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निकोप पु ढारी नर्कासाच््ा तत्तर्ां चा सारां श
तयार होत नाहीत. दृष्टान्त,भावावेश, धैयव आवण नेतत्मृ वाचा युद्धनीतीयुक्त
दृवष्टकोन त्मयासाठी असावा लागतो. म्हणनू , आपण होऊन सवव -काही
करणारे एखादे पररपूणव “पॅकेज” शोधू नये. असली “पॅकेजेस” पुढारी करत
नसतात, पुढारीच पुढारी बनवतात. अगदी सवोत्तम पॅकेज एका पररपक्व
आवण अहव ताप्राप्त पुढाऱ्याच्या हातातील के वळ एक साधन, हत्मयार बनेल.
ह्यात भर म्हणून, प्रत्मयेक पुढाऱ्याने ते साधन वेगळ्या रीतीने वापरावे अशी
अपेक्षा आपण के ली पावहजे. त्मया साधनाने अमल गाजवूच नये.

कनेक्शन्स मॉडेलमध्ये सहा गटात असलेली १८ मुख्य तत्त्वे वापरण्यात आली आहेत.
पररणामकारक पुढारी ववकास असा असेल :
1.

स र्व स मा र्े श क
मंडळीला निकोप पुढाऱ्ांची गरज आहे. वनकोप विस्ती पुढारी विस्त,
समुदाय, शील-स्वभावगुण, पाचारण आवण क्षमता ह्या पाच क्षेत्ाांमध्ये मजबूत
असेल. म्हणनू , एका पररणामकारक पुढारी ववकास प्रवियेमध्ये हे सवव पाच
लक्षवबांदू समाववष्ट असतील.

2.

जे पुढारी िर्ीि पुढारी त्ार करतात म्ांिी िेतृमर्ाच््ा दैिनं दि
जबाबदाऱ्ांमध््े स्र्तःला गुंतर्ले पानहजे. वास्तव जगापासून अलग
पडलेल्या कृ वत्म वातावरणात राहून वशकवू नये. येशू आवण पौल (उदा.
प्रे.कृ .१९:९-११) ह्या दोघाांनीही ववस्तृत आवण सफल व्यवक्तगत सेवाकायें
चालवली आवण त्मयाचवेळी नवीन पुढारी तयार के ले. असा प्रघात वनष्ठा
आवण वास्तववकता जोपासतो, ववश्वसनीयता आवण तदनुभूती आणते आवण
पररणामकता नाट् यमय रीतीने वाढवते.

आ नमम क
सरतेशेर्टी, पुढारी त्ार करतो तो देर्च. म्हणनू , कनेक्शन्स पववत्
आत्मम्याला त्मयाच्या इच्छे प्रमाणे कायव करू देण्यासाठी झटते. आपल्या
मनसुबयाांमळ
ु े त्मयाच्या कायव िम पूतीमध्ये आपण कधीही अडथळा येऊ
द्यायला नको. वशवाय, देव जीवनातील प्रत्मयेक गोष्ट आपल्याला
बदलण्यासाठी करतो, म्हणनू , कनेक्शन्स प्रविया उदयोन्मुख पुढाऱ्याला
(अ) देवाने त्मयाच्या जीवनात गतकाळात के लेले कायव समजण्यासाठी, (ब)
देवाच्या वतव मान व्यवहाराबाबत प्रवतसाद देण्यासाठी, आवण (क) त्मयाचे
जीवन आवण सेवाकायव ह्याांमधे भववष्य काळात देव जे कायव करणार आहे
त्मयाची तयारी करण्यासाठी, साहाय्य करते.

एका र्ेळी र्ोडे र्ोडे असे पुढारी त्ार होतात. पुढारी व्यवक्तगत रीतीने
पुढारी तयार करत असल्यामुळे, एक पुढारी के वळ थोडके च दसु रे पुढारी
बनवू शकतो - जर त्मयाला ते चाांगल्या रीतीने करायची इच्छा असेल तर.
येशूने जे जग बदलून टाकणार होते ते त्मयाचे सांपूणव चचव चालवण्यासाठी,
थोडे थोडके च मुख्य पुढारी तयार के ले होते! पौल आवण इतर बायबल
पुढाऱ्याांनी पुढारी ववकासाकररता तोच मागव अवलांबला. व्यक्तिगतपणे आवण
झटकन “हजारो पुढारी” तयार करण्याची कल्पना बायबलमध्ये नाही.
बायबलचा नमुना हा आहे : “ज्या गोष्टी तू पुष्कळ साक्षीदाराांसमक्ष
माझ्यापासून ऐकल्या, त्मया इतराांना वशकवण्यास योग्य अशा ववश्वासू
माणसाांना सोपवून दे,” २ तीमथ्य २:२. दसु ऱ्या शबदाांत, थोडे चाांगले पुढारी
तयार करा, ज्याांतील प्रत्मयेक जण थोडे चाांगले पुढारी तयार करील,
ज्याांतील प्रत्मयेक जण तसेच करील, आवण असेच पुढे. तुलनात्ममकपणे,
अगदी थोड् या अवधीत, आपल्याला ज्याची गरज आहे ते पुढाऱ्याांचे
बहुगवु णत्मव आपल्याला वमळे ल. फरक हा आहे : ते चाांगले पुढारी असतील.

पुढारी नर्कास प्रार्वििे े ओर्ंबला गेला पानहजे. येशूने त्मयाच्या उदयोन्मुख
पुढाऱ्याांकररता, त्मयाांच्यासह आवण त्मयाांच्यावर सातत्मयाने प्राथव ना के ली.
ह्यावशवाय, येशूने त्मयाच्या वशष्याांना वपता प्रकट के ला; त्मयाांनी देवाला
पाहीले, त्मयाची वाणी ऐकली आवण त्मयाला स्पशव के ला (१ योहान १:१-३)!
पररणामकारक विस्ती पुढाऱ्याचास्वभावगुण हा असतो की त्मयाच्या
विस्ताशी असलेल्या आांतररक सांयोगातून तो जीवन जगतो आवण सेवाकायव
करतो. आवण नवीन पुढाऱ्याांची बाांधणी करण्याची आपली प्राथवमक
जबाबदारी त्मयाांची देवाशी ओळख होण्यासाठी त्मयाांना पुढे घेऊन जाणे ही
आहे - आपण त्मयाांना प्राथव ना करायला वशकवलेच पावहजे!
3.

आपण ्ोग्् पुढारीच त्ार के ले पानहजेत! ह्या प्रवियेत थोडक्याांवरच
लक्ष कें वित के ले जाते, म्हणनू ते योग्यच असले पावहजेत.

िा ते सं बं धा मम क
निकोप पुढारी समुदा्ातच त्ार होतात. म्हणनू , पुढारी तयार करण्याची
आवण त्मयामध्ये सहभागी होण्याची जबाबदारी सांपूणव चचव समुदायाने
घेतलीच पावहजे. एक ववस्कळीत “कारखाना” पद्धतीपासून वळून “कु टु ांब,
पररवार” पद्धत स्वीकारण्यातून खालील गोष्टी साध्य होतील :









लववचकता.
बहुगवु णत्मव.
आत्ममवनभव रता.
सवव समावेशक ववकास.
वनबंध असलेल्या देशात वनधाव स्त असणे.
योग्य लोकाांना प्रवशक्षण वमळणे.
सतत सुरु असणारा, जीवनभरचा पुढारी ववकास
पररणामकारक मूल्यमापन.

पुढारीच पुढारी त्ार करतात. वशक्षक आवण अभ्यासिमाांतून पुढारी

4.

अ िु भ र् ज न््
पुढारी प्रम्क्ष काम करूि नशकतात. येशूने "कामावर असलेले" पुढारी
तयार के ले, जेथे त्मयाांनी खऱ्या समस्याां आवण सांधी हाताळल्या आवण खऱ्या
पररणामाांचा सामना के ला. म्हणून आपण "शाळा वगाव च"े वशक्षण आवण
कायव क्षेत्ातील प्रत्मयक्ष अनुभवाचा अांतभाव व असलेले सेवाकायव ह्याांना एकसांध
के ले पावहजे. विस्ती पुढारी ववकास पद्धतीची एक शोकाांवतका ही आहे की
आपण उदयोन्मुख पुढाऱ्याांना त्मयाांचे जीवन व सेवाकायाव च्या सामान्य
सांदभाव तून बाहेर काढतो आवण ज्या प्रकारच्या वातावरणात त्मयाांच्या
उरलेल्या सांपूणव जीवनात ते पुन्हा कधीही असणार नाहीत अशा एका कृ वत्म
वातावरणात आपण त्मयाांना ठेवतो (सतत वर्षोनुवर्षे), आवण मग ज्या गोष्टी ते
कधीही उपयोगात आणणार नाहीत अशा गोष्टी आपण त्मयाांना वशकवतो!
आव्हािाममक कामनगरी उद्ोन्मुख पुढाऱ्ाला ताण तणार्ाच््ा
पररनस्र्तीतूि पुढे िेतात आनण पररपक्र् बिर्तात. ही कामवगरी, कामे
त्मयाांच्या सध्या वदसून येत असलेल्या क्षमताांहून वकां वचत अवधक असण्याची

गरज असते. खूप अवधक नव्हे, नाही तर ते अपयशी होतील, वनराश
बनतील आवण प्रयत्मन (वपच्छा) सोडतील, पण त्मयाांपेक्षा कमी वकां वा
समतुल्य नसाव्यात. त्मया कामाांमळ
ु े त्मयाांच्यावर ताण तणाव यायला हवेत.
पुढारी अग्िीद्वारे त्ार होतात (त्मयाांना अवग्नवदव्यातून जावे लागते)
अग्नीने पोलाद जसे टणक के ले जाते, जसे भट्टीतून सोने शुद्ध के ले जाते,
दाबामुळे जसे कोळशाचे वहरे बनतात, तसेच पुढारी अग्नीद्वारे तयार होतात.
पुढारी आवण त्मयाचे सोबती ह्या दोघाांनाही दबावातून येणारे अपयश नष्ट
करण्याची वेळ येईपयंत थाांबून राहण्याऐवजी, उदयोन्मुख पुढाऱ्याला
महत्मवाची जबाबदारी आवण अवधकार देण्यापूवी दबावाखाली ठेवणे खूप
अवधक चाांगले असते. म्हणून कनेक्शन्स हेतपु ूववक, पण काळजीपूववक आवण
जबाबदारीने, उदयोन्मुख पुढाऱ्याला दबावाखाली ठेवते यासाठी की त्मया
दाबाने हृदयात खोलवर दडलेले त्मयाचे प्रश्न वपळल्या जाऊन पृष्ठभागावर
यावेत आवण पावठांबा देणाऱ्या आवण जबाबदार समुदायाच्या सांदभाव त, ते
उघड व्हावेत आवण त्मयाांचे उपाय के ले जावेत.
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शै क्ष नण क
देर्ाचे र्चि हे निकोप पुढारी बांधणीचा पा्ा आनण साधि आहे.
येशूच्या पुढारी बाांधणीच्या पद्धतीत देवाच्या वचनाची वशकवण कें िस्थानी
होती, आवण ती आपल्या पद्धतीत असलीच पावहजे. योग्य रीतीने वचन
वशकवले जाण्यासाठी :









वचनाची वशकवण आवण पुढाऱ्याशी व्यवक्तगत नातेसांबधां हे दोन्ही
सिीय असलेच पावहजेत (२ तीमथ्य ३:१०-१७).
व्यववस्थत साांगड घातली गेली पावहजे. वशकवणे म्हणजे वशकणे असे
असण्याची गरज नसते. वशकवण्यामध्ये जे तुम्ही जाणता त्मयाचा
अांतभाव व असतो; वशकण्यामध्ये तुम्ही जे प्रत्मयक्षात करता त्मयाचा
अांतभाव व असतो. जोपयंत वतव न, वकां वा वागणूक बदलत नाही तोपयंत
काहीही पररणामकारक रीतीने वशकवले गेलल
े े नसते.
सवोत्तम वशक्षण बहुतक
े वेळा वशकणारा व वशकवणारा ह्याांचा
अन्योन्य सांवाद असतो; वशकणारा वनवष्ियपणे ऐकत बसतो असे ते
लाांबलचक स्वगत भार्षण नसते. व्याख्यानबाजी वशकून घेण्याच्या
प्रवियेसाठी क्ववचतच उपयुक्त ठरते. ऐकून घेणे म्हणजे वशकणे नव्हे.
वशकून घेण्यामध्ये कृ ती असली पावहजे.
आपण के वळ वचनाववर्षयी नव्हे, तर वचन वशकवले पावहजे.
वशकवणे पववत् आत्मम्याचा अवभर्षेक असलेले असले पावहजे.
आपण तयार करत आहोत त्मया उदयोन्मुख पुढाऱ्याांकररता आपले
वशकवणे व्यवहायव , सुसांगत आवण योग्य असले पावहजे.

ध््े्ाला समनपवत झाल््ािे बदल घडू ि ्ेतो. उदयोन्मुख पुढाऱ्याांनी या
प्रवियेत गुांतून राहायला पावहजे. ते वनवष्िय गृहीते बनून राहू शकत नाहीत;
लोक म्हणजे के वळ योग्य मावहतीने भरून टाकता येतील अशा "बादल्या"
नसतात. जे जीवने पररववतव त करतील आवण ववचार करून कृ ती करू
शकणारे पुढारी तयार करतील असे वशकण्याचे अनुभव आपण वडझाईन
के ले पावहजेत.
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वस्तू नसते. मूलभूतपणे, पुढारी बाांधणीमध्ये वाढीसाठी संधी, वशकण्याच्या
सांधी अनुभव, जबाबदाऱ्या, नातेसांबांध, वनरीक्षण, दुःु खसहन वगैरे पुरवणे
याांचा अांतभाव व असतो. ह्या सांधी स्वयांचलनाने वाढ वनमाव ण करणार नाहीत
आवण आवण वववशष्ट व्यक्ती ह्याांचा लाभ उठवतील ह्याची हमी नसते, पण
जर आपण जाणनू सवरून सांधी पुरवल्या नाहीत तर प्रगती मुळीच होणार
नाही.
पुढारी त्ार करा्ला र्ेळ लागतो. एक पररपक्व आवण मुरलेला पुढारी
तयार करायला आखी हयात जावी लागते. म्हणून, अल्पावधी
प्रवशक्षणामध्ये अांवतम आवण पूणव पररपक्वता वमळवणे हे आमचे ध्येय नसते
पण पुढे येणाऱ्या पुढाऱ्याच्या जीवनात एक सुदृढ व व्यापक पाया घालावा हे
ध्येय असते. वशवाय, त्मयाने त्मयाच्या जीवनभर वशकून घेणारा होण्यासाठी
त्मयाला साहाय्य करणे हा उद्देश असतो.
लोक र्ेगर्ेगळ््ा मागाांिीं प्रगती करतात आनण म्ांची पाचारणे (पेशे)
र्ेगर्ेगळी असतात. म्हणनू , उदयोन्मुख पुढाऱ्याांच्या पररवतव नात साहाय्य
करण्याकररता आपण वेगवेगळे वशक्षण अनुभव पुरवले पावहजेत, आवण
वशकून घेण्याच्या त्मयाांच्या ध्येयाांतून त्मयाांची अवद्वतीय पाचारणे प्रवतवबांवबत
झाली पावहजेत.
सांनघक आनण व््निगत नशक्षण संदभव पुरर्ले गेले पानहजेत. उत्तम
पररणामकारक पुढाऱ्याने साांवघक ररत्मया काम करण्याची वशस्त आवण
व्यवक्तगत पुढाकार क्षमता ह्याांची योग्य साांगड शलने वशकून घेतलेले असते.
म्हणून आपल्या नमुन्याच्या वडझाईनमध्ये व्यवक्तगत आवण साांवघक सांदभांचे
सांतल
ु न राखले पावहजे.
पररणामकारक पुढारी नर्कास म्हणजे एक गुंतागुंतीचे नर्नर्ध रंगी असे
अिुभर्जन्् नचत्र असते. पुढारी ववकास म्हणजे एखाद्या आगाऊ साांगता
येऊ शकणाऱ्या आवण िमबद्ध वबांदचूां ी मावलका असलेली साधी प्रविया
नसते. पुढारी ववकास हा ववववध लोक, नातेसांबांध, प्रभाव, कामवगरी,
अांगावर पडलेली कामे, जबाबदाऱ्या, कतव व्ये, अांवतम तारखा, सांधी,
ताणतणाव, सांकटे, आणीबाणी, आशीवाव द, दुःु खसहन, वमळालेले नकार,
यशप्राप्ती, चुका इत्मयादी गोष्टींचे एक संकक्तित क्तचत्र असते. म्हणनू ,
कनेक्शन्स हे वास्तव जीवनात आवण वास्तव काळात येणाऱ्या विस्ती
पुढारीपणाचे सांकीणव आवण मूलतुः अवघड स्वरूपाचे अनुभव, ज्यामध्ये
अांतुःकरणात खोलवर दडलेली शल्ये द:ु खपररहारासाठी बाहेर आणली
जातात आवण उभरून येणाऱ्या पुढाऱ्याला यश वमळण्यासाठी सक्तीने के वळ
देवावर मदार ठेवावी लागते अशा धगधगत्मया अनुभवात डु ांबण्यासारखे.
पुढारी ववकास वेगवेगळ्या राष्रात, सांस्कृ तीत, पररवस्थतीत आवण वेगवेगळ्या वेळी वभन्न
वदसेल; पण ही बायबल तत्मवे ह्या सवव पररवस्थतीत पररणामकारक वसद्ध होतील.

अ नध क मा नह ती सा ठी
आमच्या सांपूणव नमुन्याांसाठी (मॉडेल्स) कृ पया पाहा : माल्कम वेबर ह्याांची सक्षम पुढारी :
आत्म्याने घडक्तविेिे पुढारीपण #२ आवण पुढारी घडवणे : आत्म्याने घडक्तविेिे
पुढारीपण #४ ही पुस्तके पाहा.
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