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निकोप पुढारी निकासाच्या तत्तिाांचा साराांश
नेतत्ृ वववकासाचे ५क ध्येय
आमच्या कनेक्शन्स ५ क नमुन्यानुसार, एक वनकोप विस्ती पुढारी हे जाणतो की देवाने
(विस्त) समर्थ क व उत्तरदायी समुदायात (कम्युवनटी) आकार धारण के ला व तो तेर्े
राहतो, आवण त्याला वनष्ठा आहे (कॅ रॅक्टर), देवाचा उद्देश जाणतो आवण
ववश्वसनीयरीतीने, स्पष्टपणे आवण आवेशाने तो उद्देश सादर करतो, आवण देवाचा उद्देश
पररपूणथ करण्याकररता लोकाांना पुढे नेण्यासाठी त्याच्याकडे जरूर ती दाने, प्रवतभा आवण
ज्ञान आहे - आवण तो सतत त्या पाचही क्षेत्ाांत वाढत आहे.

प्रवशक्षणाशी सांबांवधत नव्हते. असे आढळून आले की मुख्य समस्याांचा सांबांध
वमशनरीच्या जीवनातील आवत्मकता, चाररत्र्य आवण नातेसांबधां ह्याांच्याशी होता. वेगळ्या
शब्दात, बहुतेक वेळा, क्षमताांचा अभाव ह्याांमळ
ु े वमशनरी खचत नाहीत; इतर क्षेत्ात
घडणाऱया त्ुटी ह्याांवरच ठपका ठेवावा लागेल. तयारी करीत असताना जयाांकडे लक्ष
देण्यात आले नाही अशी ही क्षेत्े आहेत - विस्त, समुदाय (सामुदावयकत्व) आवण
चाररत्र्य (वनःसांशय, सांशोधनाने पाचारणाकडेही ववशेष लक्ष वदलेले नव्हते नाही तर तेही
वदसून आले असते अशी आम्हाला शांका आहे).
कनेक्शन्स नमुन्यात आम्ही पुढारी ह्या सांपणू थ व्यक्तीचा ववचार करतो, त्याच्या के वळ
डोक्याचा नव्हे. आमचे अांवतम ध्येय विस्ती पुढाऱयाचे येशू विस्ताच्या पररपक्व
प्रवतमेमध्ये सवथ समावेशक असे पररवतथ न करणे हे आहे.

बहुतक
े वेळा, नेतत्ृ व ववकासात, आपण के वळ ह्या शेवटच्या “क” वरच लक्ष कें वित
करतो.जेव्हा एक तरुण मनुष्य वकां वा एक स्त्री पुढारी बनण्यासाठी बायबल स्कु लला
जाते, तेव्हा कोणत्या गोष्टीकडे लक्ष देण्यात येत?े क्षमता, कु वत! कदावचत काही र्ोडेसे
लक्ष त्या इतर चार गोष्टींकडे देखील वदले असेल, पण बहुताांशाने आपले लक्ष पुढारी
ववकासाच्या बाबतीत, व्यक्तीच्या क्षमताांवरच वदले जाते, उदाहरणार्थ , त्याचे बायबल
ज्ञान, प्रवचन कसे द्यावे, सल्ला, उपदेश कसा द्यावा इत्यादी क्षमता आवश्यक आहेत
पण वनकोप पुढाऱयाांचा ववकास करण्यात त्या अपुऱया पडतात. पररणामी, आपल्या
आजच्या पुढाऱयाांमध्ये पुष्कळ “ववजोड असांबद्धता” आहेत.
क्षमता ववकास इतका गरजेचा असला तरी, त्या पुढाऱयाच्या जीवनाचा खराखुरा
सकारात्मक प्रभाव पडेल वकां वा एक वटकाऊ वारसा वनमाथ ण होईल ह्याची खात्ी
देण्यासाठी तो पुरस
े ा नाही. पुष्कळ पुढारी कदावचत मोठे यश वमळवतील पण त्याचा
फारसा फायदा होणार नाही! रॉबटथ वक्लांटनच्या मते, यशस्वीपणे नेतत्ृ व प्रभावाची वशडी
चढून गेलेल्या ७०टक्क्याांहून अवधक पुढाऱयाांची अखेर मात् चाांगली नव्हती. काही पुढारी
नामुष्कीचा एखाद्या नाट् यमय लफड् यात गुतां ून पतन पावतात, तर बहुसांख्य पुढारी
आपला दबदबा गमावतात आवण अप्रवसद्धीच्या धुसरतेत नाहीसे होतात. ते उणे पडतात
कारण त्याांच्या बाहेरून वदसणाऱया यशस्वी जीवनात, नेतत्ृ व क्षमताांचा ववकास आवण
नेतत्ृ वाचे स्वभावगुण/चाररत्र्य ववकास ह्याांमधे असांबद्धता आहे. चाांगल्या स्वभावगुणाांचा
अभाव हेच पुढारी त्याांचे खरे अांतःसामर्थयथ कामी आणण्यात अयशस्वी होण्याचे कारण
असल्याचे वारांवार वदसून आले आहे. आवण चाररत्र्याचा अभाव ह्याचे मूळ त्या
पुढाऱयाांच्या जीवनात विस्ताची व सामूवहकता ह्याांची अनुपवस्र्ती ह्या गोष्टीत वदसू
शकते.
महत्त्वाचे म्हणजे, १४ राष््ाांनी अलीकडेच पूणथ के लेल्या एका सांशोधनात असे आढळून
आले की वमशनरी सेवाकायाथ तून झटपट आवण दःु खदायक परतीचे मुख्य कारण
(वमशनरी पाठववणाऱया जुन्या आवण नवीन देशातील), अपुऱया औपचाररक वमशनरी

वनकोप नेतत्ृ व-ववकासाछी ४ड प्रविया
जर आम्ही हे स्वीकारतो की वनकोप विस्ती नेतत्ृ वात सवथ ५ सी अांतभथ ूत आहेत, आवण
के वळ शैक्षवणक क्षमताच नव्हे, तर हे तात्काळ स्पष्ट होते की असा पुढारी तयार करणे
आपण बोलतो तेवढे सोपे नाही. कोणाला के वळ एखाद्या पररषदेला पाठववणे वकां वा
नेतत्ृ वावरचे एखादे पुस्तक त्याला वाचायला देणे एवढेच पुरस
े े नाही. नेतत्ृ व ववकास खूप
वक्लष्ट आवण आकलन न होणारी गोष्ट आहे. त्याचा पररणाम म्हणनू , पुष्कळ (कदावचत
बहुतेक) सांस्र्ाांमध्ये, ती योगायोगावरच सोडलेली गोष्ट असते. आपण के वळ वर वर
वतची प्रशांसा करतो पण त्या प्रयत्नाकररता काहीच वेळ देत नाही. नेतत्ृ व ववकासासाठी
जे र्ोडे प्रयत्न के ल्या जात आहेत, ते बहुधा गलर्ानपणाने के लेले आवण कोणत्याही
सांपूणथ सुसांबद्ध कृ वतयोजनेचा भाग नसलेले असे असतात. तरुण लोकाांना बायबल
शाळे ला पाठववल्यानांतर, आपण अशी आशा घेऊन शाांत राहतो की ते पुढारी आपण
होऊन उठून तयार होऊन पुढे येतील. एका पुढाऱयाला त्याची नेतत्ृ व ववकासाची कृ ती
योजना काय आहे असे ववचारल्यावर, तो म्हणाला, “आपण फक्त साय वर येऊन
वदसायची वाट पाहायची.” वेगळ्या शब्दात, “आमच्याकडे नेतत्ृ व ववकासाची कोणतीही
हेतपु रु स्सर तयार के लेली अशी कृ वतयोजना नाही; सवथ काही चाांगले व्हावे एवढीच
आमची आशा आहे!”
ह्याचा पररणाम असा झाला की पुष्कळ वेळाां,पुढारी तयार करण्याचे प्रयत्न अभ्यासिम
आवण वशक्षणिम तयार करण्यावरच - म्हणजे त्यात अांतभथ ूत असलेल्या गोष्टींवरच कें वित होतात. पण जयामध्ये सांदभथ आवण तसेच अांतभथ ूत गोष्टी सामावलेल्या असतात
अशा ववकासाची प्रविया तयार करण्यासाठी मात् फारसा वेळ वदला जात नाही.
माकथ ३ मध्ये पुढारी तयार करण्याची येशूची पद्धत साराांशाने वदलेली आहे :
त्याने बारा जणाांना नेमले - त्याांना प्रेषित हुद्दा षिला - यासाठी की त्याांनी
त्याचसोबत राहावे आषण त्याने त्याांना सुवाताा प्रसारासाठी पाठवावे आषण
भुते काढण्याचा अषिकार द्यावा (माका ३:१४-१५).
ह्या साध्या पण गहन ववधानात, येशूने पुढारी कसे तयार के ले त्याचे सत्व आपल्याला
वमळते. र्ोडक्यात, येशूने त्याच्या उदयाला येणाऱया पुढाऱयाांभोवती एक पररवतथ नात्मक
सांदभथ तयार के ला :


देवाशी नातेसांबधां असलेले एक आषत्मक वातावरण (त्याच्या स्वतःबरोबर,
तसेच प्रार्थ नद्वे ारे वपत्याबरोबर).
 पररपक्व पुढारी (तो स्वतः), आवण इतराांशी नातेसांबांध (अनुयायाांचा
समाज) ह्याांसह एक नातेसांबिां ाांचे एक जाळे .



आव्हानात्मक कामवगरी, दबाव आवण वशक्षण घेण्याच्या ववववध सांधी
अांतभथ ूत असलेला, एक अनुभवजन्य सांिभा .

मग, त्या पररवतथ नात्मक सांदभाथ त, त्याने त्याांना आदेश वदले - ववकासाचा गाभा.
र्ोडक्यात, येशूने पुढारी तयार के ले ते ह्या रीतीने. म्हणनू , सांदभथ + अांतभथ ूत गोष्ट =
पुढारी ववकासाची प्रविया.
परांपरेनस
ु ार, उदयाला येणाऱया पुढाऱयाांची तयारी करण्याच्या प्रयत्नात, त्याांना व्यववस्र्त
ओळीने माांडलेल्या डेस्कमागे बसवून आपली कां टाळवाणी भाषणे आपण त्याांना ऐकवीत
राहणार अशीच अवधक शक्यता आहे. नेहमीच आपल्याकडे वशकवण्यासारख्या खूप
गोष्टी असतात पण नेतत्ृ व ववकासासाठी सांदभथ वनमाथ ण करण्यात आपण उणे पडतो.
बहुतेक वेळा,आपल्या पुढारी ववकास योजनेत आपण वशक्षण देण्यावर अवधक भर वदला
आहे. परांत,ु आपण बरेच अवधक लक्ष पररवाराची “गवतके " ह्याांवर वदले पावहजे :


आवत्मक
 नातेसांबांधात्मक
 अनुभवजन्य
 शैक्षवणक
जीवने बदलतात ती अशा रीतीने! एखाद्या वडझाईनमध्ये जेव्हा सवथ चार गवतके (४वड)
खांबीरपणे उपवस्र्त असतात, तेव्हा आवत्मक जीवनाचे सांगोपन होते, नातेसांबांधाांच्या
क्षमता बळकट होतात, चाररत्र्य ववकास घडतो, पाचारणाचे स्पष्टीकरण होते आवण
सखोल नेतत्ृ व क्षमता तयार होतात.
सुरवातीच्या मांडळीत देखील हे आचरले गेले होते :
ते प्रेषिताांच्या षिक्षणात आषण सहवासात, भाकर मोडण्यात व प्रार्ा ना
करण्यात तत्पर असत ( प्रे. कृ .२:४२).
ते सवथ चार गवतकाांना "वावहलेले "होते.

अांतभथ ूत गोष्टींचे मोल येर्े कमी करण्यात येत नाही. आपण जे वशकववतो त्यातील
अांतभथ ूत गोष्टी मजबूतपणे माांडल्या पावहजेत; खरोखर,कनेक्शन्स नमुन्यात,पररवतथ नाच्या
चार मुख्य गवतकाांपैकी वशक्षण हे एक आहे. तर्ावप, ज्ञान, मावहती ह्या अांतभथ ूत गोष्टी
स्वतांत्पणे पुरशे ा नाहीत. जीवनाची बाांधणी करण्यासाठी आपण बळकट आवत्मकता,
नातेसांबांध आवण अनुभवजन्यता असलेले पररवतथ नात्मक सांदभथ योजनापूवथक तयार के ले
पावहजेत.
हे स्पष्ट होण्यासाठी खालील उदाहरणाचा ववचार करा : अशी कल्पना करा की
आपल्याला सुवावतथ क तयार करायचे आहेत. एक अनुभवजन्य घटक म्हणून आपण
त्याांना सुवाताथ साांगायला अववश्वासणाऱयाांकडे पाठवून सुरुवात करू. "चला वनघा आवण
हे काम करा!" ह्याने काम चालणार आहे का? ते सुवाताथ प्रसारासांबांधी काही तरी
वशकतील का? नक्कीच ते वशकतील!
आता आपण ह्यात एक नातेसांबांिाांचे पररमाण घालू या आवण त्याांना अनुभवी
सुवावतथ काांसोबत पाठवू या म्हणजे ते याांना पाहू शकतील आवण अनुभवी सुवावतथ क
त्याांच्यावर लक्ष देऊन त्याांना उत्तेजन देऊन, जरूर ती दोष दरुु स्ती करतील. हे स्पष्टच
आहे की हे अवधक यशस्वी होईल.
आता पुढे येणाऱया सुवावतथ काांना बाहेर जाण्यापूवी रदबदलीची प्रार्थ ना
करणाऱयाांसोबतठेवून ह्यात एक बळकट आषत्मक घटक घालू या. ते प्रार्थ ना करतील
आवण हरवलेल्याांसाठी जया लोकाांना अजून विस्त लाभला नाही त्याांचे देवाच्या मनावर
असलेले ओझे अनुभवत, ते प्रार्थ ना करतील आवण आरोळी करून मागतील. मग, जेव्हा
ते सुवाताथ प्रसारासाठी बाहेर पडतील तेव्हा त्याांनी साहाय्यासाठी देवाकडे देखील
पाहायचे आहे, कोणाकडे जावे हे त्याला ववचारण्यासाठी, आवण योग्य शब्द बोलता
यावेत म्हणनू अांतमथ नात देवाच्या मदतीची वाट पाहतील. ह्याचा तर अवधकच चाांगला
पररणाम होईल!
शेवटी, त्याांना काही षिकवणूक देऊ या - सुवाताथ प्रसाराचा अर्थ आवण गुणधमथ ववचाराांची
देवाण घेवाण (प्रश्नोत्तरे) करून ववशद करणारा अभ्यासिम, तारणासाठी देवाने के लेल्या
योजनेचा अभ्यास, शुभवतथ मान व आपली स्वतःची साक्ष साांगण्याचा साधा सोपा मागथ
आवण सुवातेला घेतल्या जाणाऱया काही सवथ साधारण हरकतीं व त्याांना कसे हाताळावे
इत्यादी. आता आपण मजबूत सुवावतथ क तयार करत आहोत!



प्रेवषताांची वशकवण - वशक्षण!
 सहवास - नातेसांबांध
 भाकर मोडण्यात - अनुभवजन्य
 प्रार्थ ना - आवत्मक

सवथ चार पररवतथ न गवतकाांकडे - ४ डी - मजबुतीने लक्ष पुरवतील असे वशकण्याचे
पूवथवनयोवजत अनुभव आखण्याचे सामर्थयथ हे साधे उदाहरण सप्रमाण दशथ वते. वजवने ह्या
रीतीने बदलतात, पुढारी ह्या रीतीने तयार होतात!

ह्या लेखकाने जगात सवथ त्, वेगवेगळ्या सांस्कृ ती पाश्वथभूमीच्या शेकडो वखस्ती पुढाऱयाांना
हे प्रश्न ववचारले, "तुमची बाांधणी कशा रीतीने झाली? तुमची घडण करून तुम्हाला पुढारी
हा आकार देण्याला कोणते प्रभाव कारणीभूतझाले? तुम्ही आज आहात तसे पुढारी
कशाने घडला? जवळ जवळ नेहमीच न चुकता, उत्तराांमध्ये आई-बाप, आदशथ व्यक्ती,
उदाहरणे/वकत्ते, अनुभवी गुरु, दःु खसहन, जबाबदाऱया, वमळालेले नकार, अपयश,
आव्हानात्मक कामवगरी वगैरे गोष्टी असायच्या. अनेक वेळा, कोणी एखाद्या वशक्षण
िमाचा उल्लेख करीत असे आवण आवण जेव्हा तसे होई तेव्हा जया वशक्षकाने व्यवक्तगत
रीतीने त्याांच्या जीवनावर प्रभाव पाडला आवण त्याने जे वशकवले ते पुढे येत असे.

जशी आपण पुढाऱयाच्या जीवनात त्या पाच सी`ज ची बाांधणी (विस्त, समुदाय, शील,
पाचारण आवण क्षमता) हेतपु रु स्सरपणे के लीच पावहजे, तसेच आपण पररवतथ नाची चारही
गवतके (आवत्मक, नातेसांबांधात्मक, अनुभवजन्य आवण शैक्षवणक) सामावलेल्या पुढारी
ववकासाच्या प्रविया आखल्या पावहजेत. ह्याांपैकी कशाकडेही दल
ु थ क्ष के ल्या जाऊ शकत
नाही.

आपल्याला ह्याचे आश्चयथ वाटायला नको कारण शुभवतथ मानाांचा अभ्यास हे दाखवील की
येशूने त्याच्या अनुयायाांशी तांतोतांतपणे हेच के ले. त्याची कृ ती योजना के वळ शैक्षवणक
स्वरूपाची नव्हती; त्याने आवत्मक, नातेसांबधां ात्मक आवण अनुभवजन्य पैलूांसह नेतत्ृ व
ववकासाचा पररवतथ नात्मक सांदभथ देखील तयार के ला.

अवधक मावहतीसाठी
आमच्या सांपूणथ नमुन्याांसाठी (मॉडेल्स) कृ पया पाहा : माल्कम वेबर ह्याांची सक्षम पुढारी :
आत््याने घडषवलेले पुढारीपण #२ आवण पुढारी घडवणे : आत््याने घडषवलेले
पुढारीपण #४ ही पुस्तके पाहा.

वनकोप विस्ती पुढारी ववकासाच्या कनेक्शन्स नमुन्याचा हा सांवक्षप्त साराांश आहे - ४ डी
मधून ५ सी ची बाांधणी करणे!

