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प्रास्तारवक   

प्रवास : व्यापक मंडळी रोपि हे मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघाांसािी एक प्णशक्षि पुततक आहे. 
पास्चचमात्् मांडळीतील पुनर्ननर्नमत प्था आणि अांत््ुणि्ा मांडळी आणि इतर नर्ीन करारातील 
मांडळ्ाांमध््े आढळिाऱ्ा णनतर्ाथी णशष्ट्त्र्ाचा, सेरे्चा आणि जगाच््ा शेर्टाप्ंत सुर्ाता 
नेण््ासािी देर्ाच््ा लोकाांना  पािर्ण््ाचा नमूना ्ात पाहा्ला णमळतो.  प्रवास ्ा 
पुततकातील धडे एक पा्ा रचतील  जो मांडळ्ा णर्कणसत करू शकतात  आणि र्र्षानुर्रे्ष 
त््ात  सुधारिा घडरू्न आिू शकतात. 

्ा पुततकातील धडे व््ापक मांडळी रोपि आणि रै््स्ततक मांडळी ्ाांच््ातील प्णशक्षि 
सांबांधाांद्वारे व््ापक मांडळी रोपि ्ाांच््ा सां्ुतत णर्द्यमाने पूिव करण््ासािी त्ार केले आहेत, 
असे असले तरी ् ा धड्ाांचे नेतृत्र् प्त््ेक मांडळीतील पुढारी करतील. प्त््ेक धडा मणहन््ातून 
एकदा ककर्ा दोन मणहन््ातून एकदा णशकर्ला जाऊ शकतो आणि प्त््ेक सभेला कमीत कमी 
चार तास लागतात.  

 प्रवास हे पुततक ड्र्ाइट स्तमथ द्वारे णलणित नतूनीकरण : मंडळीच्या जीवनातील दैवी 
रचनेचे सवेक्षण ् ा पुततकाच््ा बरोबरीने र्ापरले जारे् ् ा हेतूने त्ार केले आहे. हे नूतनीकरण 
्ा पुततकाचा सोबती आणि त््ाचे लागूकरि दोन्ही आहे, ्ाचा अथव असा आहे की, जे कोिी 
हा अभ््ास करू इस्च्ित आहेत त््ाांनी प्थम नूतनीकरण नामक पुततक र्ाचले पाणहजे. ्ा 
अभ््ासा दरम््ान, सहभागींना ड्र्ाइट स्तमथ णलणित अग्रस्थानी एकटा हे पुततक देिील 
र्ाचिे आर्च्क आहे. प्रवास हे पुततक अांत््ुणि्ामधील मांडळी णजच््ाणर्र्ष्ी पे्णर्षताांची 
कृत््े मध््े णलणहले गेले आहे णतच््ा सात रै्णशष्ट्ाांचे णनरीक्षि आणि चचा करते, जी रै्णशष्ट्े 
व््ापक मांडळी रोपिाच््ा मुख्् णर्चर्ासाचे व््ार्हाणरक, धोरिात्मक का व्र्ाही देिील आहे.  

व््ापक मांडळी रोपिाची तथापना १९९६ मध््े ड्र्ाइट आणि पट्टी स्तमथ ्ाांनी जगभरातील 
मांडळ्ाांशी त््ाांच््ा लोकाांच््ा णिततकें णित जीर्नाद्वारे सुर्ातेसह त््ाांचे के्षत्र पूिव व््ापण््ासािी 
भागीदारी करण््ाकणरता केली होती. जगभरातील राष्ट्ाांमधील, प्ाांताांमधील आणि 
शहराांमधील मांडळीतील पुढाऱ्ाांशी भागीदारी करून मांडळीच््ा सांघटनेद्वारा त््ा सर्व णिकािी 
सुर्ाता प्सार करून देर्ाचा गौरर् करिे हे ्ा सांतथेचे ध््े्/णमशन आहे. गेल््ा तीन दशकाांत 
व््ापक मांडळी रोपि सांतथेला जगभरातील हजारो पुढाऱ्ाांसोबत हा पणरिाम साध्् 
करण््ासािी काम करण््ाची सांधी णमळाली आहे. २०६० पयंत, जगभरातील दहा प्रदेशांमध्ये, 
प्रामुख्याने मुख्य राष्ट्ांमध्ये (ज््ा देशाांचा जर्ळच््ा राष्ट्ाांशी जाततीत जातत भौगोणलक प्भार् 
आहे) अंत्युखिया मंडळीचे जाळे खवकखसत करण्याची आशा आहे. 
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देर् पतन पार्लेल््ा मानर्ाचे तर्त:शी नातेसांबांध प्तथाणपत करण््ाच््ा आणि ्ा जगात 
त््ाचे प्णतणनणधत्र् - णनर्नमतीच््ा रे्ळी त््ाने घडर्लेली रचना - तथाणपत करण््ाच््ा मोणहमेर्र 
आहे. देर्ाची इच्िा आहे की, त््ाच््ा प्त््ेक अनु्ा्ींनी ते राहत असलेले प्त््ेक णिकाि 
्ेश ू णितताच््ा सुर्ातेने पूिवपिे व््ापण््ाच््ा मोणहमेर्र त््ाच््ाबरोबर असारे्. सुर्ातेसह 
भौगोणलक के्षत्र पूिवपिे व््ापिे म्हिजे लोकर्ततीच््ा प्देशाांत ्ेश ू णितताच््ा अनु्ा्ीची 
सांख््ा र्ाढरू्न महान आजे्ञचे धोरिात्मक आणि जबाबदारीने पालन करिे जेिेकरून प्त््ेक 
पुरुर्ष, स्त्री आणि मूल कुिेही न जाता सुर्ाता पाहू शकतील, ऐकू शकतील आणि अनुभरू् 
शकतील.  

व््ापक मांडळी रोपिाच््ा चार मूलभूत धारिा आहेत :  

१. देर् जगात जे काही करिार आहे, ते तो णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा म्हिजे मांडळीच््ा 
द्वारे करिार आहे.  

२. णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा द्वारे देर् जगात जे काही करिार आहे, ते तो प्ामुख््ाने 
णर्कें णित रचनेद्वारे करिार आहे.  

३. देर् जगात जे काही करिार आहे, ते तो त््ा पुढाऱ्ाांच््ा द्वारे करिार आहे जे त््ाच््ा 
लोकाांना त््ाांची प्ाथणमकता म्हिून कृपादानामध््े सक्षम करतात.  

४. कोित््ाही तथाणनक मांडळीच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळापासून देर् दरूर्र जगात जे काही 
करिार आहे, ते तो त््ा मांडळ्ाांच््ा सांसाधनाांद्वारे करिार आहे. ज््ा मांडळ्ा पणर्त्र 
आत्म््ाच््ा आणि तथाणनक पुढाऱ्ाांच््ा सां्ुतत णर्द्यमाने णर्ततारीत होत आहेत ककर्ा 
जगभर हेतुपुरतसर पोहोचत आहेत.  

 

 त््ा धारिेनांतर कोित््ाही मांडळीसािी दोन मागवदशवक प्चन आहेत :  

 

१. ्ा णिकािासािी देर्ाला का् हरे् आहे?  

५. ्ा णिकािी देर्ाला जे हरे् आहे ते त््ाने केले तर ते कसे णदसेल?  
 

पौल आणि त््ाच््ा काळातील पास्चचमात्् जगात त््ाच््ाबरोबर काम करिाऱ्ा 
लोकाांच््ा सांघाांनी अशा प्कारच््ा णर्चारसरिीचा तर्ीकार केला. एफ. एफ. ब्रूस ्ाांनी असे 
म्हटले आहे की, पौलाचे जीर्न आणि सेर्ाका व् रोमन साम्राज््ाच््ा जगात का व्रत असलेल््ा 
पणर्त्र आत्म््ाच््ा धोरिात्मक दशवनाचे प्णतकबब दािर्त होते आणि ्ोग्् क्षिी पौलाला 
आणि त््ाच््ा सांघाला ्ोग्् णिकािी नेत होते. हे ध््े् धोरिात्मक णिकािी रोपि केलेल््ा 
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मांडळीसारिे र्ाटत होते, ज््ामुळे साहणजकच आजूबाजूच््ा आणि त््ाांच््ामधील अनेक 
भौगोणलक के्षत्रातील जीर्नास तपशव होत असे.१ एर्ढेच नव्हे तर पे्णर्षत ्ा प्णि्ेत कधीही 
एकटा नव्हता; ्ा कामात त््ाच््ाबरोबर णकमान पांचर्ीस लोक काम करत होते.२ प्भूने आज 
देिील त््ाच््ा मांडळीचे नूतनीकरि करारे् अशासािी की, पौलाने आणि त््ाच््ा सहकाऱ्ाांनी 
जे का व् केले त््ाच््ा तुलनेने कमी कालार्धीत आपल््ा जगार्र समान प्कारचा ना्म् 
प्भार् आपल््ाला पाहा्ला णमळेल.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

णटप्पि  

१. एफ. एफ. ब्रूस, द बुक ऑफ द अॅत्स, द न्् ूइांटरनॅशनल कॉमें्ी ऑन द न्् ूटेतटामेंट 
(गँ्रड रॅणपड्स: एडवमन्स, १९८८). 

२. ब्रूस, द पॉलीने सकव ल (्ुजीन, ऑर: णर्फ अँड तटॉक, २००६). 
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प्रस्तावना  

 

पास्चचमात्य मंडळी आरण अंत्यरुिया मंडळी 

 

आजचे पास्चचमात्् ईचर्र णर्ज्ञान आणि मांडळीची प्था मोठ्या प्मािात मांडळीच््ा नर्ीन 
कराराच््ा णचत्राशी जुळलेले नाही. देर्ाच््ा लोकाांना त््ाांच््ा घरात, कामाच््ा णिकािी, आणि 
समुदा्ात सुर्ातेने भरलेले जीर्न जगण््ाचे प्णशक्षि देण््ाच््ा ऐर्जी का व्िम त्ार करून 
लोकाांना मांडळीत आकर्नर्षत करण््ाद्वारे, ्ा आणि पहा ्ा णितती दृस्ष्टटकोनाकडे आपि 
र्ळलो आहोत. नाममात्र णितती लोकाांव््णतणरतत हे आपल््ा काळात घडत आहे, आपल््ा 
मांडळीत णकती लोक उपस्तथत राहतात, ते णकती दान देतात आणि ते बऱ्ापैकी आनांदी आहेत 
ककर्ा नाही ्ापेक्षा रे्गळे ्शाचे मोजमाप आपल््ाला पणर्त्र शास्त्रात णदले आहे.  

हे आपल््ा णर्चारसरिीत इतके िोलर्र रूजले आहे की, आपि तर्कें णित झालो आहोत 
्ाणर्र्ष्ी आपि जर्ळजर्ळ अनणभज्ञ आहोत. आपि आपल््ा सांतकृतीच््ा र्ाढत््ा 
आत्मकें िीतपिाबद्दल सर्वसाधारिपिे आणि णर्शेर्षत: णितती म्हिून द:ुि व््तत करतो, पि 
मांडळीची आपली कल्पना ही णततकीच तर्-कें णित आहे हे आपि ओळिण््ास अप्शी 
िरलो आहे! आकर्षवक र्ात्े, नर्ीन सदत् अणभ्ान, मांडळीत परत ्ेण््ासािी आिर्ड्ाचे 
शेर्टचे दोन णदर्स, अगदी समाज माध््मार्रील जाणहरातीदेिील अनेक कुरूप आणि पणर्त्र 
शास्त्री् नसलेल््ा णनष्टकर्षांसह एका तपष्टट दृढ मताची भर घालतात : तथाणनक मांडळी हे एक 
असे णिकाि आहे णजथे लोक जातात, (पणर्त्र शास्त्र तपष्टटपिे णशकर्ते त््ाप्मािे) देर्ा सोबत 
नाते प्तथाणपत करून ्ेशूचे अनुसरि करण््ासािी त््ाांना बोलार्ले जात नाही आणि 
जीर्नाच््ा प्त््ेक सांभाव्् के्षत्रात त््ाांना िेर्ले जात नाही.  

्ामुळे अनेक दुुःिद णनष्टकर्षव णनघतात. पणहला णनष्टकर्षव म्हिजे, मांडळ्ा एकमेकाांशी तपधा 
करत आहेत. दसूरा णनष्टकर्षव, काही इतराांपेक्षा चाांगले आहेत, णर्शेर्षत: त््ाांच््ा तर्त: च््ा 
मनात! णतसरा णनष्टकर्षव, मांडळी णजतकी मोिी असेल, तेर्ढेच जातत ्ोग्् ते का व् ती करत 
असले, परांतु र्ाततणर्कता ही असते की ती अशा लोकाांनी भरलेली असू शकते जे केर्ळ 
णिततासारिे णदसत नाहीत तर णिततासारिे णदसू इस्च्ित नाहीत तरीही असा णर्चार बाळगला 
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जातो. चौथा णनष्टकर्षव, गोष्टटी ्ोग्् करण््ापेक्षा ्ोग्् गोष्टटी करिे अणधक महत्त्र्ाचे आहे. 
आणि पाचर्ा णनष्टकर्षव, आपल््ा सभोर्तालच््ा जगाला सुर्ातेचे सेर्क म्हिून आपि णकती 
अप्ासांणगक बनतो हे महत्त्र्ाचे नाही; जोप्ंत लोक आपल््ा मांडळीत ्ेतात, तोप्ंत आपि 
समाधानी आहोत.  

जगभरातील अनेक पुढारी मात्र आपल््ा आत्मकें णितपिाच््ा अगदी णर्रुद्ध उभे आहेत. 
तुम्ही त््ाांच््ा मांडळीच््ा आकाराबद्दल बोलण््ाचा प््त्न करा आणि त््ाऐर्जी त््ाांच््ा 
शहराांबद्दल आणि बऱ्ाच लोकाांचा अद्याप देर्ाशी समेट झाला नाही ् ाणर्र्ष्ी तुम्हाला माणहती 
णमळेल. तुम्ही त््ाांच््ा आकाराबद्दल बोलण््ाचा प््त्न करा आणि ते तुमचे लक्ष त््ाांच््ा 
राष्ट्ाांकडे आणि मांडळीने सुर्ाता सर्व जगात नेण््ाचे काम पूिव करण््ाची गरज आहे ्ाकडे 
र्ळर्तील. त््ाांच््ा मांडळीबद्दल बोलण््ाचा प््त्न करा आणि त््ाऐर्जी ते तुमच््ाशी त््ाांनी 
णकती मांडळ्ा रोपि केल््ा त््ाणर्र्ष्ी ककर्ा अगदी त््ाांच््ा शहराांमधील आणि राष्ट्ाांमधील 
इतर मांडळीबद्दल बोलतील.  

मी माझा नर्ीन करार आणि णर्शेर्षत: पे्णर्षताांचे पुततक र्ाचतो तेव्हा हे पुढारी आणि 
त््ाांच््ा मांडळ्ा पणहल््ा शतकातील मांडळ्ाांशी णकती समान आहेत हे पाहून मला आचच व् 
र्ाटते. त््ाांना हे समजते की ते इतर कोित््ाही मांडळीपेक्षा जातत महत्त्र्ाचे नाहीत, कारि 
सुर्ातेचे का व् पूिव करण््ासािी णितताच््ा सर्व लोकाांची आर्च्कता आहे. ते ्रुशलेम, 
अांत््ुणि्ा, इणफस, ककरथ ककर्ा रोम सारख््ा नर्ीन कराराच््ा काळातील प्मुि मांडळीसारिे 
आहेत. ्ा नर्ीन कराराच््ा मांडळ्ाांचा आकार ककर्ा त््ाांच््ा प्णसद्ध प्चारकाांची नोंद 
शास्त्रर्चनाांमध््े केलेली नाही. त््ाांच््ा सभोर्तालच््ा िोऱ्ाांप्ंत, प्देशाांप्ंत आणि 
शहराांप्ंत पोहोचण््ाच््ा त््ाांच््ा धोरिात्मक महत्त्र्ाची मात्र नोंद करण््ात आली आहे. ह्या 
मांडळ्ा म्हिजे देर्ाकडून णितताच््ा सांपूिव शरीराला त््ाांच््ा भौगोणलक प्देशासािी 
णमळालेल््ा णर्शेर्ष देिग््ा होत््ा, ज््ाांनी आपली सर्व सांसाधने त््ा प्देशाांत सुर्ाता प्सार 
व्हार्ा म्हिून णबनशतव र्ापरण््ासािी त््ा र्चनबद्ध होत््ा. पे्णर्षत ११-१३ मध््े उल्लेि केलेली 
अांत््ुणि्ामधील मांडळी अशा पे्णर्षत मांडळीचा एक रे्गळा नमूना सादर करते.  

सर्वप्थम, अांत््ुणि्ामध््े परराष्ट्ी्ाांना प्थम सुर्ाता साांगण््ात आली होती (पहा पे्णर्षत. 
११:१९-२१). ्ा शहरातील मांडळीमधील णर्चर्ासिारे लोक त््ाांच््ा ्हूदी मुळाांच््ा 
आरामदा्ी के्षत्राबाहेर गेले आणि त््ाांनी णितताला त््ाांच््ा धार्नमक आणि साांतकृणतक 
पाचर्वभूमीच््ा बाहेरील लोकाांशी सामाण्क करण््ास सुरर्ात केली.  

्रुशलेम मधील मांडळीच््ा पुढाऱ्ाांनी, हे ऐकून बिवबाला तेथील नर्ीन णर्चर्ासिाऱ्ाांना 
मदत करण््ासािी अांत््ुणि्ाला पािणर्ले. त््ा बदल््ात बिवबाला शौल सापडला आणि त््ाने 
त््ाला ्ा कामात मदत करण््ासािी परत आिले. त््ाांनी त््ा शहरात लोकाांना णशकर्ण््ात 
आणि त््ाांच््ाबरोबर राहत एक र्र्षव घालर्ले (पहा पे्णर्षत. ११:२२-२६). त््ाांच््ा सेरे्तील 
णर्चर्ासिाऱ्ाांच््ा जीर्नात तपष्टटपिे फळ णदसून आले, कारि ्ेथेच म्हिजे अांत््ुणि्ा ्ा 
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णिकािी ्ेशूच््ा अनु्ा्ींना प्थम णितती म्हटले गेले (पहा पे्णर्षत. ११:२२-२६). अांत््ुणि्ा 
्ेथील णर्चर्ासिाऱ्ा लोकाांचे जीर्न इतके बदलले होते की, इतराांच््ा ते लक्षात आले आणि 
त््ाांच््ा णिततासारख््ा र्ागिुकीमुळे त््ाांची अशी ओळि णनमाि झाली.  

इतकेच नव्हे तर ्ा शहरातील णशष्ट् इतके पणरपतर् झाले की, ते तर्त:च््ा के्षत्रापलीकडे 
पोहोचू लागले. अगबने भणर्ष्ट्र्ािीतून ्ेिाऱ्ा दषु्टकाळाबद्दल कळर्ल््ार्र त््ाांनी 
“्हूदी्ात राहिाऱ्ा बांधुजनाांच््ा मदतीकरता ् थाशतती काही पािर्ारे्” असा णनचच् केला 
(पे्णर्षत. ११:२९). ्रुशलेमला भेट देण््ाची ्ोजना आििाऱ्ा बिवबा आणि शौल ्ाांच््ा 
हातून त््ाांनी ही भेट पािर्ली.  

अांत््ुणि्ामधील शस्ततशाली नेतृत्र् ही अशी गोष्टट आहे जी आपि णशकू शकतो. 
अांत््ुणि्ा मांडळीतील नेतृत्र् सांघ हा णर्णर्ध पुरुर्षाांचा णर्णर्ध गट होता, ते का व्के्षत्रात 
(त््ाांच््ाकडे सांदेष्टटे आणि णशक्षक होते) आणि र्ांश, सांतकृती आणि र्गव दोन्ही होते 
(कृष्टिर्िी् पुरुर्ष आणि गोरे पुरुर्ष, णमसर आणि कुप् मधील पुरुर्ष, ्हूदी आणि परराष्ट्ी् 
आणि अगदी हेरोदाचा आजीर्न णमत्र) (पे्णर्षत १३:१ पहा). णर्णर्ध पाचर्वभूमीचे हे लोक एका 
मनाचे आणि एक उदे्दश असलेले होते, परमेचर्राचा शोध घेत होते आणि तथाणनक आणि 
दरूर्र त््ाचे नार् इतराांना समजारे् अशी त््ाांची इच्िा होती.  

प्भूची सेर्ा र् उपास करत असता पणर्त्र आत्म््ाने बिवबा र् शौल ह्याांना दरूच््ा णिकािी 
पे्णर्षती् सेर्ाका व् करण््ासािी पाचारि केले. तेथील नेतृत्र् सांघाने त््ाांच््ा तर्तुःच््ा 
लोकाांना आपल््ाकडेच िेर्ले नाही; त््ाऐर्जी त््ाांनी त््ाांचे हात आणि हृद्े उघडली होती 
आणि त््ाांनी त््ा दोघाांना उपर्ास, प्ाथवना आणि परमेचर्राचा आशीर्ाद देऊन दरू पािणर्ले 
(पहा पे्णर्षत. १३:२-३). आपल््ाला माहीतच आहे की, बिवबा र् शौल नांतर ज््ाला पौल म्हटले 
गेले त््ाांनी अनेक दगुवम णिकािी सुर्ाता नेली.  

ही चैतन््शील आणि फलदा्ी मांडळी देर्ाने जो उदे्दश पूिव करण््ासािी मुळात मांडळी 
णनमाि केली त््ा प्कारच््ा मांडळीचे णचत्र आहे. तो उदे्दश हा आहे की, प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि 
मुलाप्ंत सुर्ाता घेऊन जािे जेिेकरून ते देर्ाशी नातेसांबांध प्तथाणपत करू शकतील आणि 
्ा जगात त््ाचे प्णतणनणधत्र् करू शकतील.  

अंत्यरुियाच्या मंडळीची वैरिष्ये 
 एकणर्साव््ा शतकात अांत््ुणि्ा प्कारची मांडळी कशी णदसू शकते हे दशवणर्िारी तत्त्रे् 

शास्त्रर्चनाांमध््े आहेत का? हो् आहेत! 

पणहली गोष्टट म्हिजे, अांत््ुणि्ा मांडळीला हे समजते की, ती कोि आहे आणि ती का 
अस्ततत्र्ात आहे. णतला तर्ाभाणर्कपिे हे समजते की, जर आपल््ाला आपल््ा 
सभोर्तालच््ा जगात तसेच आपल््ापासून दरू असलेल््ा णिकािी पोहोचा्चे असेल, तर 
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आपि तर्तुःला ्ेशूचे अनु्ा्ी म्हिर्िाऱ्ा बहुसांख्् लोकाांना उते्तजन णदले पाणहजे. 
शास्त्रर्चने आणि इणतहास दोन्ही हे घोणर्षत करतात की, देर् जगात जे काही करिार आहे, 
त््ासािी त््ाने णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा द्वारे काम करण््ाची रचना केली आहे. ्ा मांडळीला 
समजते की मांडळी हे पणहले आणि सर्ात महत्त्र्ाचे णिकाि ककर्ा का व्िम नाही तर देर्ाशी 
नातेसांबांध प्तथाणपत करून ्ेशूचे अनुसरि करण््ासािी जगातून बोलर्लेले लोक आहेत. 
्ा नर्ीन अणभमुितेमुळे देर्ाच््ा लोकाांना णितताच््ा प्णतमेत बदलले जात आहे आणि देर् 
त््ाांना त््ाांच््ा सर्व नातेसांबांधात त््ाचा सांदेश जाहीर करण््ासािी र्ापर करिार आहे.  

 दसुरे म्हिजे, अांत््ुणि्ा मांडळीला देर् त््ाांच््ाद्वारे का् करून घेऊ इस्च्ित आहे हे माहीत 
आहे. आजूबाजूच््ा जगाशी त््ाांचे सांबांध आणि त््ासािी कापिीच््ा प्भूसमोर त््ाांना णहशोब 
द्यार्ा लागेल हे ते सहजपिे समजतात. मी ्ाला “र्तुवळ जबाबदारी” असे नार् णदले आहे. 
र्तुवळ जबाबदारी देर्ाला आपल््ा सभोर्तालचे एक णर्णशष्टट भौगोणलक के्षत्र देण््ास साांगते 
ज््ासािी आपि देर्ाच््ा लोकाांना सक्षम करू आणि आपली सर्व सांसाधने र्ापरू शकतो, 
जोप्ंत त््ा र्तुवळातील प्त््ेक पुरुर्षाला, स्त्रीला आणि मुलाला देर्ाशी समेट घडरू्न 
आिण््ासािी णितताणर्र्ष्ी ऐकण््ाची, त््ाला समजून घेण््ाची आणि त््ाचा तर्ीकार ककर्ा 
नकार करण््ाची सांधी र्ारांर्ार णमळत नाही. जे णर्चर्ासात ् ेतात त््ाांना नांतर तथाणनक मांडळीत 
सामारू्न घेतले जाते, तेथे ते देर्ाशी असलेल््ा नात््ात र्ाढू लागतात आणि मांडळीच््ा 
उदे्दशाच््ा सेर्ाका्ात भाग घेण््ास तर्त: सक्षम होतात.  

 णतसरे म्हिजे, देर्ाने त््ाचे का व् पूिव केल््ार्र दशवन कसे णदसेल हे अांत््ुणि्ा मांडळी 
जािते. जेव्हा आपि आपल््ा र्तुवळाप्ंत र्रर्र पाहता पोहचतो मात्र णितताच््ा लोकाांमध््े 
दैर्ी गुि अस्ततत्र्ात णदसत नाहीत आणि ते र्ाढत नाहीत, तेव्हा ते काम कोिी केले देर्ाने 
ककर्ा आपि? ते का व् देर्ाचे आहे हे आपि पाच कृतीतून समजू शकतो. पणहली म्हिजे 
णितताचे सर्व लोक देर्ाशी रै््स्ततकणरत््ा जर्ळीक र्ाढर्त आहेत; दसुरी म्हिजे, सर्व 
लोकाांना आणि देर् त््ाांना सांधी देतो अशा सर्व णिकािी ते त््ाांची साक्ष साांगतात; णतसरी 
म्हिजे, ते त््ाांच््ा सांपूिव जीर्नात त््ाांच््ा आध््ास्त्मक कृपादानाांचा र्ापर करतात; चौथी 
म्हिजे, ते पुनरुत्थानाचे जीर्न जगतात आणि आत्म््ाचे फळ प्दर्नशत करतात; आणि पाचर्ी 
कृती म्हिजे, ते त््ाांचे जीर्न आणि सांसाधने ्ाांचे कारभारीपि अशा प्कारे करतात की ते 
सुर्ातेसह हेतुपुरतसर देर्ाच््ा राज््ात गुांतर्िूक करतात. जेव्हा ही पाच प्ारांणभक मूल््े 
रै््स्ततकणरत््ा लोकाांच््ा जीर्नात णर्कणसत होत असतील, तेव्हा मांडळी सां्ुततणरत््ा 
त््ाच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळातील लोकाांप्ंत पोहोचेल. अांत््ुणि्ा प्कारच््ा मांडळीमध््े 
देर्ाच््ा ध््े्पूतीसािी आर्च्क असलेली णकमान सात रै्णशष्ट्े दशवणर्ली आहेत. ही सात 
रै्णशष्ट्े एकमेकाांर्र अर्लांबून नाहीत तर एकमेकाांना पूरक आहेत. हा अभ््ास, प्रवास : 
व्यापक मंडळी रोपण, अांत््ुणि्ा मांडळीच््ा प्त््ेक रै्णशष्ट्ाांचे तपशीलर्ार परीक्षि करतो. 

१. उदे्दश पे्रखरत असणे. उदे्दश पे्णरत मांडळी आपल््ा णर्णशष्टट भौगोणलक के्षत्रात णतच््ा 
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जबाबदारीच््ा र्तुवळात प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि मुलाप्ंत सुर्ाता पोहचर्ण््ासािी र्चनबद्ध 
असते. मांडळीमधील प्त््ेक णर्चर्ासिारा व््तती आांतरराष्ट्ी् ततरार्र सुर्ातेचे जीर्न जगत 
असताना, त््ाांच््ा आजूबाजूच््ा लोकाांना देर्ाच््ा लोकाांच््ा जीर्नातून सुर्ातेला पाहण््ाची, 
ऐकण््ाची आणि तपशव करण््ाची र्ारांर्ार सांधी देतात आणि अशा प्कारे हे ध््े्/ णमशन साध्् 
होते.  

२. देवाच्या लोकांना सशक्त करणे. अांत््ुणि्ा मांडळीचा नेतृत्र् सांघ देर्ाच््ा लोकाांना 
सेर्ाका्ाचे काम करण््ाचा अणधकार देतो. मांडळीच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात सुर्ाता प्सार 
करण््ाची प्ाथणमक धोरिे अपर्ादात्मक पुढाऱ्ाांच््ा का्ार्र नव्हे तर देर्ाच््ा लोकाांना पुढे 
नेन््ार्र अर्लांबून असले पाणहजे. देर्ाने त््ाच््ा प्त््ेक व््ततीला रै््स्ततकणरत््ा णदलेल््ा 
क्षमता, कृपादाने आणि उत्कटता ओळििे, त््ाांच््ात गुांतर्िूक करिे आणि त््ाांना णर्कणसत 
करिे ्ासािी नेतृत्र् सांघाला पाचारि केले आहे.  

३. देवाच्या लोकांचे पुढारी म्हणून आपली पखरणामकारकता मोजणे. सुर्ाता धारि करून 
जगण््ासािी मांडळीत णिततार्र आध््ास्त्मकणरत््ा णर्चर्ास िेर्िाऱ्ाांची र्ाढ झाली पाणहजे, 
जसे की अांत््ुणि्ाच््ा मांडळीने तपष्टटपिे केले होते. र्ाढ णर्णर्ध प्कारे मोजली जाऊ शकते, 
परांतु व््ापक मांडळी रोपि दलुवक्ष न करता ्ेिारी पाच प्ारांणभक मूल््े ओळिते ज््ाद्वारे 
मांडळीचा नेतृत्र् सांघ देर्ाचे ध््े् पूिव करण््ासािी त््ाच््ा गौरर्ाच््ा साधनाांमध््े 
रै््स्ततकणरत््ा र्ाढत आहे की नाही हे मोजू शकते : त््ाांनी देर्ाच््ा र्चनाद्वारे त््ाच््ाशी 
असलेल््ा रै््स्ततक नातेसांबांधात र्ाढत जारे्, त््ाांच््ा रै््स्ततक कृपेची साक्ष इतराांना 
साांगार्ी, त््ाांच््ा आध््ास्त्मक कृपादानाांत र्ाढत जारे्, आध््ास्त्मक फळे णर्कणसत करार्ी 
आणि देर्ाच््ा गौरर्ासािी त््ाांच््ा जीर्नाचे आणि सांसाधनाांचे कारभारीपि करारे्.  

४. परस्परावलंबी नेतृत्व वाढखवणे. अांत््ुणि्ासारिी सदृढ मांडळी सदृढ नेतृत्र्ाला 
प्णतकबणबत करते. ्ाचा अथव असा की, ्ात एकापेक्षा जातत पुढारी असतील, नेतृत्र् सांघातील 
लोकरै्णर्ध््पूिव प्णतभार्ान असतील आणि आपल््ा लोकाांसािी देर्ाचे ध््े् साध्् 
करण््ासािी नेतृत्र् सांघ एकमेकाांर्र परतपर अर्लांबून राहील.  

५. पार्शववपणे स्थाखपत होणे. एक पाचर्व स्तथत असलेली मांडळी आपल््ा लोकाांच््ा 
णर्कें िीकरिाच््ा बाबतीत सांघणटत असते. जेिेकरून णतचे लक्ष तर्त: च््ा र्ाढीर्र नाही तर 
णतच््ा ध््े् के्षत्रातील णर्चर्ासिाऱ्ाच््ा सांघाला बहुगुिीत करण््ार्र असारे्.  

६. इतर मंडळयांशी संबंध जोडणे. देर्ाचे एक शरीर आणि एक ध््े् असल््ाने अांत््ुणि्ा 
प्कारची मांडळी जािूनबुजून इतराांशी भागीदारी करेल आणि मांडळीमधील एकतेसािी आणि 
णतचे णमशन पूिव करण््ासािी इतराांशी नम्रपिे सांबांध जोडेल.  

७. खवस्तारीत होऊन हेतुपुरस्सर जागखतक स्तरावर पोहचणे. “णर्ततारीत होिे” ही सांज्ञा 
व््ापक मांडळी रोपि ने मांडळीच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळापासून दरू असलेल््ा णिकािी 
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तथाणनक नेतृत्र्ाला पुढे करण््ाच््ा उदे्दशाने केलेल््ा मोणहमाांची स्तथती दशवणर्ण््ासािी केली 
आहे. दरूदशी ककर्ा णर्ततारीत होिाऱ्ा मांडळ्ा साांतकृणतकदृष्ट्ा तर्त:पेक्षा रे्गळ्ा 
तथाणनक भागात देर्ाच््ा लोकाांच््ा गुिाकाराद्वारे जगातील देर्ाच््ा ध््े्ाच््ा णर्ततारासािी 
मूलभूत तत्त्र्ाांचे पुनरुत्पादन करण््ाचा प््त्न करतात.  

त््ाांच््ा भार्षा रे्गळ्ा असू शकतात आणि त््ाांच््ा सांतकृती ना्म्णरत््ा रै्णर्ध््पूिव 
असू शकतात, परांतु जगभरातील अांत््ुणि्ा मांडळ्ा सर्व सर्ात महत्त्र्ाच््ा मागांनी 
सारख््ाच णदसतात : त््ा णिततासािी अनेक लोकाांना कजकतात, त््ा अनेक नर्ीन मांडळ्ा 
रोपि करतात आणि त््ा आपल््ा लोकाांना णर्चर्ासात र्ाढर्तात ज््ामुळे मूतव आणि 
पणरर्तवनर्ादी मागांमध््े फरक पडतो. ह्या अांत््ुणि्ा प्कारच््ा मांडळ्ा हात पुढे करून देर्ाचे 
राज्् र्ाढर्ण््ासािी देर्ाच््ा आत्म््ाला त््ाांच््ाकडून जे हरे् आहे ते घेऊ देतात. त््ाांनी तर्तुः 
्ेशूचे शब्द शोधून काढले आहेत की, घेण््ापेक्षा देण््ात अणधक धन््ता आहे! 
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१  
 

ध्येय पे्रररत होणे  

देवाला या रठकाणाहून काय अपेक्षा आहेत?  
 

देवाला या रठकाणी जे हवे आहे ते घडले तर हे रठकाण कसे रदसेल?  

 

 

 

 

 

पणर्त्र शास्त्र एक सोपी गोष्टट साांगते : देर् एका मोणहमेर्र आहे. त््ाला पृथ्र्ीर्रील प्त््ेक, 
पुरुर्षासािी, स्त्रीसािी, आणि मुलासािी दोन गोष्टटी हव््ा आहेत : पणहली गोष्टट म्हिजे, 
त््ाांच््ाशी त््ाचे नातेसांबांध पुन्हा प्तथाणपत व्हारे्, कारि हाच त््ाचा मूळ उदे्दश होता जेव्हा 
त््ाने एदेन बागेत पुरुर्षाला आणि स्त्रीला णनमाि केले होते; आणि दसुरी गोष्टट म्हिजे, त््ाांनी 
्ा जगात त््ाचे प्णतणनणधत्र् करारे्, त््ाांच््ा कृपादानाांप्मािे आणि पाचारिाप्मािे जगून 
त््ाचा गौरर् करार्ा आणि इतराांना त््ाच््ाशी नातेसांबांध जोडण््ास मदत करार्ी.  

जुन््ा करारामध््े इस्राएल लोक देर्ाच््ा मोणहमेचे र्ाहन होते. देर् आदाम आणि हव्रे्ला 
उत्पणत्त ३:१५ मध््े णदलेले सांततीचे अणभर्चन इस्राएलच््ा माध््मातूनच पूिव करिार होता, 
ती सांतती त््ाचे प्णतणनधी असून आपल््ा णपत््ाशी आज्ञाधारक राहून सैतानाला णचरडून 
टाकिार होती. नोहा, अब्राहम, दाणर्द आणि इस्राएलच््ा सांदेष्ट्ाांना शतकानुशतके हे 
अणभर्चन पुन्हा देण््ात आले होते. नव््ा करारात ्ेशू पृथ्र्ीर्र आला आणि नांतर मरि 
पार्ला आणि मरिातून पुन्हा उिला तेव्हा हे अणभर्चन अिेरीस पूिव झाले.  

णशष्ट्ाांना हे लगेच समजले नाही. तो तर्गात जाण््ाची त्ारी करत असता त््ाांनी त््ाला 
णर्चारले, “प्भूजी, ह्याच काळात आपि इस्राएलाचे राज्् पुन्हा तथाणपत करिार का्?” पि 
्ेशू केर्ळ इस्राएल देशाला नव्हे तर सवव राष्ट्ाांना देर्ाकडे परत आिण््ासािी आला होता. 
्ेशू त््ाांना म्हिाला, “जे काळ र् सम् णपत््ाने तर्तुःच््ा अणधकारात िेर्ले आहेत ते जाििे 
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तुमच््ाकडे नाही. परांतु पणर्त्र आत्मा तुमच््ार्र ्ेईल तेव्हा तुम्हाांला सामथ् व् प्ाप्त होईल, 
आणि ् रुशलेमेत, सर्व ् हूदी्ात, शोमरोनात र् पृथ्र्ीच््ा शेर्टाप्ंत तुम्ही माझे साक्षी व्हाल” 
(पे्णर्षताांची कृत््े १:६-८). 

आपल््ाला मत्त् २८:१८-२० मध््े महान आदेश देण््ात आला आहे ज््ाला महान आज्ञा 
देिील म्हितात :  

तेव्हा ्ेशू जर्ळ ्ेऊन त््ाांच््ाशी बोलताना म्हिाला, “तर्गात आणि पृथ्र्ीर्र सर्व 
अणधकार मला णदलेला आहे. तेव्हा तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्ाांतील लोकाांना णशष्ट् करा; 
त््ाांना णपत््ाच््ा, पुत्राच््ा र् पणर्त्र आत्म््ाच््ा नार्ाने बास्प्ततमा द्या; जे काही मी 
तुम्हाांला आज्ञाणपले ते सर्व त््ाांना पाळण््ास णशकर्ा; आणि पाहा, ्ुगाच््ा 
समाप्तीप्ंत मी सर्व णदर्स तुमच््ाबरोबर आहे.”  

णशष्ट् करा ही कृती पे्णर्षताांची कृत््े ्ा सांपूिव पुततकात प्त््क्ष घडताना णदसते, णमशनची 
ही भार्ना मांडळीच््ा चेतनेतून तपांणदत झाली. प्ारांभीचे णर्चर्ासिारे लोक देर्ाच््ा ्ा 
हृद्ाच््ा िोत्ाचे प्णतणनधी होते, ज््ासािी त््ाने त््ाांना तारले होते. त््ाांच््ाप्मािेच आपिही 
देर्ाचे णमशन असलेले णमशनरी असा्ला पाणहजे. 

णमशनरी असिे म्हिजे ध््े् पे्णरत असिे हो्. आपले ध््े् जगातील राष्ट्े आहेत, 
णर्शेर्षतुः आपली तथाणनक राष्ट्े. 

जगाच््ा आपल््ा तर्त:च््ा कोपऱ्ात आपले णर्णशष्टट ध््े् णनस्चचत करताना आपि दोन 
प्चन णर्चारू शकतो. पणहला, आपल््ा शहराांसािी, आपल््ा देशासािी, आपल््ा राष्ट्ाांसािी 
देर्ाला का् हरे् आहे? प्त््ेक पुरुर्षाने, स्त्रीने आणि मुलाने आपल््ा जीर्नात सुर्ातेचे देहधारी 
प्णतणनणधत्र् पहारे् आणि आपल््ा मुिार्ाटे साांणगतलेला सुर्ाता सांदेश ऐकार्ा अशी त््ाची 
इच्िा आहे. ्ा बाबतीत जेव्हा आपि देर्ाच््ा अांत:करिाची र्ािी ऐकतो, तेव्हा आपि 
प्णतसाद म्हिून आपल््ा के्षत्रात मग ते मोिे असो ककर्ा लहान असो त््ातील हरर्लेल््ा 
लोकाांना त््ाची र्ािी ऐकर्ा्ची आहे. अशा प्कारे आपल््ा सभोर्तालच््ा प्त््ेक 
व््ततीला देर्ाच््ा लोकाांमध््े सुर्ाता णजर्ांत पाहण््ाची सांधी णमळेल ज््ाद्वारे त््ाांना िऱ्ा 
अथाने हे ज्ञान प्ाप्त होईल की, एक देर् आहे ज््ाने त््ाांना णनमाि केले आहे आणि ्ेशू 
णितताच््ा द्वारे त््ाांची पुनर्ननर्नमती केली जाऊ शकते.  

दसुरा प्चन म्हिजे परमेचर्र हे कसे पूिव करू इस्च्ितो? तो जगभरातील प्त््ेक णिकािी 
आपल््ा लोकाांचे गट िेरू्न हे करतो. जेव्हा केव्हा मांडळी देर्ाच््ा इच्िेप्मािे उदे्दश 
चाणलत/पे्णरत होते, तेव्हा ती अस्ततत्र्ात असलेल््ा लोकगटामध््े णितताच््ा सुर्ातेचे 
प्ात््णक्षक सादर करते - मग ते शहर असो ककर्ा गार् असो ककर्ा कामाचे णिकािी असो 
ककर्ा सदणनकेची इमारत असो - जेिेकरून त््ा णिकािी असलेला प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि 
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मूल सुर्ातेला का व्रत पाहू शकेल आणि ती ऐकू शकेल आणि ्ेशू णितताचे अनुसरि 
करण््ाची त््ाांना सांधी णमळेल.  

   मखु्य पररच्छेद 
 िालील शास्त्रर्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

• ण्मव्ा २९:४-५, ७. णकतीही सोपे ककर्ा किीि असले तरी, आपल््ाला आपल््ा 
शहराांच््ा भल््ासािी आणि देर्ाच््ा गौरर्ासािी अस्ततत्र्ात असण््ासािी बोलार्ले 
गेले आहे.  

• पे्णर्षताांची कृत््े १:८. साक्षीदार बनण््ाच््ा आपल््ा पाचारिाचे भौगोणलक पणरिाम 
आणि जबाबदाऱ्ा आहेत. 

• पे्णर्षताांची कृत््े १७:२६–२७. आपि ज््ा शहरात राहतो तेथे आपले राहिे एक 
अपघात नाही.  

 

 तमुच्या जबाबदारीचे वतुणळ पररभारित करा  
 

तुमच््ा मांडळीच््ा पणहल््ा जबाबदारीच््ा (तुमच््ा सर्ात जर्ळच््ा) र्तुवळाची व््ाख््ा 
करण््ासािी आपल््ा तथाणनक के्षत्राबद्दल िालील प्चनाांची उत्तरे द्या - दसुऱ्ा शब्दाांत 
साांगा्चे म्हिजे, तुमच््ा तथाणनक भागातील ते लोक ज््ाांना सुर्ाता साांगण््ाची जबाबदारी 
तुमची आहे.  

 

के्षत्रिळाची लोकसंख्या : 

 

आपल्या स्थारनक भागातील सभंाव्य प्रभाव के्षते्र (संख्या ककवा नावानसुार): 

 

• आसपासचा पणरसर ककर्ा शेजारी : 

• शाळा / णशक्षिाची णिकािे : 

• व््र्सा् : 

• सरकार : 
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तमुच्या भागात उपस्स्थत असलेली मंडळी : 

 

• सध््ा अस्ततत्र्ात असलेल््ा मांडळ्ाांची सांख््ा : 

• समाज का व् करिाऱ्ा सांतथाांची सांख््ा : 

• इतर समूह ककर्ा सांभाव्् भागीदार : 

 

आपल्या के्षत्रातील वांरिक रवरवधता (टक्केवारी अनसुार) :  

 

तमुच्या स्थारनक के्षत्रातील गरजा आरण सेवाकायण :  

 

• आपल््ा र्तुवळाच््ा प्ाथणमक (प्िालीबद्ध) गरजा का् आहेत?  

•  त््ा गरजा भागर्ण््ासािी त््ा णिकािी कोिती सेर्ा ककर्ा सांतथा आधीपासून 
अस्ततत्र्ात आहेत? 

 

पढुारीपणाची क्षमता : 

• तुमच््ा मांडळीतील ककर्ा तुमच््ा र्तुवळातील कोिते प्मुि पुढारी, जर काही 
असतील, तर त््ा के्षत्राच््ा गरजा आधीपासून भागर्त आले आहेत?  

• इतर णर्द्यमान नेतृत्र् सांघाशी सांबांध प्तथाणपत करिे तुमच््ा मांडळीला कसे र्ाटेल?  

 

इतर उल्लेिनीय मारहती : 

तमुचे ध्येय/रमिन  
एक लहान णर्धान णलहा जे तुमच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळातील प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि 

मुलाप्ंत पोहोचण््ाची तुमची इच्िा तपष्टटपिे व््तत करते.  
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तमुचे दिणन  
तुम्ही पणरभाणर्षत केलेल््ा तुमच््ा जबाबदारीच््ा के्षत्रासािी मोजण््ा्ोग््, सम् - 

सांरे्दनशील पद्धतीने अपेणक्षत असलेल््ा पणरपूिव दशवनाचे एक लहान णर्धान णलहा .  

रनष्किण 
मांडळी ध््े्ाने पे्णरत असली पाणहजे. आपि ्ा पृथ्र्ीर्र आपल््ा तर्तुःसािी नाही तर 

आपि ज््ा जगात राहतो त््ा जगासािी आहोत. आपि आपल््ा तर्तुःच््ा इच्िाांर्र लक्ष 
कें णित करू न्े - गा्नर्ादन, चाांगली णशकर्ि ककर्ा का व्िम हे चाांगले आहेत पि केर्ळ 
त््ाांचा आनांद घेण््ासािी मांडळीला जाऊ न्े. आपि देर्ाबरोबर णमशनर्र असा्ला पाणहजे, 
सर्ांना णितताकडे आिण््ाची त््ाची इच्िा पूिव करण््ास आपि मदत केली पाणहजे. 
मांडळीला आपल््ा सभोर्तालच््ा हरर्लेल््ाांची जािीर् असिे आणि त््ाांच््ाशी जोडले 
जाण््ाची आर्च्कता आहे, आपली जबाबदारी असलेल््ा र्तुवळात प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि 
मुलासािी सुर्ातेचा एक देहधारी सांदेश जगण््ाचा आपि प््त्न केला पाणहजे.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

२  
देवाच्या लोकांना सक्षम करणे 

देव जगात जे काही करणार आहे, ते तो त्या पढुाऱयांच्या माध्यमातून करणार आहे जे 
त्याच्या लोकांना त्यांची प्राथरमकता म्हणनू कृपादानांत सक्षम करतात.  

 

 

आपल््ाला रिनीतीची गरज आहे. आणि देर्ाने आपल््ाला एक रिनीती णदली आहे : 
त््ाच््ा लोकाांना सेर्ाका्ाचे काम करण््ासािी सक्षम आणि सांघणटत करिे! 

नेतृत्र्ाला दहेुरी पाचारि आहे, पणहले आपल््ा अस्ततत्र्ाशी सांबांणधत आहे (आपि कोि 
आहोत) आणि दसुरे करण््ाशी (आपि कसे का व् करतो). पौलाने इणफस. ४ मध््े 
आपल््ाला हे साांणगतले आहे : 

आणि त््ानेच कोिी पे्णर्षत, कोिी सांदेष्टटे, कोिी सुर्ार्नतक, कोिी पाळक र् णशक्षक 
असे नेमून णदले; ते ह्यासािी की, त््ाांनी पणर्त्र जनाांना सेरे्च््ा का्ाकरता र् णितताच््ा 
शरीराची रचना पूिवतेस नेण््ाकरता णसद्ध करारे्. देर्ाच््ा पुत्रार्रील णर्चर्ासाच््ा र् 
तत्सांबांधी पणरपूिव ज्ञानाच््ा एकत्र्ाप्त, प्ौढ मनुष्ट्पिाप्त, णितताची पूिवता प्ाप्त 
होईल अशा रृ्द्धीच््ा म्ादेप्त आपि सर्व ्ेऊन पोहचू तोप्ंत णदले; ह्यासािी की, 
आपि ह्यापुढे बाळाांसारिे असू न्े, म्हिजे मािसाांच््ा धूतवपिाने, भ्ाांतीच््ा मागास 
नेिाऱ्ा ्ुततीने, प्त््ेक णशकर्िरूपी र्ाऱ्ा ने हेलकार्िारे र् णफरिारे असे होऊ 
न्े. (इणफस. ४:११-१४) 

आपण कोण आहोत हे एकत्र काम करिाऱ्ा पुढाऱ्ाांचे आणधत् आहे. नेतृत्र् सांघ म्हिजे 
नेहमीच एकापेक्षा जातत लोक असले पाणहजे आणि देर्ाने आपल््ाला णदलेली कामणगरी पूिव 
करण््ासािी आपल््ाला एकत्र काम करिाऱ्ा पूिव व््ापक का्ाची आर्च्कता आहे. 
आपि अध््ा् ४ मध््े ्ार्र अणधक तपशीलर्ार चचा करू.  

आपण कशा प्रकारे कायव करतो ्ात दोन गोष्टटींचा समारे्श होतो : पणहली, “पणर्त्र जनाांना 
सेरे्च््ा का्ाकणरता णसद्ध करा्चे आहे,” पौलाने र्र थोडत्ात साांणगतल््ाप्मािे, त््ात 
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लोकाांना त््ाांच््ा कृपादानाांच््ा र्ापरात र्ाढर्ण््ाचा समारे्श आहे (पाहा १ ककरथ. १२) 
अशासािी की ते प्भार्ीपिे सेर्ा करू शकतील; आणि दसुरी म्हिजे, आपि णितताच््ा 
शरीराला णर्चर्ासाच््ा रृ्द्धीच््ा म्ादेप्त र्ाढर्ा्चे आहे जेिेकरून लोक “णशकर्िरूपी 
र्ाऱ्ाने” हेलकार्ले जािार नाही. दसुऱ्ा शब्दाांत साांगा्चे तर, देर्ाच््ा लोकाांना 
शास्त्रर्चनाांत कसे मग्न व्हा्चे आणि देर्ाकडून, त््ाच््ा आत्म््ाद्वारे, त््ाच््ा र्चनातून कसे 
ऐका्चे हे णशकर्ा्चे आहे.  

पुढाऱ्ाांना सेर्ाका व् करण्यासाठी फारसे बोलार्ले जात नाही तर लोकाांच््ा सोबत राहून 
देर्ाने त््ाच््ा शरीराच््ा म्हिजे मांडळीच््ा सदत्ाांमध््े णदलेल््ा कृपादानाांना बाहेर काढण््ास 
मदत करण््ासािी बोलार्ले आहे जेिेकरून ते सेर्ा करू शकतील. कोिीतरी आपल््ाकडे 
्ेते आणि म्हिते, “मला हे ककर्ा ते करण््ाची आर्ड आहे,” आपि त््ाला ककर्ा णतला 
देर्ाचा मोिा उदे्दश पूिव करण््ासािी त््ाांच््ा कृपादानाांचा र्ापर करण््ास मदत करू शकतो.  

 देर्ाच््ा लोकाांना सेर्ा करण््ासािी णसद्ध करण््ाबरोबरच, आपल््ाला णितताच््ा 
शरीराला णर्चर्ासाच््ा रृ्द्धीच््ा म्ादेप्त र्ाढर्ण््ासािी पाचारि केले आहे. िरे तर, 
लोकाांना सेर्ाका्ात पािर्ण््ापूर्ी हे केले पाणहजे जेिेकरून देर्ाचे लोक ्ेशूचे णर्चर्ासू 
अनु्ा्ी म्हिून पणरपतर्तेने का व् करू शकतील. आपि शरीराला म्हिजे मांडळीला 
णशकर्ण््ासािी, सुधारण््ासािी आणि णशतत लार्ण््ासािी णर्चर्ासू असले पाणहजे 
जेिेकरून ते णशकर्िरूपी र्ाऱ्ाने हेलकार्ले जािार नाही. आपि शास्त्रर्चनाांचे सत्् 
णशकर्ले पाणहजे आणि लोकाांना तर्त:हून शास्त्र र्चनात कसे मग्न व्हारे् हे देिील दािरू्न 
णदले पाणहजे जेिेकरून ते देर् त््ाच््ा र्चनाद्वारे बोलत असताना कसे ऐका्चे हे णशकू 
शकतील.  

सर्ोत्तम पुढारीच सेर्ा देतात, ते त््ाांच््ा मागे असलेल््ा लोकाांना त््ाांच््ापुढे जाण््ासािी 
प्ोत्साहन देतात. ते तर्त:च््ा जागी त््ाांच््ापेक्षा लहान ककर्ा कमी पात्र असलेल््ा इतराांना 
जागा देतात असे करून ते तर्त:च््ा जागी अशा पुत्र आणि कन््ा ्ाांना सांधी जे त््ाांच््ापेक्षा 
सेर्ाका्ाला अणधक पुढे घेऊन जाऊ शकतील. देर्ाने नेतृत्र् सांघाला जे असण््ासािी आणि 
करण््ासािी पाचारि केले आहे त््ाची ही पूतवता आहे.  

 

मखु्य पररच्छेद  
 िालील शास्त्रर्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

 

• १ ककरथ. १२:४-६. सांपूिव शरीर, पुढारीपिात समाणर्ष्टट असलेल््ाांसह प्त््ेक सदत् 
जेव्हा परतपरार्लांबीतेत आपली कृपादाने र्ापरते तेव्हा तै्रत्ाचे तर्रूप प्णतकबणबत 
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करते. 

• २ ककरथ. ५:११-२१. देर्ाच््ा सर्व लोकाांचा समेट घडरू्न आिल््ामुळे देर्ाच््ा समेट 
करण््ाच््ा सेर्ाका्ात सणि्पिे सहभागी होण््ासािी आपल््ाला पाचारि 
करण््ात आले आहे. 

 

तमु्ही कोण आहात?  
लोकाांना सक्षम करण््ाची सुरुर्ात त््ाांना हे समजण््ास मदत करून होते की, देर्ाने त््ाांना 

कसे बनर्ले आहे आणि णितताच््ा शरीरात आणि जगात देर्ाला हरे् अगदी त््ाच णिकािी 
त््ाांना िेर्ण््ात आले आहे. ही शोधाची आणि सुधारिूकीची प्णि्ा आहे जी त््ाांच््ा 
आ्ुष्ट्भर णटकेल.  

िालील ततता आपल््ाला लोकाांच््ा रै््स्ततक सेर्ाका्ाची सांरचना णनस्चचत करण््ास 
मदत करू शकतो. त््ाचे चार भाग आहेत : त््ाचे व््स्ततमत्र्, त््ाांची आध््ास्त्मक कृपादाने, 
सेर्ाका्ाचे प्कार ज््ाकडे आपि आकर्नर्षत झालो आहोत असे त््ाांना र्ाटते आणि ज््ा 
सेर्ाका्ात ते सामील झाले आहेत णतची पणरिामकारकता.  

तुमच््ा मांडळीतील लोकाांना हे साधन देण््ापूर्ी, तुमच््ा नेतृत्र् सांघातील प्त््ेक 
सदत्ाला त््ाद्वारे काम करण््ासािी रे्ळ द्या. िालील ततत््ानांतर तुम्हाला पुढील णर्चार 
आढळतील जे तुम्हाला आणि तुमच््ा लोकाांना ्ा चार के्षत्राांपैकी प्त््ेक के्षत्रात अणधक 
शोधण््ात आणि सेर्ाका्ासािी आपले आर्ाहन तपष्टट करण््ास मदत करतील.  

 
व््स्ततमत्र् 

(मी) 
 

आध््ास्त्मक कृपादाने 
(पणर्त्र आत्मा) 

सेर्ाका्व 
(पुत्र) 

 

पणरिामकारकता 
(णपता) 

माझी कौशल््े, 
अनुभर्, क्षमता आणि 

प्णशक्षि 
 

कृपादानाांचे णनरणनराळे 
प्कार आहेत, तरी 
आत्मा एकच आहे; 
(१ ककरथ. १२:४)  

सेर्ा करण््ाचे 
णनरणनराळे प्कार 

आहेत, तरी प्भूएकच 
आहे;  

(१ ककरथ. १२:५) 

आणि का्ाचे 
णनरणनराळे प्कार 

आहेत, तरी सर्ांत सर्व 
का्े करिारा देर् 

एकच आहे. 
(१ ककरथ. १२:६) 
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व्यस्क्तमत्व  

िालील रे्बसाइ्स तुमची व््स्ततमत्त्र् शोधण््ासािी उप्ुतत िरू शकतात :  

• www.humanmetrics.com/cgi-win/jtypes2.asp 

• www.outofservice.com/bigfive 

• www.16 personalities.com/free-personality-test 

 

आध्यास्त्मक कृपादाने  

िालील रे्बसाइ्स तुमची आध््ास्त्मक कृपादाने शोधण््ासािी उप्ुतत िरू शकतात:  

• www.spiritualgiftstest.com/tests 

• www.kodachrome.org/spiritgift 

• gifts.churchgrowth.org/cgi-cg/gifts.cgi?intro=१ 

 

तसेच तुमच््ा आध््ास्त्मक कृपादानाांचे मूल््मापन आणि त््ार्र णर्चार करण््ासािी 
शास्त्रर्चनातील िालील उतारे उप्ुतत आहेत : 

 

१ ककरथ. १२:८-१० 

१ ककरथ. १२:२८ 

इणफस. ४:११ 

रोम. १२:६-८ 

१ ककरथ. ७:७ 

१ पेत्र. ४:११ 

 

सेवाकायण 

देर्ाने कोित््ा सेरे्त तुमचा र्ापर केला आहे (उपदेश करिे, णशकर्ि देिे, सुर्ाता 
साांगिे, णस्त्र्ाांमध््े, मुलाांमध््े, तरुिाांमध््े, पुरुर्षामध््े, गरीबाांबरोबर काम करिे, आरोग््ाची 
सेर्ा, समुपदेशन करिे, पुनर्वसन करिे, प्ाथवना इ.)? ्ा ्ादीमध््े अम्ाद शत्ता आहेत 
कारि देर् तुमची कृपादाने आणि व््स्ततमत्र् ्ाांचे णमश्रि करतो आणि त््ाला कृतीत 
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आितो.  

कोिती सेर्ाका व् सर्ात प्भार्ी ककर्ा ्शतर्ी िरली आहेत? कोित््ा सेर्ाका्ात 
तुम्हाला सर्ात जातत आनांद णमळतो? 

 

पररणामकारकता 

 र्रील सेर्ाका व् प्भार्ी ककर्ा ् शतर्ी कशी झाली आहेत? तुम्ही ज््ा सेर्ाका्ात सामील 
आहात त््ा प्त््ेक सेर्ाका्ाचा सांदभव आणि र्ातार्रिाचे णर्चलेर्षि करा (एक एक करून, 
लहान गट, मोिा जमार्; प्त््ेक सेर्ाका्ासािी रे्गळा असू शकतो).  

त््ा सेरे्तील तुमच््ा भूणमकेचे तर्रूप का् होते? देर्ाने त््ा सेरे्तील तुमचे रे्गळेपि कसे 
घडरू्न आिले? 

 

रनष्किण 
पास्चचमात्् देशाांमध््े आपल््ाला नेहमी असे र्ाटते की, देर्ाने पुढाऱ्ाांना काहीतरी 

करण््ासािी पाचारि केले आहे. हो्, आपि आपल््ा कृपादानाांचा र्ापर केला पाणहजे, पि 
देर्ाने आपल््ाला आपल््ा फा्द्यासािी नव्हे तर त््ाच््ा शरीराच््ा उभारिीसािी कृपादाने 
णदली आहे आहेत - देर्ाच््ा लोकाांना सेर्ाका व् करण््ासािी आणि देर्ाच््ा र्चनाच््ा सत््ात 
र्ाढण््ासािी णसद्ध करण््ासािी. पुढारी ्ा नात््ाने आपि आपल््ा मांडळीतील लोकाांकडे ते 
आपल््ासािी का् करू शकतात हे पाणहले तर आपल््ाला शास्त्र र्चनाांकडे आणि 
नेतृत्र्ासािी देर्ाच््ा असलेल््ा उदे्दशाकडे परत जािे आर्च्क आहे. मांडळीकणरता 
आपल््ाला आपला प्ाि अपवि करण््ासािी, णर्चर्ासात णतची बाांधिी करण््ासािी आणि 
णतला णसद्ध करण््ासािी आणि नांतर देर्ाच््ा लोकाांना सेर्ाका्ाचे काम करण््ाकणरता मुतत 
करण््ासािी आपल््ाला पाचारि केले आहे.  
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३  
पररणामकारकता मोजणे 

 देव जगात जे काही करणार आहे,  
ते तो रिस्ताच्या सवण लोकांच्या म्हणजे मंडळीच्या द्वारे करणार आहे. 

 

 

 

प्त््ेक णर्चर्ासिाऱ्ा व््ततीला त््ाच््ा आजूबाजूच््ा लोकाांना सुर्ाता साांगण््ासािी 
पाचारि केले गेले आहे. पौल देर्ाच््ा लोकाांना आिर्ि करू देतो की, आपि आपल््ा जुन््ा 
जीर्नातून मुतत झालो आहोत, ् ेशूच््ा रतताने रूपाांतणरत झालो आहोत आणि म्हिूनच देर्ाने 
मुळात आदाम आणि हव्रे्सािी अणभपे्त असलेले जीर्न जगण््ास आपि सक्षम आहोत. 

परांतु जर प्त््ेक णर्चर्ासिारी व््तती आपल््ा भागाांत सुर्ाता प्सार करण््ाच््ा का्ात 
प्भार्ी िरत असेल, तर ते आध््ास्त्मकणरत््ा मापक मागांनी र्ाढत असारे्. ्ाचा अथव असा 
की नेतृत्र् सांघ म्हिून आपि आपल््ा लोकाांच््ा र्ाढीचे णनरीक्षि करिे आणि मोजमाप करिे 
आर्च्क आहे जेिेकरून आपि त््ाांना णर्चर्ासात बळकट करण््ासािी आणि त््ाांना 
सेर्ाका्ात णसद्ध करण््ासािी आपि आपले आर्ाहन प्भार्ीपिे पूिव करीत आहोत.  

 शास्त्र र्चनात हे तपष्टट केले आहे की, सर्व णर्चर्ासिाऱ्ा लोकाांना ्ाजकी् सेरे्सािी 
पाचारि गेले आहे आणि ते आध््ास्त्मक पणरपतर्तेत र्ाढतील अशी अपेक्षा आहे, जसे पेत्राने 
सूणचत केले आहे : 

‘प्भू कृपाळू आहे ह्याचा तुम्ही अनुभर् घेतला आहे,’ तर (तारिासािी) तुमची 
आध््ास्त्मक रृ्द्धी व्हार्ी म्हिून नूतन जन्मलेल््ा बालकाांसारिे र्चनरूपी णनऱ्ा 
दधुाची इच्िा धरा. मािसाांनी नाकारलेला तरी देर्ाच््ा दृष्टटीने ‘णनर्डलेला र् मूल््र्ान’ 
असा जो णजर्ांत ‘धोंडा’ त््ाच््ाजर्ळ ्ेत असता, तुम्हीही तर्तुः णजर्ांत धोंड्ासारिे 
आध््ास्त्मक मांणदर असे रचले जात आहात; ह्यासािी की, ्ेश ूणितताच््ा द्वारे देर्ाला 
आर्डिारे आध््ास्त्मक ्ज्ञ अपवि करण््ासािी तुम्ही पणर्त्र ्ाजकगि व्हारे्. कारि 
असा शास्त्रलेि आहे :“पाहा, णनर्डलेली, मूल््र्ान अशी कोनणशला मी सी्ोनेत 
बसर्तो; णतच््ार्र णर्चर्ास िेर्िारा फजीत होिार नाही.” म्हिून तुम्हा णर्चर्ास 
िेर्िाऱ्ाांना ती मूल््र्ान आहे; परांतु जे णर्चर्ास िेर्त नाहीत त््ाांना,“बाांधिाऱ्ाांनी 
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नापसांत केलेला धोंडा तोच कोनणशला झाला,” आणि “िेच लागण््ाचा धोंडा र् 
अडिळण््ाचा िडक असा झाला;” ते र्चन मानत नसल््ामुळे िेचाळतात, त््ासािी 
ते नेमलेही होते. पि तुम्ही तर ‘णनर्डलेला र्ांश, राजकी् ्ाजकगि, पणर्त्र राष्ट्,’ 
देर्ाचे ‘तर्त:चे लोक’ असे आहात; ह्यासािी की, ज््ाने तुम्हाांला अांधकारातून काढून 
आपल््ा अद्भुत प्काशात पाचारि केले ‘त््ाचे गुि तुम्ही प्णसद्ध करारे्त.’ (१ पेत्र. 
२:२-९) 

मग णर्चर्ासिाऱ्ाच््ा र्ाढीचे तपष्टट प्माि का् आहे? प्त््ेक णितती व््ततीने त््ाच््ा 
ककर्ा णतच््ा प्भूबरोबरच््ा चालण््ात का् णर्कणसत केले पाणहजे? व््ापक मांडळी रोपि 
पाच गुि ककर्ा प्ारांणभक मूल्् पाळते :  

 

१. पणर्त्र आत्म््ाच््ा नेतृत्र्ात दररोज देर्ाबरोबर त््ाच््ा र्चनात रे्ळ घालर्िे.  

२. त््ाांच््ा कृपेची साक्ष साांगिे, म्हिजे देर्ाने त््ाांचे तारि करण््ासािी आणि क्षमा 
करण््ासािी आणि त््ाांचा र्ापर करण््ासािी जे केले आहे ते इतराांना साांगिे.  

३. मांडळीच््ा सेर्ाका्ासािी आत्म््ाच््ा कृपादानाांचा - त््ाांच््ा क्षमतेचा - र्ापर आणि 
णर्कास करून त््ाांना सेरे्सािी सणि् केले जाते.  

४. आत्म््ाच््ा फळात र्ाढिे-ईचर्री गुिाांमध््े र्ाढिे, पणरर्र्नतत नातेसांबांध इ.  

५. देर्ाच््ा गौरर्ासािी त््ाांची सर्व मालमत्ता (पैसा, णर्र्ाह, सांपत्ती, रे्ळ); जमा करिारे 
नव्हे तर देिारे व्हारे्.  

 

देर्ाचे लोक पूर्ीसारिे असू शकत नाहीत - ते पणरर्तवन झालेले लोक आहेत! म्हिूनच 
आपि लोकाांच््ा जीर्नात मापक, सतत होत असलेला बदल पाणहला पाणहजे. आपल््ाला 
अशा लोकाांना पाहा्चे आहे जे त््ाच््ा पणर्त्र आत्म््ाद्वारे देर्ाशी दररोज भेटत आहेत. जे 
लोक आपल््ा कृपेची साक्ष देत आहेत त््ाांना आपि कोि आहोत हे कें ितथानी म्हिून 
पाहा्चे आहे - ते अणभ ा्ंते नाहीत, ते डॉतटर नाहीत, ते शेतकरी नाहीत; ते ्ेश ू णितताचे 
अनु्ा्ी आहेत ज््ाांनी फतत त््ा व््र्सा्ाचे कपडे घातले आहेत. आपल््ाला लोकाांना हे 
समजून घ््ा्चे आहे की त््ाांच््ाकडे आध््ास्त्मक कृपादाने आहेत ज््ाांचा देर्ाला र्ापर 
करा्चा आहे. आपल््ाला लोकाांना अशी रै्णशष्ट्े णर्कणसत करताना पाहा्चे आहेत ज््ाांना 
आत्मा जन्म देतो. आणि देर्ाच््ा गौरर्ासािी लोकाांना आपली सांसाधने इतराांर्र मुततपिे 
आणि आनांदाने िचव करताना पाहा्चे आहेत. 

हे पाचही गुि देर्ाशी सांबांध णनमाि करण््ाणर्र्ष्ी आहेत. जेव्हा हे गुि देर्ाच््ा लोकाांमध््े 
रै््स्ततकणरत््ा णर्कणसत केले जातील, तेव्हा ते सामूणहकणरत््ा णितताच््ा शरीराकडे घेऊन 
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जातील - ते त््ाांच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात पोहोचून त््ा जगात देर्ाचे प्णतणनणधत्र् करतील . 
तथाणप, हे लक्षात घेिे महत्त्र्ाचे आहे की ्ा के्षत्रात लोक त््ाांच््ा र्ाढीत कोिे आहेत ्ाची 
आपि इतकी कचता करू न्े परांतु ते र्ाढत आहेत की नाही हे मात्र णनस्चचत केले पाणहजे. ते 
कोित््ा मागात स्तथत आहेत? ते देर्ाच््ा गोष्टटींमध््े पणरपतर् होत आहेत आणि त््ाच््ा 
गौरर्ासािी फळ देत आहेत का? जरी ते बाळाप्मािे पार्ले उचलत असले तरी िीक आहे. हे 
र्ाढते गुि िऱ्ा जीर्नाचा पुरार्ा आहेत. जे लोक िरोिर णमशनर्र आहेत त््ाचा ते पुरारे् 
आहेत.  

मखु्य पररच्छेद 
 िालील शास्त्रर्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

 

• उत्पणत्त १-२. प्त््ेक व््ततीला देर्ाशी नातेसांबांध प्तथाणपत करण््ासािी आणि त््ाचे 
प्णतणनणधत्र् करण््ासािी णनमाि केले गेले आहे.  

• मत्त् ५-७. देर्ाचे राज्् अशी आशा करते की णितताचे अनु्ा्ी जगापेक्षा ईचर्री 
रूपाने रे्गळे लोक असतील.  

• मत्त् २८:१८-२०. णितताच््ा सर्व लोकाांना— त््ाच््ा मांडळीतील प्त््ेक सदत्ाला, 
इतराांना सुर्ाता साांगण््ासािी आणि त््ाांना णशष्ट् करण््ासािी सणि्पिे सहभागी 
होण््ास साांणगतले जाते.  

 

 पाच मलू्यांच्या संबंधात मंडळीचे उपक्रम 
नेतृत्र् सांघ लोकाांना पाच पदरी मूल््ाांना समजून घेण््ासािी आणि रे्गरे्गळ्ा मागांनी 

त््ाांना कृतीत उतरर्ण््ासािी त््ाांची र्ाढ करू शकतो. तुम्ही नेतृत्र् करत असलेल््ा 
मांडळीसािी कोिती गोष्टट का व् करते हे शोधिे महत्त्र्ाचे आहे.  

िालील ततता भरण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा. त््ामुळे तुम्हाला तुमच््ा मांडळीतील 
उपिमाांमुळे तमुचे लोक पाच मूल््ाांमध््े र्ाढर्त आहेत की नाही ्ाचे मूल््ाांकन करण््ास 
मदत होईल आणि पुढारी म्हिून तुमची पणरिामकारकता र्ाढणर्ण््ासािी णर्णर्ध कल्पनाांचा 
णर्चार तुम्ही करू शकता. 
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सेवेसाठी सज्ज होण्याचे पाच मापन 
(१ ते १० गुण द्या) 

तमुच्या मडंळीतील सिव सिेा, सभा आवि उपक्रम िाली सचूीबद्ध किा. मग, तमुच्या लोकामंध्य ेपाच मलू्य े

तयाि किण्यास याची ककती मदत होत ेयाचे मलू्याकंन किण्यासाठी उजिीकडे असलले्या िकान्यात प्रत्यके 

उपक्रमाला १ त े१० गिु द्या.  

उदाहिि:े साप्तावहक सभा (वशकिि,े 

गाि)े; मवहलाचंा सभा; तरुिाचं्या 

सभा; मलुांच ेकायवक्रम; होम ग्रपुस 

देिाशी 

जिळीक 

 

ियैविक 

कृपचेी 

साक्ष 

सामावयक 

किि े

आध्यावत्मक 

कृपादान े

िाढिि े

आत््याच े

फळ 

विकवसत 

किि े

िाज्यासाठी 

जीिनाच े

आवि 

मालमत्तेच े

कािभािीपि 

किि े
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तमुच्या लोकानंा विशरे्त: या पाच मलू्यामंध्य ेिाढविण्यासाठी तु् ही कोित ेउपक्रम सरुू करू शकता 

ककंिा त्याचंी पनुिवचना करू शकता? त्याचंी िाली यादी किा आवि नतंि उजिीकड ेप्रत्यके उपक्रमाला त े

प्रत्यके सिेते ककती प्रभािी ठित ेयािि आधारित १ त े१० गिु द्या. 

उदाहिि:े साप्तावहक सभा (वशकिि,े 

गाि)े; मवहलाचंा सभा; तरुिाचं्या 

सभा; मलुांच ेकायवक्रम; होम ग्रपु्स  

देिाशी 

जिळीक 

 

ियैविक 

कृपचेी 

साक्ष 

सामावयक 

किि े

आध्यावत्मक 

कृपादान े

िाढिि े

आत््याच े

फळ 

विकवसत 

किि े

िाज्यासाठी 

जीिनाच े

आवि 

मालमत्तेच े

कािभािीपि 

किि े
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तीन मागांनी तमु्ही देवाच्या लोकांना वाढव ूिकता 
व््ापक मांडळी रोपि तीन मागव सुचर्ते ज््ात तुम्ही तुमच््ा लोकाांमध््े पाच प्ारांणभक मूल््े 

र्ाढरू् शकता तसेच ्ा जबाबदारीत तुमची पणरिामकारकता णकती आहे ्ाचे मोजमाप करू 
शकता : मूल््मापन, णशकर्ि आणि सरार्. तुमच््ा लोकाांच््ा जीर्नात मूल््े त्ार 
करण््ासािी तुम्ही तुमच््ा मांडळीच््ा उपिमाची पणरिामकारकता मोजण््ासािी ्ाचा र्ापर 
करू शकता.  

मलू्यमापन 

प्थम, आमच््ा सांकेततथळार्र णदलेले अांत््ुणि्ा सरे्क्षि, पाच प्ारांणभक मूल््े आणि 
अांत््ुणि्ा मांडळीची सात रै्णशष्टटे ही तुमच््ा मांडळीच््ा सध््ाच््ा सर््ींर्र प्ारांणभक नजर 
टाकण््ासािी त्ार केले आहे. त््ानांतर तुम्ही तुमच््ा मांडळी मधील देर्ाच््ा लोकाांच््ा 
सांख््ात्मक आणि आध््ास्त्मक र्ाढीबद्दल तुमच््ा उपिमाांचे पणरिाम णकती चाांगल््ा प्कारे 
णमळत आहेत हे पाहण््ासािी रे्ळोरे्ळी (र्ार्नर्षक ककर्ा णद्वर्ार्नर्षक) अांतराने सरे्क्षि करू 
शकता. तुम्ही www.scpglobal.org ्ेथे अांत््ुणि्ा सरे्क्षि शोधू शकता.  

रिकरवणे 

दसुरे म्हिजे, तुम्ही तुमच््ा शरीराला पाच प्ारांणभक मूल््े कशी णशकर्िार आणि प्त््ेक गोष्टट 
शास्त्र र्चनात कोिे उद्भर्ते ्ाची अध््ापन ्ोजना आणि रे्ळापत्रक त्ार करू शकता. 

सराव  

शेर्टी, देर्ाच््ा लोकाांच््ा जीर्नात पाच मूल््े र्ाढणर्ण््ासािी आणि तुमच््ा मांडळीच््ा 
जबाबदारीच््ा र्तुवळात पोहोचण््ाची इच्िा णनमाि करण््ासािी तुमच््ा नेतृत्र् सांघात 
व््ार्हाणरक हेतुपुरतसरता णनमाि करण््ास मदत करण््ासािी तुम्ही णशष्ट्त्र्ाची रूपरेिा 
(पुढील चार पाने पहा) र्ापरू शकता. साधन प्भार्ी होण््ासािी, तथाणप, एक पुढारी म्हिून 
तुम्ही तर्त: ्ाचे लागूकरि केले पाणहजे. तुम्ही ते तुमच््ा जीर्नाला लागू केल््ानांतर, इतराांना 
एका-एका व््ततीला , लहान गटाला, ् ा समान व््ार्हाणरक अपेक्षा णनमाि करण््ासािी मदत 
करू शकता. णन्णमतपिे रूपरेिेचे पनुरार्लोकन केल््ाने जबाबदारी आणि प्ोत्साहनात र्ाढ 
होण््ास मदत होईल.  

आम्ही तुम्हाला मांडळी णशष्ट्त्र् रूपरेिा लागू करण््ासािी िालील प्णि्ा सुचर्तो : 

 

१. तर्त:च््ा जीर्नात, लग्नात आणि कुटुांबाांमध््े ्ा मूल््ाांचा सरार् सुरू करा. 
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२. तुमच््ा मुख्् नेतृत्र् सांघाला रूपरेिा समजारू्न साांगा. 

३. तुमच््ा मांडळीमधील प्त््ेक मुख्् पुढाऱ्ाने रुपरेिेद्वारा िो्ा गटातील पुढाऱ्ाांना 
घेण््ास सुरुर्ात केली पाणहजे. 

४. त््ानांतर िो्ा गटाचे पुढारी त््ाांच््ा गटातील लोकाांना प्णशक्षि देण््ाची जबाबदारी 
घेऊ शकतात.  
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रिष्यत्वाची रूपरेिा (पथ नकािा) 

रिष्यत्वाची रूपरेिा . . . 

. . . रिष्यांसाठी आहे.  

 

जे लोक कृपेने, केर्ळ णर्चर्ासाद्वारे, केर्ळ णिततामध््ेच नीणतमान िरले आहेत त््ाांना 
आत्मपरीक्षि करता ्ारे् म्हिून हे साधन त्ार केले आहे.  

 

. . . देवाची कृती जी आपल्या आधी घडते त्यारवियी हे आहे  

पौलाने णफणलप्पै ्ेथील णर्चर्ासिाऱ्ा लोकाांना आज्ञा णदली, “भीत र् कापत आपले 
तारि साधून घ््ा.” ् ा णर्धानानांतर तो असे णनदेश देऊ शकतो ् ाचे कारि असे आहे : “कारि 
इच्िा करिे र् कृती करिे हे तुमच््ा िा्ी आपल््ा सत्सांकल्पासािी साधून देिारा तो देर् 
आहे” (णफणलप्पै. २:१२-१३).  

   
देवाचा िोध 

 
देर्ाने आपला तर्त:शी समेट घडरू्न आिला त््ा अनुर्षांगाने, देर्ाचे णर्ततृत ज्ञान आणि समज 
प्ाप्त करिे म्हिजे एक सर्ात मोिा िणजना शोधिे हो्. 

 

तुम्ही का् करण््ाचा णर्चार करीत आहात आणि तुम्ही ते केव्हा कराल ्ाबद्दल तपष्टट रहा. 

िास्त्र वचनाचे वाचन 

देर्ाची र्ािी त््ाच््ा र्चनाद्वारे तुम्ही कशी ऐकाल?  

िास्त्र वचनांचे पाठांतर  
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देर्ाचे र्चन तुम्ही कसे पाि कराल?  

 

प्राथणना  

तुम्ही णन्णमतपिे देर्ाशी सांर्ाद कसा कराल?  

 

अभ्यास  

 का् अशी काही इतर सांसाधने आहेत का जी तुम्ही देर्ाचा शोध करण््ासािी र्ापरू 
शकता ? 

  
आध्यास्त्मक कृपादाने 

 

देर्ाने आपल््ाला अणद्वती्पिे कोि बनर्ले आहे ्ाचा शोध घेिे आणि त््ाच््ा उदे्दशाांना 
शरि जािे.  

 

तुमची आध््ास्त्मक कृपादाने का् आहेत?  

 

मांडळीची सेर्ा करण््ासािी तुम्ही त््ाांचा र्ापर कसा कराल?  

 

समुदा्ाची सेर्ा करण््ासािी तुम्ही त््ाांचा र्ापर कसा कराल? 

   
परवत्र आत्म्याचे िळ 

 

 मांडळीच््ा जीर्नात असलेली पणर्त्र आत्म््ाची का व्क्षम उपस्तथणत जी देर्ाचे चणरत्र दशवर्ते 
आणि त््ाच््ा लोकाांना अणर्चर्ासिाऱ्ा जगापासून रे्गळे करते. 
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िाली प्चनाांची उत्तरे देण््ापूर्ी गलती. ५:२२-२५ आणि २ पेत्र. १:३-९ र्ाचा. 

 

िालील नातेसांबांधाांमध््े देर्ाच््ा चाणरत्र््ाची र्ाढ आणि पुरारे् तुम्हाला कोिे पाहण््ाची गरज 
आहे? कुटुांब (जोडीदार, मुले, भार्ांडे, पालक) 

 

कामार्रील /शाळेतील णमत्र, शेजारी 

 

 ्ा लोकाांशी सांघर्षव करण््ाचे मूळ कारि का् आहे असे तुम्हाला र्ाटते?  

 

्ा पणरस्तथतीला तुम्ही कसा प्णतसाद देण््ाची गरज आहे?  

   
जीवनाचे कारभारीपण 

 

देर्ाचा गौरर् प्णतकबणबत करण््ासािी त््ाने आपल््ार्र सोपर्लेल््ा प्त््ेक गोष्टटीचा 
णर्चर्ासूपिे र्ापर करिे.  

 

देर्ाने तुमच््ा हाती का् सोपर्ले आहे (उत्पन्न, घर, गाडी, कपडे, रे्ळ) जे तुम्ही दसुऱ्ाशी 
सामाण्क करू शकता? 

 

देऊन टाकण्यासाठी 

 

का्? 

 

कसे ? 
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सामारयक करण्यासाठी 

 

का्? 

 

कसे ? 

 

जबाबदारीचे वतुणळ आरण कृपेची साक्ष 

 

सुर्ातेच््ा पणरपूिवतेला कर्टाळिे आणि त््ाद्वारे रूपाांतणरत होिे जेिेकरून आपि ती 
जगण््ाची इच्िा करू शकू.  

्ा र्तुवळातील त््ा लोकाांना ओळिा जे अद्याप ्ेशूचे अनु्ा्ी नाहीत आणि ज््ाांना तुम्ही 
णशष्ट् होण््ासािी मदत करू शकता :  

 

कुटुांब :     णमत्र : 

 

सहकारी/र्गवणमत्र :   शेजारी : 

 

दररोज प्राथणना करा 

तुम्ही ज््ा लोकाांना सूचीबद्ध केले आहे त््ाांच््ासािी दररोज प्ाथवना कशी कराल?  

 

साप्तारहक व्यस्त रहा  

तुम्ही दर आिर्ड्ाला तुमच््ा र्तुवळातील णकमान एका व््ततीला कसे व््तत िेरू् शकता? 

 

प्रत्येक मरहन्याला सामारयक करा 

तुम्ही सुर्ाता साांगण््ाची सांधी सातत््ाने शोधत असताना, दर मणहन््ाला तुमच््ा र्तुवळातील 
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लोकाांशी तुम्ही कोित््ा णर्णशष्टट मागाने सामाण्क करू शकता?  

  
रववाह आरण कुटंुब 

 

देर्ाने तुम्हाला नेतृत्र् करण््ासािी णदलेले पणहले णशष्ट् म्हिजे तुमच््ा कुटुांबातील सदत्.  

्ा नातेसांबांधाांना प्ाधान्् देण््ासािी आणि त््ाांचे आस्त्मक जीर्न णर्कणसत करण््ासािी तुम्ही 
कोिते उपिम राबर्त आहात?  

 

तमुचा रववाह  

का्? केव्हा? 

 

तमुची मलु े 

का्? केव्हा? 

 

तमुचे आईवडील 

का्? केव्हा? 

 

तमुची भावंडं 

का्? केव्हा? 

रनष्किण 
 पुढारीपि करिारे ्ा नात््ाने आपले काम देर्ाच््ा लोकाांना णर्चर्ासात र्ाढणर्िे आहे 

जेिेकरून ते देर्ाशी नातेसांबांध तथाणपत करिे आणि त््ाचे प्णतणनणधत्र् करिे ्ा के्षत्राांमध््े 
णन्णमत, प्ात््णक्षक, मापक र्ाढ ते दािरू् शकतील. तुमचे का व् कसे चालू आहे? 

 तुमच््ा लोकाांना देर्ाच््ा र्चनाने आणि देर्ाच््ा आत्म््ाने भरर्ले जात असल््ाचा 
मापक, प्ात््णक्षक पुरार्ा तुमच््ाकडे आहे का? ते त््ाांच््ा कृपेच््ा साक्षीद्वारे देर् र्ापरू इस्च्ित 
असलेले मागव शोधत आहेत का ? देर् त््ाांना ज््ा णिकािी राहू देतो त््ा सर्व णिकािी ते त््ाांच््ा 
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आध््ास्त्मक कृपादानाांचा र्ापर करत आहेत का? आत्म््ाच््ा फळामुळे ते इतर लोकाांना ज््ा 
प्कारे प्णतसाद देतात त््ाप्कारे त््ाांचे रूपाांतर केले जात आहे का? 

आणि त््ाांना सतत ् ाची अणधक जािीर् आहे का की, रे्ळ ही सार्वकाणलकतेणर्र्ष्ी आहे, 
आपि ्ा पृथ्र्ीर्र केर्ळ परदेशी आहोत, देर्ाने सर्व काही णनमाि केले आहे आणि हे सर्व 
त््ाचे आहे आणि म्हिून ते ्ा पृथ्र्ीर्र त््ाचे प्णतणनधी आहेत आणि ते हात लार्तात त््ा 
प्त््ेक गोष्टटीचे कारभारी आहेत? आपला चर्ास, आपला रे्ळ, आपला णर्र्ाह, आपले कुटुांब, 
आपला पैसा, आपल््ा गाड्ा, आपल््ा दचुाकी-देर्ाने आपल््ा हातात जे काही िेर्ले आहे 
ते देर्ाच््ा उदे्दशासािी िचव करण््ाचे साधन बनले पाणहजे. देर्ाला आपल््ा िुल््ा हातात 
पोहोचा्चे आहे आणि ्ा गोष्टटी लोकाांर्र आणि त््ाांच््ा गरजाांर्र िचव करा्च््ा आहेत 
आणि जेव्हा तो हे करू शकतो तेव्हा त््ातून हे सूणचत होते की, आपली मालमत्ता त््ाची आहे, 
आपली िरी बँक पृथ्र्ीर्र नाही तर तर्गात आहे. आपि आपल््ा आशीर्ादाांचा सािा होऊ 
शकत नाही, कारि आपि त््ासािी पात्र नाही. आपि नम्रपिे हात उघडे िेर्ा्ला णशकले 
पाणहजे.  

नर्ीन करार ्ा गोष्टटींबद्दल तपष्टट आहे. ्ा गुिाांची उपस्तथणत ककर्ा अनुपस्तथणत हे दशवर्ते 
की देर्ाचे लोक णमशनरी जीर्न जगत आहेत ककर्ा नाही.  
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४  
परस्परावलंबी नेततृ्व वाढरवणे 

 देव जगात जे काही करणार आहे, ते तो त्या पढुाऱयांच्या माध्यमातून करणार आहे जे 
त्याच्या लोकांना त्यांची प्राथरमकता म्हणनू कृपादानांत सक्षम करतात.  

 

 

 

जेव्हा एिादी मांडळी देर्ाबरोबर मोणहमेर्र असते तेव्हा केर्ळ देर्ाच््ा सेरे्च््ा का्ासािी 
देर्ाच््ा लोकाांना ध््े्ाच््ा णदशेने नेिे आणि त््ाांना सक्षम बनणर्िे हेच लक्ष्् समोर िेर्लेले 
नसते तर त््ा मांडळीकडे एक पुढारीपि करिारा सांघ असतो ज््ाांचे सदत् एकमेकाांर्र 
अर्लांबून राहून काम करतात.  

आपल््ाला पणर्त्र शास्त्रात परतपरार्लांबनाचा एक नमुना पाहा्ला णमळतो. देर्, सर्वप्थम, 
तै्रत् म्हिून का व् करतो, देर्पिातील प्त््ेक सदत् णनर्नर्र्ादपिे एकणत्रतपिे इतराांसोबत 
एक होऊन का व् करतो : “आपल््ा प्णतरूपाचा र् आपल््ाशी सदृश असा मनुष्ट् आपि 
करू” (उत्पत्ती १:२६; तसेच पाहा १ पेत्र. १:२). देर् जे काही णनमाि करतो ते त््ाच््ा 
तर्भार्ासारिेच आहे, म्हिून जग देिील एकमेकाांर्र अर्लांबून आहे – प्काश, 
ऑस्तसजन, तापमान इत््ादी एकणत्रतपिे जीर्न णटकरू्न िेर्ण््ासािी का व् करतात. णर्र्ाह 
देिील हे प्णतकबणबत करतो, कारि देर् म्हितो, “मनुष्ट् एकटा असार्ा हे बरे नाही; तर 
त््ाच््ासािी अनुरूप साहाय््क मी करीन” (उत्पत्ती २:१८) आणि अशी आज्ञा णदली की त््ा 
दोघाांचे एक भार्णनक, शारीणरक, आध््ास्त्मकणरत््ा गूढ णमलन व्हारे्. अगदी मानर्ी शरीर, 
त््ाचे सर्व अर््र् एकमेकार्र अर्लांबून असतात कारि प्त््ेक भाग एकत्र का व् करतो. 

त््ामुळे पे्णर्षत जेव्हा पदासािी र्ाद घालत होते, तेव्हा ्ेशू सर्ांना एकत्र करून म्हितो, 

पि ्ेशूने त््ाांना बोलारू्न म्हटले, “परराष्ट्ी्ाांर्र त््ाांचे अणधपती प्भुत्र् चालर्तात 
र् मोिे लोकही अणधकार करतात, हे तुम्हाांला िाऊक आहे. तसे तुमच््ामध््े नसारे्; 
तर जो कोिी तुमच््ामध््े श्रेष्टि होऊ पाहतो तो तुमचा सेर्क होईल, आणि जो कोिी 
तुमच््ामध््े पणहला होऊ पाहतो तो तुमचा दास होईल. ह्याप्मािे मनुष्ट्ाचा पुत्र सेर्ा 
करून घेण््ास नाही, तर सेर्ा करण््ास र् पुष्टकळाांच््ा िांडिीसािी आपला प्ाि 
अपवि करण््ास आला आहे” (मत्त्. २०:२५-२८).  
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 मांडळीमधील नेतृत्र् इतर कोित््ाही प्कारच््ा सांघटनेपेक्षा, अगदी इस्राएल राष्ट्ापेक्षा 
रे्गळ्ा पद्धतीने केले जाते.  

 ्ेशूने मांडळीला इणफस. ४ मध््े (पे्णर्षत, सांदेष्टटे, सुर्ार्नतक, पाळक र् णशक्षक) ही पाच 
का्े णदली ती ह्यासािी की, त््ाांनी पणर्त्र जनाांना सेरे्सािी णसद्ध करारे् तसेच ज््ा पुढाऱ्ाांच््ा 
िा्ी ही कृपादाने आहेत त््ाांनी मांडळीला त््ाच््ा सभोर्तालच््ा जगात सुर्ाता घेऊन 
जाण््ासािी एकणत्रतपिे काम करारे्. देर्ाने मांडळीला ज््ाप्कारे णनमाि केले आहे, एक शरीर 
म्हिून परतपरार्लांबनाच््ा ् ा दैर्ी प्णतकबबाची मागिी करते. एक पुढारीपि दसुऱ्ा एकापेक्षा 
र्र ककर्ा िाली आहे असे नाही. हो्, काही का्े अणधक धोरिात्मक आहेत ककर्ा त््ाचे 
व््ापक के्षत्र आहे, परांतु कोितेही का व् दसुऱ्ापेक्षा महत्त्र्ाचे नसते. त््ाऐर्जी, प्त््ेक पुढारी 
जेव्हा तर्त:चा अहांकार सोडून देतो तेव्हा ते एक होतात, ज््ासािी आपि तर्तुःचे सतत 
सुधारात्मक मूल््ाांकन करिे आर्च्क आहे. 

पणरिामी एकता देर्ाच््ा लोकाांना सक्षम करण््ाची आणि एकत्र आिण््ाची क्षमता 
णनमाि करते कारि इणफस ४ ची पाच का्े शरीरात का व् करण््ास सुरर्ात करतात. कारि 
पुढारीपि परतपरार्लांबीपिे एकत्र सहका व् करते.  

पे्णर्षताबरोबर मांडळी नेहमीच णर्तताराच््ा स्तथतीत असते, आपल््ा ध््े्ाांना तपशव करते, 
तो णजथे कोिे मांडळीला नेतो णतथे ती ्ेशूचे रूप धारि करते.  

सांदेष्टटा मांडळीला सुधारात्मक स्तथतीत िेर्तो, आपल््ा सभोर्तालच््ा जगाने आांधळे केले 
असल््ाने, सैतानाच््ा सततच््ा लबाडीमुळे दडपले जात असल््ामुळे देर्ाच््ा लोकाांना 
रे्ळोरे्ळी सुधारिे आर्च्क आहे.  

सुर्ार्नतक देर्ाच््ा लोकाांना आिर्ि करून देतो की, त््ाांच््ातील प्त््ेक नातेसांबांध ही 
त््ाांच््ासािी तर्त:च््ा कृपेची साक्षी सामाण्क करण््ाची सांधी आहे, त््ाांचा कृपेशी झालेला 
सामना इतराांपेक्षा रे्गळा आहे. प्त््ेक साक्ष रे्गळी असते कारि देर् प्त््ेक व््ततीच््ा ब्रशने 
कृपेचे सांपूिव णचत्र रांगर्तो. 

पाळक देर्ाच््ा लोकाांच््ा रे्दनाांमध््े द्ा दािरू्न आणि धीराने त््ाांचे पालनपोर्षि करून 
णितताच््ा शरीराची काळजी घेतात आणि णशक्षक सत््ाच््ा पा्ार्र मांडळीला रचतात.  

ही पाच का्े सांदभानुसार रे्गळ्ा प्कारे एकत्र णमसळतात, परांतु कोित््ाही मांडळीमधील 
नेतृत्र्ाचे तर्रूप नेहमीच णतहेरी असले पाणहजे : ते बहुर्चनी ककर्ा एकापेक्षा जातत असले 
पाणहजे; ते रै्णर्ध््पूिव असले पाणहजे, णर्णर्ध प्कारच््ा पुढाऱ्ाांनी एकत्र का व् केले पाणहजे; 
आणि त््ाांनी परतपरार्लांबी असले पाणहजे, सर्व पुढाऱ्ाांनी अपणरिाम्् पणरिामासािी एकत्र 
आले पाणहजे : सेर्ाका्ासािी णितताच््ा मांडळीची बाांधिी करिे. 
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मखु्य पररच्छेद  
 िालील शास्त्रर्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

• १ ककरथ. १२:४-७ परतपरार्लांबन हे देर्पिाच््ा तर्रूपाचे प्णतकबब आहे.  

• इणफस.४:११-१६ णिततामध््े पणरपतर्ता आिण््ासािी णितताच््ा शरीराची 
सुसज्जता आणि सेर्ा करण््ाच््ा उदे्दशाने देर्ाने मांडळीला णदलेले पुढारीपि 
अनेकर्चनी आहे. लोकाांना णिततात पणरपतर् करण््ासािी का व्क्षमतेमध््े रै्णर्ध््पूिव 
आणि सेर्ा करण््ाच््ा उदे्दशाने एकमेकाांना सहका व् करिारे आहे.  

 

एकमेकांवर अवलंबनू राहणे समजनू घेतले पारहजे 
  

्ा धड्ासािी प्त््ेक सहभागीने अग्रस्थानी एकटा : पाळक िरोिर पखवत्र शास्त्रानुसार 
आहे का याखवषयी आपली खवचारसरणी? हे ड्र्ाइट स्तमथचे पुततक र्ाचले पाणहजे. हे र्ाचन 
घेण््ासािी सत्र पुढाऱ्ाने सहभागी असलेल््ा लोकाांसोबत काम केले पाणहजे आणि एकणत्रत 
्ेऊन त््ार्र चचा करण््ासािी एक ्ोजना त्ार केली पाणहजे. अग्रस्थानी एकटा या 
पुस्तकातील प्त््ेक अध््ा्ातील प्चनाांची नोंद ्ा पुततकाच््ा शेर्टी पणरणशष्टट ब मध््े आहे.  

 

एकमेकांवर अवलंबनू राहण्याची काये ओळिणे 
 

१ ली पा्री : तुमच््ा नेतृत्र् का व्सांघाची का्े आणि कृपादाने ओळििे 

िालील ततत््ात डाव््ा ततांभात तुमच््ा नेतृत्र् का व् सांघामधील प्त््ेक पुढाऱ्ाची ्ादी 
करा. प्त््ेक नार्ाच््ा पुढे, इणफस. ४:११ मधील एक ककर्ा जाततीत जातत दोन का व् णनर्डा, 
जे त््ा पुढाऱ्ाच््ा रै््स्ततक पाचारिाचे सर्ोत्तम प्णतणनणधत्र् करते. (इणफस. ४:११ ची का्े 
ही पदर्ी ककर्ा भूणमका नाहीत तर प्त््ेक पुढारी करत असलेले का व् आहे.) 
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पढुािी  प्रवेर्त 

(आपल्याला 

पढेु नते 

िाहतात) 

संदेष्ट े

(आपल्याला 

शदु्ध 

ठेितात) 

सुिार्तवक 

(आपल्याला 

सागंत 

िाहतात) 

पाळक 

(आपली 

काळजी 

घते 

िाहतात) 

वशक्षक 

(आपल्याला 

सत्यात मळुािल े

ठेितात) 
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्ा दसुऱ्ा ततत््ात, डाव््ा बाजूच््ा ततांभात तुमच््ा सांघातील प्त््ेक पुढाऱ्ाांची ्ादी 
करा. प्त््ेक नार्ाच््ा बाजूला, पुढाऱ्ाांकडे असलेल््ा नेतृत्र्ाची कृपादाने ओळिा.  

 

पढुािी  प्रशासन 

(तपशीलाचंे 

व्यिस्थापन) 

व्यिस्थापन 

(लोकांच े

व्यिस्थापन) 

सघंटना 

(सिंचनचे े

व्यिस्थापन) 

नतेतृ्ि किि े

(भविष्याच े

व्यिस्थापन) 
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२ री पा्री : तुमच््ा नेतृत्र् सांघाच््ा णर्णर्ध का्ांशी जुळिारे उपिम ओळििे िालील 
ततत््ात तुमच््ा सांघातील प्त््ेक पुढाऱ्ाची ्ादी डाव््ा ततांभात करा. मग “पाच मूल््ाांच््ा 
सांबांधात मांडळीचे उपिम” नार्ाच््ा अध््ा् ३ मधील णर्भागात परत जा आणि प्त््ेक 
पुढाऱ्ाची त््ाच््ा का्ाशी ककर्ा का्ांशी सांबांणधत असलेल््ा उपिमाशी जोड लार्ा.  

 

पढुािी  देिाच्या लोकानंा ससुज्ज केल ेजात आह ेककंिा नाही याचे पाच 

मोजमाप 

(१ त े१० अकं द्या ) 

उपक्रम  

 

 

 

देिाशी 

त्याच्या 

द्वािे 

जिळीक 

वनमावि 

किि े

पवित्र 

आत््याचे 

फळ 

विकवसत 

किि े

कृपचेी 

व्यविगत 

साक्ष 

सागंि े

आध्यावत्मक 

कृपादानामंध्य े

िाढि े

जीिनाच े

आवि 

संसाधनाचंे 

िाज्यासाठी 

कािभािीपि 

किि े
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परस्परावलंबन लाग ूकरणे 

तुमच््ा जीर्नाचे आणि सेरे्चे ध््े् णर्धान णलहून काढल््ास तुम्ही कोि आहात आणि 
णितताच््ा शरीरात पुढारी म्हिून कोिते का व् करण््ासािी देर्ाने तुम्हाला पाचारि केले आहे 
्ार्र लक्ष कें णित करण््ास मदत होईल. तुमच््ा नेतृत्र् सांघाच््ा प्त््ेक सदत्ाने तर्त:चे 
रै््स्ततक ध््े् णर्धान त्ार करण््ासािी िालील प्चनाांची उत्तरे णदली पाणहजेत.  

 

तमुच्या जीवनासाठी ध्येय रवधान रलहा 

तुमच््ा जीर्नाचा उदे्दश का् आहे? तुम्ही का अस्ततत्र्ात आहात? तुमच््ा जीर्नातील 
अपणरिाम्् पणरिाम का् आहेत? तुम्ही पासष्टट र्र्षांचे असताना तुमचे आ्ुष्ट् कसे णदसारे् 
अशी तुमची इच्िा आहे?  

 

तमुची मलू्ये 

 देर्ाने तुमच््ा जीर्नात कोिती मूल््े णर्कणसत करार्ीत अशी तुमची सर्ात जातत इच्िा 
आहे? 

 

तमुची ध्येये 

 मागील दोन प्चनाांमध््े तुम्ही सूचीबद्ध केलेल््ा इच्िा पूिव केल््ा जात आहेत ्ाची िात्री 
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करण््ासािी तुम्ही पुढील दहा र्र्षांत कोित््ा गोष्टटी मोजू शकता?  

 

वैयस्क्तक मलू्यांकन 

िालील के्षत्राांमध््े तुमच््ा म्ादा लक्षात घ््ा आणि नांतर र्ाततर्र्ादी ध््े्े णनस्चचत करा.  

 

शारीणरक—आपल््ा शरीराच््ा म्ादा आणि इष्टटतम रे्ळापत्रक (झोप, आहार, व््ा्ाम): 

 

भार्णनक—इतर लोकाांशी तुमचा सांर्ाद:  

 

आध््ास्त्मक—मौन, एकाांत, शाांतता आणि इतर णशतत जी तुम्हाला सर्ात फा्देशीर र्ाटते :  

 

बौणद्धक—तुम्ही तुमच््ा जीर्नाची ज्ञानात्मक आणि शैक्षणिक बाजू कशी र्ाढर्ता :  

 

रनष्किण 
कोित््ाही शरीरातील प्भार्ी नेतृत्र्ाचे मोजमाप हे ते देर्ाच््ा लोकाांना देर्ाशी नातेसांबांध 

प्तथाणपत करण््ासािी आणि जगात त््ाचे प्णतणनणधत्र् करण््ासािी णकती सक्षम करत आहेत 
्ार्रून णनस्चचत केले जाते. हे शत्तो अणधकारी आणि दास नमून््ाप्मािे केले जाऊ शकत 
नाही. ककबहुना, त््ा सांपूिव सांकल्पनेबद्दल ्ेशू म्हितो, “तुमच््ात असे होिार नाही.”  

मांडळी ही जगात ्ेशूची प्णतमा आहे आणि ्ेशू म्हितो की, जर आपल््ाला त््ाच््ा 
शरीरातील पुढारीपिात राहा्चे असेल, जर आपल््ाला अणधकार हर्ा असेल, तर आपि 
इतराांच््ा जीर्नाच््ा बदल््ात आपले प्ाि देत त््ाप्मािे सेर्क होिे आर्च्क आहे. 
णमशनरी होिे म्हिजे आत्मत््ाग करिे, आपला अहांकार बाजूला िेर्िे आणि नेतृत्र् सांघ 
म्हिून एकत्र काम करिे जेिेकरून आपि देर्ाच््ा लोकाांना त््ाच््ाशी नातेसांबांध प्तथाणपत 
करण््ासािी आणि त््ाचे प्णतणनणधत्र् करण््ासािी सक्षम करू शकेल.  
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५ 
पाचवणपणे स्थारपत होणे  

देव जगात जे काही करणार आहे, ते तो रिस्ताच्या सवण लोकांच्या द्वारे करणार आहे, ते तो 
प्रामखु्याने रवकें रित रचनेद्वारे करणार आहे.  

 

 

देर्ाने उत्पणत्त १-३ मध््े जगात मोणहमेर्र असण््ासािी तर्तुःला र्चनबद्ध केले होते. जेव्हा 
आदाम आणि हव्रे्ने पाप केले आणि देर्ाशी असलेल््ा त््ाांच््ा नात््ाची रचना आणि त््ाचे 
प्णतणनणधत्र् नाकारले तेव्हा देर्ाने एक मशीहा ्ेईल आणि आदाम आणि हव्र्ा ्ाांच््ा 
अप्शाची कोंडी सोडरे्ल असे अणभर्चन णदले (पहा उत्पत्ती ३:१५).  

देर्ाच््ा कृतीची ्ोजना इणतहासाच््ा पलीकडे जाऊन आदामापासून नोहा, मोशे, अब्राहम, 
दाणर्द आणि सांदेष्ट्ाांप्ंत णर्िली गेली आणि ्ेशू णितत, शेर्टचा आदाम ्ाच््ात त््ाची 
पूतवता झाली. ्ेशूने त््ाचे जीर्न, मृत््ू आणि पुनरुत्थान ्ाद्वारे देर्ाची रचना पुन्हा प्तथाणपत 
केली आणि मग प्त््ेक सर्व राष्ट्े, र्ांश, लोक र् णनरणनराळ्ा भार्षा बोलिारे ह्याांच््ा पासून 
णनमाि झालेल््ा मांडळीला पुनतथाणपत करण््ाची सेर्ा सादर केली. आता मांडळीने जगातील 
प्त््ेकासािी देर्ाचे प्णतणनधी व्हा्चे आहे.  

त््ामुळे पे्णर्षत १३ मध््े अांत््ुणि्ा ्ेथील मांडळीमधील नेतृत्र्ाच््ा णर्णर्धतेणर्र्ष्ी ककर्ा 
त््ाांना देर्ाने णदलेल््ा आजे्ञणर्र्ष्ी र्ाचा्ला णमळते ्ात नर्ल ते का् :  

अांत््ुणि्ाच््ा मांडळीत बिवबा, णशमोन णनग्र, लूत् कुरेनेकर, जो बाळपिापासून 
माांडणलक हेरोद राजाबरोबर र्ाढला होता तो मनाएन र् शौल हे सांदेष्टटे र् णशक्षक होते. 
ते प्भूची सेर्ा र् उपास करत असता पणर्त्र आत्मा म्हिाला की, “बिवबा र् शौल ह्याांना 
ज््ा का्ासािी मी बोलार्ले आहे त््ासािी त््ाांना माझ््ाकरता रे्गळे करून िेर्ा.” 
तेव्हा त््ाांनी उपास र् प्ाथवना करून आणि त््ाांच््ार्र हात िेरू्न त््ाांची रर्ानगी केली. 
ह्याप्मािे पणर्त्र आत्म््ाच््ा द्वारे त््ाांची रर्ानगी झाल््ार्र ते सलुकी्ात ्ेऊन 
तारर्ातून कुप्ास गेले (पे्णर्षताांची कृत््े १३:१-४).  

 अांत््ुणि्ा मांडळीमध््े सर्व प्कारच््ा लोकाांचे तारि होत होते आणि तथाणनक पातळीर्र 
णशष्ट् होत असल््ाने देर् त््ा नेतृत्र् सांघाला साांगतो, “हे अांत््ुणि्ाबद्दल नाही. हे सांपूिव 



 46 

जगाबद्दल आहे!”  

देर्ाच््ा लोकाांनी आपल््ा मांडळीच््ा पलीकडे जाऊन आपल््ा आसपासच््ा प्देशात, 
शहराांत, राज््ाांमध््े, राष्ट्ाांमध््े आणि जगात तर्तुःला तथाणपत करा्चे आहे. देर्ाच््ा 
णमशनशी / ध््े्ाशी जोडलेली मांडळी णमशनरी रृ्त्तीची मांडळी आहे, ती सतत तर्त:च््ा 
कभतींच््ा पलीकडे बघत असते. देर्ाच््ा ज्ञानाने आजूबाजूची सर्व णिकािे भरण््ासािी 
धोरिात्मक मागाने आपल््ा लोकाांची आणि मालमत्ता तरे्च्िेने सामाण्क करण््ाच््ा 
त्ारीची मानणसकता त््ाांनी बाळगली आहे.  

मांडळीचे जबाबदारीचे पणहले र्तुवळ हे णतचा तथाणनक पणरसर आहे. त््ात णकती भाग 
असला पाणहजे —काही ब्लॉतस? बरेच ब्लॉतस? उांच इमारती? सांपूिव शहर? आत्मा 
आपल््ाला हे दािरू्न देईल. मग त््ा र्तुवळातील प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि मूल सुर्ाता पाहील 
आणि ऐकेल आणि त््ाांना ्ेशूला आपला रै््स्ततक तारिहार म्हिून तर्ीकारण््ाची सांधी 
णमळेल हे सुणनस्चचत करण््ासािी आपि आपल््ाकडे असलेल््ा सांसाधनासह शत् ते सर्व 
केले पाणहजे.  

दसुरे र्तुवळ मोिे आहे, कदाणचत णजल्हा ककर्ा मोिे प्ादेणशक के्षत्र. पि ्ेथे एक चार्ी आहे 
: आपल््ा तर्त: च््ा मांडळीचा हेतू त््ा सर्व लोकाांना आपल््ा मांडळीत आििे नाही! 
आपल््ाला लोकाांसािी सुर्ातेची सुलभता णनमाि करा्ची असल््ाने आपि त््ा दरूच््ा 
भागात नर्ीन मांडळी सांतथा त्ार केल््ा पाणहजेत जेिेकरून ती मांडळी त््ा भागातील सर्व 
लोकाांच््ा जर्ळ असेल.  

पुढचे र्तुवळ कदाणचत आपले राज्् असेल ककर्ा आपले राष्ट्ही असेल, णजथे आपि पुन्हा, 
शुभर्तवमानाची नर्ीन अणभव््तती त्ार होण््ास मदत करण््ासािी पैसे िचव करतो आणि 
त््ार्र भर देतो. ्ाचा अथव ्ोजनाकरून इमारती बाांधिे नाही तर अशा णिकािी लोकाांना 
िेर्िे आहे जे णितताचा सांदेश भौगोणलकदृष्ट्ा लोकाांना सुलभ करण््ासािी सुर्ातेचे तर्रूप 
आणि घोर्षिा दोन्हीचा तर्ीकार करतील.  

मग आपि जगातील इतर राष्ट्ाांकडे जातो, ज््ाला आपि दरूदशी म्हितो (आपि 
्ाणर्र्ष्ी ७ व््ा अध््ा्ात सणर्ततर चचा करू).  

जर आपि देर्ाबरोबर णमशनर्र आहोत, तर आपि तर्त: च््ा मांडळीचा णर्ततार 
करण््ाचा णर्चार करिार नाही तर ज््ा णिकािी सुर्ाता पोहचली नाही त््ा णिकािी जाऊन 
बाहेर णर्ततार करण््ाचा णर्चार करू. देर्ाबरोबर णमशनर्र असण््ाचे तर्रूप म्हिजेच 
णर्ततार करिे आहे, ्ेशू णितताची उपस्तथणत त््ा प्त््ेक णिकािी घेऊन जािे णजथे लोकाांच््ा 
एका िो्ा गटाला देर्ाची ओळि होईल जेिेकरून देर्ाच््ा लोकाांनी धारि केलेले सुर्ातेचे 
तर्रूप त््ाांच््ा आजूबाजूच््ा लोकाांना तपष्टट णदसेल. 
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मखु्य पररच्छेद 
 िालील शास्त्र र्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

• पे्णर्षताांची कृत््े १:८. मांडळी सुर्ातेद्वारे प्त््ेक भौगोणलक भागाला व््ापून टाकिारी  

 गुिक सांतथा असार्ी अशी ्ेशूची इच्िा होती.  

 

बहुगुणी होण्यासाठी रचना 
 तुमच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात (लोकसांख््ा, आसपासचा प्देश, णपन कोड, प्देश, प्मुि 

लोकसांख््ा असलेला भाग इत््ादी) सांतृस्प्त / व््ाप्ती कशी णदसेल हे िाली पणरभाणर्षत करा. 

 

तुमचे ्रुशलेम : 

 

तुमचे ्हूदी्ा : 

 

तुमचे शोमरोन : 

 

जग : 

 

 ्ा प्त््ेक के्षत्राप्ंत पोहोचण््ासािी आर्च्क असलेली रचना (सांघटना) आणि तुमच््ा 
सांरचनेचे णर्णर्ध भाग (लहान गट, मांडळ्ा, शािा मांडळी इ.) एकमेकाांशी कसे सबांध 
जोडतील हे रेिाटा ककर्ा त््ाचे र्िवन करा.  

 

प्त््ेक भौगोणलक पातळीर्र आर्च्क असलेल््ा नेतृत्र्ाचे र्िवन करा. कोित््ा णर्णशष्टट 
कृपादानाांची (अध््ा् २ मध््े पणर्त्र शास्त्रातील कृपादानाांची ्ादी पहा) आणि का्ाची (पाहा 
इणफस. ४:११) आर्च्कता भासेल ते पहा.  

लक्षात घ््ा की, शोमरोनचा तुमचा नेतृत्र् सांघ तुमच््ा ्रुशलेम आणि ्हूदी्ा ्ा 
नमुन््ाचा गुिाकार असेल, पि त््ासािी तुमच््ाकडे एक पणरभाणर्षत नेतृत्र् जबाबदार असिे 
आर्च्क आहे. ते नेतृत्र् कसे णदसेल? तुमच््ा क्षमतेनुसार, ्ा सांघाची सांघटना, कृपादाने 
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आणि जबाबदारी पणरभाणर्षत करा. 

तसेच, जगात पोहोचण््ासािी तुमचा सांघ तुमच््ा पणहल््ा तीन र्तुवळाच््ा नमुन््ापासून 
त्ार झालेला असेल – तथाणनक नेतृत्र्ाच््ा का्ाला मान््ता देईल. पुन्हा, ् ा के्षत्रात तुम्हाला 
नेतृत्र् करण््ासािी आर्च्क असलेले पुढारीपि आणि ते तथाणनक पातळीर्र तुमच््ा 
का्ाशी कसे सांबांणधत असतील ्ाची व््ाख््ा करा.  

 

तुमचे ्रुशलेम : 

 

तुमचे ्हूदी्ा : 

 

तुमचे शोमरोन : 

 

जग : 
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भावी नेततृ्व रवकास 

 तुम्ही र्र िरर्लेल््ा नेतृत्र्ाच््ा प्काराच््ा आधारे तुम्हाला तुमच््ा जबाबदारीच््ा प्त््ेक 
ततराप्ंत पोहोचिे आर्च्क आहे, प्त््ेक ततरार्रील पुढाऱ्ाांना का् माणहत असले पाणहजे 
आणि त््ाांनी का् केले पाणहजे तसेच तुम्ही त््ाांना कसे प्णशक्षि द्याल हे पणरभाणर्षत करिे 
आर्च्क आहे.  

 

जबाबदािीच्या 

ितुवळाची पातळी 

पढुाऱयानंा काय मावहत 

असाि े

पढुाऱयानंा काय किता 

आल ेपावहज े

आपि प्रवशक्षि कस े

देऊ 

तुमचे ्रुशलेम  

 

 

 

  

तुमचे ्हूदी्ा  

 

 

 

  

तुमचे शोमरोन  

 

 

 

  

जग  
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व्याप्तीसाठी तीन आरण पाच विांच्या योजना  

र्रील गुिाकाराच््ा रचनेच््ा आधारे, तुम्ही पुढील काळात प्ाथवनापूर्वक का् अपेक्षा 
करीत आहात तीन र्रे्ष (गट, मांडळी, प्त््ेक ततरार्रील पुढारी, धोरिात्मक भागीदारी)?  

 

तुमचे ्रुशलेम : 

 

तुमचे ्हूदी्ा : 

 

तुमचे शोमरोन: 

 

जग: 

 

 

 पढुील पाच विांत तमु्ही प्राथणनापवूणक काय अपेक्षा करत आहात?  

 

 

तुमचे ्रुशलेम : 

 

तुमचे ्हूदी्ा : 

 

तुमचे शोमरोन : 

 

जग : 
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व्याप्तीसाठी एक विाची योजना  
तुमच््ा तीन आणि पाच र्र्षांच््ा ्ोजनाांप्ंत पोहोचण््ासािी, ्ार्र्षी तुम्ही कोिती ध््े्े 

साध्् करिे आर्च्क आहे? 

 

त््ा उणद्दष्टटाांशी कोित््ा कृती जोडल््ा पाणहजेत? 

 

त््ा कृतीसािी कोिते लोक जबाबदार असतील?  

 

रनष्किण 
मांडळीने आपल््ा तथाणनक समुदा्ात आणि त््ापलीकडे आपल््ा लोकाांचा आणि 

सांसाधनाचा णर्ततार करून समाजाच््ा णर्कृतपिात आणि द:ुिात सुर्ाता णर्िली पाणहजे. ही 
णनर्ड करिारी मांडळी प्ामुख््ाने मालमत्ता, इमारती, पाळक, का व्िम आणि कमवचारी 
्ाांच््ार्र लक्ष कें णित केलेल््ा मांडळीपेक्षा पुढे जाऊन बहुगुिीत होण््ास अणधक त्ार असते, 
ज््ाचा पणरिाम प्भू ्ेशू णितताच््ा णमशनरी समुदा्ाांत नव्हे तर धार्नमक सांतथाांच््ा 
व््र्तथापनात होतो. णमशनर्र असण््ाचे तर्रूप म्हिजे लोकाांना र्ाढर्िे, बहुगुिीत करिे 
आणि लोकाांप्ंत पोहोचिे जेिेकरून देर्ाच््ा लोकाांद्वारे सुर्ातेचा अर्तार प्त््ेक तथाणनक 
समुदा्ासािी तपष्टट होईल. ही सुर्ाताप्साराची व््ापकता आहे आणि जेव्हा आपि सभोर्ती 
तथाणपत होतो तेव्हाच हे घडते. 
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६ 
इतर मंडळयांिी संबंध जोडणे  

देव जगात जे काही करणार आहे, ते तो रिस्ताच्या सवण लोकांद्वारे आपल्या िहरांतील 
आरण जगात एक मंडळी म्हणनू करणार आहे. 

 

 

 

 

प्त््ेक शहरात अनेक मांडळ्ा अस्ततत्र्ात असल््ा तरी इतर काही भागात िरोिरच 
एकच मांडळी आहे. सुर्ातेसह एक णिकाि सांपृतत करण््ासािी / व््ापण््ासािी, सर्व मांडळ्ा 
एका महान दशवनात एकीकृत असिे आर्च्क आहेत. 

पे्णर्षत १३ मध््े शौल आणि बिवबा ् ाांना अांत््ुणि्ा ् ेथील मांडळीमधून पािणर्ण््ात आले. 
हे लोक मांडळीसािी फार मोलाचे होते, पि त््ाांना घट्ट धरून िेर्ण््ापेक्षा त््ा पुढाऱ्ाांनी त््ाांची 
काही सांसाधने घेऊन त््ाांची मोठ्या शरीरात गुांतर्िूक केली. देर्ाला मोठ्या शरीरात जे 
करा्चे होते ते त््ाांच््ा एका मांडळीत त््ाला जे करा्चे होते त््ापेक्षा मोिे होते आणि हे 
ओळिून ते ्ा दोघाांना व््ापक सेरे्सािी बाहेर पािर्ण््ासािी त्ार होते.  

आपि एिाद्या णिकािी सुर्ाताप्सार कसा करू इस्च्ितो ्ाचा णर्चार करताना आपि 
मनात केर्ळ एक अणभव््तती बाळगण््ापेक्षा – शेर्ट मोिा असेल - असे णचत्र बाळगून 
सुरुर्ात केली पाणहजे. ्ासािी इतर मांडळ्ाांशी सांबांध जोडिे आर्च्क आहे. 

आमच््ा एका पाळकाने न््ू्ॉकव च््ा र्रच््ा राज््ात मांडळी सुरू केली तेव्हा त््ाने 
आपल््ा सांपूिव शहरासािी दशवन बाळगून सुरुर्ात केली, हे दशवन पूिव करिे त््ाच््ा िो्ा 
मांडळीसािी फार मोिी गोष्टट होती. म्हिून ्ा पाळकाने त््ाच््ा समाजातील इतर मांडळ्ाांच््ा  
पाळकाांशी सांलग्न होण््ाचा णनधार केला. अनेकजि णनराश झाले होते, कारि केर्ळ ३ टतके 
लोकाांची णर्चर्ासिारे लोक म्हिून नोंदिी करण््ात आलेली होती आणि ्ा भागातील सर्व 
हरर्लेल््ा लोकाांप्ंत पोहोचण््ासािी जर्ळजर्ळ पुरेशी मांडळी अस्ततत्र्ात नव्हती. ्ा 
व््ततीने पाळकाला दोन प्चन णर्चारले : “देर् ्ा शहरात का् करत आहे असे तुम्हाला 
र्ाटते?” आणि “आम्ही तुमच््ासािी प्ाथवना कशी करू शकतो आणि तुमची सेर्ा कशी करू 
शकतो?”  
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बहुतेकाांना असे र्ाटले की देर् त््ाांच््ा के्षत्रात फारसे का व् करत नव्हता. दसुऱ्ा प्चनाने 
ते चणकत झाले, कारि तथाणनक मांडळीने िरोिर एकत्र काम केले नाही ककर्ा त््ाांचे मन 
ककर्ा उदे्दश समान नव्हता आणि त््ाांना ्ाची कचता र्ाटली असार्ी की हा नर्ोणदत त््ाांच््ा 
लोकाांमध््े ककर्ा सांसाधनाांमध््े लुडबूड करेल. परांतु जेव्हा मांडळी रोपि मोठ्या प्मािात एका 
मांडळीसािी शहरात एकत्र सुर्ाता प्सार करण््ासािी एक दशवन पुढे माांडले, तेव्हा त््ाांच््ा 
भागात सुर्ाता प्साराबद्दल गांभीर असलेल््ा इतर मांडळ्ाांनी भागीदारी केली.  

 ्ा नर्ीन मांडळीने त््ाच््ाकडे असलेली काही सांसाधने घेतली आणि अांत््ुणि्ा 
मांडळीप्मािे त््ाांना पुन्हा त््ाांच््ा समुदा्ाच््ा मोठ्या मोणहमेत पेरले. आणि मोठ्या शरीराने 
प्णतसाद देण््ास सुरर्ात केली. 

अांत््ुणि्ा मांडळीप्मािे इतर मांडळीशी सांबांध जोडिे म्हिजे भागीदारी करा्ची म्हिून 
करिे ककर्ा तर्त: बद्दल चाांगले र्ाटिे ककर्ा णर्णशष्टट उदे्दश पुढे करिे नाही; हे सुर्ाता 
पृथ्र्ीच््ा शेर्टाप्ंत नेण््ाबद्दल आहे. मांडळीने व््ार्हाणरक बाबींची काळजी घेतली पाणहजे 
बेघर, भूक ककर्ा इतर सामाणजक गरजा, परांतु ते काम नेहमीच आपल््ा णिकािी हरर्लेल््ा 
लोकाांचे णनमूवलन व्हारे् ्ा उदे्दशाने झाले पाणहजे.  

आपली भागीदारी आपल््ा शहराांमधील, राज््ाांतील, राष्ट्ाांतील ककर्ा जगभरातील इतर 
मांडळीशी असो अथर्ा नसो, आपि ्ेशू णितताच््ा सुर्ातेभोर्ती कें ितथानी असलेल््ा 
नातेसांबांधाांचा पािपुरार्ा केला पाणहजे, ज््ाचे ध््े् त््ा भागातील प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि 
मुलाला सुर्ाता उपलब्ध करून देिे आहे. मग आपि आपली सांसाधने सुर्ातेचा प्सार, ्ेशू 
णितताचा गौरर् आणि आपल््ा णिकािाचे णहत होण््ासािी गुांतरू् शकतो. ्ामुळे देर्ाला 
एिाद्या णिकािी का् करा्चे आहे ्ाची एक मोिी अणभव््तती णनमाि होते.  

मखु्य पररच्छेद 
 िालील शास्त्र र्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

 

• उत्पणत्त १२:१-९. देर्ाच््ा लोकाांचे एक पणरभाणर्षत णचन्ह म्हिजे राष्ट्ाांसािी आशीर्ाणदत 
होण््ाची त््ाांची जबाबदारी . 

• पे्णर्षताांची कृत््े ११. अांत््ुणि्ा मांडळी म्हिजे त््ा मांडळ्ा ज््ा लोकाांना सुसज्ज 
करतात, सांसाधने र्ापरतात, त््ाांच््ा भौगोणलक भागात पोहोचतात आणि इतर 
मांडळीशी भागीदारी करतात.  

• णफणलप्पै. १:३-५. नर्ीन करारातील मांडळी णितताच््ा मोठ्या शरीरासोबत केलेल््ा 
शुभर्तवमान भागीदारीला महत्त्र् देते.  
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आपल्या प्रदेिात व्यापक मंडळी रोपण चाल ूकरण्यासाठी 

पायऱया  
 

व््ापक मांडळी रोपि हे केर्ळ मांडळी रोपिाची बाांणधलकी नसून त््ाहून अणधक आहे; 
भौगोणलक के्षत्रात देर् जे काही करिार आहे, ते तो णितताच््ा सांपूिव शरीराद्वारे - मोठ्या 
भौगोणलक प्देशातील सर्व देर्ाच््ा लोकाांद्वारे करिार आहे, ्ा र्ाततर्ार्र आधाणरत ही एक 
दरूगामी अणभमुिता आहे. हे मांडळीचे सार आहे जे सुर्ातेसह त््ाांची णिकािे व््ापण््ासािी  
एकत्र काम करतात. 

 तुमच््ा णिकािी अशा प्कारे सुर्ातेद्वारे पोहोचण््ासािी तुमची मांडळी कोिती पार्ले 
उचलू शकते जेिेकरून तुम्ही िरोिर असे म्हिू शकता की तुमच््ा के्षत्रातील प्त््ेक 
पुरुर्षाला, स्त्रीला आणि मुलाला देर्ाशी समेट करण््ाची सुर्ाता ऐकण््ाची, समजून घेण््ाची 
आणि प्णतसाद देण््ाची र्ारांर्ार सांधी णमळाली आहे? सुर्ातेसह तुमच््ा णिकािी 
पोहोचण््ाच््ा समान ध््े्ासािी इतर मांडळ्ाांशी सांबांध णनमाि करण््ासािी िाली सात 
पा्ऱ्ा आहेत. 

 

I. योजना करा 

संशोधन करून अंतभूवत गोष्टटी जाणून घ्या. जेव्हा आपल््ाला एिाद्या णिकािी असलेल््ा 
मांडळीचे णचत्र समजेल, तेव्हा नर्ीन मांडळी कुिे रोपि करिे आर्च्क आहे हे आपल््ाला 
कळेल. आपल््ा देशातील प्त््ेकजि तथाणनक मांडळीमध््े प्रे्श करू शकेल हे सुणनस्चचत 
करिे आपले अांणतम ध््े् आहे. प्रे्श असिे म्हिजे मांडळीला चालत जाता ्ेिे, बसने, 
कारने इत््ादीने जाता ्ेिे. परांतु उपलब्धता प्दान करिे म्हिजे अशी मांडळी असिे जी त््ा 
णिकािी असलेल््ा अणनर्ासी भार्षा बोलिाऱ्ा ककर्ा उपासनेची अणभव््तती णभन्न 
असलेल््ा लोकाांच््ा गटाांशी सांबांणधत असेल.  

 जेव्हा आपि एिाद्या णिकािच््ा लोकाांना समजतो, तेव्हा आपि सुर्ातेचा सांदेश त््ा 
के्षत्रातील प्त््ेकाला र्ारांर्ार आणि अथवपूिवपिे उपलब्ध होईल अशी सुर्ाता धोरिे त्ार करू 
शकतो. णभन्न सामाणजक-तार्नकक गट, रै्र्ाणहक स्तथती, र््, आर्नथक पातळी इत््ादी अशा 
प्कारच््ा गोष्टटी आहेत ज््ा आपल््ाला लोकाांना समजून घेण््ास आणि ्ेशू णिततातील 
देर्ाचा सांदेश समजून घेण््ास आपि त््ाांना णकती मदत करू शकतो हे पाहण््ास सक्षम 
करतात.  
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तुमचा दृष्टटीकोन खनश्र्शचत करा. तुम्ही तुम्हाला तुमच््ा सांशोधनातून आणि तुमच््ा 
कभतीर्रील तुमच््ा के्षत्राच््ा नकाशाद्वारे णमळालेल््ा माणहतीर्र णर्चार करता तेव्हा तुमच््ा 
जबाबदारीच््ा र्तुवळाकडे पोहचण््ाचा उत्तम मागव का् आहे हे िरर्ा. 

तसेच, तुम्ही प्ादेणशक कें िे कोिे तथाणपत करू शकता हे िरर्ा ज््ातून दशवन, प्णशक्षि 
आणि सांघटन समथवन अशा प्कारे णदले जाऊ शकते ज््ामुळे मोठ्या प्देशातील प्त््ेक 
मांडळीमध््े प्रे्श करण््ास मदत होते.  

 

II. पररकल्पना / दिणन  

कल्पक योजना तयार करा. तुमच््ा प्देशासािी असलेल््ा व््ापक मांडळी रोपि च््ा 
दशवनाणर्र्ष्ी त््ा प्देशातील प्त््ेक मांडळीशी सांर्ाद साधण््ासािी एक उपिम घेण््ासािी 
एक तारीि िरर्ा. तसेच, मोठ्या प्देशातील मांडळीच््ा इतर पुढाऱ्ाांना एक-एक करून 
भेटण््ाची एक  प्णि्ा त्ार करा. मग ्ा पुढाऱ्ाांना व््ापक मांडळी रोपिच््ा तीन भाग 
समजारू्न साांगा : दशवन, मांडळी, नेतृत्र् (णर्णशष्टट व््ापक मांडळी रोपि अध््ापनाच््ा लहान 
आरृ्त्त््ा; हे पणरणशष्टट क मध््े आढळतात).  

III. ओळिा 

प्णशक्षिासािी त्ार असलेल््ाांना ओळिा. तुमच््ा के्षत्रातील कोिते पुढारी प्रवास: 
व्यापक मंडळी रोपणाचा अभ््ास करण््ासािी त्ार आहेत हे शोधा. मग त््ाांना नूतनीकरण 
हे पुततक र्ाचा्ला साांगा, आणि जे असे करण््ास सहमत आहेत त््ाांचा पािपुरार्ा करा.  

 

IV. प्ररिरक्षत करा 

पखहल्या उत्सुक गटाला प्रखशक्षण घ्या. कमीतकमी एक प्ादेणशक कें ि तथाणपत करा जेथे 
प्र्ास प्णशक्षि अभ््ासिम सुरुर्ातीच््ा काही इच्िुक मांडळीपासून सुरू होऊ शकेल.  

एक प्णशक्षि का व्िम त्ार करा जो शेर्टी प्त््ेक मांडळीमध््े जाईल. तुमचा दृष्टटीकोन 
लक्षात घेऊन, तुम्ही मोठ्या प्देशासािी ओळिलेल््ा प्त््ेक प्ादेणशक कें िाांना 
हाताळण््ासािी प्णशक्षकाांना प्णशक्षि द्या. त््ा प्देशातील इच्िुक मांडळीसह प्त््ेक कें िात 
व््ापक मांडळी रोपि प्णि्ा सुरू करा. 
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V. रिकवनू तयार करा  

तुम्ही अवलंबून राहू शकता असा अखतखरक्त गट शोधा. तुमच््ा प्देशातील अणतणरतत 
सांभाव्् भागीदार ककर्ा तुमच््ा प्देशातील तुमच््ाशी जोडले गेलेले णमत्र ओळिा जे 
आधीपासून का व् करत आहेत- मांडळ्ा ज््ा सुरुर्ातीला, पॅरा-मांडळी सेरे्त सामील होण््ास 
त्ार नव्हत््ा इत््ादी. तुमच््ा सामाण्क प्देशातील ककर्ा त््ाांच््ा णर्णशष्टट मांडळीच््ा 
जोडलेल््ा दशवनासािी मदत करण््ास त्ार असलेल््ा भागीदाराांचा शोध घ््ा.  

त्यांना १-५ पायऱ्या तयार करण्यास मदत करा. त््ाांच््ा ओळिीच््ा लोकाांमध््े एक ते 
पाच पा्ऱ्ा त्ार करण््ास मदत करण््ासािी त््ाांना र्ारांर्ार आणि णन्णमतपिे भेटा. 
त््ाच््ा तर्त: सािी प्रवास प्णि्ा करण््ाचे आणि सुलभ करण््ाचे प्णशक्षि द्या. 

 

VI. पाकठबा द्या 

साहाय्यक साखहत्य खवतरीत करा. तुमच््ा मोठ्या प्देशातील मांडळ्ाांसािी इतर कोिते 
प्चारक, णशष्ट्त्र् आणि नेतृत्र् प्णशक्षि साणहत्् उप्ुतत िरेल हे िरर्ा आणि ते त््ा सर्ांना 
उपलब्ध करून देण््ाचे काम करा. 

अधूनमधून उत्सव साजरे करा. काही प्ादेणशक आणि अणधक प्ादेणशक उत्सर् का व्िम 
सादर करा जे तुम्ही लोकाांना णमशनरी रृ्त्तीचे जीर्न कृतीत उतरर्ताना आणि मांडळी जशी 
असा्ला पाणहजे तशाप्कारे णतला पाहण््ास मदत करण््ासािी प्ा्ोणजत करू शकता.  

 तुमच््ा मुख्् सांघासह णकमान माणसक प्णि्ेचे पुनरार्लोकन करा. तुमच््ा प्देशव््ापी 
नेतृत्र् सांघाची णन्णमतपिे बाांधिी करिे आणि प्गतीचे मूल््ाांकन करण््ासािी एकत्र करा, 
आर्च्कतेनुसार समा्ोजन करा आणि त््ात भर घाला.  

 

VII. बाहेर पाठवा  

इतर प्रदेशांना मदत पाठवण्याचा खवचार करा. तुमच््ा राष्ट्ातील इतर णिकािे शोधा णजथे 
तुम्ही इतर प्देशाांना त््ाांच््ा तर्त: च््ा के्षत्रात इतर मांडळीबरोबर भागीदारी त्ार करण््ासािी 
त््ाांना प्ोत्साणहत आणि मदत करण््ासािी तुमच््ा नेतृत्र्ाचा एक मुख्् भाग पािरू् शकता. 

इतर राष्ट्ाांसािी ज््ाांना पाचारि करण््ात आले आहे आणि जे सर्ात प्भार्ी आहेत अशा 
लोकाांना ओळिा, त््ाांना प्णशक्षि द्या आणि बाहेर पािर्ा. ्ा सर्ांच््ा दरम््ान, तुम्हाला असे 
काही लोक सापडतील जे दशवन पाहण््ास, प्णशक्षि देण््ास आणि सुणर्धा प्दान करण््ात 
िूप प्भार्ी आहेत. त््ा राष्ट्ाांमधील मांडळीला त््ाांच््ा णिकािी भागीदारी त्ार करण््ासािी 
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मदत व्हार्ी म्हिून त््ाांना इतर राष्ट्ाांमध््े पािणर्ण््ासािी पार्ले उचला.  

 

पढुाऱयांना ओळिण े
 

व््ापक मांडळी रोपि म्हिजे आपल््ा प्देशाांसािी देर्ाचे हृद् धारि करू शकिारे पुढारी 
शोधिे आणि त््ाांना त््ाांच््ा तर्त: च््ा णिकािी व््ापक मांडळी रोपि तत्रे् पार पाडण््ाचे 
प्णशक्षि देिे! आपि अशा पुढाऱ्ाांचा शोध घेत आहोत जे आपल््ा द्वारे समर्नथत तत्र्ाांना 
आणि मूल््ाांना अांतभूवत करतात आणि आम्ही तर्ीकारलेल््ा तत्त्र्ाांना प्णतकबणबत करिारी 
शरीराची सेर्ा पार पाडतात.  

प्मुि पुढाऱ्ाांना ओळिण््ासािी, व््ापक मांडळी रोपि च््ा तत्र्ाांनुसार पुढाऱ्ाांच््ा 
ग्रहि क्षमतेचे मूल््ाांकन करण््ासािी आणि त््ा पुढाऱ्ाचा सहभाग असलेल््ा सेर्ाका्ाच््ा 
प्णतमानाचे मूल््ाांकन करण््ासािी िालील प्चन र्ापरा. 

ही गहन प्चन ऐकण््ाची आणि णर्चारिारी प्णि्ा आहे जी आपल््ाला िालील 
पैलूांबद्दल पुढाऱ्ाचे सांपूिव मूल््ाांकन देईल. 

पढुाऱयांचे मलू्यांकन 

१. पुढाऱ्ाांला दशवन आहे का? पुढाऱ्ाांची इच्िा का् आहे (पहा मत्त् १८:१२-१४;      १ 
तीमथ््. २:३-६; २ पेत्र. ३:९)? प्त््ेक पुरुर्षाचा, स्त्रीचा आणि मुलाचा देर्ाशी समेट 
घडरू्न आििे ्ा ध््े्ाशी हे सुसांगत आहे का? 

२. देर्ाचे ध््े् पूिव करण््ासािी आर्च्क असलेली पणर्त्र शास्त्रातील तत्रे् हा पुढारी 
तर्तुःच््ा शब्दाांत कशी तपष्टट करतो (पहा मत्त्. २८:१८-२०; २ कणरथ ५:१८)? 

३. सर्वप्थम आणि सर्ात महत्र्ाचे म्हिजे पुढारी पणर्त्र शास्त्राशी जोडलेला आहे का? 
त््ाच््ा जीर्नात ज्ञान आणि लागूकरि ्ा दोन्हींमध््े त््ा बांधनाचे काही पुरारे् आहेत 
का?  

४. तो एकल पुढारी आहे का, की त््ाच््ा आजूबाजूला इतर आहेत? त््ाला समजते का 
की त््ाचे कृपादान सर्ात महत्र्ाचे नाही आणि देर्ाचे ध््े् पूिव करण््ासािी त््ाला 
इतराांची गरज आहे? 

५.  मांडळी आणि जगात इतराांर्र पुढाऱ्ाांचा प्भार् का् आहे? त््ाची प्णतष्टिा का् 
आहे?  
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६. पुढाऱ्ाच््ा िा्ी णशकर्ण््ाची आणि लर्णचकतेची भार्ना आहे का? तो इतराांकडून 
णशकू शकतो का? त््ाला अणधक णशकण््ाची आणि र्ाढण््ाची इच्िा आहे का? 

 

पढुाऱयाच्या सेवाकायाचे मलू्यांकन 

 

१. त््ा पुढाऱ्ाच््ा सेर्ाका्ाचे कोिते पैलू अांत््ुणि्ा मांडळीच््ा सात रै्णशष्ट्ाांशी 
सर्ात सुसांगत आहेत : उदे्दश पे्णरत होिे, देर्ाच््ा लोकाांची मूल््े मोजिे, देर्ाच््ा 
लोकाांना सक्षम करिे, पाचर्वपिे तथाणपत करिे, परतपर अर्लांबून असलेल््ा 
पुढाऱ्ाांची बहुणर्धता असिे, इतर मांडळीशी भागीदारी करिे आणि दरूदशी होिे 
(जागणतक ततरार्र हेतुपुरतसर असिे)? 

२. त््ा पुढाऱ्ाचे सेर्ाका व् सुर्ातेसािी आणि मांडळी रोपिासािी त्ार आहे का? ते 
अांतगवत कें णित आहे की बाह्यगवत? मांडळीचे तथान णतच््ा आर्नथक बाबतीत तपष्टट आहे 
का? 

३. पुढाऱ्ाचे आतील आणि बाहेरील सेर्ाका व् णकती टतके पुढाऱ्ाकडून केले जात आहे 
(सर्व देर्ाच््ा लोकाांच््ा तुलनेत)? 

४. ्ा पुढाऱ्ाचे सेर्ा का्ाच््ा कोित््ा परांपरा आणि प्था व््ापक मांडळी रोपि णर्रूद्ध 
का व् करू शकतात? देर् सुरुर्ातीपासूनच एका मोणहमेर्र आहे आणि त््ाने आपल््ा 
शास्त्रर्चनात ते णमशन तपष्टट केले आहे. त््ा कारिाततर्, ज््ा व््ततींना देर्ाच््ा 
ध््े्ाशी सुसांगत त््ाांच््ा जीर्नाची दशवन णमळाले आहे त््ाांना शोधिे हे आपले काम 
आहे. हे पुढारी आपल््ा भौगोणलक के्षत्रासािी देर्ाचे हृद् धारि करण््ास सर्ात 
ग्रहिशील आणि सक्षम आहेत, कारि ते सांघटनात्मक का व्सूची अनुसरि करत 
नाहीत तर देर्ाने त््ाच््ा मांडळीसािी आिलेल््ा ्ोजनेचे अनुसरि करीत आहेत.  

रनष्किण 
अांत््ुणि्ा प्कारच््ा मांडळीमध््े केर्ळ त््ाांच््ा सेर्ाका्ाच््ा एका भागाच््ा 

अणभव््ततीपेक्षा एक भौगोणलक णचत्र पूिव असते. जेव्हा आपि आपल््ा के्षत्राांमध््े सुर्ाता 
साांगण््ास णनघतो तेव्हा आपि सांपिूव प्देश लक्षात घेऊन प्ारांभ केला पाणहजे. आपि र्ापरत 
असलेली प्त््ेक रिनीती आपल््ा शहराांमधील सांपूिव लोकसांख््ेप्ंत पोहोचण््ाची असली 
पाणहजे, केर्ळ त््ा शहराांमध््े मांडळी रोपि कशी करा्ची ्ाणर्र्ष्ी नाही. आपल््ा के्षत्रातील 
प्त््ेकाकडे शुभर्तवमान घेऊन जाण््ाची सुरुर्ात इतर मांडळ्ाांचा णर्चार करून होते.  

अांत््ुणि्ाच््ा मांडळीने एक मोिे णचत्र समजून घेतले ते हे की, देर् त््ाांच््ा सांपूिव प्देशात 
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जे करू इस्च्ित आहे ते तो त््ाांच््ा मांडळीत जे करू इस्च्ित आहे त््ापेक्षा अणधक मोिे आहे. 
अशा प्कारे ते त््ाांच््ा लोकाांना आणि सांसाधनाांचा त््ाांच््ा आसपासच््ा भौगोणलक के्षत्राांमध््े 
उप्ोग करून घेण््ासािी आणि इतर मांडळीच््ा सहका्ाने काम करण््ास त्ार आहेत. 

 आपि आपली सर्ात मोिी सांपणत्त, लोक आहेत त््ाांना घेऊ ् ा आणि त््ाांची पेरिी मोठ्या 
के्षत्रात, जगात करू्ा, जेिेकरून सांपूिव मांडळीला शुभर्तवमानाच््ा णर्तताराचा फा्दा होऊ 
शकेल. देर्ाने आपल््ार्र सोपर्लेली सांपणत्त घेऊन देर्ाच््ा गौरर्ासािी, आपल््ा 
णिकािाांच््ा णहतासािी आपल््ा भागाांना सुर्ातेने व््ापण््ासािी आणि सुर्ातेला सर्व जगात 
नेण््ाचे का व् पूिव करण््ासािी आपल््ा शहराांमध््े, प्देशाांमध््े, राज््ाांमध््े, राष्ट्ाांमध््े आणि 
सांपूिव जगात मांडळीची सेर्ा करण््ासािी गुांतर्िूक करून आपल््ाला सांपूिव शरीराला 
आशीर्ाद द्या्चा आहे.  
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७ 
रवस्तारीत होऊन जागरतक स्तरावर  

पोहचणे  

कोणत्याही स्थारनक मंडळीच्या जबाबदारीच्या वतुणळापासनू दरू जगात देव जे काही करणार 
आहे, ते तो परवत्र आत्मा आरण त्या रठकाणी असलेल्या स्थारनक लोकांच्या संयकु्त 

रवद्यमाने करणार आहे.  

 

 

आपल््ापैकी जे देर्ासोबत णमशनर्र आहेत त््ाांनी त््ाांच््ा णिकािच््ा इतर मांडळ्ाांकडे 
पोहचण््ाची आणि त््ाांच््ाबरोबर एकत्र काम करण््ाची आर्च्कता आहे, त््ाचप्मािे 
आपल््ाला जगभरातील साांतकृणतक सीमा ओलाांडून मांडळीशी भागीदारी करिे आर्च्क 
आहे. आपल््ाला आपल््ा तर्त:च््ा भौगोणलक के्षत्राकडे गाांभी्ाने पाणहले पाणहजे. आपि 
त््ा णिकािी देर्ाचे लोक आहोत, आणि आपि ज््ा शहराांमध््े राहतो आणि झोपतो आणि 
काम करतो त््ा शहराांर्र आपि मनापासून पे्म केले पाणहजे - त््ाच रे्ळी आपि अदरूदशी 
असू न्े. आपल््ा िा्ी जगासािी पे्म देिील असा्ला पाणहजे.  

आपल््ासािी तर्त:च््ा जीर्नाबद्दल आणि आपल््ा तात्काणलक र्तुवळात का् चालले 
आहे ्ाचा जातत णर्चार करून अदरूदशी बनिे सोपे आहे. परांतु देर्ाची आरांभापासूनच अशी 
इच्िा होती की सर्व जग त््ाच््ा गौरर्ाने आणि प्णतमेने भरले जारे्. आदाम आणि हव्र्ा ज््ाांना 
देर्ाने त््ाच््ा प्णतमेत णनमाि केले होते त््ाने त््ाांना आज्ञा णदली होती की, “फलिपू व्हा, 
बहुगुणित व्हा, पृथ्र्ी व््ापून टाका र् ती सते्तिाली आिा” (उत्पत्ती १:२८) त््ाच््ा प्णतमेने 
के्षत्रफळ भरून काढिे —आणि ते कधीच बदलले नाही. पापाने देर्ाच््ा िरर्लेल््ा रचनेत 
व््त््् आिला, पि आपल््ा लोकाांद्वारे पृथ्र्ीला त््ाच््ा प्णतमेने भरून काढण््ाचा देर्ाचा 
हेतू का्म राणहला, हे आपि अब्राहामाला णदलेल््ा अणभर्चनात पाहतो: “तुझ््ा द्वारे 
पृथ्र्ीर्रील सर्व कुळे आशीर्ाणदत होतील” (उत्पत्ती १२:३). शास्त्रर्चनातून आपल््ाला हे 
समजते की, सांपूिव जगाला आशीर्ाद देण््ासािी देर्ाला आपल््ा सर्व लोकाांचा र्ापर 
करा्चा आहे.  

प्त््ेक मांडळी, मग ती कोिेही असो, मग ती मोिी असो र्ा लहान असो र्ा श्रीमांत असो 
र्ा गरीब, णतने जगातील आििी एक तथान शोधले पाणहजे आणि त््ा णिकािी असलेल््ा 
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मांडळीसोबत भागीदारी केली पाणहजे आणि देर् आपल््ा णिकािी जे काही करत आहे तेच 
त््ा णिकािी होण््ास मदत होण््ाचे अथवपूिव मागव शोधले पाणहजे.  

्ाचा अथव फतत तरुिाांसािी कें िे ककर्ा शाळा त्ार करण््ासािी धनादेश देिे ककर्ा 
अल्प-मुदतीच््ा सहली काढिे असा नाही तर त््ाऐर्जी त््ा णिकािी सांपूिवपिे सुर्ाता प्सार 
व्हार्ा म्हिून आपले जीर्न त््ागपूिव व््तीत करिे आर्च्क आहे.  

त््ा णिकािी आपल््ा जीर्नाच््ा अथवपूिव गुांतर्िूकीमध््े त््ा मांडळीमधील पुढाऱ्ाांशी 
परतपर पद्धतीने भागीदारी करिे समाणर्ष्टट असेल. आपि तथाणनक पुढाऱ्ाांबरोबर एकत्र काम 
करा्ला णशकले पाणहजे, त््ाांना केर्ळ णशकरू् न्े तर त््ाांचे ऐकारे् आणि त््ाांच््ाकडून 
देिील णशकारे्. अमेणरकन लोकाांना जाऊन णशकर्ा्ला, साांगा्ला, तज्ञ बना्ला आर्डतां, 
पि जगभरातील मांडळीमधून णशकिां आणि मग आपल््ा पास्चचमात्् प्देशात परत ्ेिां 
आणि आपल््ा साांतकृणतक चौकटीबाहेर जे घडताना णदसतां त््ार्रून इथल््ा मांडळीर्र प्भार् 
पाडिां हा िूप मोिा आनांद आहे. आपि तेथील पुढाऱ्ाांबरोबर त््ागाने काम करू शकतो, 
त््ाांच््ात गुांतर्िूक करू शकतो आणि ते आमच््ातही त््ागम् गुांतर्िूक करतील.  

मखु्य पररच्छेद  
 िालील शास्त्र र्चने र्ाचण््ासािी आणि त््ार्र चचा करण््ासािी थोडा रे्ळ घ््ा : 

 

• ्श्ा ४९:६ पुरुर्षाांची, णस्त्र्ाांची आणि मुलाांची सुटका करण््ाची देर्ाची सर्ांगीि 
्ोजना सुरुर्ातीपासूनच त््ाच््ा हृद्ात आहे.  

• मत्त् २८:१८-२० णितताने त््ाच््ा मांडळीला पृथ्र्ीर्रील त््ाच््ा राज््ाची बाांधिी 
करण््ात सणि्पिे भाग घेण््ाची रे्ळ णदली आहे. 

 

सेवा के्षत्र वाढवण्याचे टप्पे 
 

I. प्राथणना करा  

पुढारी ्ा नात््ाने रे्ळ काढून तसेच आपल््ा लोकाांना जगात जेथे गुांतर्िूक करा्ची 
आहे त््ाबद्दल प्ाथवना करण््ाचे आव्हान देऊन सुरुर्ात करा. देर्ाला त््ाच््ा लोकाांच््ा 
हृद्ात का व् करण््ास रे्ळ द्या. पुढील प्त््ेक टप््ार्र मांडळी आणि नेतृत्र् सांघ म्हिून प्ाथवना 
करत रहा. 
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II. मंडळीतील संबंधांची चौकिी करा 

 देर्ाने तुमच््ा मांडळीतील लोकाांना णदलेल््ा सर्व नैसर्नगक सांबांधाांची ्ादी बनर्ा: 

• त््ाांनी ज््ा सेर्ाका्ाला पाकिबा णदला आहे ककर्ा ज््ाच््ा सोबत काम केले आहे.  

• इतर देशाांमध््े असलेले त््ाांचे णमत्र आणि कुटुांब आणि ते ज््ा मांडळीत जात आहे ती 
मांडळी.  

• जगातील णर्णशष्टट राष्ट्े ककर्ा प्देश ज््ाचे ओझे देर्ाने त््ाांच््ा अांत: करिात घातले 
आहे.  

• तुमच््ा मांडळीत प्चणलत भार्षा आणि राष्ट्ी्ता 

 

III. संिोधन करा  

 पणहल््ा दोन टप््ात देर् तुमच््ा मांडळीचे नेतृत्र् कसे करत आहे ्ाचे मूल््मापन करा. 
सर्ात आशादा्क सांबांधार्र सांशोधन करण््ासािी एक ्ोजना आिा.  

 

IV. ओळिा 

 “पुढारी ओळििे” असे नार् असलेला अध््ा् ६ मधील णर्भागात आढळत असलेल््ा 
पा्ऱ्ाांचा र्ापर करून, अशी णिकािे शोधा णजथे तुम्हाला व््ापक मांडळी रोपि णनकालासािी 
सर्ात जातत ग्रहिशील पुढारी आणि सांरचना आढळतील.  

V. रनणणय घ्या आरण योजना करा 

देर् तुम्हाला कोित््ा णिकािी गुांतर्िूक करण््ास साांगत आहे ्ाणर्र्ष्ी मांडळी म्हिून 
प्ाथवनापूर्वक णनिव् घ््ा. एका र्र्षासािी, तीन र्र्षासािी आणि पाच र्र्षासािी िालील तीन 
समथवन के्षत्राांर्र (नेतृत्र्, मांडळीतील लोक आणि सांसाधने) आधाणरत गुांतर्िूकीची ्ोजना 
त्ार करा ज््ात एक दशवन आणि प्मुि उणद्दष्टटे असतील.  

 

VI. नेततृ्वासह पाकठबा द्या 

 प्रवास ् ा पुततकाचा र्ापर करून तुम्ही दरूच््ा णिकािी असलेल््ा पुढाऱ्ाांना कसे सुलभ 



 63 

कराल ् ाबद्दल आपल््ा पुढाऱ्ाांशी र्चनबद्ध व्हा. तथाणनक पुढारी प्रवास या पुस्तकाद्वारे काम 
करत असताना, आर्च्क असलेल््ा पूरक धोरिाांना ते णकती पाकिबा आणि प्णशक्षि देतात 
हे तुम्हाला तर्त: च््ा नेतृत्र्ाला िरर्ारे् लागेल.  

 

VII.  मंडळीतील लोकांना पाकठबा द्या  

 तुमचे नेतृत्र् सणि्पिे भागीदारी करण््ाचे के्षत्र र्ाढर्ण््ात व््तत होत असताना, हे 
णर्चारेल की तुम्ही मांडळीला अल्पकालीन सांघ पािणर्ण््ामध््े तथाणनक नमुन््ात कसे आणि 
कोिे सामील होऊ शकता.  

 तुमच््ा मांडळीच््ा धोरिाांची पणरिामकारकता र्ाढर्ा. प्ौढ होण््ासािी रे्ळ णदल््ास, 
तुमच््ा तर्त: च््ा मांडळीमधील आणि दरूच््ा मांडळीमधील लोकाांमध््े कृपादाने आणि 
आरे्शाद्वारे नातेसांबांध तर्ाभाणर्कपिे णर्कणसत होतील.  

 

VIII. संसाधनांसह पाकठबा द्या 

पैसा, प्णशक्षि साणहत््, अन्न, कपडे, रै्द्यकी् तरतूद ्ा सर्व सांधी आहेत ज््ा जगाच््ा 
रे्गरे्गळ्ा प्देशात देर् आपल््ा लोकाांद्वारे करीत आहे त््ा सो्ीचे मागव म्हिून तर्त: ला 
सादर करू शकता. तुम्ही तुमच््ा भागीदारी मांडळीला सांसाधनाांसह पाकिबा कसा देता आणि 
त््ा सांसाधनाांचे र्ाटप कसे करता ही णनर्ड परदेशी के्षत्रात व््ापक मांडळी रोपिाला सुलभ 
करण््ासािी सर्ात मोिी मदत असू शकते.  

तुम्ही सांसाधनाांचे र्ाटप कसे करता हे देिील एक अडिळि िरू शकते. मांडळीकडे 
अतार्नकक चुकाांचे तर्रूप जमेस धरिारी ्ोजना असार्ी. कृप्ा आपल््ा सांघाशी चचा 
करण््ासािी आता थोडा रे्ळ घ््ा की कशाप्कारे आपली सांसाधने एकतर उप्ुतत िरू 
शकतात ककर्ा अडथळा आिू शकतात. काही व््ार्हाणरक उदाहरिे द्या. 

 

रनष्किण 
देर्ाने आपल््ाला एकत्र णमळून करण््ासािी णदलेले सुर्ातेचे का व् पूिव करण््ासािी 

जगभरातील मांडळीबरोबर हातणमळर्िी करण््ासािी आपल््ाला पाचारि केले आहे. 
आपि आपल््ा मांडळीला ्ेथे आणि तेथे दोन्ही णिकािी णशष्ट् बनर्तो, तेव्हा आपि, 
जगभरातील प्त््ेक णिकािी देर् एकाच मोणहमेर्र आहे हे पाहू शकतो. आपल््ा सांतकृती 
रे्गळ्ा आहेत, आपल््ा अांतभूवत गोष्टटी रे्गरे्गळ्ा आहेत, परांतु सुर्ातेला जगाच््ा सर्व 
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भागाांमध््े नेण््ासािी पणर्त्र शास्त्रातील आपला णर्चर्ास सारिाच आहे, मग आपला र्ांश 
ककर्ा रांग ककर्ा भार्षा काहीही असो. देर्ाला आपल््ा णिकािी जे करा्चे आहे, ते त््ाला 
जगभरातही करा्चे आहे, हा णर्चर्ास सामाण्क करिे ही एक शस्ततशाली गोष्टट आहे.  
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रनष्किण  

 

पास्चचमात्य मंडळीला नतूनीकरणाची गरज 
आहे 

पास्चचमात्् मांडळीला नूतनीकरिाची गरज आहे! आपि का् करतो ्ाणर्र्ष्ी 
आपल््ाला प्चन णर्चारण््ाची णनताांत आर्च्कता आहे, परांतु त््ाहूनही अणधक, आपल््ा 
णर्चार करण््ाच््ा पद्धतीर्र णर्चार करण््ाची आर्च्कता आहे. समत्ा अशी आहे की, 
आपल््ा णर्चारसरिीत सुधारिा करिे नेहमीच सोपे नसते.  

एक म्हिजे, पास्चचमात्् देशातील मांडळ्ाांमध््े असा दृस्ष्टटकोन णनमाि झाला आहे की ते 
मांडळीला लोकाांना एकत्र करण््ाचे णिकाि मानतात, मांडळीसािी असलेल््ा देर्ाच््ा 
उदे्दशातील सेरे्त सहभागी होण््ासािी आणि त््ाांचा णर्चर्ास का व्रत करण््ासािी असलेले 
लोक म्हिून ते त््ाांच््ाकडे पाहत नाहीत.  

पुढाऱ्ाांनी मांडळी म्हिजे असे णिकाि जेथे लोक एकत्र ्ेऊ शकतात, उपासनेचा अनुभर् 
घेऊ शकतात आणि उपदेश ऐकू शकतात अशा प्कारच््ा मांडळीच््ा पणर्त्र शास्त्रानुसार कमी 
असलेल््ा णर्चारसरिीत समाधानी राहू णदले आहे. पि आता णितत त््ाची सुर्ाता, त््ाच््ा 
अपेक्षा आणि त््ाच््ा लोकाांमधील त््ाचे जीर्न ्ाणर्र्ष्ी आपल््ा सांतकृतीत शत्रुत्र् र्ाढत 
असताना देर्ाच््ा लोकाांना हालचाल करिे जर्ळजर्ळ अशत् आहे. मांडळी हे देर्ाशी 
नातेसांबांध असलेले लोक आहेत आणि त््ाचे प्णतणनणधत्र् करण््ासािी त््ाांना रचण््ात आले 
आहे. ्ेश ूणितताची मांडळी हे पािणर्लेले लोक आहेत, मग आपि कुिेही जात असो ककर्ा 
त््ा काळात आपि का् करतो हे महत्त्र्ाचे नाही. ्ापेक्षा कमी केर्ळ अपुरे नाही, तर ते 
पािांड आहे.  

 मांडळीला आपल््ा णर्चारसरिीत सुधारिा करण््ापासून रोििारी आििी एक समत्ा 
म्हिजे नेतृत्र्ातील अनेकाांचा अहांकार! मांडळी हे एकत्र ्ेण््ाचे णिकाि आहे ही कल्पना जे 
णतचे नेतृत्र् करतात त््ाांच््ासािी हा अथव इतका रै््स्ततक का आहे हे पाहिे सोपे आहे, 
णर्शेर्षत: जर त््ाांच््ाकडे बरेच लोक असतील तर. पि जेव्हा ्ेशूने त््ाच््ा मांडळीचे नेतृत्र् 
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करण््ासािी ज््ाांना पाचारि केले आहे ते त््ाने णदलेल््ा सबलीकरिाच््ा आदेशामुळे नेतृत्र् 
िरोिरच पे्णरत होते, तेव्हा त््ाांचे तर्तुःचे महत्त्र् देर्ाशी रै््स्ततक, दैनांणदन, णजव्हाळ्ाच््ा 
सांबांधाांना मागव मोकळा करून देते. देर्ाच््ा लोकाांना सत्् जगण््ासािी आणि सत्् देिाऱ्ाशी 
अथवपूिव नातेसांबांध णर्कणसत करण््ासािी पुढाऱ्ाांना केर्ळ दाई होण््ासािी पाचारि केले 
आहे ! ्ा स्तथतीत ते तरे्च्िेने त््ाांचा र् हास होऊ देतात, कारि त््ाची रृ्द्धी झाली पाणहजे.  

शेर्टी, आपल््ा णर्चारसरिीत सुधारिा करिे आपल््ाला किीि जाते कारि, आपि 
चचा केल््ाप्मािे, आज अनेक णर्चर्ासिारे लोक अशी अपेक्षा करतात की, मांडळीमध््े 
उपस्तथत राहिे त््ाांच््ासािी आकर्षवक आणि सुलभ बनणर्ण््ासािी आर्च्क ते नेतृत्र् 
करण््ाची अपेक्षा करतात. ्ा नेतृत्र्ाने मािसाच््ा आणि आपल््ा सांतकृतीच््ा अांगभूत 
तर्ाथाला प्ोत्साहन णदले आहे. आता लोकाांना ्ेशूच््ा शब्दाांच््ा प्काशात कृती करण््ास 
बोलर्ण््ासािी नूतनीकरिाचा एक लाांब मागव आर्च्क आहे. 

नतूनीकरण स्वीकारण े
 

मग आपि केर्ळ मांडळी म्हिून का् करतो हेच नव्हे तर आपि कसा णर्चार करतो ् ाचे 
्शतर्ी पुनमूवल््ाांकन कसे करू शकतो ? 

प्थम, आपल््ाला मांडळीसािी असलेला देर्ाचा उदे्दश तर्ीकारला पाणहजे आणि तो पूिव 
होईल हे पाहण््ासािी ध््े् णनस्चचत केले पाणहजे. आपल््ाला ध््े् पे्णरत व्हा्चे आहे!  

देर्ाचा त््ाच््ा मांडळीसािी जो तपष्टट पणर्त्र शास्त्री् उदे्दश आहे त््ात व््तत असिे, 
भौगोणलक जबाबदारीचे र्तुवळ णनधाणरत करण््ासािी पणर्त्र आत्म््ाशी सांर्ाद साधिे आणि 
प्त््ेक पुरुर्षाला, स्त्रीला आणि मुलाला सुर्ाता पाहण््ाची, ऐकण््ाची आणि तपशव करण््ाची 
आणि णिततासािी णनिव् घेण््ाची सांधी देण््ासािी आपली सर्व सांसाधने कें णित करण््ासारिे 
दसुरे काहीही नाही. 

दसुरे म्हिजे, आपल््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळातील लोकाांना पूिवपिे सुर्ाता साांगण््ासािी 
आपि धोरि आिले पाणहजे आणि हे का व् पूिव करण््ाचे प्ाथणमक साधन म्हिजे देर्ाच््ा 
लोकाांना सुसज्ज करिे आणि एकत्र करिे! नेतृत्र् देर्ाच््ा लोकाांना जातत प्ोत्साहन देऊ 
शकत नाही. आपि आपल््ा लोकाांना णशकर्ले पाणहजे, त््ाांना बाहेर जाऊ णदले पाणहजे आणि 
देर् त््ाांना णजथे नेतो णतथे ते पणरर्र्नतत जीर्नाचे साधन बनतील अशी अपेक्षा केली पाणहजे. 

णतसरे म्हिजे, मांडळीसािी असलेल््ा देर्ाच््ा उदे्दशातील सर्ात महत्त्र्ाच््ा घटकाांमध््े 
आपि नेतृत्र् म्हिून कसे पुढे जात आहोत हे आपि मोजले पाणहजे: णितताच््ा लोकाांना 
सक्षम करिे, लोकाांचे सांघटन करिे आणि त््ाच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात सुर्ाता प्सार 
करिे. पाच प्ारांणभक मूल््ाांमध््े लोक र्ाढत आहेत की नाही हे बघून आपल््ाला देर्ाचे लोक 
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त््ाांच््ा पाचारिात र्ाढत आहेत की नाही हे कळू शकते : देर्ाशी त््ाच््ा र्चनात जर्ळीक 
णर्कणसत करिे, त््ाांच््ा जीर्नातील लोकाांशी त््ाांची कृपा साक्ष सामाण्क करिे, त््ाांची 
आध््ास्त्मक कृपादाने णर्कणसत करिे, आत्म््ाच््ा फळात र्ाढिे आणि त््ाांच््ा जीर्नाचे 
आणि सांसाधनाचे कारभारीपि इतराांची सेर्ा करण््ासािी आणि देर्ाचा गौरर् करिे ह्या 
गोष्टटी त््ाांच््ाकडून झाल््ा पाणहजेत.  

चौथी गोष्टट म्हिजे, नेतृत्र् करिाऱ्ाांनी रै््स्ततक आकाांक्षा बाजूला िेरू्न देर्ाच््ा 
लोकाांना सक्षम करण््ासािी आणि त््ाांना आध््ास्त्मकदृष्ट्ा बळकट करण््ासािी णर्णर्धता 
आणि एकता ्ा दोन्हींमध््े एकत्र काम केले पाणहजे. णितताच््ा मांडळीमधील नेतृत्र्ाला 
परतपरार्लांबन म्हितात, जगातील प्चणलत अणधकारी आणि दास ्ा नमुन््ाप्मािे हे नाही.  

पाचरे् म्हिजे, मांडळीने उांच इमारती बाांधण््ापेक्षा आणि लोकाांना तर्तुःकडे आकर्नर्षत 
करण््ापेक्षा आपल््ा समुदा्ात बाहेर णर्ततार करण््ाऐर्जी पाचर्वपिे प्तथाणपत होण््ास 
र्चनबद्ध असले पाणहजे. आपि एकाच णिकािी दोन ते तीनशेपेक्षा जातत लोक गोळा करू 
न्े. आपल््ाकडे जे असा्ला नको आहे ते आपल््ाकडे असण््ाची अर्च्ता नाही.  

लोक जे करू शकतात आणि त््ाांनी जे करा्ला पाणहजे ते करण््ासािी आपि 
कमवचाऱ्ाांना पैसे देऊ न्ेत. त््ाऐर्जी, आपि देर्ाच््ा लोकाांना ज््ा णिकािी सुर्ातेची 
घोर्षिा करण््ाची गरज आहे आणि नर्ीन मांडळी णर्कणसत करण््ाची आर्च्कता आहे त््ा 
णिकािी आपली आर्नथक सांसाधने र्ापरण््ासािी आपि देर्ाच््ा लोकाांना त्ार केले पाणहजे. 
आपल््ाजर्ळ जे काही आहे ते देर्ाचे आहे, कारि त््ाने आपल््ाला त््ाच््ाशी नातेसांबांध 
तथाणपत करण््ासािी णनमाि केले आहे जेिेकरून आपि आपल््ा जीर्नाचे आणि त््ाने 
आपल््ाला णदलेल््ा सर्व गोष्टटीचे कारभारीपि करू.  

पाचर्वर्त र्ाढण््ाच््ा प््त्नात मांडळी करू शकत असलेली सर्ात महत्त्र्ाची गोष्टट 
म्हिजे पुढाऱ्ाांना प्णशणक्षत करिे. मी ्ेथे पगारी कमवचाऱ्ाांचा उल्लेि करत नाही, ज््ाांचा 
पगार कमी झाला पाणहजे, तर सेरे्च््ा भूणमकेत काम करण््ास इच्िुक प्णशणक्षत 
तर् ा्ंसेर्काांणर्र्ष्ी बोलत आहे. मांडळीच््ा जीर्नाच््ा प्त््ेक ततरार्र दाईच््ा सेर्ाका्ात 
नेतृत्र्ासोबत सामील होण््ाचे हे प्णशक्षि णर्कें णित नेतृत्र्ाच््ा का्ासािी आपल््ा प््त्नास 
मदत करेल. आपि हे नातेसांबांधाद्वारे करू शकतो - सांभाव्् पुढाऱ्ाांना समोरासमोर भेटून 
त््ाांच््ाबरोबर चाांगला रे्ळ घालरू् शकतो. आपि नर्ीन पुढाऱ्ाांनाही प्णशक्षि देऊ शकते, 
णन्णमत लहान आणि मोठ्या गटाांच््ा सभेचे नेतृत्र् करू शकतो आणि शरीराचा उदे्दश, मूल््े 
आणि अपेणक्षत पणरिामाांबद्दल अध््ापन करू शकतो.  

सहारे् म्हिजे, आपल््ाला इतर मांडळ्ाांशी मैत्री करिे आर्च्क आहे. देर्ाच््ा सर्व 
मांडळ्ा एक आहेत कारि आपि णिततात एक आहोत आणि त््ाने आपल््ाला एक बनर्ले 
आहे. ्ोहान १७:२० - २३ ्ा र्चनात ्ेशू म्हितो, 
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 मी केर्ळ त््ाांच््ासािी नाही, तर त््ाांच््ा र्चनार्रून जे माझ््ार्र णर्चर्ास िेर्तात 
त््ाांच््ासािीही णर्नांती करतो, ह्यासािी की, त््ा सर्ांनी एक व्हारे्; हे माझ््ा णपत््ा, 
जसा तू माझ््ामध््े र् मी तुझ््ामध््े तसे त््ाांनीही तुझ््ा-माझ््ामध््े [एक] व्हारे्, कारि 
तू मला पािर्लेस असा णर्चर्ास जगाने धरार्ा. तू जो गौरर् मला णदला आहेस तो मी 
त््ाांना णदला आहे, ह्यासािी की, जसे आपि एक आहोत तसे त््ाांनीही एक व्हारे्; 
म्हिजे मी त््ाांच््ामध््े र् तू माझ््ामध््े; ह्यासािी की, त््ाांनी एक होऊन पूिव व्हारे् 
आणि त््ार्रून जगाने समजून घ््ारे् की, तू मला पािर्लेस आणि जशी तू माझ््ार्र 
प्ीती केलीस तशी त््ाांच््ार्रही प्ीती केलीस. 

आपि णिततात एक असल््ामुळे आपल््ाला सुर्ातेच््ा आणि भागीदारीच््ा एकतेसािी 
पाचारि केले आहे. ्ाचा अथव तथाणनक मांडळीबरोबर अशा णर्णशष्टट प्कल्पाांर्र एकत्र काम 
करिे ज््ासािी देर्ाचा आत्मा आपल््ाला पाचारि करतो आणि सिोल पातळीर्र, ्ाचा 
अथव तथाणनक मांडळ्ाांना ्ामध््े अांतभूवत करिे ज््ा त््ाांच््ा रै््स्ततक अपूिवतेला 
कर्टाळतात तरीही त््ाांच््ा णिकािी पोहोचण््ाची त््ाांची ही रै््स्ततक जबाबदारी देिील 
आहे. एक मांडळी म्हिून तथाणनक मांडळी आपल््ा णिकािी प्त््ेक पुरुर्षाला, स्त्रीला आणि 
मुलाला सुर्ाता सुलभ करण््ासािी मागव आणि माध््म शोधू शकते.  

आणि सातरे् म्हिजे, आपल््ाला साांतकृणतक सीमा ओलाांडून मांडळ्ाांशी भागीदारी करिे 
आर्च्क आहे, आपल््ा तर्त: च््ा तथाणनकाांपासून जगभरातील लोकाांप्ंत आणि 
णिकािाांप्ंत आपला उदे्दश प्साणरत करिे आर्च्क आहे. नेतृत्र्ाबरोबर एकत्र काम करत 
असताना आणि एकमेकाांकडून णशकताना देर्ाच््ा गौरर्ासािी आपल््ा दोन्ही णिकािी 
सुर्ाता प्सार होईल.  

सावणकारलक पररणाम 
आपल््ाला नूतनीकरिाची गरज आहे! मला आशा आहे की प्रवास ्ा पुततकाचा 

अभ््ास करत असताना तुम्हाला आज णितती जगात ्ेिाऱ्ा सोप््ा उत्तराांच््ा प्णतर्ादात 
णनर्ड करण््ास मदत करेल.  

 मांडळीमधील सुधारिेसािी रे्ळेची आणि प्णतकबबाची मागिी केली जाईल. ्ामुळे 
सुधारिा होईल. एकमेकाांशी मांडळीच््ा भौगोणलक सांलग्नतेत हे सर्ोत्तम साध्् केले जाईल. 
पणरिाम? आपि अशा मांडळ्ा बाांधू ज््ा प्त््ेक बाबतीत शत् त््ापेक्षा जरी नाही तरी होईल 
णततके ्ोगदान देतील. णर्चर्ासिारे लोक त््ाांच््ा णिकािी धोरिात्मकणरत््ा लोकाांना व््तत 
िेर्तील. शेर्टी, नूतनीकरि अशा मांडळ्ाांना जन्म देईल ज््ाांचा प्भार् मांडळीच््ा इमारतीच््ा 
रचनेद्वारे नव्हे तर लोक त््ाांच््ा णर्चर्ासाने का् करतात ्ाद्वारे मोजला जाईल.  
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परररिष्ट अ  

 

नतूनीकरण अध्यायानसुार प्रचन 

 

तुमच््ा नेतृत्र् सांघाच््ा प्त््ेक सदत्ाने प्रवास : व्यापक मंडळी रोपण हे पुततक 
र्ाचण््ास सुरुर्ात करण््ापूर्ी ड्र्ाइट स्तमथ णलणित नूतनीकरण : मंडळीच्या जीवनात दैवी 
संरचना यावरील सवेक्षण हे पुततक र्ाचले पाणहजे. सत्र पुढाऱ्ाने सर्व गट सहभागींसह ् ोजना 
आिली पाणहजे हे सुणनस्चचत करण््ासािी की, प्रवास ्ा पुततकाचा अभ््ास करत असताना 
िालील प्चनाांर्र चचा केली जात आहे. 

अध्याय १ : आपण आपल्या राष्राचा इरतहास रलरहत आहोत 

१. देर्ाला तुमच््ा राष्ट्ासािी का् हरे् आहे?  

२. देर्ाला तुमच््ा राष्ट्ासािी जे काही हरे् आहे ते पूिव करण््ासािी असलेली आव्हाने 
कोिती आहेत?  

३. सुर्ाता सांपूिव जगात नेिे हा अजूनही देर्ाचा उदे्दश आहे हे तुम्हाला समजले का आणि 
त््ाचा तुम्ही तर्ीकार करता का? 

४. कल्पना करा की, जर तुमच््ा मांडळीने तुमच््ा िेड्ातील, गार्ातील ककर्ा शहरातील 
प्त््ेक पुरुर्षाला, स्त्रीला आणि मुलाला सुर्ाता समजून घेण््ाची आणि णिततात देर्ाशी 
समेट घडरू्न आिण््ाची सांधी र्ारांर्ार णदली तर देर् का् करू शकेल. तुमच््ा 
ह्ातीत हे र्ाततर् असू शकते ्ार्र तुमचा णर्चर्ास आहे का? 

 

अध्याय २ : मंडळीचा उदे्दि काय आहे?  

१. रणर्र्ारी सकाळच््ा का व्िमात तुमच््ा मांडळीतील नेतृत्र् सांघ आपला णकती टतके 
रे्ळ आणि प््त्न देतो?  
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२. रणर्र्ारची सकाळ सोडून इतर रे्ळी तुमच््ा मांडळीमधील १०० टतके लोक त््ाांच््ा 
णर्चर्ासासोबत काहीतरी करत आहेत हे पाहून तुम्हाला का् र्ाटेल ्ार्र चचा करा. 

३. “मांडळीचा उदे्दश का् आहे?” असे जर तुमच््ा मांडळीच््ा सदत्ाांना कोिी 
णर्चारल््ार्र ते का् उत्तर देतील ? तुमचा नेतृत्र् सांघ ्ा प्चनाचे उत्तर कसे देईल?  

 

अध्याय ३: मंडळीने आपल्या यिाचे मोजमाप कस ेकरावे?  

१. तुमच््ा मांडळीतील देर्ाच््ा लोकाांच््ा र्ागिुकीतून सध््ा तुमच््ा मांडळीमध््े का व्रत 
असलेल््ा अव््तत पि तर्ीकृत मूल््प्िालीबद्दल का् णदसून ् ेते? (उदाहरिाथव, जर 
तुम्ही लोकाांना णर्चारले की तुमच््ा मांडळीसािी सर्ात जातत का् महत्त्र्ाचे आहे तर 
ते का् उत्तर देतील?)  

२. ्ा प्करिात सादर केलेली पाच मूल््े ्ेश ूणितताच््ा णशष्ट्ाांमध््े अणनर्ा व् र्ाढिारी 
प्ारांभीक मूल््े म्हिून म्हिून आपि ज््ाची व््ाख््ा कराल त््ाच््ाशी सुसांगत आहेत 
का? नाही तर का नाही? 

३. तुमच््ा मांडळीतील णकती टतके लोक दररोज देर्ाच््ा र्चनात व््तत असतात? 
तुमच््ा नेतृत्र्ातील णकती टतके लोक? तुमची उत्तरे का् सूणचत करतात? 

 

अध्याय ४ : आपल्या जीवनाचे कारभारीपण करणे  

१. रणर्र्ारच््ा सकाळ व््णतणरतत, देर्ाच््ा राज््ासािीच््ा का्ात तुमच््ा मांडळीमधील 
णकती टतके सदत्ाांचा समारे्श असतो? 

२. तुमच््ा मांडळीमधील लोकाांचा रे्ळ, कृपादाने/क्षमता आणि रै््स्ततक सांसाधने त््ाांचे 
शेजारी, कुटुांब, णमत्र आणि सहकाऱ्ाांच््ा जीर्नात कशी र्ापरली जात आहेत ्ार्र 
णर्चार करा. तुमच््ा मांडळीच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळातील लोकाांसािी त््ाांच््ाकडे रे्ळ 
आहे का, की ते मांडळीच््ा का व्िमात व््तत आहेत?  

३. तुमच््ा मांडळीमधील लोक प्थम मांडळीच््ा का व्िमाांसािी त््ाांचा दशमाांश देण््ासािी 
त्ार असतात की त््ाांच््ा सभोर्तालच््ा जगाच््ा गरजा भागर्ण््ासािी त्ार 
असतात ? दोन प्कारच््ा देिगीतील फरकार्र चचा करा. 

४. तुमच््ा मांडळीचे नेतृत्र् णकती टतके णर्त्त, मालमत्ता आणि सांसाधने इतराना देते?  
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अध्याय ५ : येिनेू त्याच्या मंडळीला नेततृ्व संघ रदला 

१. तुमची मांडळी एका एकपात्री पुढाऱ्ार्र अर्लांबून आहे का? चचा करा. 

२. तुमच््ा मांडळीतील लोकाांमध््े का व्रत असलेल््ा पाच पैकी प्त््ेक का्ाची उदाहरिे 
द्या, जरी ते लोक पुढारी नसले तरी.  

३. कृपादानाच््ा णर्णर्धतेमुळे तुमच््ा मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघाच््ा सदत्ाांमध््े कोिता 
तिार् आहे? 

४. तुमच््ा मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघातून सध््ा कोित््ा कृपादानाचे प्णतणनणधत्र् जातत आहे 
ककर्ा सध््ा गहाळ आहे?  

५. जर तुमच््ा मांडळीच््ा पुढाऱ्ाांनी लोकाांना सक्षम करण््ात त््ाांचा बहुताांश रे्ळ 
घालर्ला तर त््ाचे व््ार्हाणरक पणरिाम का् होतील?  

 

अध्याय ६: मंडळी नेततृ्वातील परस्परावलंबन  

१. नेतृत्र्ाला/पुढारीपिाला भ्ष्टट होण््ापासून परतपरार्लांबन कसे र्ाचरू् शकते?  

२. परतपरार्लांबनाला ्ोग्् प्कारे का व् करण््ासािी सेर्ाका्ाच््ा णनकालार्र लक्ष 
कें णित करिे का महत्र्ाचे आहे?  

३. शहरातील मांडळ्ाांमधील परतपरार्लांबन कसे णदसू शकते? 

 

अध्याय ७ : भारतीय मंडळीसाठी आता काय?  

१. नूतनीकरण हे पुस्तक र्ाचल््ानांतर तुमच््ा मांडळीसािी तुमच््ा समोर सर्ात मोिे 
आव्हान कोिते आहे? 

२. तुमच््ा मांडळीसािी तुम्ही पुढे कोिती सर्ात मोिी सांधी पाहू शकता?  

३.  तुम्हाला तुमच््ा मुलाांसािी मांडळीचा कोिता र्ारसा मागे सोडा्चा आहे? 

 

परररिष्ट २: जगातील इतर रठकाणी आपला उदे्दि प्रसाररत करण े 

१. णमशनची जबाबदारी तथाणनक मांडळीची आहे की पॅरा-मांडळी सेर्ाका्ाची? तुमच््ा 
मांडळीचे उपिम तुमच््ा उत्तराचे समथवन करतात का? नाही तर का नाही? 

२. तुमच््ा मांडळीच््ा दशवन णर्धानातून जगात कुिेतरी गुांतर्िुक करण््ाचे तपष्टट उणद्दष्टटे, 
्ोजना आणि कालबद्ध उणद्दष्टटे प्णतकबणबत होतात का? 
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३. सध््ा जगभरातील देशाांमध््े तुमची मांडळी कोि-कोित््ा भागात सहभागी आहे 
मुदे्दसुद सूची करा. प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि मुलाप्ंत पोहोचण््ाशी सुसांगत अशा ्ा 
णिकािी तथाणनक नेतृत्र् सुलभ करण््ाची तुमच््ा मांडळीची रिनीती आहे का? 

४.  तुमच््ा मांडळीचा अथवसांकल्प, नेतृत्र् आणि सांसाधने ्ाची णकती टतके तरतूद 
जगासािी केली जाते?  

 

परररिष्ट ब  

 

 अग्रस्थानी एकटा  

 अध्यायानसुार प्रचन 
 

तुमच््ा नेतृत्र् सांघातील प्त््ेक सदत्ाने ड्र्ाइट स्तमथ ्ाांनी णलणहलेले अग्रस्थानी एकटा 
: पाळक िरोिर पखवत्र शास्त्रानुसार आहे का याखवषयीची आपली खवचारसरणी? हे पुततक 
प्रवास: व्यापक मंडळी रोपण अध््ा् ४ च््ा सोबत र्ाचा. सत्र पुढाऱ्ाने सर्व गटातील 
सहभागी लोकाांसह ्ोजना आिली पाणहजे जेिेकरून प्रवास ्ा पुततकातील अध््ा् ४चा 
अभ््ास करत असताना िालील प्चनाांर्र चचा केली जात आहे ्ाची िात्री करार्ी.  

 

अध्याय १ : बदलाचा रदवस!  

१. तुम्ही नेतृत्र् करत असलेल््ा मांडळीची व््ाख््ा णतच््ा सध््ाच््ा तर्रूपात असीम 
पुनरुत्पादक म्हिून कराल का? नाही तर का नाही? 

२. अपणरणमतपिे पुनरुत्पाणदत मांडळी बनण््ासािी आपल््ा मांडळीला कोित््ा 
आव्हानाांचा सामना करार्ा लागतो?  

३. मांडळीची पुनरुत्पादन करण््ाची क्षमता नेतृत्र्ार्र अर्लांबून आहे का? का ककर्ा का 
नाही? 
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अध्याय २: अग्रस्थानी एकटा 

१. तुमच््ा मांडळीतील नेतृत्र् णकती रै्णर्ध््पूिव आहे आणि णर्णर्ध प्कारचे पुढारी 
जबाबदारी आणि अणधकाराचे जोिड कसे सामाण्क करतात? तुमच््ा मांडळीत 
णर्णर्ध नेतृत्र् आहे का असे णर्चारले तर तुमच््ा मांडळीतील लोक का् म्हितील?  

२.  तुमच््ा नेतृत्र् सांघात कोिाला दृष्टटाांताचे कृपादान ककर्ा काही जि ज््ाला ्ा 
सर्ांमध््े प्थम मानतात ते कोिाच््ा िा्ी आहे?  

३.  तुमच््ा मांडळीतील नेतृत्र् सांघातील लोक देर्ाच््ा लोकाांना सेर्ाका्ाचे काम 
करण््ास कसे मदत करत आहेत? दसुऱ्ा शब्दाांत साांगा्चे तर, तर्त:हून काम 
करण्याऐवजी ते इतराांच््ा द्वारे कशाप्कारे काम करून घेत आहेत?  

 

अध्याय ३: मंडळीच्या नेततृ्वाचा उगम आरण उदे्दि  

१. तुम्ही ज््ा मांडळीमध््े भाग घेतला आहे ककर्ा नेतृत्र् केले आहे त््ा मांडळीसािी 
अग्रतथानी असलेल््ा एका व््ततीचे नेतृत्र् कसे हाणनकारक आहे?  

२. नेतृत्र्ाचे कोिते का व् (पहा. इणफस. ४:११) तुमच््ा मांडळीत प्मुख्् िरले आहे? ज््ा 
पुढाऱ्ाांच््ा िा्ी ही का्े होती त््ाांची बलतथाने का् होती? कमतरता का् होत््ा? 

 

अध्याय ४: येिचूी त्याच्या मंडळीला रदलेली देणगी: नेततृ्वाची पाच काये 

१.  इणफस. ४:११ च््ा आधारे, तुमच््ा मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघात कोित््ा का्ांचे 
प्णतणनणधत्र् केले जाते? कोिती का्े गहाळ आहेत?  

२. तुमच््ा मांडळीत प्णतणनणधत्र् केलेली का्े मांडळीला कोिती बलतथाने देतात? काही 
का्े गमार्ल््ामुळे मांडळीर्र त््ाचा कसा पणरिाम होतो?  

३.  एकाच तथाणनक मांडळीत पाचपदरी सेर्ाका्े उपस्तथत असण््ाचे फा्दे आणि 
कमतरता का् आहेत?  

 

 अध्याय ५: रिस्ताच्या िरीराच्या स्वरूपािी ससुंगत 

१. तुमच््ा सध््ाच््ा नेतृत्र् सांघात णकती सदत्ाांना त््ाांची आध््ास्त्मक कृपादाने माहीत 
आहेत? 
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२. तुमच््ा नेतृत्र् सांघाच््ा प्त््ेक सदत्ाच््ा कृपादानाचे मूल््ाांकन करा. 

३. तुमच््ा सांघाचे सदत् त््ाांच््ा कृपादानाच््ा ्ोग्् क्षमताांमध््े का व्रत आहेत का? की 
त््ाांना अशा पदार्र राहण््ास साांणगतले जात आहे ज््ासािी त््ाांच््ाकडे देर्ाने णदलेल््ा 
क्षमतेचा अभार् आहे?  

 

अध्याय ६: आत्म्याद्वारे देण्यात आललेी नेततृ्वाची चार कृपादाने  

 

१. नेतृत्र्ाशी सांबांणधत चार कृपादानापैकी, कोित््ा तुमच््ा मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघात 
प्णतणनणधत्र् करतात? कोिते गहाळ आहेत?  

२.  नेतृत्र्ाच््ा कोित््ा पातळीर्र (तुमच््ा तर्त:च््ा मांडळीमध््े, इतर मांडळीमध््े, 
तुमच््ा सांपूिव प्देशात इ.) पाचही का्े आणि चार कृपादाने आर्च्क आहेत ? 

३. ्ा प्करिात चचा केलेली पाच पैकी काही का्े आणि चार कृपादाने तुमच््ा 
मांडळीच््ा नेतृत्र्ात ओळिता ्ेत नसतील, तर देर्ाने तुमच््ा मांडळीला उपलब्ध 
करून णदलेल््ा नेतृत्र्ाबद्दल तुम्हाला का् साांगते?  

४. देर्ाने तुमच््ा शहरात ककर्ा प्देशात मोठ्या प्मािात शरीरात कोिते नेतृत्र् उपलब्ध 
करून णदले आहे ्ाचा आपि णर्चार केला आहे का? 

 

अध्याय ७ : येिचू्या मागाने नेततृ्व  

१. णितताच््ा प्मुिपदाच््ा अधीन असलेली नेतृत्र् व््र्तथा, व््र्सा्, राजकारि 
आणि आपि ज््ा जगात राहतो त््ा जगात प्चणलत असलेल््ा अणधकारी आणि दास  
नमुन््ापेक्षा कशी रे्गळी आहे? 

२. मांडळीतील पुढारीपि ज््ाचा तुम्ही भाग आहात ते णपरॅणमडसारिे आहे ककर्ा अणधक 
सपाट आहे? 

 

अध्याय ८ : परस्परावलंबी नेततृ्व 

१. णर्णर्धतेत एकता णनमाि करण््ासािी कोिती आव्हाने आहेत? 

२. नेतृत्र्ाची भूणमका आणि त््ा नेतृत्र्ाची सांरचना आपल््ा णर्णशष्टट सांदभात पणरभाणर्षत 
करा आणि त््ार्र चचा करा. 
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अध्याय ९ : साम्यात प्रथम 

१. दृष्टटाांत असलेल््ा व््ततीची ककर्ा आपि ज््ाला “साम््ात प्थम” म्हिू शकतो त््ाची 
बारा रै्णशष्ट्े कोिती आहेत? तुम्ही तुमच््ा मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघातील एक ककर्ा 
अणधक लोकाांना ओळिू शकता का ज््ाांच््ाकडे ती रै्णशष्ट्े आहेत?  

२. तुमच््ा नेतृत्र् सांघातील दृष्टटाांत असलेल््ा लोकाांशी सध््ा नातेसांबांध जोडले गेले 
आहेत का? सांघ ही रै्णशष्ट्े असलेल््ा लोकाांना कसे शोधून काढेल आणि नांतर 
त््ाांच््ाशी कसे सांबांध जोडेल?  

 

अध्याय १०: रवरवधतेतील एकता 

 

१. नेतृत्र् सांघाच््ा सदत्ाांमध््े सेर्का्ाच््ा पणरिामाचा त््ाांच््ा रे्गरे्गळ्ा अपेक्षाांच््ा 
आधारे कोित््ा प्कारचा तिार् णनमाि होऊ शकतो? (काहींमध््े इतराांपेक्षा मजबूत 
व््स्ततमत्त्रे् असतात, परांतु प्त््ेक व््तती महत्र्ाची असते!)  

२. कोित््ा पुढाऱ्ात इतराांपेक्षा आपले का व् अणधक सादर करण््ाची क्षमता आहे? ही 
बाब णर्भाजन करिारी िरू न्े म्हिून आपि का् करू शकतो? 

३. आपल््ा णर्णशष्टट भागात कोित््ा नेतृत्र् का्ाची आणि कृपादानाांची सर्ात जातत 
आर्च्कता आहे? तुमच््ा मांडळीला कमी रे्ळा आर्च्क असलेली ती का्े आणि 
कृपादाने तुम्ही “उधार” घेऊ शकता असे काही मागव कोिते आहेत?  

 

अध्याय ११ : काये आरण कृपादाने याचें रमश्रण करणे  

१. तुमच््ा सांदभात पणर्त्र आत्म््ाच््ा मागवदशवनािाली पे्णरणतकपिे सांघणटत होिे कसे 
णदसू शकते ्ार्र चचा करा. 

२. आज तुमच््ा मांडळीमध््े बाहेर जािाऱ्ा पे्णर्षती् सांघात कोिते का व् सर्ात 
आर्च्क आहे?  

३. पे्णर्षती् सांघाचे रूप बदलिे णन्णमतपिे कसे णनस्चचत आणि व््र्स्तथत केले जाऊ 
शकते? 
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अध्याय १२: देवाच्या मागाने नेततृ्वाला प्ररिक्षण देणे  

 

१. तुमची मांडळी पुढाऱ्ाांसािी असलेल््ा सेणमनरी आणि महाणर्द्याल्ाांर्र अर्लांबून 
आहे का? 

२. इतर पुढाऱ्ाांना ओळिण््ासािी आणि प्णशक्षि देण््ासािी तुमचा मुख्् नेतृत्र् सांघ 
णकती टतके रे्ळ देतो? पुरे झाले का? का ककर्ा का नाही? 

३. तुमच््ा मांडळीने पुढाऱ्ाांना बहुगुिीत करण््ासािी कोिते सांर्ादात्मक आणि 
औपचाणरक प्णशक्षि णदले पाणहजे? 

 

अध्याय १३: इरतहासातील एक नवीन क्षण 

 

१. ्ा उद्धरिार्र णर्चार करा: “आपि अशा णदर्साांमध््े प्रे्श करत आहोत जे जगाने 
कधीही पाणहले नाही आणि णनस्चचतच असे काहीही नाही जे आज आपि अनुभर्ले 
आहे!” 

२. तुमच््ा मांडळीच््ा नेतृत्र् सांघाने देर्ाच््ा लोकाांना दररोज त््ाची र्ािी ऐकण््ासािी 
कशाप्कारे सशतत केले आहे?  
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परररिष्ट क  

 

 

तमुच्या मंडळीमध्ये 
रमिनरी वतृ्तीचा समदुाय (लहान गट)  

तयार करणे 

 

 

णमशनरी रृ्त्तीचा समुदा् ककर्ा लहान गट, देर्ाच््ा लोकाांचे सक्षमीकरि करण््ात आणि 
समन्र्् साधण््ास मदत करण््ासािी मांडळीमध््े असलेला एक प्भार्ी नमूना आहेत. 
मांडळीमधील ओळि आणि सबलीकरिाचा पणहला टप्पा म्हिून नेतृत्र्ातील णमशनरी रृ्त्तीचा 
समुदा्ाांना सुसज्ज केले पाणहजे. 

• णशर्ा्, पुढाऱ्ाांनी िालील प्चनाांर्र णनिव् घेिे आर्च्क आहे : 

•  णमशनरी रृ्त्तीच््ा पुढाऱ्ाांना प्णशक्षि आणि मागवदशवन करण््ाची जबाबदारी कोिार्र 
असेल?  

• आपल््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा् गटातील लोकाांच््ा माध््मातून देर् ज््ा सांधी 
णनमाि करेल त््ा सांधींना पाकिबा देण््ासािी आपल््ा अथवसांकल्पातील णकती टतके 
रतकम उपलब्ध करून णदली पाणहजे?  

• आपल््ा नेतृत्र्ातून सेर्ाका्ाच््ा नर्ीन सांधीचे समथवन होण््ाचे समन्र्् साधण््ास 
कोि मदत करू शकते? (प्णशक्षि, व््ार्हाणरक सांसाधने, नेटर्णकंग इ.) 

 

प्त््ेक णमशनरी रृ्त्तीच््ा (िो्ा गटाच््ा) पुढाऱ्ाने देर्ाच््ा लोकाांमध््े णर्कणसत केले 
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पाणहजे अशा अांत््ुणि्ाच््ा मांडळीच््ा सात रै्णशष्ट्ाांबद्दल काही प्चन िाली णदले आहेत. 
(्ा पुततकात आपि त््ाच सात रै्णशष्ट्ाांचा अभ््ास करत आहोत). पुढारी ्ा प्चनाांचा 
उप्ोग त््ाांच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा पुढाऱ्ाांना अांत््ुणि्ा प्कारच््ा मांडळीच््ा समजपिात 
र्ाढण््ास मदत करण््ासािी हे करू शकतात, जे नांतर त््ाांच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा सभाांमध््े 
देर्ाच््ा लोकाांना सामाण्क करू शकतील.  

I. लक्ष्य पे्रररत होण े

देर्ाला आपल््ा णिकािासािी का् हरे् आहे? आणि जेव्हा देर् त््ाला जे हरे् आहे ते 
करतो तेव्हा ते कसे णदसेल?  

 

•  तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ाच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात णकती लोक आहेत? 

• तुम्ही तुमच््ा र्तुवळात कशासािी प्ाथवना करत आहात? तपष्टट गरजा का् आहेत?  

• तुम्ही तुमच््ा र्तुवळात कोिते महत्त्र्ाचे सांबांध णनमाि करत आहात (व््र्सा्, 
राजकारिी, सामाणजक ककर्ा सांतथा, इतर मांडळ्ा इ.)? 

 

II. लोकांना सक्षम करण े

देर् जे काही करिार आहे, ते तो प्ामुख््ाने णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा माध््मातून करिार 
आहे.  

• तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ातील लोकाांच््ा प्ती असलेल््ा काळजीपोटी तुम्ही 
कोिते उपिम सुरू केले आहेत?  

• देर् तुमच््ा लोकाांमध््े जे काही करत आहे त््ाचे तुम्ही समथवन कसे केले आहे, त््ा 
गोष्टटींभोर्ती उपिम त्ार केले आहेत का आणि त््ाांना रे्ळ, ऊजा आणि सांसाधने 
णदली आहेत का? 

• तुम्ही नर्ीन पुढाऱ्ाांना कसे ओळिता, त््ाांना कसे प्णशक्षि देता आणि त््ाांना 
जबाबदारी कशी देत आहात?  

 

III. पररणामकारकता मोजण े

लोकाांना देर्ाचा झटून शोध करण््ासािी, त््ाांच््ा कृपेच््ा साक्षी साांगण््ासािी, 
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आत्म््ाच््ा कृपादानाांचा णर्कास करण््ासािी, आत्म््ाच््ा फळाांमध््े र्ाढण््ासािी आणि 
देर्ाच््ा गौरर्ासािी त््ाांचे जीर्न आणि सांसाधने कारभारी म्हिून र्ापरण््ासािी मदत 
करण््ात आपि आपली पणरिामकारकता मोजली पाणहजे. 

• तुम्ही तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ातील लोकाांमध््े असलेल््ा पाच प्ारांणभक 
मूल््ाांचे समथवन कसे करता? तुम्ही त््ाांना कसे णशकर्ता आणि लोकाांना त््ाांचा सरार् 
करण््ास कशी मदत करता?  

• तुम्ही तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ातील लोकाांची र्ाढ आणि पणरपतर्ता कशी 
मोजता?  

• पुढील सत्रात पाच पैकी एिाद्या मूल््ाला प्ाधान्् देण््ाची गरज आहे का? पुढच््ा 
र्र्षाचे का्?  

 

IV. परस्परावलंबी नेततृ्व वाढरवणे  

देर् जगात जे काही करिार आहे, ते तो त््ा पुढाऱ्ाांच््ा माध््मातून करिार आहे जे 
त््ाच््ा लोकाांना त््ाांची प्ाथणमकता म्हिून कृपादानाांत सक्षम करतात.  

• नेतृत्र्ाच््ा कोित््ा का्ाचा अभार् तुमच््ा मांडळीत आहे (पहा. इणफस. ४:११)? 

• ्ार्र्षी देर्ाला तुमच््ा नेतृत्र्ाकडून का् हरे् आहे असा तुमचा णर्चर्ास आहे?  

V. पाचवणपणे स्थारपत होण े

• देर् जे काही करिार आहे, ते मुख््तुः णर्कें णित रचनेद्वारे करिार आहे - केर्ळ एका 
पुढाऱ्ाद्वारे ककर्ा एका मांडळीद्वारे नव्हे तर मांडळीमधील सर्व देर्ाच््ा लोकाांद्वारे 
करिार आहे. 

• तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ाच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळाला व््ापण््ासािी / 
सांपृतत करण््ासािी णकती णमशनरी रृ्त्तीचे समुदा् लागतील?  

• तुम्हाला ्ार्र्षी णकती नर्ीन णमशनरी रृ्त्तीचे समुदा् जन्मलेले पाहा्चे आहेत? 

• तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ाने इतर कोिते शहर, प्देश, राज्् ्ा इतर कोित््ा 
मांडळ्ाांचा णर्चार करार्ा?  
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VI.  इतर मंडळयािंी संबंध जोडणे  

देर् जे काही करिार आहे, ते तो णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा माध््मातून तुमच््ा शहराांमध््े 
आणि जगात एक मांडळी म्हिून करिार आहे.  

 

• तुमच््ा णमशनरी रृ्त्तीच््ा समुदा्ाच््ा र्तुवळात इतर णकती णितती गट आहेत?  

• तुम्ही त््ाांच््ापैकी कोिाशीही सांबांध जोडले आहेत का? 

• ्ार्र्षी भागीदारी त्ार करण््ासािी तुम्ही कोिते ध््े् तुमच््ा सामोरे िेऊ शकता?  

 

VII. दरूदिी होणे/रवस्तारीत होणे ककवा जागरतक स्तरावर हेतपुरुस्सर पोहचणे  

कोित््ाही तथाणनक मांडळीच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळापासून दरूर्र (आपल््ा परतपर 
साांतकृणतक र्तुवळापासून) देर् जे काही करिार आहे, ते पणर्त्र आत्मा आणि त््ा णिकािी 
असलेले तथाणनक लोक ्ाांच््ा सां्ुतत णर्द्यमाने करिार आहे.  

• तुमचा णमशनरी रृ्त्तीचा समुदा् देशाच््ा इतर भागातील ककर्ा जगातील णितती 
लोकाांशी जोडलेला आहे का? 

• त््ा नातेसांबांधाांद्वारे देर्ाचे ध््े् र्ाढणर्ण््ासािी तुम्ही का् करू शकता? 

• तुमचा णमशनरी रृ्त्तीचा समुदा् प्ाथवना कशी करू शकतो, आर्नथक मदत कशी पािरू् 
शकतो ककर्ा जगातील ज््ा णिकािी तो जोडलेला आहे अशा णिकािी सांघ कसा पािरू् 
शकतो?  
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                 परररिष्ट ड  

 

व्यापक मंडळी रोपण रिकवणीसाठी तीन 
रूपरेिा 

 

व्यापक मंडळी रोपणच्या सुधारात्मक सांदेशाचा व््ापक आढार्ा घेण््ासािी िालील तीन 
रूपरेर्षा णर्कणसत केल््ा आहेत. त््ा प्रवास ्ा पुततकाच््ा काही पैलूांच््ा लहान आरृ्त्त््ा 
आहेत : देर् आपल््ा लोकाांचा उप्ोग कसा करू इस्च्ित आहे, मांडळीसािी आणि 
पुढारीपिासािी देर्ाचा उदे्दश का् आहे ्ाची कल्पना करिे. ह्या रूपरेर्षा अशा कोित््ाही 
मांडळीसािी उप्ुतत आहेत ज््ा व््ापक मांडळी रोपिाच््ा तत्त्र्ाांची अांमलबजार्िी त््ाांच््ा 
पुढारीपिाच््ा का व्सांघामध््े आणि सेर्ाका्ाच््ा दशवनामध््े करू इस्च्ित आहेत.  

प्त््ेक रूपरेरे्षत चार तासाांचे सादरीकरि समाणर्ष्टट आहे आणि तीन तर्तांत्र र्गव घेऊन ती 
णशकर्ली जार्ी हा त््ामागील उदे्दश आहे, प्त््ेक र्गासािी अांदाजे नव्र्द णमणनटे लागतात. 
हे तीन र्गव रे्गरे्गळ्ा णदर्शी घेऊन पूिव केले पाणहजेत, ज््ामुळे णशकर्िीर्र प्णि्ा 
होण््ासािी रे्ळ णमळेल; एका णदर्सात एकापेक्षा जातत रूपरेर्षा करिे अप्भार्ी िरल््ाचे 
णसद्ध झाले आहे. 

 जे लोक व््ापक मांडळी रोपि तत्त्र्ाांशी पणरणचत होत आहेत ककर्ा प्थमच त््ाणर्र्ष्ी 
ऐकत आहेत त््ाांच््ामध््े व््ापक मांडळी रोपि सांदेशाचा गाभा त्ार करण््ासािी ्ा 
रूपरेरे्षचा र्ापर केला पाणहजे. श्रोत््ाांना ्ाच््ा मूल््ार्र णर्चार करण््ासािी ्ोग्् रे्ळ 
णदल््ानांतर जे इच्िुक आहेत त््ाांना अणधक औपचाणरकतेकडे प्र्ास : व््ापक मांडळी रोपि 
मध््े हलर्ले जाईल. 
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रूपरेिा १ : व्यापक मंडळी रोपणाच्या तत्त्वाच्या दिणनासाठी 
बांधणी करण े

मांडळीला ध््े् पे्णरत होण््ासािी दशवन आर्च्क आहे. देर्ाला आपला आणि आपल््ा 
मांडळीचा कसा र्ापर करा्चा आहे ्ाची कल्पना करण््ासािी आपि दोन प्चन 
णर्चारण््ाची गरज आहे : देर्ाला ् ा णिकािी का् करा्चे आहे? आणि, देर्ाला ् ा णिकािी 
जे हरे् आहे ते तुमच््ा ह्ातीत घडले तर ते कसे णदसेल?  

भाग १ : देवाचे ध्येय/रमिन आरण त्याचा पररणाम 

 जगभरातील मांडळ्ाांच््ा जीर्नातील हा एक रोमाांचक काळ आहे. 

• मांडळीच््ा इणतहासात कोित््ाही काळापेक्षा आज जातत लोक तर्तुःला ्ेशू णितताचे 
अनु्ा्ी म्हितात आणि त््ापैकी पूर्ीपेक्षा बहुसांख्् लोक पास्चचमात्् देशातील 
नाहीत.  

• भारतासारख््ा देशात व््ापक मांडळी रोपिने गेल््ा पांचर्ीस र्र्षांत आपल््ा 
मांडळ्ाांच््ा अणर्चर्सनी् र्ाढीत देर्ाचा र्रदहतत अनुभर्ला आहे.  

 भारतातील मांडळीचा इणतहास तसेच अजूनही आपल््ापुढे असलेले आव्हान ्ाबद्दल 
काही तपशील िाली णदले आहेत :  

 

• १९८५ : १,२५,००० मांडळ्ा; ३०,००० कामकरी; ९०० दशलक्ष लोक; ९,००,००० 
मांडळ्ाांची गरज आहे - (१,००० लोकाांसािी एक मांडळी)  

• २००३ : ३,४५,००० मांडळ्ा; १,२५,००० कामकरी; १ अब्ज लोक; १ दशलक्ष 
मांडळ्ाांची गरज 

• २०१२ : ७,००,००० मांडळ्ा; १.२ अब्ज लोक; १.२ दशलक्ष मांडळ्ाांची गरज आहे 

• २०३० : अांदाजे १.६ अब्ज लोक ; १.६ दशलक्ष मांडळ्ाांची गरज आहे.  

 

र्रील प्चन लक्षात घेऊन िालील कस्ल्पत प्चनाांचा णर्चार करा : 

• देर्ाला तुमच््ा मांडळीसािी, तुमच््ा शहरासािी, तुमच््ा प्देशासािी आणि जगासािी 
का् हरे् आहे?  

•  देर्ाला ्ा णिकािी जे हरे् आहे ते तुमच््ा ह्ातीत घडले तर ते कसे णदसेल?  

प्त््ेक पुरुर्षाला, स्त्रीला आणि मुलाला र्ारांर्ार सुर्ाता पाहण््ाची, ऐकण््ाची आणि तपशव 
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करण््ाची सांधी णमळार्ी अशी देर्ाची इच्िा आहे. (पहा मत्त् १८:१२–१४; १ तीमथ््. २:३-
६; २ पेत्र. ३:९). 

 

हे कसे णदसेल? देर्ाच््ा लोकाांना इतराांचा देर्ाशी समेट घालण््ासािी र्ापर होत आहे (पहा. 
२ ककरथ. ५:१६-२०). समेट करिे हे देर्ाचे ध््े्/णमशन आहे. कशाशी समेट? त््ाने 
आपल््ाला उत्पत्ती १ मध््े ज््ासािी णनमाि केले त््ाच््ाशी : त््ाच््ाशी नातेसांबांध जोडिे 
आणि जगात त््ाचे प्णतणनणधत्र् (प्णतणनधी ही अशी एक व््स्तत आहे जी णन्ुतत अणधकारार्र 
बोलते आणि का व् करते).  

भाग २ : कोणत्या प्रकारच्या मंडळीचा देव राष्रे बदलण्यासाठी वापर करतो.  

 ्ा राष्ट्ाला बदलण््ासािी देर् कोित््ा प्कारच््ा मांडळीचा र्ापर करेल ? चार बाबींर्र 
णर्चर्ास िेर्िाऱ्ा मांडळीचा : देर्ाला जे काही करा्चे आहे, ते त््ाला ्ाद्वारे करा्चे आहे:  

 

I. सवण रिस्ताचे लोक 

• मांडळीतील प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि मूल (नर्ीन करारातील मांडळी णर्रुद्ध जुन््ा 
करारातील मांणदर आपि जेथे कोिे जातो देर् तेथे जातो) 

• शहरातील प्त््ेक मांडळी (णितताच््ा शरीराचे णर्भाजन झालेले नाही— एका णिकािी 
देर्ाचे सांपूिव ध््े् पूिव करण््ासािी णितताच््ा सांपूिव शरीराची गरज भासते.)  

 

II. रवकें रित संरचना 

• आपि ज््ाला मांडळी म्हितो त््ा चार कभतीं बाहेर लोक देर्ाची उपस्तथणत 
आपल््ाबरोबर घेऊन जातात, णजथे ते आपला ९० टतके रे्ळ घालर्तात. त््ा रे्ळी ते 
का् करत आहेत?  

• नर्ीन करारातील आज्ञा णर्रुद्ध जुना करार नमूना जगिे—आपि जाऊन साांगा्चे 
आहे, लोक ्ेऊन बघिार नाहीत.  

• लोकाांना कुिेही न जाता शुभर्तवमान पाहण््ाची, ऐकण््ाची आणि प्णतसाद देण््ाची 
र्ारांर्ार सांधी देिे. 
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III. जे पढुारी त्याच्या लोकांना त्यांची प्राथरमकता म्हणनू कृपादानातं सक्षम करतात. 

आरण स्वत:ची कृपादाने वापरण्यापेक्षा यावर अरधक महत्व देतात (पहा. इरिस 

४:११-१२) 

• मांडळी हा सांघटनाचा उदे्दश आहे, सेर्ाका्ाचा उदे्दश नाही. जग हा सेरे्चा उदे्दश आहे.  

• आपल््ाला मांडळीचा का व्िम चालर्ण््ाचे तर्रूप बदलून ते देर्ाच््ा लोकाांना 
आपल््ाणशर्ा् त््ाचे ध््े् पार पाडण््ासािी सुलभ करण््ाच््ा आपल््ा धारिेला 
बदलण््ाची गरज आहे.  

IV. परवत्र आत्मा आरण स्थारनक पढुारी यांच्या संयकु्त रवद्यमाने दरूदिीपणाद्वारे 

जागरतक स्तरावर हेतपुरुस्सर जात असलेल्या मंडळया.  

• आपल््ा जबाबदारीच््ा तथाणनक र्तुवळाव््णतणरतत, आपि आपल््ापासून दरू 
असलेल््ा के्षत्रात पोहोचले पाणहजे.  

• आपि हे तथाणनक पुढाऱ्ाांबरोबर एकत्र काम करून, सांसाधने सामाण्क करून आणि 
त््ाांच््ा तर्त: च््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात पोहोचताना त््ाांच््ाशी भागीदारी करून 
करतो. 

भाग ३ : आपण तयार केलले्या रिष्यांमधील यिाची पनुव्याख्या करण े 

आपि देर्ाच््ा लोकाांना जगात त््ाचे सेर्ाका व् करण््ासािी ्शतर्ीणरत््ा सक्षम बनर्तो हे 
आपल््ाला कसे कळेल?  

• आपि ्शाची व््ाख््ा कशी करतो ? बऱ्ाचदा ्ाचा अथव जातत लोक, जातत पैसे, 
आनांदी लोक असा होतो. 

• आपि ्शाची व््ाख््ा कशी करार्ी? देर्ाचे लोक पाच अपणरिाम्् मूल््ाांमध््े र्ाढत 
आहेत ् ाची िात्री करिे आणि तर्तुःला ् ेशू णितताचे लोक म्हिर्िाऱ्ाांची रै्णशष्ट्े 
णर्कणसत करिे. 

 

असणे (वैयस्क्तकररत्या देवाच्या लोकाचंी पररपक्वता) :  

१. देर्ाच््ा जर्ळीकतेमध््े र्ाढत जािे (मत्त्. २२:३६-४०) 

२. पणर्त्र आत्म््ाच््ा फळात पणरपतर् होिे (्ोहान १५; गलती. ५:१६–२३) 

३. त््ाांच््ा कृपेची साक्ष इतराांना साांगिे (माकव  ५:१-२०) 



 85 

४. त््ाांच््ा आध््ास्त्मक कृपादानाांचा र्ापर करिे (१ कणरथ. १२) 

५. त््ाांच््ा जीर्नाचे कारभारीपि करिे (पहा २ कणरथ. ५:१५; गलती. २:१९-२०; १ 
तीमथ््. ६:१७–१९) करिे (देर्ाच््ा लोकाांना पणरपतर् करण््ाचे सां्ुतत पणरिाम):  

 

करणे (मंडळीच्या जबाबदारीच्या वतुणळाची व्याख्या करणे आरण पोहोचणे): 

देव आपल्याला ज्या रठकाणी ठेवतो त्या रठकाणी आपण यिाची पनुव्याख्या केली 
पारहजे :  

 

• आपि मोणहमेर्र/णमशनर्र असलेली एक मांडळी असिे आर्च्क आहे (्ाचा 
पणरिाम सुर्ातेची व््ाप्ती – सुर्ातेचे प्णतणनणधत्र् आणि प्त््ेक पुरुर्षाला, स्त्रीला 
आणि मुलाला घोर्षिा करिे).  

• आपि इतर पुढाऱ्ाांना ्ा प्रवास पुततकाच््ा अभ््ासात सामील होण््ासािी आमांणत्रत 
केले पाणहजे.  

•  मांडळी आणि नेतृत्र्ाच््ा समजुतीच््ा सुधारिेसािी आपल््ाला मोठ्या सांतथेला 
आर्ाहन करिे आर्च्क आहे. 

 

 

रूपरेिा २ : मंडळीसाठी देवाचा उदे्दि  

सत्र १ : व्यापक मंडळी रोपण मलू्यांचा आढावा  

 आपल््ा देशातील मांडळीच््ा इणतहासाचे सांशोधन आणि पुनरार्लोकन करा. 

 देवाला हवा असललेा पररणाम : 

१. देर्ाला आपल््ा णिकािासािी का् हरे् आहे?  

२. देर्ाला आपल््ा णिकािी जे हरे् आहे ते त््ाने केले तर ते कसे णदसेल?  
 

तीन व्यापक मंडळी रोपण मलू्ये: देव जे काही करणार आहे, ते तो या द्वारे करणार 
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आहे :  

• सर्व णितताचे लोक 

• णर्कें णित रचना 

• लोकाांना त््ाांचे पणहले प्ाधान्् म्हिून सक्षम करिारा नेतृत्र् सांघ  

• दरूदशीपिामुळे जागणतक ततरार्र हेतुपुरतसर र्ाढिारी मांडळी 
 

सत्र २: मंडळी का? 

 इणफस. २:११-१८: देर् का् करत होता?  
 

पूर्ी आपि होतो (२:१२-१५) : 

• णिततापासून णर्भतत झालेले (अणभर्चन णदलेला मशीहा) 

• इस्राएल मधील नागणरकत्र्ातून र्गळलेले—(देर्ाचे राष्ट्)  

• अणभर्चनाच््ा कराराशी परके —(णलणित र्चन) 

• आशा नसलेले —(भणर्ष्ट् नाही) 

• जगात देर्ाणशर्ा् —(देर्ापासून दरुार्लेले)  
 

पि आता आपि आहोत (२:१३) : 

• एका नर्ीन व््ततीचा देर्ाशी समेट घडून आला : “परांतु जे तुम्ही पूर्ी ‘दरू’ होता ते 
तुम्ही आता णितत ्ेशूच््ा िा्ी णितताच््ा रतताच््ा ्ोगे ‘जर्ळचे’ झाला आहात.”  

मांडळी त््ाची आहे— ती त््ाच््ा मालकीची आहे! “ह्यासािी की, तर्त:च््ा िा्ी दोघाांचा एक 
नर्ा मानर् णनमाि करून त््ाने शाांती प्तथाणपत करार्ी, . . . कारि त््ाच््ा द्वारे आत्म््ाच््ा 
्ोगे आपिा उभ्ताांचा णपत््ाजर्ळ प्रे्श होतो.” (२:१५-१८).  
 

 इणफस. २:१९-२१: देर् हे कसे करत होता?  
 

• देर्ाच््ा हततकृतीचे र्िवन करण््ासािी चार रूपके :  

• राष्ट् : “तर ह्यार्रून तुम्ही आतापासून परके र् उपरे नाहीत; पि पणर्त्र जनाांच््ा 
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बरोबरीचे नागणरक .. आहात” (२:१९) 

• कुटुांब : “देर्ाच््ा घरचे आहात” (२:१९) 

• इमारत : “त््ाच््ामध््े सबांध इमारत” (२:२१) 
• मांणदर : “प्भूच््ा िा्ी र्ाढत - र्ाढत पणर्त्र मांणदर होते” (२:२१) 

• त् ् ा च ा  आ त् म ा  र त त् ् ा र् र  ि े र् ि े  :   

• “प्भूच््ा िा्ी तुम्हीही” आहात (२:२२) आणि सां्ुतत पैलू “सबांध इमारत” (२:२१) 
जोडून रचली असता प्भूच््ा िा्ी र्ाढत - र्ाढत पणर्त्र मांणदर होते:  

• “एकत्र रचले जात आहात” (२:२२) आणि “जोडून रचली असता प्भूच््ा िा्ी र्ाढत 
र्ाढत पणर्त्र मांणदर होते” (२:२१). दसुऱ्ा शब्दाांत साांगा्चे तर, णिततामध््े 
(णिततातील रै््स्ततक र्ाढ) होण््ासािी आणि (जबाबदारीच््ा र्तुवळात 
पोहोचण््ासािी सां्ुतत कृती) करण््ासािी आपल््ाला णनमाि केले आहे. 

 

 इणफस. ३:१०-११: देर् हे का करत होता?  

१. हे रे्ळेपूर्ी णन्ोणजत केले गेले होते : “सर्वकाही णनमाि केले त््ा देर्ाच््ा िा्ी 
्ुगाणदकालापासून गुप्त राणहलेल््ा रहत्” (३:९); तो त््ाचा सांकल्प होता (३:१०) 

२. तो आपल््ा णदर्सात सुर्ाता प्सार करण््ासािी एक साधन त्ार करत होता : 
“मांडळीच््ा द्वारे” (३:१०) 

३. त््ाला असांख्् अणभव््तती हव््ा होत््ा : “ह्यासािी की, जो ्ुगाणदकालाचा सांकल्प 
त््ाने णितत ्ेशू आपला प्भू ह्याच््ामध््े णसद्धीस नेला आहे, त््ाप्मािे देर्ाचे 
नानाणर्ध ज्ञान . . . आता कळारे्” (३:१०)  

४.  तर्गी् पे्क्षकाांना त््ाची कृपा दािर्ण््ासािी : “तर्गातील अणधपती र् अणधकारी” 
(३:१०) 

५. णितत ्ेशूमध््े एका सार्वकाणलक उदे्दशासािी : “जो ्ुगाणदकालाचा सांकल्प त््ाने 
णितत ्ेशू आपला प्भू ह्याच््ामध््े णसद्धीस नेला आहे” (३:११) 

 

 णनष्टकर्षव : जगात देर् जे काही करिार आहे, तो णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा द्वारे करिार आहे.  
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सत्र ३: यि आरण जबाबदारीचे वतुणळ मोजण्याचे पाच मागण  

 देर्ाच््ा लोकाांच््ा जीर्नात मांडळीमधील ्श कसे णनस्चचत केले जाऊ शकते :  

१. त््ाांना त््ाांचे ्ाजकी्पि कृतीत आिण््ात आणि णपत््ाशी घणनष्टिता साधण््ासािी 
सक्षम केले आहे का? 

२. देर्ाच््ा आत्म््ाने त््ाांना णदलेल््ा सर्व नात््ाांमध््े त््ाांची कृपा साक्ष साांगण््ास त््ाांना 
सक्षम केले आहे का्? 

३. त््ाांना त््ाांची आस्त्मक कृपादाने माहीत आहेत का आणि आिर्ड्ातील सात णदर्स 
णदर्सातील चोर्ीस तास त््ाांना त््ाांची कृपादाने र्ापरण््ाचा अणधकार णदला जात आहे 
का? 

४. ते त््ाांच््ा जीर्नात आणि आध््ास्त्मकणरत््ा पणर्त्र आत्म््ाच््ा फळाचा पुरार्ा म्हिून 
र्ाढत आहेत का?  

५. ते देर्ाच््ा राज््ासािी आपल््ा जीर्नाचे आणि सांसाधनाचे कारभारीपि करत आहेत 
का?  

 

देर्ाने ज््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात तुम्हाला िेर्ले आहे त््ा णिकािी देर्ाचे लोक मापक 
प्भार् पाडत आहेत का?  

• तुमच््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळाचे रेिाटन करा आणि र्िवन करा: 

• लोकसांख््ा 

• मांडळीची सांख््ा 

• लोकसांख््ाशास्त्री् माणहती रे्गळी करा 

• तुमच््ा भागातील प्त््ेक हजार लोकाांसािी एक मांडळी ्ाप्मािे णकती मांडळ्ा रोपि 
करण््ाची आर्च्कता आहे? पुढील दहा र्र्षांत तुम्ही णकती लोकाांसािी देर्ार्र णर्चर्ास 
िेरू् शकता?  
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रूपरेिा ३: नेततृ्व सघंासाठी देवाचा उदे्दि 

सत्र १ : व्यापक मंडळी रोपणच्या मलू्यांचा आढावा आरण नेततृ्वाची ओळि 

 गटातील सदत्ाांचे ऐकून घेण््ासािी एक तास घालर्ा :  
 

• ड्र्ाइट स्तमथ द्वारे णलणित नूतनीकरि : मांडळीच््ा जीर्नातील दैर्ी रचना ्ार्रील 
एक सरे्क्षि  ्ा पुततकाचा अभ््ास करून त््ाची तत्त्रे् कोि लागू करत आहे.  

• तुम्ही णकती अध््ा् र्ाचून काढले आहेत?  

• देर्ाने तुम्हाला त््ातून कोिती महत्त्र्पूिव तत्त्रे् दािर्ली आहेत?  

• तुम्हाला कोिते अडथळे णदसतात? तुमच््ाकडे कोिते प्चन आहेत? 

 

व्यापक मंडळी रोपण मलू्यांची आठवण : 
 

• प्त््ेक पुरुर्ष, स्त्री आणि मुलाप्ंत पोहोचण््ाचे एक ध््े्  

• व््ापक मांडळी रोपि तत्त्रे् : 

• देर् जगात जे काही करिार आहे, ते तो णितताच््ा सर्व लोकाांच््ा माध््मातून करिार 
आहे.  

• देर् जगात जे काही करिार आहे, ते तो एका णर्कें िीकृत सांरचनेद्वारे करिार आहे.  

• देर् जगात जे काही करिार आहे, ते नेतृत्र्ाच््ा माध््मातून करिार आहे जे देर्ाच््ा 
लोकाांना त््ाांचे पणहले प्ाधान्् म्हिून सक्षम करण््ासािी त््ाांच््ा कृपादानाांचा र्ापर 
करतात.  

• देर् जगात जे काही करिार आहे, ते दरुदशीपिाद्वारे जागणतक ततरार्र हेतुपुरतसर 
पोहचत असलेल््ा मांडळीच््ा माध््मातून करिार आहे. 

 

• नेतृत्र्ाच््ा ्शाचे मोजमाप करण््ासािी देर्ाच््ा लोकाांमधील पाच मूल््े:  

• देर्ाशी जर्ळीक र्ाढर्त आहेत 
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• त््ाांच््ा कृपेची साक्ष साांगत आहे 

• त््ाांची आध््ास्त्मक कृपादाने शोधत आहेत  

• आत्म््ाच््ा फळात र्ाढत आहेत 

• देर्ाच््ा गौरर्ासािी त््ाांच््ा सांसाधनाांचा र्ापर करत आहेत  

•  आपल््ा जबाबदारीच््ा र्तुवळात पोहोचण््ासािी बोलार्लेले  
 

नेततृ्व कसहावलोकनाचे ईचवर रवज्ञान : 
 

आज आपि नेतृत्र्ात ज््ा गोष्टटी करतो त््ातील बहुतेक परांपरेचा पणरिाम आहेत, देर्ाने 
त््ाच््ा शरीराची कशासािी रचना केली ्ाणर्र्ष्ी पणर्त्र शास्त्र सांबांधी जे तपष्टटीकरि णदले 
जाते त््ानुसार ते नाही, परांतु तरीही, हे महत्त्र्ाचे नाही की आपि नर्ीन कराराची रचना ककर्ा 
पदव््ाांचा अर्लांब करतो परांतु देर् त््ाच््ा पुढारीपिासािी इस्च्ितो त््ा रृ्त्तीचा तर्ीकार केला 
पाणहजे.  
 

शास्त्रर्चनातील चार उताऱ्ाांमध््े पणर्त्र शास्त्री् नेतृत्र्ाची व््ाख््ा करण््ात आली आहे: 
 

•  इणफस. ४:१२ : नेतृत्र्ाचा उदे्दश  

• ्ेशूची कृपादाने (पाच का्े; पहा इणफस. ४:११) 

• पणर्त्र आत्म््ाची कृपादाने (चार आध््ास्त्मक कृपादाने ; पहा रोम. १२:६-७; १२:८; १ 
ककरथ. १२:२८; इब्री. १३:७, १७) 

 

• १ ककरथ. १२:७-२७: नेतृत्र्ाचे तर्रूप 

• मांडळीसािी नर्ीन करारातील प्ाथणमक रूपक हे एक शरीर आहे (इतर रुपक आहेत 
कळप, इमारत, र्धू).  

• नेतृत्र्ाचे तर्रूप मांडळीसारिेच आहे (दसुऱ्ा शब्दाांत साांगा्चे तर नेतृत्र् करिारे 
मांडळीचे पणहले सदत् आहेत).  

• १ ककरथ. १२:४-६: नेतृत्र्ाचा नमूना  

• तै्रत् हे शरीरात का् चालले पाणहजे ्ाचा नमूना आहे.  
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• मत्त् २०:२०-२८: नेतृत्र्ाची रृ्त्ती 

• जगातील नेतृत्र् अणधकारी आणि दास  असे आहे, परांतु “तसे तुमच््ामध््े नसारे्.”  

सत्र २: नेततृ्वाचा उदे्दि: इरिस. ४:११-१२ 

्ेशूने इणफस. ४:११ मध््े मांडळीला णदलेली पाच पदरी सेर्ा पार पाडिे हा नेतृत्र्ाचा उदे्दश 
आहे. अनेकाांनी नेतृत्र्ाच््ा ्ा पाच पैलूांची व््ाख््ा कृपादाने ककर्ा सते्तची पदे अशी केली 
आहे, परांतु अणधक अचूक अथव असा आहे की त््ा भूणमका आहेत, ककर्ा का्े आहेत.  
 

• देर् एकतेत णर्णर्धता णनमाि करण््ाचा णर्चार करतो. 

• मांडळीच््ा ऐणतहाणसक नमुन््ाने पाच का्ांचा णर्प्ास केला आहे:  

• कॅथणलक—“पदे” 

• पेन्टेकॉतटल / कैरीज़्मैणटक — “कृपादाने” 

• प्त््ेक भूणमकेचा ककर्ा त््ाच््ा अभार्ाचा पणरिाम मांडळीच््ा जीर्नार्र आणि सेरे्र्र 
होतो.  

• पाच का्े : 

• पे्णर्षत: मांडळीचा णर्ततार करतो—आपल््ाला पुढे नेत राहतो 

• सांदेष्टटा : मांडळी सुधारतो—आपल््ाला शुद्ध िेर्तो 

• सुर्ार्नतक: मांडळीचा णर्ततार करतो—आपल््ाला सुर्ाता सामाण्क करत राहतो. 

• पाळक : मांडळीर्र द्ा करतो —आपली काळजी घेत राहतो  

• णशक्षक : मांडळीला सत्् देतो—आपल््ाला सत््ात रुजर्तो  

 

• सांघर्षव : पे्णर्षत आणि पाळक रे्गळे आहे ज््ाप्मािे णदर्स आणि रात्र रे्गळी आहे :  

• पाळक —लोकाांर्र लक्ष कें णित केलेला  

• पे्णर्षत—का्ार्र लक्ष कें णित केलेला  

र्चन ११ मध््े णदलेल््ा पाच पदरी सेर्ाका्ांपेक्षा जे अणधक महत्त्र्ाचे आहे ते र्चन १२ 
आपल््ाला साांगते : प्त््ेक पुढाऱ्ाने हे समजून घेतले पाणहजे की त््ाची भूणमका देर्ाच््ा 
लोकाांना पाच गोष्टटींसािी सक्षम करिे आहे :  
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• देर्ाशी जर्ळीक. 

• त््ाांच््ा कृपेची साक्ष समजून घेिे आणि सामाण्क करिे  

• देर् ज््ा नातेसांबांधाांना त््ाांच््ा मागात आितो त््ा सर्व नातेसांबांधाांमध््े त््ाांच््ा 
आत्म््ाची कृपादाने समजून घेिे आणि त््ाांचा र्ापर करिे 

• आत्म््ाच््ा फळात र्ाढिे  

• देर्ाच््ा राज््ासािी आणि त््ाच््ा गौरर्ासािी त््ाांच््ा जीर्नाचे आणि सांसाधनाचे 
पुढारीपि करिे  

 

रवचारण्यासाठी प्रचन : 
 

• कोित््ा पुढाऱ्ाकडे सर्व कृपादाने आहेत?  

• कोिते कृपादान सर्ात महत्त्र्ाचे आहे?  

• तुम्हाला कोित््ा कृपादानाची गरज नाही?  

• पाळक आणि णशक्षकाांचे णन ा्ंत्रि असलेल््ा परांतु इतर का्े आणि कृपादाने 
असलेल््ा पुढाऱ्ाांशी सांबांध नसलेल््ा मांडळीचे का् होते?  

 इणफस. ४:११ ची पाच का्े, तसेच नेतृत्र्ासािी असलेली आत्म््ाची चार कृपादाने (िाली 
पहा), प्भार्ी नेतृत्र्ासािी सहका व् करा! 

• पे्णर्षत 

• सांदेष्टटा  

• सुर्ार्नतक  

• पाळक  

• णशक्षक 

• प्शासन—तपशील व््र्तथाणपत करिे (रोम. १२:६-७) 

• व््र्तथापन— लोकाांचे व््र्तथापन करिे (रोम. १२:८) 

• सांघटना— सांरचनेचे व््र्तथापन करिे (१ ककरथ. १२:२८) 

• पुढाकार घेिे / दशवन —भणर्ष्ट्ाचे व््र्तथापन करिे (इब्री. १३:७, १७) 
 



 93 

नेतृत्र्ाच््ा ्ा ईचर्र णर्ज्ञानाचे व््ार्हाणरक पणरिाम :  

• नेतृत्र् एकाणधक आहे (एकापेक्षा जातत)  

• नेतृत्र्ाच््ा णर्णर्धतेत रे्गरे्गळे णमश्रि असेल जे त््ाच््ा णदलेल््ा गार्ात, शहरात, 
शहरात, राज््ात आणि राष्ट्ात तसेच लोकसांख््ाशास्त्री् णर्भागाांसािी सांदभाने उणचत 
असेल.  

 

सत्र ३: नेततृ्वाचे स्वरूप आरण नमनूा : १ ककरथ. १२:७-२७ आरण ४-६ 

नेतृत्र्ाचे तर्रूप १ ककरथ. १२:७-२७ मध््े आढळते : आपि शरीराचे पणहले सदत् आहोत 
आणि शरीरातील दसुरे पुढारी आहोत.  

शरीराच््ा तर्रूपाची पाच रै्णशष्ट्े:  

• कृपादाने प्त््ेक णितती व््स्ततसािी आहेत (अगदी मुलाांसािी देिील)  

• “सार्वजणनक” णहतासािी कृपादाने णदली गेली आहेत 

• कृपादाने णर्णर्धतेत एकतेचे महत्त्र् दशवणर्तात 

• कृपादाने आत्मा िरर्तो  

• ही कृपादाने शरीरात ज््ा णिकािी आहेत तेथे ती असण््ासािी देर्ाने िरर्ली आहेत.  
 

नेतृत्र्ाचा नमूना १ ककरथ. १२:४-६ मध््े आढळते, जेथे तै्रत् णर्णर्धतेत एकतेसािी नमूना 
सादर करते. 
 

• ते्रत् प्त््ेक व््ततीबरोबर शरीरात कृपादाने, भूणमका आणि भौगोणलकणरत््ा ्ोग्् 
जबाबदारी देण््ास पणरभाणर्षत करण््ात एकतेने काम करते.  

• का्े आणि कृपादानाांचे णचत्र :  

• कृपादानाांची णर्णर्धता परांतु एक आत्मा 

• सेरे्ची णर्णर्धता पि प्भू एकच  

• पणरिामाची णर्णर्धता पि एकच णपता 

• एक व््तती म्हिून तुमचे चार भाग :  
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सत्र ४: नेततृ्वाची वतृ्ती 

नेतृत्र्ाची रृ्त्ती मत्त् २०:२० - २८ मध््े आढळते, णजथे ्ेशू आपल््ाला त््ाचे सेर्ाभार्ी 
हृद् दािर्तो.  

• ्ेशूकडून नेतृत्र्ाचे ईचर्र णर्ज्ञान : 

• ्ेशू इस्राएलचे राज्् तथापन करण््ासािी आला होता, असा णशष्ट्ाांचा णर्चर्ास होता.  

• त््ाने त््ाांना जगाकडे पाहण््ास साांणगतले - जगात अणधकारी आणि दास पाहा्ला 
णमळतात, पि “तसे तुमच््ामध््े नसारे्!” (मत्त् २०:२६). 

• जर तुम्हाला पुढारी व्हा्चे असेल, तर तुम्ही असे केले पाणहजे : 

• सेर्क व्हा 

• दास व्हा 

• मरिासािी त्ार रहा. 
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