यासाठी आवश्यक 

असलेल्या सवण गोष्टी भरल्या. या पाठवण्यात आलेल्यांनी मंडळींना पाखंडी आख्रण 

धमाांधांपासून शरीराचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पख्रवत्र शाि 
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सीमा समजून घेण्यास मदत केली आख्रण मंडळींमधील लोकांच्या जीवनाद्वारे आख्रण 

साक्षीद्वारे सुवातेची सतत प्रगती चालू ठेवली. 

काळ, इख्रतहास, संप्रदायवाद, मंडळीचे अख्रतसंरख्रचत जीवन आख्रण मानवी 

अहंकार यांनी अमेररकेतील मंडळीला पख्रवत्र शािातील या रचनेपासून वेगळे केले 

आहे. आपल्याला ते पुन्हा प्रस्थाख्रपत होताना पहायला ख्रमळेल का? मला माहीत 

नाही, पण ते समजून घेतल्यास आपल्याला देवावर ख्रवश्वास ठेवण्याचे आख्रण ते 

घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आमंत्रण ददल ेआहे. 

तर मग, परस्परावलंबन हे मंडळीचे नेतृत्व आहे जे ते्रक्य देवाच्या स्वरूपात 

काम करत आहे, प्रत्येकजण एक वेगळे कायण करतो परंतु पररणामस्वरूप इतर 

सवाांशी एकरुप होतो. कोणत्या प्रभारी ककंवा अख्रधक महत्त्वपूणण ककंवा अख्रधक 

धोरणात्मक आहे हे ख्रवचारणे पख्रवत्र शािा संबंधी ख्रनरथणक आहे. प्रत्येक पुढाऱयाचे 

महत्त्व हे आहे की तो ककंवा ती देवाने त्याच्या मंडळीला ददलेली भेट आहे. म्हणून, 

हे प्रत्येक पुढार याची भूख्रमका आख्रण सवाणत महत्त्वाचे म्हणजे त्याच्या ककंवा ख्रतच्या 

देवाने ददलेल्या दशणनाचा पररणाम पररभाख्रषत करते. 

देवाने आपल्या लोकांच्या मध्ये नेतृत्व ठेवले आहे ज ेत्याच्या मुलांना जन्म देते 

आख्रण ख्रवश्वासात वाढवते. नेतृत्व तारण ख्रमळवून देत नाही — िि देवच असे करू 

शकतो —पण ते इतरांना समजून घेण्यास, स्वीकारण्यास आख्रण ख्रवश्वासात 

वाढण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून देव्याचा एक साधन म्हणून वापर करतो. देवाचे 

लोक जेव्हा देवाशी असलेल्या नातेसंबंधांमध्ये पररपक्व होत असतात आख्रण त्याचे 

प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यात त्यांची पररणामकारकता वाढत असते तेव्हा संपूणण जगात 

दया पसरली होती. 

येशूने आपल्या ख्रशष्यांबरोबर अशी जोरदार भाषा वापरली यात नवल नाही: 

"तसे तुमच्यामध्ये नसावे"! 
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७  

अमरेरकेतील मडंळीसाठी आता काय? 

 

मग आपण काय केले पाख्रहजे ? अमेररकेतील मंडळीच्या रचनेतील प्रमुख बचंता 

पाहून आपण या बाबींकडे कसे लक्ष देऊ शकतो आख्रण देवाच्या उद्देशानुसार 

असलेली मंडळी कशी ख्रनमाणण करू शकतो? 

मी अमेररकन मंडळीमधील प्रत्येक गोष्टीच्या घाऊक बदलाचा पुरस्कार करत 

नाही, परंतु मला असे वाटते, आपल्याला या वस्तुख्रस्थतीवर ख्रवचार करण्याची 

आवश्यकता आहे की, आपल्या वतणमानातील पाख्रश्चमात्य मंडळीच्या रचनांचा 

ख्रवश्वासणाऱया लोकांच्या ख्रवचारसरणीवर प्रभाव पडतो आख्रण शेवटी, आपण 

सामान्यपणे ख्रवचार करतो त्यापेक्षा ते अख्रधक कायण करतात. आपल्याकडे योग्य 

संदेश असला तरी, आपण काही गोष्टी कशा करतो त्यामुळे आपल्या बोलण्यावर 

शंका घेतली जाऊ शकते.  

अलीकडच्या काही वषाांत पाख्रश्चमात्य जगातील मंडळीमधील सवाणत मोठी 

तु्रटी म्हणजे जगाशी संबंध जोडण्याचा प्रयत्न करणे. बऱयाच जणांनी असा युख्रिवाद 

केला आहे की जर आपण आपल्या आजूबाजूच्या लोकांशी अख्रधक समपणक (संबंध 

जोडले) असू शकलो, तर त्यांच्यामध्ये येशू आख्रण मंडळीबद्दल अख्रधक आवड 

ख्रनमाणण होईल (कधीकधी मला भीती वाटते की यातील दसुरी गोष्ट लोकांच्या 

मनात सवोच्च स्थानी आहे)! 

प्रासंख्रगकता ही आपल्या काळातील मंडळीची प्राथख्रमक गरज नाही. 

आपल्याला लोकांना शुभवतणमान सहज उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. यातील 

रहस्य हे आहे की, पख्रवत्र शाि आख्रण धोरणात्मकदषृ्ट्या मंडळी आधीच बहुसंख्य 

लोकांसाठी शारीररकदषृ्ट्या उपलब्ध आहे; ख्रिस्ती लोक काम करतात, अभ्यास 

करतात, सुट्टी घालवतात आख्रण प्रत्येक भौगोख्रलक रठकाणी राहतात. परंतु मुख्य 

समस्या ही आहे की, ख्रिस्ताच्या बहुसंख्य अनुयायींना एकतर देवाचा उद्देश समजत 

नाही ककंवा त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांशी ते जोडले जाऊ इख्रच्छत नाही. तरीही 

ख्रिस्ताकडे येणारे बहुसंख्य लोक प्रभू आख्रण त्याचा संदेश त्यांना उपलब्ध करून 

देणाऱया ख्रिस्ती व्यिीशी संबंध ठेवून असे करतात हे अजूनही खरे आहे. 

मला शंका आहे की, आधुख्रनक मंडळीने उपासना, उपदेश , इमारती, पुढारी 
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आख्रण अगदी गाड्ा लावण्याच्या रठकाणाच्या प्रासंख्रगकतेसाठी केलेल्या 

युख्रिवादाचा इतर ख्रिस्ती लोकांना आपल्या ब्रँडकडे आकर्षणत करण्याशी अख्रधक 

संबंध आहे - आख्रण हरवलेल्या लोकांना प्रभूकडे आणण्यापेक्षा आपल्याकडे 

असलेल्या लोकांना आपल्याकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. आपण खूप कंटाळलो 

आहोत. आपल्याला खेळांचा कंटाळा येतो, म्हणून ख्रनमाणते दरवषी काहीतरी नवीन 

शोधून काढतात. आपल्याला आपल्या नोकऱयांचा कंटाळा आला आहे, म्हणून 

आपण नवीन नोकऱया शोधतो. आपल्याला आपल्या घरांचा कंटाळा आला आहे, 

म्हणून आपण गरजांच्या वेषात आपल्या आत्मकें दित अपेक्षा अख्रधक चांगल्या प्रकारे 

हाताळण्यासाठी नवीन खरेदी करतो. आपल्याला आपल्या मंडळीचा कंटाळा येतो, 

म्हणून आपण नवीन रोमांचक "प्रासंख्रगक" गोष्टी शोधतो. आपण अख्रधक चांगली 

उपासना, उत्तम उपदेश, मुलांचे चांगले कायणक्रम आख्रण चांगल्या इमारतींवर खचण 

करतो तो सवण वेळ (पैशाचे काहीही बोलले जात नाही) खरोखरच स्वतःवर खचण 

केला जातो. 

प्रासंख्रगकतेसाठी मंडळी वेडी झाली असूनही, संशोधनात तीन ख्रवशेषत: स्पष्ट 

वास्तख्रवकता ददसून येत आहे. पख्रहली गोष्ट म्हणजे, पाख्रश्चमात्य देशांमध्ये 

ख्रनयख्रमतपणे मंडळीत जाणाऱया लोकांची एकूण संख्या अलीकडच्या काही वषाांत 

कमी झाली आहे. दसुरी गोष्ट म्हणजे, आपण पकडू इख्रच्छत असलेल्या लोकांचा 

तरंगता जनसमुदाय, मग ते दसुऱया कमी रोमांचक मंडळीमध्ये काहीसे सदक्रय 

असोत ककंवा नव्याने "दसुऱया मंडळीतून आलेले" असोत, ते प्रत्यक्षात चार वषाांहून 

अख्रधक काळ नवीन मंडळीत राहत नाहीत. मग ते पुन्हा दसुऱया रठकाणी जातात! 

कदाख्रचत, यापैकी दोन ककंवा तीन बाहेर पडतात, बरेच जण अखेरीस पूणणपणे 

बाहेर जातात ककंवा जवळजवळ मंडळी सोडून जातात, आख्रण अशा मंडळीमध्ये 

सामील होतात जी मंडळी इतर मंडळातील सदस्य घेऊन तयार झालेली असते. 

ख्रतसरी गोष्ट म्हणजे, आपण येशूचे आहोत असा दावा करणाऱया लोकांमध्ये मापक 

देवत्व वाढत नाही. नैख्रतकता वाढत नाही, वैवाख्रहक जीवनात ख्रनष्ठा वाढत नाही; 

मंडळीच्या नेत्यांची वाढती संख्याही नैख्रतक ख्रवख्रवधतेत आहे. 

हे शेवटचे क्षेत्र मला सवाणत जास्त बचंतेत टाकते, कारण जर समपणक 

असण्यापेक्षा लोकांसाठी सुलभ होणे ही आपली प्राथख्रमक गरज असेल, तर मग असे 

कबूल करणारे ख्रिस्ती लोक कसे जगतात ही सावणकाख्रलक महत्त्वाची बाब आहे 

आख्रण या जगात, सुवातेच्या कारणासाठी याला व्यावहाररक महत्त्व आहे. या 

समस्येचा मूळ मुद्दा येथ े आहे: जया प्रकारे पाख्रश्चमात्य मंडळीने स्वत:ची रचना 

केली आहे, "आम्ही तुमच्या अपेक्षा पूणण करू" अशी प्रासंख्रगकता तयार केली आहे. 

प्रत्यक्षात परमेश्वराने ख्रिस्ती लोकांना त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांपयांत 

पोहोचण्याचे साधन बनण्यासाठी रचले आहे परंतु हा उद्देश नाहीसा झाला नसला 
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तरीही धूसर मात्र झाला आहे.  

प्रासंतगकिा आतर् त्याचे पतरर्ाि 
समपणक बनण्याच्या प्रयत्नाने ख्रनमाणण झालेली अडचण कमीत कमी दपुपट होते.  

पख्रहली गोष्ट म्हणजे, जेव्हा आपली मंडळी ती भूक भागवते, ख्रजथे आपल्या 

संस्कृतीने तृप्त होण्याची अपेक्षा केली आहे तेव्हा शुभवतणमानाचा अत्यावश्यक संदेश 

ख्रवकृत आख्रण क्षीण होतो. पख्रवत्र शािाची सुवाताण उद्धाराच्या अख्रभवचनावर 

रचली गेली आहे आख्रण या अख्रभवचनात सुवातेवर आवश्यक लक्ष कें दित करण्यात 

आल े आहे. सृष्टीच्या कथेतून आख्रण उत्पख्रत्तच्या सुरुवातीच्या अध्यायातील पतन 

यातून उदय पावले अख्रभवचन असे आहे की, देव स्वतः माणसाच्या अवज्ञाच्या 

पररणामाला पूणण पूवणवत करेल. देवाने आदाम आख्रण हव्वेची ख्रनर्मणती केली आख्रण 

आपल्या सवण संततीला त्याच्याशी संबंध ठेवण्यासाठी आख्रण त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व 

करण्यासाठी वाढवले. शेवटच्या आदामात म्हणजे येशू ख्रिस्तात, देवाने केलेल्या 

त्या दोन रचना त्याच्यावर ख्रवश्वास ठेवणाऱया आदाम आख्रण हव्वेच्या मुलांना 

पुनस्थाणख्रपत करतात. याचा अथण मंडळीचे लक्ष स्पष्ट आहे: आपण लोकांना ख्रवचारले 

पाख्रहजे, "तुम्हाला देवाशी नातेसंबंध प्रस्थाख्रपत करायचे आहेत का आख्रण तसेच 

तुम्हाला त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करायचे आहे का?" जर एखाद्या व्यिीने नाही असे 

उत्तर ददले, तर त्याला ककंवा ख्रतला शुभवतणमान नको आहे! 

दसुरे म्हणजे, अनेक उपदेशकांनी शुभवतणमानाचे मध्यवती लक्ष भ्रष्ट केल ेआहे, 

शुभवतणमानाला अशा सारांशाकडे वळवले आहे ज ेत्याच्या संदेशाचा चुकीचा अथण 

लावते आख्रण बऱयाचदा मेलेल्या मुलांना जन्म देत. 

 मृत मुल े ज े स्थाख्रनक मंडळीमध्ये प्रत्यक्षात राहतात ते मंडळीवर दबाव 

आणतात. ते "कृपया, आमच्यासाठी आरामदायक" वातावरण तयार करा ही 

मागणी पूणण करतात, म्हणून मंडळी बऱयाचदा पख्रवत्र शािाचा खरा अभ्यास आख्रण 

आव्हानाला कंटाळलेल्या या मृत जन्मांसाठी सांस्कृख्रतक प्रासंख्रगकता कायम ठेवते. 

त्यांची उपख्रस्थख्रत काहींना पख्रवत्र शािीय सामग्री अख्रधक रुचकर करण्यासाठी 

ख्रवकृत करण्यास प्रवृत्त करते. पण, पख्रवत्र शािाचा हेतू लोकांना पुन्हा ख्रनमाणण न 

करता रुचकर बनवण्याचा कधीच नव्हता. त्यांना दोषी ठरवणे ककंवा डायररच 

बोन्हेिर यांनी आपल्या नीख्रतशाि या पुस्तकात ख्रलख्रहल्याप्रमाणे देवापासून 

दरुावणे म्हणजे देवाने आपल्याला ख्रनमाणण केल्याप्रमाणे मानवापेक्षा कमी असणे 

आहे हे समजून घेण्यास त्यांना लाजवणे हा होता. 

मंडळीच्या रचनेशी या सवाांचा काय संबंध आहे? अनेक महत्त्वाचे ख्रवचार 

मनात येतात. 

प्रथम, जर प्रासंख्रगकतेचे मध्यवती लक्ष खरे पाहता मनोरंजन करण्याचा प्रयत्न 
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असेल, तर मंडळी आपला संदेश आख्रण संदभण देवाच्या ख्रवरोधात असलेल्या आख्रण 

बंड करणाऱया संस्कृतीशी एकरूप होत आहे. 

देवाने पख्रवत्र शािात ज े सांख्रगतले आहे आख्रण जतन केले आहे ते आपण 

त्याच्यापेक्षा अख्रधक चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो हे खरोखर खरे आहे का? जर 

पख्रवत्र शाि खरोखरच ईश्वर प्रेररत आख्रण "कोणत्याही दधुारी तलवारीपेक्षा 

तीक्ष्ण" आहे (इब्री ४:१२) तर मग आपले काम ते " अख्रधक चांगले" करणे आहे की 

त्याऐवजी ते स्पष्ट करणे आहे? आजच्या प्रचारात िार प्रमाणात संख्रक्षप्तपणा, 

तोडकेपणा, काल्पख्रनक, अलंकाररक बोलणे आहे म्हणजे देवाने आधीच जे म्हटले 

आहे ते या पद्धतीने समजावून सांगण्यात लोकांना अख्रधक रुची आहे.  

दसुरे म्हणजे, प्रासंख्रगक पुढारी होण्याच्या आपल्या प्रयत्नचा अथण असा आहे की, 

आपण आपल्या मंडळीच्या वातावरणालाही समपणक बनवत आहोत. जर आपण 

पख्रवत्र शािाच्या ख्रशकवणीकडे स्पष्ट आख्रण पररवतीत दखृ्रष्टक्षेप टाकला तर 

मंडळीला असे आढळेल की, मंडळीतील वातावरणाख्रवषयीचे अनेक ख्रनणणय देवाच्या 

संदेशाच्या थेट ख्रवरुद्ध आहेत. 

संबंख्रधत वातावरण तयार करण्याचे काही स्पष्ट प्रयत्न शोधणे सोपे आहे. 

उदाहरणाथण, सोनेरी ख्रजभेचे (गोड बोलणारे) ख्रशक्षक अशी पदे भूषवतात की, 

अगदी प्रासंख्रगक ख्रनरीक्षकालाही आपल्यातील देवाच्या स्थानाला प्रख्रतस्पधी 

बनवतात. जया वातावरणात असे सोनेरी ख्रजभेचे लोक आख्रण त्यांचा आधार देणारा 

उपासना गट सवोत्तम भरभराट करू शकतात ते मंडळीना त्यांच्या सभांमध्ये 

डावपेच स्वीकारण्यास प्रवृत्त करतात जे येशूच्या अनुयायींच्या सभेसारखे नाही तर 

रॉक कॉन्सटणसारखे आहेत. अशा वातावरणात धूर, गडद ददवे, उपासना गटाचे 

आवाज आख्रण मध्यवती वेळ आख्रण एका वक्त्याकडे वेधले जाणारे लक्ष हे सवण येशूचे 

अनुसरण करण्याचा दावा करणाऱया लोकांना देवाचा आत्मा त्याच्या जबाबदारी 

बद्दल जे सांगू इख्रच्छत आहे त्यापासून दरू ठेवल ेजाते.  

मंडळ्या अशी गाणी गातात जी त्यांच्या आयुष्यातील पख्रवत्रता ककंवा त्यांचे 

वास्तववादी हेतू देखील प्रख्रतबबंख्रबत करत नाहीत. लोक जो उपदेश खरोखर ऐकत 

नाहीत ते केवळ एखाद्या मजेदार ख्रवनोदामुळे ककंवा आकषणक कथेमुळे ककंवा 

नीटनेटक्या ख्रव्हख्रडओमुळे आवडीने ऐकतात. हा "प्रासंख्रगक" संदभण संदेशाद्वारे येऊ 

शकणारा कोणताही मोहक ख्रवचार काढून घेऊ शकतो.  

पख्रवत्र शािाचे सवोत्तम आख्रण ख्रवश्वासू संवादकसुद्धा या वास्तवाला बळी पडू 

शकतात. पण आपल्याला खरंच असं वाटतं का की, गाड्ा लावण्यासाठी चांगली 

जागा, प्रचाररत उपासना, मधुर संभाषण आख्रण रॉक-कॉन्सटण वातावरणासाठी 

आपण लोकांच्या सवण अपेक्षांना खतपाणी घाल ू शकतो आख्रण मग त्यांना येशूचे 

वचन सांगू शकतो: "माझ्यावर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा 

पाळाल" (योहान १४:१५)?  
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आपण जया संदेशाला सावणकाख्रलकतेच्या दषृ्टीने महत्त्वपूणण मानतो त्या 

संदेशासाठी आपण ख्रनवडत असलेली रूपे आपल्या सेवकायाणच्या ख्रनकालात  

भूख्रमका बजावतात. देहस्वभावाला भरवणे आख्रण लोकांना संपूणण शुभवतणमान देऊ 

करण ेख्रवसंगत आहे.  

 जया क्षेत्रात आपण शािवचनांच्या स्पष्ट पररणामांपासून सवाणत जास्त 

ख्रवचख्रलत झालो आहोत, त्यापैकी एक म्हणजे आपण "समपणक" राहण्यासाठी जागा 

तयार करण्याकररता आख्रण रटकवून ठेवण्यासाठी दकती पैसे खचण करतो. जेव्हा 

अमेररकेची लोकसंख्या जगातील ५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे आख्रण अमेररकन मंडळी 

जागख्रतक मंडळीच्या जेमतेम १ टके्क आहे, तेव्हा आपण खरोखरच या खचाणचे 

समथणन करू शकतो का? 

जेव्हा या रठकाणी कमी-अख्रधक प्रमाणात ख्रनयख्रमतपणे अख्रधकाख्रधक ख्रिस्ताचा 

स्वीकार करणाऱया ख्रिस्ती लोकांची उपख्रस्थती असते, तेव्हा आपण खरोखरच या 

खचाणचे समथणन करू शकतो का? जेवा मंडळी आधीच येशूच्या अनुयायीच्या पख्रवत्र 

शाि मधील कोणत्याही व्याख्येचे केवळ मोजमाप करत नाही, तेव्हा आपण या 

खचाणचे समथणन करू शकतो का? येशूच्या जीवनाचे आख्रण संदेशाचे सार इतके सोपे, 

त्यागमय आख्रण इतरांवर कें दित असलेले असते, तेव्हा आपण या स्वयंकें दित खचाणचे 

खरोखर समथणन करू शकतो का? जेव्हा मंडळीचे स्वरूप हे आहे की लोकांनी 

सेवाकायण केल े पाख्रहजे, तेव्हा देवाच्या लोकांना "सक्षम" करण्यासाठी मोठ्या 

प्रमाणात कमणचाऱयांना पगार देण्याचे समथणन आपण खरोखर करू शकतो का? 

साहख्रजकच या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर नाही असे असले पाख्रहजे. परंतु ते जया 

कल्पनांचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करतात त्यामुळे त्याचे मनोरंजन होत राहते आख्रण 

त्याहूनही वाईट म्हणजे त्यासाठी देवाला जबाबदार ठरवले जाते (देवाने आम्हाला 

ते करण्यास प्रवृत्त केले!) कारण आपल्या रचनेत असे असावे अशी मागणी केली 

जाते. 

पदच्यतिी प्रासंतगकिा 
तथाख्रप, सुवाताण आपल्या आधुख्रनक प्रासंख्रगकता शोधणाऱया मंडळीच्या रचनेची 

मागणी करत नाही आख्रण पत्रांमध्ये वणणन केल्याप्रमाणे मंडळी देखील अशी मागणी 

करत नाही. आपण स्वत:ला संघरटत करण्याचे अख्रधक चांगले मागण शोधू शकतो, 

इच्छा असल्यास प्रत्येक ख्रवश्वासणारा आठवड्ातील प्रत्येक ददवसातील २४ तास 

येशूचे जीवन अग्रभागी ठेवू शकतो, परंतु मृत्यू पदयाते्रच्या पाश्वणभूमीवर 

पाख्रश्चमात्य मंडळी आता चालू आहे आख्रण पख्रवत्र शािीय नैख्रतकतेच्या 

ख्रवख्रवधतेसाठी मापक घसरण होत आहे, मला असा ख्रनष्कषण काढावा लागेल की 

आपण हे करायला नको आहे. मंडळीचा बराचसा भाग मूल्यांकन, कबुली आख्रण 
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सुधारणा करण्याऐवजी अवज्ञा सुरू ठेवण्यास तयार आहे. 

असे गृहीत धरून की अजूनही पुरेसे ख्रवश्वासणारे लोक आहेत ज े प्रत्यक्षात 

काळजी घेतात आख्रण देवाने अद्याप पाख्रश्चमात्य मंडळीला पूणणपणे स्वत:ला ददले 

नाही, आपण अशी अपेक्षा करू शकतो की तो खरोखरच आपल्याला ख्रशस्त लावेल, 

"कारण जयाच्यावर परमेश्वर प्रीती करतो, त्याला तो ख्रशक्षा करतो आख्रण जया 

पुत्रांना तो स्वीकारतो त्या प्रत्येकाला िटके मारतो.” ख्रशक्षणासाठी तुम्ही ख्रशक्षा 

सहन करत आहात; देव तुम्हांला पुत्राप्रमाणे वागवतो, आख्रण जयाला बाप ख्रशक्षा 

करत नाही असा कोण पुत्र आहे?" (इब्री. १२:६-७). 

अमेररकन मंडळीमध्ये जर आपण काही करू शकतो तर ते म्हणजे स्वत:ला 

ख्रशस्त लावू शकतो. यामध्ये आपण करू शकत असलेली पख्रहली ही गोष्ट ही आहे 

की, पख्रवत्र शािाची स्पष्ट, ख्रनभेळ घोषणा आपण आपल्या सवण सभांमध्ये 

पूवीप्रमाणे करावी. यामुळे ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेले लोक मंडळी सोडून गेले 

तरीही यात सातत्य ठेवावे. 

दसुरे म्हणजे, गृहगट, बाजारपेठ गट आख्रण इतर लोकांच्या नेतृत्वाखालील 

असलेली सेवा सुरू करून नेतृत्व रचनेचे ख्रवकें िीकरण करण्यासाठी आपण अख्रधक 

प्रयत्न करू शकतो. ख्रतसरे म्हणजे, एका सुपरस्टार प्रचारकावर लोकांनी अवाजवी 

आख्रण अयोग्यररत्या ख्रस्थर होऊ नये ककंवा अवलंबून राहू नये म्हणून आपण यात 

अनेक संवादकांचा समावेश करण्यासाठी अध्यापन आख्रण प्रचार करण्याच्या 

जबाबदाऱया पुन्हा नव्याने देऊ शकतो. चौथी गोष्ट म्हणजे, आपण आपल्या 

मंडळींचा आकार मयाणददत करू शकतो आख्रण नंतर उपलब्ध भाड्ाच्या जागा 

वापरून मालमत्ता व्यवसायातून बाहेर पडू शकतो. आपण येशूचे आहोत आख्रण 

अशा प्रकारे आपण त्याचे लोक म्हणून ख्रजवंत देवाचे मंददर आहोत. 

देव जया लोकांकडून त्यांच्या समुदायात बाहेर राहण्याची अपेक्षा करतो 

त्यांच्यासाठी आपल्याला एकख्रवसाव्या शतकातील नवीन मंददरांची गरज नाही. 

पाचवे म्हणजे, आपण लोकांच्या अपेक्षांची पुनरणचना करू शकतो आख्रण जेव्हा 

आपण एकत्र जमतो तेव्हा आवश्यक सेवाकायाणचे नेतृत्व करण्यासाठी अख्रधक 

स्वयंसेवकांवर ख्रवश्वास ठेवू शकतो, आपल्या ख्रवद्यमान संरचना ख्रजवंत ठेवण्यासाठी 

लोकांची संख्या आख्रण पैसे खचण करण्याचे प्रमाण कमी करू शकतो. 

आपण आणखी बर याच कल्पनांचा ख्रवचार करू शकतो, परंतु देव प्रत्येक 

पररसरातील देवाचे भय बाळगणाऱया पुरुषांकडून आख्रण ख्रियांकडून अपेक्षा करतो 

की देवाच्या सवण लोकांना सुवाताण सांगण्यासाठी आख्रण त्याप्रमाणे जीवन 

जगण्यासाठी त्यांनी पख्रवत्र आत्म्याची मदत घ्यावी. अथाणत, पख्रवत्र शाि काही 

कृपादाने देते, परंतु स्पष्ट ख्रशकवणीच्या पलीकड ेज ेयेशूचा स्वीकार करतात त्यांनी 

त्यांच्या दैनंददन जीवनात प्रत्येक गोष्टीत सुवाताण जगली पाख्रहजे, हे अनेकांना जमत 
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नाही. 

आपल्या सवण वतणमान मंडळ्यांची संरचना अशी केली जाऊ शकते जी 

ख्रिस्ताच्या लोकांच्या सक्षमीकरणाला अनुकूल करेल, प्रत्येक ख्रवश्वासणाऱयाचे 

याजकीयपण अधोरेख्रखत करेल, आम्हाला स्वतःवर कमी पैसे खचण करण्यास मदत 

करेल, मधुर विृत्व असणाऱया व्यिींवर आख्रण पख्रवत्र शािाच्या संप्रेषणावर लक्ष 

कें दित करतात. ख्रिस्ताचे देहधारण त्याच्या लोकांमध्ये पृर्थवीवरील प्रत्येक 

पुरुषांसाठी, िीसाठी आख्रण मुलासाठी उपलब्ध आहे. 

बदल सोपा असर्ार नािी 
त्यामुळे पाख्रश्चमात्य मंडळीला नूतनीकरणाची गरज आहे! मंडळी हे जाण्याचे 

रठकाण आहे या मंडळीच्या जुन्या कल्पनेची पुनप्रणदक्रया केली जाणार नाही. आपण 

काय करतो, असा प्रश्न ख्रवचारण्याची आपल्याला ख्रनतांत गरज आहे, पण आपण 

कसा ख्रवचार करतो हे त्यापेक्षा अख्रधक महत्त्वाचे आहे. समस्या अशी आहे की, 

आपल्या ख्रवचारसरणीत सुधारणा करणे नेहमीच सोपे नसते.  

एक म्हणजे मंडळीबद्दलचे आपले ऐख्रतहाख्रसक ईश्वर ख्रवज्ञान आपल्या मागाणत 

येते. पाख्रश्चमात्य जगातील लोकांना मंडळीकडे मंडळीसाठी असलेल्या देवाच्या 

उद्देशातील ख्रवश्वास आख्रण सहभागाच्या प्रथांमध्ये वाढ होण्यासाठी अख्रस्तत्वात 

असल्याचे समजण्या ऐवजी मंडळी हे एकत्र येण्याची जागा आहे असे मानले जाते. 

यामुळे मंडळीत सवण प्रकारचे नैराश्य आख्रण चुका होण्याची संभावना ख्रनमाणण होते. 

पख्रवत्र शािातील मंडळीच्या कल्पनेपेक्षा कमी वेळात देवाच्या लोकांना ख्रवश्रांती 

घेण्याची परवानगी नेतृत्वाने ददली आहे-जेथे ते एकत्र येऊ शकतात, उपासनेचा 

अनुभव घेऊ शकतात आख्रण प्रवचन ऐकू शकतात. यात आश्चयण वाटण्यासारखे काही 

नाही की इतक्या वषाांनंतर नेतृत्वाने जयाची परवानगी ददली आहे त्यात लोक 

ठामपणे पडतात! पण आता जेव्हा ख्रिस्त, त्याचे शुभवतणमान, त्याच्या अपेक्षा आख्रण 

त्याच्या लोकांमधील त्याचे जीवन याख्रवषयीचे वैर आपल्या संस्कृतीत वाढत 

असताना देवाच्या लोकांना हलवणे जवळजवळ अशक्य आहे. 

येशू म्हणतो, "माझ्यावर तुमची प्रीती असली तर तुम्ही माझ्या आज्ञा पाळाल" 

(योहान १४:१५). हे शब्द अनेक ख्रवश्वास ठेवणाऱयांसाठी वैकख्रल्पक बनले आहेत. हे 

खरोखर समर्पणत लोकांसाठी आहे, असे काहींना वाटेल. ककंवा, मला माख्रहत आहे 

की येशू हेच म्हणतो, पण मी अशा प्रकारच्या वचनबद्धतेसाठी तयार नाही. ककंवा 

त्याहूनही वाईट म्हणजे मी हे करायला तयार नाही. परंतु मंडळी हे देवाशी 

नातेसंबंध असलेले लोक आहेत आख्रण त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करण्यासाठी त्यांना 

रचण्यात आलेले आहे.  

 येशू ख्रिस्ताची मंडळी म्हणजे पाठख्रवलेले लोक, मग आपण कुठे जातो ककंवा 
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ख्रतथे गेल्यावर काय करतो हे महत्त्वाचं नाही. यापेक्षा कमी असलेले काहीही केवळ 

अपुरे नाही, तर ते पाखंड आहे. 

 मंडळीला आपल्या ख्रवचारसरणीत सुधारणा करण्यापासून रोखणारी आणखी 

एक समस्या म्हणजे नेतृत्वातील अनेकांचा अहंकार! मंडळी ही एकत्र येण्याचे 

रठकाण आहे असे समजणे या कल्पनेचा नेतृत्व करणाऱयांसाठी इतका वैयख्रिक अथण 

का आहे हे पाहणे सोपे आहे, ख्रवशेषत: जर ते अनेक लोकांना एकत्र करण्यास सक्षम 

असतील. ते लोक आपल्या पुढार यांवर "प्रेम" करायला ख्रशकतात, त्यांचे कौतुक 

करतात आख्रण त्यांना महत्त्व आख्रण आर्थणक लाभ देखील देतात.  

पण जेव्हा येशूने आपल्या मंडळीचे नेतृत्व करण्यासाठी बोलावलेल्यांना 

ददलेल्या सक्षमीकरणाच्या आदेशाद्वारे नेतृत्व खरोखरच प्रेररत होते, तेव्हा त्यांचे 

स्वतःचे महत्त्व देवाशी वैयख्रिक, दैनंददन, ख्रजव्हाळ्याच्या संबंधांना मागण मोकळा 

करुन देते. देवाच्या लोकांना सत्यात जगण्यासाठी आख्रण सत्य देणाऱयाशी अथणपूणण 

नातेसंबंध ख्रवकख्रसत करण्यासाठी पुढाऱयांना केवळ दाईप्रमाणे कायण करण्यासाठी 

बोलावले जाते! या पाख्रवत्र्यात ते स्वेच्छेने घटतात, कारण त्याने वाढायला हवे. 

शेवटी, आपल्या ख्रवचारसरणीत सुधारणा करणे आपल्याला कठीण जाते 

कारण, आपण आधी नमूद केल्याप्रमाणे, आज मंडळीमधील बहुसंख्य लोकांनी 

मंडळीख्रवषयी आख्रण मंडळीच्या उद्देशात असलेल्या त्यांच्या सहभागाख्रवषयी 

चुकीची कल्पना ख्रवकख्रसत केली आहे.  

मंडळीत लोकांची उपख्रस्थती असावी म्हणून ती आकषणक आख्रण सोपे 

करण्यासाठी पुढाऱयांनी ज ेकाही आवश्यक आहे ते करावे अशी ख्रवश्वासणाऱयांची 

आज अपेक्षा आहे. या नेतृत्वाने माणसाच्या आख्रण आपल्या संस्कृतीच्या अंगभूत 

स्वाथाणला प्रोत्साहन ददले आहे. आता लोकांना येशूच्या शब्दांच्या प्रकाशात कृती 

करण्यास बोलवण्यासाठी नूतनीकरणाचा एक लांब रस्ता आवश्यक आहे. 

 निूनीकरर् मवीकारर् े
मग आपण केवळ मंडळी म्हणून काय करतो हेच नव्हे तर आपण कसा ख्रवचार 

करतो याचे यशस्वीपुनमूणल्यांकन कसे करू शकतो? 

प्रथम, आपण मंडळीसाठी असलेला देवाचा उद्देश स्वीकारला पाख्रहजे आख्रण तो 

पूणण करण्यासाठी लक्ष्य ख्रनख्रश्चत केल ेपाख्रहजे. देवाचा मंडळीसाठी असलेल्या स्पष्ट 

हेतुत समाख्रवष्ट होण,े भौगोख्रलक जबाबदारीच्या वतुणळाला पररभाख्रषत करण्यासाठी 

पख्रवत्र आत्म्याशी संवाद साधण्यास सुरुवात करणे आख्रण प्रत्येक पुरुषाला, िीला 

आख्रण मुलाला शुभवतणमान पाहण्याची, ऐकण्याची आख्रण स्पशण करण्याची आख्रण 

ख्रिस्तासाठी ख्रनणणय घेण्याची संधी देण्यासाठी आपली सवण संसाधने कें दित 

करण्यासारखे दसुरे महत्त्वाचे काहीही नाही. 
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दसुरे म्हणजे, आपल्या जबाबदारीच्या वतुणळातील लोकांना पूणणपणे सुवाताण 

सांगता यावी म्हणून आपण रणनीती तयार केली पाख्रहजे. नेतृत्व देवाच्या लोकांना 

जास्त प्रोत्साहन देऊ शकत नाही. नेतृत्वात असलेल्यांनी आपल्या लोकांना 

ख्रशकवले पाख्रहजे, त्यांना बाहेर पाठवले पाख्रहजे आख्रण देव त्यांना ख्रजथे नेतो तेथ ेते 

रूपांतररत जीवनाचे साधन बनतील अशी अपेक्षा केली पाख्रहजे. 

ख्रतसरे म्हणजे, मंडळीने पुढे सरकत जाण्याच्या ऐवजी पाश्वणपणे वाढण्यासाठी 

करटबद्ध असले पाख्रहजे - उंच इमारती बांधण्यापेक्षा आख्रण लोकांना आपल्याकडे 

आकर्षणत करण्यापेक्षा आपल्या समुदायात बाहेरच्या रठकाणी ख्रवस्ताररत झाले 

पाख्रहजे. आपण एकाच रठकाणी दोन ते तीनशेपेक्षा जास्त लोकांना गोळा करू नये. 

ज ेआपल्या मालकीचे असायला नको आहे ते आपण आपल्या मालकीचे करू नये. 

लोक जे करू शकतात आख्रण ज े त्यांनी करायला पाख्रहजे त्यासाठी कमणचारी ठेवून 

त्याला पगार देण्याची आवश्यकता नाही. देव आपल्याला जे देतो ते आपण 

स्वीकारले पाख्रहजे.  

पाश्वणपणे वाढण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी मंडळी सवाणत महत्त्वाची गोष्ट करू 

शकते ती म्हणजे पुढाऱयांना प्रख्रशख्रक्षत करण.े देवाला ज े करायचे आहे ते घडावे 

म्हणून वचनबद्ध असलेल्या मंडळीला आपल्या इख्रतहासाचा एक प्रमुख घटक 

असलेल्या दाशणख्रनक आकषणणात्मक नमुन्यापेक्षा आपल्या लोकांच्या माध्यमातून 

आख्रण प्रत्येकाच्या ख्रवख्रशष्ट वैयख्रिक आख्रण संयुि रठकाणी अख्रधक नेतृत्वाची 

आवश्यकता असेल. (मी येथे पगारी कमणचाऱयांचा उल्लेख करत नाही, जयांना कमी 

केल े पाख्रहजे, परंतु कायाणतील भूख्रमका पार पाडण्यास इच्छुक स्वयंसेवकांना 

प्रख्रशख्रक्षत करण्याख्रवषयी बोलत आहे) मंडळीच्या जीवनाच्या प्रत्येक स्तरावर 

लोकांना नेतृत्वासोबत सामील होण्याच्या या प्रख्रशक्षणामुळे ख्रवकें दित नेतृत्व 

कायाणच्या ददशेने आपल्या प्रयत्नांना मदत होईल. 

नेतृत्व जास्त लोकांना प्रख्रशक्षण देऊ शकत नाही. 

जर मंडळीने स्वत:ची आख्रण तेथील लोकांची योग्य रचना केली, तर ख्रवद्यमान 

नेतृत्वाला इतर पुढाऱयांना तयार करण्यासाठी खचण करावी लागणारी महत्त्वपूणण 

वेळ परवडेल. ते हे नातेसंबंधाच्या आधारे करू शकतात - संभाव्य पुढाऱयांना 

समोरासमोर घेऊन चांगला वेळ घालवू शकतात. हा वैयख्रिक काळ तीन व्यापक 

शे्रणींवर (वैयख्रिक आध्याख्रत्मक जीवन, वैयख्रिक सेवाकायाणची समज आख्रण पख्रवत्र 

शािातील ख्रनयख्रमत अभ्यासाद्वारे ईश्वर ख्रवज्ञान ख्रवषयक पररपक्वता) कें दित केला 

पाख्रहजे आख्रण जेव्हा नवीन पुढारी शक्य ख्रततके तरुण असतील तेव्हापासून याची 

सुरुवात केली पाख्रहजे. ख्रनर्मणतीची सुरुवात सवाणत महत्त्वाच्या मुद्द्यापासून होते: 

त्यांच्या वैयख्रिक आध्याख्रत्मक ख्रनर्मणतीपासून. जर तरुण पुढारी ख्रनयख्रमतपणे 

देवाशी नातेसंबंध ठेवण्यास ख्रशकले नाहीत आख्रण ख्रनयख्रमतपणे त्याच्याशी 

बोलण्यासाठी प्रेररत झाले नाही, तर ते केवळ दैवी रचनेचा सार गमावणार नाही, 

तर ते देवाच्या लोकांवर देखील ख्रवश्वास ठेवणार नाहीत. ख्रवद्यमान नेतृत्व नवीन 
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पुढाऱयांनाही प्रख्रशक्षण देऊ शकते, ख्रनयख्रमत लहान आख्रण मोठ्या गटांच्या सभेचे 

नेतृत्व करू शकते आख्रण शरीराचा उद्देश, मूल्ये आख्रण अपेख्रक्षत पररणामांबद्दल 

अध्यापन करू शकते. 

चौथी गोष्ट म्हणजे, आपल्याला इतर मंडळ्यांशी मैत्री करणे आवश्यक आहे. मी 

हे ठामपणे सांगत असताना, पख्रवत्र शािातील ऐक्य म्हणजे काय आख्रण काय नाही 

याचा सखोल ख्रवचार केला पाख्रहजे, जरी आपण हे शोधण्याचा प्रयत्न करत 

असताना आख्रण त्यातून येऊ शकणाऱया अख्रधक व्यावहाररक भागीदारीची देव काय 

करू शकतो हे पाहण्याचा प्रयत्न केला पाख्रहजे. 

 अख्रस्तत्वाची एकता आहे. देवाच्या सवण मंडळ्या एक आहेत कारण आपण 

ख्रिस्तात आहोत आख्रण त्याने आपल्याला एक बनवले आहे. योहान १७:२० ते २३ 

या वचनात येशू म्हणतो, 

मी केवळ त्यांच्यासाठी नाही, तर त्यांच्या वचनावरून जे माझ्यावर ख्रवश्वास 

ठेवतात त्यांच्यासाठीही ख्रवनंती करतो, ह्यासाठी की, त्या सवाांनी एक व्हावे; हे 

माझ्या ख्रपत्या, जसा त ू माझ्यामध्ये व मी तुझ्यामध्ये तस े त्यांनीही तुझ्या-

माझ्यामध्ये [एक] व्हावे, कारण तू मला पाठवलेस असा ख्रवश्वास जगाने धरावा. 

तू जो गौरव मला ददला आहेस तो मी त्यांना ददला आहे, ह्यासाठी की, जसे 

आपण एक आहोत तस े त्यांनीही एक व्हावे; म्हणजे मी त्यांच्यामध्ये व तू 

माझ्यामध्ये; ह्यासाठी की, त्यांनी एक होऊन पूणण व्हावे आख्रण त्यावरून जगाने 

समजून घ्यावे की, तू मला पाठवलेस आख्रण जशी तू माझ्यावर प्रीती केलीस 

तशी त्यांच्यावरही प्रीती केलीस. 

शुभवतणमानात भागीदारीची एकता देखील आहे. हे अशा काही प्रकल्पावर 

एकत्र काम करण्याच्या एकतेचा संदभण देते जयाच्यासाठी देवाच्या आत्म्याने 

आपल्याला पाचारण केले आहे. दिख्रलपपै. १:३-५ मध्ये या प्रकारच्या भागीदारीचा 

उल्लेख केला आहे: 

मला तुमची जी एकंदर आठवण आहे ख्रतच्यावरून मी आपल्या देवाचे 

आभार मानतो; पख्रहल्या ददवसापासून आजपयांत सुवातेच्या प्रसारात जी 

तुमची सहभाख्रगता ख्रतच्यामुळे मी तसे करतो; आख्रण तुम्हा सवाांसाठी नेहमी 

प्रत्येक प्राथणनेच्या वेळेस आनंदाने ख्रवनंती करतो. 

शेवटी, शुभवतणमानासाठी भागीदारीची एकता आहे. अशा प्रकारची एकता 

मागील दोनपेक्षा खूप गहन आहे. स्थाख्रनक मंडळ्या जया आपल्या अपूणणतेचा 

स्वीकार करतातत्याच बरोबर त्यांच्या रठकाणी सुवातेसह पोहचण्याच्या त्यांच्या 

वैयख्रिक जबाबदारीचाही स्वीकार करतात अशा प्रकारे एखाद्या रठकाणी सुवाताण 

प्रसार करण्यासाठी पूणणपणे लक्ष कें दित केल ेजाते.  

अशा मंडळ्या अनंत काळाने पररभाख्रषत केलेल्या वेळेला महत्त्व देतात आख्रण 
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देवाने शुभवतणमानात ददलेल्या तारणाचे वचन पूणण करण्यासाठी आपली सवण 

मालमत्ता गुंतवण्यास तयार होतात. यामुळे, त्यांना इतर इच्छुक मंडळीसह, 

त्यांच्या रठकाणी प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला शुभवतणमान उपलब्ध 

करून देण्याचे मागण सापडतील, मग त्यासाठी दकतीही वेळ लागला तरी. जोपयांत 

भागीदारी अशा प्रकारच्या खोलीपयांत पोहोचत नाही, तोपयांत आपल्याला 

खरोखर शुभवतणमानासाठी असलेली भागीदारी ददसत नाही. 

एकतेचे पख्रहले दोन स्तर मंडळीला या ख्रतसऱया प्रकारच्या एकतेच्या प्रभावी 

पुनस्थाणपनेकडे घेऊन जाऊ शकतात जी देवाने ख्रनमाणण केली आख्रण त्याच्या 

लोकांसाठी त्याचा हाच हेतू होता. पण बऱयाचदा, कदाख्रचत बहुतेक वेळा, ते तसे 

करत नाहीत. अशा प्रकारे देवाने जगासाठी ददलेले तारणाचे वचन पूणण 

करण्यासाठी आख्रण प्रत्येक मंडळी प्रत्यक्षात अख्रस्तत्वात असलेल्या जागेसाठी ते 

अपुरे आहेत. 

 देव, आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्तात, एकतेचे तीनही पैलू आपल्याला देतो आख्रण ते 

सवण मंडळीसाठी त्याच्या हेतूवर आधारलेले आहेत. येशू ख्रिस्तात देवाने आपल्याला 

पुनस्थाणख्रपत केल ेआहे म्हणून त्याने आपल्याला देवाच्या मूळ रचनेत पुनस्थाणख्रपत 

केल ेआहे. येशूने एकता ख्रनमाणण केली आहे, कारण त्याने आपल्याला त्याची मंडळी 

म्हणून बाहेर पाठवले आहे. येशूमधील जीवनाचे स्वरूप, देवाने मंडळीमध्ये दकती 

प्रमाणात संघरटत केले आहे आख्रण प्रत्येक पुरुषाला, िीला आख्रण मुलाला 

शुभवतणमान सहज उपलब्ध व्हावे ही मंडळीची जबाबदारी आपण पूणणपणे समजून 

घेतो आख्रण स्वीकारतो तेव्हा एकता ख्रनमाणण होते. प्रत्येक पैलूसाठी आपल्यापेक्षा 

काहीतरी वेगळे आवश्यक आहे. कारण, आपण शांततेच्या बंधनात आत्म्याच्या 

एकतेचे रक्षण करतो. एकता,ख्रजच्यात आपण सतत आपले हात उघडे ठेवतो या 

आशेने की शेवटी सवण जण जगातील मंडळीच्या स्वरूपात आख्रण देवाच्या प्रेख्रषतीय 

पाचारणात स्वत:ला नम्र करतील. एकतेसाठी, आपण देवाच्या आज्ञाधारकतेने 

आख्रण संपूणण मंडळीच्या िायद्यासाठी काम करतो, जरी आपल्याला काही काळ 

एकटेच चालावे लागले तरी. 

पाचवे म्हणजे, नेतृत्वाने देवाच्या लोकांना आर्थणकदषृ्ट्या मदत करण्यासाठी 

तयार केल े पाख्रहजे ख्रजथे शुभ वतणमानाची घोषणा करण े आवश्यक आहे आख्रण 

त्यातून नवीन मंडळी ख्रनमाणण झाली पाख्रहजे. आपल्याजवळ जे काही आहे ते देवाचे 

आहे, कारण त्याने आपल्याला त्याच्याशी नातेसंबंधात जोडून राहण्यासाठी 

ख्रनमाणण केले आहे जेणेकरून आपण आपले जीवन आख्रण त्याने आपल्याला ददलेले 

सवण काही करून त्याचे प्रख्रतख्रनख्रधत्व करू.  

सहावे म्हणजे, मंडळीने मंडळीसाठी असलेल्या देवाच्या उद्देशातील सवाणत 

महत्त्वाच्या घटकांमध्ये ते कसे पुढे जात आहे याचे मोजमाप केल े पाख्रहजे: 
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ख्रिस्ताच्या लोकांना सक्षम करणे, लोकांची जमवाजमव करणे आख्रण त्याच्या 

जबाबदारीच्या वतुणळात सुवातेचे ज्ञान करण.े देव काय करू शकतो आख्रण काय 

करेल यासाठी स्वस्त पयाणयांनी मंडळीने स्वत: ला भ्रख्रमत होऊ देऊ नये. 

आपल्याला नूतनीकरणाची गरज आहे! मला आशा आहे की हे पुस्तक 

पाख्रश्चमात्य मंडळीच्या ख्रपढीने केलेल्या प्रवासाची पूवणतयारी आहे, हा प्रवास आज 

ख्रिस्ती जगात मोठ्या प्रमाणात येणाऱया सोपया उत्तरांना ख्रवरोध करण्यासाठी 

ख्रनवडण्याची मागणी करेल. 

मंडळीमधील सुधारणेसाठी वेळेची आख्रण प्रख्रतबबंबाची मागणी केली जाईल. 

यामुळे सुधारणा होईल. एकमेकांशी मंडळीच्या भौगोख्रलक संलग्नतेची ही सवोत्तम 

ख्रसद्धी असेल. पररणाम? आम्ही अशा मंडळीची रचना करू जी प्रत्येक बाबतीत 

होईल ख्रततके देण्याचा प्रयत्न करते. ख्रवश्वासणारे लोक त्यांच्या रठकाणी 

धोरणात्मकररत्या लोकांना गुंतवून ठेवतील. शेवटी, नूतनीकरण मंडळीच्या 

रचनेद्वारे नव्हे तर लोक त्यांच्या ख्रवश्वासाने काय करतात हे मोजणारी मंडळी 

ख्रनमाणण होतील. 
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पररख्रशष्ट १ 

दवेाचा त्याच्या मडंळीसाठी असललेा उद्देश 

अमंलात आणण े

 

देवाचा मंडळीसाठी असलेला उद्देश आख्रण ख्रिस्ताच्या लोकांना या उद्देशाने 

सक्षम बनवण्याच्या नेतृत्वाच्या जबाबदारीबद्दल चचाण केल्यावर, मंडळी आपले 

कायण पूणण करण्यासाठी पख्रवत्र शािातील रणनीती कशी राबवते? 

प्रथम, आपण मंडळीच्या सामर्थयाणला सहकायण केल े पाख्रहजे पख्रवत्र आत्मा 

त्याच्या लोकांमध्ये ख्रजवंत आहे. जेव्हा आत्मा ख्रिस्ताच्या लोकांमधून जगत असतो 

आख्रण देवाचे लोक अशा प्रकारे आपण ३ ऱया अध्यायात जया पाच प्रारंख्रभक 

मूल्यांबद्दल बोललो होतो, त्या मूल्यांचा सामना करत असतात, तेव्हा देवाच्या 

बुख्रद्धमत्तेचे कें ि असे उघड होते की लोक त्याचे वैभव पाहू शकतात, त्याच्या 

ख्रनतीमत्त्वाला स्पशण करू शकतात आख्रण त्याच्याकडे आकर्षणत होऊ शकतात. जेव्हा 

देवाची मुल े त्यांच्या जीवनाचा एक सामान्य भाग म्हणून आपल्या 

याजकीयपणाचा सराव करत असतात, त्यांच्या ख्रवख्रशष्ट कृपेच्या साक्षी पूणण करत 

असतात, त्यांच्यातील आत्म्याच्या जीवनातून येणाऱया िळांमध्ये पररपक्व होतात, 

आत्म्याने त्यांना सेवेसाठी ददलेली कृपादाने आख्रण क्षमता जाहीर करतात आख्रण 

त्यांच्यासाठी देवाच्या रचनेच्या आज्ञाधारकतेने त्यांची सवण मालमत्तेचे 

कारभारीपण करतात केव्हा मंडळी अंधाराला शुभवतणमानाच्या प्रकाशाने भरून 

टाकण्यास प्रभावी ठरते.  

 दसुरी गोष्ट म्हणजे, आपल्याला आर्थणक वास्तवाला सहकायण करणे आवश्यक 

आहे. आपल्या नेतृत्वाच्या रचनेत आख्रण आपण जया रठकाणी एकत्र जमतो, त्या 

रठकाणी आपण जया आर्थणक वास्तवात राहतो आख्रण देव आपल्याला पुरवत 

असलेल्या आर्थणक मालमत्तेशी जबाबदार आख्रण वाजवी असण्याची गरज या 

दोन्हींना सहकायण केले पाख्रहजे. आपण वर म्हटल्याप्रमाणे, देवाच्या लोकांना 

त्याच्या सत्तेत चालायचे आहे हे आपण लक्षात ठेवले पाख्रहजे आख्रण अशा प्रकारे 

आपण घरे आख्रण बाजारपेठेभोवती स्थाख्रनक मंडळींची रचना आख्रण जीवन रचले 

पाख्रहजे, जयात बहुतेक पुढारी असे असले पाख्रहजेत त्यांना पगार ददला जात नाही. 
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इतरांना प्रख्रशक्षण देण्यासाठी आख्रण समुदायाच्या जीवनात पख्रवत्र शािातील सत्य 

रटकवून ठेवण्यासाठी आपण पगारी नेतृत्वाला त्यांच्या प्राथख्रमक जबाबदाऱयांवर 

लक्ष कें दित केल ेपाख्रहजे.  

ख्रतसरे म्हणजे, पख्रवत्र आत्म्याच्या खात्री करून देणाऱया सेवा कायाणला सहकायण 

करण्याची गरज आहे. आपल्या जवळच्या वतुणळात आपण सुवाताण प्रसार करत 

असताना, आपण अशा लोकांचा शोध लावला पाख्रहजे जयांच्यामध्ये देव आधीच 

त्यांना स्वतःकडे आकर्षणत करण्याचे काम करत आहे. आपल्या धोरणांमुळे 

आपल्याला देवाच्या आत्म्याला तो कोणत्या लोकांना दोषी ठरवत आहे, खात्री 

पटवून देत आहे आख्रण पाचारण करत आहे हे दाखवण्याची परवानगी देण्यासाठी 

पुरेशा लोकांपयांत आपल्याला जवळून शारीररक प्रवेश ख्रमळाला पाख्रहजे. आपली 

जबाबदारी सुसंगत ककंवा सुवातेच्या सावणजख्रनक प्रदशणनाची हमी देण्याची नाही 

परंतु सामान्य राहण्याच्या रठकाणावरील आख्रण जीवनातील अनुभवांशी शारीररक 

ख्रनकटता आहे. 

चौथी गोष्ट म्हणजे, आपल्याला पुढाऱयांना प्रख्रशक्षण देण्याची गरज आहे. 

आपल्या नेतृत्वाच्या रचनांचे प्रभावीपणे ख्रवकें िीकरण करण्यासाठी, आपण 

आपल्या सहभागीतेत प्रत्येकावर ख्रवश्वासूपणे आख्रण पख्रवत्र शािानुसार सक्षम 

जबाबदारी पार पाडण्यासाठी पुरेसे नेतृत्व प्रख्रशख्रक्षत केल े पाख्रहजे. कोणत्याही 

मंडळीच्या मुख्य नेतृत्वाचे प्राथख्रमक काम कायणक्रमांचे व्यवस्थापन ककंवा 

शािवचनांची एकल घोषणा नाही; ख्रवश्वास ठेवणाऱया समुदायामध्ये सत्याचे 

जतन करणे आख्रण प्रत्येक स्तरावर, समाजाच्या जीवनात नेतृत्वाचे प्रख्रशक्षण देणे 

आख्रण त्यांना बाहेर पाठवणे जेणेकरून ते जगातील मंडळीसाठी देवाच्या उद्देशाच्या 

पूतणतेकररता शरीराच्या प्रत्येक सदस्याला सक्षम करू शकतील.  

पाचवे, आपण आपल्या समुदायात आणखी एक इच्छुक मंडळी शोधले पाख्रहजे 

जी आपल्याला समान प्रदक्रयेत मदत करू शकते. आपल्या स्वत:च्या पलीकडे 

असलेल्या शेजारच्या भागात ख्रवस्ताररत होण्याच्या दशणनासाठी, आपण आपल्या 

अख्रधक मोठ्या ख्रवश्वास समुदायांमध्ये पुरेसा वेळ घालवला पाख्रहजे जेणेकरून 

आपल्या संपूणण शहरांमध्ये, देशामध्ये ककंवा राजयांमध्ये मंडळीची जबाबदारी पार 

पाडण्यास मदत होईल अशा साथीदार मंडळीची ओळख पटख्रवण्यास आपण सक्षम 

होऊ शकू.  

जेव्हा मंडळ्या शुभवतणमानाच्या भागीदारीत देवाच्या उद्देशासंदभाणत एकत्र 

येतात, तेव्हा त्यांचे स्थान पूणणपणे सुवातेचे ध्येय ठेवून, त्यांच्यामध्ये प्रभावी आख्रण 

पररचालन सहकायण तयार केल े जाऊ शकते. या पुस्तकाच्या ७ व्या अध्यायात 

आपण चचाण केल्याप्रमाणे इतर प्रकारच्या एकतेमुळे "देव त्याच्या लोकांच्या द्वारे 

मोख्रहमेवर आहे" असा पररणाम होणार नाही. 
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शेवटी, व्यापक मंडळी रोपण : व्यापक मंडळी रोपण प्रवास आख्रण व्यापक 

मंडळी रोपण वाचक यांनी प्रदान केलेल्या प्रख्रशक्षण साख्रहत्याद्वारे मंडळीचे नेतृत्व 

कायण होऊ शकते. या दोन संसाधनांमध्ये मंडळींना त्यांचे दशणन तयार करण्यास 

मदत करण्यासाठी आवश्यक सवण संसाधने आहेत, दशणन मोजण्यासाठी ते वचनबद्ध 

होण,े त्यांच्या लोकांना पूणणपणे एकत्र करण ेआख्रण देव आत्म्याने त्यांच्या रठकाणी 

ज ेकाही तयार केल ेआहे त्याची कापणी करण्यासाठी. मंडळी आपल्या नेतृत्वासह 

या प्रख्रशक्षण साख्रहत्याद्वारे काम करते तेव्हा देवाने ठरवलेले कायण करण्यासाठी 

आख्रण कापणीसाठी ती तयार राहते आख्रण ती स्वतःला अशा प्रकारे तयार करण्यास 

सक्षम ठरते जी मंडळीच्या कायणक्रमाच्या वाढीपेक्षा मंडळीच्या पाश्वणपणे 

ख्रवस्ताराला अख्रधक महत्त्व देते. पख्रवत्र शािातील तत्त्वे जेव्हा आचरणात आणली 

जातात, तेव्हा ती देवाच्या लोकांना येशूचे देहधारण करण्यास सक्षम करते आख्रण 

त्यांचा थेट आपल्या रठकाणी असलेल्या लोकांशी संपकण  येतो आख्रण त्यादवारे देव 

त्यांना स्वतःकडे आकर्षणत करतो. 
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पररख्रशष्ट २ 

जगात इतरत्र आपला उद्देश कें दित करण े

(दरुुदशी बनण)े  

 जबाबदारीचे वतुणळ असण्याचा एका पररमाणाला मी दरूवर बघणे (दरूदशी) 

होणे असे म्हणतो. दसुऱया शब्दांत सांगायचे तर, देवाच्या तारण वचनाचा काही 

भाग केवळ स्वतःच्या जागीच नव्हे तर त्यापासून दरू असलेल्या जगात आणखी 

दकमान एका रठकाणी व्यि करण्याची जबाबदारी प्रत्येक मंडळीवर असते, असे 

मला वाटते. परंतु गेल्या ख्रपढ्ांतील मंडळीप्रमाणे जगभरात ख्रमशनरी ककंवा 

अल्पकालीन कायणसंघ पाठवून नव्हे, तर आज मंडळीने जगातील इतर भागांतील 

ख्रवश्वासू लोकांशी प्रामुख्याने घरातून भागीदारी केली पाख्रहजे, असे मला वाटते. 

 येशूने आपल्या ख्रशष्यांना आख्रण त्यांच्या मािण त आपल्याला ददलेले शेवटचे 

शब्द होते की, आपण जाऊन प्रत्येक राष्ट्रात ख्रशष्य बनवले पाख्रहजेत (मत्तय २८:१९ 

पहा). हे पाठवणे प्रत्येक शुभवतणमानात आख्रण प्रेख्रषत १:८ मधील येशूच्या शेवटच्या 

आज्ञेत आपल्याला पाहायला ख्रमळते. "परंतु पख्रवत्र आत्मा तुमच्यावर येईल तेव्हा 

तुम्हांला सामर्थयण प्राप्त होईल, आख्रण यरुशलेमेत, सवण यहूदीयात, शोमरोनात व 

पृर्थवीच्या शेवटापयांत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल.” या पुस्तकाच्या अध्याय १ मध्ये 

मी दाखवण्याचा प्रयत्न केला त्याप्रमाणे येशूच्या ख्रशष्यांनी आपल्या प्रभूच्या या 

आज्ञेला दोन हजार वषाांहून अख्रधक काळ स्वतःच्या रठकाणी, ख्रपढ्ानख्रपढ्ा आख्रण 

ख्रवख्रवध मागाांनी प्रख्रतसाद ददला आहे. यामध्ये ते लोक समाख्रवष्ट आहेत जे 

सुधारणेतून बाहेर पडून त्या लोकांबरोबर आपले स्थान घेत आहेत जयांनी 

आधीपासूनच आपले हृदय, मन, इच्छा आख्रण जीवन ददल े होते. त्यांच्याबरोबर 

आपली जागा घेण्यासाठी सुधारणेतून बाहेर पडलेल्यांचा यात समावेश आहे. 

या सवण पूवीच्या ख्रपढ्ा येशूच्या शब्दांत काय अपेख्रक्षत आहे हे न पाहता मरण 

पावल्या - ते म्हणजे शुभवतणमान संपूणण जगात प्रवेश करेल आख्रण मग आपण नवीन 

स्वगण आख्रण नवीन पृर्थवीची अपेक्षा करत असताना बंडाच्या समाप्तीची अपेक्षा करू 

शकतो (मत्तय २४:१४ पहा). पण आपण वेगळ्या काळात राहतो, अशा काळात 

अंख्रतम पररख्रस्थती प्रभावीपणे पाहण्यासाठी आपण अख्रधक काही करू शकत नाही 
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असा माझा ख्रवश्वास आहे. ख्रिस्ती इख्रतहासात मला इतर कोणत्याही काळाची 

माख्रहती नाही जेव्हा इतक्या रठकाणांहून बरेच लोक येशूचे अनुयायी झालेले 

आहेत. आजची मंडळी पूवीच्या ख्रपढ्ांनी ख्रवश्वास ठेवला नसता एवढी मोठी आहे 

आख्रण ती एवढी मोठी आहे की आजच्या आपल्या अनेकांना समजणे शक्य नाही. 

अथाणत प्रभू परत आला नाही याचा अथण आपले काम अजून पूणण झालेले नाही. 

अजूनही काही ख्रिस्तीपूवण रठकाणी शुभवतणमानाच्या प्रतीक्षेत असलेले ककंवा 

ख्रिस्तीतर रठकाणी अद्याप तारण न ख्रमळालेले लोक आहेत.  

एकोख्रणसाव्या शतकाच्या उत्तराधाणत जगभरातील शुभवतणमानाला युरोपमधून 

अमेररकेत नेण्याच्या या जागख्रतक प्रयत्नांचे नेतृत्व. परंतु, गेल्या तीन दशकांत 

जागख्रतक सुवातेच्या प्रयत्नांचे जागख्रतक नेतृत्व पुन्हा एकदा प्रदख्रक्षणा घालते, 

यावेळी अमेररकन नेतृत्वापासून दरू आहे - पण जयाच्याभोवती ते प्रदख्रक्षणा घालते 

ते अद्याप स्पष्ट झालेले नाही! कदाख्रचत प्रत्येक राष्ट्रात सुवाताण पोहचवण्यासाठी 

गेल्या पाचशे वषाांपासून अख्रस्तत्वात असलेली उत्कटता, समपणण आख्रण त्याग हे 

कोणतेही राष्ट्र प्रत्यक्षात देणार नाही. आता आपल्याला जगभरात ख्रिस्ताचा 

स्वीकार करणारे अनेक लोक आढळतात म्हणजेच आत्मा गरजेनुसार कोठूनही 

सवणत्र पाठख्रवण्याची प्रदक्रया आयोख्रजत करण्यास सक्षम आहे.   

पण मला बचंता आहे ती म्हणजे अमेररकन मंडळीवरील या नव्या वास्तवाचा 

अथण. मी अध्याय १ मध्ये म्हटल्याप्रमाणे, अनेक अमेररकन मंडळीच्या पाळकांच्या 

आख्रण म्हणूनच त्यांच्या मंडळीच्या मानवी इख्रतहासाला देवाच्या तारण वचनाच्या 

कें ित्वाची जाणीव नसल्यामुळे मी ख्रनयख्रमतपणे चदकत होतो. देवाबद्दलच्या 

संवेदनशीलतेच्या तीव्र अभावामुळे आख्रण इख्रतहासाची त्याची रचना (अगदी आख्रण 

कदाख्रचत ख्रवशेषत: आपला वैयख्रिक इख्रतहास), बरेच लोक देवाने काय केले आख्रण 

जागख्रतक पातळीवर काय करत आहे याबद्दल अनख्रभज्ञ आहेत. 

जर आपण सवण राष्ट्रांना ख्रशष्य बनवण्याच्या शािवचनांच्या आज्ञेने प्रभाख्रवत 

होऊ शकत नाही, तर आपण दकमान अमेररकन म्हणून जगाच्या लोकसंख्येच्या ५ 

टक्क्यांपेक्षा कमी आख्रण कदाख्रचत १ ककंवा २ टक्क्यांपेक्षा जास्त ख्रिस्ताचा 

स्वीकार करणारे नसल्याने  कृतीत उतरले पाख्रहजे आपण हे लक्षात घेतले पाख्रहजे 

की, आपल्याकडे अनेक अशी संसाधने आहेत जी इतर रठकाणी शुभवतणमानासाठी 

नक्कीच वापरली जाऊ शकतात. जेव्हा आपल्याला हे समजते की मंडळी 

शुभवतणमानाला जगासमोर नेण्यासाठी अख्रस्तत्वात आहे तेव्हा ख्रनख्रश्चतच यामुळे 

आपल्या आत्मकें दिततेला उत्तेजन ख्रमळाले पाख्रहजे आख्रण आपल्या जीवनावर आख्रण 

संसाधनांवर अख्रधक योग्य लक्ष कें दित केल ेपाख्रहजे.   

आपल्या तवद्यिान नितन्याची सिमया 
या सावणकाख्रलक आख्रण जागख्रतक वास्तवात ख्रिस्ताचे अख्रधक पूणणपणे पालन 

करण्यासाठी आपण काय करू शकतो हे सांगण्यापूवी, मला अमेररकन मंडळीच्या 
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सध्याच्या शुभवतणमानासह जगात पोहोचण्याच्या नमुन्या ख्रवषयीच्या दोन बचंता 

कबूल करायच्या आहेत 

सवणप्रथम, ख्रमशनरी एजन्सीने सुवातेच्या नवीन वास्तवावर आनंद व्यि 

करायला हवा होता की सुवाताण आता जगाच्या सवण भागात अख्रस्तत्वात आहे आख्रण 

पण असे न होता त्यांनी अशा प्रकारे स्वत: ला खंख्रडत करून जगण्याचा मागण 

शोधण्याचा प्रयत्न सुरू ठेवला आहे.  

या केवळ अख्रस्तत्वात राहण्याच्या मानख्रसकतेमुळे असे ख्रमशनरी तयार झाले 

आहेत ज ेकेवळ एजन्सी आख्रण त्याच्या समथणकांसाठी जास्त पैसे खचण करत नाहीत 

तर बऱयाचदा इतर ख्रपढ्ांनी ख्रमशनरी लोकांबद्दल प्रत्यक्षात जी मानख्रसकता 

बाळगली आहे त्याप्रमाणे ते ददसत नाही.  

अमेररकन ख्रमशनऱयांच्या संपूणण ख्रपढीला देवाचा आपल्या लोकांसाठी असलेला 

उद्देश समजत नाही आख्रण पररणामी राष्ट्रांना ख्रशष्य करण्यास कोणताही महत्त्वपूणण 

मदत होत नाही. प्रकल्प सुरू करून आख्रण इमारती बांधून सवण काही करूनही, ते 

जया रठकाणी गेल े आहेत त्या जागेच्या हरवलेल्यापणावर प्रत्यक्षात काहीजणच 

महत्त्वपूणण पररणाम करतात.  

अशी काही रठकाणे आहेत ख्रजथे येशूचे लाखो अनुयायी असतात, तरीही 

अमेररकन ख्रमशन एजन्सी लोकांना तेथे पाठवत राहतात. हे ख्रमशनरी सुवातेची 

घोषणा करणाऱयांना  मदत करण्याच्या प्रयत्न करतात, परंतु त्या रठकाणच्या 

मंडळ्यांना ख्रमशनऱयांपेक्षा हे काम कसे चांगले करावे हे माख्रहत आहे. ककंवा ते 

जातात कारण त्यांना अगम्य वाटणाऱया लोकांचा ख्रखसा ददसतो आख्रण राष्ट्रीय 

मंडळीच्या जबाबदारीकडे पूणणपणे दलुणक्ष करून ते स्वत:च्या लोकांना पाठवतात, 

जयांच्यापैकी अनेकांना सुवातेबद्दल, मंडळी रोपण ककंवा स्वदेशी नेतृत्वात 

वाढवण्याचे ज्ञान नाही ककंवा अनुभव नाही. 

मला शंका आहे की आधीच झालेल्या आख्रण आपल्या स्वत: च्या प्रयत्नांमधून 

उद्भवलेल्या सुवातेचा उत्सव कसा साजरा करावा हे आपल्याला प्रत्यक्षात माख्रहत 

नाही. अमेररकन ख्रिस्ती धमण हा एक ख्रमशनरी उद्योग बनला आहे, जगभरात होत 

असलेल्या नवीन, चांगल्या वास्तवाचा सामना करण्यासाठी कठोर ख्रनणणय घेण्यास 

असमथण आहे. 

दसुरे म्हणजे, झपाट्याने वाढत असलेल्या अमेररकन मंडळ्या हे वास्तव जाणून 

आहेत की मोख्रहमा एजन्सी कुचकामी ठरल्या आहेत आख्रण म्हणूनच त्यांनी 

जगभरातील स्वत:च्या लोकांना पाठवून या पोकळीत पाऊल टाकले आहे. असे 

करण्याचे युख्रिवाद त्यांच्या दषृ्टीकोनातून स्पष्ट आख्रण ख्रवपुल आहेत: "एजन्सी 

आपल्याला अनुमती देते त्यापेक्षा स्थाख्रनक मंडळीचा अख्रधक सहभाग असला 

पाख्रहजे." "आपल्या लोकांना आता माख्रहती नाही आख्रण म्हणूनच आतापयांत 

पाठवलेल्या लोकांची पवाण नाही." "आपण एखाद्या खऱया गोष्टीला स्पशण करत 
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आहोत असे वाटायला हवे." "आपल्या लोकांना प्रत्यक्ष ख्रशक्षण ददल्यास अख्रधक 

ददले जाईल आख्रण प्राथणना केली जाईल." हे सवण खूप चांगले वाटते! खरं तर, बहुतेक 

ख्रमशन एजन्सी बँडवॅगनमध्ये सामील झाल्या आहेत आख्रण त्यांच्या क्षेत्रातील लोक 

अमेररकन गटांच्या यजमानपदासाठी बराच वेळ घालवत असलेल्या रॅव्हल 

एजन्सीपेक्षा अख्रधक काही बनल्या नाहीत.  

या अल्पकालीन गटाच्या उन्मादातून काही चांगले येऊ शकते, परंतु प्रत्यक्ष 

कामाच्या रठकाणी असलेली वस्तुख्रस्थती उलटे पुरावे दशणवते. यामुळे गोंधळ 

ख्रनमाणण झाला आहे! बरेच गट एकाच रठकाणी जात आहेत आख्रण स्थाख्रनक 

पुढाऱयांना दाबले जात आहे अमेररकन व्यिी ख्रवख्रशष्ट लोकांशी जोडल्या गेल्यामुळे 

अनावश्यक अवलंख्रबत्व ख्रनमाणण होत आहे आख्रण त्यांना थेट ख्रवचारले गेल े म्हणून 

ककंवा त्यांच्या स्वत: च्या मजीने पैसे पाठवत आहेत. 

परंतु या दखृ्रष्टकोनाची सवाणत मोठी समस्या म्हणजे ती शुभवतणमानाचा संदेश 

प्रदखू्रषत करते. या गटांना दकतीही अख्रभमुख केल ेतरी लोकांना माख्रहत असलेल्या 

भाषेत आख्रण संस्कृतीत स्थाख्रनक लोकांपयांत शुभवतणमान नेण्यासाठी त्यांना पुरेशी 

तयारी करता येत नाही. होय, अथाणतच, ख्रनयमाला अधूनमधून अपवाद असतात. 

परंतु हा ख्रनयम शेकडो वषाांच्या प्रख्रशख्रक्षत आख्रण अनुभवी ख्रमशनऱयांनी ख्रशकला 

आहे आख्रण आचरणात आणला आहे आख्रण ही अल्पकालीन पथके सांस्कृख्रतक 

संपकाणचे हे सवण सुज्ञ आख्रण ख्रसद्ध ख्रनयम मोडतात. एका ख्रमशनरीने खेद व्यि करत 

मला सांख्रगतले की, केवळ एका उन्हाळ्यात, पूणणपणे खंख्रडत झालेल्या एजन्सी 

आख्रण मंडळीने दहा हजारांहून अख्रधक अमेररकन तरुणांना एका ख्रवख्रशष्ट शहरातील 

स्थाख्रनकांना "सुवाताण प्रसार करण्यासाठी" पाठख्रवले आख्रण मग त्यामुळे शुभवतणमान 

परदेशी की अमेररकन याबद्दल संभ्रम ख्रनमाणण केला 

मला शंका आहे (जरी मला आशा आहे की मी चुकीचा आहे) की ही नवीन 

पायाभूत रणनीती, जी शक्य आहे कारण आजकाल कोणीही सहजपणे कुठेही जाऊ 

शकतो, स्थाख्रनक मंडळींना स्थाख्रनक पातळीवर त्यांचे बजेट स्थाख्रनक पातळीवर 

जास्त खचण करण्यास अनुमती देणाऱया सबबी ख्रशवाय दसुरे काही नाही. पूवी 

मंडळींनी आपल्या बजेटचा १० ककंवा २० टके्क भाग परदेशी रठकाणी पाठवला 

असला, तरी अल्पकालीन संघ स्वत:चा बराचसा ख्रनधी गोळा करत असल्याने ते 

आता त्यात कपात करू शकतात 

मी चदकत झालो आहे आख्रण माझा ख्रवश्वास आहे की देवाचा आत्मा, जयाचे 

काम जगाला पाप, नीख्रतमत्ता आख्रण न्याय याची खात्री करून देणे आहे मात्र तो 

नाखुश आहे. इतर कोणत्याही ख्रपढीने स्वप्नातही पाख्रहले नसेल त्या मंडळीला 

"चांगले" करण्याच्या आपल्या नवीन उपदेशकशािाने कंजूष बनवले आहे आख्रण 

जया लोकांसाठी देवाने आपल्याला जबाबदारी ददली आहे त्यांच्यामध्ये हीच 

मनोवृत्ती कायम राहते. 
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आपण जागख्रतक ख्रिस्ती समुदायाच्या २ टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही आख्रण तरीही 

त्याच्या मालमत्तेची इतकी मोठी टके्कवारी आहे हे स्वीकारताना आपण देवासमोर 

आख्रण शुभवतणमानात तारणाच्या त्याच्या वचनापुढे स्वतःला कसे न्याय्य ठरवू 

शकतो? 

आपला उदे्दश दरूवर कें तिि करण्याचे िागण.  
तर देवाच्या तारणाच्या वचनानुसार ख्रनख्रहत कायण पूणण करण्यात पूणणतः 

सहभागी होण्यासाठी जबाबदार मंडळी म्हणून, आपण या कायाणत कसे सहभागी 

होऊ? माझा असा ख्रवश्वास आहे की अमेररकन मंडळीने जगभरातील राष्ट्रीय मंडळी 

नेटवकण शी भागीदारी करणे हा सवाणत चांगला मागण आहे. हे दरूवर कें दित होण्याला 

पररभाख्रषत करते 

हे आपल्यालावर ताण देईल; ककंबहुना, हे इतकी मागणी करणारे आहे आख्रण 

आपण आपल्या लोकांना ख्रवरुद्ध पररणामांमध्ये इतके ददवस घातले आहे, मला 

शंका आहे की आपण बदल करू शकतो. मला नेहमीच आशा आहे की, अथाणतच देव 

त्याच्या सावणभौमत्वातील स्वत: च्या इच्छा पूणण करेल, परंतु अमेररकन ख्रिस्ती 

त्याच्या कायाणत प्रभावी जागख्रतक भागीदार असतील का? मला माख्रहत नाही! 

मंडळी भागीदारीच्या या संपूणण पररमाणाला मोठ्या प्रमाणात नूतनीकरणाची 

आवश्यकता आहे. मागील सात अध्यायांमध्ये व्यि केलेल्या ख्रवचारांवर आधाररत 

अनेक सुचवलेली रणनीती खालीलप्रमाणे आहे, जी सध्याच्या व्यवस्थेचा बदल 

म्हणून नव्हे तर धाडसी नवीन ख्रवचाऱयाच्या रूपात आहे. 

 प्रथम, अमेररकन मंडळ्यांनी जगातील एक स्थान ख्रनवडले पाख्रहजे जेथे ते 

स्थाख्रनक मंडळी नेटवकण  आख्रण नेत्यांबरोबर प्रभावीपणे आख्रण संवेदनशीलपणे 

भागीदारी करू शकतात जेणेकरून ते आख्रण त्यांचे स्थाख्रनक भागीदार मंडळी 

त्यांच्या स्वत: च्या वतुणळात ज े करत आहेत ते करू शकतील. आपल्या 

सभोवतालच्या जगात देव ज ेकाही करणार आहे, ते तो ख्रिस्ताच्या सवण लोकांच्या 

माध्यमातून करणार आहे, या ख्रवश्वासाचा हा नैसर्गणक ख्रवस्तार आहे. आपल्या 

जवळच्या भौगोख्रलक रठकाणी असे घडण्याची शक्यता पाहणे आपल्यासाठी सोपे 

आहे; आपण ख्रजतके पुढे जाऊ ख्रततके ते अख्रधक कठीण होते. परंतु शुभवतणमानाचे 

स्पष्ट स्वरूप आख्रण जगभराताईल ख्रिस्तीअख्रस्तत्वात असलेले जागख्रतक वास्तव 

पाहता, प्रत्येक मंडळीने या कामात भाग घेण्याचा मागण शोधला पाख्रहजे.  

आपण पाख्रहल्याप्रमाणे, ऐख्रतहाख्रसकदषृ्ट्या याचा अथण ख्रमशनरी म्हटले 

जाणाऱया लोकांना जगभरातील लोकांकडे आख्रण रठकाणी पाठवणे असा आहे. ही 

पद्धत नेहमीच पररपूणणपणे काम करत नाही, परंतु देवाने आपल्या इच्छा पूणण 
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करण्यासाठी या मागाणचा वापर केला. पण जग आता बदलले आहे; अमेररकन 

मंडळीने काही ख्रमशनऱयांना पाठवणे चालू ठेवले पाख्रहजे, परंतु आपल्याला 

पूवीइतके गरज नाही. त्याऐवजी स्थाख्रनक मंडळीने स्वत: ला आख्रण तेथील 

लोकांना जगात अद्याप पूणण न झालेल्या कायाणशी जोडण्याचे नवीन मागण 

शोधण्याची गरज आहे. जगभरातील मंडळीमध्ये राष्ट्रीय भागीदार शोधण्यापेक्षा 

मला असे करण्याचा कोणताही इतर चांगला मागण ददसत नाही. 

केवळ कोणतेही भागीदारच नव्हे; हे असे भागीदार असले पाख्रहजेत जयांनी 

त्यांचे लक्ष्य ककंवा त्यांच्या जबाबदारीचे वतुणळ ओळखले आहे आख्रण या लक्ष्य 

क्षेत्रातील लोकांपयांत पोहोचण्यासाठी त्यांचे लोक आख्रण मालमत्ता गोळा 

करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्या वतुणळात संपूणण शहर ककंवा राष्ट्राचा समावेश 

असेल तर ते अख्रधक चांगले आहे. आख्रण मंडळीने १,००,००० ककंवा त्याहून अख्रधक 

लोकांभोवती वतुणळ काढले असेल आख्रण मंडळी आधीच कुठेतरी रोपण केली असेल 

आख्रण त्या भागाला अजूनही शुभवतणमान साक्षीदाराची गरज आहे हे माख्रहत असेल 

तर ते सवाणत चांगले आहे. 

अशा प्रकारच्या तयारीमुळे त्या रठकाणाचे पूणणपणे सुवातेसाठी ज े करणे 

आवश्यक आहे ते सवाांना स्पष्ट होते आख्रण आपण अमेररकन म्हणून लगेच हे ओळखू 

शकतो की जगभरातील या मंडळ्यांना आपण करत असलेल्या समान आव्हानाचा 

सामना करावा लागतो: देवाच्या लोकांना एकत्र आणणे आख्रण नेतृत्वाला प्रख्रशक्षण 

देण.े हे जाणून घेतल्यास आपल्याला मंडळीच्या इमारती, रुग्णालये ककंवा शाळा 

बांधण्यास मदत करण्यात अडकण्यापासून रोखता येईल. अनाथ आख्रण ख्रवधवांची 

सेवा करणे यांसारख्या त्यांच्या लख्रक्ष्यत लोकसंख्येत त्यांना ख्रवकख्रसत करण्याची 

गरज असलेल्या कोणत्याही कामात, आपण काम रटकवून ठेवण्याच्या त्यांच्या 

क्षमतेसाठी पुरेसे असलेल्या मागाांनी मदत करू शकतो. 

दसुरे म्हणजे, अमेररकन मंडळीनी त्यांच्या स्थाख्रनक भागीदार मंडळीबरोबर 

त्या एका परदेशी रठकाणीही एकत्र काम केल ेपाख्रहजे. जर आपण आपल्या स्वत: 

च्या जबाबदारीच्या वतुणळात अख्रधक मंडळीसह या कामात भागीदारी केली तर 

लांब पल्ल्याच्या भागीदारी अख्रधक प्रभावीपणे केल्या जाऊ शकतात. यामुळे 

परदेशी लक्ष्य मोठे होऊ शकते. आपण परदेशी देशांमध्ये एकाच स्थाख्रनक मंडळीशी 

भागीदारी करण ेटाळले पाख्रहजे परंतु मंडळीच्या मोठ्या नेटवकण वर लक्ष कें दित केले 

पाख्रहजे आख्रण आपण या मंडळींना त्यांच्या स्थाख्रनक जबाबदाऱया ककंवा 

बांधणीपासून गुंतवणूक करणे टाळल ेपाख्रहजे. 

ख्रतसरे म्हणजे, अमेररकन मंडळीनी अनेक लहान गट इतर देशांमध्ये पाठवू 

नयेत. आपल्यासाठी परदेशात पाठवणारे सवाणत महत्त्वाचे लोक म्हणजे आपले 

पुढारी, ख्रवशेषत: ते लोक असल े पाख्रहजे जे आपल्या स्वत: च्या जबाबदारीच्या 

वतुणळात आपल्याच लोकांची सेवा करून नेतृत्वाच्या कामात पररपक्व झाल ेआहेत. 
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अन्यथा आपण ख्रजतकी इच्छा करू शकतो, ख्रततकी इतर देशांतील लोकांना 

आपल्या प्रवचनांची गरज नाही, मंडळीचे ज्ञान आख्रण रोपण करण्यासाठी ककंवा 

आपल्या अख्रतमुबलक प्रख्रशक्षण साख्रहत्याची आपल्याकडून मदत नको आहे. आख्रण 

त्यांना शेवटची गोष्ट म्हणजे मोठ्या प्रमाणात अमेररकन मंडळी कसे कायण करते हे 

समजून घेणे. म्हणून आपण परदेशात खूप लोकांना पाठख्रवण्याबद्दल सावधख्रगरी 

बाळगावी लागेल. आपण गट, गटांचे आकार आख्रण आपण कोणते लोक पाठवतो हे 

मयाणददत केले पाख्रहजे. जर आपल्याला िि एक कायणगट पाठवायचा असेल, तर 

आपण पुन्हा ख्रवचार केला पाख्रहजे. त्याऐवजी त्यांना पाठवण्यासाठी आपण 

अमेररकेत जागा शोधू शकतो. 

 चौथी गोष्ट म्हणजे अमेररकन मंडळ्यांनी आपल्या लोकांना जगाबद्दल ख्रशख्रक्षत 

करण्यासाठी वेळ काढायला हवा. जर आपण आपल्या लोकांना कधीही परदेशात 

पाठवले नाही तर मला समाधान वाटेल परंतु त्यांना आजपयांतच्या जगाबद्दल 

आख्रण जागख्रतक सुवातेच्या प्रयत्नांबद्दल ख्रशख्रक्षत करण्यासाठी अख्रधक वेळ आख्रण 

प्रयत्न केले तर मला अख्रधक समाधान होईल. अथाणत, जर आपण त्यांना योग्य 

प्रख्रशक्षण ददले, तर आमचे परदेशी भागीदार आपल्याला या कामात मदत करू 

शकतील. 

सवाणत महत्त्वाचे म्हणजे, आपल्या नेतृत्वालाच शुभवतणमान सवण जगात 

नेण्याच्या आदेशाची खात्री पटली आख्रण त्यांनी स्वत:ला शाश्वत आख्रण जागख्रतक 

दषृ्टीकोनातून ख्रशख्रक्षत केल,े तर केवळ यामुळे अमेररकन मंडळीमधील वातावरण 

बदलेल. 

पाख्रश्चमात्य मंडळीमध्ये ऐख्रतहाख्रसक आख्रण जागख्रतक शुभवतणमानाच्या 

प्रसाराबद्दल ख्रवश्वास आख्रण समजूतदारपणा नसणे हे आपल्या ज्ञानाच्या अभावाचे 

मुख्य दोषी असू शकते. 

पाचवी गोष्ट म्हणजे अमेररकन मंडळीनी आपल्या लोकांना त्या जागेसाठी 

प्राथणना करायला सांगायला हवी, ख्रजथे ते कधीच गेल े नाहीत. आपण आपल्या 

लोकांना ख्रशकवले पाख्रहजे आख्रण जगभरातील जागांसाठी प्राथणना करण्यास ख्रशकत 

असतानाही ते आपल्या मुलांना सावणकाख्रलक आख्रण जागख्रतक दषृ्टीकोनातून कसे 

वाढवू शकतात हे त्यांना दाखवले पाख्रहजे. हे कदाख्रचत आपल्या संस्कृतीच्या 

अहंकाराला दरू करण्याच्या ददशेने खूप पुढे जाऊ शकते, जयाचा अमेररकन लोक 

ददवसातून चोवीस तास, आठवड्ातून सात ददवस सामना करतात.  

सहावे म्हणजे, अमेररकन मंडळीनी दरू वर लक्ष कें दित करण्याच्या या 

सेवाकायाणत स्वत:च े अख्रधक बजेट देण्याचा मागण शोधला पाख्रहजे. आपल्या 

मंडळीच्या एकूण ५० टके्क बजेट आपल्या स्थाख्रनक मंडळ्यांना आख्रण आपल्या 

परदेशी लक्ष्यांना खरोखरच खूप जास्त असेल का? 
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सातवी गोष्ट म्हणजे काय, अमेररकन मंडळीने आपल्या प्राथख्रमक पुढाऱयांना 

त्यांच्या परदेशी मोख्रहमेवर पाठख्रवले पाख्रहजे आख्रण ख्रवश्वासणाऱयांना मदत 

करण्यात पुढे सरसावले पाख्रहजे ज े आपण स्थाख्रनक मंडळीत करतो. नेतृत्वाची 

ख्रजतकी काळजी, समज आख्रण आर्थणक संसाधने आहेत ख्रततकीच आपली मंडळी 

आर्थणक संसाधनांची काळजी घेण्याची, समजून घेण्याची आख्रण आर्थणक दषृ्ट्या ही 

व्यवस्था करण्याची शक्यता आहे. आपण आपल्या पुढाऱयांना पाठख्रवले पाख्रहजे 

आख्रण लोकांना घरी राहू ददल ेपाख्रहजे. 

आठवी गोष्ट म्हणजे, अमेररकन मंडळीने ख्रवकास धोरणांबद्दल सावधख्रगरी 

बाळगली पाख्रहजे जी परदेशी स्थाख्रनक मंडळीला प्राथख्रमक वाहक बनण्यास मदत 

करत नाही आख्रण थेट सुवाताण आख्रण मंडळी रोपणाशी संबंख्रधत नाही. 

ख्रवधवा आख्रण मुलांची काळजी घेण्यासारख्या सामाख्रजक सेवाकायाणच्या 

ख्रवकासात महत्त्वाची भूख्रमका आहे आख्रण कदाख्रचत नेहमीच असेल, कारण आर्थणक 

व्यवस्थापनातील लोकांशी भागीदारी केल्याने चुका होऊ शकतात. 

माझा एक महत्त्वाचा ख्रनयम असा आहे की जर एखाद्या रठकाणी 

सुवार्तणकीकरण प्रदक्रयेत ख्रवकासाची आवश्यकता असेल, तर परदेशी मंडळींना 

रटकून राहण्यासाठी हे काम पुरेसे लहान असल ेपाख्रहजे आख्रण अमेररकन मंडळीने 

शक्य ख्रततके बाहेर राहण्याचा प्रयत्न केला पाख्रहजे. शुभवतणमान शक्य ख्रततके 

संदर्भणत आख्रण देशी असणे आवश्यक आहे. बहुतेक रठकाणी परदेशी चेहरे सुवाताण 

प्रसार गुंतागुंतीचा करतात, ख्रवशेषत: जर शुभवतणमानाची घोषणा परदेशी 

लोकांसाठी अनुपलब्ध असलेल्या संपत्तीच्या अख्रभव्यिीशी संबंख्रधत असेल.  

त्याच्या या पद्धतीमुळे दाररद्र्य, पररत्याग ककंवा अत्याचाराशी संबंख्रधत 

व्यवस्था बदलणार नाहीत. पण जेव्हा स्थाख्रनक मंडळ्या येशूची जीवनशैली 

स्वीकारतात तेव्हा आपण प्रत्येक ख्रवधवेला मदत करू शकत नाही, पण तीन-चार 

ककंवा पन्नास ककंवा त्याहून अख्रधक ख्रवधवांना मदत केली जाते. आख्रण शुभवतणमान 

जाहीर केल ेजाते! 

नववी गोष्ट म्हणजे, अमेररकन मंडळीने आपल्या देशातून जगात जाणाऱया 

ख्रमशनऱयांना पाठवणे आख्रण पारठंबा देणे चालू ठेवल ेपाख्रहजे. पण जयांनी अनुभवाने 

दाखवून ददल ेआहे की, त्यांना मंडळीची रचना खरोखरच समजते, तेथ े नेतृत्वाने 

कसे कायण केले पाख्रहजे आख्रण सवाणत महत्त्वाचे म्हणजे इतरांना कसे सुलभ करावे 

आख्रण स्वत: काम कसे करू नये हे आपण अनुभवाने दाखवून ददल ेपाख्रहजे. आपण 

अशा काही तरुणांनाही पाठख्रवल े पाख्रहजे जयांच्यामध्ये आपण ऐकण्याचे हृदय 

आख्रण आज्ञाधारक इच्छा पाहू शकतो. अनुभवी लोकांच्या संघापेक्षा या तरुण 

ख्रवश्वासणाऱयांना ख्रशष्य होण्यासाठी यापेक्षा चांगली जागा नाही. भख्रवष्यात ते 

कोणत्या सेवाकायाणत सामील होतात त्याने काही िरक पडत नाही; हा अनुभव 
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त्यांना देव ख्रजथे नेईल तेथे नेतृत्वाचा भाग होण्यास तयार करेल.  

शेवटी, अमेररकन मंडळीने त्यांच्या परदेशी भागीदारांना आख्रण ख्रमशनऱयांना 

ख्रनयख्रमतपणे जबाबदार धरले पाख्रहजे. आपल्या स्थाख्रनक मंडळीप्रमाणे, आपल्या 

परकीय भागीदारीत आपल्याला जया गोष्टी मोजण्याची गरज आहे, त्या आपण 

आधीच चचाण केल्या आहेत: पख्रवत्र शािातील पाच आरंभीक मूल्यांमध्ये वाढणारे 

लोक आहेत का? देव त्यांना संधी देतो अशा रठकाणी आख्रण सवणत्र ते ती मूल्ये जगत 

आहेत का? मंडळी आपल्या वतुणळात मापक प्रभाव पाडत आहे का? आपण 

लोकांना ख्रवश्वासात येताना पाहतो का? 

आपण आपल्या भागीदारांना आख्रण ख्रमशनऱयांना जबाबदार धरत असताना, 

आपण त्याच गोष्टींसाठी स्वतःला देखील जबाबदार धरले पाख्रहजे. जे जबाबदारीचे 

मानक आपण हेतुपुरस्सर स्वत: ला लागू करत नाही त्याख्रवषयी इतरांना ख्रवचारणे 

म्हणजे धृतपणा होय.   

यापैकी कोणत्याही सूचनेमुळे अमेररकन मंडळीमधील सवण समस्या सुटणार 

नाहीत. परंतु पुढील दशकांमध्ये हे अख्रधक सदढृ पाठख्रवण्यास, जाण्यास आख्रण 

वाढण्यास अनुमती देईल. 
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For more on the five functions of leadership as meant not just for the local church but for the church at large, 
take a look at two books by F. F. Bruce: The Pauline Circle and Men and Movements in the Primitive Church: 
Studies in Early Non-Pauline Christianity. 

Appendix 1: Implementing God’s Purpose for His Church 
1. You can find the SCP Journey and the SCP Reader, with other assets available to help you better 

understand and implement God’s salvation promise in and through His people, at www.scpglobal.org. 
 


