
1 
 

पुढारी विकासाच्या एका प्रशस्त ससं्कृतीची गरज 
 
सतत बदलणाऱ्या ह्या जगात, आहेत तशाच राहणाऱ्या काही थोड्या गोष्टींपैकी जयाांच्याकडे आपण भविष्य 

काळातील मांडळ्या सोपिू शकू अशा गहन आवममक आवण खूप सक्षम पढुाऱ्याांची गरज ही एक गोष्ट आहे. 

 
ही गरज विचारात घेऊन ती वमटविण्यासाठी काही प्रयमन केलेल्या वमवनस्ट्रीजनी (सेिाकायाांनी) कधी कधी 

लक्षणीय अव्यक्त बवुिसामर्थयय  असलेल्या पढुाऱ्याांिर लक्ष कें वित करून मग शक्य वततक्या लिकर मयाांनी तयार 

व्हािे, मांडळ्याांमध्ये ि वमवनस्ट्री सांस्ट्थाांमध्ये महमिाची पदे सांभाळािी म्हणून मयाांना विशेष प्रवशक्षण वदले. 

 
हे नक्कीच खर ेआहे की येशूने काही “थोडक्या” लोकाांिर लक्ष कें वित केले, आवण भविष्य कालीन मांडळी 

मयाांच्याकडे सुपूदय करण्यापूिी मयाांच्या विकासािर बरचे लक्ष वदले. म्हणून, उभारून येत असलेल्या महमिाच्या 

पढुाऱ्याला वनिडून मयाांची बाांधणी करण्यासाठी आपण विवशष्ठ कृवतयोजना आवण काययक्रम आखणे हे नक्कीच 

उवचत आहे. 

 
पण पढुारी विकासासाठी आपली केिळ हीच एक कृती योजना असेल तर ह्या पितीमध्ये वकमयेक नकाराममक पैलू 

आहेत : 

 
1. जर “नेतमृि अांत:सामर्थयायच्या” आपल्या व्याख्या अस्ट्पष्ट वकां िा अवत सांकुवचत असतील तर, मग आपल्या 

प्रवशक्षण काययक्रमातून काही चाांगले भािी पढुारी िगळले जातील. एकां दरीने पाहता, ह्यामुळे पढुाऱ्याांची 

सांख्या घटेल आवण देिाने आपल्याला वदलेले, उदयास येणार ेपषु्कळ पढुारी आपण गमािू. 

2. उच्च अांतःसामर्थयय असलेले उदयोन्मखु पढुारी वनिडणे ही अयोग्य लोकाांना वनिडण्याचा आवण योग्य 

लोकाांकडे दलुयक्ष होण्याचा धोका असलेली एक खूप व्यवक्तवनष्ठ बाब असते. 

3. जेव्हा सध्याच्या पढुाऱ्याांना उदयोन्मखु पढुारी ओळखायला साांगण्यात येते, तेव्हा ते बहुतेक िेळाां मयाांच्या 

स्ट्ितासारख्यालाच वनिडतात. पररणामी, जे लोक आत्ताच्या पढुाऱ्याांसारखे वदसत नाहीत ते “दाट सांभि” 

असलेले पढुारी म्हणून वनिडले जाण्याची शक्यता नसते, आवण वतच्या मया सिय  न्यूनताांसह, जैसे थे 

पररवस्ट्थती वनरांतरपणे चालू राहील. 

4. जर आपण या थोडक्या उदयोन्मखु पढुाऱ्याांिर सेिाकायायपढेु असलेली सिय  प्रचांड मोठी आव्हाने मयाांनी 

पेलािी अशी अपेक्षा करीत, अवत अवधक महमि लादले, तर मया थोड्या लोकाांिर आपण एक अशक्यप्राय 

मानक थोपिू. हा दबाि मयाांना पराभूत करील आवण कदावचत मयाांचा नाश देखील करील. 

5. जर आपण आपले सिय लक्ष काही थोडक्या लोकाांिरच कें वित करू तर अपररहाययपणे आपण अजून 

ओळखले नाही असे अांत:सामर्थयय असणाऱ्या इतर पषु्कळ लोकाांकडे आपले दलुयक्ष होईल. पषु्कळ 

लोकाांच्या बाबतीत, नेतमृि गणु दाखिण्याची सांधी जिळ येऊन ठेपली असेल. पण जर मयाांना दलुयवक्षल्या 

गेले असे वदसत असले वकां िा िाढण्याची वकां िा अथयपूणय जबाबदारी िाह्णण्याची सांधी िादनाची सांधी मयाांना 

देण्यात येणार नाही असे ते समजले तर ते आममविश्वास घालितील, वपच्छा सोडतील वकां िा वनवष्क्रय 

बनतील. 
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6. भविष्यात नक्की कोणते बदल घडणार आहेत ह्याचा अांदाज लािणे अवतशय कठीण असते; म्हणून, 

नेतमृिाकररता विवशष्टपणे कोणमया क्षमता भविष्यात आिश्यक असतील आवण म्हणून आपल्या ितयमान 

पढुारी विकास काययक्रमात घातल्या पावहजेत हे ठरिणे तेिढेच कठीण आहे. खूपच मयायवदत असलेल्या 

विकासाचा धोका आपल्यापढेु असतो. 

 

ह्या कारणाांमळेु, थोड्या लोकाांसाठी काटेकोरपणे तयार केलेल्या प्रवशक्षण काययक्रमाांपेक्षा आपल्या मांडळ्या ि 

सेिाकायय  सांस्ट्थाांच्या जीिनात पढुारी विकासाची एक विस्ट्तृत सांस्ट्कृती जोपासणे हे महत्त्िाचे आहे. हे स्ट्पष्टच आहे 

की सध्या जे लोक सांभाव्य उदयोन्मखु पढुारी असल्याचे ठळक अांत:सामर्थयय  दाखितात मयाांच्यापरुताच विचार 

आपण करू नये म्हणून ह्याला आपण “लोक विकासाची” सांस्ट्कृती देखील समजू शकतो. 

जर आपण ही विस्ट्तृत लोक विकास सांस्ट्कृती जोपासू तर आपल्याला गरज असेल तेव्हा आपोआप पढुारी उभरून 

येतील, आवण मयाांना विवशष्ट सांदभायत आवण समायोवचतपणे विचार करणे आवण कृती करणे आवण लोकाांना पढेु नेणे 

ह्यासाठी आिश्यक मया क्षमता असण्याची देखील अवधक शक्यता असेल. 

बहुसांख्य मांडळ्या ि वमवनस्ट्रीजमध्ये अनसुरतात मया पितीपेक्षा पढुारी विकासाचा हा बराच अवधक मनमोकळा, 

अघळपघळ असा मागय आहे. सामान्यतः जया थोड्या मांडळ्या पढुील वपढी बाांधणीचा विचार करतात, मया केिळ 

काही थोडक्या (बरचे िेळाां बिुी पाांवडमय असलेल्या) व्यक्तींिर लक्ष कें वित करतात आवण वपढीतील बाकीच्याांना 

सेिाकायायत केिळ गरजिांत िस्ट्तू असल्यासारखी िागणूक देतात. 

आपण “नेतमृिाचे” आपले मयायवदत मापदांड पूणय करणारचे केिळ नव्हे तर सांपूणय पढुील वपढीचे ठळकपणे वदसून येत 

असलेले अांत:सामर्थयय ओळखून मयाला मान्यता वदली पावहजे. आपण आपल्या मांडळ्या आवण वमवनस्ट्रीजमधून 

जीिनाची बाांधणी करण्याची गरज आहे. मांडळींकररता पौलाचा दृष्टान्त हा होता : 

 
… तर आपण प्रितीने सत्याला धरून मस्तक असा जो प्रिस्त त्याच्याित सर्व  िकार ेर्ाढारे्. 

त्याच्यापासून पुरर्ठा करणाऱ्या ित्येक साांध्याच्या योगे, सांबांध शरीराची जुळर्णूक र् जमर्ाजमर् होत 

असते, आप्रण ित्येक अांग आपआपल्या पररमाणाने कायव  करत असता आपली रचना िीतीमध्ये 

होण्यासाठी शरीर आपली र्ृद्धी करून घेते. (इप्रिस ४:१५-१६) 
 

हा एक प्रचांड मोठा असा आमूलाग्र बदल आहे आवण मयासाठी आपल्या मांडळ्या आवण वमवनस्ट्री सांस्ट्थाांच्या 

विचारधाराांमध्ये खोलिर एक बदल होण्याची आिश्यकता आहे. 

जरी प्रमयेकजण एक सांघटक पढुारी असणार नाही तरी प्रमयक्षात येशूचा प्रमयेक अनयुायी हा “उच्च अांत:सामर्थयय” 

पािलेली व्यक्ती असते! मयाांचे शहर आवण राष्र बदलण्याकररता प्रमयेक वशष्याची बाांधणी होणे, मयाने आव्हान 

स्ट्िीकारणे, मयाच्यािर विश्वास/भरिसा टाकणे, अनभुिी मसलत वमळणे, वशकिण वमळणे आवण पे्ररणा ह्या गोष्टीची 

गरज असते. 

ह्या सांघटनाममक सांस्ट्कृतीमध्ये, आपल्याला असलेली पढुाऱ्याांची गरज वमटल्यावशिाय राहणार नाही. खर ेम्हणजे, 

आपल्याला पढुाऱ्याांचा तुटिडा असणार नाही; वमवनस्ट्रीच्या (सेिाकायायच्या) कानाकोपऱ्यातून पढुारी नैसवगयकपणे 
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आवण आपोआप उभरून उठतील! यावशिाय, आपले पढुारी-विकास काययक्रम देखील शाबूत राहतील. भोितालच्या 

सतत होणाऱ्या आवण व्यापक “जीिन बाांधणीमळेु” ते काययक्रम अवधक उपयुक्त ठरतील; प्रमयेक निीन पढुारी मया 

समदुायाच्या जीिन जोपासनेत काही भर घालील आवण मयातून काही ग्रहण करील. 

जसे येशूने (माकय  ३:१३-१८) आवण पौलाने (पे्र.कृ.१९:९-१०) काही थोड्या महत्त्िाच्या पढुाऱ्याांकडे खास लक्ष 

वदले, तसेच आपणही वदले पावहजे. पण असे काययक्रम स्ट्थावनक मांडळ्याांची जीिने ि सेिाकायायत एकजीि होणे 

गरजेचे आहे, पण पढुील वपढी बाांधणीची आपली सांपूणय कृवतयोजना मयातून प्रदवशयत व्हायला नको. 

 

पारपंाररक नमनुा बायबलचा नमनुा 

पुढारी विकास… 

एक काययक्रम आहे एक सांस्ट्कृती आहे 

थोड्याांकररता थोड्याांकररता पषु्कळाांकररता 

थोड्या तज्ाांनी बनिलेला सांपूणय समदुायाने बनिलेली 

बहुधा काययक्रमात घडते बहुधा जीिनात घडते. 

बहुताांशाने क्षमता वनमायण करते. सांपूणय जीिनाची बाांधणी करते. 

जैसे थे पररवस्ट्थती चालू ठेिते. आज नाट्यमय रीतीने िेगळे वदसत असले 

तरी भािी अांत:सामर्थयायला मोकळीक देते. 

सभंाव्य पुढारी 

केिळ थोडेच आहेत पषु्कळ आहेत 

बहुधा दृश्यमान आवण ओळखीचे आहेत सध्या वदसत नसणार े 

पूणयपणे जिळपास सध्याच्या पढुाऱ्याांसारखेच खूप विविध, वभन्न आहेत. 

जयाांना भविष्यात कायायलयीन नेतमृि पद 

समदुायाच्या जीिनात वमळणे सांभि आहे 

केिळ तेच लोक  

समाजाच्या जीिनात सियत्र आहेत. 
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आपल्या मांडळ्याांमध्ये, देिाचे लोक जे प्रचांड अांत:सामर्थयय  दशयितात मयाकडे आपण दलुयक्ष करणे चालू ठेिू शकत 

नाही. पढुील वपढी बाांधणी झालीच पावहजे - प्रमयेक मूल, आपल्या मांडळ्याांतील प्रमयेक अनयुायी, प्रमयेक 

विश्वासणारा. 

हे उघडच आहे की थोडेफार औपचाररक काययक्रम करणाऱ्या तज्ाांकडून हे साध्य होऊ शकत नाही. जर 

विस्ट्ताच्या शरीराचा प्रमयेक भाग व्यिवस्ट्थत तयार व्हायचा असेल तर, मया बाांधणी प्रवक्रयेत प्रमयेक व्यक्तीने मया 

कामात स्ट्ितःला गुांतिले पावहजे. प्रनकोप मांडळींमध्ये, ित्येक सभासद इतराांची बाांधणी करतो. ह्याचा अथय  जिळ 

जिळ असा होतो की मांडळीतील प्रमयेक सभासदाने लोकाांच्या बाांधणीच्या दृष्टान्तात सहभागी झालेच पावहजे आवण 

मयाच्याकडे ते करण्याची कमीतकमी प्राथवमक स्ट्िरूपाची क्षमता असलीच पावहजे. 

लोकाांची बाांधणी करण्याच्या प्रशस्ट्त सांस्ट्कृतीला जोपासण्याचे काही विवशष्ट मागय असे आहेत : 
 देिाच्या मांडळींच्या प्रमयेक सभासदाला आवममक पररपक्िता लाभािी ह्यासाठी प्राथयना करण्यासाठी 

एकत्र जमिा. 

 पढेु येणाऱ्या वपढ्याांची बाांधणी करण्याचा जोरकसपणे लक्ष िेधून घेणारा दृष्टान्त मयाांना िारांिार साांगा. 

 “नेतमृि” म्हणजे केिळ एक पद वकां िा हुद्दा नसतो, पण इतराांना अप्रधक चाांगल्या स्थानार्र 

जाण्याकररता पररणामकारक रीतीने प्रर्चार करून र् कृती करून त्याांचे साहाय्य करणे असते ह्या 

तत्त्िाला बळकटी द्या, आवण प्रमयेकजण ते करू शकतो आवण मयाने केले पावहजे! 

 प्रमयेकाला वशष्यमि आवण पढुारी विकासाकररता प्राथवमक प्रवशक्षण द्या. कनेक्शन्स मॉडेल लोक 

बाांधणीसाठी जो कोणमयाही वमवनस्ट्री सांदभायतील कोणालाही समजू शकतो आवण मयाप्रमाणे कृती 

केली जाऊ शकते असा एक उमकृष्ट आकृतीबांध परुिते.1 

 मलुाांच्या बाबतीत लिकर सरुुिात करा. पढुील वपढीची बाांधणी फार लिकर झाली असे कधीही होऊ 

शकत नाही! 

 प्रमयेक पढुारी इतराांची बाांधणी करील ह्याची खात्री करा. कोणालाही,जर मयाच िेळी तो पढुील वपढीची 

बाांधणी करत नसेल तर, केिळ सेिाकायय करू देऊ नका. 

 आपण कोण आहोत, देिाने आपल्याला कसे वनमायण केले आवण आपल्यासाठी देिापासून आलेले हेतू 

काय आहेत ह्याांिर वचांतन करायला प्रमयेकाला उते्तजन द्या.  

 हेतुपरुस्ट्सरपणे, प्रमयेकासाठी सतत िाढ आवण ्ानाजयनाकररता सांधी उमपन्न करा. मया सांधी “४डी” - 

आवममक, नातेसांबांधाममक, अनभुिजन्य आवण शैक्षवणक गवतके असलेल्या आहेत ह्याची खात्री करा.  

 प्रमयेकाची व्यवक्तगत ध्येये आवण कृवतयोजना, खूप साध्यासुध्या असल्या तरी, मया असाव्यात म्हणून 

मयाांना उते्तजन द्या.  

                                                           
1 कृपया लीडर सोसय कोसय पाहा. “वनकोप पढुारी तयार करणे.” 
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 नेतमृि हे “पढुाऱ्याांच्या” एखाद्या लहान गटाांचे खास काययके्षत्र आहे असे न समजता, सेिाकायायत 

साांवघक ितृ्तीच्या पितीला पावठांबा द्या. ही नेतमृिासांबांधीची केिळ एक अवधक सदुृढ पिती नाही तर 

वतच्यामध्ये पषु्कळ अवधक लोक काययमग्न होऊ शकतील अशी ती आहे. 

 प्रमयेकाला भविष्यकालीन सेिाकायायत मयाांची बलस्ट्थाने आवण मयाांच्या सांभाव्य सांधी ह्याबाबत 

फीडबॅक (प्रवतसाद अहिाल) वमळण्याकररता प्रमयेकाला सांधी परुिा.  

 जेव्हा सबलीकरण, कल्पना-नािीन्य आवण जबाबदार कृती घडते तेव्हा जाहीरपणे ती साजरी करा. 

 ह्या ठळकपणे विभागलेल्या बाांधणी आवण सबलीकरण कृती होत असताना, अवधक िररष्ठ नेतमृि 

भूवमका वनभािण्याची क्षमता असणारे लोक अचानक उगितात आवण मग मयाांच्यासाठी उवचत “४-डी” 

सांधी परुिा. 

 शेिटी, पररपूणयतेची अपेक्षा धरू नका. लोकाांची बाांधणी करणे वकचकट गोष्ट असते! ह्या कामात तमुच्या 

मागयदशयनाकररता देिािर भरिसा ठेिा. मयाचे लोक तयार करण्याचा दृष्टान्त मयाचा आहे!  

 

 
 


