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દ�વનો ન�નૂો િવિવધ પેઢ�ન ેઆવર� લેનાર હોય છે. એક પેઢ�થી લઈન ેબી� 

પેઢ� �ધુી આપણ ે તેમના મ�હમાની વાતા�મા ં સહભાગી થવા� ંુ છે. છતા,ં 

���તના ંશર�રમા ંઆપણ ેઆ સાત�યના �તુરમા ંસઘંષ� કર�એ છ�એ. પેઢ�ઓ 

વ�ચેના ંએક સે�નુે બદલ ેને��ૃવમા ંઅવકાશ હોય એ� ંુજણાય આવ ેછે.

�લોબલ એડવા�સ વતી િવ�ભરના મહાન આદ�શીય લીડરોને સ�જ કર�ને 

તેઓની સેવા કરવામા ં આવી છે. થોડા ં વષ� પહલ� ા અમે અમારા વિૈ�ક 

સહભાગીઓ� ંુસવ�� ણ કરવાનો આરંભ કય�. તેઓ અને મડંળ� � સૌથી મોટા 

પડકારોનો સામનો કરતા હોય તેઓને �મમા ં�કૂવા અમે તેઓને જણા��.ંુ 

લગભગ દર�ક ખડંમાનંા લીડરોએ અમને જણા�� ંુ ક� આગામી પેઢ� સાથ ે

જોડાણ કર� ંુતેઓના સૌથી મોટા પડકારોમાનંો એક પડકાર છે.

આ બાબત ેઅમારામા ંઆગામી પેઢ� સાથ ેભાર�વૂક�  સહ�� કુ જોડાણ કરવા 

�ગટ�કરણની યા�ાની શ�આત કરાવી. તેઓને સમજવા અમે સહ�� કુ �યાસ 

કરનારા થયા, તેઓની ભાગીદાર� માટ� હાકંલ કર� અને વડ�લોન ે� ર�તે 

િશ�ણ અપા� ંુત ેર�તે તેઓને પણ િશ�ણ આપવાની શ�આત કર�. દ�વ 

તેમનો આ�મા �વુાનો અને ��ૃધો એમ બનેં પર ર�ડ� તે જોવાની ઉ�કંઠા અમે 

સઘળા ંરાખીએ છ�એ.

ૃ�લોબલ એડવા�સ માને છે ક� જગતન ે�ની જ�રત છે તે �પાદાનો, તાલતંો 

અને કૌશ�યો દ�વ ેઆગામીપેઢ�મા ંઅજોડ ર�તે ��ુા છે. મહાન આદ�શને �ણૂ� 

કરવા, વિૈ�ક મડંળ�ન ેમજ�તૂ કરવા અને દર�ક દ�શ�િતઓમા ં�વુાતા�નો 

ફ�લાવો કરવા અમે આગામી પેઢ�ન ેસશ�ત કરવા ઈ�છ�એ છ�એ. અને અમે ત ે

િવિવધપેઢ�ની ર�તથી કરવા ઈ�છ�એ છ�એ. 

� ં�લોબલ એડવા�સની આગામીપેઢ� સાથ ેજોડાણની નવી પહલ�  માટ� ઘણો ુ
ઉ��ેજત �.ં આગામીપેઢ�ના લીડરોમા ંરોકાણ કરવા અમે સમિપ�ત છ�એ. 

અમે અગાઉથી �િત��ઠત લીડરોને આગામીપેઢ� સાથ ે સાર� ર�તે જોડાણ 

કરવામા ં સહાયતા કરવા પણ સમિપ�ત છ�એ. આગામીપેઢ�ના લીડરોના 

ુજોડાણ માટ� આ અમા�ં �થમ �લોબલ એડવા�સ સા�હ�ય છે. અમે આશા 

રાખીએ છ�એ ક� આ સા�હ�ય તમને આિશષ�પ થશ.ે

ુઆ�ખ
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આવો સાથ ેમળ�ન ેઆપણ ેસહભાગી થઈએ �થી આપણી આગામીપેઢ�ઓ 

���તન ેઓળખ ેઅને આપણા જગતમા ં�ભાવ પાડ� શક�!

�ૃત�તા�વૂક�  કાય�સ�પણી પામેલ,

જોનાથન િશબલી

��ખુ, �લોબલ એડવા�સ              

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામીપેઢ�� ંપોષણ 

આગામીપેઢ� જોડાણ 

ુબ    આ�ખ 

                                                                               



આશા અને સ�ય માટ� જગતન ેઆ� � જ�રત છે એવી પાછલા સમયમા ંકદ� 
નહોતી.  આપણા ઘરોમા ં રહત� ા,  આપણા કોલેજ અને �િુનવસ�ટ�ઓમા ં
અ�યાસ કરતા,  �યવસાયમા ં �વશે કરતા અને આપણી મડંળ�ઓમા ં

ુઆરાધના કરતા ��ુતવયના �વાનોની પેઢ� પાસે ગાઢ આ��મક �ધકાર 
અને સમાજમા ં� �ચંુવાડો છે તેવો કોઈપણ પેઢ�એ કદા�ચત સામનો કય� 
હશ.ે બ�મતી લોકો પાસે ટ�કનોલો�કલ અને સોિશયલ મી�ડયા સસંાધનો ુ
ઉપલ�ધ છે �ના થક� તેઓ વિૈ�ક સ�દુાયમા ં �તર �યવહાર અને 
સબંધંોની �થાપના કરવા સ�મ થાય છે પરં� ુ ઘણા લોકો પોતાની 
મડંળ�ઓમા,ં શ�ૈ�ણક સ�ંથાનોમા ં ક� �યવસાયના �ે�ોમા ં સહ�� કુ ને��ૃવ 
િવકાસ ��હૂરચનાનો અભાવ અ�ભુવ ે છે. તેઓના વધતા જતા �ભાવના 
�ે�ોમા ં િશ�ય બનાવનાર અને ���તના એલચીઓ તર�ક�ની તેઓની 
�િૂમકાનો તેઓને �ગીકાર કરાવવામા ંતેઓને સહાયતાની જ�ર છે.

ુલ�યાકં ભયભીત કરના�ં દ�ખા દ�� ંુહોવા છતા ંઆપણન ે�િત�ા આપવામા ં
આવી છે ક� ���ત તેમની મડંળ� માટ� પાછા ફર� તે પહલ� ા આખા જગતમા ં
�વુાતા�ને �ગટ કરવામા ંઆવશ.ે દ�વ �િતમ ફસલની કાપણી કર� ત ેપહલ� ા 
�વુાતા� સાભંળવા અને તેને યો�ય ����ુર આપવા માટ� દર�ક દ�શના, 

ૂભાષાના અને લોક�થના ટોળાઓને તક આપવામા ંઆવશ.ે 

આ જગતમા ંતેમના િમશન� ંુસાત�ય �ળવી રાખવા દર�ક પેઢ�માથંી મહાન 
આદ�શીય લીડરોને ઊભા કર� ંુ ત ે દ�વની ઉ�ધારક યોજના છે. �લોબલ 
એડવા�સ માને છે ક� આ લીડરોને તેઓના સમાજ અને દ�શોમા ંસેવા કરવા 
�યુો�ય ર�તે તૈયાર કરવા માટ� અગાઉથી �િત��ઠત આ��મક લીડરો અને 
મડંળ�ઓ થક� જોડાણ અને પોષણ આપ� ંુજોઈએ. 

દ�વના �તો�ોન ે �ગટ કરવા અને આ��મક �ધકારથી ભર�લ જગતન ે
�વુાતા�નો �કાશ �ગટ કરવા આગામી પેઢ�ના આ��મક લીડરો દ�વના પસદં 
કર�લા પા�ો છે એવો િવ�ાસ કર�ને �લોબલ એડવા�સે એક નવી આગામીપેઢ� 
જોડાણ પહલ�  વષ� ૨૦૧૬ મા ંઆરંભ કય�. 

    ��તાવના 

“ પણ તમ ે તો પસદં કર�લી �િત, રાજમા�ય યાજકવગ�, પિવ� �� તથા 
��નુા ખાસ લોક છો ક�, �થી �ણ ે �ધકારમાથંી પોતાના આ�ય�કારક 
�કાશમા ંઆવવા� ંુઆમ�ંણ આ�� ંુછે, તેના સ�ણો તમે �ગટ કરો.” ૧ િપતર 
૨:૯ 
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સા�હ�યો� ંુ લખાણ કરતા પહલ� ા ક� કો�ફર�સ અને તાલીમ િશ�બરો� ંુ

આયોજન કરતા પહલ� ા, �લોબલ એડવા�સે ન�� ક� � ુ ક� ૧૮ થી ૩૫ વષ�ની 

�મરના આ��મક લીડરોને લ�યમા ં રાખીને એક વિૈ�ક માગં આકારણી 

કરવામા ંઆવ.ે અમે આકારણી� ંુભાષાતંર અનેક ભાષાઓમા ંક� � ુ અને છ 

મ�હનાના ગાળામા ં અમે અમારા સમ� વિૈ�ક નેટવક�મા ં ત ે મોક��.ંુ � 

�િતસાદ અમને �ા�ત થયા તેનાથી અમને ઘણી મહ�વની મા�હતી �ા�ત 

થઇ �માથંી અમે શીખી શ�ા ક� કઈ ર�તે તેઓની માગંોન ેસમજદાર��વૂક�  

�િતભાવ આપી શકાય.

અમાર� મા�યતા �માણ ેઆગામીપેઢ�ના લીડરો પર �ભાવ પાડનાર ચાર 

મોટા ંિવષયોની આકારણી કરવા ��ો� ંુસ�ન કરવામા ંઆ��.ંુ �થમ િવષય 

�ને ઉ�ેશવામા ંઆ�યો તે હતો : વિૈ�ક મડંળ�મા ંઆ��મક ને��ૃવ અવકાશ. 

બીજો િવષય હતો:  સ�ના�મકતા,  સાહિસક આ�મા,  �વુાનો તેઓના 

સ�ના�મક િવચારોન ે �દિશ�ત કરવા અ�ભુવ કરતા �વત�ંતાના �તર. 

�ીજો િવષય િનર��ણ કરતો હતો : આગામી પેઢ� તેઓની મડંળ�ઓમા ંક� 

સ�દુાયોમા ંને��ૃવની  �િૂમકા ધારણ કરવાની શ�આત કર� �યાર� મડંળ� 

�ચૂક ર�તે અલગ દ�ખાશ ેક� ન�હ તે િવષય. ચોથો િવષય તેઓની આકારણી 

પર હતો ક� ક�ટલી �પ�ટતાથી તેઓના સ�દુાયની મડંળ�ઓ �વુાતા� �ગટ 

કર� રહ� છે. તે �વુાતા�ની સા�રતા અને સચંાર �ગ ેતેઓની �ય��તગત 

આકારણી� ંુપણ તપાસ કરતો હતો. 

આ આકારણીમાથંી � શીખવા મ�� ંુતેની �િત��યામા ં�લોબલ એડવા�સે 

તેના વિૈ�ક નેટવક�માનંા અગાઉથી �િત��ઠત લીડરો માટ� એક સા�હ�ય તૈયાર 

કરવાની કામગીર� મન ેસ�પી. આ��મક લીડરોની આગામીપેઢ�ના પોષણ 

અને સશ��તકરણ માટ� આ ને��ૃવ િવકાસ સા�હ�ય િવ�ભરના �થમ હરોળના ં

લીડરો અને �વદ�શી મડંળ�ઓન ે�ો�સા�હત અને �સુ�જ કરશ ેએવી અમે 

આશા રાખીએ છ�એ. 

દ�વના હ�� ઓુન ેભિવ�યમા ંલઇ જવાને માટ� નવા આ��મક લીડરોને ઊભા 

કર� ંુઆવ�યક છે તે બાબત રા� દાઉદ સમ�યો હતો. રા� દાઉદ� દ�વન ે

આ�� કર�ને જણા�� ંુક� �યા ં�ધુી ત ેઆગામીપેઢ�ન ેપોત ે� શી�યો અને � 

અ�ભુવો કયા� ત ેિવ�ાસયો�યતાથી તેઓ �ધુી ના પહ�ચાડ� �યા ં�ધુી તે તેન ે

આ જગતમાથંી િવદાય થવા ના દ�. તેને સ�પવામા ંઆવલે 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

બ   ��તાવના    
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આ��મક લીડરશીપનો તે એક સારો કારભાર� થઇ રહવ� ા ઈ�છા રાખતો હતો. 
તેણ ે પોતાના �ય��તગત �વનની સમ� આ��મક યા�ામા ં દ�વ સાથ ે � 
ગહન, કાયમી, નીકટના સબંધંનો આનદં લીધો તેનો અ�ભુવ અ�ય લોકો 
પણ કર� ત ેજોવા તે ઉ�કં�ઠત રહત� ો.     

“ હ � દ�વ, � ંઘરડો તથા પ�ળયાવંાળો થા� �યાર� પણ તમે મને �કૂ� દ�તા ુ
ુ ુન�હ; � ંઆવતી પેઢ�ને તમા�ં બળ જણા�,ંુ અને સવ � આવનારાઓને તમા�ં ુ

ુપરા�મ �ગટ ક�ં, �યા ં�ધુી મારો �યાગ ના કરશો.” ગી.શા. ૭૧:૧૮ 

“... યહોવાના ં�તો�, તેમ� ંુસામ�ય� તથા તેમના ંકર�લા ંઆ�ય�કારક કામો 
આવતી પેઢ�ને �હર�  કર��.ંુ”   ગી.શા. ૭૮:૪.

જયાર� �િત��ઠત લીડરો આ શા�ભાગોન ેવાચંીને મનન કર� �યાર� �પ�ટ થશ ે
ક� આ જવાબદાર� ક�વળ દાઉદ અને તેની પોતાની પેઢ�ની જ નહોતી. આ એક 

ુએ� ંુતે� ંછે � સવ � પેઢ�ઓ પાસે હોય છે. આ��મક લીડરોની આગામીપેઢ�મા ં
રોકાણ કરવા આપણ ેસઘળા જવાબદાર છ�એ. આપ� ંુકત��ય એ છે ક� તેઓ 
��નુા સામ�ય�ન,ે આ�ય�કારક કામોને અને �તો�ો�પી કામોને �ણ ેઅને 
�ને દાઉદ “ મારા દ�વ” કહ � છે તેમની સાથ ેએક િનકટતમ સબંધંનો અ�ભુવ 
કર�, તેની ખાતર� રાખવામા ંઆવ.ે 

મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�ન ેમડંળ�ઓ અને આ��મક લીડરો 
કઈ ર�તે તૈયાર અને ���ૃ કર� છે? આ લ�યાકંમા ંતેઓને સફળતા અપાવવા 
�થમ હરોળના આગેવાનોની પડખ ેઉભા રહવ� ા �લોબલ એડવા�સ, �વી 
સેવા સ�ંથાઓ કઈ ર�તે સહાય કર� શક�? આ અમાર� આશા છે ક� આ સા�હ�ય 
ઉપરો�ત સવાલોના ઉ�ર આપશ ેઅને પિવ� આ�મા આ ને��ૃવ િવકાસના 
િસ�ધાતંોનો તમારા �દયમા ં દશન�  �કુવા ઉપયોગ કરશ ે અને 
આગામીપેઢ�ના લીડરો� ંુપોષણ કરવાની સા�હ�ય સામ�ી તમારા હાથમા ં
�કુશ.ે

અમાર� ને��ૃવ ચચા�મા,ં  ન�� કરવામા ં આ�� ંુ હ� ંુ ક� આગામીપેઢ�ના 
ૃલીડરોના િવકાસ માટ� અમે એક ન�નૂો આપી� ંુન�હ ક�મ ક� દર�ક સ�ં�િત અને 

સદંભ�મા ં ન�નૂાઓ દરવખત ે બધંબેસતા થાય એ� ંુ શ� હો� ંુ નથી. 
ૂસમયાતંર� ન�નૂાઓ �નવાણી ક� અસગંત થઇ શક� છે. તેથી આગામીપેઢ�ના 

લીડરોને જોતરવા, પોષણ કરવા અને સશ�ત કરવા ન�નૂાદાયક પ�ધિત 
આપવાને બદલ ે�યવહા�રક િસ�ધાતંો આપવા અમે ન�� ક� � ુ અને િવ�ાસ 

ૃરા�યો ક� આ િસ�ધાતંો સા�ં�િતક તફાવતોને વટાવી જશ ેઅને દર�ક સદંભ�મા ં
�યવહા�રક લા�કુરણ શોધી કાઢશ.ે



ડ   ��તાવના    
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આ ��ુતક માટ� સાત િસ�ધાતંો પસદં કરવામા ંઆવલે છે. િવ��તૃ લી�ટ 

આપવા કોઈ �યાસ કરવામા ંઆ�યો નથી, પણ તેને બદલ ેઅમાર� મા�યતા 

�માણ ે આગામીપેઢ�ના લીડરોને માટ� તમન ે વ� ુ સારા મે�ટર થવામા ં

સહાયક થઇ રહ � એવા ચો�સ િસ�ધાતંો પર �યાન દોરવામા ંઆ�� ંુછે. દર�ક 
ુિસ�ધાતંનો પ�રચય શા�વચનો વડ� આપવામા ંઆવશ ે� િસ�ધાતંન ેસા� 

ુબાઈબલ આધા�રત પાયો ક� ઉદાહરણ ��ંૂ પાડશ.ે બાઈબલના વચનોના 

અવતરણો, �યા ં�ધુી �ચૂન કરવામા ંઆવલે ના હોય �યા ં�ધુી, પિવ� 

બાઈબલના �� ુ ઈ�ટરનેશનલ આ�િૃ�માથંી લીધેલ છે.  ( ઝો�ડરવાન 

પ�લીશ�ગ હાઉસ, �ા�ડ ર�િપ�સ, િમિશગન, ૨૦૦૫). 

મોટા ભાગના દાખલાઓમા ંઆપણ ેઈ�નુા દાખલાનો ઉપયોગ કર�� ંુક�મ ક� 

તેમના િશ�યોના આ��મક ને��ૃવ િવકાસમા ંઆ સઘળા િસ�ધાતંો� ંુલા�કુરણ 
ુતેમણ ેક� � ુ હ�.ંુ તમારા ંભણતર અને �ચ�તનમા ંસહાયક થવા સા� અમાર� 

વિૈ�ક માગં આકારણીમા ં ભાગ લીધેલ અનેક દ�શોના ��ુત �વુાનોના ં
ુઅવતરણો અને ���ટકોણને ર� કરવા મ� સાઈડ પેનલોનો પણ સમાવશે કય� 

ૂછે. દર�ક પાઠના �તે, મ� �ય��તગત �ચ�તન માટ�ના ��ો, એક �ંક� �ાથન� ા, 
ુકાય�વાહ�ના ંપગલા ંઅને ઈ��છત પ�રણામો� ંુસે�શન પણ ��ંૂ પાડ� ંુ છે. 

જયાર� તમે તમાર� પોતાની આગામીપેઢ�ના જોડાણ અને ગિતશીલતાની 

��હૂરચનાનો આરંભ કરવાની તૈયાર� કરો �યાર� આ બાબતોનો મહર� બાની 

કર�ને લાભ લો.

�� ુઆિશષ આપો,

ક�ઈથ, આર. વ�ેટ, એમએ�એલ

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 
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આગામીપેઢ� ને��ૃવ િવકાસના સાત િસ�ધાતંોની શ�આત કર�એ ત ેપહલ� ા 

અમારા ૨૦૧૬ આગામીપેઢ� વિૈ�ક માગં આકારણીમાથંી �લોબલ 

એડવા�સને શીખવા મળેલ ક�ટલીક મહ�વની બાબતોન ે� ં�યાનમા ંલાવવા ુ
મા�ં ંુ�.ં

વૈિ�ક �િતભાવ 

�લોબલ એડવા�સે અમારા ઓનલાઈન વિૈ�ક માગં આકારણી� ંુ ૯ 

ભાષાઓમા ંઅ�વુાદ કય� અને તેને અમાર� વબેસાઈટમા ંઉપલ�ધ કર�. 
ુપાચં મ�હનાના ંસમયગાળામા ંિવિવધ ભૌગો�લક �દ�શોન ેર� કરનાર ૨૪ 

દ�શોમાથંી ૪૩૮ �િતભાવો �ા�ત થયા �મ ક�, ઉ�ર, મ�ય, દ��ણ અમે�રકા 

અને ક�ર��બયન; �વૂ�ય �રુોપ; પિ�મી, દ��ણ, �વૂ�ય અને દ��ણ�વૂ�ય 

એિશયા; ઉ�ર, પિ�મ, �વૂ �અને દ��ણ આ��કા; અને ઓ���લીયા. 

ુત�પરાતં, �લોબલ એડવા�સ આગામીપેઢ�ની ઉ�ર અમે�રકા, ઇ�વાડોર, 

પનામા, �ચલી, દ��ણ �દુાન, ક�મેરોન, િવએતનામ, ચીન અને નેપાળમા ં

રાખવામા ંઆવલે �વતં સભાઓમા ંપણ ઘણી આકારણીઓ કરવામા ંઆવી 

હતી. આ �વતં સભાઓમાથંી સૌથી વધાર� �િતભાવ ઇ�વાડોરમાથંી આ�યા 

હતા.

વિૈ�ક માગં આકારણીમા ંસૌથી વ� ુભાગ લીધેલ દ�શોમાથંી અમે�રકામાથંી 

૯૧, ઇ�વાડોરમાથંી ૭૫, દ��ણ �દુાનમાથંી ૪૩, હ�તીમાથંી ૩૧ �િતભાવો 
ુઆપનાર હતા. ૬%ના �તર� ��ુષો કરતા �ીઓએ વધાર� �માણમા ંસવ�� ણ 

ક�.� ુ  �િતભાવ આપનારાઓમાથંી અધા�ભાગના લોકો ૧૮ થી ૨૫ વષ�ની 

�મરના હતા અને વધારાના ં૨૪% લોકો ૨૬ થી ૩૦ વષ�ની �મરના હતા.

ને��ૃવ કાય�શૈલી     

વિૈ�ક મડંળ�માનંી ને��ૃવ કાય�શલૈીમા ં� ંુબ ેપેઢ�ઓ વ�ચ ેઅવકાશ અ��ત�વ 

ધરાવ ેછે ક� ન�હ એવા સવાલના ����ુરમા ં૪૮% લોકો સહમત ક� ભાર�વૂક�  

સહમત થયા જયાર� ૧૯% લોકો અસહમત ક� ભાર�વૂક�  અસહમત થયા. 

જયાર� બાક�ના ૩૩% લોકોએ તટ�થ ઉ�ર આ�યો.

 ૨૦૧૬ વૈિ�ક માગં આકારણી હવ� ાલ  
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�ુવાનો તેઓની લીડરશીપનો િવ�તાર કરવા જયાર� િવચાર કર� ત ેસમય ે
ુ ુ��ુત �વાનો તેઓના સૌથી મોટા પડકાર તર�ક�  કઈ બાબતન ે�એ છે ત ે�ગ ે

ુઅમે તેઓને �છૂ�.ંુ ૩૧% માનંા સવ��ચ �િતભાવ હતા, “ કયા �ે�મા ં� ંમા�ં ુ
ુસવ�� �ેઠ યોગદાન આપી શ�ં ત ે�ગ ેમારા પોતાના િવષે �રુતી ર�તે �ણ�.ંુ” 

આ પસદંગી �માિનયા અને ચીની ભાગીદારોમા ંસૌથી વધાર� હતી. ૨૮% એ 
બી� �થાનનો સૌથી વધાર� �િતભાવ હતો, “ મને માગ�દિશ�ત કરવા એક 
મે�ટરની શોધ કરવી.” આ �િતભાવ ઉ�ર અમે�રક� અને િવએતનામી 
લોકોમા ંસૌથી વધાર� હતો. અમે જો� ંુક� ૧૧% લોકોએ તેઓના સૌથી મોટા  
પડકાર તર�ક� “િન�ફળતાના ડરને” પસદં કય�.  આ પસદંગી સૌથી વધાર� 
ઉ�ર અમેર�ક�ઓમા ં અને સૌથી ઓછો એિશયન અને મ�ય �વૂ�ય 
ભાગીદારોમા ંહતી. 

અમે સવાલ કય� ક� લીડરશીપના આ પડકાર પર જય પામવા માટ� 
આગામીપેઢ�ના લીડરોને કયા �ોતો સૌથી વ� ુસહાયક થશ,ે અને ૪૯% 
લોકોએ �િતભાવ આ�યો, “ �િત��ઠત લીડરો માર� પેઢ�ન ેસાર� ર�તે સમ� 
અને જોડાણ કર� તે માટ� એક પ�કારની સહાય.” બીજો સૌથી �ણીતો 
�િતભાવ હતો, “ કઈ તકો મને સૌથી વધાર� અ��ુપ થશ ે ત ે સાર� ર�તે 
સમજવા માટ� મને સહાય કરનાર �વ-આકારણીના સા�હ�યો.” તેમા ં૪૧% 
ભાગીદારો સિંમ�લત હતા.

સ�ના�મકતા        

જયાર� �છૂવામા ંઆ�� ંુક� � ંુતેઓ આ િવધાનની સાથ ેસહમત થાય છે ક� ન�હ, 
“ સ�ના�મક િવચારોન ે �ગટ કરવા અન ે નવી ર�તોથી કામ કરવા માટ� મારા 
વત�માન માહોલમા ંમાર� પાસે ઘણી �વત�ંતા છે,” તો ૪૬% લોકો સહમત 
થયા અથવા ભાર�વૂક�  સહમત થયા.  આ �િતભાવો સૌથી વધાર� 

ુ��ે�ભાષી લોકો અને �માિનયાના લોકો પાસેથી આ�યા. સૌથી ઓછ� 
ટકાવાર� રિશયાના લોકો પાસેથી આ�યા તેઓમાનંા ૩૬% અસહમત થયા ક� 
ભાર�વૂક�  અસહમત થયા ક� તેઓના વત�માન માહોલમા ં તેઓને �રુતી 
�વત�ંતા મળે છે. �ઓ અસહમત ક� ભાર�વૂક�  અસહમત થયા એવા લોકોની 
સૌથી ઓછ� ટકાવાર� �પેનીશ ભાષી લોકોની હતી. અમે જો� ંુ ક� ૧૯% 
ભાગીદારો તટ�થ ર�ા.

અમે �છૂ�,ંુ “ તમારા માટ� કઈ તક સૌથી ઉ�જેક હોય છે?”  �િતભાવો દશા�વ ે
છે ક� ૩૬% લોકોએ પસદંગી કર�, “ કંઇક ન� ંુઅને અજોડ સ��,ંુ”

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

 ૨૦૧૬ વૈિ�ક માગં આકારણી હવ� ાલ  
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� �ટૂ�� ંુછે તેને સમારવા ૨૯% લોકોએ પસદંગી કર�, ૧૯% લોકોએ � 
ુહાલમા ં ��ુયવ��થત ર�તે ચાલી ર� ંુ છે તેને હ� વધાર� �યુો�ય 

બનાવવાની પસદંગી કર� જયાર� ૧૬% લોકોએ પસદંગી કર� ક� � હાલમા ં
��ુયવ��થત ર�તે ચાલી ર� ંુછે તેને િવ�ાસયો�યતાથી �ળવી રાખ�.ંુ

રોચક બાબત એ રહ� ક�, જયાર� �છૂવામા ંઆ�� ંુક� કોઈએક સેવા સ�ંથામા ં
ભાગીદાર થવા તેઓને કઈ �િૂમકા અથવા સબંધં �ો�સા�હત કરશ?ે  તો 
૫૭% લોકોએ પસદંગી કર�, “ એક એવી સ�ંથા � સમાજમા ંબદલાણ ક� 
સ�ના�મકતા લાવવા માર� સાથ ેસહભાગી થવા ઈ�છા રાખે છે,” અને 
૪૩% લોકોએ પસદંગી કર�, “ એક એવી સેવા સ�ંથા �મા ંસામેલ થવા માટ� 
ઘણા િવક�પો ઉપલ�ધ હોય.”

ભિવ�યની મડંળ�      

“માર� પેઢ�મા ંમડંળ� અલગ દ�ખાશ”ે આ િવધાનના �િતભાવમા ં૬૧% 
લોકોએ સહમત ક� ભાર�વૂક�  સહમત થઈને પોતાના �િતભાવ આ�યા, 
ક�વળ ૧૭% લોકો અસહમત ક� ભાર�વૂક�  અસહમત થયા, જયાર� ૨૨% 
લોકો તટ�થ ર�ા.

નવી પેઢ�ના લોકોને જોડવા માટ� તેઓની મડંળ� ક� સ�ંથા � ર�તે કામ કર� 
છે તે� ંુ વણ�ન કરનાર ક� ંુ કથન �યુો�ય રહશ�  ે એવો સવાલ જયાર� 
�છૂવામા ંઆ�યો �યાર� ૩૪% �િતભાવ આ�યો ક�, તેઓની પેઢ�ને પહ�ચવા 
માટ� તેઓ નવી પહલ�  અને સસંાધનોની જવાબદાર�મા ંતેઓને �કૂ� છે 
જયાર� ૨૭% એ �ચૂ�� ંુ ક� તેઓની મડંળ�ઓ આગામીપેઢ�ને જોડવા 
સમ�યા અ�ભુવ ેછે જયાર� ૨૧% લોકોએ �િતભાવ આ�યો ક� તેઓના 
લીડરો નવી પેઢ�� ંુસાભંળે છે અને તેઓની સાથ ેજોડાણ કરવા યો�ય 
ઉપાયો શોધે છે.

સવ�� ણમા ંભાગ લેનારાઓને અમે આગામીપેઢ�ના �ોતાઓને જોડનાર 
આદશ � મડંળ� �ગે વણ�ન કરવા ક�.ંુ તેનો સવમ� ા�ય અ�ભ�ાય હતો ક� 
આદશ � મડંળ� સમાજ અને િવિવધતા પર ભાર �કુશ,ે વ� ુ��યમાન અને 

ુ�તર �યવહા�, પડકાર આપનાર� અને સશ��તકરણ કરનાર�, અને વ� ુ
સામા�ક કાય�મા ંસ��ય રહશ�  ેતેમજ સમાજ ��યે પરોપકાર કરશ.ે

ુ�વાતા�     

અમે �વુાતા�ની સા�રતામા ંરસ દાખવનાર હોવાને લીધે, અમે �છૂ�,ંુ 
“�વુાતા�ની સાથ ેતમે તમારા સબંધંને કઈ ર�તે વણ�ન કરશો?”  અમે જો� ંુ
ક� ૫૬% એ �ચૂ�� ંુક� તેઓ �વુાતા�ના સબંધંમા ંસા�ર છે અને સાર� ર�તે 
તેઓ તેને �ગટ કર� છે.



આગામીપેઢ� જોડાણ 
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જયાર� ૩૯% લોકોએ �ચૂ�� ંુક� તેઓ �વુાતા�ને સાર� ર�તે સમ� છે પરં� ુ
તેને બી�ઓની આગળ �લુાસો કરવામા ં��ુક�લી અ�ભુવ ેછે. 
તેઓના સમાજમા ં�વુાતા�ના સબંધંમા ંતેઓની મડંળ�ના લીડરોને તેઓ કઈ 
સલાહ આપવાની ઈ�છા રાખે છે એ� ંુ�છૂવામા ંઆવતા, ૪૦% લોકોએ 
����ુર આ�યો, “ અમને માગ� દ�ખાડો! અમારા સમાજમા ં�વુાતા� ક����ત 
�વનશલૈીનો ન�નૂો આપો,” ૨૪% એ �િતભાવ આ�યો, “ �ાર ��ુલા કરો! 
�યા ંકોઈ નથી પહોચ� ંુતે લોકો �ધુી પહ�ચવા કોઈ પણ કામ કરવાની 
પરવાનગી અમને આપો,” ૧૯% એ પસદંગી કર�, “ જોશીલા ં થાઓ! 
�વુાતા�નો �ચાર અને િશ�ણ વારંવાર આપો.” અને બાક�ના ં૧૭% લોકોએ 
પસદંગી કર�, “ અમને એક સહમતી આપો! નવી પેઢ�ને પહ�ચવા � વધાર� 
અસરકારક છે તે ર�તોથી અમને �વુાતા� �ગટ કરવા દો.”
 “માર� મડંળ�મા ં�પ�ટ અને અિનવાય�પણે �વુાતા�નો �ચાર કરવામા ંઆવ ે
છે” કથનને �િતભાવ આપવા જયાર� જણાવવામા ંઆ�� ંુ�યાર� ૫૩% લોકો 
સહમત થયા ક� ભાર�વૂક�  સહમત થયા, ૨૩% લોકો અસહમત થયા ક� 
ભાર�વૂક�  અસહમત થયા, અને ૨૫% લોકો તેઓના ં�િતભાવોમા ંતટ�થ 
ર�ા. �ઓ અસહમત થયા ક� ભાર�વૂક�  અસહમત થયા તેઓ મ�ય�વૂ�ય 
અને ઉ�ર આ��કાના િવએતનામ અને અર��બક ભાષા બોલનાર લોકો 
પાસેથી સૌથી વધાર� ટકાવાર� આવી.

િન�કષ�     
૨૦૧૬ આગામીપેઢ� વિૈ�ક માગં આકારણીમા ંનવી પેઢ� પાસેથી �લોબલ 
એડવા�સને � શીખવા મ�� ંુતે અહ� છે.

વિૈ�ક મડંળ�ની ને��ૃવ કાય�શલૈીમા ંખર�ખર ને��ૃવ અવકાશ અ��ત�વ 
ધરાવ ેછે.

ૃઅિધ�ત, સમાવશેક, સબંધંક, સશ��તકરણ કરનાર અને મે�ટર આધા�રત 
ને��ૃવ �ગે આગામીપેઢ�ના લીડરો વડ� તી�તાથી વખાણ કરવામા ંઆવ ે
છે.
આગામીપેઢ�ના લીડરો પાસે તેઓના ં વત�માન માહોલમા ં સ�ના�મક 
િવચારોને �ગટ કરવાની અને પોતાની નવી ર�તોથી કામ કરવાની 
�વત�ંતા નથી.
આગામીપેઢ�ના લીડરો માને છે ક� તેઓનો ને��ૃવ સદંભ�મા ંસૌથી મોટો 
પડકાર પોતાના ંિવષે �રૂતા �માણમા ં�ણીને ન�� કરવા� ંુછે ક� તેઓ 
�ા ંબધંબેસે છે.
તેઓને સમજવામા ંઆવ,ે તેઓની મડંળ�ઓમા ંતેઓને જોડવામા ંઆવ ે
અને �વ-��ૂયાકંન સા�હ�યસામ�ી તેઓને �રૂ� પાડવામા ંઆવ ેતે માટ� 
આગામીપેઢ�ના ંલીડરોને તેઓના ંપ�કારોની જ�રત છે.
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આગામીપેઢ�ના ંલીડરો પ�રપકવ લીડરો સાથ ેમે�ટર�ગ સબંધંો માટ� તરસે 
છે અને તેઓની સ�ના�મકતાના પોષણ માટ� ન�કના લોકો પાસેથી 
સહકારની અપે�ા રાખે છે.

આગામીપેઢ�ના ંલીડરો તેઓના સ�ના�મક અવાજને સાભંળવામા ંઆવ ે
એવી ઈ�છા રાખે છે અને તેઓની પોતાની પેઢ�ને પહ�ચવા તૈયાર 
કરવામા ં આવલે સેવામા ં તેઓને જવાબદાર� સ�પવામા ં આવ ે એવી 
અપે�ા રાખે છે.

આગામીપેઢ�ના ં લીડરો સમાજને બદલવા અને નવસ��ત કરવા 
સેવાસ�ંથાઓ સાથ ેભાગીદાર થવા ઈ�છે છે અને તેઓ �તરરા���ય 
ફલકમા ંકાય�શીલ થવા માગેં છે.

ભિવ�યની મડંળ�એ િવિવધતા અને સમાજ પર વ� ુ�યાન આપવા� ંુછે, 
વધાર� પડકાર�પ અને સશ��તકરણ કરનાર અને વધાર� ��યમાન અને 
�તર�યવહાર કરનાર થવા� ંુછે. 

આગામીપેઢ�ના ં લીડરો �વુાતા�મા ં સા�ર હોયને તે �ગે બી�ઓને 
વાતચીત કરવા �વ�થતા અ�ભુવ ેછે.

અમે સવ�� ણ કર�લ �િતભાવકોની મડંળ�ઓમા ં�વુાતા�નો �ચાર �પ�ટ 
અને અિનવાય�પણે કરવામા ંઆવ ેછે.

આગામીપેઢ�ના ં લીડરો �લોબલ એડવા�સના એ�તેર પહલ�  અને 
�યવસાયી �ે�ોમા ંિમશન �ગે વ� ુ�ણવા �જ�ા� ુહોય છે.

�િતભાવ 

આગામી સાત પાઠો ૨૦૧૬ મા ંઅમે ��ુત �વુાનો પાસેથી � શી�યા તેના 
સમયા��ુપ �િતભાવ�પે તૈયાર કરવામા ં આ�યા છે. આગામીપેઢ�ના 
લીડરોની ક�ટલીક �ાથિમક �ચ�તાઓ અને માગંો �ગે અમે સીધેસીધા સવંાદ 
કય� છે અને મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�ને વ� ુસાર� ર�તે 
સમજવા, જોડવા અને પોષણ કરવામા ં�િત��ઠત લીડરોને સહાય કરવા 
અમે પ�કારની �િૂમકાનો �ગીકાર કર�એ છ�એ. આગામીપેઢ�ના લીડરોના 
એક સહ�� કુ મે�ટર અને ચે��પયનના આવરણને �હણ કરવા પિવ� આ�મા 
તમને શીખવ,ે ખાતર� કરાવ,ે �ેરણા આપે અને તમને સશ�ત કર� એવી 

ૂમાગંણી કરતા, અહ� ર�આત કરવામા ંઆવલે દર�ક િસ�ધાતંને �યાનમા ં
લેવા અને શા�વચન અને િવચારધારાઓ પર મનન કરવા �ાથન� ા કરો.

યાદ રહ � ક� �લોબલ એડવા�સ તમાર� સા� અને દ�વ ેતમાર� કાળ� હઠ� ળ 
ુ ુ�કુ�લા �વાન ��ુષો અને �ીઓ માટ� �ાથન� ા કર� છે. હવ ેતમાર� બાયંો �ચે 

ચઢાવો અને આગામીપેઢ�ના ંને��ૃવ િવકાસની પડતર જમીનમા ંતમારા ં
હાથોને કામે લગાડો. એક ભિવ�યની ફસલ માટ� તૈયાર� કરો અને અનતં 
પ�રણામો માટ� દ�વમા ંભરોસો રાખો.
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    િસ�ધાતં ૧: સમાવેશક લીડરશીપ
“ દ�વ કહ � છે ક�, પાછલા �દવસોમા ંએમ થશ ેક�, � ંસવ � માણસો પર મારો ુ
આ�મા ર�ડ� દઈશ: અને તમારા દ�કરા તથા તમાર� દ�કર�ઓ �બોધ કરશ,ે 

ુતમારા �વાનોને સદંશન� ો થશ,ે અને તમારા ��ૃધોને �વ�નો આવશ;ે વળ� 

તે સમયે � ંમારા દાસો પર તથા માર� દાસીઓ પર મારો આ�મા ર�ડ� દઈશ; ુ
ૃઅને તેઓ �બોધ કરશ.ે” �ે�રતોના ં��યો ૨:૧૭ -૧૮

“તેમણે તેઓને ક�,ંુ... પણ પિવ� આ�મા તમારા પર આવશ ે �યાર� તમે 
ુસામ�ય� પામશો; અને ય�શાલેમમા,ં આખા ય�દ�યામા,ં સમ�નમા ંતથા ુ

ૃ��ૃવીના છેડા �ધુી તમે મારા સા�ી થશો.”   �ે�રતોના ં��યો ૧:૮ 

ૃ�ે�રતોના ં��યોમા ં�કૂ� � વણ�ન ક� � ુ છે તે ઈ�એુ તેમના મરણ અગાઉ 

તેમના િશ�યોને આપેલ �િત�ા અને ફર� તેમના �વગ�મા ંઆરોહણ કરતા 

પહલ� ા ંકર�લ �િત�ાની પ�ર�ણૂ�તા છે. ઈ�એુ �િત�ા આપી હતી ક� તે 

તેમના ંિશ�યોને અનાથ �કૂ� દ�શ ેન�હ, પણ આ જગતમા ંતેમના ંસા�ીઓ 

થવા તેઓના સામ�ય�ની ભેટ તર�ક�, અ�ય એક સબંોધક, પિવ� આ�માને 

તે મોકલી આપશ.ે 

િશ�યો, ઈ�નુી આ�ાને આધીન થઈને, સતત સાથ ેમળ�ને �ાથન� ા કરવા 

સમિપ�ત થઈને પિવ� ઉ�કંઠાએ રાહ જોતા હતા. તેમણે � �િત�ા આપી 

હતી તે �જુબ ઇ� ુ���તે તેમના અ�યુાયીઓને પચાસમાનંા �દવસે પિવ� 

આ�મા� ંુબા��ત�મા આ�� ંુઅને િવ�ાસીઓના સ�દુાયમા,ં �ઓ �યારબાદ 

ઇ� ુ ���તની મડંળ� તર�ક� ઓળખાનાર હતા, ઈ�ર�ય સામ�ય� અને 

અિધકાર આ�યા. 

પિવ� આ�માથી સામ�ય� પામેલ એલચીઓ વડ� ��ૃવીના છેડા �ધુી 

�વુાતા� લઇ જવા ઈ�એુ િનધા��રત ક� � ુ તે �પ�ટ દ�ખાય આવ ેછે. દર�ક 

દ�શ�િતમા,ં શહર� મા ંઅને સમાજમા ં�વુાતા�નો �ચાર થાય અને મડંળ�ઓ 

�િત��ઠત કરવામા ંઆવ ેતે તેમનો ઈરાદો હતો. આ વીરરસા�મક િમશનની 

પ�ર�ણૂ�તા માટ� સમ� િવ�માનંા દર�ક સમાજમા ંઆ��મક લીડરો ઉભા 

કરવાની જ�રત છે. આ��મક ને��ૃવ એકમા� થોડા લોકો �રૂ� ંુ ક� 

�િતક����ત રાખવાનો ઈરાદો ઈ�એુ રા�યો નહોતો, ન�હતર તેમણે તેમનો 

આ�મા ક�વળ થોડા ંપસદં કર�લ લોકો પર ર�ડયો હોત. તેને બદલે, �મ 

યોએલ �બોધક� �થમ �હર�  ક� � ુ હ� ંુઅને �યારબાદ �ે�રત િપતર� તેની 
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��ુ�ટ કરાવી તે �માણે ઈ�એુ ઉદારતાથી તેમની મડંળ�ના આિશષ અને 

દ�શોના ંઉ�ધાર માટ� પિવ� આ�મા ર�ડ� દ�ધો. 

સવ� માણસો“ પાછલા �દવસોમા ંદ�વ કહ � છે ક�, સવ � માણસો પર � ંમારો ુ
આ�મા ર�ડ� દઈશ.”

પચાસમાનંા �દવસે જયાર� આખી મડંળ� એકઠ� મળ� હતી �યાર� 

આકાશમાથંી એકાએક ભાર� �ધીના �ઘૂંવાટ �વો અવાજ આ�યો અને 

તેઓ �યા ંબેઠા હતા તે આ� ંુઘર ગા� ર�.ંુ અ��નના �વી �ટ� �ટ� 

પડતી �ભો તેઓના જોવામા ંઆવી અને “તેઓમાનંા દર�ક” ઉપર એક એક 

બેઠ�, વચન��ુત પિવ� આ�માથી તેઓ સવન� ે ભર�રૂ કરવામા ંઆ�યા. 

�કૂ� ન�ધ કર� છે ક� “તેઓ સવ � પિવ� આ�માથી ભર�રૂ થયા અને આ�માએ 

�મ તેઓને બોલવાની શ��ત આપી તેમ તેઓ અ�ય ભાષાઓમા ંબોલવા 

લા�યા.”  “ તેઓમાનંા દર�ક” અને “ તેઓ સવ”�  �વા શ�દસ�હૂો �ચૂવ ેછે ક� 

પિવ� આ�માની ભર�રૂ�થી અળગા ક� નકાર કોઈને પણ કરવામા ંઆ�યા 
ૂનહોતા. જયાર� �ે�રત િપતર� તેમના ંઅ�ભિષ�ત ઉપદ�શમા ં�ના કરારના 

�બોધક યોએલને ટા�ંો �યાર� તેમણે �હર�  ક� � ુ ક� પિવ� આ�મા “ સવ �

લોકો પર” ર�ડવામા ંઆવશ.ે              

�કૂના વણ�નમાથંી આપણે �ણીએ છ�એ ક� તે �દવસે િવ�ાસીઓની મ�યે 

પિવ� આ�માના ર�ડાવાની સા�બતીને જોનાર અને સાભંળનાર ઓછામા ં
ૂ ુઓછા પદંર ભાષાઓ અને લોક�થો �યા ંહાજર હતા. શ� હોય �યા ં�ધી 

િપતરને સાભંળનાર ટોળામા ંવધાર� દ�શો અને ભાષાઓના લોકો હોવા 

જોઈએ ક�મ ક� પચાસમાનંા �દવસે દર વષ� ય�શાલેમમા ંસમ� �ણીતા 

િવ�માથંી લોકો એકઠા થતા હતા. મડંળ�ના ંજ�મ માટ� અને હવ ેતેમના 

લોકોમા ંિનવાસ કરનાર પિવ� આ�માના આિશવા�દ અને સામ�ય�ને �ગટ 

કરવાનો આ ક�વો સ�ંણૂ� સમય અને �થળ!

ૂઘણા ંદ�શોમા,ં ક�ટલાકં લોક�થો સાથ ેભેદભાવ કરવામા ંઆવ ેછે અને 

સસંાધનો અને સામા�ક સવલતોની પહ�ચથી અલાયદા રાખવામા ંઆવ ે

છે. પણ દ�વના ં રા�યમા ંએ� ંુ હો� ંુનથી! એિશયા માઈનરમા ંઆવલે 

એફ�સસની મડંળ�ને �ે�રત પાઉલ લખીને િવ�ાસીઓને ખાતર� કરાવ ેછે, “ 

માટ� તમે હવ ેપારકા તથા િવદ�શી નથી, પણ પિવ�ોની સાથનેા એક 
ુ ુનગરના રહવ� ાસી તથા દ�વના ��ંબના માણસો છો.” એફ�સી ૨:૧૯.



કોલો�સીમાનંી મડંળ�ને 
પાઉલે લ��,ંુ “ અહ� નથી 
�ીક ક� ય�દ�, નથી ��ુત ક� ૂ
બે��ુત, નથી બબ�ર, નથી 
િસથીયન, નથી દાસ ક� 
�વત�ં; પણ ���ત સવ � તથા 
સવમ� ા ંછે.” કોલો�સી ૩:૧૧ 

ૂ� ંુ તમાર� મડંળ� અ�ય લોક�થોની 
ુિવ��ધ ભેદભાવ ક� પ�પાત�ણૂ� �યવહાર 

રાખે છે? � ંુતમારા ંસમાજમા ંએવા લોકો 
ુછે �ઓને તેઓની રા���યતા અને �ળને 

લીધે તમાર� મડંળ�મા ંઆવકાર મળતો ના 
હોય? એક આ��મક આગેવાન તર�ક� 
તમાર� પોતાને �છૂવાની જ�ર છે ક� � ંુતમે 
દ�વના ��ૂયો આધા�રત �વન �વો છો 
અને દ�શો માટ� દ�વના ં�દયને �િત�બ��બત 
કરો છો?

દ�વ તમને તમારા ં �ખુાકાર�માથંી 
નીકળ�ને તમારા સમાજમા ં રહલ�  અ�ય 

ૂમડંળ�ઓ ક� લોક�થો સાથ ે સબંધંો 
રચવાનો પડકાર આપી ર�ા હોય શક�. 

ૂતમારા ં ક� તમાર� મડંળ�ના ં લોક�થ ક� 
ૃસ�ં�િતથી અલગ હોય એવા 

આગામીપેઢ�ના ંકાય�દ�  લીડરોને વધાર� 
સહ�� કુ ર�તે ઓળખી કાઢવા, જોડાણ કરવા 
અને પોષણ કરવા દ�વ તમને ખાતર� 
કરાવી ર�ા હોય એ� ંુબની શક�. ���તના ં
શર�રમા ં“ સવ � લોકોને” સ�યો બનાવીને 
તમારા સમાજમા ંપિવ� આ�મા તમને એક 
સે�-ુબાધંનાર બનાવ ેએ અમાર� �ાથન� ા 
છે. 

દ�કરાઓ અને દ�કર�ઓ                

“દ�વ કહ � છે, પાછલા �દવસોમા.ં.. તમારા 
દ�કરા ંઅને દ�કર�ઓ �બોધ કરશ.ે”     

ૂ ુસમ� �ના અને નવા કરારમા,ં �વાનોને 
વધાર� પડ� ંુ �યાન ક� સમાજમા ં કોઈ 
િવશષે �થાન આપવામા ંઆ�� ંુનહો�.ંુ

આગામીપેઢ� ઉ�થાન

“ માર� મડંળ� 

ુ�વાવ�થામા ંઅને 

સ�ના�મક છે. અમે 

અમારાથી શ� 

�ો�સાહન સ�ના�મકતા 

માટ� આપીએ છ�એ, તો 

ૂછતા ંઅમે �ની પેઢ� 

સાથે પણ જોડાણમા ં

રહ�એ છ�એ”

(મેલ, �મર ૧૮-૨૫, 

�માિનયા)
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ુ“ મારા માહોલમા ં�ં હ� ુ

ુઘણો �વાન �ં. મારા ં

મત ચો�સપણે કોઈને 

રસ�દ લાગશ ેન�હ 

ુતેથી �ં તેઓને ર� ુ

કરતો નથી.”       

પાસે કરવા માટ� એનાથી િવશષે કામો છે. 
ઈ�એુ �િતભાવ આ�યો, “ બાળકોને માર� 
પાસે આવવા દો. તેઓને રોકશો ન�હ, ક�મ 
ક� આકાશ� ંુ રા�ય એવાઓ� ંુ જ છે.” 
મા�થી ૧૯:૧૪. આ �સગંમાથંી આપણે 
દ�વના રા�ય� ંુ ��ૂય શીખીએ છ�એ. 
સમાજના ���ટકોણથી �ઓ સૌથી છે�લી 
ક�ાના ગણાય છે તેઓ આકાશના 
રા�યમા ંસૌથી મોટા ગણાય શક� છે. �ે�રત 
પાઉલ િવ�ાસના ં સતંાનોનો િવકાસ 
કરવામા ં ઘણા સહ�� કુ હતા. િતમોથીને 
પાઠવલે તેમની �ભેુ�છા તેઓના સબંધંની 

ૃ�ણુવ�ા અને ��િતને �દિશ�ત કર� છે. “ 
િવ�ાસમા ં મારા ખરા દ�કરા જોગ: દ�વ 
િપતા અને ���ત ઇ� ુઆપણા �� ુતરફથી 

ૃતને �પા, દયા અને શાિંત થાઓ.” ૧ 
િતમોથી ૧:૨. પાઉલને એ જ લાગણી 

ુિતતસ અને અ�ય �વાન લીડર ��યે પણ 
હતી, �ને તે “આપણા સામા�ય િવ�ાસમા ં
ખરો દ�કરો” માનતો હતો, િતતસ ૧:૪. 

ૃ�ે�રતોના ��યોના ૨૧ મા ંઅ�યાયમા ં�કૂ 
ન�ધે છે ક� ય�શાલેમની મડંળ�મા ંસૌ �થમ 
પસદં કરવામા ં આવલે ��ુય સાત 
સેવકોમાનંો એક �ફ�લપ હતો, “�ને ચાર 
�ંુવાર� દ�કર�ઓ હતી �ઓ �બોિધકાઓ 
હતી.”  દ�વ ેતેઓને કાઈસા�રયા શહર� મા ં
�બોધક�ય સેવા આપી અને તેઓ તેઓના 
િપતાની પડખે ઉભી રહ�ને સેવા કરતી.

જયાર� લોકો પોતાના ંબાળકોને 
ઇ� ુપાસે લા�યા ક� �થી ઇ� ુ
તેઓના પર હાથ �કુ� અને 
તેઓને માટ� �ાથન� ા કર� �યાર� 
િશ�યો પણ તેઓ પર ��ુસે 
થયા હતા. િશ�યોએતેઓને 
ધમકા�યા અને ઈ�નુી પાસે 

તેઓને આવતારો�ા ક�મ ક� 
તેઓએ મા�� ંુ ક� તેમની 
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તમાર� મડંળ�મા ંક� �યવસાયના ં�ે�મા ંઆ��મક દ�કરા ક� દ�કર�ઓ મ�ય ે
પિવ� આ�માના કામની સાથ ેતમ ેસહકાર આપવા ક�ટલા ઉ�સાહ� છો?

તેઓની ને��ૃવ �મતા પર અને દ�વના રા�યને સા� તેઓના �ભાવ �ગ ે
તમે ક�ટ� ંુ��ૂય તેઓ� ંુ�કો છો? � ંુતેઓના ���ટકોણ અને િવચારધારાઓ 
તમને મહ�વના લાગ ે છે ક� પછ� તેઓના મતોન ેતમ ેરદ કર� નાખો છો? 
તેઓની પેઢ� માટ� દ�વ તેઓને �બોધક�ય વાણી આપતા હોય તો �?ંુ તેઓની 
વાણી સભંળાય અને તેઓના ં�ભાવન ેિવ�તારવામા ંસહાય કરવા તમે � ંુકરો 
છો? અમાર� આશા છે ક� આગામીપેઢ�ના ંકાય�દ� લીડરોને સા� દ�વ તમન ે
આ��મક માતાઓ અને િપતાઓ થવાને માટ� બોજ આપે.

�ુવાનો અને ��ૃધો    

ુ“ તમારા �વાનો સદંશન� ો જોશ,ે અન ે તમારા ��ૃધો �વ�નો જોશ”ે 

ૂવયના ંબ ે�થો �ઓમા ંવિૈ�ક સમાજમા ંવારંવાર �તર રાખવામા ંઆવ ેછે ત ે
ૂ ુ ૃ ૃ�થો છે �વાનો અને ��ધો. ક�ટલીક સમાજ �યવ�થા ��ધ પેઢ�ઓ ��ય ે

આદરભાવ દ�ખાડ� છે જયાર� અ�કુ ત ે�માણ ેકરતા નથી. વય વધતા લોકો 
સમાજના �ભાવમા ંપણ તબ�દલીનો અ�ભુવ કર� છે. તેઓના ંમત, �વનના ં
અ�ભુવ અને �યવહા�રક ડહાપણની બાબતો હાલમા ં� �ભાવના ં�થાનમા ં
છે તેઓ વડ� કદા�ચત જ શોધવામા ંઆવતી હોય. તેઓ એક ખોટ� ધારણા પર 

ુિવ�ાસ કરવા� ંુશ� કર� છે ક� આપવાને માટ� હવ ેતેઓની પાસે વધાર� ક� ંુ
બ�� ંુનથી અને તેઓ પોતાના ંડહાપણ અને તાલતંોની સાથ ે  પોતાન ે�કનાર� 
ખ�ચી લ ેછે.

�ુવાન લોકો પણ તેઓ હાિંસયામા ંધક�લાય ગયા હોય તેવી �િતતી કર� છે, 
િવશષે કર�ને લીડરશીપની તકોની વાત જયાર� આવ ેછે �યાર�. તેઓ ઘણીવાર 
�િતતી કર� છે ક� તેઓની સ�ના�મકતા અને નવીન િવચારધારાઓનો નકાર 
કરવામા ંઆવ ેછે અને તેઓને કોઈ ગભંીરતાથી લેનાર નથી. તેઓને લાગ ેછે 
ક� િસનીયર લીડરો વડ� તેમના ��ય ેનીચા જોવા� ંુથાય છે અને લીડરશીપની 

ુકાય�શલૈીમાથંી તેઓને બાકાત રાખવામા ં આવલે છે.  �વાન પાળક, 
િતમોથીએ તેન ેગભંીરતાથી �યાનમા ંના લેનાર વય�ક સ�યો સાથ ેમડંળ�� ંુ
સચંાલન કરવાની ક�ટલીક કસોટ�ઓનો અ�ભુવ કય�.  િવ�ાસમા ં તેના 

ુદ�કરાને પાઉલ ેઆપેલ સાચી સલાહ એ હતી ક�, “ તને �વાન �ણીને કોઈ 
તારો ��ુછકાર ના કર� પણ વચનમા,ં વત�નમા,ં �ીિતમા,ં િવ�ાસમા ંઅને 
પિવ�તામા ં� ંુિવ�ાસીઓની આગળ ન�નૂા�પ થા.” ૧ િતમોથી ૪:૧૨ 

���તના ંશર�રમાનંી સવ � પેઢ�ઓન ેઆપણા ઉ�ધારક મહ�વ આપે છે. આ 
ુકારણને લીધ ેજ તેમણ ેપોતાનો આ�મા �વાનો અને ��ૃધો એમ બનેં પર 

ુર�ડવાની પસદંગી કર�. તેમના આ�મા થક� ���તના શર�રમાનંા �વાનો અને 
��ૃધોન ેદ�વ � ંુ�ગટ કર� ર�ા છે તે સાભંળવા �િત��ઠત આ��મક લીડરો 
સાર� પેઠ� કામ કરશ.ે 
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં ૧ : સમાવેશક ને��ૃવ

દ�વ તેમની મડંળ� માટ� તેઓને દશન� ો અને �વ�નો આપે છે. તેઓના 
���ટકોણને મહ�વ આપો અને તેઓ ��યે યો�ય આદર દશા�વો. એક 
આ��મક લીડર તર�ક� તમે દ�વને જવાબદાર છો તે �ણીને દ�વ ેતેઓને 
સ�પેલ �ઝુ�ઝુ અને �બોધક�ય સ�યોના એક સારા કારભાર� થાઓ. 

દાસો અને દાસીઓ  

“ મારા દાસો અને દાસીઓ પર, તે �દવસોમા ં� ંમારો આ�મા ર�ડ� દઈશ અને ુ
તેઓ �બોધ કરશ.ે” 

જયાર� ઇ� ુ ���ત આ જગતમા ંઆ�યા �યાર� તેમણે દ�વના રા�યના ં
��ૂયોનો પ�રચય કરા�યો � ઘણીવાર તે સમયના અ��ત�વ ધરાવનાર 

ૃસામા�ક સ�ં�િતઓની ત�ન િવપર�ત હતા. તેમણે �હર�  ક� � ુ ક� તે 
સાકંળોને તોડવા માટ� અને બિંધવાનોને છોડાવવા માટ� આ�યા. આ 
�માણેનો ઉપદ�શ કરતા � �ીઓએ તેમને સાભં�યા હશ ેતેઓ માટ� આ 
�વુાતા� ખર�ખર �વત�ં કરનાર� હોઈને ખાસ ર�તે આવકારવામા ંઆવી 

ૃહશ.ે �ીઓ સાથ ે �પા��ુત અને આદર��ુત તેમના �યવહારો �ગે 
શા�વચનોમા ંસાર� પેઠ� ન�ધ કરવામા ંઆવી છે.

�કૂ� લખેલ �વુાતા� �માણે ઇ� ુદ�વના રા�યની �વુાતા� �ગટ કરતા ફયા� 
તે સમયોમા ંક�ટલીક �ીઓ તેમની સેવાક�ય ટ�મ સાથ ેજોડાય અને “ તેઓ 
પોતાની ��ૂંમાથંી તેઓને સહાય કરતી હતી” �કૂ ૮:૩. આ ��ંુ�પ �ીઓ 
ઇ� ુસાથ ેસેવામા ંભાગીદાર હતી. �વુાતા� �ગટ કરવા અને રોગીઓને 
સા� કરવાના ંકામોમા ંતેઓ યા�ા કરતા �યાર� ઇ� ુઅને તેમના િશ�યોને 
માટ� આવ�યક નાણાકં�ય જ�રતો �રૂ� પાડવા તે �ીઓ મોટ� ર�તે 
જવાબદાર હતી.

ઈ�એુ લાઝરસની બહન�  મ�રયમની �સશંા કર� ક�મ ક� તેણીએ તેમના 
ઉપદ�શને સાભંળવા સા� તેમના ચરણોની પાસે બેસવાની પસદંગી કર� 
હતી. મ�રયમની બહન�  માથા�એ વધાર� “�યુો�ય” કામ કરવાની પસદંગી 

ૃકર� હોત અને પડદાની પાછળ રહ� હોત. મ�રયમે તેઓની સ�ં�િતની 
િવપર�ત કામ ક� � ુ હોવા છતા ંઈ�એુ માથા� કરતા વધાર� મ�રયમની �સશંા 

ૃકર�. તેમના સમયમા ંબાકાત કર� નાખનાર સા�ં�િતક ધોરણો પર દ�વના 
રા�યના સમાવશેક ��ૂયને ઈ�એુ �ાથિમકતા આપી તેના અનેક 
દાખલાઓમાનો તે એક દાખલો છે. પિવ� આ�માની �ેરણા હઠ� ળ �ે�રત 
પાઉલે �હર�  ક� � ુ ક�, “ ક�મ ક� તમારામાનંા �ટલા ���તમા ંબા��ત�મા 
પા�યા તેટલાએ ���તને પહર� � લીધો. માટ� હવ ેય�દ� ક� �ીક કોઈ નથી, ૂ

ુદાસ ક� �વત�ં કોઈ નથી, ��ુષ ક� �ી કોઈ નથી; ક�મ ક� તમે બધા ���તમા ં
એક છો” ગલાતી ૩:૨૭-૨૮. 
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એફ�સીઓને લખેલ પ�મા ંપાઉલ મડંળ�ને ���ત ��યેના ંઆદરને લીધે 
ૃએકબી�ને આિધન રહવ� ા જણાવ ેછે. તેઓના ંસમયની સ�ં�િતને લીધે આ 

િશ�ણ વધાર� મા�યતા �ા�ત ક� � ુ હોય ક� સરળતાથી લા�કુરણ કર� શકા� ંુ
હોય એમ લાગ� ંુનથી. છતા ંપાઉલે આ�માની �ેરણા થક� લ�� ંુઅને 
તેમની મડંળ� માટ� દ�વના સ�ય અને અપે�ાઓને જણાવી. તેઓની  
�ય��તગત પસદંગીઓ ક� તેઓના સમાજના ર�તર�વાજોને પણ પડકાર� 
છતા ંપણ દ�વના વચનને સાભંળવા અને આ�ાધીન થવા તેઓ જવાબદાર 
હતા. 

શા�વચનમા ં પાઉલ �વુાતા�ના િવષયમા ં સહભાગીદાર એવી ઘણી 
�ીઓનો અને િવ�ાસને માટ� તેની પડખે ઉભા રહલ�  નીડર િવ�ાસીઓનો 

ુપણ ઉ�લેખ કર� છે. પાઉલની િમ� �ી��ક�લા અને તેણીનો પિત, અ�લાસ 
મડંળ� �થાપકો હતા અને અપોલોસ �વા મહાન લીડરોના આ��મક મે�ટર 
હતા. એિશયા માઈનરમા ંઆવલે એક �ભાવશાળ� શહર� , �ફલી�પીમા ં
�દુ�યા એક ઘણી સફળ �યવસાિયક �ી હતી. તેમના ંવચ��વ ધરાવનાર 
�યવસાયને લીધે તે અ�ય લોકોના �વનો પર �ભાવ પાડ� શક�. તેણીના 
ને��ૃવ, નાણાકં�ય ��ંુ અને મહમ� ાનગીર� વડ� �ફલી�પીમા ંએક વચ��વ 
ધરાવનાર મડંળ�ની �થાપના કરવા દ�વ ે�દુ�યાનો ઉપયોગ કય�.

�લોબલ એડવા�સ િવ�ભરની ઘણી સેવા સ�ંથાઓની મડંળ�ઓની સેવા 
કર� છે. ક�ટલીક મડંળ�ઓ માને છે ક� �થાિનક મડંળ�મા ંિશ�ણ આપવા, 
ઉપદ�શ આપવા અને લીડરશીપની પદવી પર િન��ુ�ત માટ� �ીઓને નવો 
કરારના ક�ટલાક ભાગ મનાઈ ફરમાવ ે છે. અ�ય લોકો માને છે ક� 
કર��થીઓની મડંળ�ને પાઉલ � �ચૂનો આપે છે તેને તે સમયે પાઉલ � 
િવશષે મડંળ�ઓને માગ�દશન�  આપે છે તે, સવ � સમયની સવ � મડંળ�ઓ 

ૂમાટ�ના આદ�શને બદલે અ�ભ�ાયા�મક વણ�ન છે. બી� નબંર� ંુ �થ 
�ીઓને પાળકો, મડંળ�ના બોડ�ના સ�યો, મડંળ� �થાપકો અને સ�ંથાક�ય 

ૃલીડરો થવાના તેઓના શ�ૈ�ણક અને ને��ૃવના �પાદાનોનો ઉપયોગ 
કરવા �ો�સા�હત કર� છે.

તમાર� મડંળ�મા ંઆ��મક ને��ૃવ �ગેના તમારા મતમતાતંરો હોવા છતા,ં 
ક�ટલાક ને��ૃવ �ે�ોમા ં�ીઓને માટ� �થાન છે અને મડંળ�ની ��હુા�મક 
સેવાઓ અને �યાવસાિયક સેવા પહલ� ોમા ંતેઓને �ો�સા�હત, પોિષત અને 
સશ��તકરણ કર� ંુજોઈએ. પિવ� આ�મા તેઓ પર પણ ર�ડવામા ંઆ�યો 
હોવાને લીધે મડંળ�ની ઉ�તી માટ� અને સમાજના ક�યાણ માટ� તે કયા 
�ૃપાદાનો તેઓ પર �કુશ ેતેની પસદંગી પિવ� આ�માની છે. 
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં ૧ : સમાવેશક ને��ૃવ

���તના ંશર�રમા ં�ીઓ સબંધંીના દ�વના રા�યના ��ૂયોન ે� ંુતમાર� મડંળ� 
ૃક� �યવસાય �ગટ કર� છે, ક� � ંુતમે તમારા સમાજના ંસા�ં�િતક ��ૂયોન ે�ગટ 

કરો છો? દ�વની ઈ�છા છે ક� �ીઓ �વુાતા�ના કામમા ંસમાન ધોરણ ેફાળો 
આપનાર� થાય અને તેઓ� ંુસ�માન �ળવવામા ંઆવ ેતથા દ�વ ેતેઓને � 

ૃઆ��મક �પાદાનો અને તાલતંો આ�યા છે તેઓનો ઉપયોગ કરવા તેઓને 
�ો�સા�હત કરવામા ં આવ.ે આ��મક ને��ૃવ �િૂમકા માટ� � ંુ તમ ે �ીઓના 
પ�કાર છો? � ંુતમ ેને��ૃવ િવકાસ માટ� �ીઓન ેતક આપો છો? તમાર� 
મડંળ�, �યવસાય ક� સમાજમા ં�ીઓન ેસશ�ત કરવા વાત આવ ે�યાર� તમારો 
સૌથી મોટો ડર કયો છે? આ��મક ને��ૃવ સમાવશેક ભાવાથ � માટ� હોય છે. 
ઈ�એુ તેમની ��ૃવી પરની સેવામા ં તેનો ન�નૂો આ�યો હતો. ���તના ં

ુશર�રમા ંપિવ� આ�મા સવ � લોકોન ેબળ ��ંૂ પાડ� છે: દર�ક દ�શના ંલોકો, 
ુ ુઆપણા દ�કરા અને દ�કર�ઓ, �વાનો અને ��ૃધો, ��ુષો અને �ીઓ. 

આપણી માનવીય મનો�િૃ�મા ંએક લીડર તર�ક� આપણ ેથોડા પસદં�દા લોકો 
�રુતી ને��ૃવ મયા��દત રાખીને બા� લોકોન ેનકાર� દઈએ છ�એ. �ભાવના 
તમારા �ે�મા ં  આગામીપેઢ�ના કાય�દ� લીડરોને જોડવા જયાર� તમે ઈ�છા 
રાખો �યાર� દ�વના �દયની સમીપની લીડરશીપમા ં જોડાવા દ�વ તમને 
�મતા આપો અને તમ ેએક િવશાળ �ળ નાખવા ઈ�છા રાખો માટ� દ�વ તમન ે
સહાય કરો. 

�ચ�તન       

૧. પાછલા ં �ણ વષ�મા ં તમે િવકાસ કર�લ લીડરો �ગ ે િવચાર કરો. આ                     
ૂ ુ�થમા ં િવધતા ક�ટલી છે? નવા લીડરોનો સમાવશે કરવા �યા ં � ં કોઈ   

�થાન છે?

૨. આ પાઠમા ંઆપણ ેચચા� કર�લ ઈ�નુા ન�નૂા સાથ ેઅને પાઉલના િશ�ણ 
સાથ ેલીડરો તર�ક� �ીઓના ��ૂયો �ગ ેતમારા સમાજના ��ૂયો અને 
પસદંગીઓ ક�ટલી બધંબેસતી છે?

૩. તમાર� મા�યતા �જુબ તમાર� સ�ંથામા ં લીડરશીપમા ં વણવપરાયેલ 
ુકાય��મ ક�ટલાકં ��ુત �વાનો કોણ છે? તેઓની કાય�દ�તાનો િવકાસ તમે 

કઈ ર�તે કર� શકો? 
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�ાથ�ના 

��,ુ આ ��ૃવી પર તમારો દ�કરો �મ હતો તેમ � ંપણ સવ � સમાવશેક લીડર ુ
થા� એ મારા �દયની ઈ�છા છે. તેમની આ��મક યા�ામા ંઅ�યોનો સમાવશે 

ુ ુકરનાર ઇ� ુ���તના �કાશમા ંઅને �વાનો અને ��ૃધો, ��ુષો અને �ીઓ, 
ૃદ�કરાઓ અને દ�કર�ઓ ��ય ેસ�માન �ળવવા એ જ �કારની �પા અને 

��વકાર �ગટ કરવા મન ેસહાય કરો. આ��મક લીડરશીપમા ં�ીઓ, ��ૃધો 
ુઅને ��ુત વયના �વાનોની �િૂમકા �ગ ેદ�વના રા�યના ��ૂયો વડ� �વવા 

ૂમન ે રોકનાર સામા�ક ર�િતર�વાજો અને નાનામોટા દબાવન ે મ�ંર� ના 

આપવા મન ેસહાય કરો. એ બાબત� ંુ�ાન રાખીને ક� તમારા ન�નૂા �જુબની 

માર� ને��ૃવ જોઇન ેતમ ે�સ� થાઓ છો, મારાથી અલગ હોય એવા અ�ય 
ૃલોકોનો સમાવશે કરવા અને તેઓમા ંરોકાણ કરવા મને �પા આપો. સવ��ચ 

લીડર ઇ� ુ���તના નામે આ સઘ�ં � ંમા�ં ંુ�.ંુ

આમીન.

કાય�વાહ�ના ંપગલા ંઅને સમયપ�ક 

તમાર� સેવા સ�ંથામા ંતમે અ�ય કાય�દ� લીડરોને કઈ ર�તે સમાવશે કર� 

શકો તે �ગ ેથોડ� �ણો િવચાર કરો. તમાર� ને��ૃવ ટ�મને વધાર� િવિવધતા 

તરફ ગિતશીલ થવામા ંતમને સહાય કરનાર �ળૂ�તૂ સમયપ�ક તૈયાર 

કરો.

       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

ુિસ�ધાતં 2 : સહ�� ક ને��ૃવ 

“ ઈ�એુ તેઓન ે ક�,ંુ' માર� સાથ ેઆવો. � ંતમારામાથંી એક નવા �કારના ુ
માછ�મારો બનાવીશ.” મા�થી ૪:૧૯ msg 

“ ઇ� ુ પહાડ પર ચઢયા,  ન ે �ઓન ે તેમણ ે પસદં કયા�,  તેઓન ે તેમણ ે
બોલા�યા; અને તેઓ તેમની પાસે આ�યા. અને તેમણ ેબારને ની�યા. એ માટ� 
ક� તેઓ તેમની સાથ ેરહ,�  અને તે તેમને ઉપદ�શ કરવા મોકલ,ે અને ક� તેઓ 
અિધકાર પામીને �તૂો કાઢ�.” માક�  ૩:૧૩-૧૫.

ઇ� ુએક સહ�� કુ લીડર હતા. તેમણ ેસઘ�ં કામ હ�� �ુવૂક�  ક�.� ુ  તેમના ંકામોની 
પસદંગી હ�� િુવહ�ન ક� તા�કા�લક િવચાર�લ નહોતી. તેમની ટ�મમા ં કોને 
સમાવશે કરવો તે ચો�સપણ ે�ણતા હતા અને િવ�ને બદલનાર લીડરો 
થવા તેઓને કઈ બાબતમા ંસહાયતાની જ�રત છે તે પણ તે સાર� પેઠ� �ણતા 
હતા. તેમની ��હૂરચનાઓ સરળ અને ચો�સપણ ેસફળ રહત� ી. 

તેમન ેઅ�સુરવા તેમણ ેઆપેલ �ળૂ�તૂ આમ�ંણમા ંઈ��છત પ�રણામ� ંુ
કથન આપવામા ંઆ�� ંુહ�.ંુ માર� સાથ ેઆવો. � ંતમારામાથંી નવા �કારના ંુ
માછ�મારને બહાર કાઢ� લાવીશ. આ અપે�ાન ે�ણૂ� કરવામા ંબારમાથંી ક�વળ 
એક િશ�ય િન�ફળ ગયો. બાક�ના ંસઘળા ં�ન ેમાટ� તેમણ ેતેઓને તૈયાર કયા� 
હતા તેવા સમયાતંર� નીડર, પ�રવત�નકાર� લીડરો થયા ક�મ ક� ઇ� ુસહ�� કુ 
હતા. ઈ�એુ તેમની ને��ૃવ િવકાસ ��હૂરચનામા ંકયા પગલા ંલીધા?

ુઅ�કરણ કરવા યો�ય આદશ� થાઓ.        

તેમણ ેબારને ની�યા ક� �થી તેઓ તેમની સાથ ેરહ”�

ઈ�એુ તેમના ં િશ�યો માટ� ઈ�છા રાખી ક� તેઓ નીકટના અને �ય��તગત 
સબંધં ધરાવનાર લોકો થાય. આ��મક લીડરશીપનો એક સ�ંણૂ� આદશ � તેમણ ે
આ�યો અને �ઓને તેમણ ે તેડયા હતા તેઓની ગહન સમીપતામા ં એક 
િનર��ણ થનાર �વન �વવા તે આરામદાયક હતા. આ��મક લીડરશીપનો 
એક સ�ંણૂ� ન�નૂો તેમણ ે�રૂો પાડયો હોયને લગભગ �ણ વષ� �ધુી તેઓ 
તેમન ેદરરોજ િનહાળ� શ�ા.

તેમના મરણના થોડા સમય પહલ� ા તેમણ ેતેમના ંિશ�યોના ંપગ ધોયા તેમા ં
ઇ� ુઉ�ે�યશીલ હતા. સેવક લીડરશીપનો સદાકાલીય ન�નૂો આપવાની તક 
તેમણ ેઝડપી લીધી.

ુ  િસ�ધાતં ૨: સહ�� ક ને��ૃવ 
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આગામીપેઢ� ઉ�થાન

એક �યવહા�રક જ�રત (તેઓના ંપગ મેલા હતા અને તેઓને ધોવાની જ�રત 

હતી) થી �ેરણા પામીને અને તેમના િશ�યો ��ય ેતેમના સદાકાલીક �ેમને 

�ગટ કરવાની એક ઈ�છાન ેલીધ ેજયાર� તેમણ ેઆ અનાદર��ુત કામ �ણૂ� 

ક� � ુ  �યાર પછ� તેમણ ેતેઓને જણા�� ંુક� જો તેઓ તેમના ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ 

કરશ ેતો તેઓ ધ�ય થશ.ે

ઈ�એુ એ પણ �ગટ ક� � ુ ક� તેમની ��ૃવી પરની સમ� સેવા દરિમયાન તે 

તેમના િપતાના ન�નૂાને અ�સુયા�. તેમણ ેતેઓને એ પણ જણા�� ંુક� તે એ જ 
ુકામો કર� છે � તે તેમના િપતાને કરતા �એ છે. તેમણ ેતેઓને એક વાતનો 

�કાશ આ�યો ક� તેમના િપતા હમંેશા કામ કર� છે અને ત ેતેમના ંિપતાના કામને 

�ણૂ� કરવા આ�યા. તેમના ��ૃવી પરના સમ� �વન દરિમયાન સ�ંણૂ� 

આિધનતામા ંરહવ� ા �ારા ઈ�એુ આપણા �વગ�ય િપતાને આદશ � બના�યા 

હતા, અને તે જ આિધનતામા ં �ઓ ચાલવાની ઈ�છા રાખે છે ત ે સઘળા ં

િવ�ાસીઓ માટ� ઇ� ુએક આદશ � થયા. ઈ�એુ � કામ કરવા આપણન ેઆ�� ંુ

છે ત ે કામ આપણ ે �ણૂ� કરવા� ંુ છે, અને ત ે કામ આપણ ે ઇ�,ુ આપણા 

િવ�ાસના અ�ેસર અને �ણૂ� કરનાર પર આપણી નજર રાખીને અને તેમના ં

પગલામંા ંચાલીન ે�ણૂ� કર� શક�એ છ�એ. 

“ �મ � ં ���તન ે અ�સુરનારો �,ં તેમ તમ ે મન ે અ�સુરનારા થાઓ.” ૧ ુ
કોર��થી ૧૧:૧ 

�ે�રત પાઉલ ે પણ અ�સુરવા યો�ય આદશ � આ�યો છે. �મ ત ે ���તન ે

અ�સુરનાર થયો તેમ કોર��થની મડંળ�ના લોકો તેમ� ંુઅ�કુરણ કરનારા 

થાય એ� ંુ�ો�સાહન �ે�રત પાઉલ ખર� ન�તાએ કર� શ�ો. આ કથનને 

બોલવા માટ�  લાયકાત ધરાવનાર આ��મક લીડરો બ� ઓછા મા�મુ પડશ ેુ
છતા ંઆગામી પેઢ�ના લીડરોને આપણ ેએ �માણ ેજ કહવ� ાની જ�રત છે. 

ૃઆપણ ેસઘળા માટ�ના ંઅ�ણૂ� પા�ો છ�એ પણ દ�વની �પાથી અને પિવ� 

આ�માની શ��તથી જો આપણ ેઇ� ુ ���તના ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કર�એ તો 

આ��મક ને��ૃવ અને સાચી િશ�યતાનો એક યો�ય ન�નૂો આપી શક�એ છ�એ.

આગામીપેઢ�ના લીડરોને ���ત-સમાન આદશ�ની તાતી જ�રત છે. તેઓ 

સ�ંણૂ� ન�નૂાને શોધતા નથી પણ નીકટનો અને �ય��તગત ન�નૂો આપનાર 

િવ�ાસપા�, ન� અને આ�માથી ભર�રૂ ન�નૂાને શોધ ેછે.
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

ુિસ�ધાતં 2 : સહ�� ક ને��ૃવ 

તમાર� ઉપલ�ધતાની �યવ�થા �ળવો.

જયાર� ઈ�એુ તેમની સેવાની શ�આત કર� �યાર� તેમણ ેતરત જ િવિવધ 
�વૂ�� િૂમકાના અને �યવસાયના બાર લોકોન ેપોતાના િશ�યો થવા પસદં 
કયા�. �ણૂ� સમય માટ� �વુાતા�ના �ચાર, �બમારોન ેનીરોગી કરવા, અ��ુધ 
આ�માઓન ેહાકં� કાઢવા અને આ માણસોન ેપ�રપકવ આ��મક લીડરોમા ં
િવકિસત કરવા તેમણ ેપોતાનો �થુાર�નો �યવસાય છોડ� દ�ધો.

આગામી �ણ વષ� �ધુી આ તાલીમાથ� લીડરો ઇ� ુસાથ ેર�ા અને તે �યા ં
ગયા �યા ંતેઓ તેમની સાથ ેર�ા. ત ેતેમની ઈ�છા હતી ક� તેઓ તેમની સાથ ે
રહ,�  તેમની પાસે પહ�ચવા સ�ંણૂ� અિધકાર રાખે અને તેમના દ� િનક સમયમા ં
�થમ �ાથિમકતા �ળવી રાખે. તેમની અ�ય ને��ૃવ જવાબદાર�ઓ ઉપરાતં 

ૂત ેિપતર, યા�બ અને યોહાન સાથ ેિવશષે સમયની ફાળવણી કરતા. 

પોતાના સમયની �યવ�થા �ળવવા અને બાર િશ�યોન ે પોતાની 
ઉપલ�ધતા આપવા માટ� ઇ� ુઘણીવાર અ�લુનીય સેવાક�ય તકોને અને 
ઉપદ�શ કરવાની સેવાને છોડ� દ�તા. લોકોના ટોળાનેં માટ� કર� શકાય એવા 
કામો અને કહવ� ા માટ� ઘણી બાબતો હમંેશા રહત� ી. ક�ટલીકવાર એ� ંુપણ થ� ંુક� 

ુપોતાની આ��મક અને શાર��રક જ�રતોની �િૂત� થયા િવના લોકોએ ચા�યા 
જ� ંુપડ�.ંુ ઇ� ુસવંદેનશીલ નહોતા ક� �વાથ� હતા એમ તો ન�હ પણ સેવામા ં
યો�ય સ�ંલુન �ળવવા ત ેએક ન�નૂો આપી ર�ા હતા અને એક લીડર તર�ક� 

ુયો�ય ત�ંર�તી, આ��મક �ગિત અને લાબંા ગાળાની સેવાક�ય ફળદાયીતાને  
�ળવી રાખવા આ��મક અને શાર��રક પ�ર�ણૂ�તાના મહ�વન ે ભાર�વૂક�  
જણાવી ર�ા હતા. ��હુા�મક ર�તે સમય, શ��ત, સબંધંો અને �ભાવની 
�યવ�થા �ળવવા ઈ�એુ સઘળ� પેઢ�ઓના લીડરોની સમ� એક ન�નૂો 
આ�યો છે. �વ�થ સીમાઓને િનધા��રત કરવા ત ેસ�મ થયા અને તેમના 
એજ�ડાને ન�� કરવા લોકોની અપે�ાઓ પર તે િનભ�ર નહોતા. 
આગામીપેઢ�ના લીડરોને તમાર� લીડરશીપની પહ�ચ જોઈએ છે અને ત ે
�યાર� જ શ� છે જયાર� તમે યો�ય ર�તે તમાર� હાજર�ની �યવ�થા �ળવો.

ુતમારા ં�ત�રક વ�ળ� નો િવ�તાર કરો              

ઈ�નુી પાસે �ણ િશ�યો� ંુએક �ત�રક વ�ળ�ુ  અને ન�કના બાર િશ�યો� ંુ
વ�ળ�ુ  હોવા છતા ંતેમણ ેપોતાના �વનમા ંતેમણ ેતાલીમ આપેલ, સેવા માટ� 
મોકલેલ અને તેઓ સેવામાથંી પાછા ફર� �યાર� હવ� ાલ સાભંળવા વધાર� 
�માણમા ંઅ�યુાયીઓ� ંુએક વ�ળ�ુ  પણ રા�� ંુહ�.ંુ
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�વુાતા�� ંુક� ંુ��ુતક તમ ેવાચંો છો તેના પર આધાર રાખીને આ ટ�મની 
સ�ંયા કદાચ િસ�રે ક� બો�રે રહશ� .ે છતા,ં િસ�ધાતં એક સમાન રહ � છે. 
ક�ટલીકવાર ઈ�એુ પોતાના �ત�રક વ�ળ�ુ ને િવ�તા� � ુ ક� �થી ગભંીર 

ૂઅ�યુાયીઓ અને ભિવ�યના કાય�દ� લીડરોના િવશાળ �થન ેત ેસમાવશે 
કર�ને પોતાન ેતેઓ માટ� ઉપલ�ધ કરાવી શક�.

તમ ે�ઓને તાલીમ આપી ર�ા હોય એવા આ��મક લીડરો� ંુએક ના� ંુવ�ળ�ુ  
કદાચ તમાર� પાસે હોય. તમાર� લીડરશીપની પહ�ચ ધરાવનાર દશથી બાર 
લીડરો� ંુએક િનકટ� ંુવ�ળ�ુ  પણ તમાર� પાસે હોય શક�. � ંતમન ે�ો�સા�હત ુ

ુક�ં � ંક� સમયાતંર� તમારા �ત�રક વ�ળ�ુ ને તમે િવ�તારતા રહો ક� �થી 
ક�ટલાકં નવા આગામીપેઢ�ના લીડરો તમાર� ને��ૃવ �ધુી પહ�ચવાનો 
અિધકાર રાખી શક�. તમારા ને��ૃવ પાસેથી શીખવા અને સવાલો �છૂવાની 
પરવાનગી  માટ� તેઓને ��હુા�મક તકો આપો.  તેઓના િવ�ાસ અને 
સ�ના�મકતાનો વધારો કર� એવા અથસ� ભર સેવાક�ય કામોની સ�પણી કરો. 
�સગંોપાત, તેઓમાનંા એક ક� બ ેલોકોન ેને��ૃવ �ટાફમા ંક� વડ�લોની બોડ� 
િમટ�ગમા ંઆમિં�ત કરો ક� �થી �વ�થ ને��ૃવ ટ�મો કઈ ર�તે કામ કર� છે ત ે

ુતેઓ શીખી શક�. િમ�ટ�ગ પછ� સવાલ �છૂવા ક� તેઓના િનર��ણો ર� 
કરવાની તક આપવા થોડ� િમિનટો તેઓની સાથ ે પસાર કરો.  તમ ે � 
કો�ફર�સમા ંભાગ લો છો �યા ંઅથવા દ�વ િપતાની સાથ ેવધાર� �ડા સબંધંો 

ુ��થાિપત કરવાનો ન�નૂો આપવા તેઓને આ��મક ર���ટમા ં �વાન 
ૂલીડરોના એક નાના �થને લઇ �ઓ.

એ� ંુજ�ર� નથી ક� તમારા �ત�રક વ�ળ�ુ નો િવ�તાર કરવા માટ� તમ ેતમારા 
વત�માન સમયસારણીમા ંનવો સમય અને અવકાશ� ંુસ�ન કરો. � સભાઓ 
અને જવાબદાર�ઓ તમાર� પાસે અગાઉથી છે તેઓને સરળતાથી ઉપયોગ 
કરો અને તેઓને તમાર� સાથ ેજોડાવા આમિં�ત કરો. આ તકો તેઓને માટ� 
એક મોટ� બાબત બની રહશ�  ેઅને તમાર� લીડરશીપમાથંી ��ૂયવાન પાઠ 
શીખવામા ંતેઓને ઘણી સહાય મળ� રહશ� .ે તમે જોશો ક� એવી �ણો તમારા 
માટ� તે સ�તાહની યાદગાર પળો બની રહશ� .ે 

તમારા મોટાભાગ� ંુઆ��મક રોકાણ તમારા સૌથી �ત�રક વ�ળ�ુ મા ંરહ��  ંુ
હોવા છતા,ં સમયાતંર� તમારા વ�ળ�ુ નો િવ�તાર કરવાના ઈ�નુા ન�નૂાને 
અ�સુર� ંુસાર� બાબત થઇ રહશ� .ે િસ�રેથી વધાર� િશ�યો ક� �ઓને ઈ�એુ 
સેવા કરવા મોક�યા તેઓએ અ�ત સેવાનો અ�ભુવ કય� અને ઈ�એુ તેઓને 
સ�પેલ કામ કરતી વળેાએ તેઓમા ંઅને તેઓ �ારા દ�વને કામ કરતા જોઈ 

ૂ ુશ�ા.  આ િવ��તૃ �થમા ં તેમ� ં �સગંોપાત રોકાણ દ�વના રા�યમા ં
મહ�વના પ�રણામો લાવનાર થયા.
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ુિસ�ધાતં 2 : સહ�� ક ને��ૃવ 

તમ ે પણ િનહાળ� શકશો ક� આગામીપેઢ�ના વધારાના લીડરો માટ� કર�લ 
રોકાણ એ �માણેના પ�રણામો લાવશ.ે 

હાલમા ંપણ, તમારા �ત�રક વ�ળ�ુ ન ે િવ��તૃ કરવા દ�વ તમને ખાતર� 
કરાવી ર�ા હોય.  �ાસ�ંગક ને��ૃવ િવકાસની તકોમા ં આગામીપેઢ�ના 
લીડરોને કઈ ર�તે જોડવા ત ે�ગેના એક ક� બ ેિવચારો તે તમન ેઆપતા હોય 
શક�. નવા લીડરોમા ં  સબંધંક રોકાણ અને આ��મક થાપણ તમે કરો ત ેયો�ય 
છે. 

ુને��ૃવ િવકાસની ��ં એકઠ� કરો        

આ��મક ને��ૃવ િવકાસનો એક અગ�યનો ભાગ નાણાકં�ય ��ંુ એકઠ� 
કરવાનો છે. બ� ઓછ� વખત ચચા� કરવામા ંઆવતી હોવા છતા,ં ઈ�નુી પાસે ુ
નાણાકં�ય સહાયકોની એક ટ�મ હતી �ઓ તેમની સાથ ેયા�ા કરતા હતા, 

ુતેઓ તેમની અને તેમના િશ�યોની જ�રતોને �રૂ� પાડવાની સેવા કરતા હતા. 
(�કૂ ૮:૧-૩). આ નાણાકં�ય ��ંુનો હ��  ુસેવા અન ે ને��ૃવ િવકાસ માટ� ઈ�નુ ે
અને ઉદય પામતા બાર િશ�યોન ેતેઓની સ�ંણૂ� �મતાએ અને શ��તએ કામ 

ુકરવાની મ�ંર� આપવા માટ� હતો. દ�વના રા�યને માટ� કામમા ંફાળો આપવા 
તેઓની આ ર�ત હતી. આ નાણાકં�ય સહાયકાર�ઓને આ ર�તે કામ કરવા 
ઈ�એુ તેઓને ક� ંુક� નાણાકં�ય સહાયના આ અગ�યના ંકામ કરવા તેઓ 
પિવ� આ�માથી માગ�દશન�  પા�યા હતા ત ે�ણ� ંુઅ�પ�ટ છે. છતા ંએક 
બાબત �પ�ટ છે ક� ��ંુ યો�ય �થાનમા ંહતી �ના થક� ઇ� ુને��ૃવ િવકાસ માટ� 
�યાન ક����ત કર� શ�ા.

એ બાબત સાચી છે ક� ઘણા લીડરો ઘણી મયા��દત નાણાકં�ય ��ંુ ધરાવનાર 
સમાજ �યવ�થામા ંવસવાટ કર� છે; છતા ંઅગાઉથી યોજના કરવા, દશન� ને 

ુ�પ�ટતાથી ર� કરવા, દ�વના લોકોન ેનાણાક�ય જવાબદાર�ઓ િનભાવવા 
જણાવવા, પયા��ત જોગવાઈ કરવા દ�વમા ં ભરોસો કરવા અને આ��મક 
ને��ૃવ િવકાસ માટ� ��ંુ� ંુસ�ન કરવા, સેવા માટ�ના નાણાન ે�ાથિમકતા 
આપવા આપણી પાસે �મતા છે. આ��મક ને��ૃવ િવકાસની માગં તમારા 
સમાજમાનંી મડંળ�ઓન,ે તેઓ પોત ેએકલા રહ�ને ના કર� શક� એવા કામો 
સાથ ેમળ�ન ેિસ�ધ કરવા તેઓની પાસે રહલ�  દ�વના રા�યની ��ંુન ેએકિ�ત 
કરવા �ો�સા�હત કર� શક�. આ �કારના સહકાર� �યાસો ���તના શર�રને 
�ો�સા�હત કર� છે તેમજ  દ�વ ેસ�પેલ આ કામને �ણૂ� કરવામા ંસહાયક પણ 
નીવડ� છે.    
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મહાન લીડરશીપનો ન�નૂો આપો  

ઈ�એુ મહાન ને��ૃવનો ન�નૂો આ�યો. ખર�ખર એ હ�� નુે લીધ ેજ તેમણ ે�ણ 
વષ� માટ� તેમની સાથ ેરહવ� ા અને તેમ� ંુઅ�કુરણ કરવા તેમના િશ�યોન ે
પરવાનગી આપી. તેમ� ંુ ને��ૃવ �ચૂક ર�તે તેઓ પર �ભાવ પાડ� અને 
તેઓની મા�હતી લેવા ત ેઈ�છા રાખતા હતા. ત ે� ઉપદ�શ આપતા હતા તેનો 
ન�નૂો આપતા ઈ�નેુ જોવા િશ�યો પાસે ઘણી તકો હતી. લોકો સાથ ેઇ� ુક�વો 
�યવહાર રાખતા, ત ેકઈ બાબતોન ે�ાથિમકતા આપતા, ભોજનન ેમાટ� તે કઈ 
ર�તે ધ�યવાદ આપતા, �ય�ત સેવાના ંસમયમાથંી ત ે�ાર� અળગા રહત� ા 
અને પોતાના િપતાની સાથ ેસમય પસાર કરતા અને �ઓની સાથ ેકોઈ રહવ� ા 
ઇ�છ� ંુનહો� ંુતેઓ ��ય ેકઈ ર�તે પોતાનો �ેમ �ગટ કય� એ સવ � જોવા માટ� 
િશ�યો પાસે ઘણી તકો હતી. ઈ�એુ ન�તા વડ� મહાનતા, સેવા વડ� �ેમ, 

ૃ��ુક�લીઓ અને સતાવણી સહન કર�ને ધીરજ, અને માફ� અને �પા વડ� 
મહાનતાનો ન�નૂો આ�યો. 

તમાર� મડંળ� ક� �યવસાયમા ં આગામીપેઢ�ના લીડરોને અ�સુરવા માટ� 
મહાન લીડરોની જ�રત છે. ઉ�મ લીડરશીપનો તમે તેઓને ન�નૂો આપો 
અને તેઓની પોતાની લીડરશીપ� ંુ પોષણ કરવામા ં તેઓને સહાયતાની 
જ�રત હોય છે. ફર�થી ક� ં� ંક� મહાનતા એટલે સ�ંણૂ�તા નથી, પણ ���ત ુ

ૃ�વા થવામા ંઅને ઉ���ઠતામા ંછે. આગામીપેઢ�ના કાય�દ� લીડરો માટ� � ંુ
તમ ેમહાન લીડરશીપનો ન�નૂો આપી ર�ા છો?

ુએક �વ�થ ને��ૃવ કાય�શૈલી� ંપોષણ કરો                

ઈ�એુ િવિવધ સામા�ક-આિથ�ક �વૂ�� િૂમકાઓ, ધાિમ�ક મા�યતાઓ અને 
�યવસાય ધરાવનાર લોકોન ેપસદં કયા�. તેઓની અ�ણૂ�તાઓ, ધારણાઓ 

ુઅને શકંાઓની સાથ ેતેઓ �વા હતા તેવા તેમની સાથ ેરહવ� ા મ�ંર� આપી. 
તેઓને પાપીઓ રહવ� ાની પરવાનગી હતી �મ ક� તેઓમા ંએકબી�ની સાથ ે

ૂવાદિવવાદ ચાલતો, એકબી�ની �થલી કરતા અને હરોળમા ં�થમ અને 
અિત મહ�વના થવાની કોિશષ કરતા છતા ંતેઓને િવના શરતે �ેમ કરવામા ં
આવતો. ��ૃવીના ંછેડા �ધુી �વુાતા�ન ેનીડરતાથી લઇ જનાર સાહિસકોમા ં
ઇ� ુતેઓને પ�રવિત�ત કર� ર�ા હોવા છતા ંઇ� ુસમજતા હતા ક� આ��મક 
રચના િશ�ણની એક ���યા છે અને પ�રપકવ થવામા ંત ે�ચંુવાડા ભર�લ 
અને ધીમી ���યા થઇ શક� છે. તેમણ ે બરછટ પદાથ�મા ં �હરાઓને અને 
આ��મક અપ�રપકવતાની પાછળ �પાયેલ મહાન ને��ૃવ કાય�દ�તાને 
પારખી લીધા.

ઈ�એુ ��થાિપત કર�લ ને��ૃવના ક�ટલાકં ઘટકો કયા હતા? �થમ, આ 
લીડરોમાનંો દર�ક જણ �ણતો હતો ક� તે તેડાયેલ છે. 
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

ુિસ�ધાતં 2 : સહ�� ક ને��ૃવ 

ઈ�એુ હ�� �ુવૂક�  દર�ક �ય��તન ે શો�યા અને પોતાની ટ�મમા ં રહવ� ા 
�ય��તગત ર�તે તેમણ ેપોત ેઆમ�ંણ આ��.ંુ તેઓ �ણતા હતા ક� તેઓ 
તેમની સાથ ેજોડાયેલા હતા. બી� બાબત ક�, ઇ� ુહમંેશા �ેમથી સ�ય બોલતા. 
િપતર અને અ�ય િશ�યો ઈ�નુી લીડરશીપના આ ઘટકને બ� સાર� ર�તે ુ
�ણતા હતા. �ી� બાબત, �ય��તગત ન�તા અને િન�ન �થાન રા��શુીથી 
લેવાની ઈ�છાથી ર�ખા�ંકત સેવા કરનાર લીડરશીપની કાય�શલૈી� ંુ સ�ન 
ઈ�એુ ક�.� ુ  ચોથી બાબત, ઈ�એુ િમશન ને��ૃવ કાય�શલૈીનો િવકાસ કય�: 
રોગીઓ અને ગર�બોની સેવા કર�ને, કર ઉઘરાવનારાઓ અને વ�ૈયાઓની 
સાથ ેસમય પસાર કર�ને, અને �ઓ જ�રતમા ંહોય તેઓ ��ય ેઉદારતા અને 

ુ ૃક�ણાનો ન�નૂો દ�ખાડ�ને.  ઈ�એુ �પા અને માફ�થી ��ૂા�ંકત ને��ૃવ 
કાય�શલૈી� ંુસ�ન ક�.� ુ

ુશીખવા અને �ે�ટ�સ કરવા અથ��ણૂ� તકો� ંસ�ન કરો 

ૃિનર��ણ અને અિધ�ત િશ�ણ વડ� તેઓને � શીખવવામા ંઆ�� ંુહ� ંુતેનો 
મહાવરો કરવાની અનેક તકો ઈ�એુ તેમના ં િશ�યોન ે આપી. બ ે �ણીતા 
ઉદાહરણો છે જયાર� તેમણ ેપોતાના બાર િશ�યોન ે�વુાતા� �ચાર કરવાના, 
રોગીઓને સા� કરવાના, અ��ુધ આ�માઓન ેહાકં� કાઢવાના સેવાકાય� માટ� 

ૂમોક�યા. તેમણ ેએ જ �માણેના કામ કરવા િશ�યોના એક મોટા �થને પણ 
મોક�યા હતા.  ઇ� ુ તેમના અ�યુાયીઓ પાસેથી ઘણી મોટ� બાબતોની 
અપે�ા રાખતા. તેમણ ે તેઓને �ટૂક�શ, યા�ા માટ�ના પૈસા અને હોટલ 
ર�ઝવશ� ન કયા� િવના મોક�યા. તેઓ �ાથિમક ર�તે સદં�શથી સ�જ થઈને 
તેઓના પીઠ પાછળ કપડા ંલઈન ેગયા. છતા ંકાય� �ણૂ� કર�ને તેઓ આનદંથી 
પાછા ફયા� ક�મ ક� દ�વ ેતેઓને સામથ� ર�તે ઉપયોગ કયા� હતા અને ઇ� ુિવના 
પણ મહ�વના કામ કરવા દ�વ ેતેઓનો ઉપયોગ કય� � ઈ�નુી સેવાને આગળ 
લઇ જવા કારણ�તૂ હ�.ંુ રહવ� ા માટ� �થાન શોધવા, �ચાર અને િશ�ણ 
આપવા� ંુ�થાન ન�� કરવા અને આશાની જ�રતવાળા લોકો સાથ ેનીડરતા 
અને સ�ના�મકતા હોવા માટ� તેઓ પર ઈ�એુ ભરોસો રા�યો. એક શાતં 
િનર��ક તર�ક� ઇ� ુતેઓની સાથ ેજઈ શ�ા હોત પરં� ુતેઓના મનોબળન ે
વધાર� શક� એ ર�તે તેઓ � શી�યા તે� ંુઅમલીકરણ કરવા તેઓ શીખ ેઅને 
લોકોના �વનોમા ંઅનતં તફાવત લાવ ેએવી તે ઈ�છા રાખતા હતા. જયાર� 
તેઓ ઘર� પાછા ફયા� �યાર� દ�વ ેતેઓ થક� � કામો કયા� ત ે�ગ ેહવ� ાલ આ�યો 

ુ�યાર� ઇ�એુ તેઓને આરામ કરવા બેસાડ� દ�ધા ન�હ પણ તેઓ ત ેકામ હ� 
વધાર� ઉ�મતાથી કઈ ર�તે કર� શ�ા હોત તે જણા��.ંુ ત ેતેઓની સાથ ે
આન�ંદત થયા અને ઉજવણી કર�. તેઓની સફળતા માટ�  
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ત ેઆન�ંદત હતા. વા�તિવકતામા,ં ભિવ�યના એક વિૈ�ક િમશનકાય� માટ� 
તેઓને અગાઉથી તૈયાર કરવા માટ� તે આ સહ�� કુ તાલીમનો ઉપયોગ કરવા 
પર આધાર રાખતા હતા. 

તમાર� મડંળ� ક� સેવા સ�ંથાના આગામીપેઢ�ના ં લીડરો તમારા ને��ૃવ 
પાસેથી � શીખી ર�ા હોય તેનો મહાવરો કરવા અને અમલમા ં�કૂવા તમાર� 
પાસે પણ અથ�� ણૂ� તકો� ંુસ�ન કરવા �મતા છે. છતા,ં આ બાબત વા�તિવક 
થવા માટ�,  આ ��ુતક વાચંી રહલ�  ક�ટલાકં લીડરોએ ક�ટલીક મહ�વની 
ગોઠવણ કરવી પડ� છે. �થમ, આગામીપેઢ�ના તમારા લીડરો પર તમાર� 
ભરોસો રાખતા શીખ� ંુ જ પડશ.ે ભરોસો રાખો ક� તેઓ તમને સાર� પેઠ� 
સાભંળતા હતા અને તેઓ �વા દ�ખાય છે તેના કરતા વધાર� તેઓ તમાર� 
લીડરશીપ� ંુ િનર��ણ કર� ર�ા હતા. ભરોસો રાખો ક� જયાર� તેઓને તક 
આપવામા ંઆવશ ે�યાર� તેઓ �સગં અ�સુાર ને��ૃવ કરશ.ે 

ુબી�,ં અ�ત કરવાની તેઓની �મતામા ં તમ ે ભરોસો રાખો છે તે તમાર� 
દ�ખાડ� ંુપડશ.ે તેઓની સાથ ે �યવહાર કરતી વળેાએ તમારા શ�દો અને 

ુ�ગ��થિત ક� ંુિનદ�શન કર� છે? �ી�,ં તમાર� તેઓના િવ�ાસનો વધારો અને 
તેઓની ક�પનાઓને �ો�સા�હત કરવા� ંુ છે.  ગભંીર સમ�યાઓ �ગ ે
સમાધાન લાવવા તેઓને જણાવો. તમારા તરફથી લ� ુવહ�વટ ક� �બનજ�ર� 
દખલ કયા� િવના ��ુક�લીઓનો ઉક�લ કરવા અને પહલ� નો �યાસ કરવા 

ુતેઓને મ�ંર� આપો.  તેઓના �વનોમા ં પિવ� આ�માના કામો અને 
ૃમાગ�દશન� મા ંભરોસો રાખો અને તેઓ પર ભરોસો રાખો. �પા��ુત ને��ૃવ 

કાય�શલૈીમા ંશીખવા અને મહાવરો કરવાની  તેઓને જ�રત છે. મહ�વની 
સેવા ક� �યવસાયના �ો��ટોમા ંતેઓના જોડાવા અને તેઓના �ભાવન ેલા� ુ
કરવાની તકો �યા ં�ધુી તમે તેઓને ના આપો �યા ં�ધુી આગામીપેઢ�ના ં
લીડરોની કાબે�લયાત �ગ ેતમે �ણી શકશો ન�હ.

�ચ�તન

૧. તમાર� મડંળ� ક� �યવસાયના ને��ૃવ કાય�શલૈી �ગ ેતેમા ંરહલ� ા લોકો કઈ 
ૃ ૃર�તે વણ�ન કરશ?ે � ંુતેઓ તેન ે�પા��ુત, �માશીલ, અિધ�ત કાય�શલૈી 

ુતર�ક� વણ�ન કરશ ેક� ક�ટલાકં તેને કામ આધા�રત, ડર અને ��િશત કરનાર 
તર�ક� વણ�ન કરશ?ે

૨. અગાઉથી જ તમાર� પાસે હોય એવા કાય�દ� ને��ૃવ િવકાસના કયા 
સસંાધનો તમાર� પાસે છે? આગામીપેઢ� ને��ૃવ િવકાસના ંસસંાધનોને 
એકઠા કરવામા ંતમાર� સાથ ેસહભાગી થવા તમે કયા અ�ય સેવા સ�ંથાઓ 
ક� �યવસાિયક �ે�ો સાથ ે ��તાવ �કૂ� શકો?  આગામીપેઢ� ને��ૃવ 
િવકાસની પહલ� મા ં એક લાબંા ગાળાની ��હૂરચના અને નાણાકં�ય 
રોકાણનો િવકાસ કરવા તમાર� મડંળ� ક� �યવસાયને તમ ે કઈ ર�તે 
માગ�દિશ�ત કર� શકો? 
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ુિસ�ધાતં 2 : સહ�� ક ને��ૃવ 

૩. આગામીપેઢ�ના ં લીડરોનો સમાવશે કરવા તમારા �ત�રક વ�ળ�ુ નો 
િવ�તાર કરવા તમે સ�ન કર� શકો એવી કઈ �ણ કાય�દ� તકો છે? તમારા ં
િવચારોની ન�ધ કરવા અને શ�આત કરવા કાય�વાહ�ના પગલા ં અને 
સમયપ�કનો ઉપયોગ કરો.

�ાથ�ના 

ઇ�,ુ �� ુઅને ધણી, એક સહ�� કુ લીડર થવા માટ� તમારો આભાર. તમારા ં
સૌથી ન�કના વ�ળ�ુ મા ંકોણ જોડાય શક� તેઓની પસદંગી કરવામા ંતમે 
સહ�� કુ હતા. છતા ં અ�ય આ��મક લીડરોનો િવકાસ કરવા અને મહ�વના 
કામોને �ણૂ� કર�ને તે વ�ળ�ુ નો િવ�તાર કરવા �સગં��ુપ તમાર� પાસે સમય 
હતો. સહ�� કુ લીડરશીપના તમારા ન�નૂા� ંુઅ�કુરણ કરવા મને સહાય કરો. 
મારા પ�રવારમા,ં  સમાજમા ં અને �યવસાય �ે�મા ં ઉ�મ આ��મક 
લીડરશીપનો ઈ�ર સચંા�લત ન�નૂો ધરવા મારા �વનમા ંસહાયતા કરો. 
આગામીપેઢ�ના લીડરોનો િવકાસ કરવા પર �યાનક����ત કરવા અને માર� 

ૃમડંળ� ક� �યવસાયમા ં�વ�થ, �પા��ુત અને �માશીલતાથી ભર�રૂ અમે 
એક ને��ૃવ કાય�શલૈીનો સાથ ેમળ�ન ેિવકાસ કર�એ માટ�  પિવ� આ�માના 
માગ�દશન� ને સમિપ�ત થવા મન ેડહાપણ આપો. તમારા ંઅનતં હ�� ઓુને પાર 
પાડવા માટ� મારા સમય અને લીડરશીપનો વ� ુસાર� ર�તે કારભાર કરવા 
મન ેસહાય કરો. �� ુઇ�,ુ આ � ંતમારા ંનામે �ા� � ુ�.ંુ

આમીન. 

       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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“ તેમણ ેબારન ે ની�યા ક� �થી તેઓ 
તેમની સાથ ેરહ.� ..” માક�  ૩:૧૪ 

“ હવથેી � ંતમન ે દાસ કહત� ો નથી; ુ
ક�મ ક� પોતાનો શઠે � કર� છે ત ેદાસ 
�ણતો નથી; પણ મ� તમન ે િમ� 
ક�ા છે...” યોહાન ૧૫:૧૫ 

“  જગતમા ં પોતાના લોક,  �ઓના 
ઉપર તે �ેમ રાખતા હતા, તેઓ પર 
�ત �ધુી �ેમ રા�યો. યોહાન ૧૩:૧

ુઆિત�યસ�કારને �યવહારમા ંલાવ� ં   

ઈ�એુ તેમના અ�યુાયી થવાની ઈ�છા 
દશા�વનાર એક �ય��તન ે જણા��,ંુ  “ 
લ�કડાને દર હોય છે,  ન ે આકાશના ં
પ�ીઓન ે માળા હોય છે;  પણ માણસના 
દ�કરાને મા� ંુટ�કવવા� ંુઠામ નથી.” મા�થી 
૮:૨૦. જો તમાર� પાસે વસવાટની જ�યા ના 
હોય તો આિત�યસ�કાર કર� ંુઘ� ંુકઠણ થઇ 
�ય છે.  છતા,ં  ક�વળ તમારા ઘરમા ં
અિતિથઓની યજમાની કરવાથી વધાર� 
િવશાળ ભાવાથમ� ા ં આિત�યસ�કાર �ગ ે
િવચાર કર� ંુજોઈએ. આિત�યસ�કાર �ગ ે
હ�� ી �વુને આ �જુબ વણ�ન કર� છે,  
“ �ાથિમક ર�ત ે એક ��ુત�થાન� ંુ સ�ન 
�યા ંઅ��યો માણસ �વશે કર� શક� અને 
શ�નેુ બદલ ે િમ� બની શક�.  આિત�ય 
સ�કાર લોકોન ેબદલવા માટ� નથી હો�,ંુ પણ 
તેઓને એક એ� ંુ �થાન આપ� ંુ ક� �યા ં

ુબદલાણ શ� થઇ શક�. ��ુષો અને �ીઓન ે
આપણા પ�મા ંકરવાની તે બાબત નથી, 
પણ કોઈપણ ભેદભાવની લાઈન િવના 
�વત�ંતા ઉપલ�ધ કરાવવાની બાબત છે.” 
(�વુને, ૧૯૮૬ ).

રાિ�ના �ધારામા ંડર રાખીને તેમન ેમળવા 
આવલે નીકોદ�મસનો ઈ�એુ આદરસ�કાર 
કય�, અને �વુાતા�ને માટ� તેમણ ેતેના માટ� 
એક પિવ� અવકાશ �રૂો પાડયો.

આગામીપેઢ� ઉ�થાન

આ��મક લીડરમા ંસૌથી 

વધાર� તેઓ પસદં 

કરતા હોય એવા બે 

ુ�ણોની પસદંગી કરવા 

અમે ભાગીદારોને 

ુ ુજણા��.ં અમે જો� ંક�, “ 

િવ�ાસપા� છે” ની 

૬૧% લોકોએ, “ સવ� 

�કારના લોકો સાથે 

સબંધંો બનાવે છે” ની 

૫૭% લોકોએ અને 

“નવા લીડરોને 

મે�ટર(તાલીમ) કર� છે” 

ની ૫૬% લોકોએ 

પસદંગી કર�.   
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િસ�ધાતં 3 : સબંધંક ને��ૃવ 

જયાર� ઇ� ુ તેમના િશ�યોન ે આ��મક એકાતંવાસમા ં લઇ ગયા �યાર� ત ે
આિત�યસ�કારને �યવહારમા ં�ગટ કર� ર�ા હતા, અને િશ�યોના ને��ૃવ 
કૌશ�યને અણીદાર કરવા અને તેઓના �ાનમા ંવધારો કરવા સમય અને 
અવકાશની ગોઠવણી કર� ર�ા હતા. 

આપણ ે પણ અ�ય લોકોની સાથ ે ગહન સબંધંોની રચના કરવા 
આિત�યસ�કારને એક ચાવી�પ ઘટક તર�ક� જો� ંુ જોઈએ. ઘણા ં આ��મક 
લીડરો માટ� આિત�યસ�કાર �ાસ લેવાની માફક �વાભાિવક બાબત છે ક�મ ક� 

ૃત ેતેઓની સ�ં�િતમા ં�ડો ઉતર�લો હોય છે. અ�ય માટ�, આિત�યસ�કાર કર� ંુ
અ�વાભાિવક અને ડરાવનાર થઇ શક� છે.  િવ��તૃ ભાવાથમ� ા ં
આિત�યસ�કારનો ���ટકોણ અ�ય લોકો માટ� �વુાતા�ન ે દ�ખાડવા અને 
સભંળાવવા એક પિવ� અવકાશ તર�ક� તમારા ઘર, તમારા �વન, તમારા 
સમય અને તમારા �દયન ે��ુલા કરવાની બાબતનો સમાવશે કર� છે. 

િવ�ાસપા� મે�ટર�ગ સબંધંોને ��થાિપત કરો    

તમારા આ��મક લીડરશીપના શ�આતના વષ� �ગ ે િવચાર કરો.  તે 
ઘડતરના વષ�મા ંતમારા પર સૌથી વધાર� �ભાવ પાડનાર કયા લોકો હતા? 
તમારા ં�વનમા ંમહ�વ� ંુઆ��મક રોકાણ કરનાર એક ક� બ ે�ય��તઓના 
નામ ઝડપથી આપો. વધાર� િવચાર કરતા, તમે કદાચ ચારથી પાચં લોકોના 
નામ આપી શકો �ઓએ આ� તમ ે�વા લીડર છો તેના ઘડતરમા ંતમને 
સહાય કર� હોય.

૧૯૯૦ મા ંપાઉલ �ટ��લી અને રોબટ�  �. ��લ�ટન �ારા �ઓએ સાર� ર�તે 
�ણૂા��તી કર� હોય એવા આ��મક લીડરોના અ�યાસ� ંુઆયોજન ક�.� ુ  એક ુ
હ�ર આ��મક લીડરો� ંુસવ�� ણ કયા� બાદ, પાચં ચો�સ બાબતોન ેતેઓ 

ુન�ધી શ�ા, � તેઓ સવ � લોકોએ ર� કર� હતી. આ સમાનતા એ હતી ક� 
તેઓના �વનપય�ત તેઓની પાસે એક અથ�� ણૂ� સબંધંો ધરાવનાર લોકો 
અને ક�ટલાકં મહ�વના ં મે�ટરો� ંુ એક નેટવક�  હ�.ંુ (�ટ��લી અને ��લ�ટન 
૧૯૯૨). �ટ��લી અને ��લ�ટન મે�ટર�ગની �યા�યા આ �જુબ આપે છે, “ 
સબંધંોનો એક અ�ભુવ �ના વડ� એક �ય��ત દ�વ ેઆપેલ સસંાધનો વડ� બી� 
�ય��તન ેસશ�ત કર� છે.” (�ટ��લી અને ��લ�ટન ૧૯૯૨). 

િવ�ાસપા� મે�ટર�ગ સબંધંોની �થાપના બ ે�તરમા ંથવી જોઈએ. �થમ, 
સાર� ર�તે �ણૂા��તી કરવા અને બી�ઓની સમ� દાખલો આપવા તમારા ંુ
પોતાના �વનમા ં મે�ટસ� હોવા જોઈએ.તમાર� આ��મક યા�ામા ં તમાર� 
પડખ ેઉભા રહન� ાર ન�કના ંમે�ટસ� હોવા જોઈએ અને તમાર� પાસે ઓછામા ં
ઓછો એક મે�ટર એવો હોવો જોઈએ � તમાર�  યા�ાથી આગળ હોય.
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એકવાર આ સબંધંો યો�ય�થાન ે થયા બાદ,  તમ ે અ�યોન ે વધાર� 
ુઅસરકારકતાથી મે�ટર કરવા �યુો�ય ર�તે મજ�તૂ અને સ�જ થશો. બી�,ં 

તમાર� િવ�ાસપા� મે�ટર�ગ સબંધંોન ેિવકિસત કર� ંુજોઈએ �ના વડ� તમે 
તમારા ંઈ�રદ� સસંાધનોની વહચ� ણી વડ� આગામીપેઢ�ના ંલીડરોને સશ�ત 
કર� શકો. 

�ો�સાહનના શ�દો �યવ�થામા ંબોલાવા જોઈએ. મે�ટર�ગ સબંધંોનો િવકાસ 
કરવામા ંઆગામીપેઢ�ના લીડરો તમાર� પાસે આવવા �હ�મત દાખવ ેએ ર�તે 
રાહ જોઇન ેએક િન���ય મનોવલણ ના ક�ળવો. તેઓ પહલ� ા તમે સ��યતા 

ુ ુદ�ખાડો. આ��મક ને��ૃવ માટ� તમે �ઓમા ંકાય�દ�તા �ઓ છો એવા �વાનો 
પાસે પહ�ચો. શા�વચનમા ંએવા ઘણા દાખલા જોવા મળે છે �મા ંમહાન 
આ��મક લીડરોએ તેઓ �ઓને મે�ટર કરવા ઈ�છતા હતા તેવા લોકોન ે
ઈરાદા�વૂક�  અને ��હુા�મક ર�તે પસદં કયા� હતા. એ�લયાએ એલીશાની 
પસદંગી કર�. ઈ�એુ ભિવ�યના ં બાર �ે�રતોને �ટૂં� કાઢયા. બાના�બાસ 
પાઉલની શોધ કરવા ગયો. પાઉલ ેએિશયા માઈનરમાથંી િતમોથી, િતતસ 

ુ ુઅને અ�ય �વાન લીડરોને પસદં કયા�. િ���ક�લા અને અ�લાસે અપોલોસન ે
શોધી કાઢ�ને “દ�વના માગ�ની વાત સાર� ર�તે �લુાસો કરવા તેઓએ તેમને 

ૃતેઓના ઘરમા ંઆમિં�ત કય�.” �ે. �. ૧૮: ૨૬ 

મે�ટસ�ના સ�હૂોને �ો�સા�હત કરો 

�લર થીઓલો�કલ સેિમનર�ના િન��ૃ �ા�યાપક ડો. રોબટ�  ��લ�ટનના 
મત,ે “ ��ૃ�ધ કર� રહલ�  લીડરને એક સબંધંક નેટવક�ની આવ�યકતા હોય છે � 
તેમના ક� તેણીના ં�વન અને સેવામા ંિવકાસ અને એક �વ�થ ���ટકોણની 
ખાતર� રાખવા મે�ટરો, સાથી િમ�ો અને ઉદય પામતા લીડરોને અપનાવ ેછે.” 
(�ટ��લી અન ે ��લ�ટન ૧૯૯૨). એક �ય��ત પોતાની આસપાસ મે�ટરોના 
સ�હૂને એકિ�ત કર� છે તેન ે “ મે�ટરોનો સ�હૂ” ભાષા�યોગ કરનાર સવ �
�થમ �ટ��લી અને ��લ�ટન હતા. ��ૃ�ધ કર� રહલ�  એક આ��મક લીડરની 
તાલીમની સઘળ� જ�રતો ક�વળ એક મે�ટર �રૂ� કર� શક� ન�હ. દર�ક મે�ટર�ગ 
સબંધં લાબંા ગાળાના જ હોય એ� ંુઆવ�યક હો� ંુનથી. આપણા આ��મક 
િવકાસ માટ� ક�ટલીકવાર દ�વ કોઈ એક ચો�સ તબ�ા માટ� આપણી પડખ ે
ઉભા રહવ� ા અ�કુ લોકોન ેતેડ� છે અને �યારબાદ તેઓ� ંુ�થાન લેવા માટ� ક� 
આપણન ે મે�ટર�ગ કરવા તેઓની સાથ ે જોડાવા અ�ય લોકોન ે તેડ� છે. 
લીડરોએ આ મે�ટર�ગ �ેરકબળન ેપોતાના પર ર�તે લે� ંુના જોઈએ પણ 
તેઓએ સમજણ રાખવી જોઈએ ક� આ��મક લીડરોને તૈયાર કરવા પિવ� 
આ�મા મે�ટરોના સ�હૂનો ઉપયોગ કર� છે.
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 3 : સબંધંક ને��ૃવ 

ૂઆપણી આસપાસ મે�ટરો� ંુએક �થ હોવા �ગે ઘણા ંકારણો છે. �થમ, 
આપણી આ��મક યા�ાના િવિવધ તબ�ામા ંઆપણા તાલીમની જ�રતો 
બદલાવાની જ�ર ઉભી થાય છે. દાખલા તર�ક�, એક નવી મડંળ� ��થાિપત 

ુકરવા દ�વ કોઈ એક �વાન લીડરને દોરવણી આપે તો તેણે ક� તેણીએ કોઈ 
ુએક ત�ંર�ત મડંળ�ની �થાપના અને ��ૃ�ધ કર� હોય એવા એક નવા 

મે�ટરની શોધ કરવી ડહાપણની બાબત ગણાશ.ે  મડંળ�ની �થાપના કરવા 
�ગેની �ઝુ�ઝુ અને ���ટકોણ અ�ય મે�ટરો કરતા વધાર� વત�માન મડંળ� 
�થાપક પાસે વધાર� �ા�ય રહશ�  ેતેમા ંકોઈ શકંા નથી.

ુતેઓના ંમે�ટર�ગ સબંધંોમા ં�વાન લીડરો મે�ટરોને બદલે ક� નવા મે�ટરોનો 
ઉમેરો કર� તો એમા ંકોઈ �બન- વફાદાર�ની બાબત આવતી નથી. હક�કતમા ં
તો, ��ુ�ધશાળ� મે�ટર� અપે�ા રાખવી જોઈએ ક� બદલાણ આવ�યક છે અને 

ુવધારાના ં મે�ટરો �ધુી પહ�ચવાની ���યામા ં તેઓએ �વાન લીડરોને 
સહાય કર� ંુજોઈએ. આગામીપેઢ�ના ંલીડરો સાથ ેમે�ટર�ગ સબંધંો જયાર� 

ુતમે ��થાિપત કરો �યાર� જ આ શ�તા �ગે �વાન લીડરો સાથ ેચચા� કર� ંુ
��ુ�ધમાની છે. જ�રત �જુબ તેઓના ંમે�ટર�ગ સ�હુને ��થાિપત કરવા 

ુ ુઅગાઉથી જ તેઓને મ�ંર� આપો, અને તેઓની મે�ટર�ગ જ�રતોની �નુઃ 
આકારણી કરવામા ંસહાયતા કરવા તમે તૈયાર છો તે જણાવો. તેઓના 
મે�ટર�ગ સબંધંોમા ં તેઓની મા�લક�ને �ઢ કરવાની કાળ� રાખો. જો 
સમાયોજન કરવાની જ�રત ઉભી થાય તો તેઓના ંભાગે �બનજ�ર� �ચ�તા 
અને છેતરામણી કરનાર દોષની ભાવનાથી તે તેઓને ��ુત કરનાર હોવા 
જોઈએ. 

ુમે�ટરોનો એક સ�હૂ રાખવા �ો�સાહન આપવા� ંુબી� ંકારણ એ છે ક� કોઈ 
ુપણ એક મે�ટર પાસે �વાન લીડરોને તેઓની યા�ામા ં િવકિસત કરવા 

જ�ર� સઘ�ં ડહાપણ, અ�ભુવ અને ���ટકોણ હોતા નથી. આપણામાનંા 
ૃદર�ક �ય��ત પાસે આપવા માટ� અ�કુ ચો�સ આ��મક �પાદાનો, 

�યવહા�રક કૌશ�યો અને �વનના ંઅ�ભુવો હોય છે તોપણ તે સઘળા ં
આપણી પાસે હોતા ંનથી. આપણે આપણા િવષયમા ંગભંીરતાથી અને ���ત 
સમાન ન�તાથી િવચાર કર� ંુજોઈએ અને સભાનતા રાખવી જોઈએ ક� 
ઘણીવાર �ઓને આપણે મે�ટર�ગ કર� ર�ા હોઈએ છ�એ તેઓને તેઓના 
ઈ�રદ� કાય�દ�તા �ધુી પહ�ચવા માટ� તેઓને અલગ ક� વધારાના 
મે�ટરની જ�રત પડ� છે. યાદ રહ � ક� મે�ટરો તર�ક� આપ� ંુકામ આપણા 
પોતાના ંએ��ડાને બદલે પિવ� આ�માના એ��ડાને સહકાર આપવા� ંુછે.

એક �ય��તગત ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરવાની ર� � ંલ� �.ં � ંહાલમા ંએક ુ ુ
�ુવાન� ંુમે�ટર�ગ કર� ર�ો � ંતેણે હાલમા ંજ મને જણા�� ંુક� તેને દ�વ 
�યવસાિયક સાહસ ઉઠાવવા જણાવી ર�ા હોય એ� ંુતેને લાગે છે. તેની પાસે 
થોડો �યવહા�રક અ�ભુવ છે, પરં� ુઆ �કારનો �યવસાય તેણે કદ� શ� 
કય� નથી.
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મ� �ાથન� ા�વૂક�  સલાહ આપી ક� તે એક ���તી �યવસાિયકને મળે �ણ ેઆ 
�કારનો �યવસાય સફળતા�વૂક�  શ� કય� અને �ગિત પણ કર� છે. મ� એક 
કાય�દ� મે�ટરની ભલામણ કર� અને ઈમેલથી તેઓનો પ�રચય કરા�યો. 
હાલમા ંજ તેઓએ  એકબી�નો સપંક�  કય� છે અને મે�ટર�ગ સબંધંમા ં�વશે 
કરવાની શ�તા �ગ ેચચા� કરવા જલદ�થી મળવા યોજના કર� ર�ા છે. આ 

ુબાબતન ેલીધ ેઅ�વ�થ થવાને બદલ,ે � ં�શુ � ંક� આ �વાન માણસન ેતેની ુ
ુ ુ ુઆ��મક યા�ામા ં� ંસહાય ક�ં �.ં � ંહ� પણ આ��મક મે�ટર�ગ ક�ં �,ં પણ ુ ુ

તેના ંિવ�ાસ �જુબ દ�વ તેન ે� માગ�દશન�  આપી ર�ા છે તેમા ંઆગળ ધપવા 
તેન ેઉ�મતાથી તૈયાર કરવા તેન ેવધારાના મે�ટર�ગ સબંધંની જ�ર છે. 

ુમે�ટરોનો સ�હૂ હોવા માટ� �ી� ં કારણ દ�વના ં માગ�દશન� ને પારખવામા ં
જયાર� સઘંષ�ના અ�ભુવો થાય �યાર� અ�ભ�ાય �ા�ત કરવામા ંસરળતા રહ �
છે. એક �ાની �ય��ત ભરોસાપા� લોકો પાસેથી પરામશ � �ા�ત કર� છે. 
ક�ટલીકવાર દ�વ આપણી સાથ ેઅ�ય િવ�ાસીઓ �ઓ આપણન ેઓળખ ેછે 
અને આપણી કાળ� રાખે છે તેઓના અ�ભ�ાયથી પણ આપણા �દયોની 
સાથ ેવાત કર� છે. આ �કારની સલાહ આપણ ેઅપે�ા રાખેલ કાય� ડહાપણભ� � ુ
છે તેન ેઅને આપણા �વનમા ંદ�વના ંકાય�ની સાથ ેસહમિતને �ઢ કર� છે. જો 
ક�વળ એક મે�ટર ક� ન�કના ંમે�ટર આપણી સાથ ેસહમત થાય છે, અને જો બ ે
ક� �ણ મે�ટર ગભંીર �ચ�તા �ગટ કર� તો, થભંી જવા માટ� અને આગળ વધતા 
પહલ� ા તેઓના ગેરમાગ�મા ંદોર� જનાર સલાહને તપાસવા આપણન ેકારણ 
આપતા હોવા જોઈએ. 

મે�ટરોના ંએક સ�હૂ હોવા �ગે� ંુચો� ંુકારણ એ છે ક� તેનો ન�નૂો શા�મા ં
જોવા મળે છે. પાઉલ ેિતમોથીને અ�ય લોકોન ેમે�ટર�ગ કરવા જણા�� ંુપણ તે 
સમય ેત ેિતમોથીન ેપણ તાલીમ આપતો હતો. �ઓ િતમોથી પાસેથી તાલીમ 
લઇ ર�ા હતા તેઓએ સ��ય ર�તે બી�ઓને પણ ત ે જ સમય ે તાલીમ 
આપવા� ંુહ�.ંુ 

તમારા પોતાના �વનમા ંએક �વ�થ મે�ટર�ગ ન�નૂો રચવાની એક સરળ 
શ�આત કરવા � ંતમન ેસલાહ આ� ંુ�.ં દ� િનક �વનના ંએક દાખલાનો ુ

ુઉપયોગ � ંક�ં �.ં જયાર� કોઈ એક ન� ંુઘર આપણા સ�દુાયમા ંબાધંવામા ંુ
આવ ે છે �યાર� ઘરના ં�ગણામા ંઝાડ પણ રોપવામા ંઆવ ે છે. પ�રપકવ 
ઝાડને એક �થાનેથી ઉખેડ�ન ેબી� �થાને રોપવા� ંુકામ ઘ� ંુખચા�ળ હોય છે, 
તેથી મોટાભાગના ંઘરમા�લકો એક નવા છોડને ખર�દ� છે, � હ� નાનો હોય. 
અપ�રપકવ ઝાડોન ે ��ૃ�ધ પામતી વળેાએ અને ��ૂળયા ં જમીનમા ં �ડા 
નાખતી વળેાએ માળખાગત ટ�કાની જ�ર પડ� છે. ક�ટલીકવાર �ઢ�કરણની 
પ�ધિતનો ઉપયોગ છોડ સીધો રહ � અને વરસાદ અને વાવાઝોડાના ંસમયમા ં
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 3 : સબંધંક ને��ૃવ 

ત ેમજ�તૂ રહ � તેની ખાતર� રાખવા માટ� કરવામા ંઆવ ેછે. ઝાડ રોપનાર 
ૂ�ય��ત ઝાડથી થોદ� �ર જમીનમા ં સમાતંર� ખાડા ખોદશ ે અને જ�ર� ટ�કો 

આપવા માટ� ત ેથાબંલાની આસપાસ વાયર ક� દોર�ઓ બાધંશ ેઅને �યારબાદ 
છોડને તેઓની સાથ ેબાધંશ.ે મજ�તૂાઈથી ��ૂળયા ંનાખવા અને સીધા અને 
�ચા વધવાની જ�રત માટ� મજ�તૂ અને ભરોસાપા� ટ�કો મેળવનાર નાના 
છોડની સાથ ે તમ ે તમારા ં પોતાના ં �વનની ક�પના કરો. ટ�કો આપનાર 
થાભંલાઓન ેતમે તમારા ંમે�ટરોની સાથ ેસરખામણી કરો: તમન ે�ો�સા�હત 
કરનાર બાના�બાસ; તમને પડકાર આપનાર પાઉલ; અને તમારા ને��ૃવ 
િવકાસમા ંતમન ેધારધાર બનાવનાર િતમોથી. વાયરો આ મે�ટરો સાથ ેતમને 
જોડ� રાખનાર જવાબદાર અને િવ�ાસપા� સબંધંોન ેદશા�વ ેછે. જો વાયરો 
�ટૂ�લા ંક� નરમ થઇ �ય તો, થાભંલા �બન અસરકારક થઇ �ય છે. જો વાયરો 
ઘણા ં મજ�તુાઈથી બાધંવામા ં આ�યા હોય તો ઝાડ મજ�તૂીથી ��ૃ�ધ 
કરવામા ંલવચીકતા �ા�ત કર� શકશ ેન�હ અને વાવાઝોડાનો પણ સામનો 
કર� શકશ ેન�હ. આગામી પેઢ�ના લીડરોને યો�ય ર�તે િવકિસત કરવા માટ� 
પિવ� આ�મા �ારા યો�ય �થાને �કુ�લ અને એકબી�ની સાથ ેજોડ�લ મજ�તૂ 
અને �રુ��ત મે�ટર�ગ સબંધંો ��થાિપત થયેલ હોવા જ�ર� છે. 

એક પ�રપકવ ઝાડને સમયાતંર� બા� ટ�કાની જ�ર રહત� ી નથી તેનાથી 
િવપર�ત, યો�ય �દશામા ં��ૃ�ધ કરવા અને આપણન ેમજ�તૂ કરવા તમને 
અને મન ે સતત મે�ટર�ગ સબંધંોની જ�ર પડશ.ે � �ણ ે આપણ ે િવચાર 
કરવાની શ�આત કર�એ ક� હવ ેઆપણન ેઆપણા �વનમા ંકોઈના સલાહની 
અને યા�ામા ં સહકાર માટ� કોઈની જ�ર નથી ત ે �ણ ે આપણા �દયોમા ં
અહકંાર અને �વ-િનભ�રતા �વશે કરવાની શ�આત થઇ �કૂ� છે � આપણા 

ુપોતાના ં દ� �હક �વભાવ, જગતની પાપકારક અસર અને ��ટના આ��મક 
�મલાઓની સામે આપણન ેિનબ�ળ કર� છે. ુ

ુસ�હયારા સ�દાયની રચના કરો  

ઈ�એુ તેમના ંબાર િશ�યોની સાથ ે� સબંધં ક�ળ�યો તે� ંુ� વણ�ન માક�  ર�ચત 
�વુાતા�મા ંકર�લ છે તે મન ેઅિત િ�ય લાગ ેછે. તેમણ ેતેઓને ઈરાદા�વૂક�  
શો�યા ક� �થી, “ તેઓ તેમની સાથ ેરહ.� ”  તેમણ ેન�� ક� � ુ હ� ંુક� તેઓ તેમના 
અ�યુાયીઓ ઉપરાતં િમ�ો પણ થશ.ે �ણ વષ� �ધુી તેમણ ેતેમના ં િશ�યો 
માટ� ના ક�વળ �ણુવ�ાસભર સમયનો રોકાણ કય� પણ વધાર� �માણમા ં
સમય પણ આ�યો. 

ઈ�એુ ન�� ક� � ુ હ� ંુક� ને��ૃવ િવકાસની તેમની પ�ધિત તેમના િશ�યોની 
સાથ ે�વનમા ંસહભાગી થવા અને  જયાર� લોકો� ંુટો�ં તેમન ેજો� ંુના હોય 

ુ�યાર� પણ આખા �દવસ દરિમયાન પોતાના �વનન ેતેઓને જોવાની મ�ંર� 
આપવાનો પણ સમાવશે કરનાર થશ.ે
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આગામીપેઢ� ઉ�થાન

થાક�લા,ં ��ૂયા,ં શાતં વાતાવરણની જ�રત અને એકલતાની ઉ�કંઠા ધરાવતા 
તેઓએ ઈ�નેુ જોયા હતા.  તેઓના ં અિવ�ાસ માટ� પોતાના િનરાશાની 
લાગણીઓ �ગટ કરતા અને ફર�શીઓના ઢ�ગ અને આ��મક �ધ�વ ��ય ે
તેમના �ોધને ભડકતા તેઓ િનહાળ� શ�ા. તેમના ન�કના એક સાથી 

ુિમ�ની ખોટન ેલીધ ે�ઃખી થતા અને રડતા ંઈ�નેુ તેઓ જોઈ શ�ા. તેમણ ે
િવ�ાસપા� લીડરશીપનો ન�નૂો આ�યો અને ત ે બાર�ન ે ગહન આ��મક 
િમ�તા માટ� આમ�ંણ આ��.ંુ  આગ પાસે બેસીન ેનાની ચચા� કરવા માટ�, 
િવનોદભર� િમ�તા અને ગહન આ��મક વાતા�લાપ માટ� તેમણ ેહમંેશા �થાન 
આ��.ંુ તેમણ ે િવ�ાસનો એક સ�દુાય ઉભો કય� � ન�નૂાને આપણ સવ �
લોકોએ અ�સુરવા� ંુછે. ઈ�એુ ઉદય પામતા આ��મક લીડરોમા ં�ામા�ણક 
સબંધંો માટ� રોકાણ ક�,� ુ  ત ેતેઓના �� ુઅને ���ત હતા અને તેઓ તેમના 
િમ�ો હતા  એવા મ�યવત� િવ�ાસની આસપાસ એક િવ�ાસપા� 
સ�દુાયમા ંતેમણ ેતેઓને ર�યા. અને એ �માણ ેઆપણ ેપણ કર� ંુજોઈએ. 

� આ��મક લીડરો એ� ંુમાને છે ક� તેઓએ તેઓની મડંળ�ઓ ક� �યવસાયમા ં
ૂ ુઅ�ય લોકોથી અળગા ક� થોડા �રના �તર� રહ��  ં જોઈએ એવા લોકોના 

ુન�નૂા� ંુઅ�કુરણ ન કરવા � ંતમને �ો�સા�હત ક�ં �.ં તેઓ પાસે તેના ંુ
કારણો હોવા છતા ં તેઓના લીડરશીપના ન�નૂાને આપણ ે શા�વચનમા ં
�ો�સા�હત કર�લ હોય એ� ંુજોતા નથી. તેન ેબદલ ેઇ�,ુ પાઉલ, બાના�બાસ, 

ુિતમોથી, �ી��ક�લા, અ�લાસ અને િતતસ �વા આ��મક લીડરોને આપણ ે
જોઈએ છ�એ �ઓએ પોતાના �વનો અ�ય િવ�ાસીઓ માટ� ��ુલા ંરા�યા ં
અને સાથ ેચાલતી આ��મક યા�ામા ંપોતાને અ�ય લોકો સાથ ેિમ�ોની માફક 
ઉપલ�ધ રા�યા. દ�વ આપણી માનવીય મયા�દાઓને પણ �ણ ે છે, તેથી 
ઇ�એુ ક� � ુ તેમ �ગળ�ના ંવઢે� ગણાય એટલા ંસબંધંોની પસદંગી કરવી 
ડહાપણભ� � ુ છે.

ૂક�ટલાકં આ��મક લીડરો �રના ં�તર� રહવ� ા પસદંગી કર� છે તેમા ંસૌથી મોટા 
કારણોમા�ં ંુ એક છે ક� તેઓ ડર� છે –  ઉઘાડા થઇ જવાનો ડર,  તેઓ 
અસ�લયતમા ંકોણ છે અને પડદાની પાછળ હક�કતમા ંતેઓ ક�વો �યવહાર 
રાખે છે તે �ગટ કરવા અિન�છા ધરાવનાર. તેઓ પોતાન ેમાનવી અને પાપી, 
� આપણ ેસઘળા ંહક�કતમા ંછ�એ, તર�ક� �ગટ થઇ જવાના ડરથી િપડાતા 
હોય છે. દ�વ આપનામા ંકદ� સ�ંણૂ�તાની અપે�ા રાખતા નથી. આપણી રચના 
કઈ ર�તે થઇ છે ત ેત ે�ણ ેછે ક� આપણ ે�ળૂના છ�એ. પણ તે આ��મક લીડરો 
પાસેથી સ�યતા અને િવ�ાસપા�તાની અપે�ા રાખે છે. અ�ય લોકોની સમંિત 
અને વખાણ માટ� �વવાના ં બોજથી દ�વ આપણન ે છોડાવો.  આ��મક 
�ય��ત�વના ખાલી આડબંરને બદલ ેઆપણે �ઓ� ંુમાગ�દશન�  કર� ર�ા
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છ�એ તેઓ સમ� અસ�લયતમા ં �ગટ થવા, િવ�ાસપા�તાથી �વવા, 

અ�ણૂ� અને માફ� �ા�ત કર�લ �વનો, દ�વની ભલાઈ અને દયા પર આધાર 

રાખીને �વવા તે આપણન ે��ુત કરો. 

�ચ�તન      

ુ૧. જયાર� તમ ેએક �વાન લીડર હતા �યાર� પિવ� આ�માએ તેમની સાવિ� �ક 

યોજનામા ંતમારા ં�વનમા ં�કૂ�લા ંઆ��મક મે�ટરો અને સાથી મે�ટરો 

�ગ ેિવચાર કરવા સમય લો. તમારા ં�વનમા ંતેઓને �કુવા બદલ તમે 

�વગ�ય િપતાનો આભાર માનો. તેઓના આ��મક રોકાણ અને સહાય માટ� 
ૃતમારા તરફથી આ��મક �ત�તા �ગટ કરવા શ� હોય તો તેઓનો સપંક�  

કરો. 

૨. તમન ે મ�યમા ં રાખીને તમારા ં વત�માન મે�ટરોના સ�હૂનો એક ચાટ�  

તૈયાર કરો. યા�ામા ંતમારાથી આગળ કોણ છે? તમારા સાથી મે�ટર તર�ક� 

તમાર� પડખ ેરહન� ાર કોણ છે? તેઓના આ��મક મે�ટર તર�ક� તમારા તરફ 

���ટ કરનાર કોણ છે? આ સ�હુમા ંકોની ખોટ �વત� છે? તમારા ંસ�હૂમા ં

આગામીપેઢ�ના ંલીડરનો સમાવશે કરવા � ંુકોઈ �થાન છે?

૩. આિત�યસ�કારની આ��મક ટ�વન ે�યવહારમા ંલાવવા તમ ેકયા �ય�નો 

કર� ર�ા છો? આગામીપેઢ�ના ંલીડરો સાથ ેનવા િવ�ાસપા� સબંધંોન ે
ુમાટ�  તમારા �વનમા ં � ંુ કોઈ પિવ� �થાન છે? �વાન લીડરો ��ય ે

આિત�યસ�કાર �ગટ કરવા તમારા �દય, સમય, ઘર અને મે�ટર�ગ 

સ�હૂ માટ� તમે કયા પગલા ંલઇ શકો?

�ાથ�ના    

િપતા, મારા સમ� આ��મક યા�ામા ં મારા �વનમા ં તમ ે ��હુા�મક ર�તે 

�કુ�લા આ��મક મે�ટરો માટ� ધ�યવાદ. તેઓ એક અનતં બદલાણ લા�યા છે 

અને તેઓના �ભાવન ેમાટ� � ંતમારો અને તેઓનો આભાર� �.ં ��,ુ નવા ુ
મે�ટર�ગ સબંધંો માટ� મારા �વનમા ંપિવ� અવકાશ સ�વા મન ેમદદ કરો. 

મારા ંમે�ટરોનો સ�હૂ �મા ંમજ�તૂ નથી તે ન�તા�વૂક�  જોવા મન ેસહાય 

કરો. એક લીડર તર�ક� સાર� ર�તે �ણૂા��તી કરવા યો�ય ર�તે મને આ��મક ટ�કો ુ
મળ� રહ � એવા હ�� ઓુથી અ�ય લીડરો પાસે પણ પહ�ચવા મને �હ�મત આપો. 

િપતા, યા�ામા ંઅ�ય આ��મક લીડરોને લાવીન ે� ંમાર� યા�ાની દોડ સાર� ુ
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ર�તે દોડ�ને અને શ��તશાળ� ર�તે �ણૂ� કરવા ચા� ં �.ં અમાર� સહકાર� ુ
ુઆ��મક યા�ાના ં�તે તમારા હોઠોમાથંી અમે સવ � “સા�ં ક�”� ુ  એવા શ�દો 

સાભંળ� શક�એ. 

આમીન.

       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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ુ“સ�યથી તેઓન ે પિવ� કરો; તમા�ં વચન સ�ય છે. �મ તમ ે મન ે જગતમા ં
મોક�યો છે, તેમ મ� પણ તેઓને જગતમા ંમોક�યા છે. તેઓ પોત ેપણ સ�યથી 

ુ ુપિવ� થાય માટ� તેઓને સા� � ંપોતાન ેપિવ� ક�ં �.ં” મા�થી ૧૭:૧૭-૧૯ુ

“ તેઓએ એકબી�ન ે ક� ંુક�, જયાર� ત ે માગ� આપણી સાથ ેવાત કરતો હતો, 
અને ધમ�લેખોનો �લુાસો આપણન ેકર� બતાવતો હતો, �યાર� આપણા મન 
આપણામા ંઉ�લાસી નહોતા ંથતા ં�?ંુ �કૂ ૨૪:૩૨ 

ુ�ત�રક (�દય) પ�રવત�નની �ગમતા આપો.            

તેમના ં�સારોહણના થોડા સમય પહલ� ા, ઈ�એુ તેમના બાર િશ�યો માટ� અને 
બ� ઝડપથી તેઓના ંપગલ ેચાલનાર સવ � ભિવ�યના િશ�યો માટ� �ાથન� ા ુ
કરવા મહ�વ�ણૂ� સમય કાઢયો. તેમણ ેતેમના િપતાને �ાથન� ા કર� ક� તે તેમને 
સ�પવામા ં આવલે લોકોન ે તેઓના વિૈ�ક િમશનમા ં મોકલવામા ં આવ ે તે 
પહલ� ા ંતેઓને પિવ� કર�. 

ઇ� ુ�ણતા હતા ક� “કરણી” પહલ� ા ં“�ય��ત�વ” છે. તેઓની મહાન આદ�શીય 
સેવાનો તેઓ �ારંભ કર� તે અગાઉ સ�યના ં વચનથી િપતા �ારા તેઓને 
અલગ કરવામા ંઆવ ેઅને તેઓ� ંુઆ��મક પ�રવત�ન કરવામા ંઆવ ેએવી 
ઇ� ુતેમના િશ�યો ��ય ેઈ�છા રાખતા હતા. જયાર� દ�વ� ંુવચન �દયમા ં
�વશે ેછે �યાર� ત ેઆગની માફક બળે છે. ત ેચા�ર�યને ��ુધ કર� છે, વચૈા�રક 
�વનન ેપિવ� કર� છે અને મન� ંુનવીનીકરણ કર� છે. તે િવ�ાસીઓના �ાણ 
અને આ�માના �ડાણમા ંઉતર� �ય છે. એટલા માટ� એ�મોસન ેમાગ� જતા બ ે

ુિશ�યોનો �નુ��થાન પામેલ ���ત સાથ ેભેટો થયો �યાર� તે �લુાકાત �ગ ે
તેઓએ ક� ંુક� ત ેતેઓમા ંતેઓના �દયોન ેઉ�લાિસત કરનાર �લુાકાત હતી. 
દ�વ� ંુવચન જયાર� પિવ� આ�માના સામ�ય�થી અને ઈ�નુા અિધકારથી 
�ગટ કરવામા ંઆવ ે�યાર� તે આ��મક લીડરોના �દયોન ેપ�રવિત�ત કર� છે. 

ને��ૃવ િવકાસ કરનાર ઘણી સેવા સ�ંથાઓ, સેિમનાર�ઓ અને બાઈબલ 
કોલેજો લીડરશીપ શીખવવા મગજ અને હાથો પર �યાન આપે છે, અથા�ત 
એક સારા આ��મક લીડર થવા માટ� ક�વળ �ાન અને કૌશ�યોનો િવકાસ  
કરવામા ંઆવ ેછે. આ બાબત ���તના ંશર�રમા ંમહ�વની અને સહાયક છે. 
છતાપંણ, કોઈવાર �ના પર બ� ઓ� ં�યાન આપવામા ંઆવ ેછે તે એ ક� ુ
�ત�રક બદલાણ માટ� આ��મક લીડરો પાસેથી �ની અપે�ા રાખવામા ંઆવ ે
છે ત ે�દય� ંુઆ��મક પ�રવત�ન.

િસ�ધાતં ૪ :  પ�રવત�નકાર� ને��ૃવ 
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અગાધ �ાન અને કળા કૌશ�યોથી ભર�રૂ લીડર �યવસાય ક� સેવામા ંઘણો 
આગળ વધ ે ત ે શ� છે, પણ જયાર� અ�ય લોકો કોઈ આ��મક લીડરની 
આસપાસ હોય �યાર� તેઓના �દયોન ે ઉ�લાિસત કરનાર બાબત આ છે: 
લીડરના �દયમા ંથઇ રહલ�  �ત�રક પ�રવત�ન. ખર� ર�તે પ�રવત�ન પામેલ 
�વન કરતા વધાર� બ� ઓછ� બાબતો �વુાતા�ને આકષ�ક બનાવ ેછે. ુ

તાસ�સના શાઉલ પાસે ઈ�ર િવ�ાની ઘણી તાલીમ અને ને��ૃવ કૌશ�યોની 
ભર�રૂ� હતી �ને લીધ ેય�દ� સમાજમા ંએક મહ�વના �ભાવન ેત ે�તી ૂ
શ�ો. છતા ંદમ�કના માગ� જયાર� તેની �લુાકાત ઇ� ુસાથ ેથઇ �યાર� જ તે 
તેના �દયના પ�રવત�નનો અ�ભુવ કર� શ�ો. ક�� ંુઅ�ત પ�રવત�ન તે 
�રૂવાર થ�!ંુ આ સ�ંણૂ� પ�રવત�ન બાદ ઈ�એુ શાઉલ� ંુનામ બદ�� ંુઅને 

ુતેન ે�વનમા ંએક ન� ંુતે� ંઆ��.ંુ �યારબાદ ત ેતેના �ાન, કૌશ�યો અને 
�દયનો એકસાથ ેઉપયોગ કરવા એ ર�તે સ�મ થયો ક� �થી અ�યાર �ધુી 
જગત ેજોયેલ સૌથી મહાન લીડરોમાનો એક લીડર ત ેથયો. 

તમારા �દય �ગ ે� ંુછે? જયાર� તમે દ�વના વચન મનન કરો છો �યાર� અને 
અ�યોના શ��તશાળ� ઉપદ�શન ેસાભંળવા બેસો છો �યાર� � ંુતે તમારામા ં
અ��નની માફક બળે છે? દ�વના ંઆ�મા થક� � ંુતમારા મન� ંુનવીનીકરણ 
અને તમારા �વન� ંુ પ�રવત�ન થાય છે ક� � ંુ જગત તેના �પમા ં તમને 

ુપ�રવિત�ત કર� ત ેમાટ� તમ ેતેન ેમ�ંર� આપો છો? તમાર� સેવાને આગળ 
ધપાવવા � ંુતમે મોટા ભાગ ેક�વળ તમારા �ાન અને કૌશ�યો પર આધાર 
રાખો છો ક� તમારા �દયોન ેપ�રવિત�ત કરનાર ���ત સાથનેા િનકટ સબંધંને 
�ાથિમકતા આપો છો?

ુ�ય��ત�વમાથંી કરણીઓ ઉ�વ ે છે! દ�વ ��ુષો અને �ીઓના ં�દયો તરફ 
જોઇન ેતેઓ �ારા ત ે� ંુ િસ� કરવા ઈ�છે છે તે ન�� કર� છે. ગેરા�ડ હત�સે 
એકવાર કહ�� ,ંુ “ ઈ�નુી પાછળ ચાલવાની સભાનતામા ંઆપણ ે� છોડ�એ 
છ�એ તે સેવા છે” (ફોડ� ૧૯૯૧). � ંુતે કથન તમારા ંમાટ� સા� ંુ છે? ઈ�નેુ 
અ�સુર� ંુ� ંુતમાર� સવ��ચ �ાથિમકતા છે? તેમ� ંુઆમ�ંણ આ� પણ 

ુઅગાઉની માફક ખ�ં છે, “ આવો, માર� પાછળ ચાલો, અને � ંતમારામાથંી એક ુ
નવા �કારના માણસ પકડનાર ઉ�પ� કર�શ.”  તે �કારના ંપ�રવત�ન માટ� � ંુ
તમ ેતૈયાર છો? તમને પાછળ ધક�લનાર કઈ બાબતો છે?
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ુબા� (સ�ં�િત) પ�રવત�નની �ગમતા આપોૃ

જયાર� ઈ�એુ �હર�  ક� � ુ ક� દ�વ� ંુરા�ય ��ૃવી પર આ�� ંુછે, ત ેસમયથી તે 
�વુાતા� �ગટ કરવા તથા રા�યના િસ�ધાતંોનો ઉપદ�શ કરવા લા�યા.  તેમને 
સાભંળનાર લોકો માટ� ત ેએક �પ�ટ બાબત હતી ક� અ�કુવાર તેમના ંસદં�શ 

ૃસ�ં�િતથી િવપર�ત અને િવવાદા�પદ હતા.  � સઘળાએં સાભં�� ંુ અને 
િવ�ાસથી �િતભાવ આ�યો તેઓના �દયોમા ંપ�રવત�ન શ� થઇ ��ુ ંુહોવા 
છતા,ં તેન ે�યા ંસઘંર� રાખવા માટ� નહો�.ંુ ઇ� ુ� પ�રવત�ન લા�યા હતા તે એક 
અમાપ �ોતમાથંી ધસારાબધં �વતા પાણીના ં ઝરાઓની માફક ઉ�ધાર 
પામેલ �દયોમાથંી વહવ� ા માટ� હતા. જયાર� િવ�ાસીઓ તેઓને સ�પેલ 
�વુાતા�ની વહચ� ણી અને �ગટ કરવા� ંુ કાય� કર� �યાર� આ તાજગીસભર 

ૃઝરાઓ આ��મક અને સા�ં�િતક પ�રવત�નો લાવનાર થઇ �ય છે.

ઈ�એુ તેમની મડંળ� માટ�નો હ��  ુરા�યો છે ક� ત ે�વન �દાન કરનાર સ�દુાય 
ૃઅને સ�ં�િતમા ં સાચવણી કરનાર હાજર� થાય, છતા ં અ�કુવાર મડંળ� 

ૃપોતાન ેસ�ં�િતમાથંી પીછેહઠ કરનાર અને � જગતન ેમડંળ�ના �ભાવની 
તાતી જ�ર છે તેનાથી પોતાન ેઅલગ કર� લ ેછે. એ�ડ� �ાઉચ તેમના ��ુતક 

ૃસ�ં�િત િનમા�ણ: આપણા સ�ના�મક તેડાને �નુ: ��થાિપત કરવામા ં�લુાસો 
ૃકર� છે : વિૈ�ક મડંળ� સામા�યત: પાચં ર�તે સ�ં�િત સાથ ે�યવહાર કર� છે. તે 

ૃસ�ં�િતને વખોડ�, ટ�કા કર�, નકલ કર�, નાશ કર� ક� સ�ન કર� છે. (�ાઉચ ૨૦૦૮). 
આ �િતભાવોમાનંા દર�ક સમાજની પ�ર��થિત �જુબ સમયાતંર� જ�ર� હોય છે 
છતા ંતેઓમાનંા �થમ ચાર �િતભાવો ટક� રહન� ાર પ�રવત�ન લાવી શકતા 
નથી. એકમા� �િતભાવ ટક� રહન� ાર બદલાણ લાવવા સ�મ છે અને તે 

ૃસ�ં�િતને સ�ન કરવાનો પાચંમો �િતભાવ છે.

એ�ડ� �ાઉચ માને છે ક� અ�કુવાર ઇ� ુ���તની મડંળ� સમાજને વખોડવા ક� 
ટ�કા કરવાના �િતભાવમાથંી હમંેશા વખોડતા રહવ� ાની ��થિતમા ંચાલી �ય 

ૃછે. તેન ેલીધ ેમડંળ� પોતાન ેસ�ં�િતથી અલગ કર� લ ેછે અને �ન ેમાટ� તેને 
સ�ન કરવામા ંઆવી તે મીઠા ક� �કાશ�પ કાય� કરવાની તકોને ત ેરદ કર� છે. 

ુ ૃજયાર� બી� બા�એ જોઈએ તો ક�ટલીકવાર મડંળ�ઓ સ�ં�િતની નકલ ક� 
ઉતારો એટલી ઝડપથી કર� છે ક� િવ�ાસના સમાજ અને આસપાસની 

ૃસ�ં�િતના લોકો વ�ચ ેકોઈ તફાવત નજર� ચઢતો નથી; માટ� તેઓના �વા 
થઇ જવાને કારણે તેઓ સમાજમા ંદ�વના રા�યની પ�રવત�નકાર� અસરને 
ઓછ� કર� નાખ ેછે. �ાઉચ �મ �ઢ કર� છે તેમ, જો સસંારની સમ�ત મડંળ�ઓ 

ૃઈ�એુ �મ ક� � ુ તેમ એક નવી સ�ં�િત� ંુસ�ન કરવા ન�� કર� તો �યારબાદ 
આપણ ેખરા અથમ� ા ં�ચૂક અને ટક� રહન� ાર સામા�જક પ�રવત�નને જોવા� ંુ

ુશ� કર��.ંુ
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ૃઆગામીપેઢ�ના લીડરોની તી� ઝખંના નવી સ�ં�િતના સ�ક થવાની હોય 
છે. વિૈ�ક સમાજ �નો સામનો કર� ર� ંુછે તેમાનંા સૌથી મોટા ંપડકારોમાનંા 
ક�ટલાકને લઈન ેનવી પહલ� ો કરવા �ારા તેઓ ભાગીદારો થવા ઈ�છે છે. તેઓ 
માને છે ક� દ�શો � સૌથી મોટા ં અ�યાય અને અ��વકાય� પ�ર��થિતઓનો 
સામનો કર� ર�ા છે તેઓને �િતભાવ આપવા ઇ� ુ ���તની મડંળ� પાસે 
�મતા છે, અને ઇ� ુ���તના ં�ેમ અને �વુાતા�ના સામથ � વડ� તેઓને માગ� 
દ�ખાડવા િવ�ાસીઓ જવાબદાર છે. 

�લોબલ એડવા�સ માને છે ક� �વુાતા�નો �સાર કરવા અને આ��મક તથા 
ૃસા�ં�િતક પ�રવત�ન લાવવાના હ�� સુર નવી પેઢ�ના લોકો પર પિવ� 

ૃ ૃઆ�માએ પહલ�  કરવા� ંુ�પાદાન અને �યવસાિયક સાહસ ખેડવાની �પા 
ૃઆપેલ છે. ���તના ં એલચીઓ થવા અને સ�ં�િતના િનમા�તા થવા માટ� 

આગામીપેઢ�ના ં લીડરોને તૈયાર કરવા અને ગિતશીલ કરવા તમાર� 
મડંળ�ની માફક અ�ય મડંળ�ઓ અને સેવા સ�ંથાઓને પણ અમે સહાય કરવા 
ઈ�છ�એ છ�એ. મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�ન ેતૈયાર કરવાની 
આ આગામીપેઢ� પહલ� મા ં� ંુતમે અમાર� સાથ ેજોડાશો?

પિવ� આ�માથી �પાતં�રત થાઓ 

આગામીપેઢ�ના ંલીડરોમા ંઆ��મક પ�રવત�નની �ગુમતા માટ� દ�વ તમારા 
�વા �િત��ઠત આ��મક લીડરોનો ઉપયોગ કરતા હોવા છતા,ં  અનતં 
પ�રવત�નનો સાચો �ોત આપણામા ંવાસો કરનાર દ�વનો પિવ� આ�મા છે. 
પચાસમાનંા �દવસે જયાર� ઈ�એુ પિવ� આ�મા ર�ડ� દ�ધો �યારબાદ તરત જ 
�ત�રક અને બા� પ�રવત�ન લાવવા �ણ ચો�સ �ે�ોમા ં િવ�ાસીઓને 
શ��તમાન કયા�.

દ�વની યોજના (દશ�ન) ને જોવા િવ�ાસીઓને સશ�ત કરાયા.

િવ�ાસની �ખોથી � આપણ ેજોઈએ છ�એ ત ેદશન�  છે. યોએલ �બોધક� 
ભિવ�યના ંએક એવા સમય �ગ ેભિવ�યવચન ક� ંુહ� ંુજયાર� ��ૃધો અને 
�ુવાનો સાથ ેમળ�ન ેપિવ� આ�મા થક� સામથ � �ા�ત કરશ ેક� �થી તેઓએ 

ુ ૂપહલ� ા કદ� ના જોઈ હોય એવી બાબતોન ે�એ, એવી બાબતો �ના િવષે �નો 
કરારના ં �બોધકો જોવાની ઉ�કંઠા રાખતા હતા પણ ક�વળ િવ�ાસ અને 
આશાથી જ જોઈ શ�ા.
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 4 : પ�રવત�નકાર� ને��ૃવ 

�ે�રત િપતર� ત ેજ દ�વી �ભાવ હઠ� ળ �હર�  ક� � ુ ક� પચાસમાનંા �દવસે લોકોએ 
� જો� ંુહ� ંુતે યોએલ �બોધકની �ાચીન ભિવ�યવચનની પ�ર�ણૂ�તા હતી. 
આ�માના દાન થક� ���ત ેતેમના અ�યુાયીઓને આ જગતમા ંદ�વના રા�ય 
માટ� તેમના દશન� ન ેપકડ� લેવા સશ�ત કયા�. આ દશન�  વભૈવી અને તેના ં
પ�રમાણમા ં સવ � સમાિવ�ટ કરનાર હ�.ંુ રા�યની આ �વુાતા� સમયાતંર� 
આખા જગતમા ં�ગટ કરવામા ંઆવશ ેઅને ઇ� ુ���તમા ંિવ�ાસ કરવા અને 
દ�વના ંપ�રવારમા ંસામેલ થવાની તક દર�ક દ�શ, �દ�શ, ભાષા, શહર�  અને 
�ુળના લોકોન ે�ા�ત કરાવશ.ે

દ�વના સ�ય (સદં�શ) ને �ગટ કરવા િવ�ાસીઓને સશ�ત કરાયા. 

પિવ� આ�માન ે ર�ડ�ને મડંળ�ન ે નવા દશન�  આપવાની સાથ ે ઇ� ુ ���ત ે
ખાતર� રાખી ક� જગતન ે આપવા માટ� િવ�ાસીઓ પાસે સદં�શ હોય. 
પચાસમાનંા �દવસે દ�શોન ે�વુાતા�નો સદં�શ આપવામા ંઆ�યો હતો.

ુ“ હવ ેઆકાશ તળેના દર�ક દ�શમાથંી ધાિમ�ક ય�દ�ઓ ય�શાલેમમા ંરહત� ા ૂ
હતા. ત ેઅવાજ સાભંળવામા ંઆ�યો �યાર� ઘણા લોકો ભેગા થયા, અને �દ�ગ 
થઇ ગયા, ક�મ ક� તેઓમાનંા દર�ક� પોતપોતાની ભાષામા ં તેઓને બોલતા 
સાભં�યા. તેઓ સવ � િવ��મત થયા, અને આ�ય� પામીને એકબી�ને કહવ� ા 

ુ ૃલા�યા ક�, �ઓ, � ંુઆ સઘળા બોલનારા ગાલીલના નથી?” �ે�રતોના ��યો 
૨: ૫-૭ 

ૃતેઓ � ંુસાભંળ� ર�ા હતા? �ે�રતોના ��યો ૨:૧૧ મા ંતેઓના ંકથનોને �કૂ 
ટાકં� છે, “ આપણી પોતપોતાની ભાષાઓમા ંદ�વના ંમોટા ંકામો િવષે તેઓને 
બોલતા સાભંળ�એ છ�એ!” જયાર� િપતર ઉભો થયો અને ઇ� ુ���તના મરણ, 
દફન અને �નુ��થાનની �વુાતા� નીડરતાથી �ગટ કર� �યાર� હ�રોની 
સ�ંયામા ંલોકોએ પ�તાવો કરવા અને પાપોની માફ� મેળવવા તથા પિવ� 
આ�મા� ંુદાન �ા�ત કરવાના તેના આમ�ંણન ેમા�ય ક�.� ુ  તેઓ પણ તેઓના ં
ઓળખીતાઓ મ�ય ેદ�વના સ�યન ે�ગટ કરવા સશ�ત કરાયા.

દ�વના જગત (િમશન) ને બદલવા માટ� િવ�ાસીઓને સશ�ત કરાયા.

ઈ�એુ તેમના િશ�યોન ેખાતર� કરાવી હતી ક�, “ પણ પિવ� આ�મા તમારા ં
પર આવશ ે �યાર� તમે સામ�ય� પામશો;  અને ય�શાલેમમા,ં  આખા 
ય�દ�યામા,ં સમ�નમા ં તથા ��ૃવીના છેડા �ધુી તમ ે મારા સા�ી થશો.” ૂ

ૃ�ે�રતોના ��યો ૧:૮

32



આગામીપેઢ� ઉ�થાન

પચાસમાનંા �દવસે દર�ક દ�શના ં �િતિનધીઓએ � સદં�શ સાભં�યો, ઇ� ુ
���તની �વુાતા�, ત ેજ પ�રવત�નકાર� સદં�શન ે આપણ ેપણ પિવ� આ�માના ં
�ભાવમા ં રહ�ને ��ૃવીના છેડા �ધુી લઇ જવા� ંુ છે. દર�ક પેઢ�નો દર�ક 
િવ�ાસી ઇ� ુ���ત �ારા િન��ુ�ત અને દ�વી અિધકાર �ા�ત કર�લ છે ક� �થી તે 
આખા જગતમા ં�ય અને સવ � દ�શનાઓને �વુાતા� �ગટ કર�, િપતા, ��ુ અને 
પિવ� આ�માન ેનામે તેઓને બા�તી�મા આપે, તેઓને � સઘળ� આ�ાઓ 
આપી છે ત ેતેઓને પાળવા� ંુશીખવ.ે તેમણ ે�િત�ા આપી છે ક� તે �ય��તગત 
�પમા ંસદા આપણી સાથ ેરહશ�  ેઅને � પિવ� આ�માન ેતેમણ ેઉદારતાથી 
અને ��ુકળતાથી તેમની મડંળ� પર ર�ડયો તેના કામ પણ હમંેશા રહશ� .ે તેમણ ે
�િત�ા આપી છે ક� આપણા �વનો અને સદં�શ તેમના મ�હમાને અથ � �વનો, 
પ�રવારો, સમાજ અને દ�શોન ેબદલવા સામથ � �ા�ત કરશ.ે 

�ચ�તન 

૧. � ંુતમે પોત ેતમાર� આ��મક લીડરશીપને પ�રવત�નકાર� કહ� શકો? કઈ 
ુર�તે તમા�ં �ત�રક પ�રવત�ન તમારા સમાજમા ંબા� પ�રવત�ન લાવી 

શક�? 

ૃ૨. તમાર� મડંળ� ક� �યવસાય તમાર� આસપાસની સ�ં�િતમા ંહાલમા ંક�વો 
ૃ�યવહાર રાખે છે? ટ�કા કરનાર ક� સ�ં�િતને વખોડનાર થઈન ે � ંુ તમે 

પોતાન ેઅલગ કર� લીધા છે ક� � ંુતમે એ ર�તે �યવહાર રાખો છે �નાથી 
ુતમારા સમાજ અને દ�શમા ંમી�ં અને �કાશ થવાની બાબતન ેટ�કો મળ� રહ �

છે? 

ૃ૩. �વુાતા�ના કારણોસર સ�ં�િત સાથનેા �યવહાર અને િનમા�ણ માટ� તમાર� 
મડંળ� ક� �યવસાયમા ંઆગામીપેઢ�ના લીડરો માટ� તકો� ંુસ�ન કર� શક� 
એવી કઈ �થાિનક સમાજ પ�રવત�નની પહલ� ો તમે કરો છો? કાય�વાહ�ના 
પગલા ંઅને સમયપ�કમા ંતેઓને લખવા થોડો સમય ફાળવો.
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 4 : પ�રવત�નકાર� ને��ૃવ 

�ાથ�ના 

�વગ�ય િપતા, તમારા ��ુ, ઇ� ુ ���તન ેઅમને તમારા રા�યમા ંદાખલ 
ુકરવા મોક�યા તે બદલ તમારો આભાર. તમારો આભાર ક� તમા�ં અનતં 

રા�ય હાલમા ંછે અને આવનાર છે. તમારા રા�યનો અમે �શત: �વુા��ભુવ 
ુકર�એ છ�એ તોપણ તેને તેના �ણૂ�તામા ંઅમે એક �દવસ જોઈ�.ંુ તમા�ં રા�ય 

આવો, �મ આકાશમા ંતેમ ��ૃવી પર તમાર� ઈ�છા �ણૂ� થાઓ. િપતા, તમાર� 
�વુાતા� અને તમારા અનતં વચન થક� અમારા �દયોન ેપ�રવિત�ત કરો. 
પિવ� આ�માએ ઉ�પ� કર�લ �વતં પાણીના ઝરાઓ અમારા �દયોમાથંી 
વહ� નીકળો અને અમારા પ�રવારના, સમાજના અને દ�શોના �વનોન ે�પશ �
કરો. તમારા ��ુની �િતમામા ં�મ સતત તમ ેઅમને પ�રવિત�ત કર� ર�ા છો 

ૃતેમ ���તના એલચીઓ થવા અને સ�ં�િતના ંિનમા�તાઓ થવા અમને સહાય 
કરો. 

આમીન.

       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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“ ઇ� ુપિવ� આ�માથી ભર�રૂ થઈન ે યદ�નથી પાછા ફયા�, ન ે ચાળ�સ દહાડા 
�ધુી આ�માથી અહ�તહ� રાનમા ં દોરવાયા. . .  ઇ� ુ આ�માન ે પરા�મે 
ગાલીલમા ંપાછા આ�યા.” �કૂ ૪:૧,૧૪ 

આ��મક ને��ૃવ ઇ� ુ���તમા ંસ�વારોપણ થ� ંુહ�.ંુ �કૂ ર�ચત �વુાતા�ની 
આ કલમો ���તની લીડરશીપના સારને �પ�ટ અને સ�ં��તમા ં�ગટ કર� છે. 
�ઓ તેમ� ંુનામ લેશ ેઅને આ��મક લીડરશીપ� ંુઆવરણ લેશ ેતેઓ સવ �
માટ� તેઓ ગતં�ય�થાન છે. 

આ શા�ભાગ પર આધાર રાખીને મ� વષ� ૨૦૧૪ મા ં “આ�માથી ભર�રૂ 
ઉ�ધારક” િવષય પર નીચેનો �લોગ લ�યો હતો:

શા�વચન ન�ધ ેછે ક� આપણા ઉ�ધારકને તેમની ��ૃવી પરની સેવા માટ� 
સ�ંણૂ� ર�તે પિવ� આ�મા �ારા ભર�રૂ કર�ને, મોકલવા સશ�ત અને 
અ�ભિષ�ત કરવામા ંઆ�યા હતા. (�કૂ ૪:૧-૧૯). રા�યની �વુાતા� �ગટ 
કરવા અને જગત માટ�ના દ�વના �ેમને �ગટ કરવાની સેવામા ંઆ �ગત 

ુસબંધેં બળતણ ��ંૂ પાડ� ંુહ�.ંુ આપણા ઉ�ધારન ેમાટ� ઈ�એુ “સનાતન 
આ�મા થક� પોતા� ંુદોષ વગર� ંુબ�લદાન દ�વન ેઆ��”ંુ  (�હ� ુ૯:૧૪). 
�ે�રત પાઉલ ે �હર�  ક�,� ુ  “ક�મ ક�  ���તમા ં દ�વ�વની સવ � પ�ર�ણૂ�તા 
�િૂત�માન છે.” (કોલો�સી ૨:૯). આ ભર�રૂ�ના સબંધેં ઈ�નેુ અર�યમા ં

ુતેમના પર��ણનો સામનો કરવા અને િવજયી થવા, વાડ�મા ંતેમના �ઃખ 
સહન કરવામા,ં વધ�તભં પરની તેમની પીડા અને �નુ��થાનમા ંતેમને 
િવજયી થવામા ંસહાય કર�. ઘણી ર�તે ઈ��ુ ંુ�વન સવ��ચ હ� ંુછતા ં
અ�ય ર�તે ત ેઅ�કુરણીય હ�.ંુ તેમની માફક �ેમ, સેવા કરવા અને લોકો 
પાસે જવા તેમણ ેઆપણન ેઆદ�શ આ�યો છે. તેમના સવ��ચ �વનમા ં
આપણા �વનોન ેહોમી દ�વા, આપણા વધ�તભંોન ેઊચક�ને તેમની પાછળ 
ચાલવા અને તેમન ે� કામો કરતા આપણ ેજોયા તેના કરતા મોટા કામો 
કરવા તે આપણન ે આમ�ંણ આપે છે.  છતા,ં  તેમણ ે તેમના ં િશ�યોન ે
ય�શાલેમમા ંરહવ� ા અને � �વગ�માથંી આવીને િવ�ાસીઓને પરા�મથી 
ભર� દ� એવા પિવ� આ�માના દાન માટ� રાહ જોવા સલાહ આપી. (�કૂ ૨૪: 

ૃ૪૯; �ે.�. ૧:૪-૮).

                                                  િસ�ધાતં ૫ : આ��મક ને��ૃવ
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 5 : આ��મક ને��ૃવ 

આપણી મ�ય ે વાસો કરનાર અને આપણન ે સામથ � આપનાર પિવ� 
આ�માની હાજર� િવના સ�ંણૂ� ર�તે એ અસભંવ છે ક� મડંળ� પાસેથી ત ે� 
અપે�ા રાખે છે ત ેતેઓ �ણૂ� કર� અથવા ત ે�વી થવી જોઈએ તેવી ત ેથાય. 
પિવ� આ�માની �ેરણા હઠ� ળ �ે�રત પાઉલ િવ�ાસીઓને શા માટ� 
�ો�સા�હત કર� છે ક� તેઓ આ�માથી ભર�રૂ થાય અને આ�મામા ંચાલ?ે ક�મ ક� 
તે જ �માણ ેઈ�એુ ક�.� ુ  આપણા ઉ�ધારક પર આપણી નજર મડંાયેલી 
રાખવા અને તેમના ં સા�ીઓ થવા આપણ ે તેમની આ�ાઓ� ંુ પાલન 
કર�એ છ�એ �યાર� આ�માથી ભર�રૂ, આ�મા સચંા�લત તેમના �વન� ંુ
અ�કુરણ કરવા આપણન ેફરજ પાડવામા ંઆવી છે ક� �થી આપણ ેક�ણાથી 
ભર�રૂ તેમના હાથ અને પગો આ જગતમા ંથઇ શક�એ તેમજ �ગટ �પમા ં
તેમની મડંળ� થઇ શક�એ – એકબી�ને �ેમ કર�ને, સેવા કર�ને, માફ� 
આપીને અને ઉ�તી કર�ને. આ કામ કઈ ર�તે િસ�ધ કર� શકાય? આપણામા ં

ુિનવાસ કરનાર દ�વના આ�મા �ારા આપણન ે િનયિં�ત કરવાની મ�ંર� 
આપીને જયાર� �ાથન� ા�વૂક�  આપણી ઈ�છાઓન ે અને આ�માના ં દ�વી 
ને��ૃવ હઠ� ળ સમિપ�ત થઈએ છ�એ �યાર� તે શ� થઇ શક� છે. જો ઈ�નુી 
માફક આપણ ેપિવ� આ�માના �ભાવ હઠ� ળ સમિપ�ત થઈએ તો આપણ ે
પણ આપણા આ�માથી ભર�રૂ ઉ�ધારકના પગલ ેચાલીન ેભર�રૂ�પણાનો 
અ�ભુવ કર� શક�એ છ�એ. (વ�ેટ, ૨૦૧૪).

મોટા ભાગના ંઆ��મક લીડરો સહમત થશ ેક� આપણ ેહમંેશા આ��મક હોવાનો 
અ�ભુવ કરતા નથી. હક�કતમા ં ક�ટલીકવાર આપણ ે આ��મકતા િસવાય 
બી� બધાનો અ�ભુવ કર�એ છ�એ ક�મ ક� આપણ ેઆપણા પોતાના િવચારો 

ુઅને ઈરાદાઓને, નબળાઈઓ અને પાપમય �ટ�વોન ેબ� સાર� ર�તે �ણીએ ુ
છ�એ.  જયાર� લોકો આપણી આ��મક ને��ૃવ માટ� �સશંા કર� છે �યાર� 
�સગંોપાત આપણ ેઢ�ગી હોવાનો પણ અ�ભુવ કર�એ છ�એ અને પિવ� 
આ�માના ંઅ�ભષેકને બદલ ેઆપણ ેઆપણી પોતાની મર�થી િનયિં�ત થતા 
આપણન ેજોઈ શક�એ છ�એ. 

� આપણો આદશ � ન�નૂો છે, તે પાઉલ પણ રોમન ૭:૨૪ મા ંલખ ેછે ક� ત ેએક 
કંગાળ માણસ છે �ન ેઆ મરણના શર�રથી ��ુત થવાની જ�ર હતી. આપણ ે
સઘળા ં એકસમાન ��થિતમા ં છ�એ; છતા,ં  દ�વની ��િુત થાઓ ક� �મણ ે
આ�માના િનયમ �ારા દંડા�ામાથંી આપણન ેછોડાવી લીધા છે. તેથી, દ�વના 
લોકોન ેઆપણ ેન�તા, િવ�ાસપા�તા, મનોબળ અને આનદંથી દોરવણી 
કર� શક�એ છ�એ એ �ણીને ક� પિવ� આ�મા આપણી લીડરશીપને ખરા 
અથમ� ા ંઆ��મક બનાવીન ેદોરવણી, ભર�રૂ�, સામથ � અને અ�ભષેક આપી 
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પિવ� આ�માના ં માગ�દશન�  હઠ� ળ વિૈ�ક મડંળ�ન ે આ��મક ને��ૃવ �રૂ� 
પાડવા અને �વુાતા�નો િવ�તાર કરવા આપણી પેઢ� અહ� છે. આગામીપેઢ�ના ં
આ��મક લીડરોને િવ�ાસથી અને દ�વના આ�માથી ચાલવા� ંુિશ�ણ આપીને 
તૈયાર કરવા� ંુકામ પણ આપણન ેઆપવામા ંઆ�� ંુછે.

આ મહ�વ� ંુકામ આપણ ેકઈ ર�તે �ણૂ� કર��?ંુ મહાન આદ�શીય લીડરોની 
આગામીપેઢ�ન ે જોડવા અને પોિષત કરવામા ં ક�ટલીક �ગિત જોવાની 

ુશ�આત કરવામા ંસહાયક નીવડ� એવી પાચં ��િૃ�ઓને � ંભલામણ ક�ં �.ંુ

પિવ� આ�મા અને આગામીપેઢ�ના લીડર સાથે સહભા�ગતા ક�ળવો

“ હવ ે��યોખમા ં� મડંળ� હતી, તેમા ંક�ટલાએક �બોધકો તથા ઉપદ�શકો 
હતા. . .  તેઓ ��નુી ઉપાસના અને ઉપવાસ કરતા હતા,  �યાર� પિવ� 

ુઆ�માએ તેઓને ક� ંુક�, � કામ કરવા સા� મ� બાના�બાસ તથા શાઉલન ે
ુ ુબોલા�યા છે ત ેકામને વા�તે તેઓને માર� સા� �દા પાડો. �યાર� તેઓએ 

ઉપવાસ તથા �ાથન� ા કર�ને તથા તેઓ પર હાથ �કૂ�ને તેઓને િવદાય કયા�.”  
ૃ�ે�રતોના ��યો ૧૩:૧-૩.

��યોખમાનંી મડંળ�ના ંઆગેવાનો સમ�યા હતા ક� આ��મક ને��ૃવ સેવાના 
કામમા ંપિવ� આ�માના ંકામ સાથ ેસહભાગીતાનો સમાવશે કર� છે. મડંળ�ના 
સવ��ચ લીડર પિવ� આ�મા છે અને ત ેસમ� ��ૃવી પર તેમના ઉ�ધારક 

ુહ�� ઓુન ે�ણૂ� કરવા �દશા�ચૂન અને સામથ � ��ંૂ પાડ� છે. વિૈ�ક મડંળ�માનંા 
આ��મક લીડરો પિવ� આ�માના ંમાગ�દશન� ને િવ�ાસ અને આ�ાકાર�તામા ં
�િતભાવ આપવા તેડાયેલા છે. 

શા�નો આ ભાગ �ચૂવ ેછે ક� પિવ� આ�મા તરફથી ભિવ�યની સેવા માટ� 
�ચૂનો �ા�ત કરવાના હ�� સુર વડ�લો ઉપાસના, �ાથન� ા અને ઉપવાસમા ં
લા� ુર�ા. મડંળ�ની સફળ સેવા કરનાર લીડરો મ�ય ેન�તા� ંુઆ વલણ 
અને દ�વ પર સ�ંણૂ� આધાર રાખવાની બાબત આપણ સવ � માટ� ��ૂચત 
કરાયેલ છે. તેમના માગ�દશન� ને �ા�ત કરવા પિવ� આ�માની રાહ જોવા 

ુઉપાસના અને સમપ�ણન ેસા� તમ ેઅને તમાર� મડંળ�ના ંક� �યવસાયના 
ુલીડરો ક�ટલીવાર એકઠા મળો છો? બી� બા�એ, ક�ટલીવાર તમે તમારા 

પોતાના િવચારો અને યોજનાઓ આગળ ધર�ને બનાવટ કરો છો અને 
�યારબાદ તમારા ંઈરાદાઓને આિશષ આપવા પિવ� આ�માન ેિવનતંી કરો 
છો?
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આ કાય�મા ંભાગ લેનાર આગેવાનોમાનંા બ ેબાના�બાસ અને શાઉલ હતા. 
તેઓ જયાર� ઉપાસના અને �ાથન� ામા ંસતત લા� ુર�ા ત ેસમયે પિવ� 
આ�માએ તેઓના �વનો અને તેઓ � મડંળ�ના હતા તે સબંધંી તેમની 

ુયોજનાઓ અને તેડાઓ �ગટ કયા�. ઇ� ુ ���તની મડંળ� સદાકાળને સા� 
��યોખની મડંળ�ના ં વડ�લોની ઋણી છે ક�મ ક� તેઓ પિવ� આ�માના 
માગ�દશન� ને શોધવા માટ� ઘણા ધીરજવાન અને ન� હતા, અને �યારબાદ 
મડંળ�ના ઇિતહાસમા ંસૌથી મહાન િમશનેર�ઓમાનંા બ ેને મોકલવા તેમની 
સાથ ેસહભાગી પણ થયા. 

તમાર� મડંળ� ક� �યવસાયમા ંઆગામીપેઢ�ના ં�વુા લીડરોને માટ� જો દ�વ 
આવી યોજનાઓ કર� તો �?ંુ � ંુતમાર� મ�ય ેકોઈ બાના�બાસ ક� શાઉલ છે � 
નવા કામ કરવા પિવ� આ�મા થક� તેડવામા ં આવી ર�ા હોય?  પિવ� 

ુઆ�માન ે તેમના ઈરાદાઓ �પ�ટ કરવાની મ�ંર� આપે એવી આ��મક 
��િૃ�ઓ કરવા �યા ં�ધુી તમ ેતમાર� ટ�મને ના દોરો �યા ં�ધુી તમે ત ેકઈ 
ર�તે �ણી શકશો?

આગામીપેઢ�ના ંલીડરો માટ� તમાર� પાસે ઘણી યોજનાઓ અને ઈરાદાઓ 
હોય શક� અને તમે તે યોજનાઓને આિશિષત કરવા પિવ� આ�માન ે�ાથન� ા 
પણ કર� ર�ા હોય. �ાથન� ા, ઉપાસના અને ઉપવાસમા ંપિવ� આ�માની 
દોરવણીમા ંક�મ ન�હ તમાર� યોજનાઓ અને િવચારોન ેસમિપ�ત કરવામા ં

ુઆવો? જો તમ ેદ�વની રાહ �ઓ તો ત ેતેમના ઈરાદાઓ �પ�ટ કરશ ેઅને 
ભિવ�યના ં લીડરોને પસદં કરશ ે અને તેમની યોજનાઓ અને હ�� ઓુને 
સહકાર આપવા તમાર� � ંુકર� ંુત ેતમ ે�ણશો.

આ��મક શ��તના આધાર પરથી દોરવણી કરો 

“ શ�એુલ મોટો થયો, ન ે યહોવા તેની સાથ ેહતો, ત ે તે� ંુએક� વચન િન�ફળ 
જવા દ�તો ન�હ. અને દાનથી ત ેબેરશબેા �ધુીના સવ � ઇઝરાયેલીઓએ ��� ંુ
ક�, યહોવાના �બોધક તર�ક� શ�એુલ િનમાયો છે. શીલોહમા ંયહોવાએ ફર�થી 
દશન�  દ��;ંુ ક�મ ક� યહોવાના વચન �ારા યહોવા શીલોહમા ંશ�એુલન ેપોતા� ંુ
દશન�  દ�તો હતો.”   ૧ શ�એુલ ૩:૧૯-૨૧ 

બાળપણથી જ શ�એુલ ઇઝરાયેલ દ�શનો આ��મક લીડર થવા માટ� �� ુ�ારા 
અલગ કરાયેલો હતો. અસરકારક ર�તે માગ�દશન�  અને સવંાદ કરવાની 
શ��તનો �ોત તેના �વનમા ં��નુી હાજર� અને વાણી હતા.
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આ��મક ને��ૃવ માટ� સાવિ� �ક ર�તે એક પાયો નાખવાના કામમા ં �� ુ
શ�એુલની સાથ ે તેના સમ� બાળપણ અને �કશોરાવ�થામા ં ર�ા. તેના ં
�કશોરાવ�થામા ંપણ �� ુશ�એુલના �ખુમાથંી નીકળેલ એક પણ વચનન ે
િન�ફળ ક� �બન અસરકારક થવા દ�તા નહોતા. જયાર� ��નુી વાણી સાભંળ� ંુ

ુઇઝરાયેલ દ�શમા ં �લ�ભ હ� ંુ તે સમયોમા ં ��એુ શ�એુલન ે દશન�  દઈન ે
પોતાન ે�ગટ કય� (૧ શ�એુલ ૩:૧). રા���ય આ��મક લીડરશીપની �િૂમકા 
માટ� દ�વ ે�ેમથી અને ઈરાદા�વૂક�  એક આગામીપેઢ�ના ંલીડર� ંુપોષણ ક�.� ુ  
સમય જતા શ�એુલ ઇઝરાયેલ દ�શનો ��ખુ લીડર થયો. એક પ�રપકવ 

ુલીડર તર�ક� શ�એુલની આ��મક શ��તનો �ોત તેની પદવી, િશ�ણ, ક� �ળ 
પર આધા�રત નહોતો, પરં� ુઈઝરાયેલના દ�વ સાથનેી તેની �વનપય�તની 
�ય��તગત �લુાકાતોમાથંી ઉ�વી હતી, �ની શ�આત દ�વની વાણી ��ય ે
તેના �થમ �િતભાવથી આરંભ થઇ હતી, “ તમારો દાસ સાભંળે છે, બોલો.” ૧ 
શ�એુલ ૩:૧૦. આ કથન તેની આ��મક યા�ામા ંત ેઘણીવાર બો�યો તેમા ં
કોઈ શકંા નથી. શ�એુલ ે એક આ��મક શ��તના આધાર પરથી દોરવણી 
આપી.

“ શ��તનો આધાર” ભાષા�યોગ સૌ �થમ મ � �. રોબટ�  ��લ�ટનની ને��ૃવ 
ઉદય િથયર�માથંી સાભં�યો � ��તાવ �કુ� છે ક� આ��મક લીડરો જ�મ�ત 
હોતા નથી, પરં� ુતેન ેબદલ ેપિવ� આ�માની સાવિ� �ક શ��ત અને ��િૃ� 
હઠ� ળ �વનપય�તના સમયમા ં તેઓ� ંુ ને��ૃવ ઉદય પામે છે.  ��લ�ટન 
શ��તના આધારને આ ર�તે �યા�યાિયત કર� છે :  “ અ�યુાયીઓને �ભાિવત 
કરવા માટ� લીડરને અિધકારની �મતા આપનાર ત ેિવ�સનીયતાનો �ોત, 
તફાવતદશક�  શ��ત ક� સસંાધનો છે. ” ( ��લ�ટન, ૧૯૮૮) . આ��મક 
લીડરશીપમા ંશ��તના બ ેઆધાર �ગ ેત ેવણ�ન કર� છે.

�થમ �કાર હો�ાક�ય શ��ત છે.  આ લીડરની શ��ત,  �ભાવ ક� 
િવ�સનીયતાનો �ોત સેવા સ�ંથામા ંતેઓની પદવી પરથી આવ ેછે. ક�વળ 

ૂહો�ાક�ય શ��તના આધારથી માગ�દશન�  આપનાર લીડર� ંુઉદાહરણ �નો 
કરારમાથંી રા� શાઉલ છે.  સમય જતા તેમની લીડરશીપના લ�ણો 

ુઅદ�ખાઈ, ડર, ધમક�, અ�રુ�ા અને ��શથી ભર�રૂ નજર� પડ� છે. રા� 
શાઉલ ેઅ�વ�થ અને વહમ� ી ને��ૃવ કાય�શલૈી� ંુસ�ન ક� � ુ�ણ ેકૌશ�યોસભર 

ૂ ુ ુ ુ ુલીડરોને �ર કયા� અને ડરતા અને અ�ર��ત અ�યાયીઓ� ંસ�ન થ�.ં 
શાઉલ પાસે ભરોસાની ખોટ હતી, અને ઘણીવાર વફાદાર અ�યુાયીઓ પર 
�બન વફાદાર હોવાનો આરોપ �કુવામા ંઆવતો તે� ંુકારણ મા� એ ક� તેઓ 
તેના ંકાય� ક� ���ટકોણ સાથ ેઅસહમિત દશા�વતા.

39



આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 
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દાઉદ સાથનેી તેની િમ�તાને લીધ ેતેણ ેતેના દ�કરા યોનાથાન પર પણ �બન 
વફાદાર�નો આરોપ ��ુો હતો. હો�ાક�ય શ��તના આધારના ઉપયોગન ે
લીધ ેએક લીડર તર�ક� શાઉલના �વનમા ંમોટ� િન�ફળતા આવી.

બીજો �કાર આ��મક શ��તનો આધાર છે, �મા ં �ય��તનો અિધકાર અને 
�ભાવ સેવા સ�ંથામા ંતેઓની પદવીમાથંી �ા�ત થતો નથી પણ તેઓના 
�વનોમા ં���ટગોચર થતી એક આ��મક શ��ત પર આધા�રત હોય છે. દાઉદ, 
ઘટેા ંચરાવનાર એક છોકરો � પછ� ઇઝરાયેલનો રા� થયો, તેણ ેઆ��મક 
આધાર પરથી દોરવણી કર�. આ બાબત તેના શ�આતના �વન એટલે ક� 

ુ�વુાનીમા ં ���ટગોચર થાય છે, જયાર� તેણ ે ઈઝરાયેલના દ�વની િવ��ધ 
િતર�કાર કરનાર રા�સી કદના ગોલીયાથનો સામનો કર�ને તેન ેહરા�યો. 
ઈઝરાયેલના કોઈપણ માણસ કરતા સૌથી વ� ુ �ચો અને શ��તશાળ� 
યો�ધાનો જયાર� તે નીડરતાથી સામનો કર� છે �યાર� ત ે લલકાર� છે, “ � ંુ
તરવાર, ભાલો ને બરછ� લઈન ેમાર� સામે આવ ેછે; પણ � ંસૈ�યોનો યહોવા, ુ
ઈઝરાયેલના સૈ�યોનો દ�વ, �નો ત� િતર�કાર કય� છે, તેન ેનામે તાર� સામે 
આ� ંુ�.ં” ૧ શ�એુલ ૧૭:૪૫. 

ઈઝરાયેલના રા� તર�ક�ની શ��તશાળ� પદવી દ�વ ેદાઉદન ેઆપી હતી, છતા ં
એક બાબતન ે બાકાત કરતા,  સવ � બાબતોમા ં તે પોતાના �વનપય�ત 
આ��મક શ��તના આધાર પરથી શાસન કરતો ર�ો. ઈઝરાયેલના સૈ�યની 
સાથ ે��ુધ માટ� જવામા ંજયાર� દાઉદ િન�ફળ ગયો �યાર� આગામી સમયમા ં
બાથસેબાની સાથ ે તેના �ય�ભચાર� સબંધંની આસપાસ તેની 
અિવ�સનીયતાનો અને તેણીના ંપિત ઉ�રયાહના કતલનો દાખલો �ગટ કર� 
છે ક� ત ેહાલમા ંહો�ાક�ય શ��તના આધાર પરથી શાસન કર� ર�ો હતો. તેના 
લીડરશીપનો આધાર હવ ેપિવ� આ�માની શ��ત રહ� નહોતી. ઈઝરાયેલના 
રા� તર�ક� તેણ ેપોતાની પદવીનો ઉપયોગ એક �ય�ભચા�રક સબધંને માટ� 

ુબાથસેબાન ેપોતાના મહલ� મા ંતેડાવવામા ંઅને ઊર�યાહના કતલ� ંુકાવત�ં 
ઘડવામા ંકય�. પાછલા સમયોમા ંદાઉદ� માફ� અને આ��મક �નુ:�થાપના 
�ા�ત કર� હોવા છતા,ં  આ િવનાશક િનણ�ય દ�વ ે તેને સ�પણી કર�લ 

ુ ુલીડરશીપનો ��પયોગ હતો એટ� ંુજ ન�હ પણ ત ેિનણ�યન ેલીધ ેતેણ ેઘ� ંુ
વઠે� ંુપણ પડ�.ંુ તેના પ�રણામ�વ�પ અસરો પીડાકારક રહ� અને આ બનાવ 
ઉ�ચ��થિત માટ� ચેતવણી�પ અને તેની લીડરશીપના �ભાવન ે �મશ: 
ઘટાડો કરનાર સા�બત થયો. રા� દાઉદના સમ� �વનમા ં તેનો સૌથી 
મહાન �ભાવ, િવ�સનીયતા અને શ��તનો તફાવત દ�વના પિવ� આ�મા 
સાથનેા તેના �ગત સબંધંને લીધ ેઆ�યો.

40



આગામીપેઢ� ઉ�થાન

દ�વ ે તમન ે તમાર� સેવા સ�ંથામા ં અને સમાજમા ં શ��ત,  �ભાવ અને 
િવ�સનીયતાની પદવીથી સ�માિનત કયા� હોય. બી�ઓ પર �ભાવ પાડવા 
અને તમારા કામ કઢાવવા તમાર� પદવી પર વધાર� પડતો આધાર રાખવો 
સરળ થઇ �ય છે. તમાર� પાસે પદવી હોવા છતા ંઆ��મક શ��ત પર આધાર 

ુરાખીને દોરવણી કરવા � ંતમને �ો�સા�હત ક�ં �.ં આગામીપેઢ�ના લીડરો ુ
સમ� આ �માણેના આ��મક લીડરશીપનો ન�નૂો આપો. શ��તના ંઆ બ ે
આધાર વ�ચેના તફાવતનો �લુાસો તેઓને જણાવો અને શ��તના ખોટા 
આધાર પરથી તમે કદાચ દોરવણી કર� હોય ક� દોરવણી કરવાના પર��ણ 
ઉભા થયા હોય તેમાથંી તમે શીખેલ બોધપાઠન ેતેઓ સમ� �ગટ કરવાની 
ઈ�છા દાખવો. શ��ત અને �ભાવની પદવીઓ માટ� �યાસ કરનાર કા�બલ 
ુ ુ�વાન લીડરોને જયાર� તમે �ઓ �યાર� �ેમથી સ�ય જણાવો. ન�તાથી 

તેઓના ઈરાદાઓને પડકારો અને તેઓના �મરણમા ંલાવો ક� �ા ંતેઓની 
ુસાચી શ��તનો �ોત છે. આગામીપેઢ�ના લીડર ય��બાબેલન ે માટ� દ�વ ે

ઝખાયા�ન ેઆપેલ સદં�શન ેસવ � લીડરોએ યાદ રાખવાની જ�ર છે, “ પરા�મથી 
ન�હ, તેમ બળથી ન�હ, પણ મારા આ�માથી, એ� ંુસૈ�યોનો દ�વ યહોવા કહ � છે.” 
ઝખાયા� ૪:૬.

શ��તશાળ� �ાથ�ના �વનનો એક ન�નૂો આપો

“ �યારબાદ �સૂાએ તેમન ે ક� ંુક�, 'જો તમાર� સમ�તા સાથ ેના આવ ેતો 
અમને અહ�થી લઇ ના �ઓ. ક�મ ક� હવ ેક�મ જણાય ક� � ંતથા તમારા લોક ુ

ૃતમાર� ���ટમા ં�પા પા�યા છ�એ?”  િનગ�મન ૩૩:૧૫-૧૬.

�સૂા એક એવો લીડર હતો �ણ ેએક શ��તશાળ� �ાથન� ા �વનનો ન�નૂો 
ુઆ�યો, િવશષે કર�ને તેના �વાન સહાયક, યહો�આુની સમ�. �સૂા દ�વની 

સાથ ે� િનકટ સબંધં રાખતો હતો ત ેયહો�આુએ પોતાની �ખોથી જો� ંુહ�.ંુ 
જયાર� �સૂાએ િસનાઈ પહાડ પર ��નુી સાથ ેવાત કરવામા ંચાળ�સ �દવસ 
ગા�યા �યાર� યહો�આુ તેની સાથ ે પહાડ પર હતો. (િનગ�. ૨૪:૧૩-૧૮; 
૩૨:૧૫-૧૯). વચનના દ�શ �ગ ે��સુોના અહવ� ાલ બાદ ઇઝરાયેલ દ�શના 
લોકોના બળવાખોર� અને અિવ�ાસના �િતભાવમા ં�સૂા અને હા�ન ��નુી 
સામે �ાથન� ામા ંનમી પડયા �યાર� �સૂાએ પોતાને �� ુસમ� ન� કર�ને લોકો 
માટ� મ�ય�થતા કર� તે યહો�આુએ િનર��ણ ક� � ુહ�.ંુ (ગણના ૧૪:૫-૬).

િન:સદં�હપણ,ે ઈઝરાયેલના દ�વ સાથ ે�સૂાના નીકટના સબંધેં અને વાતચીત ે
યહો�આુના �વન પર ચો�સપણ ેમોટો �ભાવ પાડયો હતો. િનગ�મન� ંુ
��ુતક ન�ધ ેછે,
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 5 : આ��મક ને��ૃવ 

“ અન ે �મ માણસ પોતાના િમ�ની સાથ ેવાત કર�, તેમ યહોવા �સૂાની સાથ ે
મોઢામોઢ વાત કરતા. પછ� તે છાવણીમા ંપાછો આવતો; પણ તેનો સેવક, 

ુ�નૂનો દ�કરો યહો�આુ, � �વાન માણસ હતો, ત ેમડંપમાથંી નીકળતો ન 
હતો.” િનગ�મન ૩૩:૧૧. �સૂાના ગયા પછ� પણ યહો�આુ કયા કારણને લીધ ે
મડંપમા ંરહત� ો હશ?ે ક�ટલાક ઉ�ર આપશ ેક� મડંપની �રુ�ા કરવા તે �યા ં
રહત� ો હતો. ક�ટલાક દ�ખીતા કારણોને લીધ ેઉપરો�ત કારણ શ� નથી. �થમ, 
�લુાકાતનો ત�ં ુહ� સમિપ�ત પિવ��થાન �હર�  થયો નહોતો. િનગ�મન 
૩૩:૭, “ હવ ે�સૂા મડંપ લઈન ેછાવણી બહાર છેટ� ત ેતાણતો હતો; અને તેણ ે
તે� ંુનામ �લુાકાતમડંપ પાડ�.ંુ  દ�ખીતી ર�તે જ �સૂાએ � ત�ં ુઉપલ�ધ 
હતો તેન ેલીધો અને તેન ેએક ખાનગી �થાનની ઓળખ આપી ક� �મા ંતે અને 
�� ુમોઢામોઢ વાતચીત કર� શક�. ત�ં ુક�વળ, યજમાનીના સાધન તર�ક�  એક 

ુસા�ં પા� હતો તેથી જયાર� ત ેઉપયોગમા ંના હોય �યાર� તે� ંુકોઈ આવ�યક 
ુ��ૂય નહો�.ંુ બી�,ં દ�વની હાજર�ને �રુ��ત રાખવાની ક� દ�ખર�ખ રાખવાની 

કોઈ જ�રત ઉભી થતી નથી. ત ેપોતાના મ�હમા� ંુર�ણ કરવા પોત ેસ�મ 
હોવાને લીધ ેકોઈ િવનાશી તે� ંુર�ણ કર� ત ેજ�ર� નથી.

�લુાકાત મડંપમા ંયહો�આુના રહવ� ા� ંુ�યાજબી કારણ કદાચ આ છે ક� તે 
�ણતો હતો ક� આ એ �થાન છે �યા ંદ�વ �સૂાની સાથ ેમોઢામોઢ વાત કર� છે. 
કદાચ યહો�આુ આશા રાખતો હતો ક� એક �દવસે દ�વ તેને પણ �ગત 
વાતચીત માટ� �લુાકાત મડંપમા ંઆવવા આમ�ંણ આપશ ેઅને ત ેદ�વની 
હાજર�મા ંસૌથી િનકટ રહવ� ા ઈ�છતો હતો. �સૂાના દ�ખીતા ઉ�રાિધકાર� 
હોવાને લીધ,ે યહો�આુ સમ�યો હતો ક� દ�વના લોકોની દોરવણી કરવા �સૂા 
�ાથન� ા અને દ�વના માગ�દશન�  પર આધાર રાખતો હતો અને ત ેતેના મે�ટર� ંુ
અ�કુરણ કરવા ઈ�છતો હતો.

દ�વની સાથ ેસમય પસાર કયા� બાદ �સૂાનો શાર��રક દ�ખાવ �કાિશત થતો. 
તેઓ વ�ચેની સમીપતાની ગહનતાને લીધ ેદ�વ �સૂાને સાભંળતા અને તેની 
િવનતંીઓ� ંુસ�માન કરતા. િ�ય લીડર, તમારા િવષે � ંુછે? તમારા �વગ�ય 
િપતાની સાથ ેસમય પસાર કયા� બાદ � ંુતમ ેતમારા આ��મક દ�ખાવમા ં� ંુ
અલગ નજર� પડો છો? � ંુતમાર� �ાથન� ાઓનો ઉ�ર આપવામા ંઆવ ેછે અને 
તમારા �ાથન� ામય �વનન ેલીધ ે� ંુતમે �ો�સા�હત થાઓ છો? તમ ેઅને મ� 

ુતેઓને સા� સતત ન�નૂો આ�યો હોવાને લીધ ેઆગામીપેઢ�ના લીડરો વ� ુ
શ��તશાળ� અને અસરકારક ર�તે �ાથન� ા કઈ ર�તે કર� ંુત ે� ંુતેઓ �ણ ેછે? 

ુ� ંુ�વાન લીડરો ���ત સાથનેા આપણા સબંધંને જોઇન ે���ત સાથ ે�ગત 
સબંધંનો અ�ભુવ કરવા ઉ�કંઠા રાખે છે?
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�યા ંઆપણ ેદરરોજ દ�વને ગહન અને વ� ુ�ગત ર�તે મળવા �વશે કર�એ 
એવા એક નવા “�લુાકાત મડંપ”, �ાથન� ાની ઓરડ�, એક પિવ��થાનને 
ઉભો કરવા આવો આપણ ે સાથ ે મળ�ન ે સમિપ�ત થઈએ. આગામીપેઢ�ના ં
લીડરો �� ંુ અ�કુરણ કરવા ઈ�છે એવો �સુગંત,  શ��તશાળ� અને 
પ�રવત�નકાર� �ાથન� ા �વનનો ન�નૂો આપણ ેઆપીએ. 

ુઆ��મક િશ�તો� ંપાલન કર�ને �ો�સા�હત કર�એ 

“ અન ે સવાર� પોહ ફાટતા ંપહલ� ા ંઘણા ંવહલ� ા ંઊઠ�ન ે ત ે બહાર ગયા, ન ે ઉ�જડ 
ઠ�કાણે જઈન ેતેમણ ે�યા ં�ાથન� ા કર�” માક�  ૧:૩૫.

“ અન ે ચાળ�સ રાતદહાડા ઉપવાસ કયા� પછ� તેમન ે �ખૂ લાગી.” મા�થી ૪:૨.

ઈ�એુ તેમની ��ૃવી પરની સમ� સેવા દરિમયાન આ��મક િશ�ત� ંુપાલન 
ક� � ુ હ�.ંુ વ� ુદ�ખીતી ��િૃ�ઓમાનંી ક�ટલીક છે એકાતંવાસ, �ાથન� ા અને 
ઉપવાસ. અનેકિવધ કારણોને લીધ ેઇ� ુઆ��મક િશ�ત� ંુપાલન કરતા હતા. 
�થમ, ત ેતેમના �વગ�ય િપતાની સાથ ેએકાતંે સમય પસાર કરવાની ઝખંના 

ુરાખતા હતા. બી�,ં આ ��િૃ�ઓનો ઉપયોગ તે સેવાના સકંટો, ધાિમ�ક લીડરો 
ુતરફના િવરોધ અને સતત આ��મક ��ુધ માટ� પોતાને તૈયાર કરતા. �ી�,ં 

સ��ય સેવા ક� િવરોધના સમય પછ� �નુ: બળ પકડવા અને શ��ત સચંા�રત 
કરવા ઇ� ુઆ આ��મક િશ�તનો ઉપયોગ કરતા. 

�ુ�ટ સાથનેા અ�કુ �કુાબલાઓમા ંસફળ થવા માટ� આ��મક �વૂ � તૈયાર�ની 
આવ�યકતા �ગ ે ઈ�એુ તેમના િશ�યોન ે િશ�ણ આ�� ંુ હ�.ંુ એક �સગેં 

ુજયાર� તેમના િશ�યો ��ટ આ�માન ેહાકં� કાઢવામા ંઅસમથ � ર�ા �યાર� તે કામ 
�ણૂ� કરવા તેઓએ ઈ�નેુ આગળ ધયા�, અને તેઓ ક�મ િન�ફળ ર�ા તે �ગ ે
ખાનગીમા ં તેઓએ તેમને �છૂ�.ંુ “ તેમણ ે તેઓને ���તુર આ�યો, આ 
�કારની �ત ક�વળ �ાથન� ા અને ઉપવાસથી જ નીકળે છે” માક�  ૯:૨૯. આ 
����ુરથી �પ�ટ થાય છે ક� ક�ટલાક એવા જડ પકડ�લ અને �ક�લેબધંી કર�લ 
આ��મક મજ�તૂ ગઢો હોય છે �ઓને તોડ� પાડવા માટ� આ��મક િશ�ત� ંુ
પાલન કર� ંુ  આવ�યક થઇ પડ� છે. ઇ�નુો ઉ�ર દશા�વ ે છે ક� આ િશ�તો 
આ��મક િવરોધનો સામનો કરવાની િનયિમત સ��યતાની ��થિતમા ંતેમન ે
લાવ ેછે. 
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 5 : આ��મક  ને��ૃવ 

ઘણા ં�િત��ઠત આ��મક લીડરોને િવ�ામના આ��મક િશ�તન ેઅમલમા ં�કુવા 
�ો�સા�હત કરવાની આવ�યકતા છે. િન��ુત સ�તાહમા ં ઘણીવાર આપણ ે
�ટ� ંુ કર� ંુ જોઈએ તેના કરતા વધાર� કામ કરવા આપણ ે પોતાને ધ�ે 
ચઢાવીએ છ�એ અને જો આપણ ે પોતાની સાથ ે �ામા�ણકતા દ�ખાડ�એ તો 
આપણા ઈરાદાઓ ક�ટલીકવાર ગેરમાગ� લઇ જનારા હોય છે - મડંળ�ના 
કાય��મો ક� �સગંોમા ંજો હાજર� ના આપીએ તો બી�ઓને ના�શુ કરવાનો ડર, 
આપણી સેવાસ�ંથા ��ય ેઆપણા સમપ�ણ �ગ ેબી� � ંુિવચારશ ેતેનો ડર, 
એક ન�નૂો દ�ખાડવા માટ� બી�ઓ કરતા વધાર� અમે સખત કામ કર�એ છ�એ 
ત ેસા�બત કરવા, જો આપણ ેર� રાખી� ંુતો મહ�વની સેવા ક� �યવસાય તેના 
િન��ુત સમયમા ં�ણૂ� થશ ેન�હ તેનો ડર, િવ�ામના િશ�તન ેઅમલ ન કરવાના 
આ��મક લીડરોના ક�ટલાક કારણોમાનંા આ ક�ટલાક છે. આ બહાનાઓની 

ુ ુપાછળ કઈ ભાવનાઓ હોય શક�? � ંુતે અહકંાર હોય શક�? ક� ��ં દોષારોપણ? ક� 
કામ� ંુ�યસન? � ંુત ેદ�વમા ંઅને લોકોમા ંઅિવ�ાસ હોય શક�? તમાર� શાર��રક, 
ભાવના�મક અને આ��મક બેટર�ઓને �રચા� કરવા અને એક િનયિમત 

ુસા�બાથ િવ�ામની િન�િૃ� લેવામા ંજો તમ ેપોતાને અસમથ � થયેલા �ઓ છો 
તો આ સવાલો પર ગભંીરતાથી િવચાર કર� ંુયો�ય છે.

માક�  બચનાન, તેના ��ુતક, “દ�વનો િવ�ામ” મા ંલખ ેછે, “ સા�બાથ માણસન ે
માટ� બનાવલે હતો. ��ૃ�ટ�મમા ં��કત કર�લ હોઈને તે �ગ ેદ�વ ેશ�આતથી જ 
યોજના કર� હતી: એવો �દવસ �ના પર બાક�ના સવ � �દવસો પકડ �મુાવી 
બેસતા. ત ેકરવા તેઓ પર બળજબર� કરવામા ંઆવી. ત ેએવો �દવસ છે �ના 
પર આપણ ેન�હ, પણ દ�વ ેઆપણા પર �કુવા ઈરાદો રા�યો. આપણી સજ�ત 
નબળાઈઓમા ંઅને દ�વ ��કત �દંુરતા અને ઘણી મહન� તથી �તેલ ��ુ�તમા,ં 

ુ��ુષો અને �ીઓ �ન ેદ�વ ેતેમના પોતાના �વ�પમા ંરચીને આપેલ આપણા 
મોભામા ંઅને પોતાના હાથો અને પોતાના લોહ�થી ��ુત કરાયેલા લોકો તર�ક� 
આપણી �રુ�ા કરવા, આપણન ે �બરદાવવા, આપણન ેરાહત આપવા માટ�  
તેની રચના કરવામા ંઆવી હતી.”  (બચનાન ૨૦૦૬)

આ��મક િશ�તના સબંધંમા ં�િત��ઠત લીડરો આગામીપેઢ�ના લીડરો માટ� કયા 
�કારનો ન�નૂો �કૂ� ર�ા છે? આપણા �વનોમા ંએક �વ�થ સ�ંલુન અને 
લયબ�ધતાના ફાયદા અને આશીવા�દોન ે વધાર� સાર� ર�તે સમ�વવા � ંુ
આપણ ેતેઓને સહાય કર� ર�ા છ�એ? આ��મક િશ�તોના અમલીકરણ વડ� 
�વન અને સેવામા ંકઈ ર�તે પાગંર� ંુતે � ંુઆપણ ેતેઓને શીખવીએ છ�એ? 

ુઆ��મક ��ુધન ેસા� આવ�યક સસંાધનો વડ� � ંુઆપણ ેતેઓને �સુ�જ કર�એ 
છ�એ? આ��મક િશ�તો “ શીખવવામા ંઆવ ેતેના કરતા �હણ કરવામા ંઆવ”ે 

ુત ેવધાર� સા�ં છે. તેઓને પ�રપકવ આ��મક લીડરો બનાવવા �ઓ પોષણ 
કરવા �યાસ કર� એવા સકાર�મક દાખલા �ઓ તેઓની સમ� �કુ� તેઓ તરફ 
આગામીપેઢ�ના ંલીડરોએ �યાન આપવાની જ�રત છે.
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આગામીપેઢ� ઉ�થાન

આ��મક આશીવા�દો આપો 

ુદ�વ ે��ુષ અને �ી� ંુસ�ન કયા� બાદ આપેલ િપતા તરફના આશીવા�દ �ગ ે
�થમવાર ઉ�પિ� ૧ અ�યાયમા ં ન�ધ કરવામા ં આવી છે. તેમણ ે તેઓને 
આશીવા�દ આ�યો અને સફળ થવા, ��ૃ�ધ કરવા, ��ૃવીને ભર�રૂ કરવા અને 
તેના પર અિધકાર કરવાનો આદ�શ આ�યો (ઉ�પિ� ૧:૨૮). �યારબાદ મોટા 
જળ �લય ે��ૃવીના ઉપલા ભાગનો િવનાશ કયા� બાદ, દ�વ ે�હૂને અને તેના ં
દ�કરાઓને આશીવા�દ આ�યો અને તેઓના આ�દિપતા, આદમન ે� આદ�શ 
આ�યો હતો તે જ આદ�શ તેઓને પણ આ�યો. ઉ�પિ� ૧૨ મા ંઅ�યાયમા ંદ�વ ે
ઈ�ા�હમને આપેલ આશીવા�દ કદાચ સૌથી ��યાત છે �યા ં દ�વ ે તેના 
વશંજોન ે સદાકાલીક આશીવા�દ આપવા વચન આ�� ંુ હ�.ંુ  આશીવા�દ 

ૂઆપવા� ંુ કામ સમ� �ના કરારમા ં વારંવાર આ�દિપતાઓ,  �બોધકો, 
યા�કો અને રા�ઓના ં�વનોમા ંઉપલી સપાટ�એ નજર� ચઢ� છે. હા�ન અને 
તેના ં દ�કરાઓને યાજક�ય કત��યો �ગ ે �ચૂનો આપતી વળેાએ ��એુ 
�સૂાને જણા�� ંુક� તેઓ ઈઝરાયેલના લોકો પર આ �માણેના ંઆશીવા�દોની 

ુઘોષણા કર�, “ યહોવા તને આશીવા�દ આપો, ન ે તા�ં ર�ણ કરો; યહોવા 
ૃપોતાના �ખુનો �કાશ તારા પર પાડો, ન ેતારા પર �પા કરો; યહોવા પોતા� ંુ

�ખુ તારા પર ઉઠાવો, ન ેતને શાિંત આપો.” ગણના ૬: ૨૪-૨૬. હ�રો વષ� 
પછ�, એ જ �માણેનો આ આશીવા�દ સમ� િવ�મા ં મડંળ�ની સગંતોમા ં

ૃિનયિમતપણ ે પોકારવામા ં આવ ે છે અને ગભંીરતાથી અને �ત�તા�વૂક�  
�દાન અને �ા�ત કરવામા ંઆવ ેછે. 

આશીવા�દન ે એક પેઢ�ના સ�ય તરફથી બી� પેઢ� તરફ, ક� �ેમાળ દ�વ 
ૃતરફથી એક પસદં કર�લ સેવક તરફ એક �બોધક�ય અને શ��તશાળ� ��ય 

તર�ક� િનહાળવામા ં આવ ે છે. આપનાર અને �ા�ત કરનાર બનેં �ારા તે 
ગભંીરતા�વૂક�  લેવામા ં આવતો. આશીવા�દ આપવાનો આશય આપનાર 

ૃતરફથી �પા���ટ દ�ખાડવાનો, �ા�ત કરનારના �વનમા ંભિવ�યના વ�કાર 
ૃમાગ�મા ં �દશા �રૂ� પાડવાનો, ��નુી ભલાઈ અને �પામા ં િવ�ાસ ઉ�પ� 

કરવાનો અને એક પેઢ�માથંી બી� પેઢ�મા ંલીડરશીપનો હો�ો પસાર થવાના 
�ચૂક તર�ક�નો હતો. 

આ િશ�ત નવો કરારના િન�પણોમા ંપણ ચા� ુર�ો. ઈ�એુ પહાડ� ઉપદ�શમા ં
તેમના અ�યુાયીઓને આશીવા�દ આ�યો.  તેમની પાસે આવલેા નાના ં
બાળકોન ેતેમણ ેઆશીવા�દ આ�યો અને તેમના બા��ત�મા અને �પાતંર એમ 
બનેં સમય ેતેમના �વગ�ય િપતા વડ� તેમન ેઆશીવા�દ આપવામા ંઆ�યો. 
�ે�રત પાઉલ ેસેવામા ંતેમના સતંાનોને આશીવા�દ આ�યો અને વ� ુમડંળ�ઓ 
�થાિપત કરવા જતા પહલ� ા દર�ક નગરમા ંતેમણ ેિન��ુત કર�લ આગેવાનોન ે
તેમણ ેઆશીવા�દ આ�યો.
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં 5 : આ��મક ને��ૃવ 

એમા ંકોઈ શકંા નથી ક� ને��ૃવ અને પા�રવા�રક �વનમા ંઆશીવા�દ એક 
ુમહ�વ� ંુપા� ંુહ� પણ રહ � છે. 

આ ��ુતક વાચંનાર �િત��ઠત લીડરોમાનંા ક�ટલાકં� તેઓના ં િપતાઓ અને 
માતાઓ તરફથી કદ� આશીવા�દનો અ�ભુવ કય� નથી.  અ�ય ક�ટલાકં� 
આ��મક િપતા ક� માતા તરફથી કદ� આશીવા�દનો અ�ભુવ કય� નથી. આ 
વા�તિવકતા તેની સાથ ેઅ�કુવાર પીડાની અને અ�ણૂ� ઝખંનાની ભાવનાન ે
ખ�ચી લાવ ેછે. આશીવા�દન ેરોક� રાખવાની બાબત �ાપની માફક પીડાદાયક 
લાગણીઓ આપી શક� છે. આપણાથી આશીવા�દો ક�મ રોક� રાખવામા ંઆ�યા 
ત ેસમજ� ંુઘ� ંુકઠણ છે. છતા,ં સેવામા ંઅને �યવસાયમા,ં આગામીપેઢ�ના 
લીડરો ક�ટલીકવાર એવી લાગણી અ�ભુવ ે છે ક� તેઓથી આશીવા�દ રોક� 
રાખવામા ંઆ�યા છે. તેઓ તેઓના �વનો પર ��થાિપત લીડરો �બોધક�ય 
અને શ��તશાળ� શ�દો બોલ ેએવી ઝખંના રાખે છે. તેઓમા ં��થાિપત લીડરો 
િવ�ાસ કર� અને તેઓનો જયાર� સમય આવ ે �યાર� તેઓ લીડરશીપનો 
કાય�ભાર ઉપાડ� લેશ ેઅને ત ેસાર� ર�તે પાર પાડશ ેએવો ભરોસો રાખવા 
વદેના અ�ભુવ ેછે. 

આગામીપેઢ�થી આશીવા�દન ેરોક� રાખવાના મોટા ભાગના કારણો �યાજબી 
હોતા નથી. તેઓના �ળૂ�યે, મોટ� ભાગ ેઆપણ ેજોઈ શક�� ંુક� આપણ ેક�લૂ 
કરવાની તક�દાર� રાખીએ તે �તગ�ત ઈરાદાઓ �વાથ� હોય છે. લીડરશીપ� ંુ
આવરણ લેવા માટ� આગામીપેઢ�ના ંલીડરો પાસે લાયકાત છે ક� ન�હ ત ેપર 

ુઆધા�રત થઈન ે��થાિપત લીડરો અહકંાર�, અ�રુ��ત, ભયભીત, ��િશત 
ક� વહમ� ી થઇ શક� છે. 

સાથી લીડરો,  તમારા િવષે � ંુ છે?  � ંુ તમારા �ભાવના �ે�મા ં કોઈ 
આગામીપેઢ�નો લીડર છે �ન ે તમાર� પાસેથી આ��મક આશીવા�દ �ા�ત 
કરવાની તાતી ઝખંના છે? આ��મક આશીવા�દ આપતા તમન ેકઈ બાબત 
રોક� રાખે છે? મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�ના તેમના �ખુપ� 
અને હાથ થવા દ�વ તમન ે� ંુકરવા અને કહવ� ા �ેરણા આપી ર�ા છે?

�ચ�તન 

૧. �કૂ ૪:૧,૧૪ ફર�થી વાચંો. ઇ� ુ ���ત � આ�માથી ભર�રૂ, આ�માથી 
ચલાયમાન અને આ�માથી સામ�ય� પામેલ હતા તે �જુબ � ંુતમારો પિવ� 
આ�મા સાથનેો વત�માન સબંધં તેન ે �િત�બ��બત કરનાર છે ક� ન�હ ત ે
પોતાન ે�છૂો.
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૨. આપણ ેચચા� કર�લ શ��તના આધારની �યા�યા અને બ ે�કારના ને��ૃવ 
શ��તના આધાર �ગ ે�ચ�તન કરો. � ંુતમે વત�માનમા ંહો�ાક�ય શ��તના 
આધાર પરથી ક� આ��મક શ��તના આધાર પરથી સચંા�લત થઇ ર�ા છો?

૩. એકાતંવાસ,  �ાથન� ા,  ઉપવાસ અને િવ�ામ �વા આ��મક િશ�તોન ે
વત�માન સમયમા ંતમ ેકઈ ર�તે આચરણમા ં�કુો છો? આ આ��મક િશ�તોન ે
અમલમા ં�કુવા અને ન�નૂો આપવા તમાર� �દનચયા�મા ંસમય કાઢવામા ં
તમન ે સહાય કરનાર કયા કામો જ�ર� છે? તમને આ �ે�મા ં �ગિત 
કરવામા ંસહાય કરવા કયા કામો જ�ર� છે? નીચેના ંસે�શનમા ંતેઓની 
ન�ધ કરો.

�ાથ�ના 

�વગ�ય િપતા, તમારા ��ુ ઇ� ુ ���ત ે આ��મક લીડરશીપનો એક સ�ંણૂ� 
ુન�નૂો આ�યો છે. તેમની લીડરશીપ� ંુઅ�કુરણ � ંકર� શ�ં માટ� મને સહાય ુ

કરો. મારા �વન અને પ�રવારમા ંતેમના �ભાવન ેમાટ� તમારો આભાર. 
શા�વચનમા ં ન�ધવામા ં આવલે સકારા�મક અને નકારા�મક એમ બનેં 
�કારના આ��મક લીડરશીપના દાખલાઓ માટ� તમારો આભાર.  માર� 
પોતાની ને��ૃવની ટ�વોમા ંતેઓનો ઉપયોગ કર�ને મા�હતીસભર થવા મને 
સહાય કરો. હો�ાક�ય શ��તના આધારને બદલ ેઆ��મક શ��તના આધારથી 
દોરવણી કરવા મન ેસહાય કરો. તમારા રા�યમા ંમારાથી � થઇ શક� એવો 
ઉ�મ લીડર થવા આ��મક િશ�તનો અમલ કરવાની વધતી જતી ઈ�છા મને 
આપો. િપતા, આગામીપેઢ�ના લીડરોને આ��મક આશીવા�દ આપવા મારામા ં
િન:�વાથભ� ાવ અને મનોબળ ઉ�પ� કરો અને લીડરશીપ� ંુઆવરણ � તેઓ 
એક �દવસે પહર� શ ેતેન ેમાટ� તેઓને રા��શુીથી તૈયાર કરવા મને સહાય 

ુકરો. મા�ં �ાથન� ામય �વન શ��તશાળ� અને �ભાવશાળ� થવા મને મદદ 
કરો,  અને માર� કાળ� હઠ� ળ તમ ે �કુ�લા આગામીપેઢ�ના ં લીડરો માટ� 
�ાથન� ાનો ન�નૂો આપવાના સમપ�ણમા ંમન ેસહાય કરો.

આમીન.
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િસ�ધાતં 5 :આ��મક ને��ૃવ 

       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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“ બાપના એકાક�જનીત દ�કરાના 
મ�હમા �વો તેમનો મ�હમા મ� દ�ઠો, 

ૃત ે�પા તથા સ�યથી ભર�રૂ હતો.” 
યોહાન ૧:૧૪

ુ ુ�પા��ત માહોલ અને સબંધંો� ંૃ

િનમા�ણ કરો
ૃ“ �પા��ુત માહોલ અને સબંધંો�ું

િનમા�ણ” ભાષા�યોગ મ� સૌથી પહલ� ા બીલ 
�લે, �સુ મેકિનકોલ અને ક�ન મેકએલરાથ 
�ારા લે�ખત ��ુતક એક લીડર� ંુઆરોહણ: 
કઈ ર�તે સાધારણ સબંધંો અસાધારણ 
ચા�ર�ય અને �ભાવમા ંિવકિસત થાય છે, 
માથંી સાભં�યો. �િત��ઠત લીડરો અને 
આગામીપેઢ�ના લીડરોને પણ � ંઆ ��ુતક ુ

ુવાચંવા આ�હ�વૂક�  ભલામણ ક�ં �.ં 

તે લેખકોના મત �જુબ, “મોટા ભાગના 
ૃલોકો �પા��ુત માહોલને જોતાની સાથ ે

�ણી લે છે. તેઓ સાદ� ર�તે પ�રણામો 
તરફ ���ટ કર� છે: લોકો સલામતી અ�ભુવ ે
છે, તેઓ ��ૃ�ધ પામે છે, તેઓ એકબી� પર 
ભરોસો કર� છે, તેઓ િવ�સનીયતાથી �વ ે
છે, તેઓ એકબી� સાથ ેઆનદં કર� છે, 
તેઓ ઘ� ંુહસે છે, તેઓ ઉ�મતા ઉ�પ� કર� 
છે... લોકો શ��ત�ા��તનો અ�ભુવ કર� 
છે...તેઓના �ાણમા ં ઉ��ેરક તર�ક� કામ 
કરનાર હકાર�મક આ�માને તેઓ પારખી લે 
છે, તેઓને આશાની એક લાગણી આપે છે 
ક�, “ આ એ જ �થાન છે �યાનંો � ં�”ં (�લે, ુ
મેકિનકોલ એટ એલ. ૧૯૯૯).

ૃલેખકો આગળ વણ�ન કર� છે ક� �પા��ુત 
ૃમાહોલ,“�પા��ુત સબંધંો સાથ ે

સ�ંકા�રતા� ંુિનમા�ણ કરવા જોડાજોડ કામ 
કર� છે �મા ંભરોસો, સ�ના�મકતા, આશા, 
અને અ�ય સકારા�મક પ�રણામો ઉ�વ ે છે.” 

ુ ૃજયાર� બી� બા�એ, �પાિવહ�ન 
માહોલમા,ં સવ � મહર� બાની અને �ેમ કમા� ંુ
પડ� છે. જયાર� મ��ુયો, �ઓ સવ � અ�રૂા 
છે, અ�ભુવ ે છે ક� સવ��ચ ધોરણને

આગામીપેઢ� ઉ�થાન

“ અ�ય િવ�ાસીઓની 

ુસાથે �ર��ત માહોલમા ં

કામ કરવાથી �ં ખર�ખર ુ

આશીિષત �ં.”

(�ી,  ઉમર ૩૧-૩૫, 

અમે�રકા).

ુિસ�ધાતં ૬: �પા��ત ને��ૃવૃ
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ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

ુિસ�ધાતં 6 : �પા��ત ને��ૃવ ૃ

મ�યા િવના તેઓ મહર� બાની ક� �ેમ કમાઈ શકતા નથી, �યાર� તેઓ આશા 
�મુાવી દ� છે.” (�લે, મેકિનકોલ એટ એલ.૧૯૯૯).  

િશ�યોના �ણ વષ�ના �વન અને સેવા � તેઓએ તેમની સાથ ેમળ�ન ેકર� ત ે
દરિમયાન ઈ�એુ િનમા�ણ કર�લ સ�ંકા�રતા તરફ જયાર� આપણ ે���ટ કર�એ 

ૃછ�એ �યાર� આ �પાનો માહોલ અને સબંધંો ઘણા �ણીતા હોય એવા લાગ ેછે. 
ૃઆ �પા��ુત માહોલ અને સબંધંો� ંુ �વન દપ�ણ આપણ ે નવા કરારના ં

પાનાઓમા ંજોઈ શક�એ છ�એ : બેથનીયામા ંલાઝરસના ઘરમા,ં મ�ંદરના 
�ગણામા ંઅને ગામના સભા�થાનમા,ં કોલસા સળગાવીન ેઆગની પાસે 

ૃબેઠ�લા લોકોમા ંક� ઉપલી મેડ�મા.ં ઈ�એુ �પા��ુત માહોલ અને સબંધંો� ંુ
િનમા�ણ ક� � ુ � ���તના શર�રમા ં  સામા�ક �વન અને કાય�શલૈીનો ન�નૂો 
થયો. િશ�યો �ણતા હતા ક� તેઓ � છે ત ેર�તે તેઓ� ંુ��ૂય કરવામા ંઆવ ેછે, 
�ેમ કરવામા ંઆવ ેછે, િવ�ાસ કરવામા ંઆવ ેછે અને �િત��ઠત કરાયેલા છે. 

ૃિવ�ાસપા� સબંધંો અને �પા��ુત માહોલન ેલીધ ેતેઓ ઈ�નુી આસપાસ 
પોતાની ર�તે �વવા ��ુત હતા.

ય�શાલેમની �થમ મડંળ� એક �વ�થ મડંળ�ની સ�ંકાર�તાનો એક અ�ત 
ૃન�નૂો છે. �ટૂ�ઓ હોવા છતા,ં આ મડંળ�એ �પા, િવ�સનીયતા, ભરોસો, 

સ�ના�મકતા, ઉદારતા, આશા અને �ેમના સ�ંકારનો ન�નૂો આ�યો હતો. 
ૃઇ� ુ ���તની સાથ ે �ે�રતીય લીડરો � �પા��ુત સબંધંો અને માહોલનો 

�ય��તગત આનદં ઉઠાવતા હતા ત ેપર આધા�રત થઈન ેતેઓએ મડંળ�ની 
સ�ંકા�રતા� ંુઘડતર ક�.� ુ

તમાર� વત�માન સ�ંકા�રતા �ગ ે �?ંુ  આગામીપેઢ�ના લીડરો તમાર� 
ુસ�ંથામા ં માહોલ� ંુ વણ�ન કઈ ર�તે કરશ?ે  � ંુ તેઓ તેન ે ડર,  ��શ ક� 

પ�પાતના લ�ણો ધરાવનાર તર�ક� વણ�વશ?ે ક� � ંુતેઓ સમથન�  આપશ ેક� 
ૃત ે�પા��ુત લીડરશીપ સ�ંકા�રતા છે? તમારા સ�ંથાક�ય સ�ંકા�રતા �ગ ે

આગામીપેઢ�ના લીડરો સાથ ે ક�ટલીક ઉપયોગી ચચા� કરવા � ં તમન ેુ
ુ ૂ�ો�સા�હત ક�ં �.ં તેઓની આકારણીમા ંિનખાલસ રહવ� ા તેઓને મ�ંર� આપો. 

જો કોઇપણ �ય��ત મત �ગટ કરતી નથી ક� દર�ક �ય��ત કંઈપણ અ�રશ: ક� 
�બનવફાદાર હોય એ� ંુબોલવા સકંોચ અ�ભુવ ેછે તો કદા�ચત તમાર� પાસે, 

ૃ“�પાિવહ�ન માહોલ” છે. �વ�થ સ�ંથાક�ય માહોલમા ંપણ �ધુારો કરવાની 
ૃતક રહલ� ી હોય છે, અને તમાર� સેવા સ�ંથામા ં�પા��ુત માહોલ અને સબંધંો� ંુ

ૂિનમા�ણ કરવામા ંઆગામી પેઢ�ના લીડરોની સહાયને સામેલ કરવાની મ�ંર� 
ુઆપવા � ંતમન ે�ો�સા�હત ક�ં �.ંુ
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ૃઇ� ુ�પા અને સ�યથી ભર�રૂ હતા. લીડરોએ અ�કુરણ કરવા તેમણ ેએક 
ૃન�નૂો આ�યો છે. જો લીડરો �પા અને સ�યથી ભર�રૂ હોય તો, પિવ� 

ૃઆ�માના ને��ૃવ હઠ� ળ, તેઓ તેઓની સેવા સ�ંથામા ં�પા��ુત માહોલ અને 

સબંધંો� ંુિનમા�ણ કરવામા ંએક મા�યમ થઇ શક� છે. સમાજના સવ � �ે�ોમા,ં 

�યવસાય, િશ�ણ, ધમ�, કલા, િવ�ાન અને ટ�કનોલો�, પ�રવાર, ક� સરકાર� 
ૃત�ંમા ં દ�વ� ંુકાય� �પા અને સ�યના લ�ણોથી ઓછા હોવા જોઈએ ન�હ.

બી� તકો આપો 

શા�વચનમાનંી માર� િ�ય વાતા�ઓમા ં બી� તકોની વાતા�ઓનો પણ 

સમાવશે થાય છે. ઊડાઉ દ�કરો �ને તેના િપતાએ બી� તક આપી તે વાતા� 

કોને પસદં ના આવ?ે આ��મક લીડર થવા યોહાન માક�ને મળેલ બી� તક 

િવષ ેસાભંળ� ંુઆપણ સવન� ે િ�ય લાગ ે છે, પણ તેના મામા બાના�બાસન ે

ધ�યવાદ હો �ણ ેતેના ��ય ેઆશા �મુાવી ન�હ. �ય�ભચાર કરતા પકડાયેલી 

�ીન ે ઈ�એુ બી� તક આપી.  ઝા�ખીન ે ચો�સપણ ે ફર�થી યથા��થત 

કરવાની તક મળ�, અને સવ � કરતા વધાર� મોટ� બી� તક �નૂાને આપવામા ં

આવી, છતા ંઆપણી માફક વારંવાર તેણ ેતેની કદર કર� ન�હ. 

શા�મા ંન�ધેલ બી� તક �ગેની કદા�ચત સૌથી વધાર� �દય�પશ� વાતા� 

ગાલીલના સ��ુ �કનાર� ઇ� ુિપતરને �નુ: �થાિપત કર� છે ત ેછે. િવશષે કર�ને 

ઈ�નુી સાથ ેિવ�ાસઘાત અને ધરપકડની ઘટનાના થોડા કલાકો પહલ� ા તેની 

વફાદાર� �ગ ેઅહકંાર� કથનના �કાશમા ંિપતરનો નકાર �ટલો ગભંીર હતો, 

તેનાથી િવપર�ત આપણ ેએક આ��મક લીડરનો સ�ંણૂ� ન�નૂો જોઈએ છ�એ 

�ણ ે�ેમથી િન�ફળતાનો સામનો કય� અને તેના તેડા અને હ�� નુી સભાનતાન ે
ુ�નુ:�થાિપત કરવામા ંએક �વાન લીડરને ત ેસહાય કર� છે. “ યોહાનના 

દ�કરા, િસમોન, � ંુ� ંુમને �ેમ કર� છે?... � ંુમારા ંહલવાનોન ેપાળ... મારા ં

ઘટેાનંે સાચવ... મારા ંઘટેાનંે પાળ.” યોહાન ૨૧:૧૫-૧૭. ઈ�એુ આગ બાળ�, 
ૃતેમના િશ�યોન ે જમાડ�,ંુ �પા��ુત માહોલ અને સબંધંમા ં તેઓની સાથ ે

સગંતી કર�, �યારબાદ એક સારા લીડરને �નુ:�થાિપત કરવા લીડરશીપ� ંુ

અગ�ય� ંુકામ કરવાની શ�આત કર�. િપતરને માટ� �ટ� ંુ િપડાદાયક હોય 

તેટ� ંુજ તેન ે�ની જ�ર હતી, �ની જવ�લ ેજ આશા રાખી હોય અને ઉ�કંઠાથી 

ત ે આ�રુ હોય –  એક બી� તક!  એક આ��મક લીડર તર�ક� િપતરની 

�નુ:�થાપના માટ� આપણ ેઆભાર� છ�એ. જો આ��મક લીડરોને બી� તકો 

આપવામા ંના આવી હોત તો આપણી મડંળ�નો ઈિતહાસ અને શા�વચન 

ક�વા અલગ હોત તેની ક�પના કરો. 
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

ુિસ�ધાતં 6 : �પા��ત ને��ૃવ ૃ

શા�મા ં તમ ે િનર��ણ કર� શકો એમા ં સૌથી માનનીય લીડરોમાનંા એક, 
�ે�રત પાઉલ પાસે એક લીડર તર�ક� તેની પોતાની િન�ફળતાઓ હતી. એવી 
િન�ફળતાઓમાનંી એક યોહાન માક�  નામના એક આગામીપેઢ�ના લીડરને 
બી� તક આપવાની તેની અસમથત� ા હતી. પાઉલની �માશીલતા અને 
લવચીકતાની ખોટન ેલીધ ેપિવ� આ�માએ � સબંધંની બનાવટ કર� હતી 

ુતેમા ંિતરાડ પડ�. “ � કામ કરવા સા� મ� બાના�બાસ તથા શાઉલન ેબોલા�યા 
ુ ુછે ત ે કામને વા�તે તેઓને માર� સા� �દા પાડો. ”   જો �ે�રત પાઉલ ે

બના�બાસની વાત સાભંળ� હોત અને યોહાન માક�ને એક િનખાલસ બી� તક 
આપી હોત તો જગત ેઆજ �ધુી જોયેલ ટ�મોમા ંસવ�� �ેઠ િમશનેર� ટ�મ� ંુ
તેણ ે જતન ક� � ુ હોત,  અને યોહાન માક�ના આ��મક િવકાસને જોઇન ે

ૃ�સ�તા�વૂક�  આ�ય� પા�યો હોત. �પણતાથી દ�વ ે �ે�રત પાઉલન ે પણ 
બી� તકો આપી હતી. 

તમારા િવષે �,ંુ િ�ય લીડર? આગામીલીડરો જયાર� ચચંળ થાય છે �યાર� 
બી� તકો આપવા પાઉલની માફક � ંુતમ ેખચકાટ રાખો છો? જયાર� લીડરો 
તેમના માગ�માથંી ભટક� �ય છે �યાર� � ંુતમે લવચીકતા અને �માશીલતા 
વગરના થાઓ છો?  બાના�બાસના ન�નૂા� ંુ અ�કુરણ કરવા � ં તમને ુ

ુ�ો�સા�હત ક�ં �.ં િન�ફળતા, મનોબળની ખોટ, નબળાઈઓ અને ડરને લીધ ે
ુ ુસઘંષ� કરનાર લીડરોમા ંહ� �ધુી ઉપયોગમા ંના આવલે કાય�દ�તાને �ઓ. 

ને��ૃવની તમાર� યા�ામા ંતમને ક�ટલી વખત બી� તકો આપવામા ંઆવી 
હતી ત ેયાદ રાખો. ઇ� ુપાસેથી તમાર� સલાહ �ા�ત કરો અને � લીડરો  
પોતાના માગ�થી ભટક� ગયા છે તેઓનો �ેમ�વૂક�  સામનો કરવા, સમથન�  
કરવા અને �નુ:�થાિપત કરવાની ઈ�છા રાખો. 

અહ� એક બાબત �પ�ટ થવી જોઈએ ક� ક�ટલીક વત��કુના ગભંીર પ�રણામો 
હોય છે � એક આ��મક લીડરને એક સેવા સ�ંથામા ં� �િૂમકા તેણ ેપહલ� ા 
િનભાવી હોય તેમા ંફર� કામ કરવાથી રોક� શક� છે. હક�કતમા,ં માહોલની 

ૃ��થિત ક� હયાત સ�ં�િતને કારણે તેઓને માટ� એ જ સેવા સ�ંથામા ંરહ��  ંુકદાચ 
ૃશ� ના પણ હોય. �પા��ુત સ�ંકાર�તામા ંઆ એક િનયમને બદલ ેવકૈ��પક 

ૃબાબત હોવી જોઈએ. અિનવાય�પણ ેઆવનાર કઠણ પ�ર��થિતઓમા ં�પા, 
પારખ અને ડહાપણથી ભર�લ પરામશ � આવ�યક છે.  તમારા ને��ૃવની 
�િૂમકાનો એક ભાગ કદાચ આગામીપેઢ�ના લીડરને �યા ંત ેક� તેણી એક નવી 
તાજગીસભર શ�આત કર� શક� એવા સેવાના એક નવા �થાનના માહોલમા ં
�કુવાની હોય શક�. રમતના ં��ટાતંો �ઓને ગમ ે છે તેઓને માટ�, િન�ફળ 
ગયેલ લીડર� કદાચ “ પીળો કાડ�”  મેળ�યો હોય, પણ બ� ઓછા લોકોન ે�� ુુ
“લાલ કાડ�” આપ ે છે.
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આગામીપેઢ�ના લીડરને સેવામા ં પાછળ �કૂતા પહલ� ા �ચ�તન, ક�લૂાત, 

�નુ:�થાપના, પરામશ � અને મે�ટર�ગ માટ� �યુો�ય સમય લેવાની જ�રત 

હોય છે. તમારો પ�રપકવ �ભાવ સમયાતંર� તેઓને �નુ:જોડાણ કરવા સહાય 

કરશ ેઅને એક લીડર તર�ક� સફળ થવા તેઓને દર�ક તક �રૂ� પાડશ.ે 

અપ�રપકવતા ��યે ધીરજ રાખો  

ુજયાર� િશ�યો તેઓમા ંસૌથી મો�ં કોણ છે તે �ગ ેવાદિવવાદ કરતા હતા �યાર� 

તેઓ તેઓની આ��મક અપ�રપ�વતાને �ગટ કર� ર�ા હતા. વાદિવવાદન ે

માટ� અને તેઓના સાથી િશ�યો કરતા મોટા થવાની તેઓની ઈ�છા માટ� 

તેઓને સખત ઠપકો આપવાને બદલ ેતેઓ સાચા અથમ� ા ંકઈ ર�તે મોટા થઇ 

શક� ત ે�ગ ે િશ�ણ આપવા �ારા ઈ�એુ તેઓના વાતા�લાપન ેનવી �દશા 

આપી. તેમણ ેતેમના ંહાથોમા ંએક નાના બાળકન ેલી� ંુઅને મહાનતા �ગ ે

તેમના િવચારો� ંુિશ�ણ તેઓને આપવા લા�યા. ઈ�નુા મત �જુબ, દ�વના 

ઘરની �યવ�થામા ંમહાનતાનો માગ� નાના થવાની ગભંીર ઈ�છા છે. દ�વના 

રા�યમા ં આ��મક ને��ૃવની હરોળમા ં આગળ થવાનો સૌથી ઝડપી માગ� 

દર�કને તમાર� આગળ �કૂવાનો છે. આ એવા સ�યો હતા � �ગ ેઇ� ુઇ�છતા 

હતા ક� તેઓ તેઓ� ંુમનન કર�. િશ�યો મહાન થવાની ઈ�છા રાખતા હતા તેમા ં
ુક� ંુખો�ં નહો�.ંુ તેઓ પાસે મહાનતા �ગ ેક�વળ ખોટ� િવચારધારા હતી. 

ઈ�નુા ધીરજવતં �ચૂનો માટ� ધ�યવાદ હો, આ��મક લીડરશીપ �ગ ેતેઓ 

મહ�વના પાઠ શી�યા.

ુયોહાન ૧૪ મા ંજયાર� ઈ�એુ તેમના િશ�યોન ેજણા�� ંુક� તે તેઓને સા� જ�યા 

તૈયાર કરવાને �ય છે અને તેઓને તેઓના નવા ઘરમા ંલઇ જવાને માટ� ત ે

ફર� આવશ,ે �યાર� તેના ����ુરમા ં�ફલીપે ક�,ંુ “ ��,ુ અમને બાપ દ�ખાડ, 

એટલે અમાર� બસ છે.”  ઇ� ુતેને કહ � છે ક�, “ �ફલીપ, આટલી �દુત �ધુી � ું

તમાર� સાથ ેર�ો �,ં તોપણ � ંુ� ંુમને ઓળખતો નથી?”  યોહાન ૧૪:૯. 
ૃ�ફલીપના કથન �ગ ેઈ�નુા �િતભાવની ��િત �ચૂવ ેછે ક� �ફલીપ પાસે એક 

પ�રપકવ ���ટકોણ નહોતો. 

આગામીપેઢ�ના લીડરો� ંુપોષણ કરતી વળેાએ ક�ટલીકવાર, તમે ધારણા 
ુકરશો ક� તમા�ં �ાન અને �ઝુ�ઝુ �ડ� જઈ ર� ંુછે, અને તમ ેતેઓને � િશ�ણ 

અને ન�નૂો આપી ર�ા છો તેની તેઓ ખર� ર�તે પકડ ધરાવી ર�ા છે. અને 

�યારબાદ,  એક પલકારામા,ં  તેઓની અપ�રપકવતા સપાટ�એ ઉછળ� 

આવશ,ે અને તમે િવચાર કરશો ક�, “ તમે માર� સાથ ેમઝાક તો નથી કર� ર�ા 

53



આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

ુિસ�ધાતં 6 : �પા��ત ને��ૃવ ૃ

ન!ે આ બાબત આપણ ેહ�ર વખત શી�યા છ�એ! મને લા�� ંુક� તમ ેતેના 

િન�ણાતં થયા છો અને તમે આગળ ધપી ર�ા છો! � ંતમન ે� ક� ં� ંત ે� ંુતમે ુ ુ
સાભંળ� ર�ા છો? મન ેકોઈ નવો તાલીમાથ� આપો, એવો � ખર�ખર �હણ કર� 

શક�!”      

આગામીપેઢ�ના ઉદય પામતા લીડરોને મે�ટર કર� ંુ આપણી ધીરજની 
ુપર��ા કરનાર હોય છે. યાદ રહ � �મ પાઉલ ે�વાન પાળક િતમોથીન ેક� ંુતેમ 

ૂ ૂઅ��ુળ અને �િત�ળ બનેં �સગેં ત�પર રહો. તેઓ પાસે ઘણા તાલતંો છે 
�ઓને બહાર લાવવાની તાતી જ�રત છે,  પણ ક�ટલીકવાર તેઓની 
અપ�રપકવતા સાથનેો �યવહાર તેઓ � �ગિત કર� ર�ા છે તેને �યાનમા ં
લેતા આપણન ે અટકાવી શક� છે. “ઘણી ધીરજ રાખીને અને કાળ��વૂક�  
�ચૂનો આપીને �ધુારો કર, ધમકાવ અને ઉ�જેન આપ.”  ૨ િતમોથી ૪:૨.

અપ�રપકવતાની સાથ ે�સગંોપાત નારાજગી �ગટ કરવી અનતં ફળદાયી 
થઇ શક� છે, માટ� �ો�સા�હત અને ધીરજવાન થાઓ. યાદ રહ � ક� જયાર� 
��થાિપત લીડરો લવચીક ના રહ � અને િનણ�ય લેવામા ં મદં થાય તેના 
સબંધંમા ંઆગામીપેઢ�ના લીડરોએ પણ ધીરજવાન થવાની જ�ર ઉભી થાય 
છે.  ત ેધીરજ અને સહકારની સહયોગી યા�ા છે. 

તમારા �િતસાદમા ંસમયસર અને �ો�સાહક થાઓ 

“ �ે�રતોએ પાછા આવીન ે તેઓએ � � ક� � ુ હ� ંુત ે તેમન ે કહ� સભંળા��.ંુ પછ� 
ત ેતેઓને તેડ�ને બેથસૈદા નામના શહર� મા ંએકાતંમા ંગયા...” �કૂ ૯:૧૦.

ઈ�એુ હાલમા ંજ તેમના બાર િશ�યોન ેતેમનો અિધકાર અને સામથ � આપીને 
ુદ�વના રા�યની �વુાતા� �ગટ કરવા, �બમારોન ે સા� કરવા અને ��ટ 

આ�માઓન ેહાકં� કાઢવાના િમશન માટ� બહાર મોક�યા હતા. તેઓના ંપરત 
આ�યા પછ�, તેઓના અ�ભુવ �ગ ે િવગત ેઅહવ� ાલ લેવામા ંતેણ ેસમય 
બગાડયો ન�હ. તે તરત તેઓને આ��મક એકાતંવાસ માટ� બેથસૈદામા ંલઇ 
ગયા. લોકોના ટોળાએ તેઓને તરત શોધી કાઢયા અને તેઓની આયો�ત 
ર���ટનો �ત જ�દ� થયો, છતા ંઆ બાબત એક આ��મક લીડર� ંુ�ચૂક છે � 
તેમના �િતસાદમા ં �ો�સાહક અને સમયસર થવા કોિશશ કર� છે. તેમણ ે
સ�પેલ કાય� તેઓની સહકાર� લીડરશીપ, િવ�ાસ અને �હ�મતની કસોટ� હતી. 
ત ેકામ કર�ને તેઓ � ંુશી�યા તેનો હવ� ાલ �ણવો જ�ર� હ�.ંુ સારા િશ�કો 
અને મે�ટરો ક�વળ ઉજવણી કરવા ન�હ પણ િશ�ણ પર �નુ:ભાર આપવા 
માટ� બોધપાઠ આપવાની �ણોનો ફાયદો ઉઠાવી લ ેછે.
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મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�� ંુપોષણ કરવા �યાસ કરનાર એક 
�િત��ઠત લીડર તર�ક� તમારા આગામીપેઢ�ના લીડરોની લીડરશીપ, 
િવ�ાસ અને �હ�મતની કસોટ� કરનાર િશખામણ�ા�ય કામો� ંુિનમા�ણ કર� ંુ
તમારો િવશષેાિધકાર અને જવાબદાર� પણ છે. તેઓને િવ��તૃ કરવાની 
જ�રત છે, અને તેઓને આપવામા ંઆવલે િશ�ણન ેતેઓએ દ� િનક માળખામા ં
અમલ કરવાની જ�ર છે � તમ ેતેઓને � શીખ�� ંુછે તેન ે�નુઃ�થાિપત કર� 
શક�. ક�ટલાક ઈરાદા�વૂક� ના કામ હોય છે � લીડરશીપ િવકાસમા ંલા� ુકરાવા 
જ જોઈએ, અને તેઓના મનો અને �દયોમા ંજયાર� તે અ�ભુવ તાજો હોય તે 
સમયમા ંજ તેઓને આગળ લઇ જવા તમાર� શીખી લે� ંુજોઈએ.

આગામીપેઢ�ના લીડરોને તમે સ�પણી કર�લ દર�ક સેવાક�ય કાય�ની ન�ધ 
રાખવા �ો�સા�હત કરો ક� �થી તેઓના દ� િનક અ�ભુવો અને �ચ�તનોનો 
ચો�સ અહવ� ાલ તેઓ આપી શક�. સફળતાઓ અને નવા �ાન માટ� ઉજવણી 
કરવાની કાળ�  રાખો. જયાર� આવ�યક હોય �યાર� �નુઃ �દશા�ચુન આપો, 
પણ વધાર� પડતા ટ�કા�મક થવાથી પોતા� ંુ ર�ણ કરો. યાદ રહ � ક� સવ �
લીડરોએ કરણીઓ વડ� શીખવા� ંુ હોય છે, અને અ�ભુવની ખોટન ે લીધ ે
ક�ટલીકવાર �લૂો થાય છે અને તકો �કૂ� �ય છે. મોટા ભાગના ંક�સોમા ંકોઈ 
�કુસાન થ� ંુનથી. આ બાબત યાદ રાખવા મહ�વની છે ક� શીખ�,ંુ કર�,ંુ 
�ચ�તન કર� ંુઅને સમાયોજન કર� ંુ��ુત શ�ૈ�ણક ���યાનો એક ભાગ છે. 

ુતમાર� વત�માન ને��ૃવ શલૈી �ગ ે િવચારવા � ંતમને �ો�સા�હત ક�ં �.ં ુ
આગામીપેઢ�ના લીડરને જયાર� તમ ેકામની સ�પણી કરો છો �યાર� ઉપયોગી 
સલાહ, �ો�સાહન અને �યુો�ય �િતસાદ �રૂો પાડવા ઉ�ચાલક તક આપવા 
�ગ ેતમે ક�ટલા ��હૂા�મક અને સહ�� કુ છો? તમ ેતેઓને ઝડપથી આગળ 
વધાયા� તે �ગ ેતમને ખેદ રહશ�  ેન�હ.

�ચ�તન 

૧. તમારા વત�માન માહોલમા ં�ટાફ ક�ચર� ંુવણ�ન તમ ેકઈ ર�તે કરશો? � ંુ
ૃતમ ેતેન ે “�પા��ુત માહોલ અને સબંધંો” તર�ક� વણ�વશો ક� પછ� તેને 

ુસૌથી સાર� ર�તે એટલે ક� ��શ, ડર, ધમકાવનાર ક� િવ�ટૂા થયેલ લ�ણો 
ધરાવનાર તર�ક� વણ�ન કરશો?  � ંુ તમારો �ટાફ વત�માન માહોલન ે

ુ ુત�ંર�ત ક� �પોિષત કહશ� ?ે  તમાર� હાજર�મા ં કોઈ સવાલનો જવાબ 
આપવા � ંુતેઓ ડર રાખશ?ે

૨. તમારા �ભાવના �ે�મા ં આગામીપેઢ�નો કયો લીડર છે �ન ે તમારા 
તરફથી બી� તક ક� આ��મક આશીવા�દ આપવાની જ�ર છે? તેઓની 
જ�રતો �રૂ� પાડવામા ંકઈ બાબત તમન ેરોક� રાખે છે?
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૩. આગામીપેઢ�ના લીડરો માટ� બોધપાઠના કામો અને સમયસરના �િતસાદ 
�રૂા પાડવા તમે કઈ ર�તે વ� ુસહ�� કુ થઇ શકો? તેઓની લીડરશીપ, 
િવ�ાસ અને �હ�મતને િવ��તૃ કર� એવા સેવાક�ય �સગંો� ંુ આયોજન 
કરવાની યોજના ઘડવા સમય લો. સમયસર અને �ો�સાહક �િતસાદ �રૂો 
પાડવા ફોલોઅપ િમ�ટ�ગ ક� ર���ટ� ંુઆયોજન કરો.  નીચેના કાય�વાહ�ના 
પગલા ંઅને સમયપ�ક સે�સનમા ંિવગતોની ન�ધ કરો.

�ાથ�ના 

િપતા, મારા �દયની ઈ�છા છે ક� તમારો પિવ� આ�મા માર� સેવા સ�ંથામા ં
ૃએક ને��ૃવ સ�ંકા�રતા� ંુ િનમા�ણ કર� �થી તે “ �પા��ુત માહોલ અને 

સબંધંો”ના લ�ણોથી ભર�રૂ હોય. ��,ુ ક�વળ તમે જ �દયોન ેબદલી શકો 
ૃછો, પણ એકબી�ની સાથ ે�પા��ુત િવ�ાસપા� સબંધંોમા ંઅમારા લોકોન ે

દોર� જવા મારો ઉપયોગ કરો.  કોઈ પણ �કારના ડર ક� ધાકધમક�ની 
ુ ૂબાબતન ેહાકં� કાઢો, ��શ કરવાની કોઈ પણ ઈ�છાન ે�ર કરો અને અમે 

ુઅ�યાર �ધુી અ�ભુવ કર�લ સૌથી ત�ંર�ત સ�ંકાર�તામા ં �થાિપત થવા 
અમને સહાય કરો. િપતા, � ર�તે તમારા ��ુ ઈ�એુ તમે તેઓને સ�પેલ 
લીડરો સાથ ેક� � ુતેમ અપ�રપકવ લીડરોને બી� તક આપવા અને તેઓ ��ય ે
ધીરજવાન થવા મન ેસહાય કરો. � ંઈ�� ં� ંક� અમારો સમાજ આ જગતની ુ
ર�તભાતને બદલ ેતમારા અનતં રા�યના ��ૂયોન ે�િત�બ��બત કરનાર થાય. 

ુઆ �ાથન� ા � ંતમારા ��ુ, ઈ�નુા નામે ક�ં �.ંુ

આમીન.
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       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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િસ�ધાતં ૭: સશ�ત કરનાર ને��ૃવ

“ માર� પાસે એક 

અ�ત પાળક છે � દ�વે 

મને આપેલ દશ�નમા ં

મને સશ�ત કરવા 

પોતાની �ાથિમકતા 

રાખે છે.” (�ી,  �મર 

૨૬-૩૦, અમે�રકા)

સશ�ત કયા�. �ણ વષ�ની �બળ 
�વૂત� ૈયાર� પછ�, તેમણે એક �દવસની 
�ૂર���ટ રાખી હતી ક� તેમને � કામો કરતા 
તેઓએ જોયા હતા તેના કરતા મોટા ંકામ 
તેઓ કર�. હા ચો�સ, “ મોટા ં કામો” � ંુ
�ા��ત�થાન તો ઇ�નુો અિધકાર અને 
પિવ� આ�માની શ��ત જ રહશ� .ે મહાન 
આદ�શ� ંુકામ અને તેમની મડંળ�નો જ�મ 
અને ��ૃ�ધ �ે�રતો અને તેઓના ં પગલે 
�ઓ ચાલનાર થશ ે એવા િશ�યો પર 
છોડવાનો ઈરાદો ઈ�એુ હમંેશા રા�યો 
હતો. �વુાતા� �સાર અને આ��મક ને��ૃવ 
િવકાસ� ંુકાય� હમંેશા સશ��તકરણ કરવા 
�ગે હોય છે. ને��ૃવની �વૂત� ૈયાર�� ંુ
�િતમ લ�ય જયાર� તેઓ દોરવણી કરવા 
તૈયાર હોય �યાર� તેઓને આપણા 
આશીવા�દ અને અડગ સહાય આપીને 
��ુત કરવા� ંુછે. તે �ણ� ંુઆ�ય�જનક 
હોય છે ક� ક�ટલાકં ��થાિપત લીડરો 
આગામીપેઢ�ના િવકાસના કામને 
િવશષેાિધકારને બદલે પર�રૂણ કામ 

ુગણીને એક નકારા�મક ���ટકોણથી �એ 
છે. આશા રાખવામા ંઆવ ેછે ક� આ સા�હ�ય 
તે �કારના અ�ભ�ાયને પડકારશ.ે

મા�થી ર�ચત �વુાતા�મા ં લીડરોની 
સશ��તકરણની વાતા�ને આપણે જોઈ 
શક�એ છ�એ. મા�થી ૧૪:૧૫-૧૬ મા ં
ન��� ંુછે, 

“ � ંતમન ે ખચીત ખચીત ક� ં� ંુ ુ
ુક�, � ં� કામો ક�ં � ંતે જ કામો ુ

મારા પર િવ�ાસ રાખનાર પણ 
કરશ,ે  અને એના કરતા ં પણ 
મોટા ંકામ કરશ;ે ક�મ ક� � ંબાપની ુ
પાસે �� �.ં” યોહાન ૧૪:૧૨.

ઈ�એુ તેમના બાર િશ�યોને

િસ�ધાતં ૭: 
સશ�ત કરનાર ને��ૃવ
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“ અન ે સાજં પડ� �યાર� તેમના 
િશ�યો તેમની પાસે આવીને કહ � છે 
ક�, આ ઠ�કા� ંુ ઉ�જડ છે, ન ે હવ ે
વખત થઇ ગયો છે; માટ� લોકોન ે
િવદાય કરો ક� તેઓ ગામોમા ંજઈન ે

ુપોતાન ે સા� ખાવા� ંુ વચેા� ંુ લ.ે 
પણ ઈ�એુ તેઓને ક� ંુક�, ' તેઓને 
જવાની જ�ર નથી;  તમે તેઓને 
ખાવા� ંુઆપો.' “ 

ટોળાનેં મોકલી દ�વાની િશ�યોની સલાહને 
ઇ�એુ મા�ય કર� હોત તો � ંુ થાત?  તે 
સમ�યાનો ઉક�લ કોઈપણ �કાર� આવી 
ગયો હોત. હ�રો લોકોન ેખાલી પેટ� બહાર 
મોકલી દ�વાયા હોત, અને તેઓની શાર��રક 
જ�રતોને �રૂ� પાડવા માટ� થોડા ઘરો ક� 
�ુકાનો તેઓને માટ� ઉપલ�ધ ર�ા હોત. 
તેઓ થોડા ં �દવસો �ધુી ��ૂયા રહ�ને 
ચા�યા હોત, અને �યારબાદ આખર� તેઓ 
તેઓના નગરો ક� ગામોમા ંપહ��યા હોત. 
બી� ર�તે ધારો ક�,  લોકોના ં ટોળાની 
શાર��રક �ખૂ ચમ�કા�રક ર�તે ઈ�એુ 
હટાવી દઈન ેતેઓને સા�ં પોતાના ઘરોએ 
મોકલી દ�ધા હોત?  દર�ક લોકો સ�ં�ૃત 
થઈન ેગયા હોત, અને િશ�યો પણ પોત ે�શુ 
ર�ા હોત ક� લોકોની જ�રતો �ગ ે ઈ�નેુ 
યાદ કરાવનાર તેઓ હતા. છતા ંઆ� પણ 
િવ�ાસીઓને �ેરણા આપનાર  દ�વની 
��ુકળ જોગવાઇઓના ચમ�કારમા ં
સહભાગી થવાની તકને તેઓ �કૂ� ગયા 
હોત.

તેન ેબદલ,ે દ�વની ��ુકળ જોગવાઈઓમા ં
િવ�ાસ રાખવાનો એક �ગાઢ પાઠ શીખવા 
અને અ�ભુવ કરવા અથ�� ણૂ� તક તેમના 
િશ�યોન ેઈ�એુ આપી.  

આગામીપેઢ� ઉ�થાન

“ અહ� ક�મેરોનમા ંમોટા ં
ભાગના ંલોકો 

“બદલાણ” ને પસદં 
કરતા નથી. તેઓ 

ુપોતાની �નવાણી 
કાય�પ�ધિતઓમા ં
વળગી રહવ� ાની 

પસદંગી કર� છે અને 
તેને લીધે નવો�થાનની 

ુગિત ધીમી અને ��ક�લ 
ુુથઇ �ય છે.” (��ષ, 

�મર ૧૮-૨૫, ક�મેરોન )
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

િસ�ધાતં  ૭:   સશ�ત કરનાર લીડરશીપ

માનવી ���ટકોણથી કહ�એ તો િશ�યો �ણતા હતા ક� બારથી વધાર� લોકોન ે
જમાડવા માટ� તેઓ પાસે �રુતો ખોરાક �રૂો પાડવા તેઓ પાસે કોઈ આશા 
નહોતી. તોપણ અહ�તહ�થી તેઓએ એકઠા કર�લ અ�રૂતા ભોજનથી લોકોન ે
જમાડવા તેમણ ેિશ�યોન ેઆ�ા આપી. જયાર� હ�રો ��ૂયા લોકો બેબાકળા 
થઈન ેતેઓની આસપાસ ફરતા હોય એવા સમયે બ� ઓછો ખોરાક ઇ� ુપાસે ુ
લઇ જતી વળેાએ તેઓને ક�� ંુઅિવચાર� પગ� ંુલા�� ંુહશ ેત ે�ગ ેિવચાર કરો. 
તેનાથી િવપર�ત, ઈ�એુ તેઓ પાસે � ખોરાક હતો તે ��વકાય� અને દર�ક 
ખાલી પેટને ��ૃત કરવા વધાર�મા ં�રૂતો ખોરાક ચમ�કા�રક ર�તે ઉ�પ� કય� 
�યાર� તેઓએ ક�વા આનદંની લાગણીનો અ�ભુવ કય� હશ ેતે �ગ ે િવચાર 
કરો.

િશ�યો વધેલી રોટલીઓ અને બાફ�લી માછલીઓને ટોપલીઓના ંકાઠંા �ધુી 
ભરતા હતા તે દરિમયાન તેઓનો િવ�ાસ ક�વો વ�યો હશ ેઅને �દવસે �મ �યૂ� 
ઉદય પામે તેમ દ�વ� ંુ�ાન તેઓમા ંક�વી ર�તે ગહન થ� ંુહશ ેતે �ગ ેઆપણ ે
ક�પના કર� શક�એ છ�એ. તે �દવસે તેઓ શ�તાવાદ� િવચારકો થયા. જો 
ઇ� ુપાચં રોટલીઓ અને થોડ� માછલીઓને લઈન ે��ૂયા ટોળાનેં જમાડ� 
શ�ા તો પછ� એક સમિપ�ત �વન અને િવ�ાસના િનખાલસ કદમ થક� તે � ંુ
કર� શક�?

આગામીપેઢ�ના લીડરોના િવ�ાસને િવ��તૃ કરવા અને તેઓની 
ધારણાઓને પડકારવા માટ� દ�વ તમારો ઉપયોગ કરવા ઈ�છે છે. તેઓની 
સમ�યાઓનો ઉક�લ તમે લાવો તે તેઓ જોતા રહ � એટ� ંુજ ન�હ પણ તેઓને 
સમ�યાઓનો ઉક�લ લાવવાની કામગીર� પણ આપવી જોઈએ.  દ�વ ે
અગાઉથી જોગવાઈ કર�લ સસંાધનો, ભલ ે તેઓને ન�વા લાગ ે તોપણ,                  
તેઓએ ત ેતરફ ���ટ કરતા શીખવા� ંુછે. દ�વની જોગવાઈ અને આશીવા�દના 

ુચમ�કારમા ંભાગીદારો થવાની તેઓ ઈ�છા રાખે છે. દ�વના રા�યને સા� 
વીરતાભ� � ુ કોઈ કામ કરવા � ંુતમે તેઓને તક આપો છો? સાહસ ઉઠાવવા 
અને દ�વમા ંભરોસો કરવા � ંુતમ ેતેઓને �ો�સા�હત કરો છો? શ�તાવાદ� 
િવચારકો હોય એવા લીડરોની એક પેઢ�ન ેદ�વ ઉભી કરવા ઈ�છે છે અને 
તેઓને �યા ંપહ�ચવામા ંસહાય કરવા� ંુકામ આપ� ંુછે.

આગામીપેઢ�ના ંલીડરો માટ� એક પ�કાર થાઓ        

મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�ન ે સશ�ત કરવાની બાબતમા ં
ુ��થાિપત લીડરો �ાથંી શ�આત કર� છે? � �વાનો� ંુઅમે સવ�� ણ ક� � ુ હ� ંુ

તેઓ �ચૂવ ેછે ક� વિૈ�ક મડંળ�મા ંને��ૃવના અવકાશને �રૂવા માટ� સૌથી મોટ� 
જ�રતોમા ંએક છે ક� માર� પેઢ�ન ેવ� ુસાર� ર�તે સમજવા અને જોડવા માટ� 
�િત��ઠત લીડરોને સહાય કરનાર કોઈ એક પ�કાર હોવો જોઈએ. 
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આવો આપણ ેસ�ંણૂ� ર�તે િનખાલસ થઈએ. આપણામાનંા દર�ક� સામા�યતઃ 
સાભં�� ંુછે અથવા વાતચીતમા ંભાગીદાર થયા છ�એ ક� �યા ંવત�માન પેઢ� 

ુ૧૮ થી ૨૫ વષ�ની �મરના ��ુત �વાનોની નવી પેઢ� �ગ ેનકાર�મક વાતો 
કર� છે. ઉ�ર અમે�રકાના સદંભ�મા,ં વારંવાર બોલવામા ં આવ ે છે ક� નવી 

ુપેઢ�ના �વાનો કામ �ગ ેમજ�તૂ નીિતમ�ા ધરાવતા નથી, ક� સમયસર 
કામને વળગી રહવ� ામા ંતેઓને તકલીફ થાય છે, ક� જવાબદાર��ણૂ� મોટા 
કામોને ક� કાયમી પદવીઓને સભંાળવા તેઓ પર આધાર રાખી શકાય ન�હ. 
“િવ�સનીય” શ�દ ઘણીવાર નવીપેઢ�ન ે સબંોધવા માટ� કરવામા ંઆવ ેછે. 
તેઓને અ�કુવાર અ��થર, �વાથ�, ઢ�લા ક� આળ� ુતર�ક�ના શ�દ�યોગ 

ુકરવામા ં આવ ે છે.  એમા ં કોઈ શકંા નથી ક� અ�કુ �વાનો એ �કારના ં
ભાષા�યોગમા ંબધંબેસતા હોય છે, પણ તેઓ ચો�સપણ ેકોઈ એક વયના 
ૂ ુ ુ�થમા ંજ હોય એ� ંનથી હો�.ં િનખાલસતાથી કહ�એ તો, એક આખી પેઢ�ની 

આ વાજબી આકારણી નથી, અને ત ેતેઓ� ંુઅ�હત કર� છે. 

ુ��ુત �વાનો પાસે ઘણીવાર �વૂપ� ેઢ�થી અલગ મત, �ાથિમકતાઓ, ��ૂયો 
ુઅને મા�યતાઓ હોય છે. સમ� ઇિતહાસમા ં ��ુત �વાનોના અગ�ણત 

પેઢ�ઓ �ગ ેએ બાબત સાચી છે. આપણી પેઢ� જ સવ�� �ેઠ હોવાનો દાવો 
કરવામા ંઆપણ ેતક�દાર� રાખવી જોઈએ. આપણી પાસે આપણી પોતાની 
અનેક સમ�યાઓ છે �મ ક� ભૌિતકતાવાદ, ઉપભો�તાવાદ અને �ય��તવાદ, 
અને ઉ�ર અમે�રકાના સદંભ�મા ં કહ�એ તો કામના ં �યસનો ધરાવનાર 
મનો�િૃ�.

જગતન ેઅલગ ���ટકોણથી જોનાર અને �િતભાવ આપનાર પેઢ�ન ેવખોડ� 
કાઢવાને બદલ ે�િત��ઠત લીડરોએ આગામીપેઢ� ��ય ેમોકળાશથી ભર�લ 
િશ�ણ� ંુમનોવલણ અપનાવ� ંુજોઈએ. આગામીપેઢ�ના લીડરો સાથ ેતમને 
જોડવામા ંસહાય કરવા અહ� ક�ટલીક તરક�બો આપવામા ંઆવી છે. તેઓની 
સાથ ેિવ�ાસપા� વાતા�લાપ કરો. તેઓની મા�યતા અને ��ૂયોની �ણકાર� 

ૃમેળવો. સ�ં�િત, રાજકારણ અને ધમ� �ગ ે અલગ િવચારધારાઓ અને 
અથઘ� ટનો ��ય ે��ુલા રહો. તમે સમજતા ના હોય ક� તેઓની સાથ ેતમે 
સહમત થતા ના હોય તોપણ તેઓની મા�યતાઓ અને મતો �ગેની તેઓની 
વાતોન ેસાભંળો. તમારા ઘરમા ંભોજન કરવા તેઓને આમિં�ત કરો. તમારા 
સાથ ેસા�યતા ધરાવનાર બાબતોન ેશોધી કાઢો. તમાર� વાતા� અને �વનની 
બાબતો તેઓને સભંળાવો. તેઓની સાથ ે��ુત �ય��તઓ તર�ક� અને સમાન 
ધોરણ ે �યવહાર રાખો. એક શ�દમા ં કહ�એ તો, તેઓને તમારા તરફથી 
સ�માન આપો. 
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મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

આગામીપેઢ� જોડાણ 

િસ�ધાતં ૭: સશ�ત કરનાર ને��ૃવ

આગામીપેઢ�ના ં લીડરોને જો 
દ�વ ે મહાન આદ�શની સ�પણી 
કર� હોય અને પિવ� આ�માથી 
તેઓને સશ�ત કયા� હોય તો  
આપણ ે તેમની દોરવણી� ંુ
અ�કુરણ કર� ંુજોઈએ અને દ�વ 

ુતેઓને �વા ��ુષ અને  �ી 
બનાવવા ઈ�છે છે તે �માણ ે

થવામા ંતેઓ ��ૃ�ધ કર� માટ� આપણ ેતેઓને 
માગ�દશન�  અને �ો�સાહન આપ� ંુજોઈએ. 
તેઓને તેઓના પ�મા ં ઉભા રહન� ાર 
લીડરોની જ�રત છે �ઓ તેઓની પેઢ� માટ� 
�ાયોજકો, કોચ અને સમથક� ો તર�ક�ના ંકામ 
કર� શક�. � ંમા� ંુ� ંક� દ�વ ેઆપણન ેઆપેલ ુ
આગામીપેઢ�ન ે આપણ ે કઈ ર�તે કામે 
લગાડ�એ,  �રુ�ા કર�એ,  તૈયાર કર�એ 
અને સશ�ત કર�એ છ�એ તે �ગ ે દ�વ 
આપણી પેઢ�ન ેજવાબદાર લેખવશ.ે

સ�ના�મકતા અને નવીનતાને �ો�સા�હત 
કરો          

આગામીપેઢ�ના લીડરો સાથ ે િવ�ાસપા� 
સબંધંોની ક�ળવણી કરવી ત ેજોમવ�ં ુઅને 
�ખુકારક હોય છે.  લગભગ છે�લા ૨૫ 

ુવષ�થી � ં ��ુત �વાન લીડરોની સાથ ેુ
મે�ટર�ગ સબંધંોમા ં સહ�� કુ જોડાયેલો �,ં 
અને � ંમા� ંુ� ંક� માર� સેવામા ંતે સવ�� �ેઠ ુ
િસ�ધીઓમાનંી એક િસ��ધ છે. મોટા ં�વ�નો 
જોવા અને દ�વન ેમાટ� સાહસના કામ કરવા 

ુ�ઓ નીડર હોય છે એવા �વાન લીડરો 
પાસેથી ઘણી ��િત�,  સ�ના�મકતા અને 
નવીનતા �વા�હત થાય છે.  �ાન અને 
પ�રપકવતામા ં�ની તેઓને ખોટ હોય છે તે 
તેઓ ધગશ અને કાય�મા ં�ણૂ� કર� છે. સાથ ે
મળ�ન ે કામ કરનાર બનેં પેઢ�ઓ આ 
સબંિંધત શ��તઓન ે અસરકારક ને��ૃવ 
ટ�મમા ંએક�પ કર� છે. 
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ુઆ વા�તિવકતાનો સામનો આપણ ે કર�એ. �વાન લીડરોને �મ આપણી 
ુજ�રત છે તેમ �િત��ઠત લીડરોને �વાન લીડરોની જ�રત છે. ઉમર વધતાની 

સાથ ેઆપણ ે�રુ�ા, અ�મુાન, સગવડ અને �િત�ઠા�મક શલૈીઓમા ં િવચાર 
કરવા ટ�વાયેલા ંછ�એ. આપણી કાય�પ�ધિતઓમા ંઅસગંત થવાના ડર કરતા 
વધાર� આપણ ેઘણીવાર િન�ફળતાથી ડર�એ છ�એ. આગામીપેઢ� આપણી 
��થર મનો�િૃ�ઓ અને આરામદાયક �થાનોન ે પડકાર� છે અને દ�વના 
રા�યને માટ� નવીનતા અને તાજગીસભર સ�ના�મકતા વડ� આગળ વધવા 
�ો�સા�હત કર� છે. 

આપણા ને��ૃવના શ�દકોષમા ં એક ભાષાશલૈીને એક િનયિમત ભાગ 
બનાવવા આપણ સવન� ે જ�રત છે: �ચ�તનશ��ત. �ચ�તનશ��તન ેશ�દકોષ 
આ �જુબ �યા�યાિયત કર� છે,  “  િવચારધારાઓના ઘડતર� ંુ કાય� ક� 
િવચારધારાઓને �યાનમા ંલેવા� ંુકાય� અથવા ત ેકરવા માટ�ની �મતા.” ( 
મે�રયમ – વબે�ટર ઇ�ક. ૨૦૧૬). �ચ�તનશ��તના સમાનાથ� શ�દો છે: 
ક�પનાશ��ત,  સશંોધનશ��ત અને અસલપ�.ંુ  આગામીપેઢ�ના લીડરો 
ક�પના, સ�ના�મકતા અને અસલ િવચારોથી ભર�લા હોય છે. દ�વના રા�યને 
માટ� આ ��ંુનો ઉપયોગ તમ ેકઈ ર�તે કરો છો?

નવી િવચારધારાઓને અને સહકારને તમાર� મડંળ� ક� સ�ંથામા ં�ો�સા�હત 
કરવા તમાર� એક �ચ�તનશ��તન ેમાટ� �થાન આપવા� ંુથાય તો ત ેતમાર� 
સેવાને કઈ ર�તે આગળ વધારશ?ે તેને જ�ર પડશ ે થોડા િનયમો અને 
સ�ના�મકતા પર કોઈ પાબધંી ન�હ. એક ક� બ ે �દવસ માટ� ��થાિપત 
માળખાક�ય �યવ�થામાથંી બહાર નીકળ�ને િવચારવા અને બ ે પેઢ�ઓ 
એકબી�ને વ� ુસાર� ર�તે ઓળખવાનો આનદં લઇ શક� એવા �થાને તમાર� 
સ�ંથામા ં ક�ટલાક ��થાિપત લીડરોની સાથ ે �ચ�તનશ��ત િશ�બરમા ં ભાગ 
લેવા આગામીપેઢ�ના લીડરોને તમાર� આમિં�ત કરવા� ંુજો થાય તો � ંુ ? 
તેઓની પોતાની ક�પનાઓ અને ધગશ સાથ ેઘડતર કરવા આગામીપેઢ�ના 
લીડરો માટ� કયા નવા �ો��ટોનો સમાવશે તમે કરશો?  તેઓની  
િવચારધારાઓ �વીણ, પ�રવત�નકાર� અને સફળ �રૂવાર થશ ે�યાર� તમે 
આ�ય�ચ�કત થશો. 

િવ�ાસ અને �વત�ંતાની કાય�શૈલીનો િવકાસ કરો 

“ તેઓન ે�વન મળે, અન ે ત ે ��ુકળ મળે, માટ� � ંઆ�યો �.ં” યોહાન ૧૦:૧૦ ુ

“ માટ� જો દ�કરો તમન ે ��ુત કર�, તો તમ ે ખર�ખર ��ુત થશો.” યોહાન ૮:૩૬ 

�ઓ તેમની પાસે આવશ ેતેઓને ભર�રૂ �વન અને ��ુ�ત આપવા ઈ�એુ 
આપેલ વચન ક�વળ બદલાણના સમયને લા� ુપડ� ંુનથી. તે વચન સમ� 
આ��મક યા�ા માટ� છે. તેમના પોતાના ��ૂયવાન લોહ� વડ� આપણા માટ� 
ખર�દ� કર�લ ��ુ�ત અને ભર�રૂ�ને સવ � પેઢ�ના સવ � લોકો �હણ કર� એવી 
ઈ�છા આપણા તારનાર રાખે છે.
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ુ��ુ�ત, િવ�ાસ અને ભર�રૂ�ને બદલ ેવધાર� ભાર ��શ અને િનયમ પાલન 
�ગ ેહોય એવી કાય�શલૈી િવ�ાસીઓ ���તી સ�ંથાઓમા ંિનમા�ણ કર� છે �યાર� 
તેઓ તેમન ે�કુસાન કર� છે. જયાર� આગામીપેઢ�ના લીડરો તેઓના આ��મક 
ૃ ુ�પાદાનો, ધગશ, સ�ના�મકતા અને �દરતી કૌશ�યોના સદંભ�મા ંપોતાને 

ુ��ુ�ત િવહોણા અ�ભુવ ે�યાર� સેવા સ�ંથામા ં કંઇક ખો�ં થઇ ર� ંુછે. જયાર� 
તેઓ તેઓના ને��ૃવ પર તગં કરનાર તરાપનો, તેઓની તરક�બો માટ�ની 
અવગણના ક� ��થાિપત લીડરો સાથ ે�િત�પધા��મક સબંધંનો અ�ભુવ કર� 
તો આ બાબતો એક અ�વ�થ ને��ૃવ શલૈીના �ચૂક છે. 

ુિવ�ાસ અને ��ુ�તના ��ુષો અને �ીઓ થવા આગામી પેઢ�ન ે�ો�સા�હત 
કરવાની ઈ�ર દ� જવાબદાર� �િત��ઠત  લીડરો પાસે છે. � ંઘણીવાર ��ુત ુ
�ુવાન લીડરોને જણા� ંુ � ં ક� દ�વ ે તેઓને “ �વ�નો જોવાની ��ુ�ત અને 
સશંોધન કરવાની �હ�મત આપી છે.” દ�વ ઈ�છા રાખે છે ક� તેમના લીડરો 
શ��તશાળ� અને નીડર થાય, અને તેઓ �વ�નો જોવાની ��ુ�તનો અને 
�વુાતા� માટ� સાહસ ખેડવાનો અ�ભુવ કર�. 

દ�વના રા�યને માટ� � ંુતમ ેએક �ો�સાહક અને જોખમ ઉઠાવનાર સાથી છો? 
તમાર� આ��મક યા�ાના આ તબ�ામા ં� ંુતમારો િવ�ાસનો મીટર કાટંો 
ભર�રૂ છે ક� ખાલી થવાને આર� છે? � ંુતમ ેપોત ેતમારા ને��ૃવને નીડર ને��ૃવ 
તર�ક� આલેખશો? એક પેઢ�� ંુઉ�થાન થઇ ર� ંુછે �ન ેિવ�ાસ અને ��ુ�તના 

ુલોકો થવા �ો�સાહન આપવાની જ�રત છે. તમા�ં કામ આગામી પેઢ�મા ંઆ 
મનોવલણ� ંુજતન કરવા� ંુઅને દ�વન ેમાટ� િવ�ાસ, �હ�મત,સાહસ ખેડવાની 
ઈ�છાનો ન�નૂો આપવા� ંુઅને તમારા �દયની ઈ�રદ� ��ુ�તન ે�ા�ત 
કરવા� ંુછે.

��હૂા�મક કાય�ની સ�પણી કરો 

� ર�તે વિૈ�ક માગં આકારણી િવભાગમા ંન�ધવામા ંઆ�� ંુછે તેમ, �લોબલ 
એડવા�સે આગામીપેઢ�ના લીડરોને �છૂ�,ંુ  “ કઈ તક તમારા માટ� સૌથી 
વધાર� ��િત�થી ભર�રૂ કરનાર� હોય છે?” અમે જો� ંુક� “ ક�કંુ ન� ંુઅને અજોડ 
િનમા�ણ કર�”ંુ ની પસદંગી ૩૬%  લોકોએ કર�, ૨૯% લોકોએ � �ટૂ�� ંુછે તેને 
લઈન ેતેન ેસમારવાની પસદંગી કર�, ૧૯%  લોકોએ � અગાઉથી જ સાર� 
ર�તે કાય�રત છે તેને વ� ુસાર� ર�તે કરવાની પસદંગી કર� અને ૧૬% લોકોએ 
� અગાઉથી સાર� ર�તે કારગત છે તેને િવ�ાસયો�યતાથી સભંાળ� રાખવાની 
પસદંગી કર�.
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અમે આ પણ �છૂ�,ંુ “ એક સેવા 
સ�ંથામા ં કઈ �િૂમકા ક� સબંધં 
તમને ભાગીદાર થવા �ો�સા�હત 

ૃકરશ?ે” અમે જો� ંુક�,   “ સ�ં�િતને 
બદલવા ક� તે� ંુ સ�ન કરવામા ં
માર� સાથ ે ભાગીદાર થવાની 
ઈ�છા રાખનાર એક સ�ંથા”  ની 
પસદંગી ૫૭%  લોકોએ કર� અને   
“સામેલ કરવા માટ� ઘણી યોજનાઓ 
ધરાવનાર સ�ંથા” ની પસદંગી ૪૩% 
લોકોએ કર�. 

ૃઆગામીપેઢ�ના લીડરો સ�ં�િત પર 
પ�રવત�નકાર� �ભાવ પાડનાર સહયોગી 
ટ�મના એક ભાગ થવા માગેં છે.  તેઓ 
�િત�ઠત લીડરો અને સેવા સ�ંથાઓ સાથ ે
�હ�સેદાર અને સહભાગીઓ થવા ઈ�છે છે. 
તેઓમાનંા ઘણા નવી પહલ� ની શ�આત 
કરવાની ક� નવી પહલ� ને એક સ�ંણૂ�પણે 
નવા �તરમા ંલઇ જવાની ઈ�છા રાખે છે. 
ક�ટલીકવાર તેઓના ને��ૃવ અને 
સ�ના�મકતાની સૌથી મોટ� અડચણો 
તેઓની પોતાની મયા�દાઓ હોતી નથી, 
પણ તેન ેબદલ ેતેઓ પર િનમ�કુ કરવામા ં
આવલે લીડરો હોય છે �ઓ સેવા સ�ંથામા ં
ભાગીદાર થવા અને દોરવણી કરવા 
��હૂા�મક તકો તેઓને આપતા નથી. 

આગામીપેઢ�ના લીડરોને સશ�ત કરવાનો 
એક ભાગ તેઓના અ�ભ�ાય અને 
ને��ૃવની �મતામા ંભરોસો �ગટ કરવાનો 
પણ સમાવશે કર� છે. જયાર� તેડવામા ંઆવ ે
�યાર� ને��ૃવના ક�ટલાકં ઓછા આકષ�ક 
કામો કરવા તેઓ ન�તા ધરાવતા હોય તે 
મહ�વ� ંુ છે, પરં� ુ એ જ સમાનતાએ આ 
પણ મહ�વ� ંુ છે ક� તેઓને એવા કામોની 
પણ સ�પણી કરવામા ંઆવ ે�ની �હ�સેદાર� 
�ચી હોય અને તેઓ પાસેથી બ� મોટ� ુ
અપે�ા રાખવામા ં આવતી હોય. તેઓને 
દ�વના કદની સમ�યાઓ અને કામો 
સમયાતંર� આપવાની જ�રત છે. 

આગામીપેઢ� ઉ�થાન

“ જગત દર સેક�ડ� 

બદલાય છે, અને તેની 

ુસાથે અ��લન સાધતા ૂ

નવી પેઢ�ને આવડ� છે.” 

ુુ(��ષ, �મર ૧૮-૨૫, 

િવએતનામ)
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વષ� પહલ� ા,  જયાર� � ં અ��નશામક િવભાગમા ં હતો,  �યાર� માળખાગત ુ
આગનો સામનો કઈ ર�તે કર� ંુ ત ે �ગ ે શીખવા  ઘણા સ�તાહો �ધુી મ� 
કલાસ�મમા ંકાઢયા. મ� અ�યાસન ે�ણૂ� કય� અને મન ેલા�� ંુક� મન ે�રુ��ત 

ુરાખવામા ંમા�ં �ાન �રૂ� ંુછે અને આગ શમાવવા મને સફળતા આપવામા ંતે 
સહાયક �રૂવાર થશ.ે તો છતા,ં � ં બ� જલદ�થી �નો સામનો કર�શ તે ુ ુ
વા�તિવક �વનના પડકારોને જગતની સવ � િથયર�ઓ મન ે �રૂતી ર�તે 
તૈયાર કર� શકશ ેન�હ. મારા �િશ�કોન ેિવશાળ આગન ેશમાવતા જોવાથી 

ુમન ેશીખવાની એક તક મળ� જશ,ે પણ મા�ં કામ કરવા માટ� � આવ�યક 
તાલીમની માગંણી છે ત ેતે આપશ ેન�હ. અ��નશામકય�ં વડ� ક�વળ નાની 
મા�ાની આગ હોલવવા� ંુ કામ સ�પીને જો મન ે અ��નશામક ��િૃ�ની 

ુ�ે�ટ�સ કરવાની મ�ંર� આપવામા ં આવી હોત તો,  અ��ન�વાળા અને 
�મૂાડાથી ભર�રૂ ઈમારતમા ં�વશે કરવા માટ� � ંઅ�રૂતી ર�તે તૈયાર થઇ ુ
શ�ો હોત.  જયાર� અમે �ચૂના�મક તબ�ામા ં હતા તે સમયમા ં જ 
માળખાગત આગ અને ઓઈલના ંઢોળાવાન ેલીધ ેલાગેલ આગન ેશમાવવા, 
એક િનયિં�ત માહોલમા,ં અમારા િવભાગના �લાસન ેઅનેક તકો આપવામા ં
આવતી હતી. હવ ેઅમે �રૂતી ર�તે તૈયાર હતા એ �ણીને અમારા લાયક 
અ��નશામક �ટ�શનોમા ં િન��ુ�ત માટ� આ તૈયાર�એ અમને મનોબળ અને 
અસલ અ�ભુવ આ�યા.  ત ે સમયના અ�ભુવી અ��નશામકોને પણ તે 
મનોબળ આપતો ક� અગ�યની પ�ર��થિતઓમા ંહવ ેતેઓ અમારા પર ભરોસો 
રાખી શકતા હતા. અમાર� આવડતોની ઝીણવટ�વૂક�  તપાસ કરવામા ંઆવી 
હતી અને અમારા અ�યાસન ેસા�બત કરવામા ંઆ�યો હતો. 

એ જ ર�તે, જો ��થાિપત લીડરો ને��ૃવ માટ� ક�વળ િશ�ણ અને ન�નૂો આપે 
તો તેઓ ભિવ�યના વા�તિવક �વનની પ�ર��થિતઓ માટ� આગામીપેઢ�ના 
લીડરોને �રૂતી ર�તે તૈયાર કર� ર�ા નથી. તાલીમ તબ�ામા ં હોય તે 

ુસમયમા ંજ ��ુત �વાનોને ��હૂા�મક પહલ� ો કરવાની તકો તેઓને આપવી 
જોઈએ. આ તૈયાર� આગામીપેઢ�ના લીડરોને તેઓના ને��ૃવની કાબેલીયાત 
�ગ ેવધાર� મનોબળ રાખવામા ંસહાયક થશ ેઅને બી�ઓને ખાતર� કરાવશ ે
ક� ભિવ�યના સેવાક�ય પડકારોને ઝીલવા માટ� તેઓ �રૂતી ર�તે તૈયાર છે.

ુ ુિન���ત આપીને ��ત કરવા 

“ અન ે ઈ�એુ �યા ંઆવીન ે તેઓન ે ક� ંુક�, આકાશમા ંતથા ��ૃવી પર સવ �
અિધકાર મન ેઅપાયો છે. એ માટ� તમ ેજઈને સવ � દ�શનાઓને િશ�ય કરો; બાપ 
તથા દ�કરા તથા પિવ� આ�માન ેનામે તેઓને બા��ત�મા આપતા �ઓ; મ� 

ુતમન ે� � આ�ા કર� તે સવ � પાળવા� ંુતેઓને શીખવતા �ઓ; અને �ઓ, 
જગતના �ત �ધુી � ંસવક� ાળ તમાર� સાથ ે�.ં” મા�થી ૨૮:૧૮-૨૦.ુ

આગામીપેઢ� જોડાણ 
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“તેઓ ��નુી ઉપાસના અન ે ઉપવાસ કરતા હતા, �યાર� પિવ� આ�માએ 
ુતેઓને ક� ંુક�, � કામ કરવા સા� મ� બાના�બાસ તથા શાઉલન ેબોલા�યા છે તે 
ુ ુકામને વા�તે તેઓને માર� સા� �દા પાડો. �યાર� તેઓએ ઉપવાસ તથા 

�ાથન� ા કર�ને તથા તેઓ પર હાથ �કૂ�ને તેઓને િવદાય કયા�.”  �ે�રતોના ં

�ૃ�યો ૧૩:૨-૩

ુ“ પાઉલ અન ે બાના�બાસ ે દર�ક મડંળ�મા ંમત લઈન ે તેઓન ે સા� વડ�લો 

ની�યા, અને ઉપવાસ સ�હત �ાથન� ા કર�ને તેમન ે � �� ુ ઉપર તેઓએ 
ૃિવ�ાસ કય� હતો તેમને સ��યા.” �ે�રતોના ં��યો ૧૪:૨૩

તેઓને માટ� દ�વ ે� યોજના કર� છે ત ેગતં�ય�થાનની સભાનતા માટ� સવ �

લીડરોને સમયાતંર� િનમ�કુ આપીને સેવામા ં��ુત કરવા જોઈએ. આ��મક 
ુને��ૃવ િવકાસની તે �દરતી ���યા છે, અને તેઓની આ��મક યા�ામા ંતે 

શા�ભાગની  મહ�વની િવિધ બન ેત ેહ�� નુે માટ� ત ેછે. ઘણીવાર, �િત��ઠત 

લીડરો તેઓને ��ુત કરવા તૈયાર થાય ત ેપહલ� ા આગામીપેઢ�ના લીડરો 

��ુત થવાને માટ� તૈયાર હોય છે. ક�ટલીકવાર એ� ંુબન ેછે ક� આગામીપેઢ�ના 

લીડરો પોત ે��ુત થઈને જવા તૈયાર છે ત ેતેઓ �ણ ેત ેપહલ� ા તેઓના 
ુ��થાિપત લીડરો �ણતા હોય છે. ક�ટલાકં �વાન લીડરોને ધીરજ રાખવા 

અને દ�વના સમયની રાહ જોવા �ેરણા આપવાની જ�ર હોય છે, જયાર� અ�ય 

લીડરોને માળામાથંી �ેમથી બહાર કાઢવાની જ�રત હોય છે અને તેઓ તૈયાર 

છે એમ તેઓ �ણ ે ત ે પહલ� ા નવી જવાબદાર�ઓ ��વકારવા �ો�સા�હત 

કરવાની જ�ર પડ� છે. 

પાઉલ અને બાના�બાસ ે �થાિપત કર�લ ક�ટલીક મડંળ�ઓમા,ં  પાળક�ય 

લીડરોનો િવકાસ કરવા તેઓની સાથ ે રહવ� ા તેઓ પાસે લાબંા ગાળાનો 
ૂ ૃિવ��તૃ અ��ુળ સમય નહોતો. જયાર� બી� સમય,ે ને��વ િવકાસ માટ� 

વધાર� સમય અને �ય�નો� ંુરોકાણ કરવા તેઓ સ�મ હતા. એવા પણ �સગંો 

હતા જયાર� સતાવણીન ેલીધ ેક� પિવ� આ�માની �ેરણાને લીધ ેતેઓ આગળ 

વધ ેતે પહલ� ા મડંળ�ની �થાપના કરવા તેઓની પાસે ક�વળ થોડા સ�તાહો 

હતા. તેથી મડંળ�ના ને��ૃવની જવાબદાર�ઓ માટ� નવા લીડરોને િનમ�કૂ 

કર�ને સેવા માટ� ��ુત કરવા તેઓની પાસે ઘણી કઠણાઈઓ હતી માટ� પાઉલ 

અને બાના�બાસ પાસે કોઈ િવક�પ નહોતો પણ મડંળ�મા ંમત લઈન ેતેઓને 

િનમ�કૂ કર�ને, �ાથન� ા અને ઉપવાસ કર�ને તેઓની દ�વી સશ��તકરણ અને 

સફળતા માટ� તેઓને ��નુા હાથમા ંસ��યા.              
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આગામીપેઢ�નાં લીડરોને સેવાની િન��ુ�ત આપવા અને ��ુત કરવામાં        
મ�યવત� બાબત ખર�ખર ��મુાં િવ�ાસ કરવામાં જ છે પાઉલ અને       .    
બાના�બસે � ��મુાં તેઓએ િવ�ાસ કય� હતો તેમને તેઓને સ��યા “         .”  
ઘણીવાર આગામીપેઢ�ના લીડરોને લાબંા સમય �ધુી પકડ� રાખવામાં       , 
ક�ટલીકવાર �વુાતા��ચાર કરવાની ખોટ માટ� અને વિૈ�ક મડંળ�ની ��ૃ�ધને         
રોકવામાં��ુયપ�રબળડરહોયછે     . 

ઇ� ુ�વગ�મા ંચઢ� ગયા પછ� પણ �ે�રતોએ ઘણી બાબતો શીખવાની જ�રત 
હતી. ને��ૃવ િવકાસના ક�ટલાક કામ કરવા માટ�ની જવાબદાર� તેમણ ેપિવ� 
આ�માના કાય� હઠ� ળ છોડ�. ઈ�એુ ક�,ંુ “હ� માર� તમને ઘણી વાતો કહવ� ાની 
છે, પણ હમણા ંતે તમે ખમી શકતા નથી. તોપણ � સ�યનો આ�મા, ત ેજયાર� 
આવશ,ે �યાર� ત ેતમને સવ � સ�યમા ંદોર� જશ.ે” યોહાન ૧૦:૧૩. આ બાબત 

ુ��થાિપત લીડરોને સા� �ચૂના�મક છે.  આગામીપેઢ�ના લીડરોના 
�વનોમા ંશીખવા માટ�ના ઘણા �સગંો ઉભા થવાની જ�રત રહ � છે. તેઓના 
ને��ૃવનો િવકાસ કરવા અને તેઓએ � શીખવાની જ�રત છે તે શીખવવામા ં
સ��ય રહવ� ા માટ� તમાર� પિવ� આ�મા પર આધાર રાખવો જ ર�ો. તેઓની 
ઈ�રદ� ઈ�છાઓન ે�ણૂ� કરવા તમારા આશીવા�દોની સાથ ેતેઓને તમાર� 
મોકલવા જ જોઈએ. તેઓના જવાની બાબતન ેતેઓને માટ� આન�ંદત અને 
યાદનાર અ�ભુવ બનાવો. તેઓને સમથન�  અને આશીવા�દ આપવા તમાર� 
મડંળ� ક� �યવસાયને �ો�સા�હત કરો. તેઓને ��ુત કરવા તમે તૈયાર ના હોય 
અથવા તેઓ તૈયાર નથી એવા તમારા ડરને લીધ ેદોષની ક� અલગતાની 
ભાવના સાથ ેતેઓ તમાર� સ�ંથાને છોડ�ને જવા ના જોઈએ. કયો સમય યો�ય 
છે તે ન�� કરનાર પિવ� આ�મા હોય છે, અને આપણ ે  સઘળાએ તેમના 
ને��ૃવ હઠ� ળ સમિપ�ત થ� ંુજોઈએ અને તેઓના ઈ�રદ� ગતં�ય�થાનોમા ં
જવા તેઓને ��ુત કરવામા ંઆપણ ેઉજવણી કરવી જોઈએ.  

આગામીપેઢ�ના લીડરોને સેવા માટ� િન��ુત કર�ને ��ુત કરવાનો ભાવાથ �
એવો થતો નથી ક� તેઓના ને��ૃવમા ંસામેલ થવાથી આપણ ેઅળગા રહ�એ 
પરં� ુ �મ આપણા બાળકો ��ુત થાય �યાર� તેઓની સાથનેા આપણા 
સબંધંમા ંબદલાણ આવ ેછે તેમ તેઓની સાથ ેપણ આપણા આ��મક સબંધંમા ં
બદલાણ આવ ેછે. હ� પણ આપણ ેતેઓને �ેમ કર�એ છ�એ અને તેઓના ં
�વનોમા ં સામેલ થવાની ઈ�છા રાખીએ છ�એ,  પણ �િૂમકા અને 
જવાબદાર�ઓ હવ ેઅલગ છે. 

આગામીપેઢ�ના લીડરોને સેવા માટ� િન��ુત કર�ને ��ુત કયા� બાદ તેઓ ��ય ે
તમાર� નવી �િૂમકા એક સલાહકાર, મે�ટર, આ��મક સાથી ક� િમ� તર�ક�ની 

ૃહોય શક�. ભિવ�યમા ંતમારા સબંધંની ��િત અને �તર�યવહારના �તરને 
ૂન�� કરવાની પહલ�  તેઓને આપવાની મ�ંર� અને �થાન આપવાની સલાહ 

તમન ેઆપવામા ંઆવ ેછે.  
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તમાર� સહાય અને ઉપલ�ધતા સતત રહવ� ા �ગ ેતેઓને ખાતર� કરાવો, 
અને તેઓની જયાર� પણ ઈ�છા હોય �યાર�  તમાર� પાસે આવવા તેઓને 
�ો�સા�હત કરો. હવ ેજયાર� તેઓ આગળ વધી ર�ા હોયને આ શ�દો તેઓને 
માટ� ઘણા અસરકારક થઇ રહશ� .ે 

એકવાર સેવા માટ�ની િન��ુ�ત કર�ને ��ુત કયા� બાદ હવ ે તમાર� 
ૂઆગામીપેઢ�ના લીડરોના નવા �થ સાથ ેકાય�રત થવાનો સમય પા�ો છે. 

ુ��ુત �વાનોની ક�ળવણી કરવામા ંહવ ેતમ ે�વીણ થઇ ર�ા હોયને તમારા 
ુિશ�ણના અ�ભુવન ેહ� વધાર� કારગત રાખવા� ંુચા� ુરાખો. યાદ રહ � ક� 

આપણ ે �ન ે �પ�ટતાથી િનર��ણ કર�એ છ�એ તે ૨ િતમોથી ૨: ૨ મા ં
આલે�ખત આગામીપેઢ� ને��ૃવ િવકાસની ���યા આ બાબતન ેપણ સામેલ 
કર� છે :  તમે � શી�યા છો ત ેબી�ઓને પણ સ�પતા રહ�� ,ંુ અને સાથ ેસાથ ે

ુતમ ે�ઓની ક�ળવણી કર� છે તેઓ પણ એ �માણ ેકરવા� ંુશ� કર� છે. �મ 
પાઉલ ેિતમોથીને કરવા જણા�� ંુહ� ંુતેમ તમ ેઅને તમ ે�ઓમા ંરોકાણ ક� � ુ
તેઓ પણ જયાર� બી�ઓમા ં રોકાણ કરવા� ંુ ચા� ુ રાખે �યાર� ને��ૃવ 
િવકાસની ���યા ઘાતાકં�ય ર�તે ��ૃ�ધ કર� છે. આગામીપેઢ�ના લીડર એક 
અ�ય આગામીપેઢ�ના લીડરને  મે�ટર�ગ કરવાની શ�આત કર� ત ેજોવાથી 
િવશષે �ો�સાહન એક આ��મક લીડરને કઈ બાબતમા ંઆવી શક�? સેવામા ં
િન��ુ�ત કર�ને ��ુત કરવાની આ પરાકા�ઠા છે. આ �કારની પ�રવત�નકાર� 
���યામા ં સામેલ થ� ંુ ક�ટ� ંુ અ�ત છે!  આગામીપેઢ�ના લીડરોને ઉભા 
કરવાની ધ�ય સેવા આપવા માટ� આવો સાથ ેમળ�ન ેઆપણ ે��નુો આભાર 
માનીએ. 

�ચ�તન 

૧. જયાર� તમ ેસૌથી પહલ� ા ને��ૃવના લ�ણ દશા�વવાની શ�આત કર� �યાર� 
તમન ેસૌથી વધાર� સશ�ત કરનાર લીડર કોણ હતો? એક લીડર તર�ક� 
મનોબળ �ા�ત કરવામા ંતમન ેસહાયક થાય એવી તેઓની સૌથી વધાર� 
અસરકારક ��હૂરચનાઓ કઈ હતી? તમારા �વન પર આ લીડર� પાડ�લ 
�ભાવ �ગ ે મથંન કરવા અને તમારામા ં તેમના ં �ળૂ�તૂ રોકાણના 
ઘાતાકં�ય પ�રણામો �ગ ેિવચાર કરવા થોડો સમય લો. તમારા �વનમા ં
એક ��થાિપત લીડરને �કૂવા માટ� તમે િપતાનો આભાર માનો. 

૨. આગામીપેઢ�ના લીડરો અને ને��ૃવની તકોમા ંસામેલ થવાની તેઓની 
ઈ�છાના સદંભ�મા ંજયાર� તમે, “ �હ�સેદારો, સહયોગીઓ અને ભાગીદારો” 
�વા શ�દો સાભંળો છો �યાર�, તમાર� સ�ંથાની કઈ સેવાઓ ક� પહલ� �પ 
કામો તમારા માનસપટ પર આવ ે છે � ��હૂા�મક કાય�મા ં તેઓનો 
સમાવશે કરવાની શ�આત કરવા સાર� જગા રહશ� ?ે  
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ુ3.�વાન લીડરો �ારા તમાર� સ�ંથાને છોડવા� ંુકારણ તમ ેતેઓને સેવા માટ� 
લો�ચ કર�ને તેઓની નવી તકોની ઉજવણી કરો છો ત ે છે? ક� તેઓની 
હતાશા છે અને તેઓને લાગ ેછે ક� તેઓના �દયોમા ંદ�વ ે� ��ુ ંુછે તે �ા�ત 

ુકરવા તેઓએ આ સ�ંથા છોડવી પડશ?ે � ંુકોઈ �વાન લીડર છે � બિંધયાર 
ને��ૃવ શલૈીથી હતાશ થઈન ેક� �બન- ઉપયોગીતાન ેલીધ ેછોડ�ને ચા�યો 
ગયો? તેઓ� ંુફોલો અપ અને �નુ:�થાપન તમે કઈ ર�તે કર� શકો? શીખવા 
અને બદલાણ માટ� ક�ટલાક રચના�મક �િતભાવોન ે� ંુતમ ેતેઓ પાસેથી 
લેવા ઈ�છા રાખો છો?

�ાથ�ના 

�� ુઇ� ુ���ત, તમારો આભાર ક� સશ�ત કરનાર લીડર તમ ેહતા અને છો. 
ુતમારા �થમના િશ�યોન ેશીખવવા માટ� તમાર� પાસે હ� ઘ� ંુહોવા છતા,ં � 

બાક� ર� ંુ ત ે પિવ� આ�માની સેવા માટ� રહવ� ા દ�� ંુ અને તમ ે તેઓને 
��હુા�મક કામોની િન��ુ�ત કર�ને ��ુત કયા� તે બદલ તમારો આભાર. અમે 
સઘળા ��ુ�ત અને ભર�રૂ�નો અ�ભુવ તમારામા ં કર� શક�એ માટ� તમ ે
આવીને અમારા માટ� ��ૃ� ુ પા�યા ત ે બદલ ઇ� ુ તમારો આભાર. મહાન 
આદ�શીય લીડરો તર�ક� આમારા ગતં�ય�થાનોની �ણૂ�તા માટ� અમારામાનંા 
દર�કમા ં સહાય કરવા તમે અમારામા ં િવ�ાસ, દ�વી અિધકાર અને પિવ� 
આ�માની શ��તનો વધારો કરો છો માટ� તમારો આભાર. �વુાતા�ન ેમાટ� અમને 
િન��ુત કર�ને ��ુત કરવાની તક અમને આપવાને માટ� અમે તમારા આભાર� 
છ�એ. અમને સશકત કરવા� ંુચા� ુરાખજો �થી તમારા પગલ ેચાલવા બી� 
લીડરોને અમે સશ�ત કરતા રહ�એ. 

આમીન.  

       કાય�વાહ�ના ંપગલા ં           સમયપ�ક
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                                             સમાપન

આપણી પેઢ� �ારા � ંુઆગામીપેઢ�ના ��ૂય� ંુઓ� ં�કન કરવામા ંઅને 
ુતેઓનો સૌથી ઓછો ઉપયોગ કરવામા ંઆવ ેછે? આ જગત ેહ� જોવાની બાક� 

છે એવી પેઢ� થવાની કાય�દ�તા ધરાવનાર તેઓ હોય એ� ંુ� ંુબની ના શક�? 
આ �કારના નીડર કથનો ક�મ કરવામા ંઆવ ેછે? ક�મ ક� તેઓના �વનકાળમા ં
મહાન આદ�શની �િૂત� માટ� વિૈ�ક પહ�ચ અને ટ�કનોલો�, સ�ના�મકતા અને 
ધગશ, દ�વી અિધકાર અને સામ�ય� તેઓની પહ�ચમા ંછે. હક�કતમા ંતેઓની 
પેઢ� પાસે દ�વના રા�યમા ંતેની પરાકા�ઠાની અવ�થામા ંઆ જગતમા ંબાક� 

ૂ ુરહલ�  વણખેડાયેલા લોક�થોમા ં �વાતા�નો �ચાર �પ�ટતાથી કરવાની 
સેવામા ંદાખલ થવાની ર�ત હોય શક�. આ એક ઐિતહાિસક પરં� ુિસ�ધ થઇ 
શક� એ� ંુકામ છે.

ુઆ દશન�  � ર�તે આશા આપના�ં દ�ખાય છે એ ર�તે જો આ દશન� ને 
વા�તિવકતામા ં પ�રવિત�ત થ� ંુ હોય તો તેઓને ��થાિપત લીડરોની 
સહાયની જ�ર છે. મહાન આદ�શીય લીડરોની આગામીપેઢ�ન ે માટ� એક 
પ�કાર થવાની પસદંગી �લોબલ એડવા�સ સ�ંથાએ ��વકાર� છે. તેઓની 
માગંણીઓની આકારણી કાઢવાની અને આગામીપેઢ�ના લીડરોનો િવકાસ 
કરનાર �ય��ત તર�ક� તમને સફળ કરવા તમન ે �ાયો�ગક સા�હ�યો �રૂા ં
પાડવાની જવાબદાર� અમે સહષ� ��વકાર� છે. તેમના ને��ૃવ િવકાસની 
સેવામા ંઇ� ુ�ારા આ સાત િસ�ધાતંોનો ઉપયોગ કરવામા ંઆ�યો હતો. અને 
અમને �ઢ આશા છે ક� તેઓ તમારા માટ� પણ કારગત નીવડશ.ે

ઇ� ુ ���તના �ેમથી જગતન ેપ�રવિત�ત કરવા �હ�સેદારો અને ભાગીદારો 
કરવામા ંમડંળ�ઓ અને સેવા સ�ંથાઓ �ારા તેઓને મે�ટર�ગ કરવામા ંઅને 
સેવામા ંજોડવામા ંઆવ ેએવી ઈ�છા �ગટ કરનાર વિૈ�ક સમાજના ��ુત 
�ુવાનોના ���ટકોણ તમ ેસાભં�યા છે. સહભાગીઓ અને સમાજના િનમા�તા 
તર�ક� તેઓનો પણ સમાવશે કરવામા ં આવ ે અને તેઓના અવાજને 
સાભંળવામા ંઆવ ેએવી તેઓ ઈ�છા રાખે છે. પિવ� આ�માએ તેઓને આપેલ 
સ�ના�મકતા અને ધગશ વડ� તેઓ ભિવ�યની મડંળ�� ંુઘડતર કરવામા ં
સહાયક થવા ઈ�છે છે. તેઓ સમાજના સવ � �ે�ોમા ંઅને દર�ક વણખેડાયેલા 

ૂ ુલોક�થોમા ં�પ�ટતાથી અને અસરકારક ર�તે �વાતા�નો �ચાર કરવા ઈ�છે 
છે.  
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આગામીપેઢ� જોડાણ 

મહાન આદ�શીય લીડરોની 

ુઆગામી પેઢ�� ંપોષણ 

સમાપન

 સાથી લીડરો, તેઓન ે સ�પવામા ંઆવલે આ મહાન કામન ે �ણૂ� કરવા આપણ ે
આગામીપેઢ�ના લીડરોને જોડવા, સ�જ કરવા અને સશ�ત કરવા જ ર�ા. 
સા��ૂહક ર�તે, આગામીપેઢ�ન ેમાટ� આપણ ે“ બાના�બાસ” થઇ શક�એ છ�એ. 
આગામીપેઢ�ના લીડરોની ક�ળવણી કરવાની આ સવ��ચ જવાબદાર�મા ં
િવ�ભરની સેવા સ�ંથાઓ અને મડંળ�ઓના અ�ય ��થાિપત આ��મક લીડરો 
સાથ ેઆપણ ેજોડાઈએ. િમશન �ે�મા ંઉભા થવા અને તેઓ� ંુ�થાન લેવામા ં
આપણ ેસાથ ેમળ�ન ેતેઓને સહાય કર��.ંુ                    
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