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आपल्या पाळकाची मदत कशी करावी

परिचय
एक मजबूत चचच बनववण्याच्या इच्छेने, तयात मजबूत लोकांना तयार करून, मी हा संदेश देत
आहे, “तुमच्या पाळकांना कशी मदत करावी?” मला ववश्वास आहे की असे करण्यामागे माझ्या
मनाची प्रेरणा आपणास समजेल. या पुस्तकात द्रदलेला संदेश वैयविकररतया कोणाच्याही
ववरोधात नाही. जर मला कोणाशी वैयविक खुलासा करायचा असेल, तर मी ते पुस्तकाद्वारे
नव्हे तर परस्पर संपकाचद्वारे करे न.
आपल्यापैकी जे पालक आहेत तयांना माहीत आहे की मुलांचे संगोपन करीत असतांना, जरी
आम्ही बहुतेक वेळा तयांच्यावर प्रेमाचा वर्ाचव करतो, तरी काही वेळा असे होते जेव्हा आम्हाला
छडी काढावी लागते! याचे कारण असे नाही की आपण आपल्या मुलांचा वतरस्कार करतो पण
यासाठी की आपण तयांना मजबूत लोक बनववण्यासाठी तयांचे संगोपन करू इवच्छतो.
तयाचप्रमाणे, जेव्हा आपल्याला चचचमध्ये मजबूत लोक तयार करावयाचे असतात, तेव्हा आपण
तयांना परमेश्वराच्या मंद्रदरात काय करावे हे वशकवले पावहजे.
1 तीमथ्य. 3:15
15 तरीपण मला उशीर लागल्यास सतयाचा स्तंभ व पाया अशी जी वजवंत देवाची मंडळी आहे वतच्यात
म्हणजे देवाच्या घरात कसे वागले पावहजे, हे तुला समजावे.

पौल तीमथ्याला वलवहतो की स्थावनक मंडळीत वागण्याची एक योग्य पद्धत आहे. दुसऱ्या
शब्दांत, पौल म्हणतो की परमेश्वराच्या मंद्रदरात वागण्याची एक योग्य पद्धत आहे आवण
ववश्वासणाऱ्यांना ते वशकववण्याची गरज आहे. दुुःखाची गोष्ट ही आहे की या ववर्यावर फारशी
वशकवण द्रदली जात नाही आवण प्रतयेक जण जे योग्य वाटेल ते करण्याचा प्रयत्न करतो.
मंडळीतील लोक तयांच्या मनात असेल ते करतात आवण चचचला वेगवेगळ्या द्रदशेने खेचतात
आवण अशा प्रकारे चचच कु ठे ही जात नाही! जर प्रतयेकाने तयाला ककं वा वतला जे योग्य वाटेल तसे
के ले तर आपल्याकडे अराजकता आवण गोंधळाने भरलेले प्राथचनास्थळ असेल. पण परमेश्वर
गोंधळाचा कताच नाही.
1 कररं थ 1:10
बंधज
ु नहो, आपला प्रभू येशू विस्त ह्याच्या नावाने मी तुम्हांला ववनंती करतो की, तुम्हा सवाांचे बोलणे
सारखे असावे; म्हणजे तुमच्यामध्ये फु टी पडू नयेत; तुम्ही एकवचत्ताने व एकमताने जोडलेले व्हावे.

पववत्र शास्त्रात ववनंती ककं वा सूचना नाही, परं तु एक ववनंती अथवा आग्रह आहे जो स्वतुः
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परमेश्वराच्या अवधकाराने येतो. प्रेवर्त पौलाद्वारे स्थावनक मंडळीसाठी प्रभु काय आज्ञा देतो ते
येथे वलवहलेले आहे:
• तुम्हा सवाांचे बोलणे सारखे असावे. असे वाटू शकते की हे अशक्य आहे.
• तुमच्यामध्ये फु टी (ववभाजन) पडू नयेत.
• तुम्ही एकमेकांशी वसद्धपणे जोडलेेेले असावे (पूणचतुः एकमत).
• तुम्ही सवाांनी एकवचत्त व एकमत असावे.
• तुमचा एकच संकल्प, हेतू, आवण मत असावे.
जेव्हा आपण कररं थकरांच्या मंडळीचा ववचार करतो, तेव्हा आम्हास द्रदसून येते की आजच्या
कोणतयाही मंडळ्यांसारखी ही देखील “वववशष्ट“ मंडळी होती. तेथे अनेक गोष्टी चुकीच्या होतया.
काही लोकांचे असे म्हणणे होते की ते अपुल्लोसचे आहेत, तर इतरांचे म्हणणे असे होते की ते
पौलाचे आहेत. वववाह, मूतींना वावहलेले अन्न, अन्यान्य भार्ा बोलणे, आतम्याची कृ पादाने
इतयादी गोष्टींबाबत तयांच्यात वववभन्न मते होती. सवाचत गंभीर अपराध हा होता की ते
प्रभूभोजनाच्या मेजावर न्याहारी घेत, भाकरीचा लहान तुकडा ककं वा दाखरसाचा लहानसा
प्याला घेऊन ते थांबत नसत, तर पूणच भाकर आवण मोठा प्याला तयांना हवा असे! तयांच्या
वतचनाबद्दल पौलाला तयांची कानउघाडणी करावी लागली आवण तयांस योग्य वागणूक
करण्याववर्यी वशकवावे लागले (1 कररं थ. 11:17-33). अशाप्रकारे पौल ववववध पाश्वचभूमीच्या
लोकांस वलवहत आहे आवण तयांस सारखे बोलण्याववर्यी वशकववत आहे, तयांच्यामध्ये आपसात
फु टी नसाव्या, तयांनी एकमेकांशी वसद्धपणे जुळलेले असावे आवण एकवचत्त, एकमत असावे, आवण
तयांचा एकच समज व एकच संकल्प असावा.
माझा ववश्वास आहे की जर प्रभू आम्हास काहीतरी करावयास आज्ञा देत असेल, तर हे शक्य
आहे कारण प्रभू आम्हाला असे काहीही करावयाची आज्ञा देणार नाही जे करावयास आम्ही
असमथच आहोत. जर तयाला असे करावयाचे असते, तर तयाचा अथच वखजववणे असता.
आमच्यासाठी अशाप्रकारची मंडळी बनणे शक्य आहे ज्याववर्यी पौल बोलत आहे आवण हेच
प्रतयेक पाळकास आपल्या मंडळीसाठी हवे असते.
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1. पाळक आणि मंडळीच्या कममचाऱयांची उणिष्ट्ये
आपण आपल्या पाळकांची कशी मदत करू शकता या ववर्यी चचाच करण्यापूवी, आपण आधी हे
समजू या की पाळकाची आवण मंडळीच्या कमचचाऱ्यांची काय उद्रद्दष्टे आहेत.
वयमचया 3:15
मी तुम्हांला माझ्या मनासारखे मेंढपाळ देईन; ते तुम्हाला ज्ञान व अक्कल ह्यांनी तृप्त करतील.

परमेश्वराच्या मनासारखे मेंढपाळ म्हणून, पाळकांनी परमेश्वराच्या वलवखत वचनातून आवतमक
ज्ञान आवण समजासह परमेश्वराच्या लोकांस भरवावे, इतर माध्यमाने नव्हे. पाळकाने
परमेश्वराच्या पववत्र आतम्याद्वारे येणारा समज द्रदला पावहजे.
इद्रफस 4:11-13
11 आवण तयानेच कोणी प्रेवर्त, कोणी संदेष्ट,े कोणी सुवार्तचक, कोणी पाळक व वशक्षक असे नेमन
ू द्रदले;
12 ते ह्यासाठी की, तयांनी पववत्र जनांना सेवच्े या कायाचकरता व विस्ताच्या शरीराची रचना पूणत
च स
े
नेण्याकरता वसद्ध करावे.
13 देवाच्या पुत्रावरील ववश्वासाच्या व ततसंबध
ं ी पररपूणच ज्ञानाच्या एकतवाप्रत, प्रौढ मनुष्यपणाप्रत,
विस्ताची पूणचता प्राप्त होईल अशा वृद्धीच्या मयाचदेप्रत आपण सवच येऊन पोहचू तोपयांत द्रदले...

पववत्र शास्त्रातील हा उतारा पाळकाच्या कामाचे आवण वचनाची सेवा करण्यात सहभागी
असलेल्यांचे वणचन करतो. पाळकाला सेवेचे काम करावयाचे आहे - जे आपण करायला हवे! आपण
सेवक आहात. चचचमध्ये आपल्या बाजूला बसलेला वेगळा असणारा व्यिी आपल्यासोबत सेवेचे
कायच करणार आहे, पाळक नाही, वशक्षक नाही, सुवार्तचक नाही, संदेष्टा नाही ककं वा प्रेवर्तही
नाही - कारण पाच प्रकारच्या सेवेची भूवमका आहे पववत्र जणांना सेवच्े या कायाचकरता वसद्ध
करावे. पाळकाचे काम खरे म्हणजे फार सोपे आहे - ते आहे आपणास तयार करणे. ते काम पूणच
करणारे आपण आहात! आपण के वळ मंडळीचे सदस्य नाही तर आपण सेवकही आहात. आपण
मंडळीची ”सदस्य मानवसकता“ बाळगू शकत नाही. आपण सवचसमथच परमेश्वराचे सेवक आहात
आवण आपण येथे यासाठी आहात की आपणास सेवेच्या कायाचसाठी, विस्ताच्या मंडळीस पूणचतेस
नेण्याकरता वसद्ध के ले जावे “...ववश्वासाच्या व ततसंबध
ं ी पररपूणच ज्ञानाच्या एकतवाप्रत, प्रौढ

मनुष्यपणाप्रत, विस्ताची पूणचता प्राप्त होईल अशा वृद्धीच्या मयाचदेप्रत आपण सवच येऊन पोहचू
तोपयांत...” (इद्रफस 4:13). पाळक म्हणून आवण मंडळीचे कमचचारी म्हणून आपली जबाबदारी
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पववत्र जनांस विस्ताच्या पूणचतेत येण्यासाठी तयार करणे आहे, जेणेकरून पववत्र जनांस सेवेचे
कायच करता यावे. परमेश्वराची इच्छा आहे की प्रतयेक सेवकाने तयाच्या राज्यात सेवक बनावे.
कलस्सै 1:28
आम्ही तयाची घोर्णा करतो, सवच प्रकारच्या ज्ञानाने प्रतयेक माणसाला बोध करतो व प्रतयेक माणसाला
वशकवतो; अशासाठी की, प्रतयेक माणसाला विस्त येशच्ू या ठायी पूणच असे उभे करावे.

पाळक तुमचे मनोरं जन व्हावे यासाठी प्रचार करीत नाहीत आवण वशकवीत नाहीत परं तु यासाठी
की तयांनी ववश्वासणाऱ्यांस विस्तामध्ये वसद्ध असे सादर करावे. पववत्र शास्त्रात येथे वापरण्यात
आलेला शब्द आहे ‘teleios’ पूणच वाढलेला प्रौढ मनुष्य. आमचे ध्येय प्रतयेक ववश्वासणाऱ्यास
पूणचतवाच्या, वसद्धतेच्या रठकाणी आणणे आहे - की तयांनी विस्ताची पूणचता प्राप्त करावी. आपण
विस्तामध्ये बाळक असलेल्यांचे स्वागत करतो, पण तयांनी नेहमीच बाल्यावस्थेत राहावे असे
आपणास वाटत नाही. पाळकांची जबाबदारी आहे प्रतयेक व्यिीस विस्तामध्ये पूणच असे सादर
करणे. जर आपण असे करण्यात ववफल रावहलो तर पाळक म्हणून आवण मंडळीचे पुढारी म्हणून
आपण अपयशी ठरू.

प्रतयेक ववश्वासणाऱ्याच्या जीवनात साध्य करावयाच्या गोष्टी
चार गोष्टी आहेत ज्या पाळकाने प्रतयेक ववश्वासणाऱ्याच्या जीवनात साध्य करण्याची इच्छा
धरली पावहजे. तयांनी खालील गोष्टींच्या वाढीची आवण ववकासाची इच्छा धरली पावहजे:
• वचन : पाळकाची इच्छा असली पावहजे की मंडळीतील प्रतयेक व्यिीने वचनामध्ये दृढ व्हावे.
• आतमा : पाळकाची इच्छा असली पावहजे की मंडळीतील प्रतयेक व्यिीने आतम्यामध्ये दृढ
व्हावे.
• वचन : पाळकाची इच्छा असली पावहजे की मंडळीतील प्रतयेक व्यिीने विस्तासमान
चाररत्र्यात वाढत जावे.
• सेवा : पाळकाची इच्छा असली पावहजे की मंडळीतील प्रतयेक व्यिीने सेवेच्या कायाचसाठी
वसद्ध व्हावे.
गलती 1:10
मी आता मनुष्याची ककं वा देवाची मनधरणी करायला पाहत आहे? मी मनुष्यांना संतष्ट
ु करायला पाहत
आहे काय? मी अजूनपयांत मनुष्यांना संतष्ट
ु करत रावहलो असतो तर मी विस्ताचा दास नसतो.

पाळक आवण परमेश्वराचे सेवक म्हणून आम्हाला ज्या आदशाचसाठी पाचारण करण्यात आले
आहे ते आम्ही समजून घ्यावे. गलती 1:10 नुसार, जर आम्ही मनुष्यास प्रसन्न करीत असू तर
आम्ही परमेश्वराचे सेवक नाही. पाळक या नातयाने आम्ही येथे लोकांस प्रसन्न करण्यासाठी
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नाही. म्हणून जर आपण मंडळीत आनंदी होण्यासाठी आला असाल तर आपण चुकीच्या
रठकाणी आला आहात कारण जर आपण मनुष्यास के वळ प्रसन्न करतो तर आपण परमेश्वराची
सेवा करू शकत नाही. आमचे ध्येय आपली वाढ करणे आहे फि आपणास प्रसन्न करणे नाही.
पण या प्रद्रक्रयेत आपण आनंदी होऊ शकता जे याचे फि दुय्यम उतपादन आहे! तसेच आपण
पाळकावर आवण मंडळीवर प्रीती करू लागू शकता पण ही उद्रद्दष्टे नाहीत. आमचे उद्रद्दष्ट आहे
आपणास विस्ताठायी पूणच असे सादर करणे. ज्या द्रदवशी आपण मनुष्यास प्रसन्न करणारे ठरतो
तयाद्रदवशी आपण परमेश्वराचे सेवक बनणे सोडू न देतो.
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2. आपल्या पाळकाची मदत कशी किावी
खालील आज्ञा फि पाळकास लागू होत नाहीत तर आपली सेवा करणाऱ्या मंडळीच्या
कमचचाऱ्यांनाही लागू पडतात.

आपल्या पाळकाच्या साक्षीचे रक्षण करण्यात मदत करणे
1 तीमथ्य 3:2
2 अध्यक्ष अदूष्य, एका स्त्रीचा पती, नेमस्त, स्वस्थवचत्त, सभ्य, अवतवथवप्रय, वनपुण वशक्षक असा असावा.
तीत 1:6-7
6 ज्याला नेमायचे तो वनदोर्, एका स्त्रीचा पती असावा; तयाची मुले ववश्वास ठे वणारी असावीत.
तयांच्यावर बेतालपणा के ल्याचा आरोप आलेला नसून ती अनावर नसावीत.
7 अध्यक्ष हा देवाचा कारभारी आहे म्हणून तो वनदाचेर्
े असला पावहजे; तो स्वच्छंदी, रागीट, मद्यपी,
मारका, अनीतीने पैसे वमळवणारा नसावा...

1 तीमथ्य 3:2 नुसार, अध्यक्षाने ककं वा आवतमक पयचवेक्षकाने “वनदोर्” असले पावहजे.
परमेश्वराच्या स्त्री अथवा पुरुर्ासाठी आवश्यक असलेल्या इतर सवच पात्रता पववत्र शास्त्र पुढे
सांगते. आवतमक पुढाऱ्यांकडू न परमेश्वर जी पवहली पात्रता मागतो ती ही आहे की तयाने वनदाचेेर्
असावे. याचा अथच हा आहे की कोणालाही तयाच्याकडे बोट दाखववता येऊ नये आवण तयाला दोर्
लावता येऊ नये. पुढाऱ्याची साक्ष वसद्ध असली पावहजे.
2 कररं थ 6:3-4
3 आम्ही करत असलेल्या सेवत
े काही दोर् द्रदसून येऊ नये म्हणून आम्ही कोणतयाही प्रकारे अडखळण्यास
कारण होत नाही;
4 तर सवच गोष्टींत देवाचे सेवक म्हणून आम्ही आपली लायकी पटवून देतो; फार धीराने, संकटांत,
ववपत्तींत, पेचप्रसगांत...

“अडखळण्यास कारण होत नाही” हा आदशच आहे ज्याचे पालन करण्यासाठी परमेश्वराने पाळकास
व मंडळीच्या कमचचाऱ्यांचा पाचारण के ले आहे. आम्हास वनदोर् जीवन जगण्याची गरज आहे आम्ही अशा प्रकारे सेवा के ली पावहजे की आम्ही कोणालाही अडखळणास कारण देता कामा नये
- जेणेकरून तयांना आमच्या सेवाकायाचस दोर् लावता येऊ नये. असे करण्यासाठी आम्हाला
आपल्या मदतीची गरज आहे.
नीवतसूत्रे 22:1
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चांगले नाव ववपुल धनाहून इष्ट होय; प्रेमयुि कृ पा सोन्यारुप्यापेक्षा उत्तम आहे.

आपण काही उदाहरणांचा ववचार करू या जेथे आपण आपल्या पाळकांच्या साक्षीचे रक्षण
करण्यात मदत करू शकता.
✓ जर आपण स्त्री आहात तर कृ पा करून इतर सवचजण हजर असताना आपल्या पाळकांना
तयांच्या ऑद्रफसमध्ये भेटा. अडचणीच्या रठकाणी ककं वा अवेळी आपल्या पाळकांना भेटण्याची
ववनंती करू नका. आपली गरज खरी असेल परं तु नको तया रठकाणी भेटावयाची ववनंती
करून आपल्या पाळकाला गैरसोयीत टाकू नका. हे पाहणाऱ्यास कसे वाटेल याचा ववचार
करा - पाळक सावचजवनक रठकाणी एक प्याला कॉफी घेत एका स्त्रीला सल्ला देतो. पण
पाळकाला ओळखणारे लोक जर या रठकाणी आले तर ते ववचार करतील की हा मंडळीचा
पाळक जो वववावहत आहे आवण तयाला मुले आहेत या दुसऱ्या स्त्रीबरोबर एकट्याने काय
करीत आहे. मग पाळकाची साक्ष धोक्यात येईल. आपली समस्या द्रकतीही गंभीर असली तरी
आपल्या पाळकास तयांच्या कायाचलयात भेट देणे योग्य ठरे ल अन्यथा आपण परमेश्वराच्या
माणसाची साक्ष नष्ट कराल.
✓ आपण जर स्त्री आहात तर मंडळीतील मवहला सेववके कडू न ककं वा स्त्री पुढाऱ्यांकडू न मदत
प्राप्त करणे नेहमीच उवचत होईल.
✓ पाळकाववर्यी ककं वा मंडळीववर्यी असे काही बोलू नका ज्या ववर्यी आपल्याला शंभर टक्के
खात्री नाही. आपण जे काही म्हणणार आहात तयाववर्यी जर आपणास पूणच खात्री नसेल तर
ते म्हणू नका. उदाहरणाथच, जर आपले पाळक अमेररके त राहत असतील आवण भारतात परत
आले असतील तर असे ठरवू नका की तयांना तयांच्या सेवेसाठी डॉलसच येत आहेत. कु ठल्याही
प्रकारचा दावा करण्यापूवी तयाववर्यी वनवित मावहती करून घ्या! आमच्या मंडळीच्या
बाबतीत 99 टक्के पैसा भारतातून येतो - आमच्या मंडळीच्या दशमांशाद्वारे , देणग्या आवण
भेटींद्वारे . जगाच्या दुसऱ्या भागातील कु ठल्याही मंडळ्या आम्हाला मदत करीत नाहीत.
✓ आपले पाळक ककं वा मंडळीचे पुढारी जे करीत आहेत तयाववर्यी आवश्यकतेपेक्षा जास्त
वाहवाही करून बोलू नका. उदाहरणाथच जर आपली मंडळी बालगृह चालववत असेल आवण
आठ मुलांची काळजी घेत असेल तर असे म्हणू नका की मंडळी अनेक मुलांचे मोठे अनाथालय
चालवीत आहे.

आपल्या पाळकांच्या वेळेचे रक्षण करण्यात मदत करा
इद्रफस 5:15-16
15 म्हणून अज्ञान्यांसारखे नव्हे तर ज्ञान्यांसारखे सभोवार नजर ठे वून जपून चाला.
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16 वेळेचा सदुपयोग करा, कारण द्रदवस वाईट आहेत.

इद्रफस 5:16 आम्हाला सांगते की आपण “वेळेचा सदुपयोग करावा” - हाती येणाऱ्या प्रतयेक
वमवनटाचा उपयोग करावा आवण तयास कामी लावावे. वेळ हे अवधमूल्य आहे आवण आपल्या
सवाांसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. आमच्या चचचमध्ये, आमच्या कमचचाऱ्यांनी प्रतयेक आठवड्यात
द्रकमान 40 तास काम करणे आवश्यक आहे. आपण आवण मंडळीच्या कमचचाऱ्यांना तयांच्या वेळेचे
रक्षण करून मदत करू शकता.
✓

नेहमीच्या कायाचलयीन वेळेतच पाळकाची भेट घ्यावी. जर पाळक सकाळी 8:30 ते
सायंकाळी 6:30 पयांत आपल्या कायाचलयात असतील तर आपले काम संपवून तयांची भेट
घेणे आपल्यासाठी सोयीचे होईल म्हणून तयांना 7:30 पयांत थांबण्याची ववनंती करू नका.
कधी कधी पाळक आणखी थांबून लोकांची भेट घेतात पण कृ पा करून हे जाणून घ्या की
तयांना परत कु टूंबाकडे घरी जावयाचे आहे. लक्षात घ्या की जेव्हा आपणास डॉक्टरला
भेटावयाचे असते, तेव्हा आपण डॉक्टरने ठरववलेल्या वेळेवर जाता आवण तयाची भेट
घेण्यासाठी सुट्टीसुद्धा काढता. याच ववचारशीलतेने आपल्या पाळकाशी वागा. जर आपली
आध्यावतमक गरज असेल आवण आपल्यासाठी जाऊन पाळकाची भेट घेणे महतवाचे आहे, तर
आपण आवश्यक व्यवस्था लावण्यासाठी सुट्टी काढा म्हणजे पाळकाला वाट पाहत राहावे
लागणार नाही.

✓

जर आपल्या मनात काही कल्पना असेल, तर ती पाळकास पूणच करावयास सांगू नका! आपले
पाळक ववचारांचे आवण सूचनांचे स्वागत करीत असतील पण जर आपल्या मनात सेवेसाठी
कल्पना असेल, तर अपेक्षा करू नका की आपले पाळक आपल्या कल्पना पूणचतवास नेतील.
बरे चदा लोक पाळकांकडे आपले ववचार घेऊन येतात आवण आग्रह करतात की परमेश्वर एक
वववशष्ट सेवा सुरू करण्यासाठी पाळकाचे मागचदशचन करीत आहे. जर आपल्या अंतुःकरणात
गंभीर प्रेरणा असेल आवण आपणास खात्री असेल की आपण काहीतरी सुरू करावे अशी
परमेश्वराची इच्छा असेल, तर आपण अथाचतच पाळकाच्या परवानगीने तसे करण्यासाठी
पुढाकार घ्यावा.

✓

कृ पा करून आपल्या पाळकाला पुस्तकांची समीक्षा वलहावयास सांगू नका. कारण आपणा
सवाांना माहीत आहे की तयांच्या घरी अशी पुस्तके असतील जी तयांनी वाचली नसतील!
कारण तयांच्याजवळ तयाच्यासाठी वेळ नाही!

✓

कृ पा करून आपल्या पाळकास असे काही करावयास सांगू नका जे करण्यासाठी इतर
उद्योगांस वैवशष्ट्य वमळाले आहे, उदाहरणाथच, लग्न जोडणे, ररयल इस्टेट, इतयादी. जर आपण
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नवीन रठकाणी राहावयास जात असाल, तर स्थावनक मंडळीच्या पाळकास असे वलहू नका
की तयांनी आपल्यासाठी घर शोधण्यात मदत करावी. पाळक आपल्या सेवेसाठी असले
तरीही, आपणासाठी घर शोधण्याची तयांच्याकडू न अपेक्षा करणे म्हणजे फारच झाले.
आपणासाठी योग्य जोडीदार शोधण्यासाठी पाळकांवर दबाव आणू नका. असा कोणी असेल
जो पाळकास योग्य वाटत असेल, तर ते तया व्यिीववर्यी सुचवू शकतात पण तयासाठी
पाळकावर दबाव आणू नका.

आपल्या पाळकाच्या कु टुंबाचे रक्षण करण्यात मदत करा
मत्तय 26:31, जखऱ्या 13:7 मधून घेतलेला संदभच
31 तेव्हा येशू तयांना म्हणाला, “तुम्ही सवच ह्याच रात्री माझ्याववर्यी अडखळाल; कारण असा शास्त्रलेख
आहे की, ‘मी मेंढपाळाला मारीन आवण कळपातल्या मेंढरांची दाणादाण होईल.’

✓ जर शत्रू मेंढपाळास मारू शकतो, तर तो मेंढरांची दाणादाण करू शकतो. अनेक लोकांस असे
वाटते की सेवाकायच फार “आकर्चक” काम आहे - शक्यतुः कारण पाळकाला दर रवववारी 50
वमवनटे उपदेश देता येतो आवण मंडळी तयाचे ऐकते. तयांना अनेक पुस्तकांचे लेखन करावयास
वमळते, तयांच्या संदेशाच्या अनेक टेप आवण सी.डी. ववकता येतात. हे समजून घ्या की
परमेश्वराचे सेवक जे सेवेच्या आघाडीवर तुमचे नेतृतव करतात, ते सैतानाच्या तीव्र
आक्रमणांचे मुख्य लक्ष्य आहेत. सैतानाचा हेतू मेंढपाळास मारणे आवण तयाद्वारे मेंढरांचा नाश
करणे हा आहे. पाळक आवण परमेश्वराचे सेवक सामान्य ववश्वासणाऱ्यांपेक्षा अवधक तीव्र
संघर्ाचस तोंड देतात. म्हणून सवाचत मोठ्या बवक्षसांपैकी एक जे आपण आपल्या पाळकास
आवण सेवकांस देऊ शकता ते आहे तयांच्यासाठी आवण तयांच्या कु टुंबासाठी वनयवमतपणे
प्राथचना करणे - तयांना आपल्या प्राथचनांची गरज आहे. रक्षक म्हणून तयांच्याभोवती उभे राहा.
आपल्या प्राथचनांद्वारे तयांच्याभोवती ढाल उभी करा. सैतानास म्हणा, “जर तुला माझ्या
पाळकाला तो बाण मारावयाचा असेल, तर तुला आधी मला तो मारावा लागेल. मी येथे
आहे!” जर संपूणच मंडळी पाळकासाठी, तयांची सेवा करणायाच सेवकांसाठी, आवण तयांच्या
कु टुंबासाठी प्राथचना करीत असेल, तर ती मंडळी मजबूत मंडळी ठरे ल कारण पुढाऱ्याचे योग्य
संरक्षण होईल आवण मेंढरांस मारण्यासाठी सैतान काहीही करू शकणार नाही.

प्रवतवनधी म्हणून ठरववलेल्या पुढाऱ्यांचा आदर करा आवण तयांच्यासोबत काम करा
✓ आपले पाळक सवचकाही करू शकत नाहीत. म्हणून वेगवेगळ्या सेवाकायाांची जबाबदारी इतर
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अनेक पुढाऱ्यांस प्रवतवनधी म्हणून सोपववली आहे. आपण तया पुढाऱ्यांचा मान राखू शकता,
तयांच्याशी सहकायच करू शकता, आवण तयांच्यासोबत काम करू शकता. जर आपण
प्रवतवनधीत पुढाऱ्याचा मान राखत असाल ज्यांना मंडळीत ठे वण्यात आले आहे, तर आपण
पाळकांची मदत कराल. उदाहरणाथच, सदस्यांची वनगा राखणारा पाळक, मुलांच्या चचचचा
पाळक, सेल पाळक, तरुणांचा पाळक, उपासना चमूचा पाळक, इतयादी असू शकतात. जर
आपली एखादी गरज असेल, तर तया सेवाक्षेत्रातील पुढाऱ्यास डावलून प्रतयक्ष आपल्या
पाळकापयांत जाण्याचा प्रयत्न करू नका. ज्यांना ववववध सेवाकायाांत पुढारी म्हणून नेमण्यात
आले असेल तयांचा मान राखा. थेट तयांना आपल्या समस्या सांगा आवण तयांना तया
हाताळण्याची संधी द्या. असा ववचार करू नका की वववशष्ट सेवेच्या पुढाऱ्यास अनुभव नाही.
तुमच्या समस्या सोडववण्याची तयांना आपण संधी द्रदली नाही, तर आपण आवश्यक तया
अनुभवापासून तयांना दूर ठे वत आहा. लक्षात ठे वा की पाळकाला सेवा पुढाऱ्यांमध्ये पूणच
ववश्वास आहे आवण तुमचे ऐकण्यापूवी ते तयांचे ऐकतील.
1 तीमथ्य. 5:17-19
17 जे वडील चांगल्या प्रकारे आपला अवधकार चालवतात, ववशेर्क
े रून जे उपदेश व वशक्षण ह्या बाबतींत
श्रम घेतात ते दुप्पट सन्मानास योग्य गणले जावेत.
18 कारण शास्त्र म्हणते, “बैल मळणी करत असता तयाला मुसके बांधू नकोस,” आवण “कामकयाचला
आपली मजुरी वमळणे योग्य आहे.”
19 ‘दोन ककं वा तीन साक्षीदार’ असल्यावाचून कोणतयाही ववडलावरील आरोप स्वीकारू नकोस.

मंडळीच्या पाचारणासह आवण दृष्टांतासह पुढे चला
आमोस 3:3
पूवस
च क
ं े त के ल्यावशवाय दोघे जण एकमेकांबरोबर चालतील काय?
माकच 3:25
25 आपसांत फू ट पडलेले घरही रटकत नाही.

✓ स्थावनक मंडळीचा भाग असलेल्या प्रतयेकाने परमेश्वराने तया मंडळीवर ठे वलेल्या
दृष्टांतासोबत आवण पाचारणासोबत पुढे गेले पावहजे. प्रतयेक स्थावनक मंडळीला एक वववशष्ट
पाचारण असेल आवण प्रतयेक सदस्याने तया पाचारणासोबत पुढे जाण्यास वशकले पावहजे.
उदाहरणाथच, जर सेल चचच असणे हा एका स्थावनक मंडळीचा दृष्टांत असेल, तर सदस्य असे
म्हणू शकत नाहीत की तयांना सेल ग्रुप आवडत नाही आवण ते कोणतयाही सेल ग्रुपचा भाग
बनणार नाहीत. मंडळी ते सामुवहकररतया करीत आहे आवण प्रतयेकाने तयात सहभागी व्हावे.
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✓ परमेश्वर मंडळीसाठी आपली योजना उलगडत असतांना, तो नवीन गोष्टींना जन्म देईल जी
तयांनी करावी अशी तयाची इच्छा आहे. म्हणून पाळकास आवण मंडळीच्या पुढाऱ्यांस मदत
करा. बदलाचा आवण परमेश्वर ज्या नवीन गोष्टींत मंडळीचे मागचदशचक करीत आहे, तयांचा
ववरोध करू नका. देहासोबत पुढे चला, तयाच द्रदशेने पुढे चालत जा, आवण पुढाऱ्यांचे समथचन
करा.
✓ जेव्हा आपण एखाद्या मंडळीस भेट देता, तेव्हा आपल्या मनात ही पूवचकल्पना असू शकते की
ते कसे असले पावहजे. ती कल्पना आपणास मंडळीच्या दृष्टांतासोबत पुढे जाण्याच्या
ववचारापासून अडखळण आणत असेल. म्हणून आपणास आपला व्यविगत कायचक्रम बाजूला
ठे वण्याची आवण जेथे मंडळी जात आहे तेथे पुढे जाण्याची गरज आहे.
✓ चचचसोबत “डेट” करू नका. असा व्यिी बनू नका जो काही वमळे पयांत चचचला जातो, जोवर
तयाला खुश ठे वले जाते तोवर तो चचचला जातो. ज्या द्रदवशी चचच तयाला नाराज करते, तया
द्रदवशी तयाने मंडळी सोडू न आणखी कु ठे जाण्याचा वनणचय घेऊ नये. आपल्याला काय वमळे ल
याचा फि शोध घेऊ नका. जास्त नव्हे तर, वजतके आपल्याला वमळाले आहे वततके द्या.
येशूने म्हटले की घेण्यापेक्षा देणे बरे (प्रे. कृ तये 20:35). आपणास मंडळीकडू न वमळे ल - ज्ञान
आवण समज; आपण पररपूणच व्हाल आवण अशा रठकाणी पोहोचाल जेथे आपण विस्तामध्ये
पूणचतवास पोहोचला असाल.

मंडळीच्या ववश्वासासोबत आवण वशकवणीसोबत पुढे वाढा
1 कररं थ 1:10
10 बंधज
ु नहो, आपला प्रभू येशू विस्त ह्याच्या नावाने मी तुम्हांला ववनंती करतो की, तुम्हा सवाांचे बोलणे
सारखे असावे; म्हणजे तुमच्यामध्ये फु टी पडू नयेत; तुम्ही एकवचत्ताने व एकमताने जोडलेले व्हावे.

✓ “ववश्वासमतामध्ये” अवभव्यि करण्यात आलेला मंडळीचा ववश्वास आवण वशकवण
सामान्यतुः मंडळीची स्थापना करण्यापूवी वलवहली जाते.
✓ मंडळीच्या ववश्वासमतात ”फे रबदल“ के ला जात नाही आवण तयावर चचाच करण्याची
परवानगी नसते.
✓ कोणतयाही मंडळीचा भाग बनण्याचा वनणचय घेण्यापूवी तया मंडळीचा ववश्वास आवण
वशकवण वाचा व समजून घ्या.
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✓ स्थावनक मंडळीचा भाग बनल्यानंतर ववश्वासमत बदलण्याचा कु ठलाही प्रयत्न करू नका. जर
आपण तया मंडळीच्या ववश्वासाशी आवण वशकवणीशी सहमत नसाल, तर आपण यापैकी
काहीही करावयास स्वतंत्र आहा - तया चचचसोबत वशका आवण वाढा ककं वा दुसरे चचच शोधा.
आपणावर तेथे राहण्याचे कु ठलेही बंधन नाही.
✓ मंडळीच्या ववश्वासाशी आवण वशकवणीशी सहमत नसलेल्या आपल्या व्यविगत ववश्वासास
स्वतुःजवळ ठे वावे. उदाहरणाथच, जर मंडळी पववत्र आतम्याच्या बापवतस्माच्या बायबल
आधाररत वसद्धांताशी, अन्यान्य भार्ेत बोलण्याशी, दैवी आरोग्यदानाशी ककं वा इतर गोष्टींशी
सहमत असेल, तर मंडळीकडू न अपेक्षा के ली जाते की तयांनीही मंडळीसोबत सहमत असावे.
मंडळीचा ववश्वास आवण वशकवणीशी सहमत नसलेल्या आपल्या व्यविगत ववश्वासमतांचा
प्रचार करण्यासाठी मंडळीचा उपयोग करू नका. तसेच कृ पा करून आपल्या पाळकास ककं वा
इतर पुढाऱ्यांस पत्रे, ई-मेल आवण मंडळीच्या ववश्वासमताववरूद्ध असलेली पुस्तके पाठवून
तयांचे मन वळववण्याचा प्रयत्न करू नका.

सेवक बना
इद्रफस 4:11-13
11 आवण तयानेच कोणी प्रेवर्त, कोणी संदेष्ट,े कोणी सुवार्तचक, कोणी पाळक व वशक्षक असे नेमन
ू द्रदले;
12 ते ह्यासाठी की, तयांनी पववत्र जनांना सेवच्े या कायाचकरता व विस्ताच्या शरीराची रचना पूणत
च स
े
नेण्याकरता वसद्ध करावे.
13 देवाच्या पुत्रावरील ववश्वासाच्या व ततसंबध
ं ी पररपूणच ज्ञानाच्या एकतवाप्रत, प्रौढ मनुष्यपणाप्रत,
विस्ताची पूणचता प्राप्त होईल अशा वृद्धीच्या मयाचदेप्रत आपण सवच येऊन पोहचू तोपयांत द्रदले…

✓ इद्रफस 4:11-13 म्हणते की पाच प्रकारची सेवा प्रतयेक पववत्र जनास सेवेच्या कायाचसाठी
वसद्ध करण्याकररता देण्यात आली आहे. प्रतयेक पाळकाची इच्छा हे पाहणे आहे की प्रतयेक
ववश्वासणाऱ्याने परमेश्वराचा सेवक बनावे. तेथवर पोहोचण्यासाठी थोडा वेळ लागू शकतो,
पण पाळक आवण पुढारी या नातयाने, आमची इच्छा आहे की आपण तेथे जावे. आमची इच्छा
आहे की आम्ही अशा रठकाणी असावे जेथे आपण तयाच पदावर परमेश्वराची सेवा करावयास
सुरूवात कराल. आपणापैकी प्रतयेकास कृ पादाने, गुण, आवण पात्रता देण्यात आले आहेत.
परमेश्वराने आपणामध्ये काही गुणकौशल्ये ठे ववली आहेत. तयाने आपणामध्ये अशा गोष्टींची
गुंतवणूक के ली आहे ज्यांचा उपयोग आपण तयाच्या राज्यासाठी करावा असे तयाला वाटते.
परमेश्वराची सेवा करा आवण परमेश्वराचे सेवक बना. थोडा वेळ बाकावर बसून राहणे ठीक
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आहे, पण कालांतराने आपणास बाकावरून उठावे लागेल!
✓ विस्ताच्या मंडळीमध्ये आपणासाठी एक वववशष्ट स्थान आहे. आपले स्थान शोधा आवण
मंडळीमध्ये आपणासाठी परमेश्वराने नेवमलेले कायच पार पाडा. आपण फि मंडळीचे सभासद
नाही; आपण परमेश्वराचे सेवक आहात. विस्ताच्या देहामध्ये कायच करणे सुरू ठे वा.
1 कररं थ 12:18
18 तर देवाने आपल्या इच्छेप्रमाणे शरीरामध्ये प्रतयेक अवयव लावून ठे वला आहे.

जेव्हा आपण परमेश्वराची सेवा करावयास सुरूवात करता, तेव्हा काही वनदेशांचे पालन
करावयाचे असते.
✓ सवचप्रथम, कृ पादानापेक्षा चाररत्र्याचे महतव आहे हे समजून घ्या. पाळक कृ पादान मुि
करण्यापूवी चाररत्र्याच्या शोधात असतील कारण तयासोबत आपणास चाररत्र्याची गरज
भासेल. उदाहरणाथच, जर आपणाजवळ एखादे वववशष्ट कृ पादान लाभले असेल, तर पाळक
तया कृ पादानाचा उपयोग करण्याची आपणास संधी देईल आवण तयाचवेळी आपल्या
चाररत्र्याचे वनरीक्षण करील. जर चाररत्र्य ववश्वसनीय असेल, तर पाळक आपल्या
कृ पादानाचा उपयोग करण्यासाठी आणखी वाव देईल. समजा जर चाररत्र्याचा अद्याप
ववकास झाला नसेल, तर ते आपणास काही काळ तेथे ठे वते, जोवर वैय्यविक सवय, समस्या,
अथवा वाईट प्रवृत्तीवर ववजय वमळे पयांत. पाळक लगेच पवहल्या द्रदवशी आपणास बढती
देणार नाही! आपणास चाररत्र्याची गरज आहे जे इवच्छत पदावर पोहोचल्यानंतर आपणास
संभाळू न घेईल, अन्यथा तया प्रद्रक्रयेत आपण स्वतुःस तसेच इतर अनेक लोकांस इजा करू
शकता.
✓ ववश्वास जजंकून घ्या. आपल्या पाळकांनी आपला ववश्वास जजंकून घेतला पावहजे.
✓ स्वतुःकडे लक्ष वेधून घेऊ नका. काही लोकांना जेव्हा परमेश्वराच्या घरात सेवेची जबाबदारी
सोपववली जाते, तेव्हा ते इतर ववश्वासणाऱ्यांमध्ये “लोकवप्रय” स्त्री ककं वा पुरुर् बनतात. या
मागे इच्छा ही असते की लोकांनी आपल्याकडे लक्ष द्यावे आवण शेवटी प्रभूकडे अंगूलीवनदेश
करण्याऐवजी ते लोकांस स्वतुःकडे ओढतात. म्हणून याची खात्री करून घ्या की सेवा करीत
असतांना लोकांनी आपणाकडे आकर्र्चत होऊ नये - तर प्रभूकडे आकर्र्चत व्हावे.
✓ आधी आपली सेवा प्रगट करा, आवण नंतर लोक आपले पाचारण ओळखतील. योग्य सेवा
प्रगट न करता आपल्या पाचारणाची जाहीरात करू नका (“मी प्रेवर्त आहे”). जर आपले
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पाळक तयांच्याजवळ मंडळी नसतांना स्वतुःची पाळक म्हणून घोर्णा करीत असते, तर ते
द्रकती हास्यास्पद द्रदसले असते याचा ववचार करा. आपणास जे करण्यासाठी पाचारण
करण्यात आले आहे ते करा आवण आपले पाचारण आवण सेवा द्रदसून येईल. लोकांस फळे द्रदसू
द्या आवण मग ते ओळखतील की आपला वृक्ष कोणतया प्रकारचा आहे!
✓ स्वतुःस पुढे करू नका. वनमंत्रण वमळण्याची वाट पाहा. येशूने म्हटले की जेव्हा आपण मोठ्या
मेजवानीस जातो, तेव्हा आपण मागच्या बैठकीत बसले पावहजे, यजमानाने स्वतुः येऊन
आपणास पुढे येण्याचे वनमंत्रण द्रदले पावहजे. यात जास्त मान आहे. समजा तुमचा आवाज
मधुर आहे आवण तुम्हाला एखादे संगीतवाद्य वाजववण्याची कला आहे. जाऊन उपासना
पुढाऱ्यास असे म्हणू नका की आपण एक थोर संगीत गायक आहात आवण आपणास तेथे
वाजववण्याची संधी वमळाली पावहजे. तयाऐवजी आपले गुण द्रदसू द्या आवण वाजववण्याचे
ककं वा उपासना चालववण्याचे वनमंत्रण वमळण्याची वाट पाहा. तया दरम्यान तुम्हाला
साक्षातकार द्यावा लागेल आवण वाजववण्यास सुरूवात करण्यापूवी वनयवमतपणे सरावासाठी
यावे लागेल.
✓ आपल्या पाळकास आवण पुढाऱ्यास जबाबदार राहा. सूचनांचे अनुसरण करा आवण गोष्टींच्या
प्रवाहाशी जुळून राहा. आपल्या आवेशाने प्रभू मंडळीला/चचचला जे करण्यास प्रवृत्त करीत
आहे तयात व्यतयय आणू देऊ नका.
✓ आपल्या प्रवतफळासाठी परमेश्वराकडे पहा. अनेक लोकांना व्यासपीठावरून प्रशंसेच्या
स्वरूपात ककं वा काही वववशष्ट प्रकारच्या टाळ्यांच्या स्वरूपात तयांचे बक्षीस पाळकाकडू न
वमळण्याची अपेक्षा आहे. हे सवच शक्य आहे, पण तसे न झाल्यास वनराश होऊ नका ककं वा कटू
होऊ नका! आपण परमेश्वराची सेवा करता आवण आपले प्रवतफळ तयाच्याकडू न येते.

वचनबद्धता दाखवा
2 तीमथ्य 2:2
2 ज्या गोष्टी तू पुष्कळ साक्षीदारांसमक्ष माझ्यापासून ऐकल्या, तया इतरांना वशकवण्यास योग्य अशा
ववश्वासू माणसांना सोपवून दे.

✓ क्षमतेपेक्षा ववश्वासूपणा जास्त महत्त्वाचा आहे. पाळक ववश्वासू लोकांच्या शोधात आहे.
“वस्थर मनाच्या मनुष्याला आशीवाचदांची रे लचेल होते; पण जो धनवान होण्याची उतावळी
करतो तयाला वशक्षा झाल्यावाचून राहत नाही.” (नीवतसूत्रे 28:20).
✓ जेव्हा आपण एखादी जबाबदारी स्वीकारता, तेव्हा आपण तयाबाबत ववश्वासू आहात याची
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खात्री करा. उदाहरणाथच, जर आपण दर रवववारी 30 वमवनटे लवकर येऊन चचच पररसर
स्वच्छ करण्याचे वचन द्रदले असेल, तर कृ पया आपण दर रवववारी ते करीत असल्याची खात्री
करा. वचनबद्ध आवण ववश्वासाहच व्हा. जरी आपणास कायच करण्यासाठी पैसे द्रदले जात नसले,
जरी आपण के वळ एक स्वयंसेवक असला तरीही, एक ववश्वासू स्वयंसेवक व्हा.
✓ पाळकांस समजते की अशा अनपेवक्षत गोष्टी येतील ज्यामुळे तुम्हाला मदत करणे अशक्य
होईल. जर आपण ते पूणच करू शकत नसाल, तर आपण ते शक्य वततक्या लवकर कळवा.
✓ आपण जे करता तयाचा आनंद घ्या. एखादी व्यिी जर कु रकु र करून काम करीत असेल तर
ते काम करणे फार आनंददायक नसते. जर आपणास एखादे काम करण्यात मजा येत नसेल,
तर ते न के लेले बरे .
✓ हे प्रभूसाठी करा पाळकासाठी नाही. लक्षात ठे वा आपण फि आपल्या पाळकाला संतुष्ट
करण्यासाठी काहीही करू नका, ते प्रभूसाठी करा.

उतकृ ष्टतेचा पाठपुरावा करा
✓ “जे काही आपण कराल ते उत्तमप्रकारे करा. परमेश्वराला आपले सर्वोत्तम द्या. अनेकदा आपण
ववचार करतो, “शेवटी मी स्वयंसेवा करीत आहे. मी हे फि सेवेसाठी करीत आहे.” अशी
आपली वृत्ती असू नये. जेव्हा आपण परमेश्वरासाठी काही करता तेव्हा ते चांगले करा आवण
आपणास परमेश्वराने द्रदलेल्या क्षमतेनुसार ते करा. परमेश्वर आपणाजवळ असलेल्या सर्वोत्तम
गोष्टींसाठी पात्र आहे!

राज्याचे वनमाचते बना
✓ जेव्हा आपण सेवा करता तेव्हा स्वतुःला आठवण करून द्या की ही एखाद्या वववशष्ट स्थावनक
मंडळीची सेवा करण्याची बाब नाही तर परमेश्वराचे राज्य वनमाचण करणे आहे. लक्षात ठे वा
की जरी आपण स्थावनक मंडळीचा भाग असला तरीही आपण हे राजांच्या राजासाठी करीत
आहात. तयाचे राज्य वनमाचण करण्यासाठी आपण हे करीत आहा. आपण सेवा करीत असलेल्या
स्थावनक मंडळीच्या नावाच्या पलीकडे पहा, कारण ते फि एक नाव आहे.
✓ स्वाथच आवण आतमकें द्रितपणा बाजूला ठे वा. आपल्या स्थावनक मंडळीचा प्रचार करण्यासाठी
काहीही करू नका. लक्षात ठे वा की आपणास तेथे खास परमेश्वराच्या राज्याचा प्रचार

15

आपल्या पाळकाची मदत कशी करावी

करण्यासाठी ठे वण्यात आले आहे. नेहमी विस्ताचे गौरव करा.
✓ सेवक, इतर सेवासंस्था आवण चचच यांच्यात एकता वाढवा. इतर मंडळीतील
ववश्वासणाऱ्यांसोबत सहभावगतव करण्यास घाबरू नका. राज्याचे वनमाचते व्हा. परमेश्वराच्या
राज्याच्या दृष्टीने ववचार करा. परमेश्वराच्या राज्याच्या वनर्मचतीसाठी आपण काय करू
शकता आवण मंडळ्यांसोबत आवण सेवासंस्थासोबत कसे कायच करावे हे स्वतुःला ववचारा,
जेणेकरून आपल्यामध्ये विस्ताचा गौरव होईल.

16

आपल्या पाळकाची मदत कशी करावी

3. आपला पाळक मानव आहे
कधी कधी लोक हे ववसरून जातात की तयांचा पाळक देखील मनुष्य आहे - सारख्याच
आवडीवनवडी असलेला मनुष्य! (तयाला देखील चववष्ट अन्न आवडते!) येथे काही व्यावहाररक
सूचना आहेत :
✓ माणसाला गरजेपेक्षा जास्त मान देऊ नका. काही लोक आपल्या पाळकाला “वििन
सुपरस्टार” सारखे वागवतात आवण तयांना वाटते की तयांचा पाळक सुपरमॅन आहे. येथे एक
सरळ सतय आहे तुमचा पाळक ‘सुपरस्टार’ नाही ककं वा ‘सुपरमॅनही’ नाही. म्हणून तयाला
सुपरस्टारडमचा ‘अवभर्ेक’ करू नका! माणसाला गरजेपेक्षा जास्त महत्त्व देणे अधार्मचक
आवण अनाठायी आहे. परमेश्वराने वनयुि के लेल्या नेतृतवाचा मान राखा, तयांचा आदर करा,
पण माणसाला अवाजवी महत्त्व देऊ नका.
1 कररं थ 3:21
21 म्हणून माणसाववर्यी कोणी अवभमान बाळगू नये. कारण सवचकाही तुमचे आहे.
1 कररं थ 4:6
6 बंधज
ु नहो, मी तुमच्याकरता ह्या गोष्टी अलंकाररक रीतीने स्वतुःला व अपुल्लोसाला लागू के ल्या आहेत;
ह्यासाठी की, शास्त्रलेखापलीकडे कोणी जाऊ नये हा धडा तुम्ही आमच्यापासून वशकावा म्हणजे
तुमच्यापैकी कोणीही एकासाठी दुसऱ्यावर फु गणार नाही.

✓ आपल्या पाळकावर अवलंबून राहू नका. आपणास आवतमकररतया वाढण्याची आवण
प्रभूसोबत एकट्याने चालण्यास वशकण्याची गरज आहे. आपला पाळक मदतीसाठी आहे,
पण प्रतयेक ववश्वासणाऱ्यास परमेश्वरासोबत वैय्यविक नातयाचा ववकास करण्याची गरज
आहे. स्वतुः परमेश्वराचे वचन वाचण्याचा, तयाचा अभ्यास करण्याचा, तयाचे वचन
आतमसात करण्याचा प्रयत्न करा. स्वतुः प्राथचना करावयास आवण परमेश्वरावर ववश्वास
ठे वावयास वशका. ‘आवतमक बालवाडीतून’ वशकू न वनघा आवण आवतमक वपता ककं वा माता
बना जे ववश्वासात इतरांची वाढ करण्यात मदत करतील.
✓ आपला अवभर्ेक परमेश्वराकडू न प्राप्त होतो. हे खरे आहे की आवतमक कृ पादान अवभवर्ि
पुढाऱ्याद्वारे आवण तयाच्यापासून येते, तरीही हे लक्षात ठे वा की शेवटी आपला अवभर्ेक
परमेश्वराकडू न येतो. अवभर्ेक देणारा परमेश्वर आहे. आपण अगदी आपल्या
पाळकासारखाच अवभर्ेक प्राप्त करणार नाही. आपणास आपले स्वतुःचे कृ पादान व अवभर्ेक
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आपल्या पाळकाची मदत कशी करावी

परमेश्वराकडू न प्राप्त करावे व वाढीस लावावे लागेल. आपल्या पाळकावर आवण आपल्या
स्थावनक मंडळीवर जो अवभर्ेक आहे तो आपणास जे प्रभूकडू न प्राप्त होते तयात वाढ करू
शकतो. पण शेवटी आपला अवभर्ेक परमेश्वरासमोर आपल्या चालचलनावर अवलंबून
आहेत.
योहान 3:27
27 योहानाने उत्तर द्रदले, “मनुष्याला स्वगाचतन
ू द्रदल्यावाचून काहीच वमळू शकत नाही.
2 कररं थ 1:21
21 जो आम्हांला अवभर्ेक करून तुमच्याबरोबर विस्ताच्या ठायी सुवस्थर करत आहे तो दे व आहे…

✓ लगेच न्याय करण्याबाबत उतावीळ होऊ नका. अनुवचत ककं वा अवास्तव अपेक्षांमुळे, लोक
खूप टीका करू शकतात आवण तयांच्या पाळकांकडे जर तयांनी चुका के ल्या ककं वा कोणतयाही
प्रकारे तयांच्या अपेक्षा पूणच करण्यात चुकले, तर अगदी सहजपणे पाठ द्रफरवू शकतात. ऑल
पीपल्स चचचमध्ये, मला खूप मदतशील आवण अतयंत समजूतदार लोकांची मंडळी
वमळाल्याचा आशीवाचद लाभला आहे. तथावप, एक स्मरणपत्र म्हणून, मी हे येथे सांगत आहे
- आपल्या पाळकावर दोर् लावण्याची फार घाई करू नका. तुमचा पाळक, तुमच्यासारखा,
आहे, अजूनही तयाच्या जीवनात काम सुरू आहे, एक इमारत अजूनही बांधकामाधीन आहे.
तयामुळे गोंधळ माफ करा आवण धीर धरा.
1 कररं थ 4:3-5
3 तरी तुमच्याकडू न ककं वा मानवी न्यायाधीशाकडू न माझा न्यायवनवाडा व्हावा, ह्याचे मला काहीच
वाटत नाही, मी स्वतुःचादेखील न्यायवनवाडा करत नाही.
4 कारण जरी माझे मन माझ्याववरुद्ध मला साक्ष देत नाही, तरी तेवढ्यावरून मी वनदाचेर्
े ी ठरतो असे
नाही; माझा न्यायवनवाडा करणारा प्रभू आहे.
5 म्हणून तया समयापूवी म्हणजे प्रभूच्या येण्यापूवी तुम्ही न्यायवनवाडा करूच नका; तो अंधारातील गुप्त
गोष्टी प्रकाशात आणील आवण अंतुःकरणातील संकल्पही उघड करील; आवण मग प्रतयेकाच्या
योग्यतेप्रमाणे देव तयाची वाहवा करील.
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ऑल पीपल्स चचचसोबत भावगदारी
ऑल पीपल्स चचच स्थावनक मंडळ्यांच्या रूपात संपण
ू च भारत देशात, ववशेर्तुः उत्तर भारतात सुवाताच
गाजवीत आपल्या सरहद्दीपलीकडे सेवा करीत आहे. तयाचे ववशेर् ध्येय (अ) पुढाऱ्यास वस्थर करणे, (ब)
तरूणांस सेवस
े ाठी सुसज्ज करणे आवण (क) विस्ताच्या मंडळीची वाढ करणे आहे. तरूणांसाठी प्रवशक्षण
सम्मेलन, विस्ती पुढाऱ्यासाठी सभांचे संपण
ू च वर्चभर आयोजन के ले जाते. यावशवाय, पुस्तकांच्या द्रकतयेक
हजारो प्रतींचे इं ग्रजी आवण इतर अनेक भारतीय भार्ांत ववनामूल्य ववतरण के ले जाते, तयामागे हेतू हा आहे
की ववश्वासणाऱ्यास वचन आवण आतम्यात वाढ करून द्यावी.
आम्ही आपणास वनमंत्रण देतो की एका वेळेचे दान पाठवून ककं वा मावसक आर्थचक दान पाठवून आर्थचकररतया
आमच्यासोबत भावगदारी करावी. संपण
ू च राष्ट्रात हे कायच करता यावे म्हणून जी दानराशी आपण पाठवू
शकता, तयासाठी आम्ही आपले आभारी राहू.
आपण आपल्या देणग्या चेक/बैंक ड्राफ्टच्या द्वारे ”ऑल पीपल्स चचच, बेंगलोर“ च्या नावावर आमच्या
कायाचलयाच्या पत्त्यावर पाठवू शकता ककं वा खालील मावहतीच्या आधारे आमच्या बँक खातयात टाकू शकता:
Account Name: All Peoples Church
Account Number: 0057213809
IFSC Code: CITI0000004
Bank: Citibank N.A., No. 5,
M.G. Road, Bengaluru, Karnataka 560001
कृ पया लक्षात ठे वाुः ऑल पीपल्स चचचजवळ एफसीआरए परवमट नाही. या कारणास्तव के वळ भारतीय
नागररकांचे बँक अंशदान स्वीकार करता येणार नाही. आपली देणगी पाठवीत असतांना, स्पष्टपणे वलहा की
आपण एपीसी सेवच्े या कोणज्या क्षेत्रासाठी दान पाठवू इवच्छता.
तयाचप्रमाणे, आमच्यासाठी व आमच्या सेवाकायाचसाठी शक्य तेव्हा प्राथचना करणे ववसरता कामा नये.
धन्यवाद आवण परमेश्वर देव आपणास आशीवाचद्रदत करो!
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वरील सवच पुस्तके पीडीएफ आवृत्तीत ववनामूल्य डाऊनलोडसाठी आमच्या चचचच्या संकेतस्थळावर
apcwo.org/publications उपलब्ध आहेत. यापैकी काही पुस्तके इतर भार्ांतही उपलब्ध आहेत. ह्या
पुस्तकांची ववनामूल्य मुद्रित प्रत प्राप्त करण्यासाठी ई-मेल या डाकद्वारे आमच्याशी संपकच करावा.
तसेच, ववनामूल्य ऑवडयो आवण वववडयो संदेश, संदेशाचे नोट्स टी.वी. कायचक्रम आवण इतर अनेक
सामुग्रींसाठी आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी : apcwo.org

ऑल पीपल्स चचच

बँगलोर शहरात मीठ आवण प्रकाश ठरावे, आवण भारत देशात तसेच संपण
ू च जगातील राष्ट्रांत एक आवाज़
बनणे हा ऑल पीपल्स चचच (एपीसी) चा दृष्टांत आहे.
एपीसीमध्ये आम्ही देवाचे संपण
ू च वचन कु ठल्याही प्रकारची तडजोड न करता, पववत्र आतम्याच्या अवभर्ेकाने
व प्रकटीकरणाने सादर करण्याप्रत वचनबद्ध आहोत. आमचा ववश्वास आहे की उत्तम संगीत, रचनातमक
सादरीकरण, बुवद्धमत्तापूणच ततवसमथचन, समकालीन सेवाकायाचच्या पद्धती, आधुवनक तंत्रज्ञान इतयादी गोष्टी
पववत्र आतम्याची वचन्हे, चमतकार, अद्भुत काये, आवण पववत्र आतम्याच्या कृ पादानांद्वारे वचनाची घोर्णा
करण्याच्या दे वाने नेमलल्या पद्धतीची जागा घेऊ शकत नाहीत (1 कररं थ 2:4, 5; इबी. 2:3, 4). आमचा
ववर्य येशू आहे, आमची ववर्यवस्तु वचन आहे, आमची पद्धत पववत्र आतम्याचे सामथ्यच आहे, आमचा आवेश
लोक आहेत, आवण आमचे ध्येय विस्तासमान पररपक्वता आहे.
आमचे मुख्यालय बँगलोर येथे आहे, पण ऑल पीपल्स चचचच्या भारतात द्रकतयेक रठकाणी शाखा आहेत. ऑल
पीपल्स चचचची वतचमान यादी आवण संपकच सूचना यासाठी आमच्या संकेतस्थळास भेट द्यावी :
www.apcwo.org/locations ककं वा या पत्त्यावर ई-मेल पाठवावा : contact@apcwo.org

आपणास माहीत आहे का की देव आपणावर प्रीती करतो?
सुमारे 2000 वर्ाांपूवी, देव मानव म्हणून या जगात आला. तयाचे नाव येशू आहे. तो वसद्ध पापरवहत
जीवन जगला. येशू हा देहधारी परमेश्वर होता, म्हणून जे काही तयाने म्हटले आवण के ले, तयाद्वारे तयाने
देवास आमच्यावर प्रगट के ले. तो जी वचने बोलला, तो दे वाची वचने बोलला. तयाने जी काये के ली,
ती देवाची काये होती. येशन
ू े पृथ्वीवर अनेक चमतकार के ले. तयाने रोग्यांस व क्लेवशतांस बरे के ले.
तयाने आंधळ्यांचे डोळे उघडले, लंगड्यांस चालववले आवण प्रतयेक प्रकारचे रोग व आजार तयाने बरे
के ले. भाकरीच्या तुकड्यास आियचजनकररतया बहुगुवणत करून तयाने भुकेल्यास अन्न द्रदले, वादळ शांत
के ले आवण इतर अनेक अद्भुत गोष्टी के ल्या.
ह्या सवच गोष्टी आम्हास प्रगट करतात की देव चांगला परमेश्वर आहे ज्याची इच्छा आहे की लोकांनी
बरे , स्वस्थ, आरोग्यसंपन्न आवण आनंद्रदत असावे. दे व लोकांच्या गरजा पूणच करू इवच्छतो.
तर, देवाने मनुष्य बनण्याचा आवण आमच्या जगात प्रवेश करण्याचा वनणचय का घ्यावा? येशू का
आला?
आम्ही सवाांनी पाप के ले आहे आवण अशा गोष्टी के ल्या आहेत ज्या आम्हास उतपन्न करणाऱ्या दे वासमोर
अमान्य आहेत. पापाचे पररणाम आहेत. पाप हे देव आवण मानवातील एका मोठ्या जभंतीसारखे आहे
जी पार करता येत नाही. पाप हे आम्हास देवापासून वेगळे करते. ज्याने आम्हास उतपन्न के ले आहे
तयास जाणण्याच्या आवण तयाच्यासोबत अथचपण
ू च नाते स्थापन करण्याच्या मागाचत ते आम्हास
अडखळण आणते. म्हणून, आमच्यापैकी द्रकतयेक जण इतर गोष्टींनी हे ररि स्थान भरून टाकण्याचा
प्रयत्न करतात.
आमच्या पापांचा दुसरा पररणाम देवापासून सदाकाळसाठी अलग होणे होय. देवाच्या न्यायालयात,
पापाचे वेतन मरण आहे. मृतयू देवापासून दूर नरकात सावचकावलक ताटातूट आहे.
पण, सुवाताच ही आहे की आपण पापांपासून मुि राहू शकतो आवण देवाशी पुन्हा नाते स्थापन करू
शकतो. बायबल म्हणते, “पापाचे वेतन मरण आहे, पण देवाचे कृ पादान आपल्या प्रभु येशू विस्तामध्ये
सावचकावलक जीवन आहे” (रोवमयों 6:23). येशन
ू े जेव्हा वधस्तंभावर जेव्हा आपला प्राण द्रदला, तेव्हा
तयाने संपण
ू च जगाच्या पापांची ककं मत चुकववली, मग तीन द्रदवसानंतर तो पुन्हा जीवंत झाला, तयाने
अनेकांस स्वतुःला जीवंत दाखववले आवण मग तो स्वगाचस परतला. देव प्रीती आवण दयेचा देव आहे.
तयाची अशी इच्छा नाही की कोणीही व्यिीने नरकात नाश व्हावे. म्हणून तो संपण
ू च मानवजातीस
पापापासून आवण तयाच्या स्थायी पररणामांपासून मुि होण्याचा मागच दाखवावयास आला. तो

पाप्यांस तारावयास - आपल्यासाख्या आवण माझ्यासारख्या लोकांस पापापासून आवण सावचकावलक
मृतयूपासून वाचवावयास आला.
पापांची ही ववनामूल्य क्षमा प्राप्त करण्यासाठी, बायबल आम्हास सांगते की आम्ही फि एक गोष्ट के ली
पावहजे - प्रभु येशू विस्ताने वधस्तंभावर जे काही के ले तयाचा स्वीकार करणे आवण संपण
ू च अंतुःकरणाने
तयाच्याठायी ववश्वास धरणे.
“तयाच्यावर ववश्वास ठे वणाऱ्या प्रतयेकाला तयाच्या नावाने क्षमा वमळे ल अशी साक्ष सवच संदेष्टे
तयाच्याववर्यी देतात” (प्रेवर्तांची कृ तये 10:43).
“की येशू प्रभु आहे असे जर तू आपल्या मुखाने कबूल करशील आवण देवाने तयाला मेलल्े यांतन
ू उठववले
असा आपल्या अंतुःकरणात ववश्वास ठे वशील तर तुझे तारण होईल” (रोम. 10:9).
जर आपण प्रभु येशू विस्ताठायी ववश्वास ठे वला, तर आपण देखील पापांपासून क्षमा प्राप्त करू शकता
आवण शुद्ध होऊ शकता.
प्रभु येशू विस्तामध्ये आवण वधस्तंभावर तयाने आपणासाठी जे काही के ले आहे तयाच्यावर ववश्वास
करण्याचा वनणचय घेण्यात आपली मदत करण्यासाठी खाली एक सोपी प्राथचना द्रदलेली आहे. येशन
ू े
आपणासाठी काय के ले आहे तयाच्या स्वीकार व्यि करण्यात आवण आपल्या पापांपासून शुद्धता प्राप्त
करण्यात ही प्राथचना आपली मदत करील. ही प्राथचना के वळ एक मागचदशचक आहे. आपण आपल्या
शंब्दांत देखील प्राथचना करू शकता.
वप्रय प्रभु येशू, आज मला कळले की वधस्तंभावर तू माझ्यासाठी काय के ले. तू माझ्यासाठी मरण
पतकरलेस: तू तुझे बहुमूल्य रि वावहलेस आवण माझ्या पापांचा दंड चुकववलास, यासाठी की मला
क्षमा प्राप्त व्हावी. बायबल मला सांगते की जो कोणी तुजवर ववश्वास ठे वील, तयाला तयाच्या पापांची
क्षमा के ली जाईल.
आज, मी तुजवर ववश्वास ठे वण्याचा वनणचय घेतो आवण वधस्तंभावर माझ्यासाठी मरण पतकरून व
पुन्हा मेलल्े यांतन
ू जीवंत होऊन जे काही माझ्यासाठी के लेस, तयाचा मी स्वीकार करतो. मी जाणतो
की माझ्या सतकृ तयांद्वारे मी स्वतुःचे तारण साध्य करू शकत नाही, इतर कोणीही मनुष्य माझे तारण
घडवून आणू शकत नाही. मी माझ्या पापांची क्षमा कमवू शकत नाही.
आज, मी आपल्या अंतुःकरणात ववश्वास धरतो आवण माझ्या मुखाने हे कबूल करतो की तू मजसाठी
मरण पतकरलेस, तू माझ्या पापांची ककं मत चुकववलीस, तू पुन्हा मेलल्े यांतन
ू उठलास, आवण

तुझ्यावरील ववश्वासाद्वारे , मला माझ्या पापांची क्षमा आवण शुद्धता प्राप्त होते. येशू, मी तुझे उपकार
मानतो. तुजवर प्रीती करण्यात, तुला आणखी जाणून घेण्यात, आवण तुझ्याप्रत ववश्वासू राहण्यात
माझी मदत कर. आमेन.

ववनामूल्य अॅप डाऊनलोड करा
अॅपमध्ये गुगल प्ले स्टोर में “ऑल पीपल्स चचच, बैंगलोर” शोधा.

दररोज 5 वमवनटांच्या वीवडओच्या माध्यमाने उपासना
दररोज बायबल वाचन आवण प्रेयर गाईड
5 वमवनटांच्या उपदेशाचा सारांश
जगात प्रगतीसाठी ववववध ववर्यांवर पववत्र शास्त्राचे टू ल द्रकट तसेच सुवाताच सांगण्यासाठी मावहती
उपदेश, उपदेशाच्या टीपा, टी. वी. कायचक्रम, पुस्तके , संगीत, आवण बरे च काही.
जर हे आपणास आवडले असेल तर इतरांस सांगा.

ऑल पीपल्स चचच बायबल कॉलेज आवण सेवा
प्रवशक्षणकें ि
ऑल पीपल्स चचच बाइबल कॉलेज आवण सेवा प्रवशक्षणकें ि (एपीसी-बीसी)
भारताच्या बँगलोरमध्ये आतम्याने पररपूणच, अवभवर्ि, सद्रक्रय सेवत
े सहभागी प्रवशक्षणआवण
वसद्धांताच्या दृष्टीने योग्य व परमेश्वराच्या वचनाच्या बौवद्धक दृष्टीने प्रेरणादायक अभ्यासासह पववत्र
आतम्याच्या अलौद्रकक सामथ्याचत ववद्याथ्याांस सेवस
े ाठी तयार करते. आम्ही सेवस
े ाठी संपण
ू च
व्यविमत्त्वाच्या ववकासावर ववश्वास ठे वतो. तसेच या प्रवशक्षणात ईश्वरीय चाररत्र्य, परमेश्वराच्या
वचनाचा गंभीर पाया, आवण वचन्ह, चमतकार व अद्भुत कृ तये यावर जोर द्रदला जातो - सवचकाही प्रभुच्या
वनकट सावन्नध्यात प्रवावहत होते.
एपीसी-बीसी मध्ये, योग्य वशक्षणावशवाय, आम्ही प्रतयक्षपणे देवाचे प्रेम, अवभर्ेक आवण पववत्र आतम्याचे
साव्ध्य आवण देवाच्या अलौद्रकक कायाचवर जोर देतो. अनेक तरूण स्त्रीपुरुर्ांनी हे प्रवशक्षण घेतले आहे
आवण तयांच्या आयुष्यात देवाचे पाचारण पूणच करण्यासाठी तयांना सेवेत पाठववण्यात आले आहे.
पुढील तीन पदव्या द्रदल्या आहेत :
Theology and Christian Ministry (C.Th.) में एक वर्ीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Theology and Christian Ministry (D.Th.) में दो वर्ीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
Bachelor in Theology and Christian Ministry (B.Th.) में तीन वर्ीय प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम
दर आठवड्यास सोमवार ते शुक्रवार या दरम्यान सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपयांत वगच भरलेले असतात.
ववद्याथी, नोकरी करणारे आवण गृवहणी सवच या वगाांमध्ये उपवस्थत राहू शकतात आवण दुपारी 1 नंतर
कामावर जाऊ शकतात. तेथे राहण्याची इच्छा असलेल्या स्त्री आवण पुरुर्ांसाठी स्वतंत्र वसवतगृहांची
सोय आहे. ववद्याथी दर आठवड्यात दोन ते पाच तास क्षेत्रीय कायच, ववशेर् पररसंवाद, दुपारी प्राथचना
आवण उपासना यात घालवतात. दुपारच्या सभा घरून येणायाच ववद्याथ्याांसाठी ऐवच्छक आहेत.
आठवड्याच्या शेवटी सवच ववद्याथ्याांना एक ककं वा अवधक स्थावनक चचेमध्ये सेवा करण्यास प्रोतसावहत
के ले जाते.
कॉलेज, ववववध कायचक्रम, अभ्यासक्रम याबद्दल अवधक मावहतीसाठी आवण अजच डाउनलोड करण्यासाठी
कृ पया या साइटला भेट द्या : apcwo.org/biblecollege
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