
 

 
 

स ध्या चे  ने तृ त्व  िव का स  सं क ट  

गेले २० - ३० वषा�च्या काळात, जगात सवर्त्र सवुातार् प्रसार आिण मंडळी रोपण �ाकंडे 
मोठ्या प्रमाणात ल� कें िद्रत झालेले आहे.     
 
�ासाठी खालील काही गो�ी कारणीभूत झाल्या आहेत : 

• पिवत्र आत्म्याची सावर्भौम ओतणी 
• वैि�क सवुातार्प्रसार �ा िवषयावर झालेली लूझान इंटरनॅशनल कागँ्रेस. 

(१९७४) 
• ऍमस्टरडॅम `८३ (आिण नंतर) : िबली गॅ्रहमची  िफरत्या सवुाितर्कांची 

इंटरनॅशनल  कॉन्फरन्स.  
• इ. स.२००० चळवळ : “इ. स.२००० पय�त प्रत्येक लोकांसाठी एक चचर् आिण 

प्रत्येक व्य��साठी सवुातार्." 

• वल्डर्  िख्र�न डेटाबेस आिण जोशुआ प्रोजेक्ट यांसारखे संपकर्  न झालेल्या 
लोकगटावंर ल� कें िद्रत करणार ेआिण   िवस्ततृ प्रमाणात वापरल्या   जाणार्या   

साधनसामग्रीच्या िनिमर्ती  संशोधनामध्ये झालेली प्रगती. 

• “िव� सवुातार्प्रसार योजनांचा” द्रतुगतीने झालेला प्रसार - ३० वषा�च्या काळात 
१०००ह�न अिधक योजना आल्या आहेत! 

• सवुातार्प्रसारावर भर दणेार ेबह�िवध प्रमखु प्राथर्नागट. 
• िवशेषतः संपकर्  न झालेल्या लोकसमूहावंर खास ल� दऊेन मोठ्या प्रमाणात 

झालेली स्थािनक चळवळ आिण चच�सची सज्जता, 
• बह�संख्यांकांच्या जगातून झालेला उजार्वान सवुातार् श्रमाचा उदय. 

 
�ाचा सखोल प�रणाम झाला : 

• जगभरातून प्रत्येक िदवशी हजारो लोक िख्रस्ताकडे येत आहेत. 
• दर आठवड्याला हजारो नव्या मंडळ्यांचे रोपण होत आहे. 

 
�ा िदमाखदार वाढीसाठी आम्ही दवेाचे आभार मानतो! 
 
पण, �ा काळात नेतृत्व िवकासावर त्याच प्रमाणात ल� िदले गेले नाही. प�रणामी, आज 
अिस्तत्वात असलेल्या आपल्या मंडळ्यांमध्ये िख्रस्ती पढुार्यांची तूट आहे, तर दसुरीकडे 
नवीन चच�स सतत रोपण केले जात आहेत! वाढत जाणारी तूट! 
 
नवीन पढुार्यांच्या अपरु्या संख्येच्या आणीबाणीच्या भरीला, सध्याच्या पढुार्यांच्या 
गुणव�ेबाबत दखेील आपल्यापढेु पेच िनमार्ण झाला आहे. 
 
हे स्प�च आहे क� नेततृ्व िवकासाच्या आपल्या पारपंा�रक पद्धतींनी आजच्या मंडळ्यानंा 
गरज असलेले पढुारी आवश्यक त्या संख्येने आिण गणुव�ेसह परुवले गेले नाहीत. 
 
नेततृ्व िवकासाचा प्र� सोडवल्यािशवाय जगाच्या पषु्कळ भागात घडत असलेल्या 
आत्म्यांच्या महान हंगामाबद्दल केवळ हिषर्त होणे आपला िनष्काळजीपणा व बेजबाबदारी 
दशर्वते. आपण १९०४-०६च्या वेल्श संजीवनाचे स्मरण केले पािहजे.  
 
`वेल्श संजीवनामध्ये हजारो लोक िख्रस्ताकडे आले, दवेाची स्ततुी करीत असलेल्या 
लोकानंी चच�स भरली होती आिण आखी शहर ेबदलून गेली होती. पषु्कळ मद्यपानगहृे 
ओस पडली होती. जे प�ुष आिण ि�या त्यांचे पैसे दा�ने धुंद होण्यासाठी खचर् करीत 

होती ते पैसे आता त्यांच्या चचर्च्या मदतीसाठी दते होती, आपली कुटंुबांसाठी कपडे 
आिण अन्न िवकत घणे्यासाठी खचर् करीत होती. 
 
चोरी आिण इतर गनु्हे कमी झाले, ते इतके क� एकाह�न अिधक वळेां, एक दडंािधकारी 
कोटार्त आला आिण त्याच्यापढेु कोणतेही प्रकरण ठेवलेले त्याला िदसले नाही! ज्यांची 
बोली भाषा गिलच्छ होती त्यांनी शदु्ध भाषा बोलणे िशकून घेतले. असे िदसून आले क� 
खाण कामगार मन लावून काम करीत होते इतकेच नव्हे तर खाणीतल्या खेचरांनी दखेील 
ह�कूम मानणे थांबवले! त्या खेचरांना िशव्याशाप ऐकण्याची इतक� सवय झाली होती क� 
जेव्हा त्यांना दयाळू, स्वच्छ शब्दात ह�कूम दणे्यात आले तेव्हा त्यांना काहीही समजेना! 
खाणीतील अंधार्या बोगद्यांमधून, घाणेरडी भाषा, गिलच्छ िवनोद आिण कुटाळक्यांऐवजी 
प्राथर्नेचे आवाज आिण भि�पर गाणी ऐकू येऊ लागली. जे लोक आपली िबलें िकंवा कज� 
दणे्याची िफक�र करीत नव्हते त्यांनी त्यांची सवर् दणेी दऊेन टाकली. इतर लोक त्यांचे 
तंटे, भांडणे िवसरले आिण त्यांनी एकमेकानंा �मा केली. वेल्स राष्ट्राचा बह�तके भाग 
दवेाच्या सामथ्यार्न ेहाद�न सोडला होता, आिण, �ा संजीवनाद्वार ेअनेक इतर राष्टे्र 
प्रभािवत झाली. 
 
पण आज, २१व्या शतकाच्या सरुवातीला, वेल्समधील बह�ताशं हंगाम हरपला आहे - 
केवळ १०० वषा�नंतर! 
 
आपण �ा संजीवनापासून आिण इतर ऐितहािसक संजीवनांपासून हे िशकू शकतो क� 
दवेाच्या लोकानंा प�रपक्वतेप्रत पढेु घेऊन जाऊ शकणार ेिनकोप पढुारी नसतील तर, 
एक िकंवा दोन िपढ्यांच्या काळात तो हंगाम जवळ जवळ पूणर्पणे गमावला जाईल!  
 
पढुारी िवकासाच्या आणीबाणीत आपण सापडलो आहोत. पढुारी िवकासाच्या आपल्या 
पारपंा�रक पद्धतीतनु आपल्याला गरज असलेल्या संख्येने आिण त्या गणुव�ेचे पढुारी 
प्रा� झाले नाहीत,आिण जोवर �ावर उपाय होत नाही तोवर, एक िकंवा दोन िपढ्यांच्या 
काळात, आजचा गौरवशाली हंगाम वाया जाणे संभवते. 
 
एका नवीन नेततृ्व िवकास नमनु्याची आपल्याला गरज आहे. सवर् आनषंुिगक गो�ींचा 
िवचार करण्याची वेळ आता आली आहे! 
 

उ भ्या  गो �ीं चा  आ िण  आ नु षं िग क  गो �ीं चा  िव चा र  
क र णे .  

सरळ उभा िवचार एकच एकट्या संकल्पनेन ेस�ु होतो आिण मग तोडगा सापडेपय�त 
त्याच संकल्पनेवर िवचार चालू राहतो. आनषंुिगक, आजूबाजूचा  िवचार ( लॅटरल ) 
म्हणजे उपाय शोधण्यापूव� समस्येचा िवचार करण्यासाठी वैकिल्पक मागर् धुंडाळणे. 
 
उभा िवचार हा एखादा खड्डा/चर अिधक चांगला करण्यासाठी खोदत खोल, खोल जात 
राहणे असा असतो. पण तो खड्डा चकु�च्या जागी असेल तर त्याला खोदून िकतीही 
अिधक चागंले केले तरी त्यामळेु तो योग्य िठकाणी झालेला असणार नाही. प्रत्येक 
खोदणार्याला हे एवढे स्प� िदसत असले तरी, त्याच िठकाणी खोदत राहणे नवीन जागी 
पनु्हा एकदा खोदण्यापे�ा अिधक सोपे असते. उभा िवचार करणे तोच खड्डा अिधक 
खोल खोदण्यासारखे असते; आनषंुिगक िवचार करणे हे दसुर्या िठकाणी प्रयत्न 
करण्यासारखे असते. 
 
मध्य अमे�रकेतील आमच्या एका िमशनरी िमत्राने अगदी अ�रशः ही गो� होतानंा 
पािहली. एका िठकाणी पाण्यासाठी अिधक अिधक खोल खोदण्यात खूप वळे 
घालवल्यानंतर (उभा िवचार), िवहीर खोदणार ेशेवटी एका दसुर्या जागी गेले आिण 
जवळ जवळ लगेच त्यांना पाणी िमळाले (आजूबाजूचा िवचार).  
 

मॉ डे ल  ब्री फ  

सात आमलूाग्र बदल 

 



 

मु द्र णा ल य  -  ए क  न वा  न मु ना  

इ.स.४५० ते १४५० �ा काळात सवर् बायबल्स हस्तिलिखत होते (म्यॅन्यिुस्क्रप्ट �ा 
लॅिटन शब्दाचा अथर् हस्तिलिखत असा आहे). िख्रस्ती मठवासींचा वारसा. अकराव्या 
शतकापासून, प्रत्येक मोठे चचर् िकंवा मठाकडे जेथे प्रित िलह�न काढणे िकंवा तयार करणे, 
सजवणे िकंवा पसु्तक बांधणीची कामे केली जात होती त्यासाठी त्यांचे आपले स्वतःचे 
"िस्क्रप्टो�रयम" असायचे. मठवासी िदवसाला नऊ तास काम करीत असत आिण एक 
हस्तिलिखत प्रत तयार करायला अनके आठवडे लागत असत. 
 
आज आम्ही अनभुवतो त्या चचर् वाढीच्या संदभार्त �ाची कल्पना करा - प्रत्येक िदवशी 
हजारो बायबल्सची गरज आहे! 
 
मठवासीयांच्या काळात, जलद गतीच्या चचर् वाढीला उभी िवचारसरणीनसुार कोणता 
प्रितसाद िमळाला असता? अिधक मठवासीयांना कामावर घ्या! अिधक वेगाने िलखाण 
करा! अथार्तच, �ाने काहीही सध्या झाले नसते. त्यांना एका नव्या नमनु्याची गरज होती. 
 
एक आनषंुिगक/आजूबाजूचा िवचार करणारा िवचारवंत, ग्यटेुनबगर्, प्रवेश करतो! 
योहानीस ग्यटेुनबगर्ने पूव� असंबंिधत असलले्या दोन कल्पना घेतल्या: वाईन प्रसे (मद्य 
तयार करण्यासाठी द्रा�े तडुवून रस काढण्याचे िठकाण आिण नाणे पंच (टांकसाळीत 
नाणी पाडण्याचे यंत्र). कॉईन पंच चा हेतू सोन्याच्या नाण्यासारख्या एका लहान 
आकारावर एक प्रितमा उठिवणे हा होता. वाईन प्रेस चे काम एका मोठ्या आकारावर दाब 
दऊेन द्रा�ातील रस िपळून काढणे हा होता. ग्यटेुनबगर्ने पषु्कळ कॉईन पंचेस घेतले 
आिण त्यांना वाईन प्रसेच्या दाबाखाली आणले यासाठी क� त्यांची प्रितमा कागदावर 
उठावी. �ा संयोगातून पढेु छापखाना आिण अ�र जळुणी (अंदाजे १४५० साली) 
आली. �ातून एक क्रांती स�ु झाली! 
 
जगभरातील सध्याच्या नेतवृ उणीवेच्या सकंट िस्थतीशी �ाचा थेट संबंध आहे. नेततृ्व 
िवकासाच्या �ि�कोनाचा नवीन नमनुा आपल्याला हवा आहे. आपण त्याच रीतीने, पण 
केवळ अिधक वेगाने आिण अिधक मोठ्या प्रमाणावर, नेततृ्व बांधणी क� शकत नाही. 
पूव�च्याच पद्धतीने पण प�रमाणाने अिधक क�न चालणार नाही! ज्या रीतीने पुढारी 
तयार केले जात आहेत त्यात प�रवतर्न करण्याची गरज आहे. आपल्याला एका नवीन 
नमनु्याची गरज आहे. 

सा त  मु ख्य  आ मू ला ग्र  ब द ल  

सध्या आपल्यापढेु असलेली पढुार्यांची संख्या आिण गणुव�ा �ाबाबत असलेल्या 
संकट िस्थतीवर मात करतील असे सात मखु्य आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत. 

 
1. एक नवे ध्येय. 

 
परपंरनेसुार, आपले सवर् प्रथम ल�य पढुार्यांची शै�िणक आकलन�मता 
असत आले आहे. पढुार्यांची सेवाकायर् अहर्ता ठरवण्यात त्याची शै�िणक 
पदवी जी मध्यवत� भूिमका पार पडत असे त्यात हे प्रितिबंिबत होते. 
 
�ा नव्या नमनु्यात, आम्ही हेतपुरुस्सरपणे त्याच्या संपूणर् व्यि�त्व 
बांधणीवर ल� कें िद्रत करत. अथार्तच, एक िनकोप िख्रस्ती पढुार्याला 
बायबलचे �ान असण्याची गरज असते, पण, केवळ तसे �ान असणे परुसेे 
नाही. नेततृ्व िवकासाचे स्प� ध्येय त्याच्या संपूणर् व्यि�त्वाचा िवकास असे 
असले पािहजे – आित्मक जीवन, परस्पर नातेसंबंध जोपासण्याची �मता, 
वैवािहक जीवन, शील आिण ��ांत, त्याच प्रमाणे सेवाकायार्चे �ान आिण ते 
करण्याची �मता. केवळ मािहती परुवणे हे आमचे ध्येय नाही, पण संपूणर् 
प�रवतर्न! आम्ही िनकोप पढुारी तयार केले पािहजेत. 
 

2. एक नवी प्रिक्रया. 
 

जर आम्ही आमचे ध्येय शै�िणक गो�ींपासून पढुार्याच्या संपूणर् व्यि�त्वाची 
बांधणी करण्याकडे वळिवले, तर हे ताबडतोब स्प� होते िक आपल्याला 
एका नवीन प्रिक्रयेची गरज आहे. एक िनव्वळ शै�िणक प्रिक्रया ( िडस्कस, 
व्याख्याने, पसु्तके आिण परी�ा) �ांमळेु आित्मक जीवन, शील व प्रत्य� 
सेवाकायार्ची �मता �ांची बांधणी प�रणामकारक रीतीने होणार नाही. 
पषु्कळ सेमीनरीज आिण बायबल शाळानंी, हे ओळखले आहे आिण ते आता 
त्यांच्या वगर् िश�णाला (मािहती) िनरिनराळ्या आित्मक, नातेसंबंधात्मक, 
आिण अनभुवजन्य, उजार्वान गितशीलतेची जोड दतेात(प�रवतर्न). 
 
नवीन नमनु्यात, चार बदल घडवणार्या श�� स्रोतांवर आम्ही मजबूत आिण 
एकसधं ल� दणेारी सवर्समावेशक प्रिक्रया अमलात आणतो : 
 
• आित्मक. िख्रस्ताशी आित्मक, अनभुवाधा�रत संयोग हा खर्या 

प�रवतर्नात्मक प्रिक्रयेचा मध्य िबंदू आहे. आपण आपल्या उदयास 
येणार्या पढुार्यांना दवेाकडे आणलेच पािहजे! 

• नातेसंबंधाबाबत. पढेु येत असलेल्या पढुार्यांना व्याख्यानातून खूप 
काही गो�ींची गरज असते; प�रपक्व पढुारी, अनसुरणयोग्य आदशर् 
व्य��, उदाहरणे, आित्मक माता आिण िपत े- सामान्य दनैंिदन 
जीवन आिण सेवाकायार् �ां संदभार्त दर रोज भेटगाठ होण्याची त्यांना 
गरज असते. हे उ�जेन, पािठंबा, आव्हान, िश�ण, िशस्त आिण 
उ�रदाियत्व �ा सवर् गो�ींनी स्वभावगणु, शील घडते, वैवािहक 
जीवन मजबूत होते आिण आित्मक जीवनाचे संगोपन होते. 

• अनुभवजन्य. पढुारी गो�ी प्रत्य� करण्यान ेिशकतात आिण िनव्वळ 
व्याख्याने ऐकून नव्हे. दःुखसहन आिण दबाव �ांच्या अग्नीने ते 
प�रवितर्त होतात आिण आव्हानात्मक कामिगरीमळेु ते ताणल्या 
जातात. 

• शै�िणक. दवेाच्या वचनांचे िश�ण - आकषर्क रीतीने, आिण 
सध्याच्या जीवनाच्या दनैंिदन वास्तिवकता, कुटंुब आिण सेवाकायर् 
�ांच्यात गुंफून - हे िनकोप नेततृ्व िवकासाचा गाभा आहे.  

 
हे चार गितशील ऊजार्घटक प�रणामकारक नेततृ्व िवकास प्रिक्रयेत 
खंबीरपणे उपिस्थत असतील. 
 

3.  एक नवीन िडझाईन, प�रकल्पना. 
 

परपंरनेसुार, आम्ही नेततृ्व िवकासाच्या प�रकल्पनेवर परुसेा िवचार केला 
नाही; पषु्कळदा आम्हाला जसे िशकिवण्यात आले तसे िशकवीत राह�न 
आम्ही परपंरलेा केवळ शा�त केले आहे,. पण येशूने त्याच्या पढेु येऊ 
घातलेल्या पढुार्यांक�रता िशकण्याच्या वैिवध्यपूणर् अनभुवांचे सकंलन 
क�न एक असामान्य िडझाईन तयार केले. 
 

�ा नवीन नमनु्यात, येशूने जसे केले तसे िशकण्याच्या अनभुवांचे िडझाईन कसे 
करावे हे आपण िशकतो. नेततृ्व िवकास हे िविभन्न लोकांचे, नातेसंबंधांचे, 
प्रभावाचे, नेमलेल्या कामिगरीचे , अवघड कामाचे, जबाबदार्यांचे, कतर्व्यांचे, वेळ 
मयार्दांचे, संधींचे, तणाव व दबावाचे, आणीबाणीच्या संकटांचे, आशीवार्दाचे, 
दःुखसहनाचे, नाकारले जाण्याचे, यश प्रा�ीचे, चकुांचे, इत्यादींचे एक काहीसे 
गोंधळाचे, सकं�णर् आिण बह�अंगी अनभुवाधा�रत संकलन आहे ज्यात सवर् लोक 
एकत्रपणे उदयाला येणार्या पढुार्याला तयार करण्यासाठी झटतात. अशा ��ीने, 
एक प�रणामकारक नेततृ्व िवकास प्रिक्रया ही अभ्यासक्रमांची एखादी नीटनेटक� 
मािलका नाही,तर प्रत्य� जीवनात आिण कालवास्तवात धगधगणार्या अनभुवात 
डंुबून घेणे आिण िख्रस्ती नेततृ्वाचा मूलभूत व कठीण स्वभाव प्रितिबंिबत करणे 



 

आिण अंतःकरणात खोलवर दडलेल्या समस्या प�ृभागावर आणून त्या सोडवणे, 
आिण यशप्रा�ीसाठी भाग घेणार्याला पूणर्तः दवेाकडे पाहण्यास भाग पाडणे �ा 
गो�ी �ा प्रिक्रयेत येतात.  

 
4. पुढारी पुढार्याचंी बांधणी करतात. 

 
येशू पथृ्वीवर �ा तीन गो�ी करायला आला :  
 
• मानवजातीच्या पापांसाठी कु्रसावर मारण्यासाठी.  
• त्याचे शब्द आिण कृत्ये यांद्वार ेदवेाच्या राज्याची घोषणा करणे आिण 

िपत्याला प्रकट करणे �ासंाठी. 
• उभ�न येत असलेल्या पढुार्यांचा एक संघ तयार करण्यासाठी. 

 
आिण त्याने तेवढेच काय ते केले! म्हणून आपल्याला माहीत आहे क� 
िनकोप पढुारी करतात त्या गो�ींच्या कें द्रस्थानी असलेल्या गो�ींमध्ये पढुारी 
तयार करणे ही एक गो� असते. 
 
हे आम्ही कृत�ेपवुर्क मानले पािहजे क� मानवजातीच्या पापांसाठी 
आपल्याला कु्रसावर मरावे लागत नाही कारण येशूने ते कायर् एकदाचे पूणर् 
केले आहे. पण, आम्ही त्या दसुर्या जबाबदार्यां स्वीकारल्या पािहजेत. 
एक�कडे आम्ही दवेाचे राज्य घोिषत करण्यावर आिण िपत्याला प्रकट 
करण्यावर ल� कें िद्रत केल ेआहे - म्हणजे “सेवाकायार्चा भाग” पार पाडला - 
पण पढुारी तयार करण्याची जबाबदारी आम्ही व्यि�गत रीतीने आिण 
पद्धतशीर मागार्ने क्विचतच धारण केली. त्या ऐवजी दूरवर असलेल्या 
शै�िणक संस्थांतील तज्�ांकडे ते आमच्याक�रता हे काम करतील या 
आशेने आमचे उदयाला येणार ेपढुारी पाठिवले आहेत. आम्ही नेततृ्वामध्ये 
इतके गुंतलो होतो क� पढुारी तयार क� शकलो नाही! 
 
आम्ही �ा दोन गो�ीं पनु्हा जोडल्या पािहजेत – पढुारी सेवा कायर् करतात 
आिण त्याच वेळी ते पढुारी तयार करतात. नवीन नमनु्यात, पढुारी असणे 
म्हणजे जे असते त्याचा गाभा समजून घेऊन नेततृ्व िवकासाची जबाबदारी 
पढुारी व्यि�गत रीतीने स्वीकारतात. केवळ �ा बदलामध्येच दोन्ही समस्यां 
गुणव�ा ( प�रपक्व पढुारी ��ांत, आवेश, धयैर् आिण नेततृ्वाचे नीितकुशल 
�ि�कोन परुवतात) आिण संख्या (कारण प्रत्येक पढुारी नवीन पढुारी तयार 
करण्याची व्यि�गत जबाबदारी स्वीकारतो) हाताळण्याचे अंतस्थ सामथ्यर् 
आहे.  

 
5. पुढारी तयार करणार्या मंडळ्या 

 
बायबलनसुार, नेततृ्व िवकासाचा महत्वपूणर् प्राथिमक घटक स्थािनक मंडळी 
िकंवा मंडळ्यांचा समूह असतो. 

 
नवीन नमनु्यामध्ये, जसे पढुारी व्यि�गत रीतीने त्यांना दवेाने िदलेली पढुारी 
तयार करण्याची जबाबदारी स्वीकारतात, तसेच स्थािनक मंडळ्या त्यांना 
दवेाने िदलेली त्यांचे स्वतःचे पतु्र आिण कन्या �ांमधून पढुारी तयार 
करण्याची जबाबदारी स्वीकारतात. हा बदलामध्ये गुणव�ा आिण संख्या �ा 
दोन्ही समस्यां सोडिवण्याचे अंतःसामथ्यर् आहे. त्यातून िमळणार ेकाही लाभ 
असे आहेत : 

 
• बह�गुिणत्व. प्रिश�ण संस्थांमध्ये अंगभूत असलेल्या मयार्दा मंडळी-

आधा�रत पद्धतीत नसतात, कारण चचर् असा नमनुा परुिवते ज्याच्या 
बह�गिुणतवाला मयार्दा नसते कारण प्रयेक मंडळी िकंवा मंडळी समूह 
त्यांच्या उदयास येणार्या पढुार्यांसाठी िश�ण घेण्याची सोय व 

प�रिस्थती परुिवते. जर प्रत्येक स्थािनक चचर् केवळ एक िकंवा दोन 
नवीन पढुारी तयार करील तत् संख्या टंचाई उरणार नाही! 

• सवर्समावेशक िवकास. स्थािनक मंडळी पढुार्याच्या संपूणर् 
व्यि�त्वाचा िवकासासाठी आित्मक, नातेसबंंधात्मक आिण प्रत्य� 
काम करण्याची सोय परुवीत असते म्हणून िश�ण प्रिक्रया खूप 
अिधक प�रणामकारक होते.   

• योग्य लोकांना प्रिश�ण िमळते. जे पढेु येत आहेत आिण आधीच 
अिस्तत्वात आहेत अशा पढुार्यांना प्रिश�णाची गरज असते पण ते 
आधीच सेवाकायार्त गुंतलेले असतात आिण एखाद्या लांबच्या 
संस्थेकडे िशकण्यासाठी वषार्नवुष� ते आपले काम सोडून जाऊ शकत 
नाहीत. पारपं�रक पद्धतीत, आपण सातत्याने अयोग्य लोकानंा 
प्रिश�ण दते राहतो.   

• लविचकता. जेव्हा आपण नेततृ्व िवकासाचा िवचार करतो, तेव्हा 
"एक साईझ" सगळ्यांना िफट बसत नसते. जगभरातील, वेगवगेळ्या 
संस्कृतीच्या, पा�र्भूमीच्या, अनभुवाच्या, श�ैिणक पातळ्यांच्या 
पढुार्यांना तयार करायची गरज असते. आपली पद्धत लविचक 
असली पािहजे, प्रत्येकाला पटेल अशी असली पािहजे. �ा िशवाय, 
मंडाळीभोवतालची प�रिस्थती वगेाने बदलत आहे, आिण म्हणून 
नेततृ्व िवकासाचे मागर् लविचक असले पािहजेत.  

• आत्मिनभर्र. प्रिश�ण घेण्याच्या प्रिक्रयेसाठी स्थािनक मंडळी 
आिथर्क साहाय्य परुवते,आिण त्याद्वार ेत्यांच्या स्वतःच्या पढुार्यांच्या 
िवकासाची जबाबदारी आिण िनयंत्रण �ा दोन्ही बाबी सांभाळते. 
खर्या अथार्ने स्वयंशािसत होण्यासाठी समदुाय आत्मिनभर्र असलाच 
पािहजे.   

• िनब�ध असलेल्या देशात सुरि�तता. िनब�ध असलेल्या दशेात 
मोठ्या शै�िणक संस्था त्यांच्या आकारामळेु, �ग्गोचरतेमळेु आिण 
त्या इतक्या सहजपणे बंद क�न टाकता येतात �ा गो�ींमळेु चालू 
शकत नाहीत. मंडळी आधा�रत िशकणार ेसमदुाय मात्र आकाराने 
लहान, सहज लपिवता येतात आिण व्यापक बनू शकतात. 

• सतत चालणारा - जीवनभर पुढारी िवकास. प्रिश�ण एका िविश� 
काळापरुते मयार् िदत नसते, पण तयार होत असलेल्या पढुार्यांच्या 
आयषु्यकाळात ते स�ु असते. संपूणर् हयातीत पढुारी तयार होत 
असतात!   

• प�रणामकारक मूल्यमापन. स्थािनक समदुायातील लोक, जे 
उभरत्या पढुार्याला ओळखतात आिण जे रोज रोज त्याच्यासोबत 
काम करतात ते त्याच्या िवकासाक�रता ध्येये ठरवण्यासाठी आिण 
त्या ध्येयाप्रत त्याची होत असलेली प्रगती जोखण्यासाठी सव�त्कृ� 
लोक असतात. 

 
6. पुढारी िवकासातून मंडळी रोपण कायर्. 

 
जगात सवर्त्र प्रत्येक लोक गटात हजारोंच्या संख्येने मंडळ्या व्हाव्यात असा 
येशूचा ��ांत होता. मात्र, त्याने व्यि�शः एकाही मंडळीचे रोपण केले नाही. 
त्या ऐवजी त्याने पढुारी तयार केले आिण त्या पढुार्यांनी जगाची 
उलथापालथ केली. आम्ही मात्र प्रथम सवुातार्प्रसाराचे प्रयत्न बह�गिुणत केले 
आिण पषु्कळ मंडळ्या रोपल्या आिण मग आपली पढुार्यांची गरज 
िमटिवण्यासाठी प्रयत्न क�न सार ेउलट्या रीतीने केले. 

 
नवीन नमनु्यामध्ये, िनकोप पढुारी िवकासाला, मंडळी रोपणाला िजतके 
प्राधान्य व भर आपण दतेो त्याच पातळीवर आणून ठेवले आहे. िटकून 
राहणार्या मंडळ्या रोपून त्याच्या वाढीसाठी हाच एक मागर् आहे. 
 



 

7. िख्रस्ती नेतृत्वामध्ये िख्रस्त �ा व्य��चे मध्यवत� महत्वाचे स्थान. 
 

पषु्कळ वष�, िख्रस्ती नेततृ्व प्रिश�णात बह�तांशाने बायबल �ानाशी संबंिधत 
पाठयक्रम असायचे - जनुा करार सव��ण, नवा करार सव��ण, पद्धतशीर 
ई�रीिव�ान, बायबल नीितशा�, प्रवचनशा�, मांडणी इितहास वगैर.े 
जीवन आिण सेवाकायार्साठी ज्या गो�ी लागतात त्यांसाठी �ातून 
िवद्याथ्या�ची फार चागंली तयारी होतच असते असे नाही. ही गरज 
भागवण्याक�रता, पढुारी िवकासाच्या नवीन आिण व्यवहायर् पद्धती अिधक 
लोकिप्रय बनल्या आहेत, आिण त्यांच्यामध्ये बरचेदा नेततृ्वाचे व्यावसाियक 
नमनुे िकंवा बास्केटबॉल कोचेस, फुटबॉल स्टासर् आिण धनाढ्य 
व्यावसाियकांचे “यशप्रा�ी" चे रजंक व प्ररेणादायक िकस्से दखेील असतात. 

 
पण, जेव्हा येशूने आपल्या स्वतःच्या नेततृ्वाचे वणर्न केले, तेव्हा त्याचा 
संपूणर् भर त्याच्या िपत्याशी असलेला आतं�रक संयोगावरच होता : 

 
�ाव�न यह�दी आ�यर् क�न म्हणू लागले, `िशकल्यावाचून �ाला 
िवद्या कशी आली?` �ाव�न येशूने त्यांना उ�र िदले, "माझी 
िशकवण माझी नाही तर ज्याने मला पाठवले त्याची आहे..." (योहान 
७:१५-१६, प्रे.कृ.४:१३) 

 
मी िपत्याजवळ जे पािहले ते बोलतो, तसेच तुम्ही आपल्या 
िपत्यापासून जे ऐकले ते करता....( दवेापासून मी जे ऐकले आहे ते 
सत्य मी तुम्हाला सांिगतले आहे (योहान ८:३८-४०). 

 
�ाव�न येशूने त्यांना उ�र िदले, मी तुम्हाला खिचत खिचत सांगतो, 
पुत्र िपत्याला जे काही करतानंा पाहतो त्यावाचून काहीही त्याला 
स्वतः होऊन करता येत नाही कारण जे काही तो करतो ते पुत्रही 
तसेच करतो. (योहान ५:१९) 

 
…माझ्यामध्ये राहणारा िपता स्वतःची काय� करतो. (योहान 
१४:१०). 

 
नवीन नमनु्यामध्ये, िख्रस्त, कू्रस, दःुखसहन, पािव�य आिण पिवत्र 
आत्म्यावर मदार ही आमच्या संपूणर् पढुारी िवकासाच्या कें द्रस्थानी आहेत. 
िख्रस्त ही व्य�� सवर् िख्रस्ती नेततृ्व आिण पढुारी �ांचा आरभं आिण शेवट 
आहे. 

 
तुम्ही माझ्यामध्ये राहा आिण मी तुमच्यामध्ये राहीन. जसे फाटा 
वेलात रािहल्यावाचून त्याला आपल्याआपण फळ दतेा येत नाही तसे 
माझ्यामध्ये रािहल्यावाचून तुम्हांलाही दतेा येणार नाही. मीच वले 
आहे. तुम्ही फाटे आहात; जो माझ्यामध्ये राहतो आिण मी 
ज्याच्यामध्ये राहतो तो पुष्कळ फळ दतेो. कारण माझ्यापासून वगेळे 
असल्यास तुम्हांला काही करता येत नाही. (योहान १५:४-५). 

सा रां श  

सारांश �पाने, ज्या रीतीने पढुारी तयार करण्यात येत आहेत त्यामध्ये आमूलाग्र बदल 
करण्यासाठी �ा त्या सात गो�ी िदल्या आहेत :  
 

1. एक नवे ध्येय - िनकोप िख्रस्ती पढुारी, केवळ शै�िणक पांिडत्य नव्हे. 
2. एक नवी प्रिक्रया - सवर्समावेशक िवकास, प�रवतर्न िन केवळ �ान, मािहती 

नव्हे. 

3. हेतपूुवर्क िडझाईन - िविवध अध्ययन अनभुवांचे संकलन, केवळ 
आपल्याला जसे िशकवण्यात आले होते तसे आपण िशकवत असताना 
(व्याख्यान दतेांना) पारपंा�रक पाठयक्रम पढेु चालू ठेवणे नव्हे. 

4. पुढारी पुढार्यांना तयार करतात - पढुारी िवकास काम इतरानंा सपूुदर् 
क�न केवळ सेवाकायार्च्या जबाबदार्यां स्वतः पार पाडण्याऐवजी, पढुारी 
िवकासाची जबाबदारी व्यि�गत रीतीने पढुारी घेतात. 

5. मंडळ्या पुढारी तयार करतात - पढुारी िवकासाचा प्राथिमक घटक 
स्थािनक मंडळी िकंवा मंडळ्यांचा समूह असतो. 

6. पुढारीिवकासातून मंडळी रोपण. - जर आपणाकडून िटकून राहणार्या 
व वाढणार्या मंडळ्या िनमार्ण व्हायच्या असतील तर पढुारी तयार 
करण्यावरचा भर वाढवून सवुातार् प्रसार आिण मंडळी रोपणाच्या प्राधान्य 
आिण महत्वाच्या पातळीवर आणायलाच पािहजेत. 

7. आपल्या सवर् पढुारी िवकासाच्या गाभ्यात, िख्रस्ती नेततृ्व, िख्रस्ताशी संयोग, 
कू्रस, दःुखसहन, पािव�य आिण पिवत्र आत्म्यावर मदार (योहान १५:४-५) 
�ा सवर् गो�ींमधील िख्रस्त �ा व्य��चे स्थान मध्यवत� असलेच पािहज.े 
येशू ही व्य�� हा सवर् िख्रस्ती नेततृ्व आिण पढुारी िवकासाचा आरभं आिण 
शेवट असा आहे. 
 

जगाची उलथापालथ, पनु्हा एकदा, करतील असे िख्रस्ती पढुारी आपण अशा रीतीने 
तयार क� शकतो. 
 

अ िध क  मा िह ती सा ठी  

आमच्या संपूणर् नमनु्यांसाठी (मॉडेल्स) कृपया पाहा : माल्कम वेबर �ांची स�म पुढारी : 
आत्म्याने घडिवललेे पुढारीपण #२ आिण पुढारी घडवणे : आत्म्याने घडिवलेले 
पुढारीपण #४ ही पसु्तके पाहा. 

 

 


