സ്റ്റീവാര്ഡ്സ് അസ്സാസിസ്േഷന് ഇന് ഇന്ത്യ (SAI) – ഒരു അവസ്

ാകനം.

Raju M. Koshy,
General Secretary.
സ്റ്റീവാര്ഡ്സ് അസ്സാസിസ്േഷന് ഇന് ഇന്ത്യ (SAI) 1954-ല് “Religious and Charitable Society” ആേി
രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത ് ബ്രദ്റണ് സമൂഹത്തില്ചെട്ട വസ്തുവകകളുചെ കാരയവിൊരകത്വം നിര്വ്വഹിച്ചു
വരുന്നു. സവാത്ബ്ന്ത്യലബ്ധിക്കു സ്േഷം മിഷണറിമാസ്രാ, ഇംഗ്ലണ്ടിചല രാത്തി ലുള്ള സ്റ്റീവാര്ഡ്
കമ്പനിസ്ോ ഈ അസ്സാസിസ്േഷനില് ഭരസ്മല്െിച്ചിട്ടുള്ള സവത്തുക്കളാണ് കകകാരയം
ചെയ്യുന്നത്്. സ്ഥലം സഭകസ്ളാെ് രന്ധചെട്ടത്ും വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളാേ ആേുപബ്ത്ികള്,
സ്കൂളുകള്, രാലഭവനുകള്, വൃദ്ധസദനങ്ങള് മുത്ലാേവസ്ോെ് രന്ധചെട്ട ത്ുമാേ ആസ്തികള്
സംരക്ഷിക്കുന്നത്ിനു
പുറസ്മ
സുവിസ്േഷകന്മാര്,
വിധവമാര്,
അനാഥര്, ദാരിബ്ദയ
ദു:ഖമനുഭവിക്കുന്നവര്,
അേരണര്
എന്നിവര്ചക്കാചക്ക
ആേവാസമരുളുക
എന്നത്ും
അസ്സാസിസ്േഷന്ചറ ബ്പധാന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളില്ചെെുന്നത്ാണ്.
എന്നാല് നാം ചെയ്ത ുവരുന്ന ബ്പവര്ത്തനങ്ങളും കദവം ബ്പസ്ത്യകമാേി നചെ ഭരസ്മല്െി
ച്ചിരിക്കുന്ന ചദൌത്യവും പരിസ്ോധിക്കുസ്മ്പാള്, നെുചെ രാജയത്തുള്ള സഭകള്ക്കും സഹവിേവാ
സികള്ക്കും സ്വണ്ടിേുള്ള
ബ്പവര്ത്തനത്തില്
മുന്പ്
ചെയ്ത ു
വന്നിരുന്നത്ു സ്പാചല
വസ്തുവകകളുചെ സൂക്ഷിെ് എന്നത്ില് കവിഞ്ഞ് കൂെുത്ലാേി ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിേുന്നി
ല്ലചേന്ന് അെുത്ത നാളുകളാേി മനസിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു.
ഒരുപസ്ക്ഷ ഇത്് നിമിത്തം ഇന്ത്യേിചല െിത്റചെട്ടു കിെക്കുന്ന വിദൂരബ്പസ്ദേങ്ങളിലും ബ്പത്ി
കൂല സാഹെരയങ്ങളിലും രുദ്ധിമുട്ടനുഭവിച്ചു കഴിേുന്ന സുവിസ്േഷബ്പവര്ത്തകരും മറ്റു
നിര്ദ്ധനരാേ സസ്ഹാദരങ്ങളും ഉള്ചെെുന്ന ഒരു വലിേ വിഭാഗത്തിനു ഏചറ ആവേയമാേ
സഹാേവും സ്സവനവും സമസ്ോെിത്മാേി നല്കുന്നത്ിന് ആവേയമാേ പരിഗണന നല്കാന്
കഴിഞ്ഞില്ല. േഥാര്ത്ഥ കാഴ്ചൊെില് വന്ന
അഭാവം ആവാം ഈ അവസ്ഥക്ക് കാരണം.
ആകോല് കദവം നചെ ഏല്െിച്ച ഉത്തരവാദിത്ത നിര്വ്വഹണത്തില് അല്പം വീഴ്ച
സംഭവിച്ചിസ്ല്ല എന്ന് സസ്േഹിസ്ക്കണ്ടിേിരിക്കുന്നു.
അത്ുചകാണ്ട് ഈ ോഥാര്ത്ഥയം ഉള്ചക്കാണ്ടുചകാണ്ട് വയക്തവും കൃത്യവുമാേ ദര്േനസ്ത്താചെ
ബ്പവര്ത്തിച്ചാല്
അസ്സാസിസ്േഷന്ചറ
ബ്പവര്ത്തനങ്ങള്
അനുബ്ഗഹിക്കചെെുചമന്നുള്ള
അറിവി സ്ലക്ക് കദവം ഞങ്ങചള നേിച്ചു.
വളചര ബ്പാര്ത്ഥനക്കും പരയാസ്ലാെനക്കും സ്േഷം അസ്സാസിസ്േഷന്ചറ ഭാവി ബ്പവര്ത്തന
ങ്ങളുചെ ഒരു രൂപസ്രഖ ത്യ്യാറാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. അത്് SAI-േുചെ സ്ഥാപിത്ലക്ഷയങ്ങള്ക്കും
ഉസ്േേയങ്ങള്ക്കും അനു സരിച്ചുള്ളത്ാണ്.

ദര്ശനം (VISION)

Equipping and empowering Assemblies and fellow Brethren by professing and practicing
faithful Stewardship of entrusted material resources through practical and tangible services
towards the betterment of the believer community in the light of the Great Commission of the
Lord Jesus Christ.
സ്േേുബ്കിസ്തുവിന്ചറ
മഹാനിസ്ോഗത്തിന്ചറ
അെിസ്ഥാനത്തില്
ബ്രദ്റണ് വിേവാസ
സമൂഹത്തിന്ചറ നന്മ ക്കാേി സ്ഥലം സഭകചളേും കദവമക്കചളേും അവര്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള
ചഭൌത്ിക നന്മകളുചെ കാരയ വിൊരകത്വം വിേവസ്ഥത്സ്ോചെ വിനിസ്ോഗിക്കുവാന്
സജ്ജമാക്കുക

ദദൌത്യം (MISSION)

Using God-given landed properties and resources to extend a helping hand to the
Christian Assemblies and in the physical as well as spiritual enrichment of needy fellow
brethren, thereby displaying faithful stewardship in all areas and thus in effect serving God
selflessly and fearlessly standing in the gap and ministering to the Christian Brethren
community.
കദവം നല്കിേിട്ടുള്ള വസ്തുവകകളും മറ്റു ചഭൌത്ിക സാഹെരയങ്ങളും സ്ഥലം സഭകളു
ചെേും രുദ്ധിമുട്ടുകളില് കഴിഞ്ഞുകൂെുന്ന സസ്ഹാദരീ സസ്ഹാദരങ്ങളുചെേും ചഭൌത്ികവും

ആത്മീകവുമാേ ആവേയങ്ങളിസ്ലക്ക് കകത്താങ്ങാേിത്തീരുക. ആേത്ിലൂചെ എല്ലാ
രംഗത്തും
നെുചെ
വിേവസ്ഥത്സ്ോചെേുള്ള
കാരയവിൊരകത്വവും,
സവാര്ത്ഥത്േും
ഭേമില്ലാചത്േുമുള്ള കദവീകസ്സവനവും ബ്രദ്റണ് സമൂഹത്തിനു സ്വണ്ടി ഇെിവില്
നിന്നുചകാണ്ട് ചവളിചെ െുത്തുക.
നാം അറിേുന്നത്ുസ്പാചല നെുചെ പല സ്ഥലംസഭകളും ഇന്ത്യേുചെ വിദൂരങ്ങളാേ ഒറ്റചെട്ട
സ്മഖലകളില്
സ്ഥിത്ി
ചെയ്യുന്നു.
വെക്ക്,
മദ്ധയ,
കിഴക്കന്
ഭാഗങ്ങളില്
അസ്നക
സുവിസ്േഷകരും പുത്ിേ വിേവാസികളും ജീവിത്ത്തിന്ചറ ദുരിത്ക്കേങ്ങളില് രണ്ടറ്റവും
കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന് കഴിോചത് പാെുചപെുകോണ്. ഈ ബ്പസ്ദേങ്ങളിലുള്ള െില സഭകളുചെേും
വിേവാസികളുചെേും വിവിധങ്ങളാേ ബ്പശ്നങ്ങളുചെ ആഴങ്ങളിലൂചെ ഞങ്ങള് കെന്നു
സ്പാേസ്ൊള് അവരില് പലചരക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിേ വിവരം സ്പാലും അറിേുവാനുള്ള
മാര്ഗ്ഗം ഇന്നില്ല എന്ന് ഞങ്ങള്ക്ക് മനസിലാക്കുവാന് കഴിഞ്ഞു. രാജയത്തിന്ചറ പിസ്ന്നാക്ക
ബ്പസ്ദേങ്ങളിലും ഒറ്റചെട്ടും കഴിഞ്ഞുകൂെുന്ന ഇങ്ങചനേുള്ള ഒസ്ട്ടചറ സഭകളും സസ്ഹാദര
ങ്ങളും സുവിസ്േഷകന്മാരും നെുചെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്.
ഈ അവസ്ലാകനത്തില്, ബ്ഗാമീണ സ്മഖലകളില് കഴിഞ്ഞുകൂെുന്ന വിേവാസ സമൂഹചത്ത
ക്കുറിച്ച് കദവം ഞങ്ങളുചെ ഹൃദേത്തില് ഒരു വലിേ ഭാരം ത്രികേുണ്ടാേി. രാജയചത്ത
മ്പാെുമുള്ള മുഴുവന് ബ്രദ്റണ് കൂെിവരവുകചളക്കുറിച്ചുള്ള വിവരസ്േഖരണം നെത്തി
സമബ്ഗമാേ ഒരു ഡേറക്ടറി ബ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്് ബ്പസ്ോജനകരമാേിരിക്കുചമന്നും െിന്ത്ി
ക്കുകേുണ്ടാേി.
ഈ ലക്ഷയബ്പാപ്തിക്കാേി, SAI ആവേയമാേ വിവരസ്േഖരണം നെത്തുന്നത്ിന് ത്ീരുമാനിച്ചു.
വീെുകളിസ്ലാ വാെക/മറ്റു ചകട്ടിെങ്ങളിസ്ലാ, SAI-േുചെ സ്പരില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത സഭാഹാളു
കളിസ്ലാ ബ്പവര്ത്തിക്കുന്ന സഭാ കൂെിവരവുകചളക്കുറിച്ച് വിേദമാേ കണചക്കെുക്കുവാന്
ഞങ്ങള് ആബ്ഗഹിക്കുന്നു. ഇത്് ോബ്ത് ചെയ്യുന്ന നെുചെ സസ്ഹാദരീ സസ്ഹാദരന്മാര്ക്കും
ബ്പാര്ത്ഥനാ സഹകാരികള്ക്കും വളചര ബ്പസ്ോജനചെെും. ഈ വലിേ ചദൌത്യം സാക്ഷാല്ക്ക
രിക്കചെെുന്നത്ിനു നെുചെ എല്ലാ സഭാമൂെന്മാരുചെേും സുവിസ്േഷകന്മാരുചെേും കദവ
മക്കളുചെേും നിര്സ്ലാഭമാേ സഹാേ സഹകരണം അത്യന്ത്ാസ്പക്ഷിത്മാണ്.
വിവരസ്േഖരണത്തിനാേി SAI ബ്പത്ിനിധികള് സഭകചള സമീപിക്കുന്നത്ാണ്. ആകോല് സഭാ
പരിപാലകര് ദേവാേി നിലവില് അറിേചെെുന്ന സഭകചള കൂൊചത് അവരവരുചെ സ്ഥല
സ്ത്താ, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിസ്ലാ ഒരു പചക്ഷ അറിേചെൊചത് ബ്പവര്ത്തിക്കുന്ന നെുചെ കൂെി
വരവുകള് എന്നിവചേക്കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമാേ വിവരങ്ങള് കൂെി നല്കണചമന്ന് അസ്പക്ഷി
ക്കുന്നു. അങ്ങചന ഈ ഡേറക്ടറി ഇന്ത്യേിചല മുഴുവന് സ്ഥലം സഭകചളക്കുറിച്ച് പൂര്ണ്ണ വിവരം
നല്കുന്ന ഒരു ബ്പധാന database ആേിത്തീരചട്ട.
നെുചെ സവിസ്േഷമാേ ബ്േദ്ധോകര്ഷിസ്ക്കണ്ട രണ്ടു അത്ിബ്പധാനമാേ ആവേയങ്ങള്, സാമ്പ
ത്തികമാേി അഭിവൃദ്ധി ബ്പാപിച്ച നെുചെ സ്ഥലം സഭകളുചെേും സസ്ഹാദരീ സസ്ഹാദരന്മാ
രുചെേും ബ്പസ്ത്യക പരിഗണനേ്ക്ക് ഞങ്ങള് സമര്െിക്കുന്നു.
ഒന്നാമത്ാേി ഇന്ത്യേുചെ അസ്നക വിദൂരഭാഗങ്ങളില് വിേവാസികള്ക്ക് കദവചത്ത ആരാധി
ക്കുവാനാേി കൂെിവരുവാനുള്ള ഹാളുകളുചെ ആവേയമാണ്. ഭവനങ്ങളിലും വാെകചക്കട്ടിെ
ങ്ങളിലും മറ്റും കൂെി വരുന്ന ഇന്ത്യേുചെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള നെുചെ വിേവാസി കളും
സുവിസ്േഷകന്മാരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങളും ഭീഷണികളും അനവധിോണ്.
പലസ്ൊഴും ഇങ്ങചനേുള്ള ഇെങ്ങളില് വര്ഷങ്ങളാേി ആരാധിച്ചുവരുന്ന നെുചെ സസ്ഹാദര
സഭകളില് കെന്നുചെന്ന് സുവിസ്േഷ വിസ്രാധികള് സഭാ വിഭാഗത്തിന്ചറ അംഗീകൃത്
കലസന്സും സ്ഥലം സഭേുചെ സ്പരിലുള്ള രജിസ്സ്ബ്െഷന് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് മുത്ലാേവ ഹാജരാ
ക്കുവാന് നിര്രന്ധിക്കുകേും, അല്ലാത്തപക്ഷം കൂെിവരുവാന് അനുവദിക്കുകേില്ലചേന്നു
ഭീഷണിചെെുത്തുകേും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങചനേുള്ള പാശ്ചാത്തലത്തില് ഒരു സവന്ത്മാേ
ത്ാത്്ക്കാലിക ചഷഡ് എങ്കിലും ഈ സ്ഥലംസഭകള്ക്ക് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത്് ഇന്നചത്ത
ബ്പസ്ത്യക സാഹെരയത്തില് അത്യന്ത്ാസ്പക്ഷിത്മാണ്. ഒരു ോഥാസ്തീക കണക്കനുസരിച്ച്
ഏത്ാണ്ട് 400 പുത്ിേ അസംബ്ലി ഹാളുകചളങ്കിലും ഇന്ത്യേുചെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് ബ്പസ്ത്യകിച്ച്
വെക്ക്, കിഴക്ക്’, മദ്ധയ ഭാഗങ്ങളില് അവേയം ആവേയമാേിരിക്കുന്നു. ഈ ബ്പസ്ത്യക
അത്ിബ്പധാനമാേ വിഷേം സാമ്പത്തികമാേി കദവം അനുബ്ഗഹിച്ചിരിക്കുന്ന നെുചെ
സസ്ഹാദരസഭകചളേും സസ്ഹാദരീസസ്ഹാദരന്മാചരേും സത്വര ബ്േദ്ധേ്ക്കും ബ്പസ്ത്യക
ബ്പാര്ത്ഥനേ്ക്കുമാേി സമര്െിക്കുന്നു.
നാം വളചര ചഗൌരവമാേി െിന്ത്ിസ്ക്കണ്ട മചറ്റാരു ബ്പധാന വിഷേമാണ് ദാരിബ്ദയ സ്രഖേ്ക്ക്
ത്ാചഴേുള്ള നെുചെ സുവിസ്േഷകന്മാചരേും ഇത്ര
വിേവാസികചളേും സഹാേിക്കുക
എന്നുള്ളത്്. ഈ ആവേയത്തിനു സ്വണ്ടി ലഭിക്കുന്ന ബ്പസ്ത്യക വിസ്ദേസഹാേം വളചര

പരിമിത്മാകോല് നമുക്ക് ഈ വലിേ ആവേയത്തിനു
കഴിേുന്നില്ല.

സ്വണ്ടത്ുസ്പാചല ഒന്നും ചെയ്യാന്

ആേത്ിനാല് SAI-േുചെ കദവം ചവളിചെെുത്തിേ പുത്ിേ ദര്േനവും ചദൌത്യവും കണക്കി
ചലെുത്ത് നിര്ണ്ണാേക ആവേയങ്ങളില് രുദ്ധിമുട്ടുന്ന ത്ാചഴെറേുന്ന ബ്പകാരമുള്ള നെുചെ
കൂട്ടു സസ്ഹാദരങ്ങചള എബ്പകാരചമങ്കിലും നാം സഹാേിചക്കണ്ടിേിരിക്കുന്നു.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

നെുചെ സുവിസ്േഷകന്മാര്ക്കും പാവചെട്ട വിേവാസികള്ക്കും അവരുചെ
കുെുംരങ്ങള്ക്കുമുള്ള െികിത്സാ സഹാേം
സാമ്പത്തിക രുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന സസ്ഹാദരീ സസ്ഹാദരന്മാരുചെ സമര്ത്ഥരാേ
കുട്ടികള്ക്ക് വിദയാഭയാസ സഹാേം
ചപണ്മക്കളുചെ വിവാഹ സഹാേം
കദനംദിന ജീവിത് ആവേയങ്ങള്ക്കും വിഷമ സന്ധികള്ക്കും സഹാേചമത്തിക്കല്
വിധവമാര്, അഗത്ികള്, അനാഥര് എന്നിവര്ക്കും അങ്ങചനേുള്ള
സ്ഥാപനങ്ങല്ക്കുമുള്ള സഹാേം.
അപകെങ്ങള്, അബ്പത്ീക്ഷിത് ബ്പത്ിസന്ധികള് എന്നിങ്ങചനേുള്ള സേര്ഭങ്ങളിചല
സഹാേം.

കദവം ചഭൌത്ീക സമ്പത്തിനാല് ധാരാളമാേി അനുബ്ഗഹിച്ച സവസ്ദേത്തും വിസ്ദേത്തുമുള്ള
ഇന്ത്യക്കാരാേ കദവമക്കചള ഈ ബ്പസ്ത്യക ചദൌത്യത്തില് പങ്കാളികളാകുവാന് കര്ത്തൃ
നാമത്തില് ഞങ്ങള് അസ്പക്ഷിക്കുന്നു. സ്കാര്പസ്ററ്റ് കമ്പനികളിലും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളിലും
സ്സവനത്തിസ്ലര്ചെട്ടിരിക്കുന്ന േുവ സസ്ഹാദരങ്ങള് ഈ മഹത്താേ സംരംഭത്തില് കൂട്ടാളി
കളാകുകേും അങ്ങചന കദവരാജയത്തില് ത്ങ്ങളുചെ നിസ്ക്ഷപം വര്ദ്ധിക്കുവാന് ഇെോ
കുകേും ചെയ്യചട്ട. ഇത്ിസ്ലക്കാേി, “Stewards
രൂപീകരിക്കുന്നത്ിനു ഞങ്ങള്

exemption

Care” എന്ന സ്പരില് ഒരു പുത്ിേ സവത്ബ്ന്ത് ബ്െസ്റ്റ്
ത്ീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്കംൊക്സ് നിേമബ്പകാരമുള്ള 80G

എബ്ത്േും സ്വഗം ഇത്ിനു ലഭയമാകുന്നത്ാണ്. ഈ പുത്ിേ ബ്െസ്റ്റിസ്ലക്ക് നിസ്ക്ഷ

പിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭാവനകള്ക്കും മുഴുവന് tax exemption ഉണ്ടാേിരിക്കും. ചെറുസ്ത്ാ വലുസ്ത്ാ
ഏത്ു ധനസഹാേവും ദാത്ാക്കളുചെ നിര്സ്േേബ്പകാരം പൂര്ണ്ണമാേി ആവേയ ക്കാര്ക്ക്
അസ്ൊള്ത്തചന്ന online-ല് ലഭിക്കുന്നത്ാണ്. അബ്പകാരം നിങ്ങള് നിസ്ക്ഷപിക്കുന്ന എല്ലാ
ധനസഹാേവും ആവേയത്തിലിരിക്കുന്ന ഏചത്ല്ലാം സസ്ഹാദരീസസ്ഹാദരന്മാര്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു
എന്നുള്ളത്് ഞങ്ങളുചെ ചവര്കസറ്റില് േഥാസമേം എല്ലാവര്ക്കും കാണാവുന്നത്ാണ്. ഈ
േുബ്േൂഷേില്
പങ്കാളിോകുവാനാബ്ഗഹിക്കുന്നുചവങ്കില്
ഞങ്ങളുചെ
ചവര്കസറ്റ്
സേര്േിച്ചാലും.
www.stewards-india.com
ഇവിചെ
ഇന്ത്യേിലുള്ളവര്ക്കും
വിസ്ദേത്തുള്ളവര്ക്കുമുള്ള ബ്പസ്ത്യകം അചക്കൌണ്ട് വിവരങ്ങള് നിങ്ങള്ക്ക് ചവര്കസറ്റില്
നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്ാണ്. ഞങ്ങളുചെ ഇചമേില് steward.assn@gmail.com
അവസാനമാേി ലൂസ്ക്കാസ് 6:38ല് കര്ത്താവ് നചെ ബ്പസ്രാധിെിച്ച വാകയമാണ് ഓര്െ
വരുന്നത്്. “ചകാെുക്കുവിന് എന്നാല് നിങ്ങള്ക്ക് കിട്ടും. അമര്ത്തി കുലുക്കി കവിേുചന്നാരു
നല്ല അളവ് നിങ്ങളുചെ മെിേില് ത്രും. നിങ്ങള് അളക്കുന്ന അളവിനാല് നിങ്ങള്ക്കും അളന്നു
കിട്ടും.”
ഇത്തരുണത്തില് കദവം
നമുക്ക് ആവേയമാേ ആസ്ലാെനേും മാര്ഗ്ഗനിര്സ്േേവും ഈ
വിഷേത്തില്
ത്രികേും
ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന
സാമ്പത്തിക
നന്മകള്
കര്ത്താവിന്ചറ
രാജയത്തിന്ചറ
ചകട്ടുപണിക്കാേും
കദവനാമ
മഹത്വത്തിനാേും
വിേവസ്ത
കാരയവിൊരകന്മാരാേി
വിനിസ്ോഗിൊന്
കര്ത്താവ്
നചെ
സഹാേിക്കുമാറാകചട്ട.
കദവനാമം വാഴ്ത്തചെെുമാറാകചട്ട.

