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  پیش گفتار

  

  

مقـدس  سازي شخصیت هاي کتابما ایمانداران غالباً عالقمند به اسطوره 

براي همین خوب است که گهگاهی نگـاهی دقیقتـر بـه روایـت واقعـی . هستیم

در نقش یک پدر از توبیخ و بود کاهنی بی صالحیت  عیلی. آنها بیاندازیم زندگی

بـر مـردي ناپرهیزگـار بـود و  شمشون. کرد رزندانش اجتناب میو رویارویی با ف

افسـرده  یک بیمـارِ ایلیا. قاتل فراري بودیک  موسی. امیال خود کنترلی نداشت

 یحیـی .شده بـود هفرسودو  هدرماندهمچنین  ،بودداراي افکار خودکشی . او بود

از تعـداد آنهـا کاسـته مـی شـد و هر روز کمی داشت که تعمید دهنده پیروانی 

از سـر  پـولسقطـع امیـد کننـد.  یحییاز شاگردانش همین باعث شده بود که 

و آن ایـن منتقل می کننـد ما  بهرا همه این وقایع یک چیز  آورد.می زندان در 

با قاطعیـت می توانم  .بوده استساده اي نهرگز کار به خداوند است که خدمت 

د و ایـن ن قـرار دارپیش روي خـادمیزرگی چالش هاي بسیار ب امروز نیز، بگویم

بازدهی  بامشکالت رهبري و یا افزایش مهارت خدمتی مربوط به تنها ها چالش 

هـا و چـالش هـاي نبـرد آنچه ما امـروز بـا آن روبـرو هسـتیم  بلکه، نیست باال

  . خادمین است روانی-روحانی

ا در طول سی سال خدمت خود ر )تعطیالت(بت تابستان گذشته اولین سَ

به مدت هفت هفته  دادند تا. مشایخ کلیسا به من پیشنهاد نگاه داشتم ییکلیسا

نه مسافرت بـروم و نـه بـه ، نه سخنرانی کنم، نه بنویسم. هیچ کاري انجام ندهم

تا آن زمان در  .کاري انجام ندهمقرار بود هیچ  کشی کنم.ف سرکلیساهاي مختل

طور بی کار نبودم و حتی از اینکه چقدر خوب می تـوانم  زندگی خود هرگز این

ایـن  بزرگترین هدیـۀ. هیچ کاري انجام ندهم و بی کار بمانم متعجب شده بودم
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در حال تولیـد و کـار  دائماًدوره براي من این بود که فهمیدم حتی بدون اینکه 

آزاد باشم و از زندگی خود لذت  ،سوي دیگران محبت شومنم از می تواباز باشم 

  ببرم. 

کلیسا مـرا عمیقـاً یکی از معلمان روحانی  اسخِدر اواخر این دوره بود که پ

رسیدم براي اینکه بتوانم به کلیساي خود کمـک پاز او . قرار دادخود ثیر تحت تأ

چـه کـاري بایـد  اردبگـذاطراف خـود دنیاي  بر تاثیر روحانی عمیق تريم تا کن

هـر روزه خـود بـا  ۀشما باید در زنـدگی و تجربـ": اسخ دادپ اًاو فور؟ مانجام ده

بایـد  . شـبانالهـی لبریـز باشـیدادي و اطمینـان ، شـعمیـق خداوند از رضایتِ

   ".شادترین فرد در کلیسا باشد

 خدمت روحـانیفراز و نشیب هاي  ۀشخصی است که در زمین 1لنس ویت

در زمینه هاي . او نموده استتحقیقات بسیاري  ،خادمینروانی -حاالت روحیو 

 در فشـارها و از لذت هارا بدقت دنبال نموده و شبانان  مختلفِ خدمتی عملکرد

 اي ي حکیمانهمشورت هااین کتاب در وي . خدمات کلیسایی آگاهی داردحین 

قیم بـه مستقیم و غیـر مسـتبصورت به رهبران ارائه می دهد و  شیوارا با قلمی 

. مـی شـوندها رهبران کلیساهایی اشاره می کند که باعث آزار روح و روان  آفت

بُک اسـت از پیروان خود می خواهد  عیسی و آن یوغی را بر خود بگیرند کـه سـَ

این سخنان بتوانند امیدوارم  چنین یوغی پایان ناپذیر است.گرفتن اشتیاق براي 

  شما را در راه رسیدن به این نوع زندگی هدایت نماید. 

  2تبرگرجان اُ

   

                                                           
1 Lance witt 
2 John Ortberg 
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 دیباچه

  

مـی . اما روزهـایی نیـز ي خداوند عالقمند هستمبه کلیساخیلی از روزها 

س از سی سال خدمت در کلیسـاي به در می کند. پ مرا از کورهکه کلیسا  رسد

کنـاره گیـري خادمین از خدمت خود بسیاري از اکنون می دانم که چرا  ،محلی

. اکنـون دیگـر درك می کنم که چرا سرخورده و بد گمان می شـوند. کنند	می

اکنون خالی اند  ،ودندو اشتیاق ب می دانم چرا آنانی که روزگاري پر از دید و رویا

. اکنون فهمیده ام وجودشان را فرا گرفته استرنجش و پشیمانی  ،جاي آنبه و 

حفـظ  ،که امروزه در پـیش رویمـان قـرار داردخدمتی  آفت هايو رصت ها با ف

زمـانی کـه در به یاد دارم . نیستروحانی کار ساده اي  اشتیاقعاطفی و  سالمتِ

سـخن مرتبـاً در ایـن بـاره  4ریـک وارن، خدمت مـی کـردم 3کسادلبکلیساي 

بلکه سالمت روحانی آن  ،آن نیستی مّکگفت که موضوع اصلی کلیسا رشد 	می

 مزیـدی است. زمانی که کلیساها در سالمت روحانی و روانـی باشـند رشـد کمّـ

  . دخواهد ش

هرگـز . سـالمت رهبـر اسـت، اش زیاد سخن گفتـه شـده دربارةاما آنچه 

اهد توانست رشـد سـالمی داشـته نخو، سالم يرهبریک کلیسایی بدون داشتن 

، سـاختار سـازمانی ةدربـار امـا نـه ،رهبـران اسـت دربـارةاین کتـاب کل  .باشد

 .شما است ة خودِاین کتاب دربار بلکه ،استراتژي هاي خدمتی یا اهداف خدماتی

اکثر مطالبی که در این صفحات نوشته شده بر گرفته از تجربیاتی اسـت کـه در 

 م امنیـت هـايطردشدگی و عدترکیب طی سفر زندگی آنها را کسب نموده ام. 

موفقیـت اسـت کسـب پیـروزي و که فقط دنبـال  هنگ کلیسایی امروزبا فر نم

                                                           
3 Saddleback 
4 Rick Warren 
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امـا در  .بی توجـه باشـمروان خود  وبه روح نسبت طوالنی  به مدت تا باعث شد

 کـردم تـا تـک تـکِم و سـعی روحانی خود نمـودي شروع به احیا اخیرسالهاي 

  د:نپولس رسول در زندگی من جسم بپوش کلماتِ

 هـر از را خـود بیاییـد اسـت، ما آنِ از هاوعده این که حال عزیزان، اي پس"

 "سـانیم. ر کمـال	بـه را تقدس خدا، از ترس با و بزداییم روح و جسم ناپاکیِ

  )1:7 دوم قرنتیان(

س مُلوّد روح ما را ند که می تواننخدمت وجود دار حیندر  فریب هاي بسیاري

دست آوردن سالمت روانی براي ب. نی ما را به خطر اندازندو سالمت روحا کرده

لب ااین اتفاق زمانی محقق خواهد شد که ما این مط. ها را کنار بزنیم نقاب باید

و مسئولیت محافظت از روان خود  باشیمبا خود رو راست  را جدي بگیریم. باید

ترین زوایاي نفس خود رجوع  به تاریکباید . در این سفر را به عهده بگیریم

و ها ، ترس هایت عدم امن، جاه طلبی هاي شخصینقاط تاریکی که . کنیم

این فریب ها می خواهند شما و . یده اندزگ سکنیجا دلشکستگی هایمان در آن

سعی کرده ام . سازندخدمتتان را نابود همچنین دارید و شان دوستکه آنانی 

چه نو آ می شویم را بازگو کنمموضوعاتی که با آنان روبرو  با صراحتو صادقانه 

  . در اختیار شما قرار دهمتحقق سالمت روحانی آموخته ام در مسیر که 

  ر قسمت تقسیم می شود:کتاب به چها، مقدمهاین پس از 

 ایـن کتـاب بـه تشـریح  بخـش نخسـت .باطن خود را سم زدایی کنید

  آفت هاي خدمت در عصر حاضر هستند.می پردازد که  وضوعاتیم

  به طـور خالصـه بـا  در این بخش کنید. آغازهمین جا هم اکنون و از

  .و روان خود آشنا خواهید شدبراي حفاظت از روح اي ساده  روشهاي

  عـادات و در مورد در این قسمت ما  .روانی براي همیشهحفظ سالمت

یک روان سـالم و پایـدار که به شما براي داشتن یم یسخن می گواعمالی 

 صرفنظر از شرایطِبتوانید تا  می آموزد. این بخش به شما می کنندکمک 

  .از لحاظ روحانی و عاطفی با طراوت و شاداب بمانید، خودخدمتی 



ي روحانیایاِح    
 

5 

 سهیم نمودنانتقال و  ةقسمت آخر دربار .ایجاد یک تیم خدمتی سالم 

را سـالم رهبـري فرهنـگ  تـا بتـوانیمآموخته هاي خود است  دیگران در

داشتن  ،سالم میان یک رهبر سالم و خدمتیارتباطی ل . پُخشیمبتوسعه ب

  .تیمی سالم است

تحـت عنـوان بـراي تفکـر و بحـث  سـؤالدر انتهاي هـر بخـش چنـدین 

ت می توانید به سؤاال. از این شده است گنجانده "بیاندیشید و تبادل نظر کنید"

با تیم خدمتی خـود  میزگرديمکالمه با دوستی امین و یا ی براي عنوان موضوع

 ،صـمیمیی آغاز گفتگویامیدوارم که این صفحات جرقه اي براي . استفاده کنید

   .باشد امیدمفید و سرشار از  ،صادقانه

. هدایت شما بـه سـوي مسـیح اسـتمن از نگارش این کتاب  یهدف غای

هو قـرار گیـرد و هیـأ و فراتر از هر خدمت و مشغله وباشد که صمیمیت شما با ا

عیسی . خدمت شما زندگی شما نیست همواره این نکته را به خاطر بسپارید که

  . زندگی شماست
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  مقدمه
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  پرستش رهبري

ی سـؤالاین ؟ آنچه امروزه کمبود آن در کلیساها احساس می شود چیست

او با یـک کلمـه بـه . معروف پرسیده شد است که از شبان یک کلیساي بزرگ و

و پاسـخ او  دیـدگاهنمی توانسـتم بـا  زماندر آن  "رویا.": این پرسش پاسخ داد

  . مخالفت کنم

. امروزه تمام فکر و ذکر ما رهبري است و رویاهـاي مـا مسـموم شـده انـد

رویاهاي بزرگ بسیار بیشـتر از گذشـته ، نظرات بزرگ، حرف هاي بزرگامروزه 

 اتموضوعاز مهمترین در بیست و پنج سال اخیر رویا و رهبري . شوند	دیده می

هـا و  کتـاب، هـا بسـیاري از کنفـرانس. اسـت بودهمیان شبانان  در مورد عالقه

رهبرانـی بهتـر این موضوع اختصاص داده شده اند کـه چگونـه بـه به ها پادکست

موضـوع هـاي  در مـورد کلیسـاییی هـاي گردهمـایاز در برخـی . تبدیل شویم

انـرژي و . سخن گفته می شودآیات کالم بیشتر از متفرقه  اقتصادي و موضوعات

براسـتی امـا . منابع بسیاري براي دستیابی ما به رویا و هدفمان صرف می شـود

   علت این پدیده چیست؟

امـا در  ،افراد مجربی هستیمشبانی خدمت ري از ما در تفسیر کالم و ابسی

 عصـردر  با رشد کلیساها و تغییر فرهنـگ. ضعیف عمل نمودیمرهبري سازمانی 

انتقـال رویـاي ، یت کارکنـانمـدیر، بودجـه شبانان باید با دنیاي جمع آوري، ما

ل
ل او

ص
 ف
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هی جلسـات سـازماند، یدرآمـدزای، هـا بنـا نمـودن سـاختمان، خود به دیگران

رهبـري و رشـد  بنابراین ادامـۀ. ت آشنا شوندات تمامی تغییریپرستشی و مدیر

 ایجاب نمود که رهبران خود را با ایـن تغییـرات سـازگار سـازند.منابع کلیسایی 

رهبري مـا تا زمانی که البته  ،عالی استمهم و  یموضوع صحیحرهبري موضوع 

  . نگرددت تبدیل به بُ

که قـوم اسـرائیل مرتکـب  هستیمهمان گناهی گرفتار ما هم امروز  گویی

برنجی استفاده نمود تا شـفاي شـگفت انگیـز خـود را بـر  شد. خداوند از مارآن 

باید از بین می رفـت که آن مار برنجی  ،اما سالها بعد. مردم اسرائیل جاري سازد

آنهـا برکـت را بـه جـاي . که قوم آن را می پرسـتیدند تبدیل به بُتی شد ماند و

  . مورد پرستش قرار دادندبرکت دهنده 

است خدمت رهبري وجود دارد هدیه اي  درکه  اي انرژيمهارت و  یتمام

دیل بـه اما نباید این هدیه را تبـ ،عطا می شودبه افراد عالی که از سوي خداوند 

را ملکـوت خداونـد  دررهبـري  دربـارةما نبایـد بحـث  ،با این وجود. یمت نمایبُ

ایـن تی از قبیـل سـؤاال .پاسخ دهیمتی سؤاالبه باید  آن قبل از اما ،متوقف کنیم

یسا چه تفاوتی با رهبـري در لرهبري در ک ورهبري روحانی چیست ماهیت که 

  ؟ بازار کار دارد

مین منـابع رهبـري أتـ در زمان معموالًکه این است  سؤالطرح این علت 

باعـث بوجـود آمـدن بحـران هـاي و  سهواً فراموش می شـود آنبخش روحانی 

روحانی شبانان اهمیت بسیاري دارد. آمـاري کـه  سالمتِزیرا  ،متفاوتی می شود

عصـر از شرایط آنها در  يغم انگیز بسیار تصویر وجود داردشبانان  دربارةامروزه 

  : به عنوان مثال ارائه می دهد. حاضر

  خدمت خود را ترك می کنندفعال شبان  1500هر ماه در آمریکا.  

 80 ترضـایاز نقـش خـود  آناناز همسران  درصد 85از شبانان و  درصد 

 .ندارند
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 70 امین هستند که بتوانندردي فنزدیک یا  یدوستفاقد از شبانان  درصد 

 . با او مشورت کنند

  د هستند که اگـر کار خود نا امی ۀچنان از ادامآنشبانان  درصدِ 50بیش از

امـا بـراي بـر طـرف  ،ی کردنـدمرا ترك می توانستند حتماً خدمت خود 

 . خدمت هستند ۀزندگی مجبور به اداممخارج نمودن 

 50 که وارد شدن همسرشـان بـه خـدمت  معتقدنداز زنان شبانان  درصد

  آنها رخ داده است. ةه براي خانوادبدترین اتفاقی بود کشبانی 

 30 در طول دوره خدمتشان رابطـه: اعتراف کرده انداز شبانان  درصد	اي 

همیشگی با شخص دیگري داشته اند یا حداقل یک بـار بـا فـرد دیگـري 

  .داشته اندجنسی  ۀرابط

 71 که دچار خستگی مفـرط هسـتند و  اعتراف کرده انداز شبانان  درصد

 ی دست و پنجه نرم می کنند.گافسرد باتر هر روز خسته و درمانده 

  بازنشستگی میسن به  با حفظ سمتخادم  10تنها یک نفر از هر		د. نرس  

اسـت او سالمت روحـانی  ،ما به این حقیقت که بزرگترین ابزار یک شبان

تاکیـد  قرار گرفته وتمرکز ما بر مهارت ها و روش هاي رهبري توجه شده و 	بی

 کـهو نتیجه ایـن شـده  .ده استو توجه ما از وضعیت درونی رهبران برداشته ش

ري از مردان و زنانی که کلیساهاي ما را رهبري مـی کننـد از لحـاظ اشمار بسی

  هستند.طراوت و شادابی  فاقدو از لحاظ روحانی  تهی گشتهعاطفی 

بـه خـاطر اري بسـی غم انگیز بوده ایم که رهبران قعۀما شاهد این وا همۀ

 ییتیترهاي روزنامه ها از رسوا .خالقی مجبور به ترك خدمت شده اندانحرافات ا

در عـین امـا  ،آور هسـتند شـوكتعجب آور و  سخن می گویند که اعمالیها و 

  . ی ها سخنی به میان نمی آیداین رسوای علل پنهانهرگز از حال 

و شخصـیتی که به آن بی تـوجهی شـده است داستان روحی  اصل ماجرا

آرام  داسـتان منـزوي شـدنِ. و پرداخته نشده اسـت ساختهکه به درستی است 

ایـن رهبـران قصـد . یش اسـتجاه طلبـی هـا فریب او بوسیلۀ یک خادم و آرام
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امـا در  ،رتکـب شـوندمن اعمـالی را یخدمت خود چن ةند که در طول دورنداشت

. خدمت خود از توجه و تمرکز به آنچه در درونشان مـی گـذرد غافـل شـده انـد

در  با افـراد بسـیاريمن اینکه به با توجه . هستیمتغییرات بسیاري امروزه شاهد 

می تـوانم قاطعانـه  شاهد نابودي آرام آرام خدمتشان بوده اندکه ارتباط بوده ام 

 ،بی تـوجهی بـه وضـعیت روحـانی، خودفریبی، بگویم که موفقیت هاي ظاهري

در  یفجـایعچنـین  زمینـه سـاز وقـوعمی توانند انزوا و عدم وجود روابط سالم 

  . گردندخدمت یک فرد 

رهبـر فـردي اسـت ": می گویدنین چ 2پارکر پالمرکتاب  ةنویسند 1کواکر

.... زیـرا . باید به آنچه درونش می گذرد توجـه کنـد يکه بیش از هر کس دیگر

 "باشد برایش مخرب و مضر اسـت. مفیدکه عمل رهبري بیش از آنکه براي فرد 

زمـانی کـه رهبـران . وجـود داردنگرش این نویسنده  یدتایشواهد بسیاري براي 

ریسک به انحـراف کشـیده  ،کنندبه وضعیت درونی خود بی توجهی می نسبت 

بـراي آنهـا وجـود  همچنین ایـن خطـر. را به جان می خرندخود رهبري  شدن

خواهد داشت که بیش از آنکه براي دیگران ثمر بخش و مفید باشـند مخـرب و 

  . گردندمضر 

می شود این اسـت کـه بـه ما باعث وخیم تر شدن اوضاع  آنآنچه پس از 

عنوان خادمین و رهبران کلیساها هرگز نمی خواهیم در این باره با کسی سـخن 

. در میـان بگـذاریمدیگـران  ات را بـخطري که متوجه خـدمتمان اسـ وم گوییب

آشکار نمودن کشمکش هاي درونی و درخواست کمک از دیگران ریسک بزرگی 

بنابراین سعی می کنیم کـه بـر شـرایط خـود سـرپوش گذاشـته . براي ما است

اما نهایتاً ایـن مشـکالت . بپوشانیم و آنها را درون خود نگاه داریم رامشکالتمان 

  . خود را نمایان می سازندثیرات تادر خدمات و زندگی ما 

از رهبران مشهور  يمعدودی اخالقی عدة این پدیده تنها محدود به رسوای

کوچکی از کوه یخـی اسـت کـه این مشکالت تنها قسمت  بلکه ،مسیحی نیست

                                                           
١ - Quaker   
٢ - Parker Palmer 
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را خـود هر روز به تعداد شبانانی که خدمت  قُله اش بیرون از آب دیده می شود.

بـه عهـده  چنین خـدماتی رادر میان آنانی که . دگردترك می کنند افزوده می 

سـواس وجه و و. تاستشده ارند ناامیدي و سرخوردگی تبدیل به امري فراگیر د

را پرورش داده که همیشه  ینسلی از شبانان ،بیش از اندازه نسبت به آمار و ارقام

 ،احساس می کنند بازنده هستند و بسیاري از آنها به جاي جنگیدن با این حس

شـبانی کـه  بسـیاري از دوسـتانم. گیرنـدمی میم به کناره گیري از خدمت تص

و بسیاري از شبانانی هم که می شناسید هر یکشنبه وفادارانه حقیقت  کنند	می

آنها فارغ از هر نوع تکبر به دیگران خدمت می کنند و . کالم را موعظه می کنند

اما همین شبانان  ،دنمی کنن يکلیسایشان از هیچ تالشی فرو گذار هدایتبراي 

ممکن است نسبت به گذشـته . در هم شکسته و غمگین هستند خود خلوتِدر 

کـه  اسـتحـاکی از آن اما شواهد و قرائن  ،تبدیل به رهبران بهتري شده باشیم

جملـه و ایـن . شده ایمنسیح ي براي مبهتر وهران یا پیروانش، تبدیل به شبانان

روحانی هم در شرایط خوبی  حتماً از لحاظ رهبران ملکوت خداطرز فکر که این 

  . نیست صادقدیگر هستند 

این حقیقت تاکیدي است بـر فرضـیه اي بنیـادي کـه در ایـن کتـاب بـه 

از خود رهبر  يرهبري مفهومی جدافعل در کلیسا  .بررسی آن خواهیم پرداخت

ود مـا با این وج. ز پیغام جدا کنیداشما هرگز نمی توانید پیغام دهنده را . نیست

 می گذردچه واقعاً درونمان نآ خالفِشان دادن تصویري نالزم براي هاي مهارت 

  . را کسب کرده ایم

. خداونـد سـتهمیشه مفهومی از درون به سوي بیـرون ا روحانیرهبري 

مقـدس ، همواره زنان و مردانی را بر می گزیند و به آنها لبخند می زند که سالم

در ایـن . ب خروج بگریزمکتا 28باب  آیاتام از هرگز نتوانسته . و فروتن هستند

اشـاره آن دوخـت پیچیـدة و روش کاهنـان  لبـاسی بـه جزئیـات قسمت موس

  . عمامه و کمربند ، پیراهن نقش دار،ردا ،. قسمت هایی از قبیل ایفودکند		می
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کـار  ارغوانی و غیره و نیز کتان ریز بافـت بـه، بدین منظور طال، نخهاي آبی"

بافت تابیده  ی و قرمز و نخهاي ریزنرا از طال و نخهاي آبی و ارغواایفود . ببرند

  )6-5:28 خروج( ". که ماهرانه تهیه شده باشد بدوزند

شخصیت و احترامی سـخن  دربارةاما موسی دو برابر بیشتر از ظواهر و تزئینات، 

واضح است که در نسل ما احترام و عزت از  .می گوید که کاهن باید داشته باشد

از روشهاي خاص و عالی رهبـري نیـز  احترام. به نظر من این نیستا و ایفود رد

یسـا بـا رویـا و روشـهاي لدر واقع به نظر من تجهیز رهبران ک. ی شودمحاصل ن

مـی توانـد  یک روان سالم، با روش هاي برخورداري ازرهبري بدون تجهیز آنها 

روحی سالم و زنـدگی از  یک رهبرواقعی و منزلت . احترام باشدخطرناك  بسیار

  . آکنده از قوت و حضور مسیح ایجاد می شود

 ۀبا تمام وجود ایمان دارم که عیسی مسیح امید جهان است و کلیسا نقشـ

تفکر در این باره کـه امکـان تحقـق . استزمین  رب شاو براي دستیابی به اهداف

امـروز مـا چون  ،بسیار هیجان انگیز استماموریت بزرگ در نسل ما وجود دارد 

هرگـز کلیسـا تـا . تکنولوژي و منابع بی سابقه اي را در اختیار داریم ،فرصت ها

، ماموریت بزرگ با این حال. تاثیر گذاري بر کل جهان نبوده است ةاین حد آماد

این ماموریـت الهـی تنهـا . نمی شودآوري و نبوغ انسانی محقق تنها از طریق نو

ی که از لحاظ روحانی سالم هستند بـه انجـام افراد پر از روح و کلیساهای ۀبوسیل

یسـاها از لحـاظ روحـانی سـالم نباشـند ایـن لخواهد رسید و تا رهبـران ایـن ک

 است که بـهاکنون زمان آن . یابندکلیساها نمی توانند به سالمت روحانی دست 

به زمانی کـه  ،اکنون زمانی است که به گذشته باز گردیم. گردیم اصول اولیه باز

  . گاه و اهمیت بسزایی بودندیالمت روحانی داراي جاروح و س

روحـانی زندگی  ازکه در دوره اي صادقانه با رهبرانی گفتگو کرده ام  بارها

. آنهـا حتـی مشـتاق بودنـدو مشتاق نـوع دیگـري از خـدمت  داشتند قرارخود 

. بودنـدبیش از اندازه خسـته و فرسـوده  زیرا ،بودند يداشتن زندگی متفاوت تر

 دائمـاًو  قرار داشتندو همواره در کشمکش  ز دست دادهااوت عاطفی خود را رط

   "؟وجود نداردآیا راه بهتري ": ندیداز خود می پرس
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از خـود پرسـیده ام. اگـر  را سؤالسی سال خدمت خود بارها این طی در 

مرا خوب می شناختید می دانستید که این صفحات را بعنـوان یـک کارشـناس 

مطالب تا همین سالهاي اخیر  همینبسیاري از  چون ،نویسم یسالمت روانی نم

من از دل شکستگی هـا و کشـمکش هـاي  مخفی بوده است.نیز خودِ من براي 

. فریـب هـا و فـظ سـالمت روحـانی نبـردي دائمـی اسـتح. مـی نویسـمخود 

خداوند را اما من  ،کرده بودندري مرا از هر طرف احاطه ااي اضافی بسیه	اندیشه

  . شکر می کنم مرا در آن قرار دادراهی که به خاطر 

می خواهم خط پایان را در حالی پشت سر بگذارم که هنوز عاشق عیسـی 

 کهستم. هنوز عاشق کلیسایش هستم و هنوز عاشـق خـدمت خـود بعنـوان یـ

رم و با عزت و احترام یمی خواهم بتوانم در آن زمان سرم را باال بگ. شبان هستم

  . نگاه می کنم بگویم ارزشش را داشتکامل وقتی به گذشته 

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

  ؟داردرهبري در کلیسا چه تفاوتی با رهبري در بازار کار  .1

چـه  شـنویدشـبانان مـی  دربارةاي ناراحت کننده  اخبارزمانی که آمار و  .2

  ؟احساسی به شما دست می دهد

بـه آنچـه درونمـان ما بایـد بیشـتر ": دکه می گوی کواکر گفتۀبا توجه به  .3

عمل رهبري بیشتر از آنکـه  توجه داشته باشیم و این جمله کهگذرد 	می

بـه چنـد مـورد اشـاره  "،براي فرد مفید باشد می تواند برایش مضر باشد

  کنید.

به رهبران کلیسایتان کمـک مـی کنـد تـا بتواننـد از چگونه خدمت شما  .4

چـه  یایـن سـالمت براي باال رفتن میزان؟ سالمت روحانی برخوردار شوند

  ؟ د انجام دهیدیکارهاي دیگري می توان
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   حفره اي در روح

 شخصییک زندگی و  اجتماعییک زندگی  مسیحما بعنوان خادمین  همۀ

مردم حضور داریـم بین جایی است که در در حقیقت  زندگی اجتماعی ما. داریم

اینجا جایی اسـت کـه مـردم مـا را . آنها هستیممعرض دید و زیر ذره بین و در 

جـا مـا در این . مرتب و منظم استدر اینجا همه چیز . می کنند تاییدتشویق و 

به دیگران الهام می بخشیم و بـا مهـارت رهبـري . را اعالم می کنیم رویاي خود

 "انجـام کارهـا"مـه چیـز حـول محـور ه ،در زنـدگی اجتمـاعی مـا. می کنـیم

  . چرخد		می

زنـدگی بـا یکـدیگر در ارتبـاط دو ایـن  کـهنیز داریـم  دیگرياما زندگی 

هـم  نهایتـاً باعـث از، بـی تـوجهی کنـیم خود شخصیاگر ما به زندگی . هستند

موضـوع  زندگی اجتمـاعیدر . ما خواهد شداجتماعی تخریب زندگی  وپاشیدن 

رهبـر  شـخصِموضوع اصـلی خـودِ  زندگی شخصیدر  ولی ،بري استاصلی ره

همیشه تاریـک و اغلـب آشـفته است که  خصوصی یمکان زندگی شخصی. است

نورافکن و تشویقی  در زندگی شخصی. ورود به آنجا را ندارند مردم اجازة واست 

اسـت کـه  تجلیاتیت و تجهیز رخ می دهد باعث تقوی آنجادر  آنچه. وجود ندارد

 "شخصیت"حول محور  زندگی شخصی. می گردد ا آشکاردر زندگی اجتماعی م

  . می چرخد

ل 
ص

ف
م

دو
 



ي روحانیایاِح    
 

15 

باید بـا دیگـران صـحبت می دانیم که چگونه مسیح ما به عنوان خادمین 

خدمات مختلف و ، خدمتیتژي هاي ااستر ،حضار دربارةآزادانه می توانیم . کنیم

 شخصـیزندگی  دربارةاما . کلیسا صحبت کنیم خادمینبا داوطلبان و  یمانرویا

خـود شـما چـه کسـی بـا شـما سـخن  دربـارة؟ کجا سخن گفته مـی شـود ما

رخ  )زنـدگی شخصـی(پشت صحنه زندگیمان در آنچه  دربارةمعموالً ؟ گوید	می

از صـحبت در ا بعنوان رهبرانی در ملکوت خداوند . منمی شودصحبتی  می دهد

 ربـارةدصـحبت صـادقانه . زیرا براي ما فشار زا است ،اجتناب می کنیماین باره 

براي ما . درونی و شخصیمان می تواند براي ما ریسک بزرگی باشد آشفتۀدنیاي 

مـان باشـد و ربوط به زنـدگی اجتمـاعی و رویاهایمامن تر است که مکالماتمان 

  . می شویمغافل بدین گونه از توجه به زندگی شخصی خود 

 ،به یکـدیگر پیوسـتند )گروهی کوچک( 1وسلینزمانی که گروه موسیقی 

اجـرا و پشـت  در مورد زنـدگی بـر صـحنۀپرسیدند  یکدیگر ی که ازسؤالاولین 

بـر زنـدگی درونـی و چه تـاثیري  مااین کار " آنها پرسیدند که. اجرا بود ۀصحن

هیچ بـه یـاد نمـی آورم کـه در طول چهل سال خدمت خود  "؟داردشخصی ما 

ام و آنچـه در  کرده سالهاي زیادي خدمت. ی از من کرده باشدسؤالکسی چنین 

. بـوده اسـتزنـدگی شخصـی ام این سالها حقیقتاً مورد بی توجهی قرار گرفتـه 

امـا آموختـه ام کـه کلیـد ، روي صحنه صـورت مـی گیـردتمام کارها بر  ظاهراً

پشت صـحنه اسـت و کلیـد دسـت  مربوط بهمسیحی موفق زندگی یک داشتن 

  . است این قسمتتوجه به تنها  یسالمتبه این یافتن 

زنـدگی مسـیحی از جهـت . دقیقاً همان تعلیمی است که عیسـی داد این

 اجتمـاعآنچـه در  بـرمی گـذرد شما درون  آنچه در یعنی ،درون به بیرون است

او تعلـیم داد کـه زبـان از زیـادتی دل سـخن . مـی گـذاردآشکار می شود تاثیر 

 )روي صـحنه(میوه ها است که  )پشت صحنه(به ما آموخت که ریشه  .گوید	می

  . به بار می آوردرا 

                                                           
١ - Wesleyan   



ي روحانیایاِح    
 

16 

به ما براي توجـه بیشـتر بـه زنـدگی در کردن به منظور کمک  فصولاین 

در  یي مستحکمنوشته شده اند تا بتوانیم قدمها )زندگی شخصی(پشت صحنه 

رك این موضوع که . دروحانی خود برداریم-روانیسالمت راستاي دست یابی به 

در روحمـان وجـود دارد  حفـره اياحساس مـی کنـیم ما در زمان رهبري  ۀهم

تمام نیروي مـا  وما را از پا انداخته  ،خدمت. خوبی براي آغاز این کار است نقطۀ

بـر . احسـاس مـی کنـیمخـود درون حفـره اي مـا  ،را گرفته است و در نتیجـه

 اي	اما در عمق وجودمان می دانیم در مورد زنـدگی ،خیزیم تا موعظه کنیم	می

زمـانی کـه نیـاز بـه انجـام خـدمات . رومیممحـآن از م که خود گوییسخن می 

 مهـمبرایمـان  خـدماتاحساس می کنیم دیگر مانند قبل این  می رسدمختلف 

اما  ،انجام می دهیمرا ر حسب وظیفه آنچه بر عهده مان گذاشته شده . بنیستند

  . نیست که انجام می دهیمواقعاً قلبمان در کاري 

ا را آزار مـی دهـد و بـه مـمـا  دائمـاًدر عمق وجودمان حسی داریـم کـه 

بیشتر خسـته و درمانـده . این طور نباید باشد گوید یک جاي کار ایراد دارد.	می

برخی از روزهـا آرزو . نون هستیم تا مهربانبیشتر مشکوك و مظ. هستیم تا شاد

بـاالخره ایـن حـس در مـا م و که اي کاش از خدمت کناره می گـرفتمی کنیم 

خـود  بـراي همیشـه دررا به خوبی این حس یم نمی توانچون  ،نمایان می شود

خواهنـد ی را افرادي که به ما نزدیک هستند این حس درون و نگاه داریممخفی 

   .دید

وجـود  در یافتـه ام دو نیـرو کنید که روح شما همانند سطلی است.تصور 

مـا را خشـک و مان شـده و زنـدگی که باعث ایجاد حفره در سطل روحانی دارند

ی کـه در یفتنـه هـا .نیروهاي خارجی هستند، نیرو یناول. ازندسطراوت می 	بی

شـما  رخدمت ب در زمان کهآزار و اذیت هایی  ،رهبري شما بر می خیزند حیطۀ

جامعـه حـاکم کـه بـر  هستندفرهنگ اشتباهی  ناشی از و آنهاتاثیر می گذارند 

اسـت زندگی در قرن بیست و یکـم  بااليسرعت خارجی  يدومین نیرواست و 

آن حفظ سـالمت روحـانی بـراي مـا  باعث بوجود آمدن محیطی شده که درکه 

اگر ما با این مشکالت بـه درسـتی برخـورد . است گشته یبه چالش بزرگتبدیل 
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حس تهی بـودن در سطل شده و بزرگتر نکنیم می توانند باعث ایجاد حفره اي 

اب خـود بـه نـام در کتـ 2تونروت بـاربنا بـر آنچـه  .مان تقویت کنندرا در درون

 : می نویسد 3"تقویت رهبري خود از لحاظ روحانی"

را در خـدمت خـود این امکان وجود دارد که فردي دنیـایی از موفقیـت "

در این روزهـا . خدمات روح خود را ببازد این ۀدر میان هم اما ،کسب کند

فشار و کشمکش فراوانی در میـان آنچـه انسـان بـراي  )شاید هم هر روز(

او  و آنچه نقش وي بعنـوان یـک رهبـر بـه ان نیازمند استسالم بودن بد

  "تحمیل می کند وجود دارد.

تهـی بـودن  بـه همـراهموفقیت ظاهري یک درك این مطالب که راه رسیدن به 

ترسـناك بـه در آن قدم بر می داریم ما که باشد  يباطنی می تواند همان مسیر

یـک . الوه برآن نیروهایی درونی نیز براي ایجاد ایـن حفـره در کارنـد. عنظر آید

و  هـانـاراحتی  ،قسمت مشکل در آنجاست کـه مـا بـه خـاطر عـدم امنیـت هـا

دیگـر تکـرار بـار . مـی شـویماز درون خود باعث ایجاد حفره هـایی  وسواسهاي

 ،خـارجی نیسـتندکنم همه عواملی که براي نقش من خطرناك می باشـند 	می

نقـاطی داراي مـا  همگـی ،حاضـردر فراسوي سختی هاي خدمت در عصر  بلکه

ناراحتی ها و شکست ها و گناهان  ،. عدم امنیت هاهستیمتاریک در درون خود 

  . گردند ما از درون شدن تهیمان می تواند باعث  مخفی

 دربـارة 5غلبه بر سوي تاریـک رهبـري اب عالی خود بنامدر کت 4سام ریما

سـالم هـدایت را بـه سـوي نقشـی نا ي درونـی کـه مـاستگی هـادل شک ،غمها

صـفات  همۀآرام آرام متوجه شدم که به طور متضاد . سخن می گوید ،ندنک	می

 پیـروز مـی سـازند،به عنوان یـک رهبـر مرا شخصیتی و انگیزه هاي درونی که 

بـراي همـین . ندشـومـی د که نهایتاً باعث افسردگی من همان چیزهایی هستن

اولـین اقـدام . فس بسـیار مهـم اسـتاست که آموختن هنر توجه و مراقبت از نَ

                                                           
٢ - Ruth Barton   
٣ - Strengthening the Soul of Your Leadership 
٤ - Sam Rima 
٥ - Overcoming theDark Side of Leadership  
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. فـس هسـتیمساده براي برخی از ما آگاهی از این واقعیت است کـه مـا داراي نَ

فس هسـتم توجـه اغلب روزها به این واقعیت که من داراي نَ ،بعنوان یک شبان

 خـودِ، نَفس شـما. ابدي وجود شما استو فس شما قسمت نامرئی نَ. نمی کردم

از بدنتان را از دست بدهید و یا عضـوي را بـه  اگر شما عضوي. استواقعی شما 

ممکن اسـت موهـاي سـرتان . فستان نمی شودد باعث تغییر نَبزنی پیوندبدنتان 

ممکن است صورتتان چـروك شـود و  .)یا مثل من کم پشت شوند(سفید شوند 

فسـتان بـی تغییـر بـاقی تـان یعنـی نَاما خود واقعـی  تر شوید، چاق ده کیلویا 

همـان طـور کـه بـراي حفـظ . فس ما ارزشمند ترین دارایـی ماسـتنَ. ماند	می

براي داشتن روحی سالم نیز بایـد  ،باید به بدنتان توجه کنید سالمت جسم خود

  . فس خود توجه کنیدبه نَ

مه چالش هایی کـه پـیش روي کـار . علی رغم هي هستامیدجاي هنوز 

سـالم و خـدمتی  یهنوز امکـان داشـتن نفسـ، دارند قراررهبري در عصر حاضر 

بـه شـما  رامهـم سـه اسـتراتژي در این کتـاب  .وجود دارد شورتاثیر گذار و پر 

  : پیشنهاد می کنیم

 و عمیق اختصاص دارد صادقانه  یاین قسمت به تفکر و تأمل :شناسایی

فرایند  قدم اول در. شودبراي نفس شما خطر محسوب که می تواند 

شناسایی و آگاهی از مسائلی است که ، کشف ،رسیدن به نفسی سالم

  . می گردنددر سطل شما  حفره ايباعث ایجاد 

 می توانید قدم هایی را در  ،را شناسایی کردیدحفره ها زمانی که  :اصالح

ز هم ا"قسمتی از این کتاب به نام . راستاي تعمیر و اصالح آنها بردارید

به منظور کمک به شما براي داشتن نفسی  "اکنون و هم اینجا آغاز کنید

  . سالم نگاشته شده است

 ُوقتی که صادقانه مشکالت و خطراتی که متوجه  :ر شدن دوبارهپ

حال  ،را تعمیر نمودید ها حفرهو  شناسایی کردیدروحتان هستند را 

این قسمت . ري مجدد سطل خود تمرکز کنیدپُموضوع ه ب دیتوان	می

ظ سالمت حف ونفس و روحتان  نمودنر آموختن چگونگی پُ دربارة
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گذار رهبريِ سالم با تاثیر. سخن می گویدروحانی براي تمامی عمرتان 

براي اینکه ": ترزابه گفته مادر . بودن خدمتتان رابطه اي مستقیم دارد

  ".داریم باید در آن نفت بریزیم چراغی را روشن نگه

: دارند را چنین به تصـویر مـی کشـد رهبرانی که نفس سالم 6هنري نوون

 ؟اصلی این است که آیا رهبران آینده واقعاً مـردان و زنـان خـدا هسـتند سؤال"

صـداي او را  ؛سـاکن شـوند افرادي که مشتاقانه می خواهند در حضـور خداونـد

لمسی از کالم تجسم یافته خداوند دریافـت و  زیبایی اش را نظاره کنند ؛نوندبش

من می خـواهم چنـین رهبـري  "؟حصر او را بچشنند وکنند و نیکویی بی حد 

  . باشم

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

مسائل پشت صحنه  دربارةتیم خدمتی شما چقدر حاضر به گفتگو افراد  .1

مسـائل  دربـارةخود شما شخصـاً چقـدر ؟ هستندشان و زندگی خصوصی

  ؟ پشت صحنه زندگیتان صحبت می کنید

این ؟ می کندرسیدگی خصوصی شما به مسائل ، تانچه کسی در زندگی .2

  ؟ رابطه چه فایده اي براي شما داشته است

 چگونـهوضـعیت درونـی و روحـانی ات ": اگر امروز کسی از شما بپرسد .3

  ؟پاسخی خواهید دادچه  "؟است

چه چیزي در خدمت شما باعث سـوراخ شـدن سـطل و خشـک شـدن  .4

براي جلـوگیري از ایجـاد شـدن ؟ تان می شود درونیو  وضعیت روحانی

 ؟ها چه اقداماتی می توانید انجام دهید حفرهاین 

                                                           
٦ - Henri Nouwen 
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  . نیستشما  زندگی تانخدمت

  : چنین می گویدرسول پولس 

با جالل  آنگاه شما نیز همراه او ،چون مسیح که زندگی شما است ظهور کند"

  )4:3 کولسیان( "ظاهر خواهید شد.

عیسـی زنـدگی مـن  "مسیح که زندگی شما اسـت.": به این کلمات دقت کنید

. من با او می چرخـد همه چیز حول محور رابطۀ. او مرکز دنیاي من است. است

  . تمام زندگی من تسلیم اوست که خداوند و شاه من است

جوان وارد خدمت شدم مرکزیت مسیح را به وضـوح  یکزمانی که بعنوان 

در طـول سـالها ایـن  ،خـدمتم امـا در دوره هـایی از. خود می دیـدمزندگی در 

خدمتم تبدیل به عشـق  خدمتم تبدیل به هویتم شد.. مرکزیت را از دست دادم

ایـن  .شد و تمام عشـق و روح مـن بـه خـدمتم اختصـاص یافـت اول زندگی ام

نـا محسـوس  ۀنتیج. بود گشتهم ا خدمت من بود نه عیسی که تبدیل به زندگی

  . بود ويقطع شدن آرام آرام ارتباطم با  باعثاین حالت 

مـی کنیـد و  را آغـاز خدمت به نفسشما رخ داد، وقتی این اتفاق برایتان 

اسـتفاده از و سـخت  یچنین فکر می کنید که خدمت به خداونـد یعنـی تالشـ

ل 
ص

ف
م
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 همـهو اساساً فکر می کنیـد کـه  است و اجراي رویاها خدمتی ةروشهاي پیچید

قطـع مـی شـود  )عیسـی(قتی ارتباط شما بـا تـاك . وبه شما بستگی داردچیز 

اسـترس و عـذاب و  پر همراه با فشار، ما تبدیل به تالشی بدون شاديشخدمت 

این همان اتفاقی است که براي کاهنـان در کتـاب مالکـی افتـاده . گردد بار می

تشکیل شده آنها روحانی نگرش در واکنش به  کل کتاب از چهار باب توبیخ .بود

  . است

تـوبیخ ی نا اطـاعت ه دلیلرا بخود  )جماعت(خداوند قوم  3 و 2در بابهاي 

یعنـی  .تاب توبیخ خداوند متوجه کاهنان اسکتاما در باب نخست این . می کند

 ۀنتیجـ ،آنچه براي جماعت اتفاق افتاده بودو آنها خدمت بوده  ۀافرادي که حرف

نگرش آنها نسبت به خدمت  ةانی ها و نحوبخداوند از قر عملکرد آن رهبران بود.

  . خشنود نبود

 خندو آن را بـه ریشـ! ایـن چـه زحمتـی اسـت: خداوند لشکرها می فرماید"

  )13:1 مالکی( "گیرید.	می

بلکه باعث زحمـت  ،انجام وظایف و مسئولیت هاي خدمتی دیگر یک برکت نبود

. نـدبه خوار شمردن دعوت خود نمودبنابراین رهبران شروع . و آزار آنها شده بود

ایـن تصـویر . بلکـه آزار بـود ،نه احتـرام .بلکه بار بود ،خدمت براي آنها نه برکت

. زمانی که بدون ارتباط با مسیح می خـواهیم خـدمت کنـیم در ماست خوبی از

موسـی را وقتـی خداونـد . خـدمت رهبـري اسـتخوبی از  زندگی موسی نمونۀ

موسـی پاسـخ  ،موسی گذاشـت عهدة رب و وظیفه رهبري قومش را مالقات نمود

  . دادپیش بینی شده اي به او 

 "؟آورم بیـرونرعون بـروم و بنـی اسـرائیل را از مصـر فمن کیستم که نزد "

  )11:3خروج (

آنها به خاطر اینکـه حضـور . گشتپاسخی که خداوند به او داد اساس خدمت او 

 است که من این حضور. تو را پیروي خواهند کرد ،وجود دارد اتمن در زندگی 

انتخـاب موسـی بـه خـاطر آن نبـود کـه او . تو را واجد شرایط رهبري می کنـد
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بلکـه تنهـا خصوصـیتی کـه بـه  ،رد بودفماهرترین یا حکیمترین  ،باهوش ترین

ایـن حضـور بـراي . قانیت می بخشید حضـور خداونـد بـودحرهبري او اعتبار و 

به محض اینکه بـه . و بارزتري را می طلبید او چیز ملموس تر .افی نبودموسی ک

، دبیرون از مصـر هـدایت کنـبه شد که قوم را  کوه سینا رسیدند و موسی موفق

  . ده فرمان را دریافت کندرفت تا باالي کوه 

حک شده  لوحها کار دست خداوند بود و نوشته نوشته خدا بود که بر لوحها"

  )16:32 خروج( ".بود

 يشگفت انگیز را تصور کنید. در این لحظه موسی در حضور خداوند این صحنۀ

ردم در حـال مـ پاییناما آن . بود که ده فرمان را بر روي سنگ حکاکی می کرد

چه تضاد عجیبـی در میـان آنچـه در بـاالي کـوه و آنچـه در . ت بودندساختن بُ

ناك می شود شود. خداوند بسیار غضب یمال رخ دادن بود دیده پایین کوه در ح

اما موسـی شـفاعت مـی کنـد و  ،روزگار محو کند حنۀو می خواهد آنها را از ص

خداوند براي احتیـاط بیشـتر تصـمیم . خداوند از تصمیم خود منصرف می شود

می گیرد که قوم را به همراه یک فرشته به سرزمین موعود بفرستد و حضـور او 

  . نرودموعود به همراه آنها به سرزمین 

تـو  امـا مـن در میـان ،به سرزمینی برآ که شیر و شهد در آن جاري اسـت"

 ".ك سـازمهـال مبـادا تـو را در بـین راه ی،زیرا قومی گردنکشـ ،نخواهم آمد

  )3:33 خروج(

چقـدر سـالها ایـن  کـه در طـولاین است  ةنشان دهندپاسخ موسی به خداوند 

فسش عمیقاً با و روح و نَبود و بالغ شده . اتر شده است با خداوند عمیقاو  ۀرابط

  . بودخداوند در ارتباط 

 ".اینجـا مبـر با مـا نیایـد مـا را از روي تو اگر: آنگاه موسی به خداوند گفت"

  )15:33خروج (

 ومهـیج  نشـانه ايضور خداوند براي موسی کافی نبود. او به ح ،3در خروج باب 

 ۀند تنهـا مسـئلحضور خداو ،کتاب خروج 33در باب  لیو ،خاص احتیاج داشت
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رودرو بـا  ارتبـاطیمی گوید که موسی  خداکالم  ،ر ادامه. دمهم براي موسی بود

او ایـن . ندگی موسـی بـودزخداوند . خداوند داشت. من این رابطه را می خواهم

اگـر چنـد . درس ارزشمند را فرا گرفته بود که رابطه مهم تر از مسئولیت اسـت

که تر را بخوانیم می بینم موسی به خداوند می گوید براي کار رهبري  پایینآیه 

در خواسـت او ممکـن اسـت شـما را . نیازمند اسـتچیزي به چه  پیش رو دارد

  . شگفت زده کند

 گـویینمی  ولی ،این قوم را ببر گوییتو به من می : سی به خداوند گفتمو"

و در  تو را به نـام مـی شناسـم گوییمی  .رستیی فهمراه من م را چه کسی

را به  در نظرت فیض یافته ام تمنا دارم راههاي خود اگر. نظرم فیض یافته اي

در نظر داشته  و من بیاموزي تا تو را بشناسم و همچنان در نظرت فیض بیابم

  )13-12:33 خروج( ".باش که این مردم قوم تو هستند

: خداوند می گویـد او به .موسی از خداوند کاریزما و مهارت درخواست نمی کند

آنچـه بـراي او مهـم بـود  "را بـه مـن بیـاموز تـا تـو را بشناسـم.راههاي خود "

نجـام ایـن رابطـه بـود کـه بـه موسـی قـوت ا .اش و شناخت خداوند بود	رابطه

ین دقیقاً همان چیزي است که عیسی به مـا تعلـیم . امسئولیتش را می بخشید

  می دهد. 

در او  کسی که در من می ماند و مـن .من تاك هستم و شما شاخه هاي آن"

  )15:5 یوحنا( ".زیرا جداي از من هیچ نمی توانید کرد ،میوه بسیار می آورد

ید که عیسی تمام زنـدگی شـما یعنی اجازه ده .ماندن همان داشتن رابطه است

. وردحاصل به بار آو ود باشد و خدمات شما از بطن رابطه تان با مسیح جاري ش

   :تشریح می کندبه طریق دیگري را  حقیقتپولس رسول این 

 (اول قرنتیـان ". بلکه در قدرت است ،زیرا پادشاهی خداوند به حرف نیست"

بلکه زندگی با قوت خدا  :است در انگلیسی چنین نوشته شده. مترجم) (20:4

  ).است
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خوانـده فـرا کاري بس دشوار به  ،خداونددر ملکوت روحانی  به عنوان رهبرانما 

ما آن افرادي هستیم کـه ملکـوت خداونـد را بـه ایـن دنیـاي تاریـک . شده ایم

این نکتـه را نیـز تمامی این سختی ها به . آوریم. نبرد ما نبردي واقعی است	می

 براي به انجام. هستیمها  ما دل شکسته و ضعیف و پر از کاستی اضافه کنید که

حضـور حیـات بخـش عیسـی در شـدیداً بـه  مان در ملکوت خـدارساندن دعوت

وجـود . براي همین است که توجه به نفسمان الزامی است. مان نیاز داریمزندگی

او را مـا اسـت و بعنـوان افـرادي کـه  عیسی هدیه اي شگفت انگیز بـراي همـۀ

نیز گرانبها را به جهان  ن افتخار نصیب ما شده که این هدیۀای ت می کنیمخدم

کاغـذ کـادو و بـا  هدیـه جعبۀیک . می توانیم خدمت خود را مانند عرضه کنیم

 بنا بر نوع خـدمتهدایا و کاغذ کادوها می تواند  ة جعبۀانداز. تصور کنیمپاپیون 

  . ه مردم بدهیمرا ب، اما همۀ ما سعی می کنیم همان هدیه متفاوت باشد

خـدمت (شـما  را فراموش نکنید که جعبه کـادوي حقیقتهرگز این طرز 

ارزشمند نیست و تنها دلیل وجود این جعبـه  )عیسی(به اندازه خود کادو  )شما

شما بایـد زنـدگی خـود را تسـلیم . آن است که هدیه را به دست گیرنده برساند

  . هدیه کنید و نه جعبه هدیه

  . بادل نظر کنیدبیاندیشید و ت

را بـازگو نجات خود و آشنایی تـان بـا مسـیح  شهادتبه طور خالصه  .1

 .کنید

اسـت  شدهبار تبدیل به حمل در مورد زمانهایی که خدمت براي شما  .2

حمـل بـار  هعالئم تبدیل خدمت شما بـدیدگاه شما  از. صحبت کنید

 ؟کدامند

تشخیص می دهید که آیا در قوت خداوند زندگی می کنید یـا  گونهچ .3

 ؟خیر

می توانید بر هدیـه تمرکـز کنیـد و نـه آن  ۀبوسیلکه  یبه چند روش .4

 .اشاره کنید، جعبه
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 یرا سم زدای باطن خود

. کنید  
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  حفظ ظاهر

و نقشی که آنها دارنـد مشـکلی  "ظاهر"و  "حفظ"یعنی در این دو کلمه 

به دست یک رهبـر و وقتی این دو کلمه در کنار هم قرار گرفته  اما ،وجود ندارد

آنچه در درونمان  وقتی. گردندداده شوند به معجونی کشنده تبدیل می  روحانی

ور به ما مجب ،باشدمی گذرد با آنچه در دنیاي خارج از ما دیده می شود متفاوت 

  . می شویمحفظ ظاهر 

بـه معنـاي خـاص  ،باشـندزمانی که ظاهر و باطن ما با یکدیگر ناسـازگار 

در سالهاي اخیـر . از دست می دهیمرا یکپارچگی خود بعنوان یک انسان  ،کلمه

م کـه زنـدگی آنهـا بـا خدمتشـان اري از رهبرانی را مشـاهده کـرده اشمار بسی

خطـرات عـدم همخـوانی و یکپـارچگی را از آنجـا کـه عیسـی . نداردهمخوانی 

او بیش از هر چیز دیگر  .را تحمل کند ریادانست به هیچ وجه نمی توانست 	می

و حفظ ظاهر فریبنده سخن می گوید و نیش دار ترین  ریادر سخنان خود علیه 

  . سخنان خود را علیه ریاکاري فریسیان به زبان می آورد

ل 
ص

ف
م

چهار
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خـود را  آیه دانهـاي .آنها را ببینند ند براي آن است که مردمنهر چه می ک"

  )5:23 متی( ".تر می سازند بزرگتر و دامن رداي خویش را پهن

این افراد کـه شغلشـان خـدمت کنیسه ها در  شرکت کنندگان عادياز دیدگاه 

یک هاي  آیه دانها و رداها و ده به نظر می رسیدند.با غیرت و متعهد بسیار  ،بود

آنهـا تبـدیل بـه  .ما مشکل حفظ ظاهر آنها نبود. اندداشتآنها ظاهر فریبنده اي 

مشکل ایـن بـود کـه ایـن . بودند گشته از سرسپردگی و خدمت روحانی گوییال

زندگی درونی و واقعی خـود  تا فریسیان از این ظاهر فریبنده استفاده می کردند

  را پشت آن پنهان کنند.

بـه نظـر عادل و خـالص  ،ظاهر پاك درفریسیان  ،بنا بر آنچه عیسی گفت

. توجـه بـه افراطـی و خودخـواه بودنـد ، ناخـالص،اما در باطن ناپـاك می آمدند

تـان پژمـرده و خـراب اسـت بـه ایـن  تان زمانی که زندگی درونـیزندگی ظاهر

 پالسـتیکی حـولـی جرا ،شته باشیدماند که در سر خود توموري بدخیم دا	می

که خـدمت مـی کنیـد حتمـاً بـه  اگر مدت زمان زیادي است. انجام دهید بینی

ما می دانیم کـه حفـظ  ۀهم. خوبی می دانید که فریسی بودن به چه معنا است

گـاهی آن زنـدگی کـه . خوانی ندارد به چـه معنـا اسـت ظاهري که با باطن هم

دوشنبه تا شنبه از اش موعظه می کنیم آن چیزي نیست که  دربارهیکشنبه ها 

   کرده ایم.آن را سپري 

در واقع داشـتن ظـاهري فریبنـده و تزویـر نیسـت  مسئلهرین ت خطرناك

مان باید بـا آن در ون داریم و به نظر من تا آخر عمرما یک فریسی در ۀهم چون

خطرناك است ایـن اسـت  ر چیزيآنچه بیش از ه بلکه ،کشمکش و نبرد باشیم

که ما با این فریسی درون احساس راحتی کنیم و بیاموزیم که چگونه می توانیم 

حتی با وجود اینکه از درون یکپارچگی خـود را از دسـت داده ایـم بـاز هـم در 

به مرور زمان می تـوانیم در بـازي حفـظ ظـاهر  چون باشیمکارهاي خود موفق 

ان کـه بـراي کسـب موفقیـت در خـدمتت واقعیت این است. مهارت کسب کنیم

  . داشتن نفسی سالم الزامی نیست
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در حالی که موفقیت ظاهریتان از آنچه درونتان می گذرد سـبقت گرفتـه 

در سـالهاي اخیـر . خدمت قـدم برمـی داریـد ةدر مسیر مین گذاري شد ،است

شان بوده آنها فراتر از ظرفیت شخصیت شاهد افرادي بوده ام که موفقیت ظاهري

موضوعی که این مطلب را پیچیده تر مـی کنـد ایـن اسـت کـه موفقیـت . ستا

صرف نیرو . شگفتی مردم را با خود به همراه می آورد ظاهري تعریف و تمجید و

در قسمت هایی که من احساس می کنم در آنهـا مهـم و خـاص هسـتم بسـیار 

  . آسان است

 ۀاسـت کـه وظیفـ در نقـش مفلـوجی 2سولی رین جکام 1آواتاردر فیلم 

. اگـر چـه او خـود اسـتهویـت یـک آواتـار  بانظامی اش جمع آوري اطالعات 

اما آواتاري که در دنیـاي مجـازي داشـت بسـیار  ،ضعیف و درمانده بود یشخص

 جـکن می دیدند به شـدت بـا آنچـه خـود قوي و کامل بود. آواتاري که دیگرا

مـا در  ازري اسـیب. را نمـی دیـد آنهـم هـیچ کـس  وتفاوت داشت بود  سولی

  . را الزامی می دانیمگونه وجود یک هویت آواتار خدمتمان 

"Esse quam videri" را  معنـااست کـه در زبـان التـین ایـن  یعبارت

از آن شعاري که گروههاي مختلـف  ".باش ،بیش از آنچه نشان می دهی": دارد

هرگـز نمـی خـواهم  امـا ،. این کلمات به دل من مـی نشـیندکننداستفاده می 

اي عظیم در میان آنچه هستم و آنچه ظاهرم نشان می دهد وجود داشـته 	ورطه

در حـالی کـه دنیـاي  ،باشد. نمی خواهم شخصیتی آواتار گونه از خود ارائه دهم

که کار بـا تکیـه  بارها دیده امدرونم ضعیف و درمانده است. اما با گذشت سالها 

ر از توکـل بـر خداونـد تـبسیار آسان ، هایمان بر تجربیات و استعدادها و مهارت

  . است کارها انجام براي

شهر کـار مـی کـردم. در آن زمـان  در مرکزو  بودم داالسسالها پیش در 

خیابان محـل کـارم، در آن سوي آغاز شده بود.  داالسمرمت و زیبا سازي شهر 

طقـه اولین کلیساي باپتیست آن من ي وجود داشت کهساختمان مخروبه و بلند

                                                           
 ١ - Avatar 
 ٢ - Marine Jake Sully  
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. شنیده بودیم کـه شخصـی آن را خریـده و قـرار اسـت در آن به شمار می آمد

آن سـاختمان قـدیمی  تغییـري در چاما هی ،هفته ها می گذشت. کندبرجی بنا 

سـاختمان دخـول و . گهگاهی می دیدیم که کارگري سـاده بـه آن رخ نمی داد

در آن  بتخریـماشـین آالت سـنگین  یـا گرانکاراز هیچ گروه  خروج می کرد.

 .ان تخریب شـودبعد از مدتی خبردار شدیم که قرار است ساختمدیده نمی شد. 

شـدیدي بـه هاي . در زمان مقرر صداي انفجار رفتیم آنجابه ما همه براي تماشا 

کـل  دیوارها آرام آرام ترك خورده و آجرها فرو می ریختند و نهایتاً. گوش رسید

  . فراوانی اطراف را فرا گرفتساختمان با خاك یکسان شد و گرد و غبار 

هیچ  ظاهراًنمی افتد و آن هفته ها که ما فکر می کردیم هیچ اتفاقی  همۀ

کارگران با روشهاي خاص خود براي تخریب سـاختمان  نمی شودتغییري ایجاد 

 هـاآنفرو ریخـتن  و باند که ضعیف تر بودساختمان  نقاط تمامی .کار می کردند

دسـتکاري شـدند.  مـی داد،اسـتحکام و اسـتواري خـود را از دسـت ساختمان 

 بکـار گرفتـه نسـاختما تسهیل انهـدام مهارت خود را براي تخریبمتخصصان 

این صـحنه . کار آنها تخریب کامل و ویرانی ساختمان از درون بود بودند. نتیجۀ

 کـاريبـه حفـظ ظـاهر و ریابراي من مانند یک هشدار بود. زمـانی کـه شـروع 

ري در پیش گرفته ایـم کـه نهایتـاً مـا را از درون ویـران یکنیم در واقع مس	می

  . خواهد کرد

نشسته  3میل واکیبا عده اي از رهبران با تجربه مسیحی در یادم می آید 

ا بـه یکی از مـردان پـ. نی سخن می گفتیماصول و نیازهاي روحا دربارةبودیم و 

خـدمت  4تییسـارو اینتـر سال سن داشـت و بـا 70حدوداً سن گذاشته اي که 

کـه آن روز  متینیبر سر میز نشسته بود. هرگز سخنان پرقوت و  با ماکرده بود 

رود 	هر چه سـنم بـاالتر مـی": او گفتاز دهان وي خارج شد را از یاد نمی برم 

 نگـران مـی شـوم و بیشـتر نگـران آن ام آنچه انجام داده یا نـداده دربارةکمتر 

   ".تبدیل شده یا نشده امبه آن یزي هستم که چ

                                                           
 ٣ - Milwaukee 
 ٤ - InterVarsity 
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من نیز با باال رفتن سنم احساس می کنم که این کلمات در زنـدگی مـن 

براي توجه بیشتر به آنچه درونمان  هستندخوانی این واژه ها فرا. نیز صادق است

کـه در ظـاهر آن را هسـت وجود من چیزي بیشتر از موفقیت هـایی . می گذرد

  . مکسب کرده ا

بـی تـوجهی بـه . زندگی من می شود وفس سالم باعث یکپارچگی وجود نَ

مـان و توجـه بـیش از انـدازه بـه کارهـا و موفقیـت هـا و نفس و دنیاي درونی 

حـال . و ریا سـوق مـی دهـد سازيناگزیر ما را بسوي حفظ ظاهر ،آوردها	دست

؟ یم چگونه اسـتکه آن را بررسی کرد بنا بر موضوعیوضعیت شما  دگوییخود ب

؟ ساختمانی که در حال تخریب از درون بود شباهتی دارد نبه آزندگی شما  آیا

این هفتـه دل را  را انتظار می کشید.خود انی درونی این گونه است شما ویر اگر

به دریا بزنید و با دوستی مطمئن مالقـاتی داشـته باشـید و بـا هـم مکالمـه اي 

  . ظاهر سازي و ریا داشته باشید دربارةدقانه صمیمانه و صا

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

یکسان نیست چه نشانه هـایی در  شخصیوقتی زندگی ظاهري و باطنی  .1

 ؟ زندگی او دیده می شوند

که در آن ممکن است ایـن وسوسـه بـه را نام ببرید یکی از زمینه هایی  .2

آن کـار را استعدادتان  برو با تکیه  بدون تکیه بر خداوند تاید تان آسراغ

 .انجام دهید

بگیرید ة خود این خطر براي شما وجود دارد که نقابی بر چهر چه زمانی .3

  ؟همخوانی نداشته باشد تان درونیکه با دنیاي 

درونتـان ایجـاد  زیـر را مـی خوانیـد چـه احساسـی در ۀزمانی که جمل .4

کمتر نگران کارهـایی هسـتم کـه  هر چه سنم باالتر می رود"؟ شود	می

بیشتر نگران آن می شوم که به چه کسی تبدیل و انجام داده یا نداده ام 

   ".شده یا نشده ام
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  فریبی به نام بلند پروازي 

بلند پروازي شمشیري دو لبه است. زمانی که این صفت تحت هدایت خدا 

در قـوي  مثبـت واي می تواند انگیزه  شودبا فروتنی مهار او و تحت فرمان روح 

فس و خودخـواهی شـخص همـراه نَاما زمانی که بلند پروازي با . فرد ایجاد کند

عمـرم بـا ایـن من تمامی . شود اوت می تواند باعث تخریب زندگی و خدمشود 

رهبري باشید حتماً می دانید زمانی  عطاياگر داراي . موضوع در کشمکش بودم

بـا حـس مشتعل می گردد چه اتفاقی می افتـد. حتمـاً که رویایی در قلب شما 

این  نجام کاري خاص کنید آشنا هستید واینکه می خواهید زندگیتان را صرف ا

  . می شودش ها آغاز چالش ها و کشمکهمان جایی است که 

 الهیخدا و اهداف جالل نام است یا براي  شخصیآیا این انگیزه و اشتیاق 

م باید اعتراف کنیم که در قلب مـا هـم گوییاگر بخواهیم صادقانه سخن ب؟ است

این انگیزه ها از تفکیک انگیزه هاي الهی وجود دارد و هم انگیزه هاي شخصی و 

ي خـود انگیزه ها و بلند پروازي هـا بهنی که زما. استدشوار یکدیگر کاري بس 

نهـان در عمـق وجـود مـا کـه خواهیم رسـید از درونمان  یبه زوایای دقت کنیم

 ایـن حـساین است که  گرداندبلند پروازي را خطرناك می حس آنچه . هستند

ل 
ص

ف
م

ج
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از زنـدگی شـما در  پنهـاناین قسـمت و درونی ما ساکن است  در دنیاي نادیدة

  سیاري است.بواقع داراي قدرت 

. از یـک خاصی بخشیده اسـتهر کدام از ما اشتیاق و خالقیت  بهخداوند 

 زیـرا ،توجـه کنـیم هستدر عمق وجودمان  ی کهآتش باید بهسو هر کدام از ما 

اراده اي و بـراي ایجـاد تغییـر ی اشـتیاق که ي ماستمنشأ دید و رویااین آتش 

ر سالهاي اخیر گـویی نفـت بـر ایـن آتـش درونـی . داستبراي کسب موفقیت 

 سته از بلند پروازي الهـی زیـر سـایۀبرخا چون گاهی اشتیاقِ ،شده استریخته 

  . بلند پروازي هاي انسانی ما رنگ می بازد

سـکوت و بـودن در  دیگر خداوند در درون هر یک از مـا نیـاز بـه از سوي

بـراي داشـتن ( داده اسـتو داشتن وقتی براي اسـتراحت و تأمـل قـرار تنهایی 

بت را مقرر فرموده تا به مـا این یکی از دالیلی است که خداوند سَ .)نفسی سالم

دوسـت دارم ایـن . بیاموزد که زندگی ما باید بر اساس روندي سالم پـیش بـرود

این بخـش مکـانی بـراي . بنامم "صندلی راحتی روحانی"مان را بخش از زندگی

نه آن کـاري  ،اهمیت دارد دقسمت آنچه هستیاستراحت و آرامش است. در این 

 هابه هر دوي این بخش روحانی حفظ سالمتداشتن و براي . دمی دهیکه انجام 

در  ".صندلی راحـت روحـانی"و هم به  "آتش مشتعل درونی"هم به . نیاز داریم

کاتولیـک  نویسندة 1هایزرونالد رول . ها را داشته باشیدواقع شما باید هر دوي آن

  . کشیده است با یکدیگر به تصویررا بخش در جمالت زیر چگونگی کار این دو 

آتشـی  اول باید در رگهـاي مـا. نفس سالم دو کار براي ما انجام می دهد"

ایـن مشتعل سازد و به ما شور و حـرارت ببخشـد تـا بـا امیـد زنـدگی کنـیم و 

و . و ارزش زیسـتن دارد زندگی زیباسـت اًدر ما ایجاد شود که در نهایتاحساس 

این حـس کـه  دائماًباید . پارچه نگاه دارد و یک استواردوم نفس سالم باید ما را 

کارهـایی کـه  دربـارةبه کجا می رویم و  ما واقعاً که هستیم و از کجا آمده ایم و

هـاي تـنش منشـأ همـین دو واقعیـت  ".ما زنده نگاه دارد انجام می دهیم را در

                                                           
١ - Ronald Rolheiser 
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امـا در عـین حـال  ،ممی خواهیم خالص و بـی گنـاه باشـی. می گرددزندگی ما 

. مختلـف زنـدگی را بچشـیم شـرایطکسب کنیم و طعـم  خواهیم تجربیاتی	می

امــا در عــین حــال  ،خــواهیم در تنهــایی عمــق هــاي مختلــف را دریــابیم	مــی

هم می خـواهیم دعـا کنـیم و هـم مـی . خواهیم چیزي را از دست بدهیم	نمی

ندگی . زکتاب بخوانیم و با دوستان صحبت کنیم ،کنیم خواهیم تلویزیون تماشا

کوچک اما اعجاب انگیز ما عرصه اي است براي تالش و پشتکار و ما همـواره در 

این زندگی خسته هستیم زیرا به طور بیمار گونـه اي در کارهایمـان افـراط بـه 

  . خرج داده ایم

بلنـد (درون تصور کنیـد کـه آتـش . به این مطلب از این زاویه بیاندیشید

ایـن جریـان الکتریســیته . اسـت يشـدید ۀماننـد جریـان الکتریسـیت )پـروازي

. اما در عین حال می تواند خطرنـاك و مـرگ آور باشـد ،قدرتمند و مهیج است

کار مبدل این است کـه جریـان . کنید نفس سالم را مانند یک مبدل برق تصور

خطرناك در حالت طبیعی که مبدل آنچه . دایت و کنترل نماید، هبرق را تنظیم

  . و کشنده است را تبدیل به موضوعی نیکو و مفید می گرداند

متاسـفانه که درو می کنیم را رهبرانی  عملکردبه نظر من امروز ما نتیجۀ 

هـی از وگررشـد  ،ایـن نـوع نگـرش نتیجـۀ. تنها به جریان برق اهمیت داده اند

هر روز بیشتر به ایـن . نداردرهبرانی است که درون و بیرونشان با هم سازگاري 

، ياصول رهبـردانستن ، رویاداشتن نتیجه می رسم که تجهیز رهبران جوان به 

داشـتن  هاي رشد کلیسا بدون اینکه آنهـا را بـرايستراتژي هاي خدمتی و روشا

همـان انـدازه کـه ما باید به ز کرده باشیم بس خطرناك است. نفسی سالم تجهی

  . اهمیت بدهیم نیزم به تولید مبدل به تولید برق اهمیت می دهی

روسـتایی در بابتیستی کوچک اولین خدمت شبانی ام را در یک کلیساي 

در یـک روسـتاي  هکلیسـاي کوچـک صـد نفـریـک ما . شروع کردم 2آرکانزاس

بـا بلنـد پـروازي و اشـتیاق  مختلـفسمینارهاي برگزاري بعد از . کوچک بودیم

                                                           
٢ - Arkansas 
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روسـتاي  اینر کلیسایی باشیم که در بَاولین اَتوانیم . چرا ما نگشتمفراوان لبریز 

از سخت کوشی ها و بلنـد پروازیهـایم اما هیچ کدام ؟ سه هزار نفره تشکیل شود

الکلیسـایی  نبه یاد می آورم زمانی که در جلسات بیباعث رشد این کلیسا نشد. 

بـاز ایـن  نسـتمزیرا مـی دا ،از صحبت با همکاران می ترسیدمشرکت می کردم 

در ؟ به چه قـرار اسـت شما را از من خواهند پرسید که اوضاع در کلیساي سؤال

بـا عوض کنم و هر بار پس از مالقـات  سریعآن موقع سعی می کردم موضوع را 

  . احساس بی کفایتی و نا امیدي در من تشدید می شد سؤالآنها و پاسخ به این 

. ل می کـردمند که من بر خود تحمیبودائلی این احساسات و نشانه ها مس

احساساتم به خاطر جاه طلبی و بلند پروازي هاي شخصی ام بـود. در آن زمـان 

 .داشـتند اعضاي بسـیاربه نظر من تنها شبانان موفق آنانی بودند که کلیسایی با 

را شـبانانی  نسـلی از اعضـارشد کلیسا و تعـداد  دربارةما  بیش از اندازة سواسو

 زاویـۀاکنـون اجـازه دهیـد ه بودند دارند. ش داده که همواره احساس بازندرپرو

  . برایتان آشکار کنمرا  يکشمکش خود با بلند پرواز ي ازدیگر

. بر عهده داشتم که بسیار معـروف بـودمدتی شبانی یکی از کلیساهایی را 

قبل در سالهاي ر خالف ب. موفقیت کلیسایمان بود نشان دهندةتمام آمار و ارقام 

براي شـرکت در مجـامع بـین الکلیسـایی و صـحبت بـا ي بسیارقۀ عالآن زمان 

چطـور  شـما اوضـاع در کلیسـاي" سـؤالقمند بودم که به همکاران داشتم. عال

امـا حتـی در  ،از گفـتن ایـن مطلـب خجالـت مـی کشـم. پاسـخ دهـم "؟است

و  شودصحبتهایمان طوري بحث را عوض می کردم تا حرف به این موضوع ختم 

 یزمـاننسبت بـه  یمتفاوت حساس. الیسایم کنموع به صحبت در مورد کمن شر

این حس با بلنـد پروازیهـایم . در من وجود داشت که در روستا شبانی می کردم

قیقت موفقیت باعث بـاز شـدن درهـاي مختلـف و ایجـاد در ارتباط بود و در ح

  . منحرف کندرا گشته بود که می توانست بشدت م یفرصت های

 "!آزمـایش آدمـی سـتایش نیـز بـراي، الستبوته براي نقره و کوره براي ط"

  )21:27امثال (
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دقیقـاً . آزمایشی بـراي شـخص بـاش ،موفقیت می تواند درست همانند شکست

موفقیـت  هـاي مـالك ،راه ۀاما می دانم جایی در میانـ ،نمی دانم چه زمانی بود

کلیسـا بـه  زةبرایم تغییر کرد. نگرانی من این اسـت کـه قـرار دادن انـدا یشبان

. بلندپروازي هاي مخرب بـاز کنـدعنوان مالك موفقیت می تواند راه را به سوي 

در طول سالهاي اخیر اگر تنها یک چیز آموخته باشم این است که رشـد کمـی 

این نیست کـه رهبـري در کلیسـایی طبـق اراده خـدا و  ةبه تنهایی نشان دهند

شان ساالنه رشد که کلیساهایی را می شناسم نشبانا. خشنودي او انجام می شود

  . دارند یجنسی نامشروع ، در حالی که خود آنها رابطۀدبسیار زیادي دار

 دربـارة 4کلیسـاي هـدف محـورکتاب خود بـه نـام  ۀدر مقدم 3ریک وارن

این خود خداوند است که مـوج ". هماهنگی با امواج ایجاد شده سخن می گوید

این ما نیستیم که تصمیم مـی گیـریم مـوج  .حرکت روح خود را ایجاد می کند

فتخار بزرگ نصیب مـا اما این ا ".کجا بیاید و چقدر بزرگ باشد ،چه زمانی بیاید

این موج عالی سوار شویم و در آنچه خداونـد انجـام مـی دهـد  رشده است که ب

ترس من این است که رهبران مسـیحی دیگـر در سـاحل . شرکت داشته باشیم

زمانی . مدن موجی از روح خداوند باشند و براي آن دعا کنندمنتظر آ که باشندن

کنـیم تـا خود تالش  نباشد ممکن است ماهمراه سالم  یکه بلند پروازي با نفس

  "کنیم. ایجادمصنوعی ی امواج

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

 این نوع بلند پروازي چه تفاوتی با جاه طلبـی؟ بلند پروازي الهی چیست .1

 ؟شخصی دارد

 صـندلی"و هـم نفسـی سـالم  "آتشـی درونـی"در وجود ما هم  خداوند .2

کدام یک از این موارد در زنـدگی شـما . قرار داده است "راحتی روحانی

                                                           
٣ - Rick Warren 
٤ - Purpose Driven Church 



ي روحانیایاِح    
 

36 

ایجاد توازن در این قسمتها چه  براي؟ توجه شما را بیشتر جلب می کند

  ؟ توانید انجام دهید کاري می

طالسـت و  بـرايبوتـه بـراي نقـره و کـوزه ": سلیمان چنین می گویـد .3

به زمانی که موفقیـت و دسـت آورد هـاي  "ستایش براي آزمایش آدمی.

 .فکر کنید. شرح دهیدداشته اند  را مختلف براي شما نقش یک آزمایش

ه که بلندپروازي هاي شخصی شـما آنچـ چطور می توانید مانع آن شوید .4

  ؟ خداوند در کلیسا و خدمتتان انجام می دهد را خراب کند
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  کمین گاه بلند پروازي 

آن بلند پروازي خودخواهانه می شود  ۀو آهست پنهانآنچه باعث گسترش 

ولی از وجود آن در خودمان  ،در دیگران می بینیم این خصوصیت رااست که ما 

ین نفـري هسـتیم کـه مـا آخـر غالبـاًبه خاطر انکار و خـود فریبـی . بی خبریم

خیلـی . ده اسـت را مـی بینـیمکه در نفسمان ریشـه دوانـسالمی پروازي نا	بلند

زودتر از اینکه وجود چنین صفتی براي ما آشکار شود آن صفت به وضوح توسط 

  . می شود مشاهدهدیگران 

اي العـادهما توانایی هاي خارق": فرانسوي چنین می گوید نویسندة 1فنلن

سود شخصی مـا خـود را پشـت نقابهـاي بسـیاري پنهـان . خود داریم در فریب

تشـریح برجسـته تـر بسـیار پرنـگ و  2تومـاس کلـیاین واقعیـت را  ".کند	می

 ".داه کننده و حیله گرانـه عمـل مـی کنـآه که غرور و تکبر چه گمر": کند	می

گـذرد مـی آموزیـد کـه  رهبـري مـی طۀاز خدمتتان در حی پس از اینکه مدتی

قـادر . بپوشانید همربوطروحانی تان را با زبان و واژه هاي های بلند پروازيچگونه 

  . را تقدیس کنید و آن بپیچیدخداوند  دربارةمی شوید جاه طلبی را با سخنانی 

                                                           
١ - Fenelon 
٢ - Thomas Kelly 
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زندگی خـود خلـوتی داشـته  این یکی از دالیلی است که باید گهگاهی در

 و زمانهایی کـهنمودن خلوت  که در زمانحداقل براي من این طور بوده . باشید

به شنیدن صداي خدا اختصاص داده ام خداوند نورافکن روح القدس خود را بـر 

اما اگر روند سریع و غیـر منطقـی زنـدگی را ادامـه . جاه طلبی ام انداخته است

ز دسـت اصداي خداوند را  و زمانهایی براي خلوت خود با خدا نداشته باشمدهم 

سـالها پـیش مـن و . خودفریبی پیش خواهم بردو راه خود را در مسیر  می دهم

موضـوع . بـود 3قاتلی در خانه نام فیلم. م فیلم مهیجی را تماشا می کردیمهمسر

. قاتلی بود که هدفش کشتن دختـران جـوان در یـک خوابگـاه بـود دربارةفیلم 

نهایتـاً رد او بوسـیله . مـی کنـدرا آغـاز خود  يپلیس براي یافتن قاتل جستجو

. در همـان مشـخص مـی گـرددداخل خانه گرفته شده بـود  که ازتماس تلفنی 

او در اتـاق زیـر و می کردنـد رزیرو  قاتلزمانی که آنها تمام شهر را براي یافتن 

انجـام  خوابگـاههمـان درون شیروانی زندگی مـی کـرد و اعمـال مخـربش را از 

  . داد		می

زیـر جـاه طلبـی در اتـاق . در سالهاي اخیر به کشـف جـالبی نائـل آمـدم

در چند سال اخیر روح خداوند نـور خـود را . شیروانی نفس من زندگی می کند

آشـکار . سـاختا آشـکار رو آن  مـن انـداخت یاهوخودخـو بر گناه جاه طلبی 

مـن بـه سـفر . ساختن آن یک مسئله است و از میان بردن آن مسئله اي دیگـر

اه طلبانه هرگـز ادامه می دهم و آموخته ام که بلند پروازي جمسیر آن خود در 

ر یا زود خود را آشـکار بماند و دی پنهان شخص براي همیشهفس در نَ نمی تواند

  . گیردخود  است چهره هاي زشت مختلفی بر این صفت قادر. خواهد ساخت

کـردار زشـت  زیرا هر جا حسد و جاه طلبی باشد در آنجا آشوب و هر گونه"

  )16:3 یعقوب( ".نیز خواهد بود

هر جایی که بلندپروازي همراه بـا نفسـی سـالم  .ست می گویدیعقوب رسول در

ی که در ذهن دارم این است سؤال. می شودنباشد در آنجا آشوب و شرارت دیده 

                                                           
٣ - There is a Stranger in the House 
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دعواهـا در کلیسـاي محلـی  وی ها و درگیـري هـا که چقدر از مشکالت و جدای

  . انسانها استاز جاه طلبی ناشی 

یـاي جنـوبی بـه طـور کالیفرن سـوزي هـاي جنگلهـايآتـش  سالها پیش

ند بـا ایجـاد سـدهایی از مردم سعی داشت. ما نزدیک شده بود خطرناکی به خانۀ

. پیشروي سریع آن به قسمت هاي مختلف تپـه هـاي اطـراف جلـوگیري کننـد

خار و خاشاك را از حیاط اطراف خانه ها جمـع مـی کردنـد و بـه  ۀکارگران هم

آتـش  ۀساعات شبانه روز در منطق مهلی کوپترها تما. بیرون از منطقه می بردند

آشـوب و هـرج و  دچـارما خانۀ اطراف هاي محله  متما. گرفته آب می پاشیدند

: گذاري کـرده بـود اخبار محلی وضعیت خطرناك ما را چنین نام. بودشده مرج 

خشـکی . این شرایط باعث ایجـاد صـدها انفجـار شـد ".طوفان سهمگین آتش"

 نا نیـز باعـث وخـیم تـرو بادهاي قـوي سـانتا طاقت فرساگرماي ، بیش از اندازه

  . گشتنداوضاع شدن 

نیز آنچه باعث تقویت طوفان شبانان مـی شـود از سـه  یدر دنیاي خدمت

سـه ما حتماً باید با این . انزوا و خود فریبی، طلبی جاه :بخش تشکیل شده است

بـه شـما " نفـنل به گفتـۀ. برخورد کنیم ايموضوع به طور صریح و واقع بینانه 

شما به مـرهم نیـاز در حالی که  ،دنبال مرهمی براي رهایی از این مرض هستید

در برخورد با موضوع  ".شود ریشه کنبلکه باید این مرض در وجود شما  ،ندارید

بایـد . کنیمقطع را از وجود خود  بلکه باید آن ،جاه طلبی ما نیاز به مرهم نداریم

باید از سطح ها گذشـته . خود کنیماز  دقیقسخت و  یتسؤاالشروع به پرسیدن 

مان مـی شـود را در عملکردکه باعث اختالل و ریشه هایی  شکافتهو عمق ها را 

آیا معتـاد ؟ چرا اینقدر سخت کار می کنم؟ بیابیم. چرا اینقدر خود محور هستم

موفقیت بـا مـالك هـاي خداونـد هـم آیا مالك هاي من از؟ به موفقیت هستم

اشتیاق فـراوانم بـه ؟ ه مردم دارمبنسبت  جویانه دیدگاهی سودآیا ؟ خوانی دارد

  ؟ خانواده ام زده است موفقیت چه آسیبی بهداشتن 
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چگونــه ؟ اکنــون شــما چگونــه بایــد خــود را از ایــن وضــعیت آزاد کنیــد

شـروع  نقطـۀ؟ توانید از جاه طلبی رها شده و به سوي فروتنی قدم برداریـد	می

به . فروتنی به معناي خود کم بینی نیست. ستداشتن درکی صحیح از فروتنی ا

را در ایـن بـاره  4انـدرو مـوريتوصـیف . معناي احمق پنداشتن خود نیز نیست

فروتنی عزل نفس ما از جایگاه سلطنت و بر تخت نشاندن خداونـد ". پسندم	می

   ".زمانی که خداوند همه چیز باشد نفس هیچ خواهد بود. استتخت بر آن 

ه چنـدین بـار او خطـاب بـه خـود از کشف اینکـ ی وزندگی عیس ۀمطالع

و در انجیـل متـی ا. استفاده می کند بسـیار جالـب توجـه اسـت "نه"و  "هیچ"

رضایت خود را طالـب "و یا  "من از خود هیچ نمی توانم بکنم"جمالتی از قبیل 

ه خـود از آسـمان بنـا بـر اراد"یـا  "پرسـتش مـردم را نمـی پـذیرم"و  "نیستم

جالل خود را "یا  و "را خود به تنهایی انجام نمی دهم هیچ کاري"یا  "ام	نیامده

  . استفاده می کند "طالب نیستم

حتی عیسی بعنوان پسر خدا می دانست که نباید بر اجرا کردن برنامه اي 

را محقـق سـازد.  پـدر ، بلکه او آمـده تـا ارادةکه خود در سر دارد پافشاري کند

مـن جـالل خـود را "کـه  زلی و ابدي خـداه از زبان پسر اجاري شدن این جمل

دائمـی بـا پـدر خـود زنـدگی  او در رابطـۀ. چقدر فروتنانه اسـت "طالب نیستم

باعث شده بود تا مبدل روحانی او بـه خـوبی عمـل این ارتباط کرد و نتیجۀ 	می

   کند.

در 5یویدوچندین سال پیش این فرصت نصیبم شد که از کلیساي انجیلی 

پس از جلسـۀ صـبح در . شبان آنجا بود 6دیوید چوکتر د. سئول کره دیدن کنم

دکتر . شد یممشارکتی شرکت کردم که در آن دید و رویاي کلیسا بازگو جلسۀ 

در جـاي خـود ها  هیکدام از این پا کرد که اگر هرمی سه پایه اي را تشریح  چو

ا اشاره کـرد اولی که او بدانه تواند استوار باقی بماند. دو پایۀنباشد سه پایه نمی 

                                                           
٤ - Andrew Murray 
٥ - Yoido   
٦ - David Cho 
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هزاران گروه  داراي چوکلیساي  "ي کوچک.دعا و گروهها" .تعجب نساختمرا م

جـالل او را بـر ": و آن ایـن بـود سوم باعث تعجب من شد ۀاما پای. استخانگی 

   "خود نگیرید.

ویت هاي او در خدمت این اسـت کـه افـراد توضیح داد که یکی از اول وچُ

شـاید بـراي . ند است را براي خـود بخواهنـداودنباید جاللی که تنها شایسته خ

برخی از ما بد نباشد که در زمان رهبریمان در کلیسا با تیم خدمتی خود عهدي 

  . استوار سازیم "جالل او را بر خود نگیرید"که مضمون این با 

همگـی در رفتارتـان بـا یکـدیگر . اي جوانان شما نیز تسلیم مشایخ باشـید"

تنان را وفر اما ،در برابر متکبران می ایستد زیرا خدا ،را بر کمر ببندید فروتنی

  )6-5:5 اول پطرس( ".بخشد		فیض می

و تصمیم اینکه چه وقت قرار است  ساختهما این است که خود را فروتن  وظیفۀ

  . خداوند بگذاریمعهدة  ررا ب به ما فیض ببخشد

  

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

به عنـوان رهبـر خـدمت پس از آنکه مدتی "؟ معناي این جمله چیست .1

 روحـانیسـخنان  پشـتزیـد کـه چگونـه جـاه طلبـی را وکردید می آم

تقـدیس  راپوشـانده و آن سـخنان زیبـا را با خود جاه طلبی و بپوشانید 

 .به چند مثال در این باره اشاره کنید "؟کنید

چه چیزي به شما کمک می کند که انگیزه هاي الهی و انسـانی خـود را  .2

 ؟تفکیک کنیداز یکدیگر 

زیرا هر جا حسد و جاه طلبـی باشـد در آنجـا ": یعقوب چنین می گوید .3

چگونه ممکـن اسـت کـه  ".آشوب و هر گونه کردار زشت نیز خواهد بود

 ؟جاه طلبی باعث ایجاد بی نظمی و نفوذ شرارات در خدمت ما شود

 ؟ باشد واقعاً فروتنبلندپروازي الهی  باچطور ممکن است فردي  .4
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  مرضیطلبی  ییدأت

جلسات دعایی بـود  فراموش نمی کنم آن راهیچوقت یکی از لحظاتی که 

هشـت . که با برادران هر دوشنبه شب در کلیساي کوچکمان برگزار می کـردیم

نیازهـاي جماعـت و کلیسـا دعـا  دربارةن جمع می شدیم و الی ده نفر از برادرا

پس  یکی از آن شبهادر . گفتگو می کردیمکردیم و در مورد مسائل مختلف 	می

ه صحبت می کردیم و گفتـه شـد کـه آن منطق یکلیساي بابتیست دربارةاز دعا 

آیـا ": دران چنـین گفـتار همان زمان یکی از بـر. دآنها نیاز به یک شبان دارند

 ".بسیار راحـت اسـت چون زندگی شبانان باشدخوب نیست آدم شغلش شبانی 

  . همه حاضرین خندیدند و بعد از آن مشارکت را ادامه دادیم

برادري که این نظر را داد برادر خـوبی بـود و مـی دانـم او از گفـتن ایـن 

از . ی بـودشوخی بـی غرضـیک او تنها  سخن. سخنان هیچ منظور بدي نداشت

نسبت  تا به امروز واکنش درونی خودما ا ،این قضیه بیست و پنج سال می گذرد

من بیشـتر از هـر شـبان  .هت نشان می دهمبِ". را از یاد نبرده امبه آن سخنان 

به تنبل بـودن  مرا نمی توانیهرگز  .دیگري که تا به حال شناختی کار می کنم

سعی می کردم هر کاري که در توان داشتم . این کار را هم کردم و ".متهم کنی

کـم حتـی در آن اجتمـاع روسـتایی . آنهـا را بدسـت آورم تاییدرا انجام دهم تا 
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آن روز چیـزي در  زیـرا ،زندگی پر مشغله اي را در پیش گرفتـه بـودمجمعیت 

. فس و خانواده ام بیشترین بها را پرداختنددر این میان نَ. شددرون من شکسته 

م نسبت می دادم ا من رفتار خود را بر تعهدم به عیسی و خواندگی ،آن زمان در

اما همه داستان این نبـود و  ،و اینکه من خالصانه و صادقانه تسلیم مسیح هستم

این نیـز قسـمت بزرگـی از . بودم معتاد شدهدیگران  تاییددرون خود به در من 

  . استداستان من 

یزي فراتـر از م که به دنبال چمی بینآن می اندیشم  دربارةدر واقع وقتی 

می خواستم موفق باشم و مـردم . من تشویق دیگران را می خواستم. بودم تایید

و تشویق  تاییدات از کلم منوقتی . نیز آن را ببینند و متوجه موفقیت من شوند

براي مردم زندگی می کردم و ارزش و اعتبار و هویت و استفاده می کردم یعنی 

. زمـانی کـه جسـتجو مـی کـردمدیگران نسبت به مـن  فکرتاهمیت خود را در 

 شما هاي هانگیزگردد شما در زندگیتان می  ةو انگیز هطلبی نیروي محرک	تایید

چـه  شـماتصـمیم  دربارةهایتان از فیلتر اینکه دیگران  تصمیم. دبه هم می ریز

نه اینکه چـه چیـزي صـحیح اسـت و چـه چیـزي  ،دفکر خواهند کرد می گذر

، اما من بعنوان رهبر می دانم که چه چیزي هاي براي دیگران مهم است. اشتباه

در خوش بینانه ترین حالت این فیلتر باعث تیره و تار . مهم تنها این نیست نکتۀ

هاي خـوب و الهـی مـی شـود. در بـدترین  تصمیم گیري براي ما یایشدن توان

نیـز  خـود را دیگران صداقت تاییدحالت ممکن است به خاطر دریافت تشویق و 

 شـما هـايهـم ریخـتن انگیـزه  هنه تنها باعث بـ ،مرضیطلبی  تایید. فدا سازم

من انـرژي  ،از یک سو. می دزددنیز را  شما عاطفی انرژيبلکه زمان و  ،شود	یم

انرژي  ،دیگران می گذاشتم و از سویی دیگر تاییدکسب بسیاري را براي  عاطفی

شـده اسـت کـه  چنین گفته. نهادمانتقادات دیگران می  ازنگرانی صرف خود را 

اما تشـویق هـا  ،دنوشته می شو بر سیمان خیسهمیشه براي ما خادمین انتقاد 

 انتقاد ها به شدت بر ما. می کرد براي من صدق کامالًاین جمله . بر شن و ماسه

م ید شواز آنها آزا اندوهاز  تاد زیادي طول می کشزمان و مدت  رندتاثیر می گذا

تبـدیل بـه یـک سیاسـتمدار مـی کنـیم تالش  د که شدیداًنتیجه این می شو و
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پست هـاي . از انتقادات خود بکاهندکه  ممی آموزیهم و به جماعت خود شویم 

حـال افـراد . طلبان شده است تاییدالکترونیکی تبدیل به مشکالت بزرگی براي 

آن را  وردنآجسـارت بـر زبـان بمب الکترونیکی انتقاد خود را که هرگز حضوراً 

بـا اسـتفاده از و ارسـال مـی کننـد  به سوي فرد مـورد نظـر راحتیه ب نداشتند

شـده  بیشـتراینترنت شدت و حدت انتقادهایی که به سوي ما جاري می شـوند 

  . است

بـود رمونیک انگلستان ارکستر فیالیک گزارشگر از خانمی که عضو روزي 

تجلیل یـا انتقـادي مـی کنـد چـه  از توکسی  وقتی که": ی پر معنا پرسیدسؤال

او چنـین  .پاسخ آن زن نیز بسیار خردمندانه بـود "؟دست می دهد توحسی به 

در طول سالها آموخته ام که نه به تشویق جمعیت توجه کـنم و نـه ": می گوید

به هر حـال  .هستمرهبر ارکستر  تاییدتنها به دنبال  من. منتقدین تاییدبه عدم 

زمانی که تصمیم گرفتم  "م.چگونه باید بنواز مندي است که می داند او تنها فر

بـا بایـد  این مسـیرترك کنم در هر قدم از  سادلبکاي سکلیخود را در  منصب

به یاد می آورم زمانی که تـازه بـه  .خود کلنجار می رفتمبیمار گونۀ طلبی  تایید

 چـاپ کـرده بـودمویزیت هاي خود را گروه خادمین آن کلیسا پیوسته و کارت 

ایـن ": بـه شـوخی چنـین گفـت ویکی از شبانان کارتم را از روي میز برداشت 

اما به یاد داشته باش مهمترین نام بر این  ،کارت درهاي زیادي را باز خواهد کرد

   ".کارت نام تو نیست

اکنون به من  مرا تحویل نمی گرفتند افرادي که قبالً .سخن او صحیح بود

. داشـتمخـود  ر کـارت پرسـنلیرا بـ سـادلبکرا نام کلیسـاي زی ،زنگ می زدند

آن زمـان در بایـد سخت ترین تصمیمی بود که  یی این چنیناستعفا از جایگاه

ی یکلیسـا، سـادلبک يزیرا کلیسا ،ترك این جایگاه بسیار سخت بود. گرفتممی 

 اعتبـارخدمت در چنین جـایی هـزاران فرصـت و . بودشهر بزرگ ن آبزرگی در 

 نمـودمترك ایـن جایگـاه  دربارةزمانی که شروع به تفکر . داشت به همراهم برای

آیا باز هم از ". عدم امنیت ذهنم را به خود مشغول می کرد تی برخاسته ازسؤاال

آیا مردم به آنچـه مـن ؟ خواهد شد که در کنفرانس ها سخنرانی کنم عوتمن د
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هاي من پاسـخ خواهنـد ایمیل آیا افراد به ؟ براي گفتن دارم توجه خواهند کرد

 زنده نگـاه داشـته خواهـد سادلبککلیساي  اسبقیا یاد من بعنوان شبان آ؟ داد

  "؟شد

هزاران کشـمکش و بحـث به طول انجامید  شش ماه در طول دوره اي که

نقطـه اي تعیـین کننـده در طـول  نمی دانستم که ای. با خدا و همسرم داشتم

و  تاییـدبـه  نیازشتر حول محور بحث ها و کشمکش ها بی .م استا سفر زندگی

بـا نـام  هـیچ کـاري آخـر خداوند به من آموخت که در روز. تشویق می چرخید

همچنـین بـه مـن . کلیسایی که بر روي کارت ویزیتم نوشته شده اسـت نـدارد

 فقـط قطعـۀمـن ایـن اسـت کـه  آموخت که او خود رهبر سمفونی است و کار

ر او زندگی مرا در روز آخ. او باشم تاییدمتعلق به خود را بنوازم و تنها در انتظار 

بلکه بر اساس تعریفی که خود از وفـاداري دارد  ،نه بر اساس تعریف هاي انسانی

  . ارزیابی خواهد کرد

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

استفاده  تان از چه روش هاییدیگران در زندگی تاییدبراي بدست آوردن  .1

 ؟می کنید

دیگران انگیزه هاي شـما  تاییدممکن است اشتیاق بدست آوردن  چگونه .2

 ؟را تغییر دهد

آیـا بـه راحتـی آنهـا را فرامـوش ؟ برخورد شما با انتقادات چگونه اسـت .3

 ؟آن آزارتان می دهد فکر کنید یا براي مدت طوالنی		می

اکنـون ؟ تزندگی شما خود را آشـکار نمـوده اسـدر  گونهچطلبی  تایید .4

  ؟ چقدر با این مسئله مشکل دارید
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  تک روي دام 

ي مـی گـردد و افـراد در باعث تاثیر بر روابط فـرددر سطح وسیع رهبري 

با یکی از شبانان مشـهوري کـه بـه  یک روز. گردند ي میرا خودارتباطات خود 

. صحبت می کـردمبود  مشروع مجبور به ترك کلیسا شدهخاطر داشتن روابط نا

رشـد بـه سـرعت در همان زمانی که او زنـدگی دوگانـه اي داشـت کلیسـایش 

براي مدت زیادي منزوي شده بود و در برابـر هـر که " به من گفت او. نمود	می

او به هیچ کـس اجـازه . ود گارد می گرفتکسی که می خواست به او نزدیک ش

حتی وقتی مـردم . آن سخن بگوید دربارة نمی داد دنیاي شخصی اش را ببیند و

واقعی باعث مـی شـد یک رابطۀ احساس می کردند که مشکلی وجود دارد نبود 

این حقیقت اکثر افراد به  بعد ازافتادن او را نظاره کنند. فقط بنشینند و آنها که 

دیدند امـا جـرات می که با وجود اینکه مسائل و مشکالت مختلف را من گفتند 

با فیض و . کلیسا با این مشکل به بهترین نحو برخورد کرد ".ابراز آن را نداشتند

در اما هنوز آثار ویرانه هـاي عـاطفی و شخصـی . مهربانی و بخشش برخورد کرد

  . باقی مانده استاو ي خانواده و کلیسا

مـن نمـی تـوانم زنـدگی شـخص ام را از  .اسـتشخصـیت خدمت حرفۀ 

مـن بر اساس آنچه عیسی گفت تقدیس زنـدگی خصوصـی . جدا کنم ما رهبري
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ایـن . اعتبـار و حقانیـت مـی بخشـد است که به زندگی و خدمت اجتماعی من

خصوصی خود راه دهـم افرادي را در زندگی  تصمیم بگیرمتا  حقیقت باعث شد

 1جـان مکـس ول ۀجملـ .باشـند ما گی شخصیجریان امور زندتا از نزدیک در 

ري افرادي که به خوبی زندگی خود را مدیریت می کنند سّ": صحیح است کامالً

   ".ه نمی توانند به خود اعتماد کنندست کا را می دانند و آن این

ایـن . دچار خود فریبی شوم چه راحت می توانمبنا بر تجربه می دانم که  

بیشـتر و بیشـتر در  خـدمات کلیسـایی،جـاري  حقیقت باعث می شود که روند

م و تمرکز و توجه بیشتري که . با شروع قرن بیست و یکمعرض خطر قرار گیرند

و گاهی هـم نـه زیـاد جـوان جوان  بانیانري از اسیس کلیسا می شود بسیبر تأ

به کلیسایی جدید دارند تا اصالح آنچه از گذشته تأسیس شروع  بیشتر تمایل به

اتمـام رهبـري  شبانان شـاهد بسیاري از. است )هااصول و روش(ارث رسیده آنها 

  . حاکم در کلیسا بوده اند اختارهاي پیچیدةدوستانشان به دلیل س

ن نشسته بودم به همراه سی شبا کانزاس سیتیدر  يدر میز گرد یک روز

و تغییراتی که در جلسات و خـدمات خـود داده بـودیم  بکدلاسکلیسا  دربارةو 

ما هم دوست داریم آنچه شـما در ": گفتیکی از شبانان حاضر . ن می گفتمسخ

 در کلیسایمان انجام دهیم اما واقعیت این است کـهرا کلیسایتان انجام داده اید 

. واقعـی کلیسـاهاي خـود نیسـتیم اناکثر ما که در این اتاق حاضر هستیم رهبر

اعمـال چنـین  ةساختارهاي رسمی و سیاسـت هـاي غیـر رسـمی بـه مـا اجـاز

نگاه کردم دیـدم کـه اکثـر شـبانان  دیگرانزمانی که به . را نمی دهندتغییراتی 

بسـیاري از . سـرهاي خـود را تکـان مـی دهنـد ويتحلیـل  تاییددر نیز حاضر 

اند کلیسایی را شروع کرده و با مشـکالت  سعی کردهها پیشروان تاسیس کلیسا 

التی باشـند کـه از اصـول و آن دست و پنجه نـرم کننـد تـا اینکـه وارث مشـک

آنهـا در اشـکال در اینجـا اسـت کـه . باشـدساختارهاي گذشته به آنها رسـیده 

ایـن (د شبانان می دهـ که آزادي بیشتري بهرا ایجاد کنند ساختارهایی تالشند 

سـاختارهایی ایجـاد کننـد کـه  تـابسـیاري تـالش کردنـد  .)امري است مثبـت

                                                           
١ - John Maxwell 
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بـه  .)منفیاست این امري ( بسازند رمتوجه رهبتري را  رسمی کمی گوییپاسخ

برخـی سـبکی از رهبـري  ه رهبر در آن به همه پاسخگو باشـدجاي کلیسایی ک

  . نباشند به هیچ کس پاسخگو ندر پیش گرفته اند که در آنوینی را 

اسـت رهبـري هنماي فجایع و اختالل در عملکـرد ارهبري راز این سبک 

قـرار م از لحـاظ سـازمانی در انـزوا زیرا در آن رهبر هم از لحـاظ ارتبـاطی و هـ

بنا بر مشاهدات من رهبري که از لحـاظ سـازمانی در انـزوا اسـت دو . گیرد	می

از بـه همـراه یـک گـروه نمودن رهبري . از لحاظ ارتباطی تنها استبیشتر برابر 

کالم خداوند همـواره بـر اهمیـت . کندتر اما سالم تر و حکیمانه تر استرهبران 

  : به عنوان مثال .می کندکسب حکمت تاکید 

حاصـل  از کثـرت مشـاوران پیـروزي اام ،بی نقشه لشکر شکست می خورد"

  )14:11امثال ( ".شود	می

زیرا در وجودم نقاط کـور بسـیاري هسـت. بـه  ،من به کثرت مشاوران نیاز دارم

ها نیاز دارم زیـرا ممکـن نبه آ .به کثرت مشاوران نیاز دارممن  ،دلیل عدم امنیت

به کثرت مشاوران . نه به خداوند ،فس خود خدمت کنمبه نَرف شده و منحاست 

این حقـایق نـه . این بدن هستم و نه بدن کامل نیاز دارم زیرا من تنها عضوي از

نیـز صـدق  دافـرابلکه در زندگی شخصی  ،تنها از لحاظ سازمانی صحیح هستند

باشند که مـرا از من به افرادي احتیاج دارم که آنقدر مرا دوست داشته . می کند

آنها باید آنقدر مرا دوست داشته باشند که اجـازه ندهنـد . خودم محافظت کنند

اما تنها راهی که امکان حضور و مشـورت آنهـا در . به خود و دیگران آسیب بزنم

است که من با تمام وجـود این و مشکالت زندگی ام وجود خواهد داشت  مسائل

سعی می که داراي شخصیت قوي هستند  یزن حتی افرادي چون ،آنها را بپذیرم

یـاز بـه صـرف زمـان و ایجـاد . ننها را نپذیریـدآاگر شما کنند تر انتقاد کمکنند 

 یبـراي اینکـه بـه شخصـ .رابطه اي مبتنی بر اعتماد و اطمینان دو جانبـه دارم

دهم بایـد اطمینـان خاصـی بـه او داشـته را بچنین دخالتی در زندگی ام  ةاجاز

در . را به کسی نخـواهم داد خودراحتی رمز عبور دنیاي خصوصی به  نوچباشم 

او از  .تازه اي نزدیـک آمـد شرکت کنندةاتمام جلسه  پس از ،صبح یکشنبهیک 
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از بودن  :ت شد و چنین گفتیم آنجا نبود ناراحشخصاً براي تعل ریک وارناینکه 

. خواسـترا  ریک وارنشبان  موبایل شمارةاز من خوشحال است و  بکدلاسدر 

او مـی خواهـد آن به او بگوید او گفت که می خواهد به شبان ریک زنگ بزند و 

شخصی باشد که شبان با او مشورت کند و قصد دارد به او زنگ بزند تـا بتواننـد 

  . مناسبی مالقات کنند ییکدیگر را در وقت

د آن افرادي که خود داوطلبانه می خواهند شما به آنها پاسخگو باشید شای

 من ترجیح می دهم شخصی این نقش ود نمناسبی براي انجام این کار نباش فرد

اگر این فـرد . باشدکه خود نسبت به آن بی میل  بگیردرا در زندگی ام بر عهده 

بلکـه بایـد در مـورد  ،دوست من باشد من نه تنها باید به او این اجـازه را بـدهم

مـی خـواهم بتـوانم . نداحساس مسئولیت ک داشتن این نقش در زندگی من نیز

 ت ریسک بزرگی است اگر فکر می کنـیبرای": نگاه کرده و بگویم در چشمان او

در ایـن حتمـاً از تو می خـواهم . ساکت بمانیو خراب کاري هستم من در حال 

چـه ": مـی پرسـم ایـن اسـتاغلب از خادمین ی که سؤال ".مواقع مرا آگاه کنی

  : سلیمان چنین می گوید "؟توبیخ کندکسی در زندگی شما می تواند شما را 

حکیمان ساکن خواهد  آن که به توبیخ جانبخش گوش فرا می دهد در میان"

  )31:15 امثال( ".شد

بـا آخرین باري که دوستی مورد اطمینان شما را بـه خـاطر نحـوه عملکردتـان 

تعریـف  بـه خـاطرآخرین بـاري کـه کسـی ؟ دیگران توبیخ کرده کی بوده است

ی یا زیر پا گذاشتن حقیقتـ عدم توجهتان به همسرعلت یا به اپسند لطیفه اي ن

؟ سرزنش نموده کی بوده اسـت شما رایکی از اعضاي تیمتان  با یا برخورد تند و

بخش باشد درست مانند پزشکی کـه سـرطان را توبیخ می تواند براي فرد حیات

م یتـوبیخ مـی اندیشـ ، زمانی که بـه واژةاغلب. از بین می بردآن را شناسایی و 

تـوبیخ از  زمانی که. نمان می آیدهگناه و شکست به ذ ،کلماتی از قبیل خجالت

نکـاتی را سوي دوستی مورد اطمینان به سوي ما می آیـد در واقـع قـادر اسـت 

کـه آنقـدر مـرا  دوسـتی. که می توانستند زندگی مرا تخریب کننـد آشکار کند

   .است هدیه اي ارزشمند توبیخم کندبتواند دوست داشته باشد که 
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  )26:24 امثال( ". بوسه است بر لبهات پاسخ سرراس"

آنچـه  تـاد اشته باشـندآنقدر دوست مرا که خصوصی در زندگی  يافراد داشتن

 ،بشـنومدوست دارم که نه آنچه و نیازمند شنیدنش هستم را به من بگویند من 

  . از جانب خداوند نعمتی است

  کنید.بیاندیشید و تبادل نظر 

بـر  در سـطح وسـیعتاثیري که رهبري "؟ آیا با این جمله موافق هستید .1

او را به سوي انزوا و نداشـتن ارتبـاط بـا دیگـران  دارد این است کهفرد 

  .اشاره کنید اگر جوابتان مثبت است به برخی از دالیل ".برد		می

بی نقشه لشکر شکست می خورد اما از کثـرت ": می گوید 14:11 امثال .2

شـما شخصـاً چگونـه از وجـود  خـودِ. مشاوران پیروزي حاصل می شود

  ؟بهره می بریددر سازمان خود مشاوران 

بـه ؟ پاسـخگو هسـتیدو فرد صـحیحی درست شیوة تان به در زندگیآیا  .3

پاسـخگو  تصـمیماتتانرد وطور عملی چگونـه مـی توانیـد بیشـتر در مـ

  ؟باشید

چگونـه  "لبهـا. پاسـخ سـر راسـت بوسـه اسـت بـر": سلیمان می گوید .4

  ؟ تواند پاسخ سر راست بوسه اي بر لبها باشد		می
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  جنون سرعت 

گاز  در سیستمتویوتا به خاطر مشکالت تولیدات کمپانی از تعداد بسیاري 

تویوتـا بـراي رفـع مشـکل کمپانی جدا از هزینه هایی که . شدند ماشین مرجوع

. براي دعوي حقوقی خود پرداخـت کـردنیز لیاردها دالر جریمه کرد میپرداخت 

تم سرعت اتومبیـل هـاي خـود ساین شرکت مشکل بزرگی در قسمت گاز و سی

بسـیاري . هستندمشکلی چنین داراي افراد در خدمت خود نیز  برخی از. داشت

. پدال گـاز زنـدگیمان گیـر کـرده اسـت گوییاز ما طوري زندگی می کنیم که 

 در کلیسا به همان اندازه اي است که در جامعـه دیـدهزندگی  سرعت دیوانه وارِ

بـه . در توجیه منطقی این روند پر سـرعت نـداریم پاسخی ما نیز هیچ. می شود

مـا بـه اشـتباه بـاور . هر حال زمان کم است و ما براي عیسی داریـم مـی دویـم

  . رهبري پر ثمر است مالكبیش از اندازه در واقع ایم که سرعت 	کرده

پر کردن هر لحظه از زندگی  .جنون سرعت مسئله اي فراگیر استامروزه 

 شـده اسـت.عصر حاضـر یکی از خصوصیات بارز عجول بودن افراد  و کاریک با 

توانایی ما براي انجام سریع کارهـا و سـرعت عمـل در هـر چیـز بـه مـا قـدرت 

مـون آدرنـالین را مـا تنهـا اسـم هور .بـه هیجـان مـی آورد مـا را، و بخشد	می

ما پدال سرعت را تا انتها مـی فشـاریم و سـعی مـی کنـیم از هـر شناسیم. 	می

آن را انتخــاب  معمـوالًآدرنـالین هورمـونی اسـت کـه . فرصـتی اسـتفاده کنـیم

ل 
ص

ف
م

نه
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م اي کاش براي هر بـار کـه بـه خـانواده ا .من هم فرد عجولی هستم. کنیم	می

 هگـاهی آنقـدر تنـد را .می دادنـدیک دالر به من هدیه  "زود باشید،"گفتم 	می

امـا بـدتر از قـدمهاي . مپشت سر خود جـا مـی گذاشـترا م که همسرم می رفت

یـا  رفتتاخیر در کاري صورت می گزمانی که . بودمن روح عجول من  عجوالنۀ

یـا می شـد  کلیسایی تلفد و یا زمانی در جلسات یمسئله اي زیاد طول می کش

: فـتمد از درون می گرتعریف می ککسی در یک جمع کوچک داستانی طوالنی 

مدتی است یک گروه حمایتی بـراي افـرادي کـه بـه  "کنید. عجله .زود باشید"

مهمـی کـه در ایـن رنامۀ . بما هادطور وسواس گونه اي عجول هستند تشکیل د

  . ول بکشدکه نباید جلسات ما زیاد ط استاین گروه به آن توجه خواهد شد 

در اطـراف کـه تا آنچـه است عجله بیشتر مسئله اي مربوط به درون شما 

عجله نتیجه بـی نظمـی در ": چنین می گوید اُرتبرگ جان. می افتدشما اتفاق 

   ".بی نظمی در قلب است ۀبلکه نتیج ،برنامه ها نیست

دچـار مشـکل یکی از جاهایی کـه بـیش از همـه بـا عجـول بـودن خـود 

براي افرادي که بیماري عجله دارند فرودگاه مانند نبـودن . بود فرودگاه شدم	می

رام آرام جلـو مـی رونـد و اسـت. صـف هـایی کـه آکوکائین بـراي یـک معتـاد 

یعنـی ین انتظارها ا. افراد استگونه براي این  یانتظارهایی طوالنی تمرین سخت

وار شـدن ، سـعبور از قسمت بازرسی امنیتیگیشه  ،بررسی چمدانهاوقتی براي 

پیـاده شـدن از ، صندلی هـا، قرار دادن کیف دستی در قسمت باالي به هواپیما

همگـی ایـن انتظارهـا . بـراي دریافـت چمـدانها منتظر مانـدنهواپیما و دوباره 

را تحریک خواهد کرد تا سعی کند حتی بـراي شخصی که معتاد به عجله است 

نی خالص کند تا این تجربه طوال خود را از این برنامۀهم که شده ند ثانیه اي چ

خـود را در خـدمتم آشـکار مـی کنـد. در  دائمـاًوح عجول مـن . رشودهتر کوتا

در کلیسایی به این بزرگی بـا آن . داشتیم یي بزرگیک پاسیو دلبکاسکلیساي 

یـدا مـی شـدند کـه افـرادي پ بـازتی که شبانه روز انجام می گرفـت همه خدم

کجـا بایـد ساده بود مثالً می پرسـیدند کـه ا گاهی مشکل آنه. بپرسندتی سؤاال

 دربـارةنامشان را ثبت کنند و یا بچه ها را کجا باید ببرند. گاهی یکی از رهبران 
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مشـکلی و برخی درخواست دعا براي یک  پرسیدتی می سؤاالآینده هاي برنامه 

پرسـیده پاسـیو پرسشهایی که در ایـن دقت کرده بودم که هر کدام از . داشتند

 "...می دانم سرتان بسیار شـلوغ اسـت امـا" :با این جمله شروع می شد می شد

آیا مسئله این بود کـه مـن بـه خـوبی بـه آنچـه آنهـا مـی گفتنـد گـوش ؟ چرا

آیا زبان بـدن ؟ آیا من پشت سر آنها به شخص بعدي نگاه می کردم؟ کردم	نمی

نمی دانستم بنا بر چـه حرکتـی مـردم ؟ می گفت که من بی قرار و ناآرام هستم

می فهمیدند که مـن عجلـه دارم و بـراي  کامالًاین نتیجه را می گرفتند اما آنها 

  . آنها وقت ندارم

علـی رغـم تمـام گالیـه هـا و . آرام کردن روند زنـدگیمان آسـان نیسـت

شکایتمان مبنی بر اینکه چقدر سرمان شلوغ اسـت و بایـد بـا سـرعت کارهـا را 

ایـن حالـت . یمپر سرعت و سر حال به نظر بیای مدوست داری نیزما ، یمانجام ده

دوست داریـم فراتـر از حـد معمـول باشـیم و از . به ما حس مهم بودن می دهد

حتـی وقتـی تصـمیم . طـول زنـدگیمان لـذت ببـریم مترشح آدرنـالین در تمـا

ایـد زیاد مطمئن نیستیم کـه دقیقـاً از انجـام کـدام کـار ب آرام شویمگیریم 	می

بـه رونـد در دنیایی که همواره در حال افـزودن می توانیم دست بکشیم. چطور 

نیز به عجول بودن دعوت مـی کنـد از سـرعت خـود را سرعت امور است و شما 

  . بکاهیم

. ب بسیاري در زندگی و خدمات من داشته اسـتگیر کرده، عواق پدالِ گازِ

مـا را از پـاي  ،از اندازه فعالیت بیش. عجله دشمنی حیله گر براي نفس ما است

در حالی که ما براي کسب موفقیت و داشتن زندگی کامل در تکاپو . در می آورد

لحظات این زنـدگی یعنی لذت از تجربه ترین  با ارزشو عجله هستیم خود را از 

این ضرب آهنگ بی وقفه و تـالش بـراي  دربارة 1لیتوماس کِ. محروم می کنیم

صادقانه می توانیم به فشاري کـه از ایـن ": انجام کارهاي بسیار چنین می گوید

، ، تحـت فشـاربی قـرار، ما غمگین. همه مسئولیت به ما وارد می آید اقرار کنیم

می دانیم که نـوعی از زنـدگی وجـود . هراسان و ضعیف شده ایم، نجیده خاطرر

                                                           
١ - Thomas Kelly 
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کـه  اي زنـدگی .غنی تر و عمیق تر از این وجود پرشتاب ما است که بسیار دارد

ایـن واژه هـا  دربـارةنکته جالب توجه  ".راحت و پرقوت استو و بی شتاب آرام 

اگر این واژه ها براي زندگی در آن . نگاشته شده اند 1941این است که در سال 

 حاضـر عصـرشـرایط مـا در  ی کند چقدر بیشتر می تواند گویـايزمان صدق م

  . باشد

بـال عیسـی نکه نمی توان با دویدن به د دارماعتقاد راسخ موضوع به این 

روحتـان بکاهیـد نخواهیـد  دراز عجله  و بدون اینکه روحتان را آرام کنید. رفت

لهاي اخیـر در از آنجا که در سـا. ندگیتان کم کنیدزتوانست از سرعت و مشغله 

در زندگی عیسی توجـه ام  نکته ايفکر و تحقیق کرده ام  "عجله"مورد موضوع 

نقاط قوت زمان عیسی این بود کـه یکی از . را جلب کرد. او هرگز در عجله نبود

لحظـه اي فکـر . نهادینه شـده بـودآن زمان در تار و پود زندگی  "زندگی آرام"

 46:10 سمـرقدر زمانی که . آن روزها چقدر کند بوده است کنید که زندگی در

پـر از  در جـاده اياین بدان معنا بود که آنها  ،می نویسد که آنها به اریحا آمدند

تر شـدن تکنولوژي و وسایل نقلیه باعث کندنبود . پیاده روي کردندگرد و خاك 

پسـت الکترونیکـی و گوشـی هـاي  ،هواپیما ،نبود ماشین. روند زندگی شده بود

ان بیشتري را با آرامش صـرف انجـام تلفن هوشمند باعث شده بود که مردم زم

بنابراین باید آگاهانـه  .من و شما در دنیاي دیگري زندگی می کنیم. کارها کنند

بـراي شـما کـم کـردن . سعی کنیم که روند کارها و زندگی خود را کندتر کنیم

  ؟ به چه معنا است زندگیتانفشار پدال گاز در 

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

حـرف اول را  سـرعتاز زندگی و خـدمات شـما  هاییقسمت در چه  .1

  ؟ ؟ افرادي که شما را می شناسند در این باره چه نظري دارندزند		می

ایـن جملـه در زنـدگی شـما  ".فس ما اسـتفریبنده نَ عجله دشمن" .2

 ؟ در زندگی خدمتی شما چطور؟ گویاي چیست
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 خدمت شما دستخوش ،کارهایتان بکاهیدبخواهید از سرعت روند اگر  .3

 ؟چه تغییراتی خواهد شد

به چه معنـا  خدمتتانبراي شما کم کردن فشار پدال گاز در زندگی و  .4

در ایـن  زندگیتاند از سرعت امور یمی توان یروش خاص چه به؟ است

  . بنویسید ؟هفته بکاهید
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  بی حال ،خسته ،فرسوده

بـه دنبـال زنـدگی هر جا که مـی روم مردمـی را مالقـات مـی کـنم کـه 

سرعت کـم و برنامـه اي کـه در آن اوقـات فراغـت بیشـتري . تري هستند	ساده

در  یبنـا بـه دالیـل نـا مشخصـ. مردم بی رمق و فرسوده شده اند. دنداشته باش

. بـودناست با مهـم  زیاد مساوي ر اشتباه جا افتاده که مشغلۀوفرهنگ ما این با

نی بر عشق و نفرت تمن رابطه اي مب. مستثنی نیستم عدهاین قااز ود من نیز خ

پـر  از برنامـۀدر عجلـه هسـتم و  دائماًاز یک سو . با زندگی پر مشغله خود دارم

 محتـاجخود می نالم و از سوي دیگر عاشق آن هستم که مردم بـه مـن  مشغله

 در خونم ترشح می شود عالقـهت باشند و به آدرنالینی که بر اثر زندگی پر سرع

در  دائمـاً. رفتمگـمن در گذشته مسئولیت هاي بسیاري را بـر دوش مـی . دارم

و نمـی توانسـتم  انجام دهمکارهاي بیشتر بودم تا حال تالش براي یافتن راهی 

تو نمی دانی چگونـه همسرم به من می گوید که . یک جا بی کار و آرام بنشینم

همیشه پر مشغله بودن خود را مانند مـدال افتخـاري . می توانی استراحت کنی

به هر حال اگر شما رهبري متعهد در کار مسـیح هسـتید . دانسته ام بر سینه ام

  . نباید لحظه اي را از دست بدهید
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مـن باعـث  وسواس گونه عمق وجود خود می دانستم که مشغلۀ سالها در

فعالیت دائمـی باعـث تقویـت چهـره و ظـاهري . آسیب به روح و جانم می شود

نمی توانست باعـث تقویـت هرگز اما  ،که می خواستم از خود ارائه دهمشد 	می

مشـتاق  ،صادقانه فکر مـی کـردم خودسکوت زمانی که در . جان و وجودم شود

  . چگونه باید این کار را انجام دهمکه انستم داما نمی  ،بودم رهایی از این وضع

بـار  آغاز کرده بودم یکی دو را ما زمانی که تازه خدمت شبانی به یاد دارم

آنها می خواستند خبـر فـوت یکـی از . با من تماس تلفنی گرفته شدهنگام  دیر

نیمـه  نـیم دو و تیکی از این تلفنهـا سـاع. اعضاي کلیسا را به من اطالع دهند

وي خـط از آن سـ را برداشتم یکی از اعضاي کلیسـاي زمانی که تلفن. شب بود

در واقع از صـدایم  ".مشکلی نیست من خواب نبودم": مگفت "...ببخشید": گفت

بـه او بودم اما واکنش مـن ایـن بـود کـه مـی خواسـتم  مشخص بود که خواب

مـن یـک . صبح است اما من خواب نیستمانم که می دانم ساعت دو و نیم مبفه

  . سوپر شبان هستم و همیشه سرم شلوغ است

مـردم سـواحیلی  ،دکردنـمهاجرت مـی زمانی که سفید پوستان به آفریقا 

بـود کـه بـه معنـی  1مـازونگوایـن واژه  .واژه توصیفی خاصی را اختـراع کردنـد

امـروز در نسـل مـا رهبـران . شخصی است که با سرعت به دور خود می چرخد

 رگبـاري از فعالیـت هـايري در حال خدمت هسـتند. آنهـا ماننـد امازونگو بسی

و  انحـرافاما مشکل این جا است که مشغله زیاد نه تنها باعـث . مختلف هستند

مشـغله هـاي شـما باعـث . بلکه ما را مبتال می سازد ،پریشان شدن ما می شود

روحتـان نیـز احسـاس عجلـه  شـما درزمان  به مرور. آسیب به جانتان می شود

ان در حـال و روحتـ سحتی زمانی که بدنتان در استراحت اسـت نفـ. کنید	می

بـه شـما یـادآوري  دائمـاًدویدن و تکاپو خواهد بود. روح نا آرام و پر مشغله تان 

شـان دهیـد و اوقـاتی فـرا  کـه بایـد انجـامنا تمـام داریـد  ییکند که کارها	می

ر ومزمـ. درونتان مبـارزه اي در جریـان اسـتدر رسد که احساس می کنید 	می

                                                           
١ - Mazungu 
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امـا خـدمت دنیـاي مـدرن را زیـر  ،تنها از چند کلمه تشکیل شده است 10:46

  . می برد سؤال

  )10:46(مزمور  ".باز ایستید و بدانید که من خدا هستم"

زمانی که به بسیاري از خادمان و رهبران و شبانان نگـاه مـی کنـیم شـاید فکـر 

 ".کار کنید و بدانید که شـما بـارور هسـتید": کنیم که این آیه چنین می گوید

آن کاري که بـراي  دربارة باط با خدا سخن می گوید تاارت دربارةاین آیه بیشتر 

در بخش بزرگی از خدمت خود در پر مشغله بودن موفق و در . م می دهماو انجا

انجیـل لوقـا بخشـی را بررسـی کنـیم و  بگذارید از. باز ایستادن نا موفق بوده ام

یـن . ااجازه دهیم بار دیگر عیسی سخنی مقتدارانه در این مـورد بـه مـا بگویـد

دو خواهري است که یکی از آنها خدمت می کند و دیگري نـزد  قسمت داستان

یکی ناراحت است و دیگري مشتاقانه به تمام سـخنان . بودپاهاي عیسی نشسته 

 گیاما مـریم در آرامـش و آسـود ،مارتا در عجله و تکاپو است .او گوش می دهد

به آنها اطالع نمی دهـد آمدن خود  ا آنجا که ما می دانیم عیسی قبل از. تخاطر

نیز بـه آنهـا زنـگ ا تلفن همراه خود بو  و قبل از آمدنش به آنها ایمیل نمی زند

او می توانست هم براي مریم و مارتا و هم براي ایلعـازر  ةند. مالقات سرزدنمی ز

منظورم از این سخن این است که لحظه اي خود را جـاي آنهـا . باشد استرس زا

شـما ون اطالع قبلی براي ناهار بـه خانـۀ اشتید خداوند بدآیا دوست د .بگذارید

 خاك آلـودي و مرد جلیلی پر مو 12او با خود  .عیسی تنها هم نبود و تازهبیاید 

  . آورده بودنیز 

اگر ما بجاي آنها بودیم احتماالً تالش می کردیم لباسهاي کثیف را جمـع 

یم و فکر مـی کـردیم یی بچینظرفها را سریع داخل ماشین ظرفشو. کنیم رو جو

مارتـا میزبـان . خانه تمیز به نظر برسد تاآخر چه کارهایی باید بکنیم  که لحظۀ

د کـه توانسـت یکشـاد طول ناما زی ،هیچ چیزي آماده نکرده بود. زبر دستی بود

چیزي براي خوردن آماده کند و سپس در میان آن همه کار و مشغله به اطراف 

می شود کـه اصـالً بـه او کمـک نمـی کنـد و  خود نگاه می کند و متوجه مریم

ایـن مسـئله باعـث . نشسته است و به آنچه عیسی می گویـد گـوش مـی دهـد
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شبانان دوسـت دارنـد  همۀ. مارتا ها را دوست دارم من. عصبانیت مارتا می شود

آنهـا کارهـا را جلـو . در جماعت کلیساهاي خود مارتاهاي بسیاري داشته باشند

امـا شـام بایـد  ،دوست داشت که بنشیند و با آنها گـپ بزنـدمارتا هم . می برند

. نهایتاً او تحمل خود را ابراز می کندطولی نمی کشد که ناراحتی . آماده می شد

این درست نیسـت مـن ". خود را از دست می دهد و به عیسی اعتراض می کند

د گوییـآیا می شود بـه مـریم ب. کارها را به تنهایی انجام دهم در آشپزخانه همۀ

   "؟بیاید و به من کمک کند

  . پاسخ عیسی کمی باعث تعجب ما می شود

حال آنکه تنها . مارتا! تو را چیزهاي بسیاري نگران و مضطرب می کند! مارتا"

او گرفته نخواهـد از  بهتر را برگزیده که یک چیز الزم است و مریم آن نصیب

  )42-40:10 لوقا( ". شد

خود آنچه بیش از همه اهمیت دارد  ۀمشغلو پر در زندگی پر هیاهو  شاید ما نیز

آیا واقعاً ممکن است که نشستن بهتر از انجام هـر کـاري ؟ را فراموش نموده ایم

به آنچـه ایـن اگر . آخر این طور آدم احساس بی ثمر بودن بسیار می کند؟ باشد

د یافـت کـه مسـئله خواهی در ،ه بدان اشاره می کند توجه کنیدداستان به کنای

جهان آمده و در کنار ما نشسته است و مسئله ایـن نیسـت به این است خداوند 

در زنـدگی پـر . که ما چگونه می توانیم او را وارد برنامه هاي روزانه خـود کنـیم

کـنم و کـار کـنم و ناراحـت  کـار: د تنها کاري که می کردم این بـودخو مشغلۀ

هـیچ . واستم انجام دهم این بود که کار کنماینکه تنها کاري که می خ کننده تر

زیـاد عنـان  مشـغلۀ. مسافرت یا استراحت نداشـتم ،اشتیاقی براي اوقات فراغت

در دست خود گرفته بـود و روح و جـانم از درون تقـالً مـی کـرد و  رازندگی ام 

از زندگی خود نقل می کند را بـه  2وریدوین کرمی توانم آنچه . فریاد می کشید

داشتن رویایی الهـام بخـش در زنـدگی هدیـه اي ارزشـمند ". خوبی درك کنم

هیجـان ایـن  ر زندگی خود به خوبی مدیریت کنیـداما اگر نتوانید آن را د. است

                                                           
٢ - Wayne Cordeiro 
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رویا می تواند وجودتان را در بر گیرد و اشـتیاق سـیري ناپـذیر درونـی تـان در 

   ".را از بین ببرد زندگیتانتحقق آن رویا می تواند 

کلیسایتان هـر آنچـه به . چه دارید را از شما خواهد گرفتهر آن خدمتتان

نیازهاي مختلف در خدمت همیشه فراتـر . ارائه کنید از شما دریافت خواهد کرد

. به یادم آمـد 3ژوراسیک پاركجمله اي زیبا از فیلم . از ظرفیت شما خواهد بود

در حالی که شما ": این دایناسورها چنین می گویدخلقت  دربارة 4وملدبلجف گو

باره هستید که آیا آنها مـی تواننـد کـاري  دانشمندان مشغول فکر کردن در این

بایـد کـاري را انجـام این دایناسورها اصال فکر نمی کنند کـه  ،انجام دهند یا نه

م دهیـد بـه تنها به این دلیل که شما می توانید کاري را انجـا "؟دهند یا ندهند

به دنبال انجام تمام  دویدن. این معنا نیست که شما لزوماً باید آن را انجام دهید

اکثـر مـا در ؟ پس چـه کـار بایـد بکنیـد. خدمت هاي بدست آمده اشتباه است

زیـرا مـی دانسـتیم کـه بایـد بـا  .خدمات خود همیشه احساس گناه داشته ایم

 اغلـب از شـرایط. خـدمت کنـیم زندگیمانریتمی بهتر و سرعتی منطقی تر در 

اشتیاقمان براي کاستن وظایفمان سـخن گفتـه ایـم  دربارةناله کرده ایم و  خود

  . اما تعداد محدودي توانسته اند هیوالي مشغله را از پا در آورند

. در اختیار ندارمرا راه حل هاي الزم براي حل این مشکل بزرگ  من همۀ

تـري را آرام  آهسته آهسته روندبتوانید که اما می دانم که امکان آن وجود دارد 

بایـد جـدي باشـید و بـا زنـدگی پـر مشـغله و پـر . ایجاد کنیـد در زندگی خود

اگر می خواهیم تغییراتی . ا کنترل می کند اعالم جنگ کنیدی که شما ریهیاهو

دل  آگاه وجود داشته باشـند کـه انیاساسی در این زمینه ایجاد کنیم باید رهبر

. دهنـداین وضعیت را ادامـه نمی خواهند به دریا زده و تصمیم بگیرند که دیگر 

خود را بر پیشانی ما نگذاشته و مـا را مجبـور نکـرده کـه ایـن  هیچ کس اسلحۀ

همه مسئولیت و برنامه را در زندگی خود به دوش بگیریم. ما بعنوان رهبـر بایـد 

ود و سـر برنامـه هـاي این جرات را داشـته باشـیم کـه در زنـدگی شخصـی خـ

                                                           
٣ - Jurassic Park  
٤ - Jeff Goldblum 
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نیـز بـراي بی تشویشـی ساده تر و هاي روش . تغییراتی را ایجاد کنیم ییکلیسا

  . خدمت و مهمتر از آن براي زندگی وجود دارد

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

 ؟چه سرعتی بوده است با زندگیتانذشته روند کارها در در طول ماه گ .1

تـاثیر آن بـر روابـط ؟ گذاشته است زیاد بر وجودتان تاثیر چطور مشغلۀ .2

 ؟چگونه بوده است شما با دیگران

الهـام بخـش در زنـدگی  یداشـتن رویـای": گوید چنین می وین کردیرو .3

بـه خـوبی  زنـدگیتاند آن را در یـاما اگـر نتوان. هدیه اي ارزشمند است

را در بر گیـرد و  زندگیتانت کنید هیجان این رویا می تواند تمام یمدیر

را از بـین  زندگیتاناشتیاق سیري ناپذیرتان در تحقق این رویا می تواند 

را در بر گیـرد و آن  زندگیتانچگونه ممکن است یک رویا تمامی  ".ببرد

 ؟را نابود سازد

 زندگی و خـدمت خـود در درچگونه ممکن است بتوانید روندي منطقی  .4

  . بزنید مثال؟ گیریدپیش 
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   .آخر هفته ها مهم نیستند فقط

: معروف برگزار شد که عنوان آن چنین بـود یچندین سال پیش کنفرانس

بـه جلسات افزودن  هدف از برگزاري این ".آخر هفته ها مهم هستند اي نادان"

کلیسـاها هـر . به خدمات کلیسایی بـودبخشی و اهمیت جلسات یکشنبه ارزش 

 یوقـایع. را صرف برگزاري جلسات خود می کننـد يهفته منابع و نیروي بسیار

مهـم  بنابراین این جلسات باید بـراي مـا .اتفاق می افتدحضور خداوند  درعالی 

ور بـه ایـن بـا. کنم که این فرضیه نـاقص اسـت من فکر میبا این وجود . باشند

کنولوژي و موسیقی ، تی را شکل می دهد که تعالیمبینجهانعنوان در شما این 

ایـن امکانـات  ۀ. هممی شوندباعث بنا و یا تخریب کلیسا که  است جذاب مدرن

امـا  ،می توانند فاکتورهایی باشند براي اینکه افراد زیادي در کلیسا جمع شـوند

ار اصلی اگر ک. هرگز نمی توانند مالك سالمتی و قوت روحانی یک کلیسا باشند

کلیسا شاگرد سازي است جلسات آخر هفته تنها قسمت کوچکی از کاري اسـت 

 دربـارةاگر در طول چندین سال اخیر تنها یـک درس مهـم . که باید انجام شود

که آنچه در آخر هفته ها در کلیسـا  این استسالمت کلیساها آموخته باشم آن 
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سا است. در واقع تنها کلییک رخ می دهد مالکی اشتباه براي سنجیدن سالمت 

خـدمتی شرکت کنندگان در جلسات نشان دهندة موثر بودن یک جلسـۀ شمار 

  . نیست

بعنوان کسی که سالها شبانی نموده ام بـه خـوبی مـی دانـم کـه مـرگ و 

اگر شمار شـرکت . دارد يکلیسا ا شبانان بستگی به جلسات آخر هفتۀزندگی م

از  دائمـاًاما اگر تعداد آنهـا کـم باشـد  ،کنندگان زیاد باشد احساس خوبی داریم

برایتـان توضـیح نمی دانم چگونـه . شتمی کنیم کجاي کار ایراد دا سؤالخود 

ین موضوع بوده دهم که چقدر حالت روحی یکشنبه عصر من دقیقاً تحت تاثیر ا

 ی. اکنون کـه چنـد سـالبودند صبح آن روز شرکت کرده که چند نفر در جلسۀ

بـر کـل  ایـن تفکـرتر و تـاثیر  ادرم این موضوع را شفافق شدم بازنشستهاست 

مرکز و توجه بیش از اندازه به جلسات آخر هفتـه و شـمار . تکلیسا را درك کنم

احساس خود ارزشمند بودن و هویت مـن در ارتبـاط با آن  شرکت کنندگان در

خدمتم همـواره  اريگذتاثیردرصد و  ارزشمندي حس خود قرار داشت.مستقیم 

مقیاس نهـایی موفقیـت روحـانی این احساس زیرا . بودنوسان در د حضار تعدا اب

. در شبانان بیشتر و بیشتر می شوددر دنیاي امروز است و این احساس هر روزه 

مکالمات بـوده و مالکـی و تعداد شرکت کنندگان جلسات همواره موضوع بحث 

 یـا لملـی واست که بر اساس آن افراد براي سخنرانی در کنفرانس هـاي بـین ال

کـه اگـر کلیسـایی  شـودچنـین تصـور مـی . نوشتن کتاب ها دعوت می شـوند

بـوده و مشـغول پر ثمر  و سالم حتماً ماعت بزرگی را به سوي خود جلب کردج

  . است شاگردسازي

آنهـا  .دشبانان را تحت تاثیر قرار مـی دهـ بنابراین چنین مکالماتی برخی

همین منطق را در مورد کلیساي بی رونق خود بکار می برند. آنها فکر می کنند 

که نبودن گروه زیادي از مردم در کلیسایشان به معناي بی ثمر بودن و نا سـالم 

شکسـت خـورده و آنهـا یـک جـاي کارشـان ایـراد دارد  و حتماً بودن آن است

کـه  لیسایی در کنـار شـبانیموعظه در یک جلسۀ کاخیراً پس از اتمام . هستند

و  ه داشـتاو ظاهري محزون و شکسـت خـورد. نشستم ،سالها او را می شناختم
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حـدود پنجـاه سـال . امیدي را می توانستم به وضوح در چهره او مشاهده کنم	نا

در شـهر . سال در همان کلیساي دویست نفره خدمت می کرد 16سن داشت و 

دارانه کالم را موعظه مـی کـرد و بـه وفا .کوچک و پر از مشکلی خدمت می کرد

رزوي داشـتن یـک کلیسـاي دویسـت . آخود را شبانی می کردر موثري گلۀ طو

دوران خـدمت  ۀیـا بقیـآنفره را نداشت. او در این سن با خود می اندیشید کـه 

یـدي او بـه بخش اعظمـی از نـا ام. نیز باید در همین کلیسا خدمت کنم خود را

د و خدمتش آن طور که او آرزو رکلیسایش رشد نمی ک این خاطر بود که اندازة

. بازي با اعداد می توانـد فکـر و قلبتـان را درگیـر سـازد و فتداشت جلو نمی ر

را اعـداد  دربـارةگـاهی وسـواس خـود . خود را یک بازنده بدانیـدشود که باعث 

و یـا  ".مقـدس اعـداد نـام دارد یکی از کتابهاي کتاب": چنین توجیه می کنیم

اعـداد سـخن  دربـارةامـا زمـانی کـه افـراد  "اعداد نشان دهندة مردم هستند."

اعـالم ایـن اعـداد  گـویی ،گویند احساس می کنیم که مسئله مردم نیستند	می

  . رهبر است خودِ مسئلۀ

توجه بیش از اندازه به تعداد شرکت کنندگان در جلسات آخر هفته یکـی 

نهایتاً  :ام از این دو نتیجه مثبت نیستنداز این دو نتیجه را در بر دارد و هیچ کد

تخت  دربارةپولس  3شبان یا مغرور می گردد یا سر خورده. در اول قرنتیان باب 

داوري مسیح سخن می گوید جایی که در مورد پاداش ایمانداران نوشـته شـده 

   "؟چه کرده اي دادمبا آنچه به تو ". اصلی مسیح این خواهد بود سؤالاست. 

همـه چیـز را ظـاهر خواهـد  زیرا که آن روز. س آشکار خواهد شدکار هر ک"

کیفیت کـار هـر کـس را  ،کار را آشکار کرده زیرا آتش نتیجۀ. خواهد ساخت

  )13:3 اول قرنتیان( ". خواهد آزمود

بلکـه  ،کارها سخن نمی گوید "کمیت"آزمودن  ازدقت کنید که پولس در اینجا 

امین  کلمۀزمان آن است که باري دیگر به . کیفیت کارها سخن می گوید دربارة

چیزهـاي  ۀدنیا ما را مجبور ساخته که شـیفت روندآیا . شود توجه در خدمات ما

 ۀبنـا بـر نقشـ، باشـیممسائل روحانی  ۀدر کلیسا شیفتباید اما ما  ؟بزرگ باشیم

برخـی از افـراد تکـالیف  دارد. هـر فـرد بـراياو کـه خداونـد و خوانـدگی عالی 
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اي انجام دارند و باید در جایی که خاك سفت است و شـخم زدن تري بر	سخت

چگونـه ؟ نابراین چگونـه بایـد ایـن مشـکل را حـل کنـیم. بت کننددشوار خدم

به چند راه حـل ؟ نگرش خود را نسبت به این موضوع تغییر دهم توانم نحوة	می

  توجه کنید:

  باید مسئولیت نحوة . درون من آغاز شود ازاین تغییر باید از من و

را  روحمبه خوبی  باید. بگیرم عهدهه نسبت به خدمت برا نگرش خود 

تغذیه کنم و اطمینان داشته باشم که هویتم در مسیح استوار است و نه 

زش باید این حقیقت را درك کنم که ار. در کارهایی که انجام می دهم

ادي که در لیساي من یا شمار افرک من براي خداوند بر اساس اندازة

  . جلسات آخر هفته شرکت می کنند نیست

  شرکت افراد  دربارةبیشتر در مورد شاگرد سازي سخن بگویم تا

باید هر روز بیش از دیروز واژگان و فرهنگ کلیساي خود را . در جلساتم

اندازه  در ملکوت خدا. از فرهنگی که در جامعه حاکم است دور سازم

ما  . وظیفۀمترادف با برکت خدا نیست رشدو  ،مساوي نیست با موفقیت

شاگردانی که پیروان تسلیم شده و وقف  ،این است که شاگردسازي کنیم

شرکت و باید بیشتر و بیشتر توجه را از آمار و ارقام . شده عیسی باشند

داستان زندگی هایی که تغییر کرده اند متمرکز  کنندگان بر داشته و بر

شخصیت عروس توجه کنیم و کمتر به  بیشتر باید به زیبایی و. کنیم

  . اندازه و بزرگی او

 چندین شبان را می شناسم که به منظور از بین . اعداد بگیرید ةروز

 ار شرکت کنندگانِ مش دربارةخود  س بیش از اندازةبردن توجه و وسوا

از خدمت خود آنها تصمیم  دوره ايبراي . روزه گرفته اند ،آخر هفته

نه به  ،در جلسات آنها رخ می دهد بیشتر تمرکز کنندند که بر آنچه گرفت

  . تعداد حضار

 هستند را تشویق کرده و  يشبانانی که داراي ماموریت سخت تر

کلیساها بیشتر  بینباید براي از بین بردن رقابت در . آنها را برکت دهید
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بسیاري از برگزیدگان برتر خداوند در مکان هاي سخت . تالش کنیم

  . آنها را برکت دهید .می کنند و بشارت می دهندخدمت و موعظه 

 قسمت مهم کار . بردارید شار را از روي خود و تیم خدمتی خودف

باعث  )یکمال گرای(تاکید ما بر عالی بودن . ندجلسات آخر هفته نیست

 خود به خود و به تیم خدمت. تیم می شود استرس بیش از اندازة

در  خدمتتانوسیعتر از ساعات و یادآوري کنید که خدمت شما بزرگتر 

این هفته عالی پیش  حتی اگر جلسۀ .رام باشیدآ. روزهاي یکشنبه است

  . فرصت دارید بعديجلسه نرفت هفت روز تا 

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

به چـه ؟ را می سنجیدخود موفقیت  مالکیبا چه اخیراً در خدمت خود  .1

 ؟چیزهایی ارزش و اهمیت می دهید

اگـر ؟ نگـرش بـه موفقیـت بایـد تغییـر کنـد نحـوة، خدمت شـمایا در آ .2

 ؟پاسختان مثبت است این کار چگونه باید انجام شود

کدام یک از نکاتی که در انتهـاي ایـن بخـش ذکـر شـده بیشـتر  هبباید  .3

 ؟دریدارچه قدم هاي عملی باید در این راستا ب؟ شوید متمرکز

ري موفقیـت ظـاه يچقدر احساس خود ارزشـمند بـودن شـما در گـرو .4

  ؟ خدمتی است که انجام می دهید
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از هم این  ...از هم اکنون و

. جا آغاز کنید  
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  .باز ایستید

 فرودگـاهاز  1جـتارلی یک هواپیماي دو موتـوره 1999اکتبر سال  25در 

هواپیمـا بایـد بـراي  3گینزویـلبر فراز . بودحرکت در به مقصد داالس  2اورالندو

اما از مسیر خود به  ،به سمت چپ می پیچید 4تگزاسمسیر خود به سوي  ادامۀ

تالشهاي بسیاري بـراي برقـراري تمـاس بـا خلبانـان . رف شدحسوي جنوب من

اما پاسخ تنها سکوت گـوش خراشـی بـود کـه نگرانـی هـا را  ،هواپیما انجام شد

پنج هواپیماي جنگی براي یـافتن ایـن هواپیمـا اعـزام . شتر می کردبیشتر و بی

 هواپیمـاتوانستند تا نزدیک یک فوتی آن  165 –اف  نهایتاً دو هواپیماي. شدند

گزارش دادند کـه بـدلیل پوشـیده شـدن پنجـره هـاي هواپیمـا  انخلبان. بروند

در ل را مایـ 1400سـاعت ایـن هواپیمـا  چهـار. ببیننـد آن راتوانند داخل 	نمی

                                                           
١ - Learjet 
٢ - Orlando 
٣ - Gainesville 
٤ - Texas 
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در سـاعت در  مایـل 600می پیماید و نهایتاً بـا سـرعت  حالت هدایت هوشمند

. مه شـش مسـافر ایـن هواپیمـا کشـته مـی شـوند. هچمنزاري سقوط می کند

اي 	این واقعه. بود 5پین استوارتبازیکن حرفه اي گلف بنام یک معروفترین آنها 

در هـوایی بـاز زي پـاییلحظه اي فکر کنید کـه یـک روز . باورنکردنی بودو  تلخ

می بینید که هواپیما با سرعت  سپس. و آفتابی استو آسمان صاف ایستاده اید 

حتمـاً شما اینگونه فکر مـی کنیـد کـه و در مسیر مستقیمی حرکت می کند و 

اما واقعیت چیز دیگـري بـود در داخـل هواپیمـا . باید در مسیر اصلی خود باشد

  . ا به سوي نابودي خود در حرکت بودکلی جدي ایجاد شده بود و هواپیمشم

. در حال حرکت هسـتندسام آور سر با سرعتیروحانی بسیاري از رهبران 

در زندگیشان را اما هدایت  ،خود حرکت می کنندآنها در مسیر مورد نظر  ظاهراً

بیـرون بـه آنهـا نگـاه  بـراي آنـانی کـه ازحالت هدایت هوشمند قرار داده اند و 

شـدید وجـود است اما درون زندگیشان بحرانـی  عاديهمه چیز گویا کنند 	می

  . . آنها بر مسیري قرار دارند که به نابودي ختم می شوددارد

  : سلیمان چنین می گوید

نـادانی  حکمت عاقالن در این اسـت کـه راههـاي خـود را درك کننـد امـا"

  )8:14 امثال( ".جاهالن فریب است

این است که به راههاي خـود و بـه  کلیسافعلی یکی از نیازهاي اساسی رهبران 

کلیساها و جماعت هاي  اکثر. مقصدي که به سویش به پیش می روند فکر کنند

استراحت و اعالم برنامه هاي  بهکوچکی که می شناسم سالیانه یک یا دو روز را 

کارهایی کـه بایـد  .گردند هدف ها مشخص می. خود اختصاص می دهند آیندة

منابع معین و اقـدامات الزم بـراي حرکـت انجـام  .می شوندانجام شوند بررسی 

خدمات آینـدة  یثمر بخش به جهت براي رهبران کلیسااین مجمع ها . گیرد	می

  . کلیسا ضروري هستند

                                                           
٥ - Payne Stewart 
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شخصـی زنـدگی  طۀدر حی یچنین بررسی ها و اصالحاتاحتیاج است که 

من به عنوان یک رهبر باید به طـور مـنظم زمانهـایی از افراد نیز صورت بگیرد. 

اولـین . راههـاي خـویش فکـر کـنم درکارهاي روزانه خود کناره گیري کرده و 

یا بـه راههـاي کارکنـان آن فکـر  و من این نیست که به راههاي سازماندعوت 

خـط سـیر  بایـد. مل کـنمد تأراههاي خو در بلکه من باید بیش از هر چیز ،کنم

مسـیري کـه و وجـود دارد  درونتـانآنچـه باید یعنی  ،را مشخص کنید نفستان

؟ مـی شـود منتهـیبه کجا را بررسی کنید که پیش می رود به وجودتان در آن 

تـا ده سـال آینـده بـه  اگر شما در همان مسیري که اکنون هستید باقی بمانید

 پس از آنکه نقش و خـدمتی کـه؟ بیست سال آینده چطور؟ رسیدکجا خواهید 

در هیچ سازمانی منصبی نداشـته باشـید آنچـه دارید از شما گرفته شود و دیگر 

د بیشـتر یمی رسبه آن که شما نهایتاً  مقصدي؟ براي شما باقی می ماند چیست

  . بستگی داردمدیریت آنچه هم اکنون در وجوتان می گذرد  نحوة به هر عاملیاز 

 "در حـال دویـدنمردگان متحـرك و "یاري را می شناسم که رهبران بس

آنهـا مجموعـه اي از فعالیــت هـاي مختلـف دارنــد و بـه سـختی کــار  .هسـتند

کنند. اما در عمق وجود خود خالی هستند و هیچ شادي ندارند. خـط سـیر 	می

ه کـار نُـ"کتـاب  .ي فرسودگی روانی و دلسردي مـی بـردزندگیشان آنها را بسو

و  اسـت کلـی ةه قاعـدنُـ دربـارة 6هنري کلود اثر "که باید انجام دهید ساده اي

ا آموخته است. یکـی از در طی سالهآنها را که او دارد زندگی ی ساده براي دروس

یلم فـدر هر فیلم هر صحنه به سوي انتهـاي . نام دارد "نمایش فیلم"این اصول 

آخـر توسـط  مه اي در حال جلو رفـتن اسـت و صـحنۀفیلم نا. در حرکت است

ید ابتدا تصمیم بگیرم که با. و پرداخته می شود صحنه هاي پیش از خود ساخته

خـود را طـوري  داشته باشـم و سـپس فـیلم نامـۀمی خواهم آخري چه صحنۀ 

  . آخر برساندم کنم که نهایتاً مرا به آن صحنۀ تنظی

امـا  .نگـاه کنـیم ي یـک فـیلممجزاما باید به زندگی همانند صحنه هاي 

را صـحنه می شود به این معنا است که هر حرکت و هر اکران زمانی که فیلمی 

                                                           
٦ - Henry Cloud 
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تنهـا  مـی بینیـد صـحنه اي کـهو هـر  کـردنباید تفسیر فیلم آن از کل  يجدا

ایـن جهـت ": می گویـد 7اندي استنلیهمانطور که . اي است از کل فیلم	صحنه

آنچه ما اغلب از درك آن نـاتوان هسـتیم  ".است که مقصد ما را تعیین می کند

 که بسوي مقصدي خاص در )جهت دارد(این است که زندگی ما یک سفر است 

انجـام آن چیـزي اسـت کـه دیـروز  ۀنتیجـ هستمآنچه من امروز . است حرکت

آن کسی که فردا بدان تبدیل خواهم شد تحت تـاثیر کـاري اسـت کـه . ام	داده

آخـر  حنۀصـ حال نوشتن صحنه اي هستم که برامروز می کنم و اکنون من در 

امروز بیش از هر زمان دیگري رهبران باید در خلوت خـود . تاثیر خواهد گذاشت

 واکـنش. ردازندپاینکه ما کجا هستیم و به کجا می رویم ب دربارةل مو تأبه تفکر 

این کار به نظر خوب است اما من ": استحقیقت این اکثر ما به این  فی البداهۀ

چنین است پاسخی که به شـما  اگر طرز تفکر شما این ".وقت انجام آن را ندارم

مل و تفکـر را نداشتن وقت براي تأو نتایج عواقب  شما باید": می دهم این است

و سـالمت روانـی بایـد وقتـی را بـه  فکـريبراي حفظ سالمت  ".به جان بخرید

  . خود اختصاص دهید یشخص خلوت

را تماشا کرده باشید می دانید کـه هـیچ  5008ي ندای اگر تاکنون مسابقۀ

ایـن مسـابقه باشـد. در ایـن  در جایگاه تعمیر نمی تواند برندة کس بدون توقف

 تغییـرات الزم بـه عمـل مـی آیـد و بـاك ؛عوض می شـوند الستیک هاجایگاه 

در زنـدگی خـدمتی  یما به چنـین جایگاههـای امروز. ماشین دوباره پر می شود

تا بتوانیم بار دیگر مسیر خود را ارزیابی کرده و تغییـرات الزم را خود نیاز داریم 

  . انجام دهیم مسیربراي ادامه 

  : چنین می گویدخود خلوت شخصی  دربارةدر مقاله اي  9روت بارتون

یکی از مهمترین ضرب آهنگهایی که در زنـدگی یـک رهبـر بایـد وجـود 

زمـانی کـه در گیـر نبـرد  .اسـت مُمتـدروي و عقب نشـینی داشته باشد پیش 

                                                           
٧ - Andy Stanley 
٨ - Indy 500 
٩ - Ruth Barton 
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 بعدي مـی کنـیم و زمـانی قُلۀن به انرژي خود را صرف رسید یشترینهستیم ب

 یداشـتن خلـوت بـهعقب نشینی کرده و وقتـی را راه نیست ه ب اوضاع روهم که 

 در چنین زمانهایی احتیاج نیست کار خاصی بـراي. دهیممی شخصی اختصاص 

هسـتند کـه مـی تـوانیم بـه  مربوط به خود ما ها این زمان. انجام دهیم دیگري

  . بپردازیمروح و جان خودمان در حضور خداوند احیاي 

وي رئـیس سـازمان . کـردممـی تماشـا را  10گـري هـاگن اخیراً مصاحبۀ

بـراي  نظمـیخود  رنامۀ روزانۀآنها در ب. است 11عدالت جهانی ماموریتخدماتی 

کارکنان آنهـا بـراي دعـا  11هر روز صبح ساعت . نده اندگنجاخلوت  روي وپیش

 مشغول انجام وظـایفجمع می شوند و دقیقاً در زمانی که اکثر کارکنان شدیداً 

کار خود را متوقـف مـی کننـد تـا بـراي آنها . شودخود هستند کار متوقف می 

یـادآوري ایـن بـدلیل ایـن عمـل . در سراسر دنیا دعـا کننـد احتیاجات سازمان

انجـام  کـاريکه بدون قوت و کمک خداوند آنها نخواهند توانست است حقیقت 

نـیم  روند کاري آنها خلوت ساعت هشت ودر دهند. یکی دیگر از بخشهاي مهم 

امـا درهـا تـا سـاعت نـه بـاز  ،از می شودغنیم آ روز کاري ساعت هشت و. است

روز بـه نشسـتن بـدون  نیم ساعت اول هـر": چنین می گوید هاگن. شوند	نمی

این به آن معنـا اسـت کـه کارکنـان . انجام هیچ کاري اختصاص داده شده است

. نیم ساعت باید در خلوت خود براي کسب آمادگی روحـانی بـه تفکـر بپردازنـد

آنها کار خود را با وقت خلوت براي دعا و تفکر شـروع مـی کننـد تـا بتواننـد از 

  . د پیشرفت کنندده شده و در کار خولحاظ روحانی آما

خود را حفظ طوالنی سالمت روحانی  یزمانمدت براي قادرند رهبرانی که 

مقـدس را در زنـدگی خـود آموختـه انـد کـه  نظمکنند آنهایی هستند که این 

زمانهـایی . گهگاهی باید به پیش بروند و گاهی باز ایستند و با خود خلوت کننـد

بعدي را بـراي مسـیح  لۀکنیم و قُیت خود تمرکز می رمامو روجود دارد که ما ب

اما شما نخواهید توانست تا ابد در خط مقدم بـاقی بمانیـد. شـما  ،ممی کنیفتح 

                                                           
١٠ - Gary Haugen 
١١ - International Justice Mission 
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باید استراحت کنید و سپس دوباره به کار خود ادامه دهید. در واقع هر چه نبرد 

  شدیدتر و سخت تر باشد فواصل زمانی خلوت شما باید کمتر باشد. 

  : دو فایده براي من دارند یزمانهاي خلوت شخص

زمانی که به خلوت خود می روم  .من می شوند روحباعث احیاي  .1

چیزي در درونم اتفاق می افتد که توضیحش برایم دشوار است. زمانی 

شروع کردم تنهایی و در سکوت ماندن به هیچ وجه برایم  که این کار را

 پر از هیاهو وفکرم اما با اینکه جسمم در خلوت بود . لذت بخش نبود

تنها چیزي که به آن فکر می کردم این بود که چه کارهایی . آشوب بود

و  خود را آرام کنم م که باید روحه اآموخت امروزهباید انجام دهم. اما 

اکنون متوجه شدم که دنیا بدون وجود من نیز می تواند پیش برود و 

در و نی باشم آموخته ام که با پدر آسما. مشکلی برایش ایجاد نمی شود

  . این زمان است که جانم احیا می شود

زمانی که من به دعا و : سنجش دوباره دیدمان نسبت به مسائل .2

دهد 	دیدگاه مرا نسبت به مسائل تغییر می دائماًتفکر می پردازم خداوند 

 دائماً او . و به من یادآوري می کند که چه چیزهایی واقعًا مهم هستند

مسائلی که زیاد هم مهم  رايب بی جامرا به خاطر صرف کار و انرژي 

من در خلوت خود بسیاري از صداهاي اضافی . نیستند محکوم می کند

 آنچنان سکوتی حکم فرما است حالو  می نمایمحذف را دنیاي خود 

  . که می توانم صداي خدا را بشنوم

براي داشتن خلوتی ؟ انجام این کار چیست دربارةبنابراین نظر شما  .3

شما قول می دهم زنده  به. ته برنامه ریزي کنیدعبیست و چهار سا

زمین هم بدون شما هنوز به چرخش خود ادامه خواهد  .خواهید ماند

کار در ادامه پس از این کار خواهید دید که احساس بهتري براي  .داد

  . دنیا خواهید داشت
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  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

در مسیري که اکنون هست باقی بماند  )دنیاي درونی تان(اگر جان شما  .1

؟ ده سال آینده چه نتیجه اي براي شما در بر خواهـد داشـت تااین کار 

 ؟ده سال آینده شما کجا خواهید بود

فارغ از  خود چقدر تا کنون توانسته اید زمانی را صرف نشستن در خلوت .2

 ؟ندیشیدااي خود بیراهه دربارةو  بکنیدکارهاي روزمره 

؟ وي و خلوت را بیاموزدپیش رَ روحانیِ نظمته سکلیساي شما چقدر توان .3

 ؟بردارید نظمیچه قدمهایی عملی می توانید براي داشتن چنین 

اگر قرار باشد به خلوت شخصی خود بروید در آن خلـوت چـه کارهـایی  .4

  ؟ خواهید کرداز انجام چه کارهایی اجتناب ؟ انجام خواهید داد
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  ؟ ه شخصی باشیدگونچ سالخوردگیدر زمان  می خواهید

ایـن ؟ در زمان سال خـوردگی خـود چگونـه شخصـی باشـیدمی خواهید 

 دربارةبه ندرت  .دوم عمرتان به آن فکر نمی کنید ی است که هرگز در دهۀسؤال

هگاهی هم ممکن است ایـن سوم عمرتان فکر کنید و گ آن ممکن است در دهۀ

مـن کـه  دربارةداقل ح. کندنبه ذهنتان خطور نیز  زندگیتانچهارم  فکر در دهۀ

را بـر روي کیـک تولـدم  0و  5گ شـمع بـزردو وقتی که چنین بوده است. اما 

   همه چیز تغییر کرد.دیدم 

رونی بسیاري را در وجـود مـا ایجـاد سالگی تغییرات د 50گذشتن از مرز 

ت بیشـتري در ذهـن مـن ایجـاد شـده سؤاالکردم چقدر  می کند. احساس می

مسافرت سال آینده یا مدل ماشـینی کـه مـی خـواهم  دربارةت سؤاال. این است

. مـی دیـدم کـه اکنـون بودنـدبخرم یا اینکه گوشت گوساله بخورم یا بوقلمون ن

اینکـه چـه یـادبودي از  دربارةتی سؤاالاست و زندگی  دربارةت من بیشتر سؤاال

خود فکر مـی کـردم و  دربارةبیشتر از گذشته  .من در این دنیا باقی خواهد ماند

یش از پیش می دانستم که ثانیه هـا اکنون دیگر ب. پرداختم	به تفتیش خود می

دقیقـه  .را بشـنومشمار گذرند و گویی می توانستم صداي عقربه هاي دقیقه  در

ل 
ص

ف
م

سیزده
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ر بـاز گردانـدن آنهـا محـال گـکه یکی پس از دیگري تمام می شوند و دیهایی 

آینه بغل به مسیر خدمت  به آن مرحله از زندگی رسیده بودم که بیشتر از .است

  . کردم تا از شیشه جلو		خود نگاه می

 آن راکـه خداونـد  اي زندگی"جدید شروع به خواندن کتاب  ةدوردر این 

مجربـی ماننـد او بـا  خـادم. نمـودم 1دونالد گوردن مک نوشته "برکت می دهد

چـه نـوع فـرد " :ی می پرسدسؤالکه در مورد زندگی دارد چنین ینش وسیعی ب

که  او در کتاب خود به کالیب اشاره می کند"؟ سالخورده اي می خواهید باشید

خـداي فردي کـه "توصیف می کند این گونه سالگی  85کالم خدا او را در سن 

 ةبه دنبـال مـرد سـالخورد مک دونالد ".درک امی دل پیروي میاسرائیل را با تم

در حـال  زندگیشـانآفتـاب کـه بـودم  . من نیز بدنبال مردانیدیگري می گردد

به سرعت آشکار  موضوعی که. اشنددر بهترین شرایط ممکن بولی  ،باشدغروب 

امـا لیسـت  ،مردان کهنسال بسیاري را مـی شـناختم منکه  این استمی شود 

که می توان آنها را سرمشق زنـدگی خـود قـرار داد بسـیار  مردان سالخورده اي

  . کوتاه بود

دالیل بسیاري دارد. برخی به سـوي خـود کـامگی  لیستاین کوتاه بودن 

. دگردنـمی روند در حالی که برخی نسبت به نسل بعدي بی صبر و بدبین مـی 

و تبدیل بـه افـرادي  شدهتلخ  انزندگیشبرخی اجازه می دهند که سالهاي آخر 

شوند. بسیاري از این افراد به معناي خاص کلمه در گذشـته  عبوس و خرده گیر

اد . زمانی که لیست افرنمی کنندزندگی می کنند و هیچ حرکتی به سوي آینده 

پیـري  سنشد تنها چند نام باقی ماند که می توانستم آنها را در  مسالخورده تما

 .انگشتان یک دست بود اد به اندازةدر واقع تعداد این افر .ینمبب یدر شرایط خوب

آن را تهیه کرده بود  مک دونالده اي که حضور یک نام در لیست افراد سالخورد

بـا دسـت آوردهـاي  ارتباطیهیچ  مک دونالدمالك ر واقع . دبه چشم می خورد

تعریـف نمونـه ی که ما اغلب براي زنـدگی یـک فـرد یاین افراد و یا موقعیت ها

                                                           
١ - Gorden MacDonald 
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 ةآنچـه ایـن افـراد را متمـایز نمـوده بـود شخصـیت و نحـو. شـتکنـیم ندا	می

  . نگرششان و وجودشان بود

پس از سه دهه خدمت دریافتم که دیگر دست آورد هاي مختلف و حـس 

آید مرا مجذوب خـود  اعتماد به نفس مصنوعی که در پی آن به سراغ انسان می

زنـدگی  نیکـوییو زنانی می شـوم کـه بـه جذب مردان د. اکنون بیشتر نمی کن

اما پیدا کـردن اشخاصـی کـه هـم بـراي . نه آنانی که بسیار مشهورند ،کنند	می

مدت طوالنی در خدمت خود باقی مانده باشند و هـم بتواننـد زنـدگی شخصـی 

افـرادي کـه سـالهاي  نامـا چـرا یـافت. اسـت يخوبی داشته باشند کـار دشـوار

سـر نخـی وون هنري نُ؟ شان باشد دشوار استشان سالهاي درخشان عمر	پیري

انگیـزِ 	هـراس شروع به تجربـۀ"دهد: به ما ارائه می  سؤالبراي یافتن پاسخ این 

سال زنـدگی خـود پنجاهمین به این زمانی بود که  .در درون خود کردم یعمیق

زندگی به سالهایی که پشـت سـر بازگشت می دانستم دیگر امکان  .رسیده بودم

ساده و اساسی قرار  سؤالاکنون رو در روي این . برایم وجود نداردگذاشته بودم 

پـس از "؟ آیا پیر شدن باعث نزدیک شدنم بـه عیسـی شـده اسـت. گرفته بودم

زندگی ام بـه گونـه اي . بیست و پنج سال شبانی دریافتم که کمتر دعا می کنم

رض هـاي گذرد و در مورد همه مسائل مهم پیش ف دیگران می در انزوا و دور از

امـا  ،دادم انجـام همه به من می گفتند کـارم را بـه خـوبی .بسیار زیادي داشتم

حسی در عمق وجودم می گفت که موفقیت باعث به خطر افتـادن روح و جـانم 

  ".شده است

موفقیت من باعث به خطر افتـادن " :خود می سازد مجذوباین جمله مرا 

زمـانی کـه بـه  .ار فکـر کـرده اماین واژه ها بسی دربارة ".روح و جانم شده است

نـاره کحدي از موفقیت دست می یابم اکنون زمان آن می رسد که کمی از کار 

رهبري مـی کننـد و  را هزاران جلسه. شبانان هزاران موعظه می نویسند. بگیرم

ایـن کارهـا را  ظاهراًحداقل (هزاران بودجه براي کارهاي مختلف تهیه می کنند 

ود را در زندگی مـا سال تالش و کوشش و رهبري بهاي خ 25یا  20). کنند می

حتـی  فرسـودگی و ،د داشت و ممکن اسـت پـس از آن احسـاس نـاتوانیخواه
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دیگـر  گیک رویاي جدید یا رقابتی بزر ۀاندیشدلزدگی از خدمت داشته باشیم. 

  . ن ما نمی شودباال رفتن میزان آدرنالین در خو مانند قبل باعث

ی ما بیشتر بر اسـاس دانـش و تجربـه خـود رهبـري در این نقطه از زندگ

 ظـاهراً. دس هدایت می شودقکنیم نه با روح و جانی سالم که توسط روح ال	می

ت بـی پاسـخ سـؤاالپـر از هنـوز ان نمـدروامـا  ،داریـمرا ت بسیاري سؤاالپاسخ 

آنچه باعث پیچیده تر شدن امور می گردد ایـن اسـت کـه دیگـر . استبسیاري 

مـن . منظـورم را اشـتباه درك نکنیـد. ما نیز کاهش یافته استتوانایی جسمی 

آنچه مـن مـی گـویم . نمی گویم که اشتیاقمان براي خدمت از میان رفته است

به عنـوان . خدمت دارید دربارةاین است که اکنون دیگر حسی متفاوت از پیش 

. روبرو هسـتیدساله دارد اکنون با چالش هاي دیگري  25خصی که تجربه اي ش

کـار و  و ادامـۀبلنـد پـروازي و موفقیـت بـراي شـما  ،بله! یگر ترکیب آدرنالیند

درست در زمانی که مردم شـما را . استتضاد در این جا  .کافی نیست خدمتتان

ایـرادات اساسـی  زنـدگیتانفردي موفق می دانند خود شما مـی دانیـد کـه در 

ومـاً مـا نیـز بایـد بپـذیریم کـه لز نوون يهنربسیاري وجود دارد. درست مانند 

دین دهه ما را به عیسی شبیه تر نکرده اسـت. موعظـه هایمـان خدمت براي چن

 .بهتر رهبري می کنیم کارکنانمان را بهتر مـدیریت مـی کنـیم .بهتر شده است

دیگـر صـمیمیت آن ؟ اما صمیمیتمان بـا عیسـی.... ،بهتر برنامه ریزي می کنیم

  . چنانی وجود ندارد

. مـی تـوانیم می گیـریمدر این جا است که در مقابل انتخابی سخت قرار 

قرار دهـیم و شـروع بـه حفـظ ظـاهر  هدایت هوشمندروي حالت  را خدمتمان

کنیم و یا می توانیم کار سخت بازسازي وجـود خودمـان را در پـیش بگیـریم و 

و  لبـیجـاه طچـاه اگر شما هنوز از . یمزفصل آخر زندگی خود را از نو بسا چند

بسیار آب می نوشید بدانید که این چاه به زودي خشک خواهد  کوششتالش و 

در  شد. اکنون زمان آن فرا رسیده است که چاهی جدید حفر کنیـد چـاهی کـه

قضیه براي بسیاري از ما متفاوت است . پر آب باقی بماند برایتانتان  زمان پیري

  . دیگران فرق دارد با آن روبرو هستیم با خدمتمانو چالشی که ما در 
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بلکه این نگـرش  ،در این شرایط موفقیت براي ما خطر محسوب نمی شود

 نتیجـۀ وپیـروز باشـیم  زنـدگیماننتوانسته ایـم در  سالخوردهکه بعنوان فردي 

تمام تالش خود را  ا. یما را می آزاردکردیم  آن طور نبوده که فکر می خدمتمان

بیشـتر بـه  خدمت مـاکه قبولش براي ما دشوار است  اما با وجود این ،یما کرده

بیشتر از اینکـه پـر  یا تا رهبري عده اي بالغ شتهدا شباهت انپرستاري از کودک

بیشتر حیات و زندگی ما را گرفته است تا به ما و از معجزات باشد معمولی بوده 

  . حیات ببخشد

ود رویـاي در سر خـ. از این شرایط را می کنیم خروجبرخی روزها آرزوي 

یم از زنـدان شرایط را می پرورانیم و در خیال خود می خـواه دور از اینزندگی 

 م. با خود می اندیشیم کـه داشـتن یـک زنـدگیزیریمحدودیت هاي خدمت بگ

؟ ها چـه طعمـی دارد هتعطیلی آخر هفتکه  نمی دانم؟ عادي چگونه خواهد بود

اگـر خـدمت شـما آنطـور کـه  م کاش که همیشه زیر ذره بین نبـودم.گوییمی 

را  سـؤالنداده است از شما می خواهم که همین اي انتظارش را داشتید نتیجه 

از شـما ؟ زن یا مرد سـالخورده اي مـی خواهیـد باشـیدچگونه  بپرسید.از خود 

مـن در مـورد  سـؤال. پرسم که چطور خدمتی می خواهید داشـته باشـید	نمی

وانیـد گذشـته را تغییـر دهیـد و نمـی ت. مسیح است شاگردشخص شما بعنوان 

امـا ایـن امکـان را  ،نخواهید توانست تمام شرایط زندگی خود را کنتـرل کنیـد

  . خود رقم بزنید ید که سناریویی متفاوت براي آیندةدار

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

ه خصوصـیاتی در . چـبنویسیدرا ، شماستنام فرد سالخورده اي که الگو  .1

 ؟عالقمند شوید وي باعث شده به او

مـی اندیشـید سـه خصوصـیت شخصـیت آینـده خـود  دربارةزمانی که  .2

شخصیتی که می خواهید در سالهاي آخر عمرتان داشته باشـید را ذکـر 

 .کنید
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؟ آن کناره گرفته اید ازوجود دارد که  خدمتتانآیا قسمتی در زندگی یا  .3

 .توضیح دهید

براي داشتن آخري خوش در ؟ براي شما به چه معنا است "خوش آخر" .4

  ؟ چه تغییراتی باید در آن ایجاد کنید زندگیتان
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  . تنها داماد مهم است

 دائماًمردم  .زمانی که دخترم ازدواج کرد مراسم ازدواج را من برگزار کردم

ایـن مـن هـم معمـوالً . از من می پرسیدند که در آن زمان چه احساسی داشتم

 ".هم از لحـاظ عـاطفی و هـم از لحـاظ مـالی داغـون شـدم": دهم یمپاسخ را 

آن روز یکی از روزهاي مهم زندگی مـن بـود و . منظورم را اشتباه متوجه نشوید

. جاي بحثی نیست که دخترم یاد می کنمآن به نیکویی از روزي بود که همواره 

عکسها و صورت حسابها ایـن  .)هم اینطور هم باید می بود(توجه من بود  کانون

است عروس در مراسم ازدواج این در فرهنگ معاصر غربی . را ثابت خواهند کرد

 .زیبـایی مـی پوشـدو بلنـد سـفید و و لبـاس . اهـا اسـت توجـههمۀ  کانونکه 

از راهـروي وسـط کلیسـا بـا . نـده مـی شـودمخصوصی بـراي او خوا هاي	ترانه

است به نزدیک منبر مـی آیـد. وقتـی او وارد او ی با وقار که تنها برازنده یقدمها

. هسـتندعروس  گویی همه تحت فرمان ،مردم سر پا می ایستند کلیسا می شود

او انگار بایـد بـراي . داماد بیچاره انگار دیرتر از همه مورد توجه قرار می گیرد اما

ل 
ص

ف
م

چهارده
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اعث گـرم شـده مجلـس و کامـل شـدن کردن جاي خالی به میدان بیاید و ب پر

دامـاد همیشـه از در کنـاري وارد  ،بـر خـالف عـروس. ها به عروس شـود هتوج

و  بعد بر تـن کنـد هفتۀ يشاید داماد دیگررا کت و شلوار رسمی اش . شود	می

پخـش اغلـب مـوزیکی کـه در زمـان ورود او . خاصی وجود نـدارد ترانۀبراي او 

  . است که در آسانسور پخش می شود آهنگیشود بسیار شبیه 		می

وجـود  کتـاب مقـدسامروز با مراسم عروسی کـه در هاي م عروسی سمرا

عیسـی و عروسـش  میـانزمانی که به رابطۀ  اًخصوص ،بسیار متفاوت است دارد

بـره  جشن عروسیاي عالی از کتاب مکاشفه صحنه  .شودکلیسا اشاره می یعنی 

توجـه هـا را بـه سـوي  ما در اینجا این داماد است که همۀا. یف می کندرا توص

  خود جلب می کند. 

ا ربره ف زیرا زمان عروسی آن ،یم و شادي کنیم و او را جالل دهیمیبه وجد آ"

  )7:19 مکاشفه( ".رسیده است و عروس او خود را آماده ساخته است

ند آیه بعد چنین مـی یوحناي رسول چاین عروسی بره است نه عروسی عروس. 

  : نویسد

مکاشـفه ( ".می شوند ن که به ضیافت عروس و آن بره دعوتوشابحال آناخ"

9:19(  

زمانی که . تمام توجه ها به داماد آسمانی یعنی عیسی مسیح معطوف شده است

نمـاد جایگـاهش و ارتبـاطی کـه بـا عیسـی دارد از  دربـارةیحیی تعمید دهنده 

دارد با هیچ شک و تردیدي اعالم می کنـد در حقیقت استفاده می کند عروسی 

امـا او  .مرکز توجه باشدباید است که  یکه او تنها دوست داماد است و این عیس

  : می کند عروس عنوان دربارة جمله زیبایی نیز

ایستاده به او گوش  اما دوست داماد که در کنارش. ز آن داماد استاعروس "

شـادي مـن نیـز بـه  .می کنـد شادي بسیار از شنیدن صداي داماد. دمی ده

  )29:3انجیل یوحنا ( ".همین گونه به کمال رسیده است
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ین و آیـ دربـارةمتعلق به داماد است. این تنها جمله اي است کـه عروس 

عیسی با  شود و تصویري عالی از رابطۀ عنوان می یکتاب مقدس مراسم عروسی

 زیـادي بـر طریقـۀ راتفکـر تـاثیر بسـی این نحوة. کلیسایش به ما ارائه می دهد

نسل ما می گذارد و ما باید بر اسـاس آن بـه نقـش خـود در نگرش ما به کلیسا 

  . بعنوان رهبر بنگریم

 وتوجه  کانون داشته و کلیساها تغییر محسوسی فضايدر سی سال اخیر 

 به طور ناخواسته تنهـا بـه کلیساهار بسیاري از . دبسیار تغییر کرده استتمرکز 

امـا همـانطور کـه  ،)عیسـی(نه بـه دامـاد  اهمیت داده می شود )یسالک(عروس 

کند عروس متعلق به داماد است یا اگر بخـواهیم طـور  یحیی به ما یادآوري می

پـس بعنـوان . دیگري این مسئله را عنوان کنیم داماد دلیل وجود عروس اسـت

 هماهنـگ کننـدةمن مانند . من مراقبت از عروس براي داماد است شبان وظیفۀ

کمـک و خـدمت بـه ، روحانی مراسم عروسی هستم. وظیفـه هماهنـگ کننـده

بـه عروس و داماد است و این کـه در پشـت صـحنه کـار کنـد تـا روز عروسـی 

یـک مراسـم عروسـی سـعی  گـز هماهنـگ کننـدةر. هشایستگی برگـزار شـود

  : گفت یعیس .کند توجه ها را از عروس و داماد به سوي خود جلب کند	نمی

جایی که  همان ،اي پدر می خواهم آنها که به من بخشیده اي با من باشند"

بخشیده اي زیرا پـیش از  جاللی که تو به من ،من هستم تا جالل مرا بنگرند

  )24:17ا یوحن( ".آغاز جهان مرا دوست داشتی

. جالل دامـاد را مشـاهده کنـدبتواند هیچ چیز نباید مانع از آن شود که عروس 

 کلیسـا کنـاردر تالش هستم که خـود را از مسـیر دیـد  دائماًرهبر  بعنوان یک

کـی از نشـانه هـاي . یشـود مسیح بتواند محو جالل داماد خود بکشم تا عروسِ

. نسبت به عروس اسـت تداشتن احساس مالکی ،بیماري روحانی در رهبر کلیسا

 نحـوه نگرششـان دیـده باشـید و یـاو در سخنان افراد را ممکن است این حس 

اسـت کـه  مهمد که کلیسا مال آنها است. بسیار یاینکه در نظراتشان خوانده باش

 ،بلـه .من نـاظر آن هسـتم "کلیسا مال من نیست.": به خود یادآوري کنم دائماً

آن  اما من مالک یا صاحب کلیسا یـا دامـادِ ،بله .من یک رهبر هستم. من شبانم
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لک من و یا کلیسا مدال افتخار یا مِبنابراین . روس متعلق به داماد است. عنیستم

 داشـتهمـن  بـهمقدسی که داماد  شخصی من نیست. من به خاطر اعتمادِ ةپروژ

زمـان او از مـن خواسـته کـه تـا . آن گماشـته شـده ام بعنوان مباشر و ناظر بر

  . باشم شعروس مراقب شبازگشت

 و در کلیسـا نیـزبود داراي یک موقعیت خوب شغلی که  شخصی یکبار با 

برخـی از وظـایفش را  شبه او گفتم که شبان. مخدمت می کرد صحبت می کرد

 او. در آن زمان تنها مالك ایـن مـرد تجـارت بـود کرده است.به دیگران محول 

 هـاي متفـاوتی را در کلیسـا داشـته من با این چیز که شبان نقـش": پاسخ داد

از نحـوة  ".سس و صاحب این شرکت اسـتؤبه هر حال او م .باشد مشکلی ندارم

سس و صاحب ؤشبان تو م": نگرشی که داشت یکه خوردم و قاطعانه به او گفتم

او کلیسا را بـا خـون چون  ،سی بنا کننده و صاحب کلیسا استعی. کلیسا نیست

او شـبان . کلیساي شما مرکز تجاري شخصی شبانتان نیسـت. خود خریده است

  . شده است گماشتهآن  ززیر دستی است که از سوي صاحب گله براي مراقبت ا

بـه او بـیش از هـم . فتـرین فـرد اسـتدر یک کلیساي سالم عیسی معرو

کـانون شـود و او  اش سـخن گفتـه دربـارهبیش از همه  .توجه شودباید  چیزي

بایـد تـالش ت رهبري أهی همۀ او بعنوان سر کلیسا دیده می شود و. است توجه

مـانع از آن اسـت کـه ا در کلیسا یا جایگاه شم. اآشکار شودنام او  جاللتا  کنند

  ؟ نورافکن ها نور را بر عیسی بتابانند

توجه در روح و فکر  کانونزمانی که بر نقش رهبر بیش از حد تاکید شود 

. و ممکن است به جاي ناظر نقش مالک را بر خـود بگیـریم یابدما تغییر می نیز 

حرکت کنیم تـا  جلوي داماداز شود ممکن است  بحرانیزمانی که شرایط بسیار 

ایـن  گسـتاخییکـی از تعریـف هـاي  .مداً توجه ها را بـه خـود جلـب کنـیمع

 ایـن اوج ".بی ادبانه و بیش از حد مطمئن باشـد ،رفتاري که بی مالحظه":ستا

به ها را  هتوج تا همۀهمان افرادي که خداوند آنها را خوانده  اگراست  گستاخی

بـه  نـور را منحـرف نمـوده ،دنـنورها را بسوي او بتابان سوي داماد جلب کنند و
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دلیل وجود مسیح ": می گوید 1پایپرجان ان طور که مه. سوي خود جلب کنند

این دلیل وجود ما است کـه بلکه  ،شودما جلب  سوياین نیست که توجه ها به 

   "توجه همگان را بسوي او معطوف کنیم.

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

توجـه  کـانونجایگاه عیسی بعنوان نمودن کلیساي شما در حفظ چقدر  .1

بر سر راه این امر مهم قرار گرفتـه  یچه چیزي گهگاه؟ موفق بوده است

 ؟است

مراسـم عروسـی هسـتید بـر  ةچطور این دیدگاه که شما هماهنگ کنند .2

 ؟تاثیر گذاشته است خدمتتان ةنحو

که عیسـی بـه خدمت شما اعتمادي مقدس است " جمله که معناي این .3

 ؟چیست "شما داشته

چه کارهـایی مـی توانیـد کلیسا براي جلوگیري از ایجاد حس تملک بر  .4

  ؟ انجام دهید

                                                           
١ - John Piper 
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  را رد می کنند. دعوتی که همه آن

بود تا آنکه یک روز برنده میلیونهـا  یفرد گمنام و ناشناس 1 کوین اسکینر

شـغل اکنون  و در یک مرغداري کار می کرد دالر پول نقد شد. شخصی که قبالً

ارد و موفـق شـده عالقۀ شدیدي به نوشتن آهنـگ د استخود را از دست داده 

ر چنـین . درا برنـده شـود 2یـافتن اسـتعداد در آمریکـا مسابقه بزرگ جایزةبود 

دوسـت داریـم کـه  مـا غالبـاً. پیوستندبه تحقق  یشآرزوها ۀهم گوییشرایطی 

. عاشق آن هستیم که شوندچنین جوایزي  ناشناس و گمنامی برندة هاي انسان

که تصور  استشاید این حس به آن خاطر . انسان کوچکی کار بزرگی انجام دهد

ل در حای که در حال تشویق ما است سِن ایستاده ایم و در برابر جمعیتکنیم بر 

  . اجراي قطعه اي هستیم

حقیقت این اسـت . اگر بگویم که این افکار از ذهنم نگذشته دروغ گفته ام

امـا . مهم بودن می دهد حسگرفتن به ما  رکه مشهور بودن و مورد ستایش قرا

                                                           
١ - Kevin Skinner 
٢ - Americas Got Talent 

ل 
ص

ف
م

پانزده
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کـوین خدا براي زندگی من این باشد که موقعیتی همانند آنچه بـراي  اگر نقشۀ

اگر خواندگی من این باشـد کـه ؟ ایجاد شود چهنیز ایجاد شد براي من  راسکین

حاضـر کسـی  یچاسـت کـه هـ یگمنامی جام تلخـ؟ چه مگمنام و ناشناس بمان

نوشـته  17ا دوست داریم آنچه در کتـاب اعمـال بـاب . مدسر بکش آن رانیست 

دنیـا را بـه آشـوب  همۀ یی کهکلیسارا در خدمت خود داشته باشیم یعنی شده 

م که گوییسخن ب یمردان و زنان ایمان دربارةتیم که اشق آن هس. عکشیده است

ایـن افـراد سـخن  دربـارة 11عبرانیان باب . اند هخود را تغییر داداطراف دنیاي 

دهـان شـیران را  ؛نـدبا ایمان ممالـک را فـتح کردگوید و این مردان و زنان 	می

در و ضعفشان به قوت بدل شد  ؛شعله هاي سوزان آتش را بی اثر کردند؛ بستند

بـه بعـد  35اما در آیـه . لشکریان بیگانه را تار و مار کردند ؛جنگ توانمند شدند

گروهی که نام آنها بـه طـور . ذکر شده است "گروهی دیگر" ۀمی بینیم که کلم

. دان ایمان ذکر نمی شـودنام آنها در لیست زنان و مر. مشخص بیان نشده است

نیز زنان  "دیگر یگروه"این . ماندنداز لحاظ تاریخی گمنام  "دیگر یگروه"این 

  . ایشان نبوددر واقع جهان الیق  کهمردان ایمان بودند  و

 یگروهـ"اما بر خالف آنانی که معجـزه و پیـروزي را تجربـه کردنـد ایـن 

، به زنجیر کشیده شدند بـه زنـدان افکنـده ،استهزا شدند ،شکنجه شدند "دیگر

ن تنگدسـت و سـتمدیده و بـی آنـا .گشـتندا شمشیر مقتـول ب، سنگسار شدند

جالب این است که از این افـراد  کتۀ. نن بودند و در گمنامی زندگی کردندخانما

با این حـال هـیچ کـدام از آنهـا  ه است.یاد شد نیکوییبه سبب ایمانشان به  نیز

وعده هـاي خداونـد  مۀ. هبه آنها وعده داده شده بود را دریافت نکردندکه آنچه 

در  .زنـدگی تنهـا در اینجـا نیسـت چون زندگی محقق شونددر این قرار نیست 

. ایمان آنها باعث مرگشـان شـد .مورد این افراد ایمان آنها از مرگ نجاتشان نداد

عامـل خطـر  برعکس براي آنهـابلکه  ،در پی نداشت یایمان آنها برایشان شهرت

ش بـراي بلکه نتیجه ا ،از عیسی باعث پر آوازه شدن آنها نگشتآنها یروي پ. بود

بایـد از خـود  شدر زمان خدمت يرهبرهر تی که سؤاالیکی از  آنها گمنامی بود.

پاسخ ایـن ؟ یسی را خدمت کنم، عدر گمنامی می توانمآیا من  :بپرسد این است
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د خواهد بود. کلیساي اولی که افرامیزان سالمت روحانی این  دهندة نشان سؤال

 .ر روستایی بی نـام و نشـان بـودد یشبانی اش را بعهده داشتم کلیسایی کوچک

شـروع آنجا خدمت خود را در الهیات  دانشکدة فارغ التحصیلی ازدرست پس از 

مثبت اندیش و پر از آرزوهاي بزرگ بودم. اما پنج سال پـس  جوانی شاد،. کردم

. بنـابراین مـرا گرفـتبزرگ جاي خـدمت شـبانی  ییرویا م،از شروع این خدمت

کلیسایی در داالس مرا دعوت نموده بـود . را ترك کنم مخدمتتصمیم گرفتم تا 

پـس از آن بـه  .صاحبه در یک هتل انجام شـد. متا بجهت مصاحبه به آنجا بروم

هـیچ وقـت اگر من جاي آنها باشـم ": البی هتل رفتم و به همسرم چنین گفتم

ولـی  ".من آن کسی نیستم که آنها بدنبالش می گردند استخدام نمی کنند.مرا 

. شـدم شـوکهاز پاسـخ آنهـا بسـیار  گرفتندبا من تماس که هفته بعد  نبۀسه ش

گریـه هـا پشـت میـز کـار نشسـته بـودم و مثـل بچـه  دقیقاً به خاطر دارم که

مـی خواسـتم همـه . خواستم این چنین بی نـام و نشـان باشـم نمی. کردم	می

ر خـدمت د. نـه اینکـه مـرا رد کننـد ،بدنبال این باشند که مرا اسـتخدام کننـد

نهایتاً توانستم براي خدمت به کلیسایی دیگر  برنامه هاي من نبود. زءگمنامی ج

. عوض کرد محل خدمتم راوقتی آموختم که در آنچه دارم قانع باشم خدا  .بروم

تا بـه امـروز که خداوند در آن روزها کاري را در من آغاز کرد  .اما این طور نبود

آن  به آن زمان می اندیشم می بیـنم کـه ایـن گمنـامی باعـثِ وقتی. ادامه دارد

  . شومنبرد دائمی وارد یک  ياهمیت فرد حسشده بود که با 

: چنین مـی نویسـد "گمنام"خود به نام  فروشدر کتاب پر 3یا بریتآلیس 

زمانهـایی بـدون تشـویق و  .هستند یمقدسایام از دیدگاه خداوند ایام گمنامی "

روحـانی زادگاه رشد  و ،سالهاي پنهان بودن از دید مردم .ثمراما نه بی  ،ستایش

   "و تعالی واقعی.

گاهی مـا فرامـوش  .عیسی نیز صدق می کننددر مورد این جمالت دقیقاً 

زمان کوتاهی  در بر گیرندة می کنیم داستانهایی که از زندگی او روایت شده اند

. او تنها شداکثر سالهاي زندگی او در گمنامی کامل سپري . از زندگی او هستند

                                                           
٣ - Alicia Britt 



ي روحانیایاِح    
 

89 

یسی در آخوري مملـو . عر گرفتقرا همهدر معرض دیدگان  یبراي مدتی کوتاه

دین روز در نهـان چنـ. (یت لحم دیده بـه جهـان گشـودب حیوانات دربد از بوي 

ماههـا در نهـان ( .ز هشتم از زندگی خود در هیکل ختنـه شـدودر ر .)گذرد	می

 .مـی رونـداو غان از مشرق زمـین بـه دیـدار قبل از دو سالگی اش مُ ).گذرد	می

 .در سـن دوازده سـالگی در معبـد تعلـیم مـی دهـد ).سالها در نهان می گذرد(

  ).نهان می گذرد کامل از زندگی او در ۀتقریباً دو ده(

هرگز تـالش . خود جلب کندسوي عیسی هرگز سعی نکرد توجه ها را به 

از خــود تعریــف کنــد. او  وبــه ســوي خــود بکشــاند  بــوهی رانکــرد جمعیــت ان

زمـان پیدا بودن مساوي با بی اهمیت بودن نیست. می دانم که دانست که نا	می

جسـم زنـدگی ام اما سعی مـی کـنم ایـن حقیقـت در  ،طول می کشدبسیاري 

اگر هم لحظـاتی  که چیز دیگري که در حال آموختنش هستم این است. بپوشد

شـود ایـن لحظـات بسـیار  نمـ شـد نصـیب ینرکوین اسکمانند آن چه نصیب 

ه ها و این لحظات ناپایدار هستند و بعـد از مـدتی این توج. خواهند بودزودگذر 

حتی اگـر امـروز شـما در مرکـز توجـه . بعدي جلب خواهند شد ةبه سوي ستار

ایـن چیـز اجتنـاب . ان اسـتگمنامی در انتظارتـ بدانید کهدیگران هستید باید 

توجه ها از شما برداشته می شود آنچه برایتان باقی می مانـد  وقتی .ر استناپذی

اسـت کـه مهـم براي همین توجـه بـه روح و جانتـان  .روابطتان با خداوند است

بین خواهند رفت و شـما بـاقی  ازما خدمت و ک روز باالخره نام و نشان . یاست

  ؟ براي شما کافی خواهد بودآیا . عیسی خواهید ماند و

وقتی که براي برداشـتن . همسفر بودمدیروز در پرواز با زن سالخورده اي 

وقتـی زنـش را  بـود.منتظـر او و چمدانها رفته بودم شوهرش بر نیمکت نشسته 

رفـتن از  ر حـالی کـه بـراي راه. داز خوشـحالی مـی درخشـیددید چشـمانش 

در آغـوش  مثل تازه عـروسرا او و  شتافتعصایش کمک می گرفت به سوي او 

نمی دانـم ایـن زوج چـه . این صحنه براي من شگفت انگیز بود. بوسیدگرفت و 

ممکن اسـت در گذشـته کسـب و کـار داشته اند. با هم  نوع زندگی مشترکی را
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اما آنچـه آنهـا را  .دنپول دار و ثروتمند باشمی توانستند خوبی داشتند. بنابراین 

  . بود نسبت به همواکنش آنها دن معروف ساخت دینزد من 

ظاهرشان دیگر ماننـد قبـل  .اکنون آنها در سالهاي آخر زندگی خود بودند

بـه سـالن آن زن  وروددر زمـان . رفتـه بـود آنها تحلیـل یزیبا نبود. توان جسم

و نـه توجـه  ینه ماشین لیمـوزین فرودگاه هیچ جمعیت و طرفداري آن جا نبود.

سی که وي . کنجا تنها یک نفر منتظر او ایستاده بودآ .ینه گزارشگران و همگانی

آنها همـدیگر را داشـتند و همـین برایشـان  .زندگی اش را با او شریک شده بود

جایگـاه و . از بـین خواهنـد رفـت و خـدمت مـاک روز نـام و نشـان . یکافی بود

با  دیگر کارت ویزیت نخواهیم داشت و عنوانی را. منصبمان را ترك خواهیم کرد

امـا . توجه ها به فرد دیگري معطوف خواهـد شـد. خود به یدك نخواهیم کشید

 گمنامی براي مـا مهـم نخواهـد بـودایم را با عیسی شریک شده  زندگیماناگر 

اگر چه شما از دیـدگان دنیـا پنهـان . نخواهد کردخداوند شما را فراموش چون 

ن گمنـامی در دهیـد کـه ایـ هاما از دید خداونـد پنهـان نیسـتید. اجـاز هستید

. رابطه تان با او عمق ببخشدبه به جاي آنکه باعث نا امیدي شما شود  زندگیتان

  . به دنبال رابطه باشیدبلکه  ،باشیدبدنبال توجه دیگران ن

به آنچه در قلب من می گذرد اشـاره مـی کنـد و بـه مـن کمـک  دعااین 

هنوز هم مشـتاق امروز ". تا دالیل گمنامی خود را به درستی درك کنم کند	می

. و بسیار به طبیعتی که دارم می بالمسیار از خودم راضی هستم . باحترام هستم

احساس می کـنم بـه مـن  چون ،خوشحال می شوم دیگران نظر مرا می پرسند

از  ،با استعداد و مشهور هسـتم ،وقتی مردم می فهمند که من باهوش .نیاز دارند

نم آنچـه در واکـه مـی تـ می شـومخوشحال  م.شو دوست بودن با همه شاد می

ما تـو اي . ایان بگذارم و در میان مردم بدرخشمقلبم می گذرد را با دیگران در م

اشتیاق خود را بـراي  مامروز تما. عیسی خداوند خود را خادم همگان گردانیدي

از تمـام لـذتی کـه در  .خوب و عالی بودن در نظر دیگران به تو تسلیم می کـنم

  نصیبم می شود صرفه نظر می کنم.  ابراز وجودزمان 
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  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

؟ نـام ببریـد، دیـده ایـدحتی در گمنـامی را فردي که وفاداریش به خدا  .1

  ایمان او را توصیف کنید.

؟ که احساس کرده اید خداوند شما را تـرك نمـوده اسـت بودهآیا زمانی  .2

 حس خود را توضیح دهید.

آماده می کنید که تمام آنچه داریـد  مانیزامروز چگونه خود را براي آن  .3

 ؟تنها و تنها عیسی باشد

  ؟ شما را به چه روشهایی شکل داده است ،خداوند در زمانهاي گمنامی .4
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  . سادگی ساده نیست

شده اند را دوسـت  طراحی مدل هاي نمایشیخانه هایی که بعنوان  دیدن

در هیچ زبالـه . هیچ بی نظمی و بهم ریختگی در آنها دیده نمی شودچون  ،دارم

 ۀزخانپیشـخوان آشـپ. و هیچ میخی به دیوار کوبیده نشده است آن وجود ندارد

بـراي . نیسـتزهاي مانده از یک هفتـه قبـل آنها پر از وسایل برقی کوچک و مو

 هـاافرادي که عاشق نظم و ترتیب هستند خانه هاي مـدل ماننـد سـرزمین رویا

چـون در خانـه هـاي . اما مشکل این خانه ها این است که واقعی نیسـتند. است

خبـري از خانه هاي مـدل  اما در ،وجود داردهمیشه بی نظمی و شلوغی واقعی 

یـن آن . اارائه نمـی دهنـد زندگی واقعیآشفتگی نیست و این مدلها تصویري از 

زندگی بدون هرج و مـرج . موضوع سادگی در ذهن دارم دربارةتعریفی است که 

وجود دارد بسـیار در واقعیت زندگی افراد که اما آنچه  ،عالی است سیارو منظم ب

مـا با این حقیقت روبرو شویم که امروزه زندگی و خـدمت  بیایید. متفاوت است

  . بودنساده  ضوعاز مو به غیرشبیه همه چیز است 
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. بتواند موضوع را براي شما بهتـر آشـکار کننـد 1گنرچالز واشاید جمالت 

ي سـادگی را در ، ذهنهاي خسته ما رویـادر میان این زندگی پیچیده و نا آرام"

در  1895که او این واژه ها را سـال است بسیار تکان دهنده  ".می پرورانند خود

کـامپیوتر و  ،تلویزیـون ،هواپیمـا ،هنـوز ماشـینزمانی کـه  .پاریس نوشته است

بـه سـوي آرامـش  عصـر حاضـرواضح است که امـور . اینترنت اختراع نشده بود

بیسـت و در شـما  و با توجـه بـه اینکـهتکنولوژي با پیشرفت . حرکت نمی کند

بخواهید می توانید دسترسی داشته باشید آنچه چهار ساعت از شبانه روز به هر 

خواهـد  يدشوارتر و پیچیده تر از هر زمـان دیگـرشما ی و خدمت زندگمتعاقباً 

اوقـات بـه بیشـتر . ساده تر وجود دارد زندگیبراي در وجود من اشتیاق  اما. بود

در واقع بسیار . اما گویی سادگی همیشه از من گریزان است ،مدنبال سادگی بود

باشـم بایـد  قاگر بخـواهم صـاد. مشده ام آن را در زندگی به کار گیرکم موفق 

بگویم که سادگی و در حاشیه بودن براي افـرادي اسـت کـه در زنـدگی موفـق 

انگار که پذیرش بـیش از . صرفاً تماشاچی افراد مهم و موفق هستندیا نیستند و 

  . دبا خود احترام و منزلتی در پی دارمسئولیت  اندازة

جملـه بـا ایـن زمانی که پر از استرس و فرسوده می شوم اغلـب خـود را 

ایـن شـرایط تنهـا بـراي دوره اي محـدود  .اوضاع بهتر خواهد شـد" :مفریب	می

دوره اي  بـا پایـان آن دوره،بلکـه ، اما شرایط بهتر نمـی شـود کـه هـیچ ".است

حداقل براي من کـه ایـن گونـه بـوده  د.آغاز می شو فشارها و نیازها ي ازجدید

  .است

یت عـدم وجـود آن در اولین قدم من به سوي سادگی این بود که مسئول 

 مـی دانسـتمیرفتم و ذباید ایرادهاي خود را می پ. عهده بگیرم هبرا زندگی خود 

اکثـر . خـودم هسـتمآن که وقتی پاي سادگی به میان می آید بهترین دشـمن 

. خـود انجـام مـی دادمپیچیده گی ها و هرج و مرج ها به دلیل کارهایی بود که 

مرزهـاي سـالم و مشخصـی . ت مـی دادمبه بسیاري از درخواست ها پاسخ مثبـ

در حدود خود را درك نمـی کـردم و همـواره سـعی . براي زندگی و کار نداشتم

                                                           
١ - Charles Wagner 
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زندگی پر از آشوب و  ،. این نوع نگرش و عملکردراضی نگاه داشتن دیگران بودم

هـیچ . مجـرم بـودم خودِ بلکه ،ن قربانی نبودم. مرا برایم رقم زده بود اي	آشفته

یا شماسان یا عضوي از کارمندان کلیسـا یـا همسـر یـا دوسـتم مشایخ از گروه 

باید متوجه می شدم که هرگز بـه . توانستند زندگی را براي من ساده کنند	نمی

روند امور همـواره مـرا بسـوي . خودي خود به سوي سادگی پیش نخواهم رفت

 اگـر .نظر بگیریـد براي مثال گاراژ خود را. پیچیدگی و شلوغی پیش خواهد برد

  . به آن بی توجه باشید آهسته آهسته به سوي بی نظمی پیش خواهد رفت

بـزرگ  قایقتالش براي کسب سادگی در زندگی همانند حفظ تعادل یک 

مـی چسـپانند و باعـث کشـش و  قایق خواسته خود را به بدنۀنامسافران . است

ث آیا می دانستید غازهاي وحشی باعـ. عدم تعادل بسیار زیادي در آن می شوند

اضـافی بـراي  دالر هزینـۀ می شوند که نیروي دریایی آمریکا سـاالنه میلیاردهـا

براي محافظت از زنـدگی خـود ؟ خود خرج کندکشتی هاي سوخت و نگهداري 

و از قبل در برابـر آن روش پیشگیري را اعمال کنیم در برابر پیچیده شدن باید 

ارزش هـا و ؟ انجام دهیم اما چگونه در عمل می توانیم این کار را. مقاومت کنیم

چنـین  2مینـدي گـالیگر. لویت هاي خود را به صورت واضـح مشـخص کنیـدوا

سادگی به معناي اقدام در جهت همسو نمودن دنیاي خارجی فـرد ": نویسد	می

زمانی که ارزش هایم  ".با ارزش هاي درونی و تعهدات او نسبت به خداوند است

 ،توجه کنید آسـان نمـی شـود. می گردد ساده ترمشخص شدند تصمیم گیري 

بلکه  ،نیست يسادگی لزوماً به معناي انجام کار کمتر. بلکه دیگر پیچیده نیست

هایتان براي فیلتر نمـودن فرصـت هـا و گزینـه هـا  اولویتبه معناي استفاده از 

مـن . آمـوختن نـه گفـتن اسـتزنـدگی ام یکی از بزرگترین چالش هاي . است

پس زمانی که . ستم که به کلیسا خدمت کنمعاشق این ه .عاشق خدمت هستم

بـا خـود فکـر . مـن بلـه اسـت ی ایجاد شود، جواب از پیش مشخص شدةفرصت

اما به طریقـی آن را انجـام  ،کنم واقعاً فرصت و امکان انجام این کار را ندارم	می

پیچیده تر شدن زندگی ام شده و فشار بیشتري  عثاین طور تفکر با. خواهم داد

                                                           
 ٢ - Mindy Caliguire 
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همواره با ایـن مشـکل در کشـمکش  چون. می آوردوارد  ما نوادگیخابر زندگی 

هایم کنم و فعالیتهستم بسیار مهم است که گهگاهی از انجام کارها کناره گیري 

همین هفته دو نفر از کسانی که بسیار مورد . مشخص کنمها  اولویت سایۀرا در 

آنهـا بـود و  حق با. احترام من هستند در مورد این موضوع با من صحبت کردند

من در حال آموختن ایـن حقیقـت . آنها براي من یک هدیه بود نظرات صادقانۀ

گی مـی بخشـد. هستم که یک زندگی غیر متمرکز همـواره بـه زنـدگی پیچیـد

غیـر نکـات سادگی یعنی حذف ": هنرمند آلمانی با زبانی شیوا چنین می نویسد

و ایـن  "شـود.شـکار آ يضـرورنکات ایجاد شود که فرصتی اینکه ضروري براي 

 اولویـتبـا حـذف آنچـه . دقیقاً همان نکته اي است که دوستانم به من گفتنـد

. ایجـاد خواهـد شـد يضرور وضوعاتم نیست فضایی مناسب براي آشکار شدن

بـه چنـد پیشـنهاد . باید اضافات هرس شوند تا ضرورت ها خود را نمایان سازند

   توجه کنید:

 نقـش  مسئولیت کارهاي خـود را بپذیریـد.. ، زندگی شما استاین زندگی

نـه در  ،مشـکل عـدم سـادگی در درون شماسـت. قربانی به خود نگیریـد

  محیط اطراف.

  هـا اختصـاص  اولویـتزمانی را در خلوت براي مشخص نمودن ارزشـها و

  . ها را نوشته و گهگاهی آنها را مرور کنید اولویتاین ارزشها و . دهید

 دشـوارترین قسـمت کـار ایـن اسـت کـه. اتخاذ کنیـد یتصمیمات سخت 

تصـمیماتی کـه ، داشـته باشـیدشجاعت کافی بـراي گـرفتن تصـمیمات 

  . را به سوي سادگی هدایت خواهند کرد زندگیتان

  خـود را در انجـام کارهـایی راسخ باشیددر انجام آنچه تصمیم گرفته اید .

  . گرفته اید تربیت کنیدبه انجامشان که تصمیم 

فرمـول چنـین . کمک می کندفرمولی اختراع کردم که به من در حفظ سادگی 

  : است

  وضوح + شجاعت + برنامه ریزي = سادگی
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چه چیزي در زندگی من مهم اسـت  برایم واضح باشد کهاول از همه باید 

به سوي پیچیدگی و شلوغ شدن پـیش  دائماًدر دنیاي معاصر زندگی ما  چونو 

ما تنهـا . امورد بازبینی قرار دهیم را اتموضوعوضوح به طور مرتب باید  .می رود

بلکه باید شجاعت الزم براي قدم برداشـتن در  ،داشتن دیدي واضح کافی نیست

ممکن است به وضوح بدانم کـه . را داشته باشیم تغییر آنچه واضح استراستاي 

تغییـرات ام براي انجاما بدون داشتن شجاعت الزم  ،چه هستند نم هاي اولویت

به سوي سادگی پیش نخواهم رفت و در نهایت زمانی که بـراي زندگی ام هرگز 

عمـل در زنـدگی مـن  این شجاعت عمـالً کردمهایم برنامه ریزي  اولویتانجام 

  . کند		می

معنـاي سـادگی را بـه خـوبی درك  3پـنج پسـر شگاههاي زنجیره ايوفر

 پـنج پسـریا آ": عبارتست از پرسشی را در سایت خود گنجانده اند که. ندا	کرده

، مثالً میلک شـیک؟ دارد خوراکی هاي جدیدي به لیست خود اضافه کندنقصد 

قصـد نـدارد هـیچ  پـنج پسـر": نیز نوشته اند آن را و پاسخ ".غذاي تند و غیره

تمرکز بـر روي تعـداد  ۀ. ما از فلسفخود اضافه کند را به لیستدیگري خوراکی 

قصد داریم به بهتـرین شـکل ممکـن  چونکنیم  از خوراکی پیروي نمی زیادي

می توانید مطمئن باشید که اگر خوراکی به لیست . آنها را براي مردم سرو کنیم

ما اضافه شد بنابراین ما قادریم آن محصول را در باالترین حد کیفیت بـه مـردم 

در جاهاي دیگر خوبی میلک شیک هاي هم اکنون  ،به عنوان مثال. عرضه کنیم

اکنون ما بر این باور هستیم که دیگران بهتر از ما قادرنـد آن را  .ی شودم عرضه

  ".کنند عرضه

کسی نیستند. آنهـا  این گروه به وضوح آگاهند که چه کسی هستند و چه

 د و نتیجـۀرفتن به دنبال موفقیت هاي مختلف مقابله کرده ان در مقابل وسوسۀ

  . واقعاً عالی استآنها برگر مهبوده و کیفیت سادگی و بر کار آنها تمرکز 

                                                           
٣ - Five Guys 
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  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

چون گاراژي بـه هـم همخانه هاي مدل است یا مانند آیا زندگی شما به  .1

  .توضیح دهید؟ ریخته

 خـدمتتاندر ؟ هسـتند زنـدگیتاندر  سـادگی تحقـقع از نکاتی مانچه  .2

 ؟چطور

هاي و ارزشاولویت ها به برخی از ؟ سادگی براي شما به چه معنایی است .3

 .دارید اشاره کنید زندگیتانکه در بسیار ضروري 

در زندگیتان وجود دارد که با حـذف آنهـا  "غیر ضروري" موضوعاتیچه  .4

  ؟ ببینیدخواهید توانست آنچه ضروري است را 
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  ضرب آهنگ را احساس کنید.

از او . صـحبت مـی کـردمخدمت می کند آرژانتین  که دراخیراً با شبانی 

. آینده شرکت کننـدماه کردم که قرار بود در کنفرانس  می سؤالشبانانی  دربارة

ایـن شـبانان بــه خـاطر مالقـات و فعالیـت بسـیار کلیســایی ": او چنـین گفـت

   ".کاري آنها بسیار پر است اند و برنامۀ	خسته

آمریکاي جنوبی نیز موضـوع  در ییت کلیسااناشی از خدمخستگی مفرط 

شـهر و کلیسـا  ةکه صرف نظـر از انـدازاست غریبی نیست. فرسودگی موضوعی 

 زندگیشـانم. رهبران مسیحی بسیاري هستند که یبا آن برخورد می کنهمواره 

از خستگی و فرسودگی است. با شبانان بسیاري صحبت کرده ام و می تـوانم  پر

در صدایشان بشـنوم و از روي زبـان بـدن  ،ی را در چشمانشان ببینماین خستگ

کاسـته مـی شـود  زندگیمانزمانی که کمی از سرعت روند . آنها تشخیص دهم

. ماه می کنیم که چرا بازدهی نداریم. نمی توانیم استراحت کنـیفوراً احساس گن

دن توئیتر رگز نمی توانیم دست از چک کر. هنمی توانیم در جایی آزاد بنشینیم

ر کنایه آمیز است همـان افـرادي کـه ابسی. برداریم. ما نمی توانیم متوقف شویم
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باید دیگران را به سوي روند صحیح زندگی رهنمون سازند خود در این امر الگو 

  . خود گرفتار مشغله و هرج و مرج هستندو  نیستند

همیشـه  "مرغ همسـایه غـاز اسـت"که بر اساس آن ضرب المثل قدیمی 

اگـر کلیسـایی کـوچکتر .. .". به نظر می آیدخدمات دیگران در نظر ما راحت تر 

سـانتر آیـب زنـدگی بـرایم تبود و به همـین تر کمترداشتم حتماً مشکالتم نیز 

رهـا اک و بودجه داشتم مجبور نبودم همۀ پرسنلاگر من هم آن همه . شتگ	می

   ".گشتراحت تر می  زندگی برایم بسیاردر نتیجه را خود انجام دهم و 

 ،النیموجود دارد نـا خدمتماناز سرعت و فشاري که در  دائماًدر حالی که 

 . به بهترین نحـو ممکـنمتوقف کنیمرا خود یل منمی دانیم که چگونه باید ترد

رزو امـا یقینـاً آ ،ا خـود را تطبیـق دهـیمسعی می کنیم با این سرعت و فشـاره

خستگی که در ظاهر بـر مـا وارد . بود کاش اوضاع طور دیگري کنیم که اي	می

یـن . ااشتیاقی عمیق در وجودمان می شـود باعث بوجود آمدن معموالًشود  می

بلکـه مـا در آرزوي  ،اشتیاق تنها در مورد داشتن نوع دیگري از خـدمت نیسـت

کـه هـم منطقـی باشـد و هـم  اي زندگی. داشتن نوع دیگري از زندگی هستیم

مـا . ارا با چشمان خود نظاره گـر باشـیم آن اي که نتیجۀ ندگی. زرضایت بخش

یم توانست ثمر و موفقیتی که بایـد ههرگز نخوا گیر کارها هستیمدر دائماًوقتی 

و عـاطفی  انـرژيمـرور زمـان ذخـایر  به. در زندگی خود مشاهده کنیمباشد را 

کـه  می کند بیانبه وضوح  در شعر خود 1ت بارتنرو. روحانی ما تحلیل می رود

  . دست دادن ریتم زندگی راه و مسیرمان گم می شود چگونه با از

 ،اما کارهاي ناتمـام. مطلبی هست که می خواستم به تو بگویم، اي قدوس

. برنامـه هـایی کـه بایـد سـر و سامانشـان دهـم ،قبض هاي پرداخـت نشـده ام

ظرفهاي  ،باید با آنها خوش بگذرانم مالقاتهایی که باید انجام دهم و دوستانی که

فراموش کردم چه می خواسـتم . فرا می خوانندمرا به سوي خود ي که نشسته ا

  . به تو بگویم و حتی فراموش کردم که من که هستم و کارم چیست

                                                           
١ - Ruth Barton 
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شـعر را بـدین ایـن  روحـانیبراي نشان دادن شرایط ما به عنوان رهبران 

  . گونه بازنویسی کرده ام

  ، اي قدوس

امـا بایـد بـراي جلسـاتم . تـو بگـویممطلبی هست که مـی خواسـتم بـه 

اهداف خدمتی ام را مشـخص . هایم را پاسخ دهم ایمیل .ریزي کنم	برنامه

 .مشکالتی هست که باید حلشـان کـنم. سخنرانی هایم را آماده کنم. کنم

چه می خواسـتم که م سا مشورت بدهم و فراموش کردیلاید به اعضاي کب

   من که هستم و کارم واقعاً چیست. که کردمو حتی فراموش  به تو بگویم

من همـواره از آسـیب هـاي . نیست این موضوع براي من تنها یک تئوري

یکـی از . باعـث آن بـوده ام رنـج کشـیده ام سرعت دیوانه وار زندگی کـه خـود

ماننـد  سـادلبگکلیسـاي ": چنـین مـی گفـتشـبان اسـت دوستانم که او نیز 

سـاعت  24شبانه روز  یک هفتهما  ".هیچ وقت تعطیل نیست .وگاس است	الس

گر با کازینوها . امشاهدات و نتیجه گیري او دقیق و بی نقص بود .ردیمکار می ک

هـا بـدون پنجـره سـاخته بدانیـد کـه از لحـاظ تـاریخی کازینوآشنا باشید باید 

افرادي که در حال قمـار بـازي هسـتند گـذر  می خواستندآنها  چون. شدند	می

روز تمام شده و اکنون بفهمند  مشتریانها نمی خواستند آن. زمان را حس نکنند

. درکازینوها شما گذر روز و شب و ریتم استتاریک گشته و هوا دیگر شب شده 

  . خدماتی شبیه کازینوها داریمما را احساس نمی کنید و برخی از 

ریتم یا ضرب آهنگ نهفته  زندگی در معناي واژة روند منطقِی کلید دركِ

ما در دنیایی زندگی می کنـیم کـه در آن . کازینو زندگی نمی کنیمما در . است

آفتاب طلوع و غـروب . روزها می آیند و می روند. حاکم استخاصی  ریتم و نظم

. گردنـدبچه ها بزرگ می شوند و بالغ مـی  .فصلها می آیند و می روند. می کند

بـر طبـق  د.رریتم و نظمی را آشـکار کـقدرت تکلم بخشید او زمانی که خداوند 

او این کار را به  .)استراحت کرد( سبت را مقرر فرموداو  ،پس از خلقت کالم خدا
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از ریـتم کـار کـردن و  گـوییبراي آنکه بـه مـا البلکه  ،دلیل خستگی انجام نداد

  . دهدارائه استراحت 

رد افاصله اي کـه در میـان نتهـا وجـود د": چنین می نویسد 2بن شیااه نو

بایـد در . صادق است نیزهمین مطلب براي زندگی . آورد میموسیقی را بوجود 

آن گونه که خداوند در نظر  زندگیمانمیان نتها فاصله و سکوت داشته باشیم تا 

را صـرف  زمانهایی از زنـدگی خـود دائماًعیسی  پیش برود.، داشته و خلق کرده

کرد تـا  روزمره جدا میزندگی از نیازها و  خود رااو . فاصله ها و سکوت می کرد

او همچنین به شاگردان خود کمک کرد تا بتواننـد . بتواند با پدر خود تنها باشد

  : عیسی به شاگردان خود می گوید. معناي ریتم زندگی را دریابند

  )31:6 مرقس( ".و اندکی بیارامید بیایید با من به خلوتگاهی دور افتاده"

د فاصـله در میـان نتهـاي انه بـر ایجـاصـرّدر سالهاي اخیر به طـور آگاهانـه و مُ

 تخلـو عی مـی کـنم در. سـزمـایمرا می آ مریتم صحبت. کار می کنمام 	زندگی

ته ام هنر ایجاد ضرب آهنگ صـحیح خود به تفکر بپردازم. هنوز نتوانسشخصی 

اکنـون  .مـی گـردماما اکنون کمتر فرسوده و آشفته  ،را در زندگی خود بیاموزم

دست آورد هاي مختلف مرا اسیر خود  بخش بودن و کسبدیگر مانند پیش ثمر

پـیش قرمـز سرعت زنـدگی ام ماننـد  نشان دهندةاکنون دیگر چراغ . نمی کند

در این شرایط احساس پایـداري و قـوت بیشـتري . احساس بهتري دارم. نیست

  . می کنم

با جدیت با این مسئله روبرو و تشویق کنم که واقعاً نیز را  می خواهم شما

کـه را بکنید  این فکراگر شما هم شخصی مانند من هستید پیش از آنکه . شوید

اهداف و خواسته هاي نیکویتان  ،باشد وضوع می تواند برایتان دشوارتغییر این م

هاي بر اساس آن در میان کارهـا و تالشـتصمیمی که . دکنیتبدیل به تصمیم را 

، فرزنـدان خـادمین گـروه ،همسـر اب. فاصله ایجاد می کنیدخود روزمره زندگی 

                                                           
٢ - Noah benShea 
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اعمـال کنیـد سـخن  زنـدگیتانتغییراتی که قصـد دارد در  دربارةصادقانه  خود

  . دگوییب

فواید زندگی بـر  که نشان دهندة 3هاوداال دارند به نام بجایهودیان رسمی 

در پایـان  هـاوداال. اساس آن نظم و ریتمی است که خداوند مقرر فرمـوده اسـت

در این مراسم رسم است که شـراب سـبت را در نعلبکـی . سبت برگزار می شود

. شراب خـاموش مـی کننـدآن شمع را با فرو بردن در  شعلۀمی ریزند و سپس 

روزهاي هفتـه  بت بر بقیۀشراب در نعلبکی نمادي است از تاثیري که سَ نریخت

ود حاصـل از سـرا آغاز کنید  یاگر بتوانید زندگی بر مبناي ریتمی مشخص. دارد

اگر بتوانیـد در میـان  می زمینه هاي زندگی شما را در بر خواهد گرفت وآن تما

تبـدیل بـه  زنـدگیتاننتها فاصله ایجاد کنیـد خواهیـد دیـد کـه سـر و صـداي 

  . موسیقی دلنشینی خواهد شد

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

بـر اسـاس ریتمـی سـالم  زنـدگیتانچه زمانهایی احساس می کنید که  .1

 ؟پیش می رود

 ؟در سه ماه گذشته چه ریتمی داشته است زندگیتان .2

صحیح براي شـما چـه مفهـومی  ضیح دهید که زندگی بر مبناي ریتمتو .3

 ؟دارد

را می خوانید چه احساسی بـه شـما دسـت  "اي قدوس"وقتی که شعر  .4

 ي به ذهنتان خطور می کند؟و چه فکرمی دهد 

                                                           
٣ - Havdalah 
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  آیفون ها و روح و جان شما

اگر چه زیـاد هـم . ی بر عشق و نفرت دارمنمن با تکنولوژي رابطه اي مبت

امـا همیشـه دنبـال وسـائل الکترونیکـی  ،در استفاده از تکنولوژي ماهر نیسـتم

دوست دارم همیشه منظم باشم و همراه با تکنولوژي برتـر دنیـا . هستم يجدید

ایمیـل و  ،دارم که بیست و چهار ساعت شبانه روز به اینترنتدوست . پیش بروم

تکنولوژي به من کمـک مـی کنـد . تقویم و حساب بانکی دسترسی داشته باشم

خبر خوش براي افرادي که معتاد  .بخشی و موفقیت بیشتري داشته باشمکه اثر 

 هـايکه همواره سیلی جدید از تکنولوژیبه وسایل الکترونیکی هستند این است 

پیشرفته براي رسیدگی به اعتیاد ما در حال تولید و عرضه هستند. لحظه اي به 

ایفـون  2010پیش از پایـان سـال . رشد و تولید برنامه هاي کاربردي فکر کنید

  . بود اپلیکیشن 250000داراي 

آنهـا لـپ تـاب خـود را  وهی از شبانان جلسه اي داشتم. همـۀاخیراً با گر

چندین  "؟بی سیم چسیت نترمز عبور اینتر": این بود سؤالاولین . آورده بودند

اي متوجـه حظـه . لساعت بدون ارتباط با اینترنت براي آنها غیر قابل تصور بـود

ه یاد داشته باشید که این جلسه در میان افرادي . بموضوعی منزجز کننده شدم

ل 
ص

ف
م

ده
ج

ه
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و مهـم کلیسـایی بـا موضـوعات مختلـف  دربـارةباید  واقعی برگزار شده بود که

متوجه شـدم کـه دارم چنـد کـار را در آن . یکدیگر به تبادل نظر می پرداختند

برخـی . ن پنجره از سایت هاي مختلف را باز کرده امچندی. واحد انجام می دهم

از ایمیل هاي ضروري را پاسخ مـی دهـم و پروازهـاي خـالی را بـراي مسـافرت 

ر نیـز چـت مچنـین در همـان زمـان بـا دو نفـر دیگـ. هآینده ام چک می کنم

چـت  بوسـیلۀ. یکی از افراد مردي بود که در آن جلسه حضور داشـت. کردم	می

شـود نظـر خـود را در مـورد موضـوعات  م بدون اینکه کسی متوجهیمی توانست

در  دائمـاًاین کارها کافی نبـود چـون  انگار همۀ. مگوییبه یکدیگر ب همان جلسه

ر گفتگوي زنـده دزمان  هم. حال چک کردن پیغامهاي گوشی همراهم نیز بودم

  من آدم مریضی هستم. . شرکت می کردمنیز با افراد حاضر 

کنم شما هم می دانید که مرض مـن چیسـت و خـود نیـز از  اما فکر می

می کند و هرگـز تکنولوژي دنیاي ما را کنترل . نزدیک با این مرض آشنا هستید

 استفاده کنیممفید  ما چطور می توانیم از تکنولوژي به صورت. ااز بین نمی رود

؟ بدون آنکه اجازه دهیم که بر زندگی ما و تیم خدمتی ما کنترلی داشـته باشـد

چگونه می توانیم طوري از تکنولوژي استفاده کنیم که براي ما مفیـد باشـد نـه 

شروع این کار به باور من این است که باید حـدود مشخصـی بـراي  نقطۀ؟ مضر

ش از انـدازه تکنولـوژي بی رض جانبی استفادةو از عوا از آن وضع کنیماستفاده 

خـارجی و ارتباط دائمی با تکنولوژي و اینترنت باعث ایجاد پارازیت  .آگاه باشیم

 نیست که چرا ما در انجـام کارهـاي جاي تعجبی. در زندگی ما می شود داخلی

مـل در کـالم خداونـد أز قبیل خلـوت شخصـی و اسـتراحت و دعـا و تاروحانی 

ها را خـاموش کـرده ایـم انگـار سـر و صـدا و هقتی دستگاوحتی . مشکل داریم

دلهره داریم و عصـبی  ،پارازیت هاي درونی ما خاموش نشده اند. بی قرار هستیم

جـا  کنید براي پنج دقیقه سعی کنید ساکت یکمی اگر حرفم را باور ن. هستیم

ا رار . جدي می گویم ایـن کـ. همه وسائل را خاموش کنید و آرام بمانیدبنشیند

خواهـد کاري سخت  برایتانشبیه من باشید این تکلیف اگر شما . امتحان کنید
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مـن خـارج چیزهایی که در دنیـاي  ۀفکرم سریع به این سو و آن سو بر هم بود.

  . پنج دقیقه مثل پنج ساعت می گذرد. در حرکت استدر حال رخ دادن هستند 

 ،م مـا مـی شـدندزمانی سکوت امري عادي بود و سر و صداي بسیار مزاح

جنجال امري عادي است و عجیب است که سکوت تبدیل  اما امروز سر و صدا و

کنولوژي نه تنهـا . تبه مزاحمی براي سر و صداي حاکم بر زندگی ما گشته است

بلکـه مـا را از تمرکـز بـر افـراد  ،تهشگ ی بسیاري در مانباعث ایجاد پارازیت درو

نـوعی رسـد کـه بسـیاري از مـا دچـار به نظر مـی . مختلف ناتوان ساخته است

یـک گفتگـو را بـه مـدت  منمـی تـوانی. اجتماعی شـده ایـم هنقص توج لختالا

در حال چک  دائماً. زیرا طوالنی دنبال یا کاري را براي مدت طوالنی انجام دهیم

 امـیرنوشتن پیغام هستیم و نا آگاهانه به دیگران بی احت و وئیت کردن، تکردن

  . ط می کاهیمروابو از ارزش  کرده

ودمند بوده باشد تبدیل به آفتی سبیشتر از اینکه براي روابط ما تکنولوژي 

بـا افـراد دیگـر در  دائمـاًفیس بوك و پیغامهاي تلفنی مـا را  ،توئیتر. شده است

ایـن اما به خاطر محدودیت هایی کـه در آنهـا وجـود دارد  ،نگاه می دارد ارتباط

نمی توانیم  در این فضاها. ارتباط زنده استیک از بسیار متفاوت و  ناقصارتباط 

م ینمـی تـوان. آن شخص بگـذاریم ۀبر شان ست فرد مقابل را بگیریم و یا دستد

ل انجـام مـبـه صـورت کامـا مجازي خـدمت  ۀدر یک رابط م.ویصداي او را بشن

ایـن  دشود. گاهی پرقوت ترین هدیه اي که می توانید به دوستی ارائه کنی	نمی

  بنشینید. در کنارشان باشید و پیششفقط ز مشکلی زمان عبور ااست که در 

ه باشـد ی توانـد داشـتمتکنولوژي  بنابراین با محدودیت ها و خطراتی که 

  ؟ می توانیم برداریمرا اعی چه قدمهاي عملی در راستاي کسب سالمت اجتم

  و هم بصـورت انتزاعیاین را هم به صورت . بکشید پریز برقاز سیم را 

به عنوان مثال تصمیم بگیرید کـه بـه تلفـن همـراه و . واقعی انجام دهید

 ۀسـاعت همـ 24بـراي . ایمیل هاي خـود یـک هفتـه اسـتراحت بدهیـد

متمرکـز بیشتر از آنکه بر روابط مجـازي خـود  .را از برق بکشید اتصاالت
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قی چه اتفا .ي واقعی اختصاص دهیداوقتی را براي داشتن ارتباط ه شوید

یکی از شبانانی که بـا مـن آشـنا اسـت بـه کارکنـان خـود ؟ خواهد افتاد

گوید وقتی براي ساعاتی که می خواهم با خانواده ام باشـم بـا دنیـاي 	می

و  مصـرفکـه بـی را دارم احسـاس ایـن می کنم  ارتباطم را قطعمجازي 

اگر در این قسمت دچار مشکل هستید با همسـر . کسب و کار شده ام	بی

از او کمـک بخواهیـد و . خوب در این باره صحبت کنیـددوست  یکو یا 

کنید و از اثرات  در راستاي مفید استفادهرا تکنولوژي از چگونه ": بپرسید

بگذارید که بـه محـض  رممکن است با خود قرا "؟آن در امان بمانید وءس

با خود قرار بگذاریـد کـه . ایمیل هاي خود را چک نکنید رسیدن به خانه

رابطـه یا در زمـان . شام تلفن همراه خود را خاموش کنید صرف در زمان

فکر کردم این جمله را بگویم که ببینم آیا هنوز . نفرستید ی پیامکزناشوی

  ؟ دارید موضوع بحث را دنبال می کنید یا خیر

 یک گفتگو شرکت می کنید به طـرف  وقتی در. باشید شنونده اي پویا

به مـردم بـی تـوجهی  .چشمی ایجاد کنیدبا او ارتباط . مقابل گوش کنید

تمـرین . از طریق زبان بدنتان به افراد پیغام ندهید که عجله دارید. نکنید

از . ته باشـیدبتوانید با تمام وجودتـان در آن رابطـه حضـور داشـ تاکنید 

مهـم  برایتانتمرکز خود به افراد نشان دهید که آنها طریق توجه کامل و 

نکه تکنولوژي در روابط ما جـاي خـود را دارد امـا با ای .و با ارزش هستند

  . یردو شخصی را بگکامل توجه نباید جاي  چیزهیچ 

  با دیگران طوري رفتار کنید که می خواهید آنهـا بـا شـما رفتـار

یـد کـه نبه تلفن همراه خود نگـاه نک دائماًاین به آن معنا است که . کنند

این بـه آن معنـا اسـت . آمده است یا خیر برایتانببینید آیا پیغام دیگري 

وقتی که باید حضوراً با فردي مالقـات داشـته باشـید بـه جـاي آن بـه او 

این به آن معنا است وقتی با فـردي مالقـاتی داریـد اگـر . ایمیل نفرستید

بتوانید تشخیص دهید که آیا حتمـاً بایـد بـه آن  زدتلفن همراهتان زنگ 

  . یا خیرتماس پاسخ دهید 
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کره خاکی ما زندگی می کرد از تکنولوژي  دراین باورم که اگر عیسی امروز  رب

ستم که ئن همطم نیز همان اندازه وبراي بناي ملکوت خود استفاده می کرد 

این طریق به روح و جان  مبادا ازکه داد  ر انجام مییآنقدر این کار را با تدب

  . خودش ضربه بزند

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

 ؟است مفید بودهشما  کلیسایینولوژي چگونه در زندگی شخصی و تک .1

 ؟شما مضر باشد روحاز تکنولوژي براي  چگونه ممکن است استفاده .2

شما داشـته  روابطبر سوء چگونه ممکن است استفاده از تکنولوژي اثري  .3

 ؟باشد

از آنهـا مـی توانیـد  هاي عملی را نـام ببریـد کـه بوسـیلۀ برخی از قدم .4

 در امان بمانید.تکنولوژي  خطرات
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  .شبانان از آن بی بهره اند درصدِ 70آنچه 

ساله هستید  75یا  70 .روزي را تصور کنید که راحت بر مبلی نشسته اید

 .مـی خیزیـدصبح زود از خواب بر . مانند قبل پر سرعت نیست زندگیتانو روند 

 سـاکتخانـه آرام و . با یک فنجان قهوه بر صندلی مورد عالقه تان می نشـینید

ر این صبح . دتنها شما هستید و خداوند و افکارتان .هیچ کس آنجا نیست. است

دارید شروع به تفکر در مورد فعالیت هایی که آن روز  بهگاه به جاي فکر کردن 

عبـور انند فیلمی از جلـوي چشـمانتان م زندگیتانانگار . خود می کنید گذشتۀ

زمانهایی که بـا همسـر خـود  رفته اید؛خود  . مسافرتهایی که با خانوادةمی کند

خدماتی  خاطرات؛ ه ایدتعطیالتی که با خویشاوندان خود گذراند ؛سپري نمودید

این خدمات همیشـه سـاده . خاطراتی پر ارزش و هم دردناك ؛که انجام داده اید

اسـت  همه چیز آن طور که شما فکر می کنید به خوبی پیش نرفتـند و هه انبود

  . اما زندگی خوبی را پشت سر گذاشته اید

و لبخندي بـر  می شودباعث تشویقتان یادآوري خاطره اي  همان زماندر 

زمانهایی را بـراي در گذشته خدا را شکر می کنید که  نقش می بندد.تان ه چهر

ل 
ص

ف
م

نوزده
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متوجه می شـوید . اختصاص داده ایدتان خود با دوسایجاد روابط مفید و عمیق 

زیـاد  که در ترازوي سنجش زندگی داشتن ماشین و خانه و وسائل الکترونیکـی

تـرازوي زنـدگی از  ستند کـه در کفـۀدوستی هاي واقعی ه تنها. هم اثري ندارد

اغلـب  کـه مـا خـادمینحقیقـت ایـن اسـت  .خاصی برخوردارندارزش و اعتبار 

بر اساس تحقیقاتی کـه در . خوبی با افراد ایجاد کنیم دوستانۀتوانیم روابط 	نمی

ی از شـبانان دوسـت درصـد 70مشخص شـد کـه  ه استمیان شبانان انجام شد

 اغلـبِ": چنـین مـی نویسـد هنري نـوون. مین و قابل اعتمادي ندارند، انزدیک

افرادي که در خدمت رهبري هستند خود نمی دانند که چگونه بایـد رابطـه اي 

ایـن جملـه چقـدر قاطعانـه و سـخت  ".و صمیمانه با دیگران ایجاد کننـد سالم

  را نقد می کند. روحانی رهبران 

بنـابراین . من خود در محیط کلیسا و در میان مسـیحیان بـزرگ شـده ام

امـا ایـن روابـط  ،دهروابط من بزرگ بو دایرة. همیشه دوستان بسیاري داشته ام

ه می کنم در می یابم که سه عامل مانع وقتی به گذشته نگا. ندعمق کمی داشت

در کلیسـاي : ین عامـلاولـ است. بودهمن و دیگران  بینعمیق  یاز ایجاد روابط

ارزش جماعت و روابط میان جماعت سخن گفته نشده  دربارةزیاد  ممحل خدمت

است. ما بیشتر در مورد نجات صحبت کرده ایم و از کالم و زندگی بـدون گنـاه 

زندگی پاك بـا یک براي داشتن که اما بسیاري از چالش هایی . موعظه کرده ایم

ر کلیسـا هرگـز بـه نظـر . دمـردم اسـتهمـین در ارتبـاط بـا  آن روبرو هستیم

رسد که کسی زندگی نابسامانی داشته باشد. در نتیجـه شـما هـم همیشـه 	نمی

 زندگیتانبه دیگران نشان دهید که همه چیز در  سعی می کنید ظاهري از خود

براي این که بتوانید این ظـاهر را حفـظ کنیـد بـه . روال و درست است قِطببر 

ایـن بـدان معنـا اسـت کـه  .کسی اجازه نمی دهید که به شما زیاد نزدیک شود

شخصـیت مـن : دومـین عامـل .ی هاي شما همیشه سطحی خواهند بـوددوست

 من طبیعتاً زمانی که پاي روابط در میان می آید محاسبه گـر و محافظـه. است

باز شدن و آشـکار کـردن . به راحتی گارد خود را کنار نمی گذارم. می شومکار 

کـه باعـث  و عامـل سـوم. کار راحتی نیستزندگی ام قسمت هاي مشخصی از 
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در روزي . اسـت "خـدمت": دشوار شدن ایجاد دوستی هاي صمیمانه می شـود

ن شـما بعنـوان یـک شـباکلیسا در زمان تعلیم دادن به این نکته پی بردم کـه 

نمی خواهیـد اعضـاي . دوستان صمیمی داشته باشید کلیسایتانتوانید در 	یمن

ارتبـاط ز افراد بیش از دیگران ادیگر کلیسا شما را محکوم کنند که چرا با یکی 

نمی خواهید اعضا زیـاد بـه خـانوادة شـما نزدیـک شـوند و  و عالوه بر آندارید 

  یابند اوضاع آن طور که باید و شاید رو به راه نیست. در

یـک در پانزده سال اول خدمتم آموختم که چگونه می تـوانم بـه عنـوان 

صـحیح عـاطفی را  ۀد فاصـلافرا با همۀ وداشته باشم  ريوا شبان زندگی مسیح

را در خـود انکـار بـه روابـط عمیـق دوسـتانه بـا دیگـران  احتیـاجحفظ کنم و 

ریباً خود را قانع کرده بودم که باید از روابط گذشت و تمرکز را بـر تق. نمودم	می

دهـه سـوم از زنـدگی خـود رسـیدم  زمانی کـه بـه میانـۀ. بناي کلیسا گذاشت

چیـزي در . شـدندهایی که تا کنون آنها را سرکوب کرده بـودم آشـکار 	خواسته

از و افکاري ایـن چنـین  احساس می کردم چیزي کم است .درونم گم شده بود

خداوند قبل از اینکه مرا یک شبان خلق کنـد مـرا بعنـوان ": ذهنم می گذشتند

بـه نقطـه اي  ".یک آدم خلق کرده و بعنوان یک آدم باید در جامعه زندگی کنم

ی دانستم . ممن چه می اندیشند دربارةرسیدم که دیگر برایم مهم نبود دیگران 

نم که دیگران ایـن کـار مـرا که باید به برخی از روابطم عمق ببخشم و توجه نک

انسـانها را بـه چهـار روابـط در کتاب خـود  1ژوزف میرچگونه تفسیر می کنند. 

  . شخصی و صمیمی، اجتماعی، عمومی: تقسیم می کند دسته

زیادي افراد  من. یمشي را داشته بادکه در هر کدام از طبقه افرامهم است 

به خوبی مـدیریت م با آنها را روابطداشتم و در هر طبقه از عمومی تا شخصی را 

صمیمی روابـط مـن قـرار  چ دوستی نداشتم که بتواند در طبقۀاما هی. می کردم

خـود واقعـی مـن را  ،بشناسد کامالًهیچ کس وجود نداشت که بتواند مرا . بگیرد

  بدون هیچ پرده و پوششی.

                                                           
١ - Joseph Myeres 
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 بـا کـه رد نموداودر این دوره از زندگی ام خداوند شبانی را به زندگی من 

 بینمـانزمـانی کـه اعتمـاد . او توانستم به راحتی رابطه اي دوستانه برقرار کنم

در این . دوستانه خود را ادامه دهیمۀ بیشتر شد هر دوي ما تصمیم گرفتیم رابط

بـا عمیـق به یک بـاره وارد یـک رابطـۀ فهمیدم شما نمی توانید که فرآیند بود 

اشـاره بـه آن ه در کـالم خـدا معروفترین دوستی هایی ک زیکی ا. شوید دیگران

زمانی یوناتان کاري مـی کنـد کـه . است داوودشده است رفاقت میان یوناتان و 

  : براي بسیاري از مردان عجیب و غریب به نظر می رسد

مـی یرا او را همچون جان خـویش دوسـتز ود پیمان بستاوو یوناتان با د"

و حتـی  ،و همـراه بـا زره در آوردبه که بر تن داشت را یوناتان ردایی . داشت

  )4-3:18 اول سموئیل( ".بخشید داوودبه  شمشیر و کمان و کمربند خود را

. دوسـتی خـود وفـادار بمانـد هاو متعهد شد که ب .بست داووداو پیمانی خاص با 

 خادمینی که می شناسـمبراي بسیاري از . ما این کار را انجام نمی دهیم هامروز

بـا . بیانگر یک عمل احساسـی اسـتو مخصوصاً براي بسیاري از مردان این کار 

اگر من می خواهم از لحاظ روانی سالم باشـم بـه دوسـتی صـمیمی  ،این وجود

از  و دوستی که تحت تاثیر مـن قـرار نگیـرد. بشناسد کامالًاحتیاج دارم که مرا 

ز دارم کـه همـه چیـز را افراد نیااین از به تعدادي . گفتن حقیقت به من نترسد

کشمکش و جنگ  دچار قسمت هاییمی دانند که در چه و من می دانند  دربارة

یعنی از  .دنچیدمان قفسه هاي لباسهایم آگاهی داشته باش حتی از نحوة .هستم

د و نخصوصی ترین مسائل زندگی من و مرا آنطور که هستم دوست داشته باشـ

فـردي  زنـدگیتانشـود. اگـر در  ایجاد نمـیاین نوع دوستی ها تصادفاً . دنبپذیر

آنچه یوناتان انجام  ،تان با او عمق ببخشید وجود دارد که می خواهید به دوستی

زنـدگی بسـیار کوتـاه اسـت و . ایـن دوسـتی را اعـالم کنیـد. داد را انجام دهید

  . نداشتن چنین دوستی هایی براي شما بسیار گران تمام خواهد شد

پوست بیرون آن سـخت . دوستی مانند هندوانه استبرخی می گویند که 

پوست بیرونی براي محافظـت بسـیار خـوب . و سفت است و شکافتن آن دشوار
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امـا  ،بخش درونی آن نرم و شکننده است. اما به هیچ وجه هضم نمی شود ،است

  این قسمت بخش اصلی و قابل خوردن میوه است. 

داسـتان  3میلیون مایل در هزار سالیک در کتاب خود به نام  2دونالد میلر

شـود کـه دچـار بیمـاري  متوجه می نیسجان. جیم و جانسین را بازگو می کند

م خاکسـپاري پـس از مراسـ .چیزي از عمرش باقی نمانده اسـتسرطان است و 

شوند تـا داسـتان هـا و خـاطرات  ان و خویشاوندان او جمع میبسیاري از دوست

زنـدگی یـک در عجبم که براي داشـتن ": نویسدخود را با او تعریف کنند و می 

هـا و 	صـحنه ،چه بهایی باید پرداخت شـود و چقـدر داسـتانهابا دوستان بسیار 

صـندلی خـود  بـراگر تنهـا . مر شکل بگیردلها باید بگذرند تا یک زندگی پر ثسا

 شـما ".ن زیبا براي خود حاصل کنیـدنید نخواهید توانست پایانی این چنیبنشی

داشته باشید در حالی که هیچ دوسـت  يزندگی پر ثمرچنین نخواهید توانست 

  . صمیمی ندارید

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

خود را توصیف کنید و توضیح دهیـد کـه ایـن  دوستانه ۀطبرابهترین  .1

 ؟و تبدیل به رابطه اي خاص شده است ق یافتهرابطه چگونه عم

بـط سـالم و اکننـد ایجـاد رو چرا گاهی براي افرادي که خـدمت مـی .2

 ؟صمیمی دشوار است

 ؟بزرگترین مانع شما در راه ایجاد روابط دوستانه و صمیمی چیست .3

بشناسد واکنش صادقانه  کامالًشما را باشد دوستی  قرارفکر کنید اگر  .4

  ؟ شما چه خواهد بود

                                                           
٢ - Donald Miller 
٣ - A Million Miles in a Thousand Years 
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  ربایش هویت 

اساسـاً تفـاوت بـودن  کسـی "کارمند"کسی بودن و  "فرزند"بین دو واژة 

. رابطه اي معامله گرایانـه دارد یک شرکت با کارمندان خود. وجود داردبسیاري 

اگر نتوانستید ثمري داشته باشید  ، وچیزي تولید کردید در شرکت خواهید ماند

د که شما به شرکت دار شوید. پاداش شما بستگی به چیزي از شرکت اخراج می

جایگـاه شـما بـر اسـاس خـانواده هسـتید  کوقتی شما فرزند یما . امی بخشید

ذاتـی  یارزش من بعنوان پسر یک خـانواده ارزشـ. عملکردتان تعریف نمی شود

  . عملکرداست و نه بر اساس 

نـه بعنـوان یـک پسـر. ارزش  ،سالها بعنوان یک کارمند خـدمت کـرده ام

نمی دانـم . بوده استمفید پذیرفته شدنم بر اساس این بوده که عملکردم چقدر 

امـا وجـود آن در ذهـنم شـدیداً  ،در من شکل گرفته بودتفکر از کجا  این نحوة

بـود شده و نتیجه اش این قرار داده بود  تحت تاثیرم نگرش مرا نسبت به خدمت

. وقتی هویت شـما بـا خـدمتی کـه گشتمخدوش  هویت و خدمتم که مرز بین

بـراي تشـویق هـا و  يانجام می دهـیم در مـی آمیـزد اهمیـت و ارزش بیشـتر

زیرا  .ممکن است نهایتاً تبدیل به فردي کمال گرا شوید .انتقادات قائل می شوید

آن زمــان کنیــد. در  تاییــدایــن حالــت باعــث مــی شــود دیگــران را تشــویق و 
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آن باورهـا . در مـن نهادینـه کـرده اسـترا باوري کر چه دانستم که این تف	نمی

در ایـن  ؛خـوب عمـل کـن ؛متعهد و مسئول بـاش ؛سخت کار کن": عبارتند از

 ؛متعهـد و مسـئول بـاش؛ سـخت کـار کـن. صورت تو را دوست خواهند داشت

   "صورت خدا تو را دوست خواهد داشت. عملکرد خوبی داشته باش و در این 

کـار  .خودت را ثابت کن" :دهیمگوش می چنین صداهایی مشتاقانه به  ما

صداي خدا توجـه اما به  ". دست آوردي حاصل کن.موفق باش .مهمی انجام بده

احتیـاج  .من شبان تو هستم. در من آرامی بیاب": کنیم که به ما می گوید نمی

   ".تو فرزند منی ،تو کارمند من نیستی. نیست چیزي را ثابت کنی

تحمیـل خـود با تمام فشاري که براي موفقیت بر . ادق باشیمص بیاییداما 

هایمـان اسـت. فعالیـت  يشنیدن و ایمان به صداي خدا کاري دشوار می کنیم

 مـا" آن مـی پـذیریم د و طریقی است که بوسیلۀنبراي ما حکم هویتمان را دار

بتوانیم احساس بهتري نسبت بـه خـود داشـته باشـیم براي اینکه  ".ارزشمندیم

خـود آنهـا را می شویم که  یتر و طوالنی تر کار می کنیم و اسیر توهمات سخت

براي لحظه اي به زمانی فکر کنید که در زنـدگی عیسـی  .ساخته و پرداخته ایم

سخن گفـتن خداونـد در  دربارة جایی کهد. اولین وش صداي خداوند شنیده می

  . زمان تعمید اوست نوشته شده درزندگی عیسی 

او  کـه از اسـت آسـمان در رسـید کـه ایـن پسـر محبـوبم سپس نـدایی از"

  )17:3 متی( ".خشنودم

. نمی گوید دقت کنیدنیز به آنچه خداي پدر در این قسمت می گوید و به آنچه 

و  )به آنجـا بـرو(سخنان او در آن لحظات مقدس نه براي نشان دادن مسیر بود 

ي او بـه رابطـه اي اشـاره بلکه واژه ها ).این کار را بکن(نه براي هدایت وي بود 

این اتفاق درست در ابتـداي خـدمت عیسـی  ".این پسر من است": کند که می

نه دیوي اخـراج کـرده و نـه کـوري را  ،کردهموعظه اي نه او هنوز . رخ می دهد

. این سخنان پـدر زنده نکرده استاز مردگان را  و هیچ کسی شفا بخشیده است

واژه هایی که پدر بکـار بـرد هـیچ . استسی یسالهاي گمنامی و پنهانی ع دربارة
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سـخن فرزنـد بـودن او  دربـارةاژه هـا ایـن و .با عملکرد عیسی نداشـت ارتباطی

  .گفت		می

بر اساس ساختار ذهنی که من داشتم ممکـن بـود چنـین انتظـار داشـته 

عملکـرد  تااز او خشنودم . خوانده ام این کاراو را براي ": باشم که خداوند بگوید

بود اما فکر مـی کـنم در  یاگر چه عیسی خود خداي کامل "داشته باشد. خوبی

این برکـت و . نودشپدر خود را ب تاییدبرکت و  تابعد انسانی خود احتیاج داشت 

ش ثبــات و پایــداري ا او در زنــدگیبــه ایــن فرزنــدي ماننــد لنگــري بــود کــه 

آنها را  اییدتتا او هیچگاه سعی نمی کرد براي مردم نقش بازي کند . بخشید	می

هرگز سعی نمی کرد که انبـوهی . بودنش شوندخاص بدست آورد و آنها متوجه 

. فس و خـود خـواهی خـود را ارضـا کنـداز مردم را به سوي خود جلب کند تا نَ

بتوانـد در مقابـل  تـاافت کرده بود باعـث شـد یسوي پدر در که او از وت قلبیق

وي از بماند و تملق جماعت باعث جنبش و انحراف قدم انتقادات فریسیان ثابت 

  . مسیر نشد

ی طـوالنی اینجاست که آیا ما می توانیم به صداهایی که براي مـدت سؤال

آیا می توانیم به صـداي خداونـدمان . داشته اند پایان دهیم بر زندگی ما کنترل

در  نکـت آصداي خداوند و بره . بگوش فرا دهیم که ما را فرزند خود می خواند

  : اول یوحنا گوش فرا دهیم

خوانـده  ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته اسـت تـا فرزنـدان خـدا"

که دنیا ما را نمی شناسد چرا که  از همین روست! و چنین نیز هستیم! شویم

  )1:3 اول یوحنا( "او را نشناخت.

درك  کـامالًوقتـی . دراین آیه هیچ اشاره اي به عملکرد و موفقیـت نمـی شـود

گره  ،کردید که چقدر خداوند شما را دوست دارد و چه برکتی به شما داده است

خداونـد و برکـت آن در  به صداي. شود طلبی در زندگی شما گسسته می تایید

  : غالطیان گوش دهید
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وارث  خـدا تـو را ،و چون پسري ،بلکه پسري ،بدین سان دیگر غالم نیستی"

  )7:4 غالطیان( ".نیز گردانیده است

که به خاطر فرزند بودن نصیب ما شده آزادي بی نظیري را براي ما  درك برکتی

. دیگر با تشویق دیگران زندگی نمی کنـیم و از انتقـاد آنهـا استبه ارمغان آورد 

درك . گر احتیاج نداریم دیوانه وار به دنبال خاص بودن باشیمدی. نیز نمی میریم

  اشته و ما را از تقال نجات می دهد.این موضوع فشارها را از روي ما برد

حدود من  .سهم مرا نگاه می داري وت. خداوندا تویی نصیب مقدر و پیاله من"

  ".سـترسـیده ا میـراث دل انگیـز بـه مـن. به جاهایی دلپذیر افتـاده اسـت

  )6-5:16مزمور (

نصـیب و  اعتمـاد کنیـد. او قـبالً دوقتی شما فرزند هستید می توانید به پدر خو

وقتی کـه فرزنـد هسـتید و پـدري  .را مشخص کرده و آن را نگاه می دارد پیاله

سخاوتمند دارید واکنش شما در مقابل او تشکر و قدردانی خواهـد بـود و در آن 

زیرا  "،حدود من به جاهاي دلپذیر افتاده است"د گوییزمان است که می توانید ب

شـما کارمنـد او  مهم این است کـه. مهم نیست که حدود شما کجا افتاده است

وقتی که احساس فرزند بودن و شکرگزاري قلـب  .هستید بلکه فرزند او ،نیستید

ت و بـرقاو مقایسـه ی شود و بـدون هـیچ مشما را پر ساخت این برکت سر ریز 

تـوانیم بـه آنهـا  مـی. آزادانه دیگران را برکت خواهیـد داد یاحساس عدم امنیت

نمی کنیم بحث در مورد خود م که چقدر براي خداوند مهم هستند. دیگر گوییب

توجه ها را جلب کنیم. می توانیم بدون آنکه بـه دیگـران که و سعی نمی کنیم 

ــیم ــیم حســادت کن ــر باش ــاره گ ــرا . پیروزیشــان را نظ ــرو زی ــا در گ ــت م هوی

  . ما فرزندان خدا هستیم و این براي ما کافی است. هایمان نیستموفقیت
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  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

ر دمنفی نتایج می رود چه  بیناز  خدمتتانمیان هویت و  مرززمانی که  .1

  ؟دیده می شود زندگیتان

زمانی که بر اساس هویتتان در مسیح عمل مـی کنیـد چـه تغییـري در  .2

  ؟شود ایجاد می خدمتتانوجود و 

گـرفتن  را براي ما ایمان به این حقیقـت کـه خداونـد بـدون در نظـرچ .3

  ؟عملکردمان ما را دوست دارد دشوار است

به  هستیدچگونه درك این حقیقت که شما از سوي خداوند برکت یافته  .4

  ؟ شما آزادي می بخشد
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  مرگ خرس رقاص

 دور از خیابـاندر کـافی شـاپی  یک روز صبح بنا بر عادت هر سـه شـنبه

جایی که می توانستیم آزادانه و صادقانه به  ،یکدیگر را مالقات کردیمشهر اصلی 

بارهـا یکـدیگر را در . با یکدیگر صحبت کنیم یماندور از گوشهاي اعضاي کلیسا

را بـا یکـدیگر در  زنـدگیمانو نکات بسیاري در مـورد  ه بودیمآنجا مالقات کرد

 ،ازدواجمـان یمـان،در مـورد بچـه ها و هر دو شبان بـودیم. بودیممیان گذاشته 

بـا یکـدیگر در دل  خـدمتمانو ناخوشـی هـاي خوشـی ، یمـانامیدها و آرزوها

  . کردیم		می

وارد شـد دیگـر ماننـد  ی شـاپزمـانی کـه دوسـتم از در کـاف ،اما آن روز

دي نا امیـمی توانستم  .نداشت یحال خوش. روزهاي دیگر با هم شوخی نکردیم

امـا بـاز هـم  .بودنـد سـپردهبـه او  يجدید خدمتاخیراً . در چهره اش ببینمرا 

نـد مـاه عسـل مان خدمتاین  ایلاو .به سراغ او آمده بود شا امیدي همیشگینا

پـس از آن هـر روز بیشـتر و بیشـتر از  .اما این دوره بسیار کوتاه بود ،خوب بود
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حـس  رهبـر پرستشـیگـاهی بعنـوان ": و گفـت. امـی شـدخدمت خود دلزده 

کار من این است کـه . خرسی هستم که بر روي صحنه می رقصدکنم مانند 	می

کنم و تا زمانی که این اجرا خـوب باشـد نمایشی اجرا و براي جماعت  شومبلند 

و یک جـاي کـار ایـراد دارد  .غیر از من ،بله همه شاد هستند .همه شاد هستند

   "من نمی دانم چه کار باید بکنم.

بحـث و تفکـر و بـه  احساسات درونی او سخن گفتـیم دربارةاعت چند س

: من از او پرسیدم. استتا بدانیم چه چیزي باعث سرخوردگی او شده پرداختیم 

   "؟می کنی رضایتاز خدمت خود احساس چه زمانی "

حـس کـنم کـارم را کـه زمـانی ": او گفت .کمی از پاسخ او متعجب شدم

بـا او و م در مقابل یک شخص بنشـین رو در رویعنی وقتی  .صحیح انجام داده ام

صحبت کنم و وقتی از کنار او دور می شوم در درونم احساس کنم کـه واقعـاً او 

   "در این زمان حس رضایت وجودم را در بر می گیرد. .ام کرده یرا شبان

بـراي رهبـري  یدر مقابل من مردي با استعداد ها و توانـایی هـاي فراوانـ

را رهبـري کـرده بزرگی از کلیساها جلسات پرستشی بسیاري او در . ودنشسته ب

. بـودبـا مـردم ش ی کرد در زندگی اش کم دارد ارتباطمبود و آنچه او احساس 

انزواي او از همان جماعتی شده بود که او براي خدمت  باعث موفقیت او در واقع

 و برگـزار کننـدة یشـپرست ز شبانی به رهبرجایگاه او ا. به آنها خوانده شده بود

. نمی توانستم لحظـه اي گفتگویمـان را فرامـوش کـنم. جلسات تغییر کرده بود

  . کرده بودم تجربهسخنانی را که دوستم به وضوح بیان می کرد خود من نیز 

. یـک کوتاهی انداخت که بـا همسـرم داشـتم یاد مکالمهسخنان او مرا به 

روز پس از پشت سر گذاشـتن روزي طـوالنی از در خانـه وارد شـدم و همسـرم 

امروز بیشتر احساس ": پاسخ دادم ”؟روزت چطور بود": کرد سؤالمانند همیشه 

دلـم بـراي  رکت هستم تـا شـبان یـک کلیسـا.می کردم که شبیه مدیر یک ش

مـن کثر روزهـا اما حقیقت این بود که ا ".تسارتباط با مردم کلیسا تنگ شده ا

آنهـا اغلـب . سر سـاز هسـتند دم همیشه دردمر. تمشمشکلی ندا موضوعبا این 
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بـراي . مـی گیرنـداند و باعث ناامیدي شما می شوند و تمام نیرویتـان را 	آشفته

ارتباط در سازمان بگذرانم تا کردن من بسیار آسان تر بود که روزهایم را با اداره 

چنـین  1یـوجین پترسـون ).رم بـی معنـا بـوداگر چه این کـار بـه نظـ(با مردم 

کـار در ماننـد  ،و مشـخص اسـت هـر روزه ،کار شبانی کاري فروتنانه: گوید	می

. یـک مزرعـه دار اسـت ةهماننـد کارهـاي روزمـرکـار شـبان  ینبیشـتر. مزرعه

در ، کنـد طویله را از فضـوالت حیوانـات پـاك ،انبار را تمیز کنداید بدار 	مزرعه

هـیچ کـدام از ایـن کارهـا بـه . کنـدعلف هاي هرز را بِو مزرعه خود کود بپاشد 

انتظار داشته باشیم که بر اسبی تر و تمیـز اما اگر  .خودي خود کار بدي نیستند

دیم جـایی کـه و بر چرخی بـزنیم و بـه اصـطبل برگـر سوار شویم و در آن دور

حرفۀ و نهایتاً از  هحتماً شدیداً نا امید شد ،تیمار کند برایمانکارگري اسبمان را 

   ".بودخود ناراضی خواهیم 

کار شبانی تغییـر  دربارةتفکر من  ،مرور زمان به .ی گویدمدرست  کامالًاو 

تمرکز من از خـدمت بـه مـردم بـه می شد. و هر روز نیز بر آن اضافه کرده بود 

ن فکر می کردم تا رشد و بیشتر به پیشرفت سازما. مدیریت آنها تغییر کرده بود

پیروزي ها بر اساس مالکهایی که در برنامه ها مقـرر شـده بـود  .پیشرفت مردم

مردم براي من تبدیل به ابـزاري . بر اساس خدمت به مردم نه ،سنجیده می شد

را خـدمت آنهـا بایـد نـه افـرادي کـه  ،مکنکه از طریق آنها خدمت  شده بودند

  . کردم		می

م بایـد خـدمت هـ .قضایا با هم در ارتبـاط هسـتند می دانم هر دوي این 

نکتـه اي  امـا). خدمت به مـردم(عمومی  جنبۀسازمانی داشته باشد و هم  جنبۀ

خدمت توجه  هر دو جنبۀ می خواهم بدان اشاره کنم این است که ما باید بهکه 

ین بایـد حقیقتـاً نـما باید رهبران خوبی در سازمان باشیم و همچ .داشته باشیم

که در کلیساي زمانی  .ده و آنها را در کارها سهیم کنیممردم ارزش قائل ش براي

کارهـا کارمنـد اسـتخدام  که نمی توانیم براي همۀبودم متوجه شدیم سادلبک 

هم که نیروي کار استخدام می کردیم باز هم جاي خـالی بـراي هر چقدر . کنیم

                                                           
١ - Eugene Peterson 
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رفتیم کـه بـراي دیم و تصـمیم گـیبنابراین راه حلی اندیش. خدمت وجود داشت

تجهیز و آماده سازي آنها براي مـا . کنیم استفادهبرخی خدمات از افراد داوطلب 

  . کاري فشرده و تمام وقت بود

ت این بـود کـه مـا بایـد تمـام واقعی. نبوداي گویی این کار ما کار عاقالنه 

این کـار بـه خـوبی پـیش  و مان را صرف آماده سازي داوطلبان می کردیمانرژی

می گفتند که براي تجهیز داوطلبان وقـت  اعتراض می کردند وکارمندان . نرفت

. داوطلبان اصول را رعایت نمی کردند و آموزش آنها بسیار زمان بـر بـود. ندارند

نامیدیم به خود یادآوري می کـردیم  "بیاییدنزد عیسی "ه اي که آن را در جلس

بلکـه آنهـا خـود  ،نداردما به جماعت ت تعارضی با خدمداوطلبان خدمت به که 

  . استمردم مختص خدمت ما تنها . خدمت ما هستند

اولویـت اهـداف آمـوختم  ارنریـک ومالك هاي ارزشمندي که از یکی از 

  : لویت ها عبارتند ازوین اا. یک کلیساي سالم است

  ی ها دارای – 4 برنامه ها -3 مردم – 2 اهداف خداوند – 1

تاخر آنها است و براي من آشکار شـد  اهمیت این اهداف بر اساس تقدم و

برنامـه هـاي  اولویـت. در خدمت مـا تغییـر کـرده اسـت 3و  2که جاي شماره 

گرفته و تمـام تمرکـز مـا را بـه خـود  یخدمتی ما از خدمت به خود مردم پیش

  . جلب کرده است

د نـمـه هـاي مـا مـی توانما فکر می کردیم برنا. صحیح بودانگیزه هاي ما 

ها این برنامه ،اما اگر مراقب نباشیم. در راستاي رشد و تربیت مردمابزاري باشند 

 د مردمی که این برنامه هاوتوجه ما می شود و خ تبدیل به نقطۀبرگزاري آنها و 

  . جریان این برنامه ها گم می شوند در ندبرایشان در نظر گرفته شده ا

امه ها قابـل دیگري که بر این مشکل می افزاید این است که این برن عامل

ر صـندلی بـان اسـت تعـداد افـرادي کـه . آسـسنجش و اندازه گیـري هسـتند

چیزي اسـت کـه نهایتـاً مـردم بـر همان زیرا این تعداد . اند را بشماریم	نشسته
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 ما زمانی که موضـوع خـدمت و توجـه بـه. اخواهند کرداساس آن ما را تشویق 

برخـی از . داردخود مردم در میـان اسـت بزرگـی کلیسـا و خـدمت اهمیتـی نـ

کلیساهاي بزرگ با مهربانی و به طور شخصی به مردم توجه می کننـد و حتـی 

 خاصگاهی برخی کلیساهاي کوچک نسبت به مردم توجه کمی دارند و به طور 

تفکـر  نحـوةبلکه بـه  ،کلیسا ةبه اندازنه این مسئله . ی نمی کنندگبه آنها رسید

نیـز مچنین خدمت و توجه به مردم به پست و مقام . هحاکم بر آن بستگی دارد

اصـلی شـما خـدمت در سـازمان اسـت بـاز هـم  . حتی اگر وظیفۀبستگی ندارد

  . رسیدگی کنیدرداً فَتوانید به مردم اهمیت داده و به آنها 		می

 2ریچارد باکستر به نام مسیحیشخصیت هاي بنیادگراي سخنانی یکی از 

در  امـروزهماننـد آنچـه هگـز ره اسـتشده سال پیش گفته  300ود که در حد

به طور کلی خدمت ما بایـد از ". خدمات و کلیسا می گذرد مصداق نداشته است

باید آنها بفهمند کـه هـیچ چیـزي . روي محبت و مالیمت نسبت به مردم باشد

باید به آنها . بیشتر از اینکه آنها از خدمت ما بهره ببرند ما را خوشحال نمی کند

آنچه براي آنها مثبت و مفید است براي ما نیـز مثبـت و مفیـد مـی نشان دهیم 

که هیچ چیزي بیشتر از ناراحتی آنها مـا  باید این احساس را داشته باشند. باشد

   ".ما را نمی آزاردرا دچار مشکل نمی کند و 

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

 ؟چه زمانی از خدمت خود راضی هستید .1

زمانی صحبت کنید که به خود شما وقت و توجـه خاصـی نشـان  دربارة .2

 ؟د این توجه چه تاثیري بر شما گذاشتگوییداده شده است و ب

براي باال بردن ارزش مـردم نام ببرید که می توانید را عملی  چه قدمهاي .3

 ؟مفید باشد کلیسایتانخدمت و  در

مـردم چه چیزي به شما کمک می کنـد تـا بتوانیـد توجـه خـود را بـر  .4

 ؟متمرکز کنید

                                                           
٢ - Richard Baxter 
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  ؟ داریدیا جسارت کافی آ

. بـراي آن دعـا مـی کـنمچند سال اخیـر ی است که در شجاعت موضوع

رد شـدن را دوسـت طـ. جنگیدن را دوست نـدارم. آدم ترسویی هستم شخصیتاً

 م ترسو است.این ها صفات یک آدهمۀ . را دوست ندارمبه هیچ وجه درد . ندارم

خدمتم را نگاه می کـنم یکـی از موضـوعاتی کـه باعـث  ۀوقتی سی سال گذشت

ترس من از اینکه . جسارت و شجاعت است ی شود مسئلۀشرمندگی و غم من م

از  ترس. ردم مرا دوست نداشته باشندترس از اینکه م. مردم کلیسا را ترك کنند

ه همـواره مـانعی بـر سـر راهـا ترس . کلیساانتقاد و سپر دفاعی اعضاي قدیمی 

همواره مـی دانسـتم . اندشده  ما رهبري تصمیم گیري هاي جسورانه در حیطۀ

 "رومزیاد تند نمی"الفاظی از قبیل پوشش مدیریت و رفتارم را تحت  ۀکه طریق

امـا . می پوشـاندم "حفظ کنممی خواهم اتحاد را "یا  "با مردم کنار می آیم"یا 

این تصمیم گیري ها اغلب به خاطر فقـدان شـجاعت مـن  است کهحقیقت این 

ل 
ص

ف
ت و دو

س
بی

م
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شجاعت من همیشه فداي اشتیاقم براي راضـی نگـاه داشـتن مـردم . بوده است

  . شد		می

اینکه خداوند بـه طـور  از ،زمانی که کالم خدا و تاریخ کلیسا را می خوانم

باعـث نبودنـد  است که اصوالً افـراد زیـاد شـجاعیمعمول افرادي را به کار برده 

او بـه عنـوان . . به نظر من یوشع یکـی از ایـن افـراد بـودمی شودقوت قلب من 

مردي جوان و شجاع از سوي خداوند به عنـوان وارث رهبـري موسـی برگزیـده 

 ةو آنها تنها بـا شـیوبود اسرائیل بی چون و چراي مردم  سالها موسی رهبر شد.

مـی گویـد کـه او خـدا را رودرو  کتـاب مقـدس. شنایی داشتندآ رهبري موسی

  . شناخت		می

 و با آن قدرت عظیم و کارهاي مهیـب کـه موسـی در برابـر دیـدگان همـه"

  )12:34 تثنیه( "اسرائیل به عمل آورد

از تو مـی خـواهم خـدمتی کـه ": اکنون خدا یوشع را برگزیده بود و به او گفت

چنین دعـوتی چقـدر  ".دهی و تو جاي او باشی موسی انجام داده است را ادامه

تعجبی ندارد که خداوند شـش ؟ می تواند براي فردي مانند یوشع ترسناك باشد

   "و نترس! قوي باش": بار به یوشع می گوید

جالب است که درست در زمانی که قرار بود یوشـع اسـرائیل را در جنـگ 

نگـی بـا او سـخن اسـتراتژي و تاکتیـک هـاي ج دربـارةرهبري کنـد خداونـد 

او از . شخصـیت بـا یوشـع سـخن مـی گویـدموضـوع  دربارةبلکه او . گوید	نمی

تاریخ قـوم ": موافق هستم 1اروین مک مانوسبا این سخن از . شجاعت می گوید

خدا روایت جستجوي خداوند براي یافتن مردان و زنان شجاعی نیست که قـادر 

قلبهـاي ترسـویی اسـت کـه ن یـافت بلکه تـاریخ ،باشند کارش را به پیش ببرند

   "ی شوند کار خداوند را انجام دهند.متبدل شده و حاضر م

                                                           
١ - Erwin McManus 
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صـفتی نیسـت . استشخص  ، بلکه مسئله ارادةتفکر نیست شجاعت نحوة

همیشـه . اسـت قلبـی اي بلکه ویژگـی ،به او ارث رسیده باشد که از طریق ژنها

و آرامش  تقویتشجاعت ارائه داده است باعث  دربارة 2آمبروز ردمونتعریفی که 

بلکه خصوصیتی اسـت کـه در آن  ،شجاعت فقدان ترس نیست": من شده است

   "دیگري مهم تر از ترس وجود دارد. شما چنین می پندارید که چیز

ترسهایم مورد  یاشتیاقم براي جسور بودن با وجود تمام ،سالهاي اخیر در

جــایی کــه دیگــر ماننــد کودکــان در کســب از آن. آزمــایش قــرار گرفتــه اســت

در . موفقیتهاي روحانی عجول نیستم خداوند هم پاسخ دعاهاي من را داده است

سخنانی که بر زبـان آوردنشـان . برخی از شرایط سخت صحنه را خالی نکرده ام

دشوار بوده است را گفته ام و اجازه نـداده ام حسـی کـه همیشـه مـی خـواهم 

مانی که به گذشته نگاه مـی کـنم . زارم مرا شکست دهددیگران را راضی نگاه د

در می یابم که ارتباط مستقیمی در میان رابطه ام با خداوند و شجاعتی که باید 

 شـود	مـیتر چه صمیمیتم عمیقر . هبراي او و در کار او داشته باشم وجود دارد

. شود	همانقدر شجاعت و جسارتم براي ایستادگی در شرایط خطرناك بیشتر می

هر چه بیشتر مسیح تمام زندگی ام باشد کمتر سعی خواهم کرد کـه زنـدگی را 

شروع بـه  مارتین لوتر کینگزمانی که . در نظرات دیگران نسبت به خود بجویم

ترس تمام وجودش را فرا گرفت  ،نموددریافت نامه ها و تماس هاي تهدید آمیز 

: او مـی گویـد .تجربـه نمـوداما وي شبی سرنوشت ساز را  .او را از کار انداخت و

از کـه یی صـدا .صدایی قوي شـنیدم و بودمشبی در تنهایی در حضور خداوند "

براي حقیقت بایست و خداونـد تـا ابـد در  .براي عدالت بایست: درونم می گفت

... م ترسـهایم در مقـابلم رنـگ باختنـدابه یکبـاره تمـ گویی. کنار تو خواهد بود

امـا خداونـد از درون بـه مـن آرامـش  ،ده بـودشرایط اطرافم هیچ تغییري نکـر

با کمال تعجب بـا . ما بمب گذاري شد ۀسه شب پس از آن در خان. بخشیده بود

تجربه اي کـه بـا خداونـد . آرامش سخنان فردي که این کار را کرده بود شنیدم

انسـتم خداونـد قـادر داشتم به من قوت و اعتماد تازه اي بخشیده بـود و مـی د

                                                           
٢ - Ambrose Redmoon 
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طوفانهایی کـه . را تقویت کند تا بتوانم در مقابل طوفانها بایستیمماست از درون 

   ".اغمان می آیندردر این زندگی به س

. جسـم بپوشـد زندگیتاناین واژه ها در وجودتان نفوذ کرده و در بگذارید 

بـودن در تـاك  ".تجربه ام با خداوند به من قوت و اعتماد تازه اي بخشیده بود"

 جملـۀ. گـردیمشـجاع  و بلکه تا قوي ،که ما میوه بیاوریمنه تنها باعث می شود 

خداوند قادر است از ": خود کرده است این است که مرا شیفتۀ کینگدیگري از 

آنچـه در ابتـدا  "م.یتتا بتوانیم در مقابـل طوفانهـا بایسـ دهددرون ما را تقویت 

 نهمی شود نه شرایط مختلف زندگی است و  يباعث برانگیختن شجاعت در فرد

در زنـدگی ام اصـولی را آموختـه ام کـه  بلکه ،شجاعت روحانی ریشه دواندن در

ایـن اصـول . دنـبراي کسب و حفظ شجاعت در شرایط مختلف مرا مدد مـی کن

  : عبارتند از

 در این چند سـال اخیـر بـه خـود  ؟در این شرایط کار صحیح چیست

صـحیح کـدام کار تمرین داده ام که در شرایط مختلف از خود بپرسم که 

زمانی که با شرایطی بر می خـورم کـه طبـق سیاسـت دنیـا عمـل ؟ است

را  سـؤالخود را مجبور می کنم که هر چقدر هم دشوار باشد ایـن  ،میکن

شرایط از خود بپرسم و اکثر مواقع به طور واضح مـی تـوانم حـس  در آن

وش آسـان نیسـت و به کـارگیري ایـن ر .چیزي صحیح استچه کنم که 

پـولس بـه صـراحت بیـان  کـنم.استفاده بسیاري از مواقع نتوانستم از آن 

  : کند که		می

کارهـاي  کس را به عوض بدي بدي مرسانید. پیش جمیع مردم تداركهیچ"

   )17:12 انیروم( ".نیکو بینید

. ممکن است ندانید که جاده به کنار جاده است محافظمانند نرده هاي  شجاعت

اما شجاعت الهی شـما را از افتـادن در گنـاه و مصـالحه و  ،سمتی می پیچدچه 

 دیـدگاه ارویـن مـک مـانوس. دنیوي محافظت مـی کنـدروش هاي استفاده از 

ما باید از خـود بپرسـیم آیـا مـن " :بدبینانه تري را در این مورد عنوان می کند
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کـه مـی خـواهم واقعاً می خواهم اراده خدا را در این میان تشخیص دهم یـا این

  ؟ انجام دهم یا خیر را این کار یلممابدانم آیا 

 ایـن اصـل زمـانی کـه در  .تصمیم گیري را از حل مشکل جدا کنیـد

خدمت می کردم در من شکل گرفت و تا کنون در وجودم بـاقی  سادلبک

اما گاهی آرزو می کنم اي کاش بیست سال پیش متوجه این . مانده است

در مقابـل یـک تصـمیم گیـري دشـوار قـرار  زمـانی کـه. اصل شده بودم

بعنوان افرادي که در کلیسا خدمت می کنیم ممکن اسـت بـه  ،گیرید	می

خاطر مشکالتی که در پس یک تصمیم پیش بیایند از آن تصمیم اجتناب 

بوده ام که در آن همه می دانستند انتخـاب صـحیح  یدر گروه های. کنیم

سـالها  آن تصمیم وجود داشـتاي که پس از اما مشکالت بالقوه  ،چیست

فرایند و نتایج یـک ن فردي هستم که . مآن تصمیم را تأخیر می انداخت

موانع و سـد هـایی  ،بنابراین می توانم فوراً مشکالت سنجم.می را  تصمیم

جـدا کـردن  امـا بوسـیلۀ. که در یک کار وجود خواهند داشـت را ببیـنم

مشـکالت توانـایی ام را  برتصمیم گیري از حل مشکالت اجازه نمی دهم اَ

ترین و زمانی که به. در انجام بهترین تصمیم گیري تحت الشعاع قرار دهد

می توانیم مشغول به حل مشـکالت پـس  صحیح ترین تصمیم گرفته شد

  . میاز آن شو

 از لحاظ تئوري  بعد از گذشت سالها از خدمتم دیگر .خداوند امین است

را  موضـوعاما در سـالهاي اخیـر صـحت ایـن  ،این حقیقت را می دانستم

انجام می دهم و با شـجاعت درست است را  که آنچه زمانی. تجربه نمودم

را مرتفـع سـاخته و خداوند نیز وفادارانه نیازهاي م ،روحانی عمل می کنم

اما سعی می کـنم کـه  ،نیست یاین کار آسان. بدیاحضور می  ندر کنار م

شجاعت مفهومی  عبارتیبه  .در عمق وجودم بتوانم واقعاً به او اعتماد کنم

آیا اطمینان دارم اگر آنچه صحیح است را انجام . است در ارتباط با اعتماد

این بدان معنا نیست که اگر من ؟ مرا حمایت خواهد کرددهم خداوند نیز 

جاعت زندگی کنم همـه شـرایط آنچه صحیح است را انتخاب کرده و با ش
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او بـه  .به زنـدگی یوسـف نگـاه کنیـد. پیش خواهد رفتمن بر وفق مراد 

اما اعتماد وي به خداوند  .سالها رنج کشید بودخاطر انتخاب آنچه صحیح 

پـولس در انتهـاي کتـاب اول . او را از روزهاي تاریکی و تنهایی عبـور داد

داراي همان اهمیتی است نیز ه زقرنتیان اصولی را به ما می گوید که امرو

  : که در قرن اول داشت

اول ( ".شـوید زورآور و باشـید مـردان و باشید استوار ایمان در شوید، بیدار"

  )13:16 قرنتیان

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

به نظـر شـما شـجاعت آنهـا ؟ شجاع ترین فردي که می شناسید کیست .1

 ؟استبوده  نه ايدر چه زمی چگونه و

شـجاعت مـا  ه مشارکت ما با خداوند باعث افزایشچگونه ممکن است ک .2

 ؟شود

بـیش از همـه شـما را  مارتین لوتر کینـگکدام عبارت از میان سخنان  .3

 ؟چرا؟ تحت تاثیر قرار داد

  ؟ به چه معنا است "خدمت شجاعانه"در نسل ما  .4
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روانی حفظ سالمت براي  

 همیشه
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  انجام ندادن کاريهنر 

بت اختصاص هرگز فکر نمی کردم که بخشی از این کتاب را به بررسی سَ

. گی مسیحی من هرگز به این موضوع فکر نکرده بـودماول زند هايدر سال. دهم

فکـر . آن نخوانـده بـودم دربـارةکتـابی  وباره نشـنیده این  هرگز موعظه اي در

 رعایتکردم این واژه یکی از مفاهیم عهد عتیقی است که ما دیگر مجبور به 	می

 آن طبقه از قوانینی قـرار داده بـودم کـه مـثالً ةسبت را نیز در زمر. آن نیستیم

قوم را از پوشیدن لبـاس پارچـه اي کـه از دو جـنس متفـاوت اسـت منـع خدا 

  . کرد		می

بلکه از لحاظ عملی  ،اتی برایم نا آشنا بودیاز لحاظ اله بت نه تنهامفهوم سَ

حتی یک نفر را هم نمی شناختم که . نیز کاربرد و معناي آن را درك نمی کردم

بت آن را حفظ کند و فلسفه ام از خـدمت نیـز در خـود هـیچ جـایی بـراي سـَ 

تـالش و  من خواندگی دارم و این خواندگی مسـتلزم": با خود می گفتم. نداشت

ل 
ص

ف
س

ت و 
س

بی
م

و
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باید هر لحظه و بنابراین . زها بسیار فوريانیو زندگی کوتاه است . است داکاريف

 به این نـوع طـرز تفکـرِ کامالً. براي انجام کار و خدمتی صرف کنیم را هر دقیقه

وقتـی چنـین طـرز تفکـري در . رسیده بودم "عیسی به خاطردر آمدن  ياز پا"

این طـرز . استراحت باقی نمی ماندشما ریشه می دواند دیگر جایی براي مفهوم 

اما در همین حال بسیار غیر کتاب مقدسـی ، تفکر در آمریکا بسیار متداول است

به من آموخته بودند که چطور سریع و سـریعتر پـیش زندگی ام در تمام . است

زمـانی کـه . هیچ کس به من نیاموخته بود که چگونه لحظه اي باز ایسـتم .بروم

دوچرخـه ام . ام را در کریسـمس هدیـه گـرفتم دوچرخهشش ساله بودم اولین 

بـا دسـته هـاي  ).دی که سر و صداي زیادي تولید می کننوع(بود   1وروممارك 

. امـا نیـز داشـتموتورسیکلت همچون کلت و صداي یمانند دسته هاي موتور س

کـنم.  ياین بود که من نمی دانستم چطـور بایـد دوچرخـه سـوار مشکل دیگر

پدرم مرا براي آموزش دوچرخه سـواري  ،سرد در ماه دسامبر روزبنابراین در آن 

او به آرامی در کنارم راه می رفت و به من می آموخت که چطـور . بیرون برد به

چیزي نگذشت که پدرم مـرا پشـت خانـه . باید تعادلم را حفظ کنم و پدال بزنم

تـا . بـرانمروي دوچرخه گذاشت و به من گفت که االن بایـد تنهـا دوچرخـه را 

اما مشکل آنجا بود که نمی دانسـتم  ،رسیدنم به خوبی توانستم دوچرخه را برانم

بسیار ترسیدم و فکر کردم که تنها راه ایستادنم این است که . چطور باید بایستم

عمـرم بـا متوقـف همان طور که می بینید من همۀ  .خود را به ماشینمان بکوبم

  . شدن مشکل داشتم

شـروع بـه درك اهمیـت متوقـف شـدن کـرده و سـعی در سالهاي اخیـر 

اکنـون . کـنمرام گرفتن را در وجودم نهادینه آکنم که الهیات بازایستادن و 	می

مـا در دنیـایی . دریافتـه امرا م ت وجـود ریتمـی مـنظم در زنـدگی ادیگر اهمی

وقتی که شـما دم نظم است.  نیم که در آن همه چیز داراي ریتم وزندگی می ک

قلبتـان بـر خاصـی اسـت. جام می دهید تنفس شما داراي یک ریـتم و بازدم ان

اساس ریتمی خاص می تپد و ارتعاشات مغزي شما نیـز داراي ریتمـی مـنظم و 

                                                           
١ - Vroom 
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 . کشاورزي ریتمییتمی خاص می آیند و می روندرفصلهاي سال با . خاص است

و زمانی براي داشت و زمـانی بـراي برداشـت  زمانی براي کاشتدارد که در آن 

و بـه دریـا بـاز  مـی کوبنـدامواج دریا با آهنگی مـوزون بـه سـاحل . ود داردوج

اثـر اصـول مـنظم و  درنیـز بدن سازي در ورزش  حتی عضله سازي. گردند	می

  .اص تمرین و استراحت انجام می شودریتم خ

زمانی . خلقت دارد نوعو ریتم ریشه در  ضرب آهنگ فلسفۀاصل  ،در واقع

قطعـاً  .در روز هفـتم اسـتراحت نمـود به پایان رساند که خداوند کار آفرینش را

بلکه او  ،خسته بود استراحت ننمودو  هخداوند به این خاطر که شش روز کارکرد

این روز هفتم یعنی روز . ما ارائه دهد بهخلقت استراحت نمود تا الگویی از ریتم 

آن را استراحت آنقدر براي خداونـد مهـم بـود کـه خداونـد آن را برکـت داده و 

نه شی است و  هاولین چیزي که کالم خدا مقدس اعالم کرد. مقدس اعالم نمود

  . بتساعت به نام سَ 24زمانی به مدت . بلکه یک زمان است ،نه مکانی

نـوعی خلـق بـه  هسـتیتهاي ایـن ممن و شما نیز درست مانند دیگر قس

در اً اخیـر. زنـدگی کنـیمآن و ریـتم خـاص  مـوزونی ایم که باید با آهنگ	شده

ایـن کـار . مردفوتی را فتح کـ 14000له قُ .ام کوهنوردي رکوردي را ثبت کرده

اما وقتی به قله رسیدیم زمانی را در آنجا توقف  ،بسیار دشوار و خسته کننده بود

. زیبـاي طبیعـت اطرافمـان لـذت بـردیم ةکردیم و استراحت نمودیم و از منظر

کـافی  و به اندازة است که بایستی داده اي اینقسمتی از پاداش کاري که انجام 

  . صرف تماشاي آنچه کسب کرده اي بکنیخود را وقت 

این مثالی خوب از ریتمی است که خداوند براي مـا در نظـر گرفتـه و مـا 

 واست  دگی و خدمت شامل سخت کوشی و تالشبله زن .باید آن را تجربه کنیم

نمودن ایستادن و استراحت اما باید بیاموزیم که گهگاهی . دشوار و خسته کننده

هدایاي ارزشمندي که در طول مسیر از خداوند دریافت نموده ایم  دربارةو تفکر 

 ،ندهنـد ممکن است به شما اجازه ایسـتادن خدمتتاندنیا و یا  .ی استخوب کارِ
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سـبت  دربـارةدر کتاب خود  2ین بابل .اما خداوند این اجازه را به شما می دهد

کارها  همۀنگاه داشته شود که د که سبت تنها نباید زمانی به ما یادآوري می کن

و وقتی به صدا در آمد به خداوند است  استراحتسبت زنگ  بلکه ،تمام شده اند

آماده ایـن کـار چه  ،باز ایستادن و به زمین گذاشتن ابزارم را می دهد اجازةمن 

  . چه نباشمباشم 

وقتـی کـه . بت اسـتسـَ  دربـارةشامل قـانونی ، فرمان 10یکی از فرامین 

جـدي را زنـا و طمـع و دزدي و دروغ و بـت پرسـتی  دربـارةفرمانهاي خداونـد 

زمـانی را  دت. مـبت را نیز جدي بگیـریمحفظ سَ دربارةگیریم باید قانون او 	می

درصـد از  3تنها . خدمت نمودمدر آفریقا به نام ماالوي کوچک  يکشوریک در 

پس وقتی که آفتاب غروب می کنـد  .ددسترسی دارن برقجمعیت این کشور به 

. دشـوخود رفته و دیگر روزشـان تمـام شـده محسـوب مـی  هاي مردم به خانه

 بنابراین به طور طبیعی ریتمی براي کار و استراحت براي آنها ایجـاد مـی شـود.

با ظهور و در دسترس قرار گرفتن تکنولوژي دیگر غروب خورشـید محـدودیتی 

 .کـار کنـیم را سـاعت از شـبانه روز 24تـوانیم  مـی. براي ما ایجـاد نمـی کنـد

اما اینکه ما می توانیم این کار  ،کار کنیمساعته  24توانیم هفت روز هفته را 	یم

  . ا انجام دهیمررا بکنیم لزوماً به این معنا نیست که باید این کار 

زیاد داریم باعـث و ثمر بخشی عشق ما به سرعت و وسواسی که براي کار 

. خبري از ریتم نیسـتدر آن اعتیادي در ما نسبت به کار ایجاد شود که  تاشده 

را بـه درسـتی تشـخیص داده شرایط فرهنگی مـا موجود در بیماري  3وین مولر

چـه حسـی دارد و در دنیـایی زنـدگی بـس اسـت فراموش کرده ایم که " است:

   ".است خود فریب خورده کنیم که بوسیله منابع و امکانات بی حدِ		می

ثمر بخشی عمـل بـه فرمـان سـبت را  و رج و مرج، هعتیاد من به سرعتا

می دانست که هـیچ کـاري نکـردن اینقـدر دشـوار  که. استبسیار دشوار کرده 

اصـالً . اولین باري که سعی کردم سـبت را نگـاه دارم از آن متنفـر شـدم؟ باشد

                                                           
٢ - Laynne Baab 
٣ - Wayne Muller 
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مـی خواسـتم ایمیـل  دائماً. مثل پادزهر بود. کاري لذت بخش و یا روحانی نبود

و یـا لیسـت  مـی کـردمباید روي پروژه هاي خدمتی ام کـار  .هایم را چک کنم

آنقـدر همیشـه پـر مشـغله بـودم و . کارهایی کـه بایـد انجـام دهـم را بنویسـم

مسئولیتهاي متفاوتی داشتم که کند نمودن روند زندگی مرا ناراحت مـی کـرد. 

یزیکی انجام نمـی دادم در درونـم حتی زمانی که بدنم در استراحت بود و کار ف

  . جریان داشتند یهنوز افکار و ایده هاي مختلف

 ،مرور زمان دریافتم که سبت یک قانون نیست کـه بایـد رعایـت شـود به

عـالی از سـوي اي این هدیه . بلکه عادتی است که باید در وجود ما نهادینه شود

در طـول مـدت . می دهـدجدید نیرو و احیا ، تتفکراست که اجازة خداوند به ما 

دنیا . من کنترل اوضاع را در دست دارم"نجوا می کند: این چنین سبت خداوند 

نقـدر آما  ".ساعت به روند عادي خود ادامه دهد 24وانست بدون تو هم خواهد ت

  . اجب الوجود نیستیموهم که فکر می کنیم 

ت زمانی که در سبت هستم احساس می کنم بیشتر از زمان حال خود لذ

آن  را زنـدگی کـرده و از لـذت هـاي سـادة می برم و بهتر می توانم هـر لحظـه

کل بهتر از اوقـات معمـول . در را نظاره کنم راحت تر قادرم خلقت. د شومبهرمن

براي بدست آوردن  نگاه داشتن سبت. می شنوم و احساس شادي بیشتري دارم

م و دعا می ایست که بازوقتی . الزم است هفته و انجام تغییرات ی کلی ازدورنمای

زنـدگی . را به یاد می آورمموضوعات مهم می کنم و با خداوند وقت می گذرانم 

. ل اسـترودخانه اي پـر از گِـو پر تالطم  یتم همانند زندگی در آبسدر قرن بی

دیـده گل و الي ها تـه نشـین شـود آب زالل و تنها وقتی آب بی حرکت بماند 

حفظ سبت به من کمک مـی کنـد تـا بتـوانم زنـدگی و خداونـد را  .خواهد شد

زمانی که کاري انجام نمی دهم و اصوالً در سبت بسـر مـی بـرم  تر ببینم.حواض

 سدر سبت من لـن. زم که اهمیت من در کاري که انجام می دهم نیستومی آم

 ،نیستمام  را نوشته این کتابکه  سیمسئول مالی یا لن سلن، رهبر سلن، شبان



ي روحانیایاِح    
 

135 

از نگـاه  4 اسـکازروپیت که  گوییال. بلکه در آن تنها پسر محبوب خداوند هستم

لـذت  .آرام گیریـد .باز ایسـتید. زیباستداشتن سبت به ما ارائه می دهد بسیار 

  . اندیشه کنیدو  ببرید

 وري را کنار بگذارید. ساعت سودمند بودن و بهره 24براي  :باز ایستید  

 براي برخی از ما روحانی ترین کاري کـه مـی تـوانیم انجـام  :آرام گیرید

  . رت بزنیمکه کمی چُ این استدهیم 

 دن از سبت سـخن رخوشی و لذت ب دربارة 58 در باب اشعیا :لذت ببرید

از آنچه خداوند خلـق نمـوده  در آنباید می گوید و سبت روزي است که 

  بریم. لذت ب

 روز هفتم یعنـی . اختصاص دهید زمانی را براي بودن با خدا :بیاندیشید

زمانی که می خواهید این فرمـان را شاید . سبت روز بودن با خداوند است

ت بسیاري به ذهن شما خطور کند یـا سؤاالدر زندگی خود به کار گیرید 

به دلیل موقعیتی شاید شاید فکر کنید نگاه داشتن سبت چه حسی دارد. 

دوش خـود مسئولیت هایی که بـر یا سر می برید  در آن به که هم اکنون

. بـه نظـر آیـدغیـر واقعـی و غیـر ممکـن  برایتـانانجام ایـن کـار دارید 

ایـن  در کتـاب مقـدسبه تعلیم خواهم به شما پیشنهاد کنم که ابتدا 	می

طور جدي بـا خـانواده و اعضـاي تـیم  سپس به .کنید توجهزمینه بیشتر 

حفـظ ریتمـی سـالم بـراي کـار و اسـتراحت سـخن  دربارة ی خودخدمت

زنـدگی شـما خواهـد  بر تاثیريدقیقاً نمی دانم انجام این کار چه  د.گوییب

بهتر پیروي کـنم و اما سبت به من کمک کرده تا بتوانم مسیح را  ،شتاد

  . شوم يبهتر تبدیل به انسان

  . بیاندیشید و تبادل نظرکنید

 ؟سبت داشتید دربارةدر گذشته چه دیدگاهی  .1

 ؟شما براي حفظ سبت چه خواهد بوددر زندگی بزرگترین موانع  .2

                                                           
٤ - Pete Scazzero 



ي روحانیایاِح    
 

136 

زیـرا روزي اسـت کـه بایـد از آنچـه  طعم لذت را چشیدسبت باید در " .3

در روز سبت چه کاري می توانید انجام  ".خداوند خلق نموده لذت ببریم

 ؟دهید که باعث لذت شما شده و حیاتی تازه به شما ببخشد

  ؟ با یک روز تعطیل دارد ه تفاوتیچ سبت .4
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   .دگوییبا نه گفتن آري ب

هنـر رهبـري ": نخست وزیر سابق انگلستان یک بار چنین گفـت تونی بلر

این دیدگاه نه تنهـا بـراي افـرادي  ".بلکه در نه گفتن است ،در بله گفتن نیست

افـرادي کـه بلکه  ،ملتها و کلیساها را رهبري می کنند ،که سازمانهاصادق است 

 .باید این گونه عمل کننـدرهبري کنند نیز و ود را مدیریت می خواهند نفس خ

بـه خصـوص  ،از عمل به آن اسـت رسان تآر اآموختن نه گفتن زبانی بسیلیکن 

و  مالقاتهـا ،یده هاي فـراوان، ابا وجود خدمات بی شمار .خادمین مسیحیبراي 

تشخیص اینکه چه وقت باید در کلیسا ها وجود دارد که امروزه  بسیاري زهايانی

رویـم مـردم  هر جا که می ه. امروزبسیار دشوار استم و چه وقت خیر گوییبله ب

 کـه در مقابلشـان وجـود دارد غـرق شـده انـد و حتـیدر گزینه هاي بسـیاري 

از کار افتاده اند. هر روزه نه تنها شمار این گزینـه هـا به گونه اي توان گفت 	می

ل 
ص

ف
چها

ت و 
س

بی
م

ر
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بلکه سرعتی که این گزینه ها به ما ارائه می شوند نیـز  ،بیشتر و بیشتر می شود

  . می شود بیشتر

هـاي رنجعصر حاضـر مـردم بایـد به خاطر وجود گزینه هاي بی شمار در 

یک فروشگاه خوار و بار فروشی به طور  ،مثال ه عنوان. بتحمل نمایندرا بسیاري 

در کتاب خـود بـه  1بري شوارتس. نوع محصول است 30متوسط داراي بیش از 

اخیراً وقتی بـه قفسـه هـاي سـوپر مارکـت ": چنین می گوید 2تضاد انتخابنام 

نـوع بیسـکوئیت وجـود  85محلی خود نگاه می کردم دیدم که در آن بـیش از 

نـوع شـکالتی و  21. چیده شده بـودنوع شیرینی جات  285در کنار آنها . دارد

   "وجود داشتند. فیش گُلد گونه مختلف از مارك 20

بخورم احساس می کنم  کیک پنیري رستورانی یکهر گاه می خواهم در 

منوي آنها تنها کمـی کوتـاه تـر از . گزینه هاي پیش رویم بیش از اندازه هستند

گفـت کـه  اي که آنجا بودم پیشـخدمت آخرین دفعه. جنگ و صلح است کتاب

باور . نوشته نشده استوصی نیز هست که نامشان در لیست هاي مخص خوراکی

در مقابلمان وجـود دارنـد  گزینه هاي مختلفموج پرتالطمی که از ! بودنکردنی 

م در می یـابیم کـه بـه گوییما را از کار می اندازند. وقتی که به یک غذا بله می 

. هر هفته ما نیز در خدمت خود لیسـتی از ه گفته ایمدیگر نخوب  صدها گزینۀ

گزینـه هـاي . فته انجـام دهـیم را تهیـه مـی کنـیمهکارهایی که باید در طول 

 رشـد بـیش از انـدازة. مختلف خدمتی ده ها برابر چیـزي اسـت کـه قـبالً بـود

م نمـی تـوانی .کنفرانسها باعث از کار افتادن قدرت تصمیم گیري مـا مـی شـود

  . میاب کنیم که حقیقتاً کجا باید زمان خود را به چه کاري اختصاص دهانتخ

عالوه بر فشاري که از اطـراف بـه خـاطر وجـود گزینـه هـاي بسـیار وارد 

شود گـاهی نیـز از درون بـراي انجـام کارهـاي مختلـف تحـت فشـار قـرار 	می

 می گوید به همه کـسآن حس را داریم که ما از درون غالباً همگی گیریم. 	می

اي بـراي خـدمت هر که ایـده به م باید یفکر می کن. مگوییو همه چیز باید بله ب

                                                           
١ - Barry Schwarz 
٢ - The Paradox of Choice 
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افـرادي کـه از مـا  فکر مـی کنـیم بایـد بـه همـۀ .مگوییپیشنهاد می کند بله ب

بنـا بـر تجربیـات . اختصاص دهـیمی زمانحتماً خواهند به آنها وقت بدهیم 	می

که براي است اشتیاقی ه خاطر قسمتی از این حالت بعلت خود می توانم بگویم 

برخـی از  ،بـا ایـن حـالدر مـا وجـود دارد. خدمت به خداوند و کمک به مردم 

فشارهاي درونی ما برخاسته از محدودیت هاي اشـتباه درونـی و احسـاس عـدم 

د اعتـراف کـنم کـه در بسـیاري از ای. اگر بخواهیم صادق باشیم باستامنیت ما 

بلکه به خـاطر  ،ا انگیزه خدمت نبودهري گفتن به خدمت هاي گوناگون بآ مواقع

  . احساس عدم امنیتی بوده که از درون به من فشار آورده است

. مـی نـامم رنـج مـی بــرم "ظـاهري نیکـویی"مـن از مشـکلی کـه آن را 

شوم. نمی خواهم هیچ کس حس کند  اندوه کسیخواهم باعث نا امیدي و 	نمی

رضایت همـه کـاري اسـت  تالش براي جلب. که شبانشان آنها را رد کرده است

ایـن نشـانه اي از . اما من سالها براي این کـار تـالش کـرده ام ،غیر واقع گرایانه

باعـث مختـل شـدن شدن  تاییدین وابستگی به . اطلبی اعتیاد گونه است تایید

است و  يعملکرد صحیح در کلیسا می شود و مستلزم تالش شخصی بسیار زیاد

  . به هم ریخته و زندگی هاي بر هم ریخته نتیجه چیزي نمی شود جز کلیساهاي

شاید براي ما به عنوان رهبران بـد نباشـد کـه گهگـاهی در مقابـل آئینـه 

و  گاهی نـه گفـتن بـه فرصـت هـاي خـوب. بایستیم و نه گفتن را تمرین کنیم

نچه باالخره آمـوختم آ. از عقل سلیم به نظر می رسد مردم دور جايهاي به زنیا

کاري غیر روحـانی و از روي بـی تـوجهی و بـی محبتـی این است که نه گفتن 

 گفـتن هـاينه  ،نه هاي خوب مانند همۀ": همانطور که ویلیام می گوید. نیست

   ".مهمتراست به معناي بله اي  خادمینما 

اگر می خواهم سونامی فرصت ها و گزینه هاي مختلف و نیاز هـاي افـراد 

تـا زمـانی کـه بلـۀ . بگویم "بله" يبدانم به چه چیزباید  دنمرا در خود غرق نکن

. نها بودمنیازهاي فوري مردم و جلب رضایت آ اصلی را نیافته بودم همیشه اسیر

هسـتند ي بنیادي ارزشها ریشه ها. فرض کنید زندگی خود را مانند یک درخت
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تـان یآنها اعتقادات اصلی و بلـه هـاي عمیـق درون. وجود دارند زندگیتانکه در 

هستند که واقعاً دوست داریـد آنهـا را  قسمت هاییمیوه ها شاخه ها و . هستند

 سـاقۀ. دگوییاینها آري هایی هستند که با شادي می  .تجربه کنید زندگیتاندر 

ما همین ساقه حامـل . اباریکی که این دو را به هم وصل می کند گفتن نه است

کـه ت قسـمتی از درخـت اسـ تنـه. حیات از ریشه ها به سوي میـوه هـا اسـت

از همـه قسـمتهاي دیگـر درخـت  درخـتولی پوست  ،کمترین جذابیت را دارد

  . زخیم تر است

او  ،پـس از یـک روز خـدمت. به مثالی از زندگی خود عیسی توجه کنیـد

به سـوي مکـانی مـی رود کـه بتوانـد سـاعتی را در . بر می خیزد زودتر از همه

همـه بـه ": می گویند شاگردان او را یافته و به او. خلوت با پدر خود سپري کند

براي رهبرانی که عالقمند هسـتند دیگـران بـه  این جمله ".دنبال تو می گردند

. احساس اینکه همه به شما احتیـاج دارنـد خوشایند استآنها نیاز داشته باشند 

قت کنید که عیسـی بـه سـر و صـدا و اعتـراض . دم کننده باشدومی تواند مسم

بـاب اول . (به جایی دیگر برویم بیاییدگوید به شاگردان می  مردم نه می گوید و

  ).مرقس را مطالعه کنید

امـا تقریبـاً  ،اشاره نشده است موضوعاگر چه در این متن به وضوح به این 

واضح است که در زمان دعا بله اي مهمتر پیش روي عیسـی و شـاگردان نهـاده 

باید  کهخلوت او با خداوند آنچه عیسی باید بدان بله می گفت و آنچه . شده بود

می بعد باز هم می بینیم که عیسـی بـراي . کنموده بود مشخصنه می گفت را 

کتـاب زمانی که مردم به او می رسند . روز به خلوت می رود ۀمیاندر استراحت 

را تـرك سعی می کنند مـانع از آن شـوند کـه عیسـی آنهـا ": می گوید مقدس

او به آنها قبالً گفته بود که باید . اما جواب عیسی بار دیگر به آنها نه است ".کند

زیرا به همین منظور فرستاده  ددیگر شهرها موعظه کن درخبر خوش ملکوت را 

  ).را مطالعه کنید 4 باب لوقا( .ستشده ا
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ایـن اسـت کـه  گشـتهدشـوار  براي ما این قدرشاید دلیل اینکه نه گفتن 

لحظـه اي بـه ایـن . اصلی را در زندگی خود کشف کنـیم بلۀ موز نتوانسته ایهن

 بلـۀ": مـل و تفکـر از خـود بپرسـیدخوب است که در زمان تأ. فکر کنیدمطلب 

مـن عمـل  همانند فیلتري در زنـدگیباالتر در زندگی من چیست که می تواند 

هـا راه کسـب تن. این بله را یاداشت کرده و به اطرافیـان اعالمـش کنیـد "؟کند

. باشـید پـاي بنـدشجاعت براي نه گفتن این است که به حفظ ارزشـهاي خـود 

ران گـهرگـز بـا نظـرات متفـاوت و متغیـر دی ومحکم ایستاده و تصمیم بگیرید 

  . نگذاریدارزشهایتان را زیر پا 

و بعد تصـمیم بگیریـد اگر صبر کنید تا چنین لحظه اي برایتان پیش آید 

در واقـع  "بلۀ باالتر"ا مشخص نمودن . بمشکل خواهید شددچار مطمئن باشید 

تمام گزینه ها و مانی که . زدگوییباز پیش مشخص می کنید که به چیزهایی نه 

فرصت هاي پیش روي خود را می سنجید به آنچـه در عمـق وجودتـان هسـت 

ی یپیشـنهادها 3وريیـویلیام . توجه کنید و مراقب احساسات درونی خود باشید

  :این رابطه براي ما داردجدي در 

اجات اصلی شـما یبه احساسات خود مانند نشانه هایی بنگرید که به احت"

اشاره می کنند و فکر نکنید که احساساتتان همیشه دشـمن  زندگیتاندر 

احساسات شما می توانند یار و یاور شـما باشـند تـا بتوانیـد . شما هستند

امـا . د را مشـخص کنیـدآن بلـه بگوییـ می خواهید به زندگیتانآنچه در 

ایستید 	مهم است محکم می برایتانمراقب باشید زمانی که به خاطر آنچه 

این کار را به گونه اي انجام دهید که به روابط شما در ایـن میـان آسـیب 

امـا در . اطمینان حاصل کنید که به درستی نه را انتخاب کرده ایـد. نرسد

   "ه با دیگران رفتار کنید.نبامؤد محترمانه و ،عین حال

درخواست کرد  5دلینُسوچاك از  4چیپ اینگرامبه یاد می آورم زمانی که 

انانـه مهرب ،او زیبـاتریناز ": چیپ می گوید. کتابش را پشت نویسی کند که آخر

                                                           
٣ - William Ury 
٤ - Chip Ingram 
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هـر چنـد او درخواسـتم را رد کـرده  ،ترین و با محبترین نامه را دریافت کـردم

برخورد کنید زیرا آنها افرادي هستند که براي  محترمانههمیشه با دیگران  "بود.

امـا شـجاعت ایـن را . خداوند مهم بوده و شبیه و موافق خداوند خلق شـده انـد

گفـتن آري براي  فرصتید تا گویینه ب درخواست هااز داشته باشید که به برخی 

  . وجود داشته باشد درخواست هابه بهترین 

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

گفــتن پشــت ســر  "نــه"مــوختن آچــه مســیرهایی را تــا کنــون بــراي  .1

 آیا هنوز هم در گفتن نه مشکل دارید؟؟ اید	گذاشته

 ؟دشوار است برایتان "نه"در چه قسمتهایی گفتن  .2

نجام آن را متوقـف اچیزي وجود دارد که باید  زندگیتانآیا در خدمت و  .3

 ؟دگوییکرده و بدان نه ب

تصـمیم يچیست که باید تبدیل به فیلتـري بـرا زندگیتانبله باالتر در  .4

  ؟ گیري هاي شما باشد

                                                                                                                  
٥ - Chuck Swindoll 
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  گوش درونیی براي هدفون –کنید  ساکتهیاهو را 

پر و دو کودك سرکش . می رفتملوت به سان فرانسیسکو ربا هواپیما از شا

. والـدین آنهـا در مرا کالفه کرده بودنـددر ردیفی که نشسته بودم  ییسر و صدا

ي ادر حالی که من در قسمت صندلیه ،شراب می خوردند مسافرین ویژهقسمت 

غیر قابل تحمـل آنچه شرایط را حتی  هواپیما بچه داري می کردم.قیمت ارزان 

این . ار مایل گریه کردکه در صندلی جلوي ما تقریباً دو هزمی نمود کودکی بود 

براي اینکـه . مسافرت به معناي خاص کلمه برایم استرس زا و خسته کننده بود

یعنـی خـود سـفران همیشـگی  هـم نروز خود را از دست ندهم دست به دامـا

وقتی آنهـا را از جعبـه درشـان آوردم مـی توانسـتم آهنـگ . هدفون هایم شدم

و آشـوب  آشـفتگیفرار از  ةوچک مژداین ابزار ک .احساس کنمرا درونم  ههللویا

  . می دادندخبر اطرافم 

اگر می خواهم سالمت روحانی خود را حفظ کنم باید به دنبال روشـهایی 

براي حذف سر و صداي اطراف خود باشم تـا بتـوانم زمـانی را در خلـوت خـود 

. واژه خلوت در من حس آرامش و متانـت را تـداعی مـی کنـد خودِ. سپري کنم

. هستند زندگیشانه افرادي را که می شناسم مشتاق خلوت بیشتر در تقریباً هم

می بینیم که بسیاري از مالقات ها با خداوند زمـانی  کتاب مقدسر داستانهاي د

، براي مثال ابراهیم. (رخ می دهد که افراد در تنهایی و در حضور خداوند هستند

زمانیکه موسی براي مالقات با خدا به باالي کـوه  .)و پولس یعیس، داوود، موسی

درونمان می دانیم کـه بایـد وقـت . نگفت یرفت خداوند تا روز هفتم هیچ سخن

 انجام این کـار بـرایم دشـوار اسـت و اما تقریباً. بریمبزیادي را در تنهایی به سر 

 دنیاي درونیمـان چونایجاد شود  مادر  یاین حقیقت باعث شده که تضاد بزرگ

یاي درونی مـا ند واژه هاي توصیف کنندة. نیاز به ارتباط صمیمی با خداوند دارد

دنیـاي دیـدنی و  ،در مقابـل آن ش.رامآسکوت و عمق و  ،ملعبارتند از: زمان تأ
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آرامشـی  ،سـریعما قرار دارد که واژه هاي توصیف کننده آن عبارتند از: خارجی 

  . سر و صدا و خستگی مفرط گذرا و سطحی،

   آورده ام:را نوشتم این موضوع  دربارةکه دعایی در اینجا 

. رام ماندن براي من دشـوار اسـتآخداوندا اعتراف می کنم که ساکت و "

است کـه اغلـب از  اما دنیایم آنقدر پر هیاهو ،خواهم صدایت را بشنوم می

و فعالیت هاي زیاد صداي تـو را در  عجله. نجواهاي آرام تو غافل می شوم

احساس می کنم ارتباطم بـا تـو قطـع شـده . می کنند خاموش امزندگی 

 ررام ماندن در کنار تو و قـراآقدر ننمی توانم خوب بفهمم که چرا ای. است

 یک کِشِاحساس می کنم که مانند  گاهاً. دشوار است گرفتن در حضورت

ن هسـتم کـه طمـئ. مشـده اسـتپالستیکی هستم که به شدت کشـیده 

گرایـی و ثمـر من به عمـل سنجش گرایشِ هبتشخیص علت این مشکل 

قربانی این شرایط از این موضوع آگاه هستم که . بستگی دارد مبخش بودن

فقط می خواهم به تو بگویم که به تـو نیازمنـدم و مـی . نیستمو موقعیت 

ن تا بـودن به من کمک ک .خواهم این بخش در زندگی خود را تغییر دهم

   ".با تو برایم کافی باشد

به این حالـت . می کنیم پُرهمواره اطراف خود را با سر و صداي فراوان  ما

سـرعت جنـون آمیـز و با وجود فعالیت هاي بی پایان  .شده ایم معتاداز زندگی 

 واژه هـايداریم جاي تعجبی نیست کـه چـرا  تکنولوژيزندگی و اسارتی که به 

مـا هرگـز  .نوس گشـته انـدوت برایمان تبـدیل بـه مفـاهیمی نامـأسکوت و خل

هوي بیش از حـد در فعالیت و هیا داشته باشیم. "زمان تلف شده"خواهیم 	نمی

ی نزد دنـدان پزشـک وقت. یت روح و جان ما شودمومزندگی می تواند باعث مس

یکــی از جمالتـی کــه و مــی فهمیـد کـه دنــدان شـما عفونـت دارد مـی رویـد 

شـما کـه جسـم درست هماننـد  ".کمی استراحت کنید": شنوید این است	می

د نفس شما نیز براي کسب بهبودي از تجدید نیرو احتیاج به استراحت داربراي 

بـاز هـم تاکیـد  کشمکش هاي قرن بیست و یکـم احتیـاج بـه اسـتراحت دارد.
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در خلـوت  خدمت خود به کار می گیریم بودن کنم با روشی که اغلب ما در	می

  : خلوت بودنزیرا در ؟ چرا نظر می رسد. هبو تنهایی برایمان غریب 

o ر حالی که مـا بیشـتر د ،است مستلزم ماندن در تنهایی و داشتن آرامش

 ور بودن و ثمر بخشی داریم.عادت به بار

o در حالی که ما عادت به سخن گفتن داریم. ،مستلزم شنیدن است 

o در حالی که ما عادت به سر و صدا داریم. ،مستلزم سکوت است 

o  در حالی کـه مـا  ،هیچ کاري استمستلزم ماندن در آرامش بدون انجام

 داریم.پر مشغله زندگی عادت به 

o ظاهري داریم. لی که ما عادت به توبۀدر حا ،درونی است مستلزم توبۀ 

o در حالی که ما عادت داریم  ،مستلزم روبرو شدن با خود واقعی مان است

  . ري از خود ارائه دهیم که مردم از ما انتطار دارندهظا

قیقاً بر عکس ریتم زندگی و خـدمتی اسـت کـه مـا دریتم زندگی عیسی  

پس از طلوع خورشید  روزي پس از خدمت در کفرناحوم. امروزه دنبال می کنیم

د تـا آنهـا را شـفا مردم تمام بیماران و دیوزده هاي خود را نزد عیسی مـی آورنـ

شـده مقابل در خانه اي که عیسـی در آن بـود جمـع  "کل شهر"دهد. در واقع 

و خدمت در  درخواستمقدس در مورد این روز پر از  قسمت از کتاب این .بودند

صبح روز بعد وقتی هنوز هوا تاریک بـود عیسـی . زندگی عیسی سخن می گوید

بر می خیزید و خانه را ترك می کنـد. مـا از او انتظـار داشـتیم کـه وقتـی هـوا 

گـري روز پـر مشـغلۀ دی و دنـتاریک بود برخیزد و به نیازهاي مردم رسیدگی ک

هر چه نباشد او خداوند است و کارهاي بسیاري وجود دارد که باید  .داشته باشد

ما زمانی که عیسی آن روز صبح خانه را ترك می کنـد بـراي . اآنها را انجام دهد

تا در گوشه اي با پدر خـود خلـوت  بلکه می رود ،انجام خدمت دیگري نمی رود

  کند.

ایـن زمـان . ان مردم خدمت کـردمینها سه سال از زندگی خود را در او ت

تاریخ بشري و جهان را متحـول سـازد زمـان  استبراي شروع جنبشی که قرار 
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ژي او این بود کـه بنابراین ممکن است چنین فکر کنید که استرات. زیادي نیست

هـر چقـدر امکـان دارد . بـه سـختی کـار و تـالش کنـد سال رااین سه  هر روزِ

را مالقات کند و هـر چنـد بـار کـه فرصـتش فراد تعداد زیادي از امسافرت کند 

 کنـد و هـر چقـدر طراحیایجاد شود موعظه کند. نقشه اي براي کار سازمانش 

همـواره مـانی کـه اناجیـل را مـرور مـی کنـیم . زممکن است خادم تربیت کند

. وي در ابتداي خدمت خود زمـانی اوستزندگی  جزوزمانی در خلوت گذراندن 

پس از شـنیدن . و دعا و ماندن در تنهایی به بیابان می رود طوالنی را براي روزه

وقتـی . خبر فوت یحیی تعمید دهنده سـوار قـایق شـده و بـه خلـوت مـی رود

خواهد شاگردان خود را انتخاب کند براي دعا و مانـدن در حضـور پـدر بـه 	می

 یشتر اهمیت دارد فضا اسـت نـه مکـان.ر مفهوم خلوت آنچه ب. دخلوت می رود

  . ودن و ماندن، براي تأمل و دعا و تفکر و گوش سپردنبفضایی 

نفـس مـا و ظرفی کـه در آن شخصـیت ": چنین می نویسد 1توماس مور

متحیر مل در حضور خداوند و می شود ظرفی است درونی که توسط تأتراشیده 

  ".خالی شده باشداز عظمت او  گشتن

 ،فشـارهاایـن ظـرف پـر از . زندگی خود را مانند یک ظرفی فـرض کنیـد

مـی گویـد ایـن  مـورآنچـه . استپر سرعت مسئولیت ها و زندگی  ،مزاحمت ها

مل و تفکر در حضور خداوند و فرو رفتن در حیرتی عمیق بـه خـاطر أاست که ت

ا . بـاین چیزهـا خـالی مـی کنـد همۀروح و روان ما را از می تواند  مالقات با او

خـدا را  تـاهم مـی شـود رفتن در خلوت است که براي جان ما این امکـان فـرا

کاري را که اراده کرده  تامالقات نموده و براي خداوند این امکان ایجاد می شود 

نیسـت و  يزندگی شـما داراي فرصـت هـاي نامحـدود .در وجودمان انجام دهد

رفتن به خلوت است که در زندگی شما فرصت و مجـال مالقـات بـا خداونـد را 

م همیشـه یباید ساعاتی را در خلوت بگذرانآموختن اینکه چگونه  ایجاد می کند.

: دهـمدلداري می 2اسگري توم. خود را با این سخنان دشوار بوده است انبرایم

                                                           
١ - Thomas Moore 
٢ - Gary Thomas 
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تمرکـز بـا  عتاد به انجام کارهاي گونـاگونی هسـتیم وما به عنوان افرادي که م"

مشکل داریم نباید انتظار داشته باشـیم کـه بـدون کشـمکش و سـختی  نمودن

 ریز از این تنهایی ومشتاقانه براي گرامش و سکوت شویم. جان ما آبتوانیم وارد 

   ".سکوت فریاد بر خواهد آورد

این نکته هستم کـه چگونـه مـی تـوانم در سالهاي اخیر در حال آموختن 

بیشـترین تـاثیري کـه بـودن در . اختصاص دهمخلوت و تنهایی  را بهمانهایی ز

بـا  نـوون . هنـريایمنم بیان "آزادي"با واژة  مخلوت براي من داشته را می توان

خلوت مکانی است " :آزادي در خلوت را تشریح می کند بیشتري کسبفصاحت 

و ما را از وسواس هاي عملـی  در می آوردکه در آن مسیح ما را به شباهت خود 

بـه  بسـتگیدر می یابیم ارزش مـا  در تنهایی است که ما .زاد می کندآاین دنیا 

   ".نداردمفید بودن ما 

اختصـاص شخصـی زمانی که وقـت بیشـتري بـه خلـوت و دعـا و تفکـر  

کـه فریب  نو از ای می شودآشفتگی فکري و پراکندگی ذهنی ام کمتر  دهم	می

  . ممی شوزاد آبا مهم بودن است مساوي و پر مشغله بودن ثمر بخشی 

حرکـت کنـیم را ترسـیم به سـویش باید که در خلوت هدفی  131مزمور 

  : می کند

 را خویشـتن. غـرور از پـر دیـدگانم نـه و نیسـت، متکبـر مـن دل اوندا،خد"

 مـن حـدّ از فراتـر کـه امـوري بـه نـه و سـازمنمی مشغول بزرگ کارهاي به

 کــودك همچــون ام،ســاخته خــاموش و آرام را خــویش جــان بلکــه اســت؛

 کـودك همچـون انـدرونم در مـن جـان آري،. خـود مـادر نـزد خورده شیر

  )2-1:131مزمور ( ".است خورده شیر

یچ . هـدر این مزمور احساس رضایت کامل و مطلق را به تصویر می کشـد داوود

سـتید و بدون هیچ اجبار و اضطراري شما تنهـا ه .فشار دیوانه واري وجود ندارد

  . این همان معناي واقعی خلوت است. رام و قرار گرفته استروح و جانتان آ
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  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

خلـوت را مـی شـنوید چـه تصـویري در ذهنتـان نقـش  کـه واژةزمانی  .1

سپري کردن زمانی در  ا مشتاق اوقات خلوت هستید یا ایدةآی؟ بندد	می

 ؟دافعه دارد برایتانتنهایی 

شده در این بخش بـراي شـما کدام یک از تعاریف خلوت و تنهایی ذکر  .2

نـاراحتی شـما کدام یک از آنها بیش از همه باعـث ؟ چرا معنی دار بود؟

 ؟چرا؟ شد

را براي خلوتی به جایی بروید کجا را  ياگر می توانستید یک بعد از ظهر .3

 ؟انتخاب می کردید

خلوت مکانی است که در آن عیسی ما را اصالح ": می گوید هنري نوون .4

زاد آمی کند تا شبیه او شویم و ما را از وسواس هـاي عملـی ایـن دنیـا 

  ؟ بشکافید آن رامعناي . کنیداین جمله را تشریح  "کند.		می
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  من شرم رهبري

اما می دانـم وقتـی  ،نجانمگبکتاب  این را درواقعاً نمی خواستم این فصل 

د نمی توانید از سخن گفتن گوییروحانی سخن ب یسالمت دربارةخواهید 	که می

در گذشته وقتی در مورد این موضوع موعظه . مورد این موضوع اجتناب کنیددر 

اگـر . می کردم و یا در مورد آن می نوشتم احساس زجر و عدم کفایت می کردم

بخواهید خدمت و سفر روحانی مرا در یک نمودار تشـریح کنیـد قسـمت هـاي 

در  روحـانی عمـلخالی بزرگی وجود خواهند داشت که بـه دلیـل فقـدان ایـن 

  . نمودارها آشکار خواهند شد

مـن بـا دعـا کـردن در . خب اجازه بدهید مستقیماً بروم سر اصل مطلـب

مـی شـنوم و  1الاجیم کیمبـوقتی در مورد مردانی مانند . مشکل دارمزندگی ام 

                                                           
١ - Jim Cymbala 
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از  ،موضـوعاتی را مـی خـوانم 2بـروکلیندر مورد جلسات دعاي کلیسـایی او در 

. مگـردتحت تاثیر قرار می گیرم و از سوي دیگر ناامید و سر خورده مـی  یسوی

ی دانم که اغلب براي پیش بردن خدمت و موفقیت در آن تنهـا بـه نقشـه هـا م

قتی شما رهبر هسـتید و. میمی کن فکراستراتژي ها و مهارتها و روش هاي خود 

راي فعالیـت گرایش بـبیشترین و  کنیدعمل که  مایلیدهمیشه بیش از دیگران 

امـا  دسـت دهـد.شما احساس اهمیت و مفید بودن به در شما دیده می شود تا 

است که  يیزیتمتفحص و شنیدن و  ،آنچه دعا را ارزشمند می سازد صبر کردن

صـحیحی  می دانم که از لحاظ الهیاتی این احساسِ. انجام می شودحین دعا در 

بـا اینکـه زنـدگی . ن می کننـداما اغلب افراد در دعا احساس منفعل بود ،نیست

اما نسـبت بـه گذشـته بسـیار  ،دعایی من آن چیزي نیست که من مد نظر دارم

. تغییر کرده است. روزي را به می آورم که زندگی دعایی ام شروع به تغییر کـرد

که روز پنج شنبه بـود چـون پـنج شـنبه هـا آگهـی  دارمبه یاد  .پنج شنبه بود

  . می شدهاي کلیساي ما چاپ 	برنامه

کـه بارهـا و بارهـا  کتـاب مقـدسپشت میز کار نشسته بـودم و متنـی از 

شروع به . آن بخش از زندگی عیسی که وي توجهم را جلب کرد شخوانده بودم

. را تصـور کنیـدلحظـه اي صـحنه . را مـی خوانـدم پاکسازي هیکـل مـی کنـد

 .ده بودنـدشاگردان با دهانی باز و چشمانی گشاده از روي تعجب در آنجـا ایسـتا

یـا ایـن کمـی آ". ی گفتندمی توانم تصور کنم که تعداي از آنها با خود چنین م

ار شـهرت ایـن کـ ":فـتشاید یکی از آنها به دیگـري مـی گ؟ زیاده روي نیست

د دا از اینکه عیسی چنین کاري می کـرشاید یهو "عیسی را خدشه دار می کند.

  . می شدش ا مندگیباعث شرها و دیدن این صحنه  بودخجالت زده شده 

عیسی به طریقی که گـویی مالـک آن که در آن را تصور کنید اي صحنه 

شروع بـه  ،وارد هیکل می شود )واقعاً هم بوده اما آنها نمی دانستند(مکان است 

ه آنهـا مـی گویـد گیرد و ب افراد مختلف را می ۀو یق نمودهواژگون کردن میزها 

به صورت آنها نگاه می کند و به آنها  .ددر هیکل داد و ستد کنی که اجازه ندارند

                                                           
٢ - Brooklyn 
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؟ بـود کجا رفتـهما مالیمت و مهربانی عیسی . ارا ترك کنند هیکلمی گوید که 

آنچـه  از غیـرهدفی به براي او  از خانۀزیرا آنها ؟ چرا اینقدر خشمگین شده بود

  دزدان شده بود.  غارةخانۀ او تبدیل به م می کردند.برایش بنا شده بود استفاده 

 .پرهاي پرندگان در هوا پخش می شـود و سـکه هـا بـر زمـین مـی ریـزد

آنهـا را سـرزنش  یب مـی شـود و عیسـوآرامش هیکل تبدیل به هیـاهو و آشـ

اینجا بیشتر شبیه به مرکز خرید اسـت تـا هیکـل خـدا و ": کند و می گوید	می

م از فروشندگان به شدت هر کدا ".تاکید بیشتر بر خرید و فروش است تا بر دعا

کـار خـود را این گونه و  ببرندهیکل  می دانستند تا اجناس خود را بهحق خود 

آنهـا بـر . آنها خدمتی قانونی به مردم ارائه می دادنـد ،کردند. در واقع توجیه می

 فروختنـد.	مـی حیـوانمـی آمدنـد افرادي که براي گذراندن قربانی بـه هیکـل 

راي بودن در آنجا داشتند. آنهـا چنـین از خـود دفـاع صرافان نیز دلیل خود را ب

بایـد از  ینـدمالیـات بـه هیکـل مـی آزمانی که مردم براي پرداخت  :کردند	می

. پـس بـه مکـانی بـراي تبـدیل پـول کننـدهاي رایج در اورشلیم استفاده 	سکه

از مـردم  یاما آنها با گرفتن سـود اضـاف. رندبه پول رایج احتیاج دا خارجی خود

ازرگانـان و صـرافان . بکـرده بودنـد درآمدهیکل را تبدیل به مکانی براي کسب 

 هـدف. خود نداشتند دراما آنها روح هیکل را  ،قرن اول در هیکل حضور داشتند

داد و سـتد مـالی  اولویـتو  ؛دعـا تسهیل مراسمنه  ،آنها بدست آوردن سود بود

  . روحانی مسائلنه برکت و  ،بود

خریـد و که عیسی اجازه نخواهد داد هـیچ کـاالیی در هیکـل جالب است 

اري که این افراد انجام می دادند بی احترامی به مکانی بود که به . کفروش شود

بود جاي خـود را بـه مسـائل  اولویتآنچه . مردم اختصاص داشتخدا با مالقات 

 خانـۀ" :یسی آنها را مالمت کـرده و مـی گویـد. عبی ارزش و ثانویه اي داده بود

بـراي یـک دعا مانند ضربان قلب  "خدا باید به محلی براي عبادت معروف باشد.

  . خدا محور و سالم است خدمت
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تعلـیم یـا  ،موعظـه هنوز نگفت که خانۀ او باید خانۀ یدقت کنید که عیس

یا خدمت یا برنامه هاي مختلف خوانده شود. روح القدس توجه مـرا بـه  پرستش

ۀ دعـا بـراي من خان مگر نوشته نشده است که خانۀ". سخنان عیسی جلب نمود

لیست برنامه هـاي کلیسـایی کـه بـر روي میـز  "قومها خوانده خواهد شد. همۀ

چنـد فعالیـت در طـول هفتـه  تـا ببیـنمآن را مرور کردم . کارم بود را برداشتم

مـا . بـود یکالس ها و جلسات مختلف ،خدمتی برنامه هايلیست ما پر از . داریم

امـا بـه یـاد  ،بودیم و به خـود افتخـار مـی کـردیمی با خدمات گوناگون کلیسای

کردم هیچ کس به ما نخواهد گفت کـه کلیسـاي  آورم که با خود چنین فکر	می

  .ما خانه عبادت است

عدي که من تاباند. فکر بسپس روح القدس نور خود را در زندگی شخصی 

مـرد دعـا نخواهـد  یچ کـس مـرا هـم. هشد روحمبه سراغم آمد باعث آزردگی 

می دانستم که در این میان چیزي باید تغییر  .خواند. از وضعیت خود توبه کردم

خـود را  مـریضمی دانستم که چگونه باید زندگی دعـایی ضـعیف و ناقعاً . وکند

ا خواندن برخـی . بنمودمبنابراین شروع به خواندن کتابهاي مختلفی . تغییر دهم

تب معاصر براي این کار تشویق شده و تحت کُکتابهاي خوب گذشته و برخی از 

خداوند کم کم اشتیاقم را براي دعا شدیدتر نمود. وقتی بـه آن  تاثیر قرار گرفتم.

روزها نگاه می کنم می توانم به شما بگویم که اشتیاقم براي دعـا بسـیار بیشـتر 

  امثال می گوید:. شده است

 امثـال( ".ن بینـدامـا رفیـق جـاهالن زیـا ،همنشین حکیمان حکیم گـردد"

20:13(  

زمانی که این کتابهاي حکیمانه را می خواندم به طریقی من نیز با این حکیمان 

کـه مـن نیـز در راه  شدکار این  ۀو نتیجکردم با آنان مشورت می  بودم،در دعا 

کـه ر ایـن دوره دریـافتم . دگشـتمهاي دعایی حکیم تر  خود براي داشتن وقت

امـروزه در کلیسـا دعاهـایی کـه مـا  بامقدس آمده چقدر دعاهایی که در کتاب 

خـوب اسـت خودتـان شخصـاً و بـه همـراه تـیم . متفاوت استانجام می دهیم 

ــۀ  خــدمتی ــه مطالع ــانی را ب ــان زم ــولس در افسســیانت ــاي پ و  21-14:3 دع



ي روحانیایاِح    
 

154 

در حالی که خداوند قلب مرا از درون در ایـن  اختصاص دهید. 14-9:1کولسیان

انستم که باید تغییراتی نیـز در دعاهـاي خـود ایجـاد زمینه تغییر می داد می د

بنابراین . زندگی و خدمت من شود اولویتتبدیل به  یمکنم و اجازه دهم که دعا

بـر انجـام و کـرده خود  براي دعا در برنامه هاي روزانۀ ن وقتیقرار دادبه شروع 

بـه روشـی را ابـداع کـردم کـه در آن خداونـد . آنها بیش از گذشته تاکید کردم

تغییـر دهـد و بـه آنچـه خداونـد در قلـب مـن انجـام  ادعا شخصیت مر ۀوسیل

  . مدهد قوت ببخش		می

از آن پس دعا دیگر یکی . را جزو برنامه هاي اصلی کلیسایی قرار دادم دعا

هاي جلسات خادمین بود و نه صرفاً روشی براي شـروع و پایـان ایـن  اولویتاز 

مینان تشکیل دادم کـه بـه طـور جـدي تیمی متشکل از افراد مورد اط .جلسات

به طور هفتگی در زمان صرف ناهار با آنها مالقـات . براي من شفاعت می کردند

انجام مچنین شروع به . هگر وقتی را در دعا بگذرانیمیکدیم با یمی کردم تا بتوان

شهر راه رفته  ير خیابانها. دانجام می شددر حال قدم زدن نمودیم که ی یدعاها

. در دعـا مـی گذرانـدیم یبرخی شبها را با گروه هـاي کـوچک .کردیم و دعا می

براي شما چـه حسـی  زندگیتاندر  یدانم قرار دادن دعا بعنوان بخش مهم	مین

اما می دانم که قرار دادن این ساعات بـراي رفـتن بـه حضـور خداونـد در  ،دارد

 ۀتـرین نتیجـهـم . مدر اشتیاقم به دعا گشتباعث ایجاد تغییر  ما برنامه هفتگی

این کار اختصاص وقتی در میان فعالیت هاي هفتگـی بـراي بـودن و مانـدن در 

  .بودحضور خداوند 

. از حالـت یعی از زنـدگی مـن شـدطب یمرور زمان دعا تبدیل به بخش به

معامله گرایانه و شریعتی وار آن کاسته شـد و بیشـتر بـه روشـی بـراي ارتبـاط 

یـک کـودك از پـدر نند تفاوتی است که هما فاوتی که ایجاد شد. تگشتتبدیل 

تـرین احساسـات درونـی خـود را بـا  زوجی که عمیقخود چیزي می خواهد و 

خود را بیشتر به پیروي از مسیح قـرار وقتی تمرکز . یکدیگر در میان می گذارند

 تبـدیل بـه ریسـمانی هـایمعا، داي خـدمتیهروشـ دادم و نه به دنبـال نمـودن

 م کـم دعـایم. کـگشـتتمام سـاعات روزم نمایـان  که تاثیر آن بر ارتباطی شد
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شد که بـیش از هـر کـس دیگـر در تبدیل به ارتباط و مشارکت دائمی با فردي 

  . شتبرایم اهمیت دا زندگی

  . ندیشید و تبادل نظر کنیدابی

او می خواهد کـه  "دعا خوانده خواهد شد. خانۀ من خانۀ" عیسی گفت: .1

خدمات شما به چه چیـزي معـروف . او چنین آوازه اي داشته باشد ۀخان

 ؟چه چیزي معروف هستید بهخود شما ؟ هستند

؟ زنـدگی دعـایی چگونـه تشـریح مـی کنیـد سفر خود را در راه ارتقاي .2

 ؟ در سه ماه گذشته چگونه تشریح می کنیدرا دعاهاي خود 

 یتـاندر زندگی شخصی شما چه چیـزي باعـث کـم شـدن سـاعات دعا .3

 ؟شود		می

ی مهـم در اولـویتچه اقداماتی می توانید انجام دهید که دعا تبـدیل بـه  .4

  ؟ شود خدمتتان
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  فروتنی و غرور

ا . بـکامپیوتر خیـره شـده ام نمایش ست که نشسته ام و بر صفحۀمدتی ا

دانم 	ی. ممن در واقع گیج شده ام. برخورد کردم 1نویسندهمانع مشکلی فراتر از 

ویژگی هاي روح و روانـی سـالم  دربارةبه صفت فروتنی امکان ندارد بدون اشاره 

اما از سویی دیگر من خود را نیز خوب می شناسم و می دانـم کـه  ،سخن گفت

 50ین صـفت بـه مـدت . امغرور بوده و حتی اکنون هم هستمدر زندگی چقدر 

تـاریکی  چهـرةبـا و دانـم  بـه خـوبی مـی. همیشگی من بوده است هسال همرا

  . رهبري آشنایی دارم

زمـانی . خواندممی نام فروتنی را  اب آندرو موريمدتی پیش کتاب کوچک 

ولـین . امی سازدکه به نوشته هاي او می اندیشم دو حقیقت متضاد مرا غمگین 

                                                           
١ - Writer s Block 
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گی و تعـالیم عیسـی صـفتی فروتنـی در زنـد واژةکه چقـدر  استحقیقت این 

در  )فروتنـان(مسـکینان  دربـارةسخنان اول او در موعظه سر کـوه . متداول بود

کـم و دوم اینکه امروزه چقدر  اوج تجلی فروتنی وي بود. ۀروح بود و صلیب نقط

و بکـار مـی بـریم  زندگیمانآن را در چقدر کم  .می شودفروتنی موعظه  دربارة

اینترنتی موضـوعی  یک سایتآخرین باري که در  .خودم را مالمت کردم سپس

یا آخرین باري که در یک کنفرانس ؟ رد فروتنی خوانده اید کی بوده استودر م

کـی بـوده این باره شنیده اید  با این موضوع شرکت کرده اید یا موعظه اي را در

مسیح محقـق فروتنی گناهان ما بعلت  کفارةاگر ": چنین می گوید موري؟ است

بنابراین سالمتی و قوت زندگی روحـانی مـا نیـز  ،است رخود یک سِاین  شد که

دقـت  "متکـی باشـد. زنـدگیمان اولویـتبه قرار گرفتن این فیض در  کامالًباید 

. کنید که او هیچ اشاره اي به بزرگی خدمت و قدرت تاثیر گذاري شما نمی کند

 مـافروتنـی ه گوید که سالمت و قوت زندگی روحانی مـا بسـتگی بـ بلکه او می

  . دارد

بایـد درسـهاي حتمـاً زمانی که می خواهید به رهبري بالغ تبدیل شـوید 

یکی از دروسـی کـه بایـد بیاموزیـد ایـن سخت اما پرباري را پشت سر بگذارید. 

نسـبت بـه و  درونتـانبلکـه در  ،است که شادي واقعی در باال رفتن شما نیست

حاصل می شود که شما هـیچ باشـید ضایت واقعی زمانی . رتان استفسخود و نَ

مارگریـت و  جـانیـک شـب  تا عیسی بتواند همه چیز در زنـدگی شـما باشـد.

 گرد هـم آمـدهاز تمام نقاط کشور  بودند که میزبان گروهی از شبانان ول	مکس

 بـودآنچه اخیراً فکـرش را مشـغول نمـوده  دربارةکمی  جان. در آخر شب بودند

او به این نکته اشاره . فروتنی بود دربارةي قسمت اعظم سخنرانی و. سخن گفت

افرادي که داراي استعداد رهبري هستند یـک ویژگـی خـوب در ": و گفتنمود 

از دیگران می بینند. آنهـا  قبلرا  و آن این است که آنها مسائلدارند  زندگیشان

از دیگران بسنجند. آنها اغلب افرادي هستند که زودتر بهتر می توانند شرایط را 

ایـن  ز همه در می یابند که چه کاري باید انجـام شـود. نسـبت بـه دیگـران درا

پس از آن به این نکته اشاره می کند که رهبـران  جانقسمتها برتري دارند. اما 
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اسـتفاده وء اند از برتري و مزایاي خود س فروتن که از سوي خداوند خوانده شده

   "ود را بر نمی افرازند.خآنها  .نمی کنند. آنها افراد را کنترل نمی کنند

نیازمندیم که داراي همـان ویژگـی هـا باشـند کـه  یاکنون ما به قهرمانان

خطري کـه  ".زیرا که حلیم و افتاده دل می باشم": خود می گوید دربارةعیسی 

به ظرافت تحت تاثیر خود قرار مـی دهـد ایـن  یک رهبرفروتنی ما را به عنوان 

می تـوانیم پس  نموده ایمرا دریافت  فیضین که ما از سوي خداوند احال است 

فـراد بـه . اد شویمباعث بیداري هاي جدی ان را تحت تاثیر خود قرار داده ودیگر

. کارهـا ما را دنبـال مـی کننـد. آنها ایده ها و سخنان ما واکنش نشان می دهند

ي . همین خصوصیت ممکن است بـراما پیروي می کنندپیش می رود و افراد از 

ایـن  همـۀکـه د کند و چنین تفکري در ما ایجاد کن لبتان مشکل ایجادفکر و ق

  . و به خاطر ما است کارها مربوط به ما

کنـیم  آنقدر تحت تاثیر موفقیت قرار می گیریم که گـاهی فرامـوش مـی

آنچه مردم را جذب می کند لزوماً آن چیزي نیست که خدا می پسندد و برایش 

سـیله نیـز اهمیـت هـدف بـه و بـه انـدازة فراموش می کنیم که او. جذاب است

از اصول روحـانی منحـرف گشـته اما  ،چیزي بگویمم چنین دهد. نمی خواه	می

هر چـه موفقیـت و ثمـر بخشـی بیشـتري در زنـدگی خـود تجربـه کنـیم . ایم

موفقیت و تحسینی کـه در پـی  .ها نیز به همان اندازه بزرگتر می شوند	وسوسه

 سنجش فروتنی خواهـد بـود.به مثابه آزمون  نبرایتادریافت می کنید موفقیت 

وي در کتـاب  .نیز بر این حقیقت تاکیـد مـی کنـد 2جیم کالینزنتایج تحقیقات 

ظهـور ": خود اولین مرحلـه از افـول و سراشـیبی روحـانی را چنـین مـی نامـد

   "موفقیت و گستاخی.

مغـرور  محـض موفقیـتزمانی اتفاق می افتـد کـه افـراد بـه  اولمرحله "

و آن موفقیت را عنوانی براي خود می دانند و فراموش می کنند کـه  دندگر	می

ایـن واژه هـا هـم بـراي  "در واقع چه عواملی باعث کسب این پیروزي شده اند.

                                                           
٢ - Jim Collins 
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زمانی که تکبـر خـود . استدق ارهبران روحانی و هم براي مدیران شرکت ها ص

   :خواهد داشت چند نشانه به همراهد یرا در خدمتی نمایان می ساز

  رخد تا خود عیسیچخدمت بیشتر حول محور دید و رویاي رهبر می.  

  می شود.ندعا در خدمت این افراد مشاهده حضور  

  بدست آوردن موفقیت بیشتر از ساکن شدن در مسیح براي افراد اهمیـت

  پیدا می کند.

  و گردنـدهر چه مفیدتر باشند از جایگاه مهمتري برخوردار مـی تیم افراد 

  ر گونه برخورد می شود.آنها ابزا اب

 ایسه در این خدمات مشاهده می شودهمواره روح رقابت و مق .  

عملی براي کسـب و  راهکاربه چند براي مقابله با خصوصیات باال در ادامه 

  اشاره می کنیم. خدمتمانحفظ فروتنی در 

 د. زمـانی کـه گوییاو سخن ب دربارة دهید. عیسی را در جایگاه نخست قرار

ي خود را با افراد در میان می گذارید همیشه در سخنان خـود دید و رویا

ی تعمیـد یـهمـان طـور کـه یح. او اشاره کنیددهید و به عیسی و جالل 

  ).30:3یوحنا ( "او باید ارتقا یابد و من کوچک شوم": دهنده می گوید

  به طور مرتب به خود یادآوري کنید که کلیسا متعلـق بـه شـما نیسـت و

مـا شـبانان و . ی شـما نیسـتمی دهید خدمت شخصـخدمتی که انجام 

ن ماکلیسـا و هـم خـدمات هستیم و عیسی مالک و صـاحب هـم خادمین

 است.

  سعی کنید بیشتر دیگران را تحسـین کنیـد و از خـود تعریـف و تمجیـد

. تشـویق مـی کنـد سلیمان نیز به وضوح ما را براي انجام این کـار. نکنید

 "نه زبان خـودت ،غریبه اي ؛ان خودتنه ده ،بگذار دیگري تو را بستاید"

 .)2:27 امثال(

  زمانی که روح القـدس نـور خـود را بـر غـرور و خودخـواهی درون شـما

 .اندازد به آن توجه کنید و به تفتیش درونی خود اهمیت دهید		می
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  زندگیشـانبیشتر به دیگران توجه کنیـد تـا بـه خـود. از افـراد در مـورد 

بخواهید داسـتان زنـدگی خـود را برایتـان شـرح افراد  تی بکنید. ازسؤاال

 دهند.

 ه یاد داشـته باشـید . بهمواره فیض را در زندگی خود به یاد داشته باشید

 خداوند شما را دوست دارد.که 

 فراموش کرده اید که خداوند شما را دوسـت  گوییید که نطوري رفتار نک

 .او باشیدا در خانواده الهی تدارد و شما را نجات داده و برگزیده 

 ید و اجازه دهید این حقیقت در وجودتان ریشه بدواند کهدلحظه اي برگر 

 .خداوند خالق، شما را برگزیده است

 به تعدادي از افراد کـه کمک بخواهیدبراي سنجش غرور خود  ياز افراد .

ی یتا وقتی که نشانه هـا د تا شما را کمک کنندگوییبه آنها اعتماد دارید ب

نه تنها اجازه داشته باشند که بـه شـما  ،در شما می بیننداز غرور و تکبر 

بیاینـد و خطـر را بـه شـما بلکه شما به آنها اصرار کنید تـا  ،گوشزد کنند

آشکار  زندگیتاناین افراد کمک خواهند کرد که نقاط تاریک . کنند اعالم

ی تاز ســرنگونی کشــ چــونشــده و رهبــر بهتــري بــراي خداونــد باشــید 

  . جلوگیري خواهند کرد شما گیزند در تان		یخدمت

کـاش . مـی افـتم جوزفهر وقت بحث فروتنی پیش می آید به یاد شبان 

فریقایی خدمت آدر یک کشور  یکوچک . او در کلیسايدیمی توانستید او را ببین

کلیسـا مـی نامنـد جمـع  آن راگلـی کـه  نفر در یک کلبـۀ 75ود حد .کند می

عالقه و اشتیاق شبان ژوزف به گونـه اي اسـت کـه بـه دیگـران نیـز  .شوند	می

اهمیـت مـی دهـد او کارگـاه کوچـک و بـه جماعـت خـود . ااست کردهسرایت 

به زنان روستاي خود یاد می دهـد کـه چگونـه از باغچـه  نداخته واراه  پزيآجر

جماعت کوچکی که او اداره می کند مدرسـه اي دارنـد کـه . خود مراقبت کنند

یتـیم را بـه فرزنـد  بچۀ 23تحصیل می کنند. او و همسرش شاگرد در آن  250

در  او احتمـاالً .هرگز کتابی نخواهـد نوشـت وزفجشبان  .خواندگی پذیرفته اند

کنفرانسی سخن نخواهد گفت و ممکن است چنـد مایـل بیشـتر از مکـان هیچ 
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عمیقـاٌ  اما زنـدگیش ،هرگز در این دنیا معروف نخواهد شد .زندگیش سفر نکند

  . ده و عیسی مرکز زندگیش است و همین کافی استیدر عیسی ریشه دوان

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

فروتنـی  دربـارةچرا فکر می کنیـد امـروزه مـا موعظـه و تعـالیم کمـی  .1

 ؟شنویم		می

در زنـدگی او چـه ؟ چه کسـی بـراي شـما الگـوي فروتنـی بـوده اسـت .2

 ؟می دانیدچیزهایی را دیده اید که سندي بر فروتنی او 

رهبرانی که از سوي خداوند خوانده شده اند از "می گوید: جان مکسول  .3

ایـن جملـه در  "اسـتفاده نمـی کننـد.سوء برتري و استعداد هاي خود 

 ؟خدمت شما چه معنایی دارد وزندگی 

در  کـردیمنشـانه هـاي غـرور اشـاره  بعنوانکه  نکته اي 5کدام یک از  .4

   ؟خدمت شما وجود دارند
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   .را فراموش نکنید درونتانهرگز نقاط تاریک 

 گـویی .آن اسـتفاده نمـی کنـیم فساد کلمه اي است کـه امـروزه زیـاد از

بـا . مـی شـودخـادمین زار ما آاي قدیمی با لبه هاي تیزي است که باعث 	کلمه

لبه هاي تیز مفهوم ایمان را براي خود نرم کنیم تا زمان سعی کرده ایم  گذشت

دهند تمرکز می کنیم تا اینکه  مچه کاري انجا می توانندو بیشتر بر اینکه مردم 

صـحبت  نجـاتنـدگی و تغییـرات ز دربـارةبیشـتر . آنها که هستند و که بودنـد

م. واقعاً گوییخود سخن می  فساد و تاریکی قلب دربارةیار کم ولی بس ،کنیم	می

یابی بـه سـالمت روحـانی ایـن اسـت کـه هرگـز دسـت ابزارباور دارم که یکی از 

بـین  دواره باید بتوانیـ. همدارد وجود قلبتانفراموش نکنید چه نقاط تاریکی در 

. دایجـاد کنیـ ز برکات و نقاط قوت خود تعادلنی اشتباهات و نقاط ضعف خود و

من بیش از تصورم برکت یافته هستم و اما به همان انـدازه داراي نقـاط ضـعفی 

م و بـا وجـود آنکـه نجـات یافتـه ا. از آن چشم پوشی کنمتوانم  هستم که نمی

ل 
ص

ف
ش

ت و ه
س

بی
م

ت
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اما هنوز در دنیاي سقوط کرده اي زندگی  ،انسانیت کهنه ام مصلوب گشته است

سـال اسـت از عیسـی  40.مـی جـنگم ههـر روزفریب هاي نفسـم  او بمی کنم 

امـا هنـوز از  ،بـوده اماو را در خـدمت سال  40سال از این  30 .پیروي می کنم

. اینکه چقدر قلبم می تواند تاریک باشـد شـگفت زده و خجالـت زده مـی شـوم

نادرسـتی و تکبـر  ،قضـاوت ،حـرص ،متعجبم که می توانم هنوز به سوي طمـع

یک تب کالسیکی که براي بنا نمودن سال اخیر بسیاري از کُ 5در . کشیده شوم

ی از تفـاوت هـاي یکـ. نوشته شده است را بررسی کرده امسالم زندگی روحانی 

موضـوع فسـاد  می بینمبارزي که در این کتب قدیمی و ادبیات معاصر مسیحی 

  . است

می کردند بسـیار بیشـتر از مـا بـه  رهبران مسیحی که قبل از ما زندگی 

تاریکی درونی خود پرداختـه انـد تـا مـا. ایـن قهرمانـان موضوع فساد و تفتیش 

ند کـه چقـدر مـی تواننـد منفـی باشـند و ما آگاهی داشتبیشتر از  ظاهراً ایمان

اشتباه کنند و در نتیجه هرگز به خود اعتماد نداشتند. امروزه در مـورد تفتـیش 

ا چیزي ام ،بسیار می شنویموت وجودمان براي انجام کارها کشف نقاط قو خود 

بلکـه  ،هـاي مثبـت نیسـترکه باید به یاد داشته باشیم پتانسیل ما تنها براي کا

ام را از هم بپاشـم. مـن همچنـین ایـن  من این قوت را دارم که زندگی خانواده

مـن حتـی بیانـدازم.  هقوت را دارم که کلیسا را به دو قسمت تقسیم کنم و تفرق

  این پتانسیل را دارم که نام مسیح را بی حرمت سازم.

هـا ند قـوم خـود را بـه آسدر طول تاریخ همواره نقاط تاریک و فاخداوند  

لـب بـا قـوم در کتاب تثنیه زمانی که خداوند در مورد این مط .وري می کندآیاد

 بودند وري می کند که در مصر اسیرآیاد اسرائیل سخن می گوید پنج بار به آنها

ها ناو فرمانی را به آ ،آوريدیا رباپس از هر . و خداوند آنها را نجات بخشیده است

ها به ز این فرمانها این بوده که آنآغا اما نقطۀ. آنها باید اطاعت کنند می دهد که

 رید که در مصر اسـیر بودیـد و اکنـون سـبت راوبیاد آ". د که بوده اندیاد بیاورن

پـس هـر گـاه یکـی از  ،رید زمانی که در مصر غـالم بودیـدبه یاد آو. نگاه دارید

برادران عبرانی شما به شما فروخته می شود و زمانی که مـی خواهیـد او را آزاد 
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که شما هـم در . به یاد آورید کنید تا از نزد شما برود تهیدست روانه اش مکنید

 .بگذرانیـدند ري دستان خود را براي خداوابنابراین قربانی اختی ،مصر برده بودید

غریبان و بیوه زنان بـا انصـاف  وبه یاد آورید که در مصر برده بودید و با یتیمان 

د که در مصر برده بودید پس وقتی که محصول خود را یبه یاد آور .برخورد کنید

بیـوه زنـان و یتیمـان بـاقی  و برداشت می کنید کمی از آن نیـز بـراي غریبـان

می گوید به یاد داشته باشـید و فرامـوش نکنیـد خداوند به آنها چنین . بگذارید

روزي که از سرزمین  ز. اکه چگونه خشم یهوه خدایتان را در بیابان بر انگیختید

   "مصر بیرون آمدید و تا به اینجا رسیدید پیوسته به خدا عصیان ورزیده اید.

 "یاد داشـته باشـید و فرامـوش نکنیـد. به" این عبارت مرا شوکه می کند

گـز فرامـوش هر .فراموش نکنید که مستعد انجـام چـه کارهـایی هسـتیدهرگز 

هرگز فراموش نکنیـد  .نکنید که چقدر آسان می توانید سرکشی و طغیان کنید

که همواره پتانسیلی براي انجام شرارت دارید. زمـانی کـه اشـعیا خداونـد را در 

الك شـدم واي بر من کـه هـ" :جالل خود مالقات نمود واکنش اولیه او این بود

اما خبر  "هستم.م و در میان قومی ناپاك لب ساکن که چه مرد ناپاك لبی هست

بلکه فرشته اي  ،خوش این است که خداوند او را از خود نراند و او را توبیخ نکرد

. بـه نـزد قـوم فرسـتاد، نموده مورأرا فرستاد تا او را پاك گرداند و سپس او را م

من شگفت زده نمی شود و خود را از مـن  خداوند به خاطر طبیعت سقوط کردة

دور نمی سازد و با وجود تیرگی هایی که در قلبم وجود دارد قادر اسـت از مـن 

  . استفاده کند

وقتی مـردم . در چند سال اخیر چندین بار روزه هاي بلند مدت داشته ام 

هستید کنجکاو مـی شـوند کـه چـه  یمی بینند که شما در روزه هاي بلند مدت

همیشه می خواهنـد بداننـد کـه آیـا مکاشـفه اي خـاص از . افتاده است اتفاقی

و  مـی طلبیـدمهمی هدایت مشخصی  یا براي تصمیم خداوند دریافت نموده اید

تنهـا و مهمتـرین . می شود ي آنهانا امیدباعث اغلب جوابی که به آنها می دهم 

سقوط کرده و  در ارتباط با طبیعت نتیجه اي که این روزه و دعا براي من داشته

حـت تر طول ایـن روزه هـا خداونـد مـرا . دداردفسادي بوده که در وجودم قرار 
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ر قسمتهاي سقوط کرده و شکسـتۀ او نور خود را ب است.جراحی خود قرار داده 

. ایـن کـار او اگـر چـه فشـارزا و در آنها عمـل نمـوده اسـتد من افکنده و وجو

. زمـانی کـه همـواره ه اسـتبـار آوردبه  مفیدي نیکو و ۀولی نتیجه دردناك بود

 ضعف وجود خود را به یاد می آورم به من کمک می کند تا فروتن باقی بمـانم و

   بمانم.بر خداوند متکی 

هـر چـه بیشـتر بـه خداونـد نزدیـک ": چنین می گوید 1نفرانسیس فنل 

شوید باعث می شود تا چیزهاي منفـی تـري از قلبتـان بـراي شـما آشـکار 	می

خداوند اجازه می دهد تا اعتماد بـر خـود چون منفی نیست  اي نکتهاین  "شود.

زمانی که بتوانید به فساد درونیتان بدون اضطراب و نا امیدي . را از دست بدهید

 و می توانیـد آورده ایدو بر آن واقف باشید موفقیت بسیاري را بدست  نیدنگاه ک

نین دریافتم زمانی که از مچه تکیه کنید.خداوند  تنها برگاهی از این مطلب آبا 

 تـاکمک مـی کنـد  این امر به منآگاه می گردم  درون قلبم نقاط منفی و فسادِ

رهبرانـی کـه از سـوي خداونـد  ۀهمـ. براي اعمالم باشم بدنبال پاسخی مناسب

و داراي این خواندگی هستند می دانند که نمی توانند به خـود  اند خوانده شده

اك زمانی که تاریکی هاي درون قلبم را می بینم این آگـاهی دردنـ .اعتماد کنند

  . احتیاج دارمزندگی ام و تعادل در  تفتیش به من هشدار می دهد که چقدر به

 .به افرادي احتیاج دارم که سواالت سختی از من بپرسندزندگی ام من در 

شـتی هـاي هـم ز م خوبیها و هم بدیها و. هه افرادي که مرا به خوبی بشناسندب

نترسند که مرا به سـوي  هر صورت به من محبت داشته باشند و در مرا بدانند و

از دیگران عملکرد افراد باعث می شود که استاندارهاي رهبري الهی سوق دهند. 

ر . هـحداقل براي من که این جوري بـوده. بیشتر محبت کنم وکمتر انتقاد کنم 

بیشـتر خـدا  ضی شـوم بـه فـیچه بیشتر به طبیعت سقوط کرده خود واقف مـ

را محبت کنم و تشویق می شوم تا دیگران و شگفت زده می شوم و  می برم	پی

  . و با آنها رفتار کنم ببینمآنها را به شکل متفاوتی 

                                                           
١ - Francois Fenelon 
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چطور مـی تـوانم خـود را  ،وقتی که من می دانم در درون خود که هستم

. در جایگاه قضاوت بر علیه کسی قرار دهم و از او انتقـاد کـنم و قضـاوت نمـایم

 سـخن مـی گوینـد.کارها در مورد قبول مسئولیت اد فراگهگاهی می شنوید که 

آنچه در این مفهوم مهم در وظایف است. متعهد بودن  دربارةاین مضمون بیشتر 

 اتـخود داشته باشید. اکنون زمان آن رسیده  رةدربااست صداقتی است که باید 

آگـاه به نقـاط ضـعف و قـوت خـود نسبت و  دمسئولیت کارهاي خود را بپذیری

ه طبیعـت سـقوط بـ. دو مسئولیت افکار و کارهاي خود را به عهده بگیریـ باشید

و در مورد تاریکی که هنـوز در وجـود مـا سـاکن اسـت  خود واقف باشیم کردة

  . دست خواهیم یافت يبیشترروحانی ین کار به سالمت با ا صادق باشیم.

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

عضـو آن در کلیساهایی که  چقدر؟ دواژه فساد را چگونه تعریف می کنی .1

 شده است؟در مورد فساد تعلیم داده  هستید

پس به یاد آور و فراموش نکـن کـه چگونـه خشـم ": خداوند گفته است .2

در بیابان جنـبش دادي و از روزي کـه از سـرزمین یهوه خداوند خود را 

چرا خداوند می خواسـت  "صیان ورزیدید.اوند عمصر بیرون آمدي به خد

 ؟که قوم اسرائیل همواره به یاد داشته باشند که او را خشمگین کردند

باشیم  به نظر شما آیا خوب است که ما همواره از نقاط تاریک خود واقف .3

اگر چنین است چگونه می توانیم این کار را انجـام ؟ به یاد آوریم آن راو 

 ؟دهیم

آگـاهی از فسـاد درونـیم بـه مـن کمـک ": کـه جملـهاین  فصلدر این  .4

 ؟ پیدا می کندصحت  چگونه "د تا بتوانم پاسخگوي اعمالم باشمکن		می
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  ارزشمند از الکلیان گمنامدرسی 

وقتی دکتـر از مـا  .آسانی نیستپزشکی و تحصیلی کار آزمون هاي انجام 

راحـت و  ۀکـه تجربـ ممی دانـی ز بکشیمادرمی خواهد که بر روي تخت معاینه 

. این کار الزم اسـتکه  در عین حال می دانیماما . ان نیستمدلپذیري در انتظار

بـا یـک هـدف صـورت پزشـکی هـر دو ات عاینـات آخر تـرم و هـم مامتحان هم

هـم و  است که بتوانند به حقیقتی در مورد مـا دسـت یابنـد و آن این گیرد	می

یش تشـخیص صـحیح پـ. داشته باشـندتصویري صحیح از آنچه بر ما می گذرد 

در نسـلهاي پـیش از مـا ایمانـداران . اسـتدرسـت  شرطی براي دریافت درمان

(گاهی به این عمـل  می گفتند. "تیش خودتف"عملی انجام می دادند که به آن 

این کار تفتیش عملی بود که شخص در آن بـر  ).آزمایش وجدان نیز می گفتند

روحانی قرار می گرفت و اجازه می داد روح القدس درون او را  ۀمعاین تختروي 

  .بیازمایدتفتیش و تفحص کند و شرایط روحی او را 

ل 
ص

ف
ت و ن

س
بی

م
ه
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 معایناتمانند انی خود را چیزي هران تفتیش روحایماندا اکثربه نظر من  

مـی دانـم . می دانم که بایـد بـروم. یعنی من می دانند یو یا دندانپزشک یپزشک

زد پزشـک سالمتی خود را حفظ کنم باید به طور مرتب بـه نـ مبراي اینکه بتوان

پزشک با وقت مالقات خود م به خاطر مشغله هاي زیاد اما براحتی می توان ،بروم

ضروري تري دارم که در روز مالقـات بـا آن روبـرو  یا شاید هم کار کنم ولغو را 

حقیقت این اسـت کـه نـرفتن . ترجیح می دهم مطبرفتن  به آن راو می شوم 

به تفتیش می توانیم . لغو مالقات را به نوعی توجیه کنمراحتر است و می توانم 

ود جـوهمیشه موضوعات مهمتري . نشان دهیمروحانی خود نیز واکنشی مشابه 

 واقعـیاما نسلهاي گذشـته از پیـروان  .دارند که فکر خود را با آن مشغول کنیم

  . مسیح این عمل را به طور مرتب انجام می دادند

که در کـل را نوشته  یاصول هجدهم کشیش معروف قرن 1زادواردجاناتان 

زمانی که شروع بـه نوشـتن ایـن اصـول . به آنها پایبند بوده استدوران عمرش 

. او ایـن اصـول را بـود هسـال 18و  از ایمـانش مـی گذشـتسـال  یککرد تنها 

بـه خواند که براي نظـم بخشـیدن بـه زنـدگیش بـراي رسـیدن می تصمیماتی 

او از این اصول براي تفتیش خـود اسـتفاده مـی کـرد. . دکمک می کر قدوسیت

 گونگی مدیریت زمان و ارتباط با دیگران، چپیروي از خدابه چگونگی این اصول 

این اصول کمـک مـی کـرد تـا او در  اشاره می کرد. و چگونگی مراقبت از جسم

طوري زنـدگی کنـد  :زندگی روحانی خود هدفی داشته باشد و آن هدف این بود

  . نداشته باشددر آن پشیمانی و نا امیدي وجود که 

و بخواهـد کـه قلـب و  او متعهد شـد کـه همـواره از روح القـدس بپرسـد

اتی کـه گرفتـه پایبنـد متصـمی بـها تفتیش کند و به او کمک کند تا روجودش 

و با خود عهد بست که به طور هفتگی ایـن اصـول را در زنـدگیش مـرور ا. ماندب

آنها بعنوان وسیله اي براي حفظ سالمت و بقاي روحانی خود اسـتفاده  کند و از

را بـه طـور آگاهانـه انجـام دهـد کـه در  و آنقدر می خواست تفتیش خود. اکند

براي . ی و بنیادي اتخاذ نمودستصمیمات و راه حل هاي خود روشهاي بسیار اسا

                                                           
١ - Jinathan Edwards 
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مصـمم ": برخوردش با گنـاه مـی نویسـد در مورد نحوةدر این اصول وي  ،لامث

د خـود را آشـکار شـزنـدگی ام هستم که هر گاه گناه و عملـی شـرارت بـار در 

بـه . مپیدا کن آن رااصلی  برگردم و ریشۀ ه به عقبکنم کتفتیش نموده و سعی 

آن معاینه قرار داده و به کمک روح القدس  تختعبارتی دیگر او گناه خود را بر 

بیابـد. گـاهی در پشـت  آن راگیري می کند تا زمان شروع و دلیـل شـروع پی را

 کتـابدر مورد  2الووسوناستیون . تري وجود دارد ریشه عمیقمن فساد و گناه 

زمـانی کـه ": در مورد سر سختی و مقاومت او چنین می نویسد زجاناتان ادوارد

بور جو مداند 	میدر زندگیش گناهی را کشف می کند او خود را متعهد  زادوارد

راي وي تغییـر رفتـار و . بـپیـدا کنـد شاصلی أمی سازد تا رد آن گناه را تا مبد

او باید گناه خـود را ریشـه  ،براي دست یابی به قدوسیت .اخالق تنها کافی نبود

بـود را از بـین ببـرد یابی می کرد تا بتواند سر چشمه گناهی کـه در وجـودش 

   "یعنی انگیزه هایش را.

و  "معتـادین گنـام"زپروري ماننـد بـا سـازمانهاي مختلـف عصر حاضردر 

زمـودن خـود آ سازمانهاي دیگر به قدرت و اهمیت تفتـیش وو "الکلیان گمنام"

مـا لیسـتی ": سازمان الکلیـان گمنـام چنـین اسـت قدمرمین اچه. پی برده اند

جـان دوست من  ".آنچه حقیقتاً هستیم تهیه می کنیم موشکافانه و جسورانه از

یکـی از بـر انگشت خـود را حـداقل او . است 4جشن احیاسازمان موسس  3بیکر

زمـانی کـه ". می گـذاردبوده باعث بیزاري من از تفتیش خود همواره  نکاتی که

چیزهایی را می یابید که ممکن  گیریدشما تصمیم به تمیز کردن کمد خود می 

چیزهـا را بیـرون  وقتـی ایـن .باشـند افتـادهکمدتان براي سالها  در گوشۀ است

امـا چـه  ،گیـردبد آنها تمام خانه تان را در بر کن است بوي آورید حتی مم	می

 ایـن اسـتدلیل آن  ؟ل در آن گوشه باقی بمانندچیزي باعث شده که این وسای

 برایتـانمـدتان که همیشه به آن بی توجهی کردیـد زیـرا فکـر تمیـز کـردن ک

   ".اضطرب زا بوده است

                                                           
٢ - Steven Lawson 
٣ - John Baker 
٤ - Celebrate recovery 
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چیزي که تفتـیش خـود را بـرایم سـخت نمـوده  .مشکل اصلی این است

حبت به خود باعث بزرگنمـایی فضـیلت هـاي . مدارم عالقه اي است که به خود

 محبـت ،ود و حتـی در زمـان تفتـیش خـودچک نمایی گناهانم می شمن و کو

در پرتو نور آشکار می شود. تفتیش خـود ماننـد بررسـی صـورت  خودنسبت به 

همیشـه . نیم نیستخوبی که فکر می کآن شرایط هرگز به  .حساب بانکی است

تر از پولی که در بانک دارم خرج می کـنم و همیشـه فکـر مفکر می کردم که ک

ولی  ،وجود دارددم که وضعیت مالیم بهتر از آن چیزي است که در ظاهر می کر

و حساب بانکیم به من کمک می کنـد تـا بتـوانم تصـویري  یبررسی شرایط مال

  وضعیت مالیم داشته باشم. درست و واقعی از 

در کتـاب ارمیـاي نبـی  مهم استیکی از دالیلی که تفتیش درونی بسیار 

  : نوشته شده است

 "بشناسد. آن را کیست که ؛و بسیار بیمار ،همه چیز فریبنده تر استدل از "

  )9:17 (ارمیا

فعالیـت هـاي فکـري و . ن را انجـام دهـدروح القدس باید این تفتـیش و آزمـو

. کارهـا اسـت رینِتـ سـختمـا در ارتبـاط هسـتند جـزو  هایی که با اندیشۀکار

براي همین بـراي مـا  خودشان را. زنند بجمان ما می توانند همه چیز را ببیچش

خودمـان را سـالم و بـدون  امـا ،یگـران را ببینـیمي دبیمارتا بسیار آسان است 

  بدانیم.  مشکل

خداونـد قـادر اسـت کـه درون مـا را ": چنین مـی گویـد نفنل یسفرانس

شـما بـه  "خود را از بـین ببـرد. هاي محبتمان نسبت به تفتیش نموده و ریشه

باعـث گنـاه و فسـاد  درونتـان تنهایی هرگز قادر نیستید که ریشه هایی کـه در

  : سلیمان چنین می نویسد. است را پیدا کنید

 امثـال( "است کـه اعمـاق وجـود او را مـی کـاود.روح آدمی چراغ خداوند "

27:20(  
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شما پدر و مادر باشید می دانید که بردن فرزندانتان نزد پزشک چقدر اگر 

را بـی حرکـت نگـه  که کودکتـان این استکی از کارهاي سخت . یوار استدش

نسبت به خود همین مشکل را . بتواند او را به خوبی معاینه کند پزشکدارید تا 

نمـی تـوانیم در سـت کـه ه اهمـراو هیـاهو ندگی ما آنقدر با سر و صدا . زداریم

عمیق بـه وجودمـان د کامل و حضور روح القدس بی سر و صدا بمانیم تا او بتوان

براي شروع اجازه دهید شما را تشویق . . بنابراین کار سختی استبیاندازدنگاهی 

تفیـتش درونـی خودتـان اختصـاص  را بـهکنم که در این هفته تنها نیم ساعت 

 ؛آشـکار نمایـدرا مهم است  کهاز روح القدس بخواهید تا براي شما آنچه . دهید

در  جـان وسـلیت زیـر را سـؤاال خود ببینیـد. درون آن راچیزي که باید حتماً 

  : را مطالعه کنید نها. آاز خود می پرسیدزمان تفحص و تفتیش 

  ظاهري از خود به دیگران نشان می دهـم کـه آیا من آگاهانه یا نا آگاهانه

یـا مـن بـه عبـارتی دیگـر آ؟ بسیار متفـاوت اسـتم یواقعیت وجودکه با 

 ؟ریا کاري هستم متظاهر و یشخص

 مــن در کارهــا و ســخنان خــود صــادق هســتم یــا در آنهــا مبالغــه و یــا آ

 ؟بزرگنمایی می کنم

 را بـراي دیگـران بـازگو نـد افراد بعنوان راز به من گفته اکه  یا من آنچهآ

 ؟کنم		می

 ؟نی هستممینایا من شخص مورد اطآ 

  ؟کار و عادات خود هستم ،دوستان ،من اسیر لباسآیا 

  ؟ایمانم صحبت کرده ام کی بوده استآخرین باري که با کسی در مورد 

 ؟یا در مورد پولی که خرج می کنم دعا می کنمآ 

 ؟یا به موقع به رختخواب می روم و به موقع بر می خیزمآ 

 ؟کرده اماز خداوند نا اطاعتی وجود دارد که  موضوعییا آ 

 زود رنجی و بی اعتمـادي  ،حساسیت ،انتقاد ،ناخالصی ،یا در من حسادتآ

 ؟وجود دارد
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 از او کینه  یا یا کسی هست که من از او می ترسم و به او عالقه اي ندارمآ

او بـه یـا آ؟ نسـبت بـه او انتقادهـاي شـدیدي مـی کـنمیا آ؟ به دل دارم

اگر چنـین اسـت در ؟ او رنجیده خاطر هستم یا ازآ؟ احترامی می کنم	بی

  ؟ داده ام مرفع این مشکالت چه کاري انجا راستاي

 .بـدان را هایمدغدغـه و کـن امتحـان مرا بشناس؛ را دلم و بیازما مرا خدایا"

  ".فرمـا هـدایتم جـاودانی راه بـه و هسـت، انـدوهبار راه مـن در آیا که ببین

  )24-23:139مزمور (

  .بیاندیشید و تبادل نظر کنید

؟ را نام ببریدتفتیش خود  یدبنابر آنچه در این بخش به آن اشاره شد فوا .1

 ؟دارددي یتفتیش خود چه فوا

اگر شما قرار باشد لیستی از تصمیمات و کارهایی کـه بـه طـور هفتگـی  .2

د آنها را انجام دهید تهیه کنید چـه نکـاتی در آن لیسـت وجـود یبخواه

 ،دن پولتـانوخـرج نمـ این موارد مـی تواننـد بـه نحـوة؟ خواهند داشت

 ؟تگی داشته باشدبه جسمتان بسان و مراقبت و توجه تمدیریت روابط

 ؟روح القدس در تفتیش ما بسیار مهم استچرا نقش  .3

بـه طـور معمـول انجـام  آن رااست که شما بایـد  کاريتفتیش خود یا آ .4

چگونـه بایـد خـود را فکـر مـی کنیـد ؟ یا پاسختان مثبت استآ؟ دهید

  ؟ تفتیش کنید
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  من در حضور مردم

بینـیم کـه خداونـد در کتـاب  به عهد عتیق نگاه می کنیم مـیزمانی که 

 براي او بسیار مهم .خروج تصویري واضح از قلب خود براي مردم آشکار می کند

. محبت کردن به دیگران غافل نشـوند بود که کاهنانش هرگز در خدمات خود از

ما کـه بـه عنـوان رهبـر بـه قـوم خـدا کمـک  ۀاین آیات ممکن است براي هم

  . باشد برانگیزکنیم چالش 		می

 ۀچون هارون به قدس داخل شود نامهاي پسران اسرائیل را که بر پیش سین"

 تصمیم گیري حک شده به جهت یادآوري همیشگی در پیشگاه خداونـد بـر

 اوریم و تمیم را نیز در پیش سینه تصمیم گیـري. دل خود حمل خواهد کرد

. د داخل می شود آنها بر دلش باشدقرار بده تا هر گاه هارون به پیشگاه خداون

پیشـگاه  ی اسـرائیل را درنـتصمیم گیري براي ب ن او همواره وسیلۀبدین سا

  )30-29:28 خروج( ".خداوند بر دل خود خواهد داشت

 انجـام دهـدکـاهن یـک بـه عنـوان  راف خـود هر گاه هارون می خواست وظای

سـنگ  12وش ایـن سـینه پـروي در  .پوشی بر گردن خود مـی انـداخت	سینه

سنگهاي گرانبها و جواهراتی بودنـد کـه  ،این سنگها. متفاوت قرار داده شده بود

ل 
ص

ف
م

ی ا
س
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 نصـبمعناي خاصی داشتند و تنها براي تزئین بر روي آن سینه پوش هر کدام 

ط اسـرائیل ایکـی از اسـب این سـنگها یـادآور و نماینـدة هرکدام از. نشده بودند

. در قوم اسرائیل بودنـد يهر مرد و زن و پسر و دختر ین سنگها نمایندة. ابودند

این سنگها را می دید خداونـد  هر گاه هارون آن سینه پوش را بر تن می کرد و

در تمام اسرائیل حتی یک نفر هم نبـود . از او می خواست که قوم را به یاد آورد

خواسـت که خداوند به او محبت نداشته و بی توجهی کند و او از هارون نیز می 

  . که نسبت به آنها محبت و توجه داشته باشد

 داین قسمت از متن کالم خداوند می گوید که ایـن سـنگها ابـزاري بودنـ

وقتی هارون در برابر تصـمیم گیـري هـاي  ،به عبارت دیگر. براي تصمیم گیري

خداوند می پرسید که بهترین گزینه بـراي قـوم  او باید از .قرار می گرفت یمهم

خـدا  نظـرن انی را براي بـاز ایسـتادن و پرسـیدما نیز زم آیا. ام استخداوند کد

در قلـب  اگر قومی که من آنها را هدایت می کـنم. صرف می کنیم شبراي قوم

این چیز اگر چه به تصمیم گیري من کمـک نمـی کنـد  ،من جاي داشته باشند

ایـه بـه کن رنوا ریـکبـار شـنیدم  یـک. اما آن را تحت تاثیر خود قرار می دهد

بسیاري از شبانان جمعیت زیاد را دوست دارند ولی بـه خـود ": چنین می گوید

از پـذیرش کامـل این جمله چنان صحت دارد که ما  ".جماعت عالقه اي ندارند

مـا هـاي خـدمتی  رهبري تنها تحقق رویا و انجام استرتژيهدف از . آن عاجزیم

بلکه خدمت به مردم است. اگر چه این امر بسیار واضح است امـا گـاهی  ،نیست

بـه عنـوان تحقـق ممکن است ما . دشوار می شود برایمانتوجه و تمرکز بر آنها 

اما فراموش نکنید که هـیچ  .کنیمد حتی افراد دیگر را سرکوب و له رویاهاي خو

وجـود ارون مربوط به رویا یـا خـدمت بـر روي سـینه پـوش هـجمله یا نمادي 

  . استجماعت خدا  نمادبلکه آنچه بر روي آن سینه پوش بود ، نداشت

سان ممکن اسـت خـادمینش آ فکر می کنم که خداوند می دانست چقدر

اي خـدمت هـارون هسـبنابراین این نمـاد را بـر روي لبا .مردم را فراموش کنند

. ان اسـتو تالش فـراوداشتن محبت واقعی نسبت به مردم مستلزم کار . برگزید

ــه اســت  بســیار آســان ــامپیوتر بک ــه و جلســه اي را نپشــت ک شــینید و برنام
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یه گذاري بر روي داشتن محبت واقعی نسبت به مردم و سرما. ریزي کنید	برنامه

جایگزینی بـراي توجـه شخصـی  یچاما ه. است يبر و دشوار زمان آنها واقعاً کار

  خادمین نسبت به مردم وجود ندارد. 

او نگـران ایـن . مسـخن مـی گفـت یبا یکی از شبانان کلیساي بزرگ اخیراً

نسبت به مردم از دست داده اند. را محبتشان کلیسایش مطلب بود که خادمین 

زمـان خـود را در  ینآنچه او از آن می ترسید این بود که ایـن خـادمین بیشـتر

بـا ایـن  طمئنم هارون نیـز. ممقابل کامپیوترها می گذرانند تا در مقابل اشخاص

 ،آمـد حضور خداوند مـی به مطمئنم روزهایی بوده که او. مشکل داشت موضوع

. اما قلبش با مردم نبـود ،ف خود را انجام می دادوظای ،سینه پوش را می پوشید

به صورت کلیشـه اي انجـام صرفاً بعنوان وظیفه کارها را  حتماً روزهایی بوده که

ا می خواستم در دفتر کـار خـود مخفـی . بسیاري از روزها بوده که تنهبودداده 

ري ازمانهـاي بسـی .با مردمبدون مالقات  ؛باشم شوم و با هیچ کس کاري نداشته

عصاب من آنها روي ا .را در زندگی تجربه کردم که مردم در قلبم جایی نداشتند

چـالش . وفادار آن کسی است که مردم را دوسـت دارد می دانم که شبان. بودند

ه بتوانم آنقدر از لحاظ روحانی سالم بمانم تا بتـوانم بـه افـراد بزرگ این است ک

واقعاً اشتیاق قلبـی مـن آن اسـت کـه بتـوانم همـان . محبت واقعی داشته باشم

در قلـبم مـن نیـز را داشت فیلیپی حساسی که پولس نسبت به افراد محبت و ا

   داشته باشم.

 جـاي مـن دل در کـه	چـرا ندیشم،ابی چنین شما جمیع دربارة که بجاست"

 چـه و باشـم زنجیر در چه شریکید، خدا فیض در من با همه شما زیرا دارید؛

  )7:1 فیلیپیان( ".آن حقانیت اثبات و انجیل از دفاع مشغول

دهید این کلمات در وجـود شـما نفـوذ  اجازه "جاي دارید.همیشه در دل من "

مـن  دربـارةایـن شـهادت را  منکـ یا افرادي که من به آنهـا خـدمت مـیآکند. 

خواهند داد که آنها در قلب من جاي دارند. آیا افرادي که شما بـه آنهـا خـدمت 

بسیاري از مـا فکـر ؟ دارندقلبتان  روندمی کنید خواهند گفت که جاي خاصی 

مـانی کـه زنـدگی و . زقلب یک شبان محروم هستیماز ولی  ،یک رهبر را داریم
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صدمه می بیند توجه و اهمیت یکی از چیزهایی که  سرعت می یابندخدمات ما 

 آرام آرام و نـا آگاهانـه. وجود دارنـدتیم ما  دادن شخصی به افرادي است که در

ي ما تمامی رویاهاهدف اگر چه . تفکر ما نسبت به مردم شروع به تغییر می کند

ا بـه رممکن است این کار این است که مردم را تحت تاثیر خود قرار دهیم ولی 

لحظه اي فکر کنیـد کـه . انجام دهیمبه اشخاص ن توجه صورت مصنوعی و بدو

ی در مورد مردم داشته باشیم که نهایتـا باعـث ما رویای است که خنده دارچقدر 

هبري که باعـث احتـرام و جـالل نـام مسـیح . رکم شدن ارزش آنها نزد ما شود

که تحت رهبري ما هستند. در نیست شود هرگز بهایش فدا ساختن افرادي 	می

نسبت به مردم بـاز باشـد را عنـوان قلبتان عملی براي اینکه  به چند روشِ اینجا

  . می کنیم

 .اگـر شـما بـه طـور واقعـی در  روابط خود را با مـردم حفـظ کنیـد

ی لذت بخش ی شرکت نمی کنید و با مردم روابطمقدسکتابمشارکتهاي 

 .نسبت به دیگران سخت خواهد شدقلبتان  ،ندارید و حیات بخش

 خدمت کاري طاقت فرسا  .روحانی با مسیح در ارتباط بمانیدز لحاظ ا

. زمـانی کـه شـما خـالی است و می تواند تمام نیرو و توان شما را بگیـرد

ندارید نسبت به دیگران بی صبر شـده و  بخشیدن اید و چیزي براي	هشد

مـا زمـانی کـه . امردم براي شما تبدیل به دردسر و مزاحمـت مـی شـوند

نسبت به دیگـران نرمتـر خواهـد نیز قلبتان لم است وجود و روح شما سا

  . شد

 وقتـی بـا کسـی  .تـر راه رویـدمراسعی کنیـد آ .از سرعت خود بکاهید

عجلـه  .زمـانی را نیـز بـه گـوش دادن اختصـاص دهیـد دگوییسخن می 

بـراي  موضـوعایـن  .دشمنی بزرگ براي صمیمیت و روابط عمیـق اسـت

بـه افـراد بـه صـورت  .وقتی ندارم واقعاً براي تو که مردم بدین معنا است

آخرین باري که با یکی از خـادمین خـود . شخصی و صمیمی وقت بدهید

شـاید  ؟کی بوده اسـت نشسته و از او پرسیده اید واقعاً حالت چطور است

بتوانید این افراد را بدون هیچ برنامه اي براي صرف ناهار به بیرون دعـوت 
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درست همانند هـارون کـه قـوم را بـه . او را بشناسیدبهتر کنید تا بتوانید 

کـار را انجـام  ایـنحضور خداوند می برد من نیز از شما می خـواهم کـه 

یکی از سریعترین روشهایی که باعث نرم شدن قلب شما نسبت بـه . دهید

یا می توانید براي افرادي که . آدیگران می شود دعا کردن براي آنان است

می دانم کـه ؟ به نام دعا کنید، خواندهخداوند شما را براي خدمت به آنها 

چقدر احتمـال ایـن چیـز وجـود دارد کـه دعـا بـراي دیگـران را از قلـم 

. دعا کنیدن دقیقه براي این افراد یشاید همین االن بتوانید چند .بیاندازیم

واره در قلب شما جاي داشته کنید هم اشد افرادي که آنها را رهبري میب

  باشند.

  . نظر کنیدبیاندیشید و تبادل 

مواره براي اینکه افراد تحت رهبري شما ه. را مطالعه کنید 7:1 فیلیپیان .1

 .جاي داشته باشند چه کارهایی می توانید انجام دهیدقلبتان در 

این آزمایش نشـان  آیا نتیجۀ قلب خود را اکو کنیداگر از لحاظ روحانی  .2

توضـیح ؟ یـا نرمتـرتر شده تنسبت به دیگران سخقلبتان خواهد داد که 

 دهید.

یا در خـدمت خـود کارهـایی انجـام مـی دهیـد کـه از ارزش و اعتبـار آ .3

 شخصی مردم بکاهد؟

نسبت بـه قـوم خداونـد قلبتان  شدننرم  اعثکه ب یکدامیک از روشهای .4

  ؟ رعایت کنید خدمتتانبیشتر در را باید شود 		می
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  توجه کردن

. ترین نیرو هاي جهـان هسـتی اسـت توجه کردن به دیگران یکی از قوي

ی که به کسـی توجـه نوجه کردن یکی از نشانه هاي سالمت روحانی است. زمات

و . من به تو عالقمندم. تو مهم هستی": دگوییبه او چنین می در واقع می کنید 

هماهنـگ "بـه معنـاي  1آتنی منتروانشناسان از کلمه  ".من براي تو وقت دارم

ی دهـد. که در کودکـان رخ مـ تشریح پدیده اي استفاده می کنندبراي  "کردن

نگـاه مـی کنـد چهـره اي را ي سر خود است وقتی به باال کودکی که در گهوارة

براي اولـین . کسی هست که به او توجه می کند. بیند که به او نگاه می کند	می

شخص دیگـري در ارتبـاط و همـاهنگی  بااین کودك متوجه می شود که او  بار

. مادر نیز در مقابـل او مـی خنـدد . یعنی وقتی که کودك می خندد چهرةاست

دیگـر  حـذف کنـیمزمـانی کـه مـا آن را  .توجه هدیه اي شـگفت انگیـز اسـت

  : یکی از برکات معروف عهد عتیق این است. توانیم زندگی کنیم	نمی

                                                           
١ - Attunement 
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خود را بـر تـو تابـان  خداوند روي. تو را برکت دهد و محافظت کند خداوند"

و تـو را  خداوند روي خود را بر تو بر افـرازد .فرماید سازد و تو را فیض عنایت

  )26-24:6 اعداد( ".سالمتی بخشد

به معناي توجه کامل و بدون توقـع  "ي خود را به سوي شخصی بر افراشتنرو"

لحظه اي بـه ایـن حقیقـت فکـر کنیـد. . استو مشتاقانه نسبت به یک شخص 

او شخصاً شـما را  .خداوند ازلی و ابدي و خداوند نا محدود به شما توجه می کند

 او روي پر فیض خود را به سوي شما می گرداند. .مورد توجه خود قرار می دهد

 آن راآنچه در این برکت به صورت توصیفی بیـان شـده بـود عیسـی در جسـم 

یاري از داستانهایی که در عهد جدیـد در مـورد عیسـی آمـده بس. تحقق بخشید

 دربارةبلکه این داستانها  ،است در مورد رویارویی او با جماعت هاي بزرگ نیست

مرتـا و  ،زر، مـریمایلعـا، تیمـائوسربا، زکـی. اسـت مـردمتوجه شخصی وي بـه 

و شخصـی کـه  تعداد زیادي از روحهاي شریر تسـخیر شـده بـود شخصی که با

  نامش در کالم خدا ذکر نشده است. هرگز

 او آن .لطبیعی با خداوند داشـتا ارقاتی ماومالدر یک روز بسیار عادي او  

 ۀکنیسـ یِعبادتجلسه خود را ترك نمود تا در روز نیز مانند روزهاي دیگر خانۀ 

و از آنجـا کـه داراي  کمی زودتر به آن مکان رسیده بود. محله شان شرکت کند

کنیسـه  انتهـايبود و نمی توانست از میـان جماعـت بگـذرد در جسمی ناتوانی 

بـود صـاف  نتوانسـتهسـال اخیـر  18 در آنقدر بیمار و ناتوان بود که. نشیند	می

فیزیکی هستند ترجیح می دهنـد در در این شرایط که  بسیاري از افراد. یستداب

الیت هاي و شرکت در کنیسه یکی از فعدر خانه نماند این زن ولی  ،خانه بمانند

آمـده پرسـتش خداونـد چون بـراي  ،معنا داربود عملی حضور او  بود.هفتگی او 

آن او تا آنجا که می توانسـت  مهمانی تعلیم می داد. رابیِ ،در آن روز خاص بود.

. دقیقـاً نمـی دانـیم در چـه زمـانی از تعلیم را گوش کرد و به آن رابی نگاه کرد

نچه در کالم نوشـته شـده اسـت مـی دانـیم کـه آاما بنابر ،پیغام این اتفاق افتاد

آن . او آن زن را دید. بـه او توجـه کـرد. قدرتمند کلمۀ چهار ".عیسی او را دید"

چشـمان عیسـی در چشـمان آن زن  .زن توجه عیسی را به خـود جلـب نمـود
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رت ایسـی مهـ. عنگریست و قلب عیسی نسبت بـه آن زن پـر از محبـت گشـت

افـرادي کـه دیگـران نسـبت بـه آنهـا  ؛داشـت افـرادنمودن به توجه در خاصی 

ن زن در آن روز خاص با قامتی صاف و ایستاده آنجـا را تـرك . آتوجه بودند	بی

  . کرد و این به این علت رخ داد که عیسی آن روز به آن زن توجه کرد

در انتظار اینکه شاید کسی به آنهـا . ختلفی در انتظار توجه هستندافراد م

لبخنـد  ،صاف مـی ایسـتندکه د می کنیم را با افرادي برخوهر روز م. توجه کند

. مفلوج و ناتواننـد ناولی در عمق وجودش ،دستان شما را می فشارندو می زنند 

 ،تقریباً همیشه این افراد سعی می کنند این ناتوانی روحانیشان را مخفـی کننـد

اطـراف  در حصـارهایینها . آاستظ عاطفی خمیده و ناتوان اولی درونشان از لح

هستند امید منتظر و مشتاق کسی سکوت خود ناو در تنهایی  و کشندخود می 

خداوند هستیم یکی از  عنوان افرادي که نمایندة. بکندبه آنها توجه و محبت که 

بـراي تمـام شـبانان و رهبـران . خصوصیات بارز ما باید توجه به دیگـران باشـد

توجه بـه دیگـران ماننـد ضـربان کلیسایی که می شناسم این امر صادق است و 

هـا احتیاجـات را دیـده و بـه توجـه کـردن توجـه نآ .قلب خدمتشان می باشـد

بـه دیگـران شـده سـد راه توجـه بارها  دو مانع بارها ور زندگی من . دکنند	می

   :است

شما براي اینکه به دیگران توجه کنید بایـد از سـرعت رونـد : سرعت – 1

نمـی توانیـد  عجله داریداید زمانی که  توجه کرده نونآیا تا ک بکاهید. زندگیتان

جزئیـات را از همیشـه حرکت می کنیـد سریع که  وقتی یزي توجه کنید؟به چ

اپیمـا از و شما بـا هواگر شخصی در کنار جاده اي ایستاده باشد  .قلم می اندازید

 با ماشین بـا سـرعت تر خواهد دید یا زمانی کهتآن جاده بگذرید او را راحباالي 

جـاده قـدم آن یا زمانی کـه پیـاده از کنـار  ؟کیلومتر از آن جاده می گذرید 75

کـه خداونـد را  تا افراد بسیاريزندگی ما باعث می شود باالي سرعت ؟ زنید	می

   توجه کنیم نبینیم.آنها به از ما انتظار دارد 
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نسـبت بـه قلبتـان عملی براي انجام بـه آن چـه در  ةدر اینجا به چند اید

  رد اشاره می کنم:اجود دمردم و

 کـه در  یاننـد آن کـودکهمدرسـت  .به چشمان مردم نگـاه کنیـد

گـاه بـه صـورت و . نتوجـه کنیـد اًمسـتقیمبه آنهـا گهواره قرار گرفته 

می شـود. ایـن عمـل شـما مستقیم  یچشمان افراد باعث ایجاد ارتباط

  . دبراي آنها معناي مهم بودن دار

 ت موتـور سـرعبراي کاستن  یکی از روشهایی دیگر .تی بپرسیدسؤاال

تی سـؤاالآن شما از مـردم  اتی است که دردرونی تان شرکت در مکالم

می کنید این به  سؤال زندگیشانوقتی که از افراد در مورد . می پرسید

خود را به سرعت  اینکه مکالمۀ جاي. بشما استمعناي توجه و اشتیاق 

 بپردازیـد از تـانبه کارها و لـذت هـاي دیگر به پایان برسانید تا بتوانید

خـود جـاي خـالی  روند روزمرة در. کنید سؤال زندگیشانآنها در مورد 

را بـراي کـاري برنامـه ریـزي  زندگیتانزمانی که هر لحظه از . بگذارید

کنید دیگر اجـازه نمـی دهیـد کـه خداونـد افـرادي را بـه صـورت 	می

تصادفی براي سر راهتان قرار دهد. بسیاري از مالقات هاي حیـاتبخش 

  نبود.عیسی با افراد به هیچ وجه از قبل برنامه ریزي شده 

خود فرصتی خالی بـراي  زمرةرو حتی اگر من در برنامۀ :پرتی حواس – 2

مکن است از لحاظ ذهنی آمادگی الزم بـراي توجـه توجه به دیگران قرار دهم م

توجه به دیگران نه تنها از من حضور فیزیکی می طلبد . به افراد را نداشته باشم

بلکه من باید از لحاظ عاطفی و فکري نیـز در کنـار آن شـخص حضـور داشـته 

سـان بـراي از بـین بـردن آصادقانه بگویم که من هم نمی توانم سه قـدم  باشم.

با این وجود آنچه در زنـدگی خـود . ئه دهماشما ار به زندگیتانتی در حواس پر

توجه و تمرکـز بـر زنـدگی بـا عیسـی  .مکنمی  توصیهام را به شما  کسب کرده

باعث می شود که کمتر حواسم پرت شـود و کمتـر تحـت فشـار خـدمات قـرار 

غییـر اشتن روح و روانی سالم ممکن است که نتواند شرایط اطـرافم را ت. دبگیرم
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و ایـن  شـوداما می تواند باعث آرام شدن و نرم شدن قلبم نسبت به افراد  ،دهد

  رد.شرایط بستگی به شرایط اطرافم ندا

را در توجه به دیگـران کـاهش می توانند توانایی م پرتی سرعت و حواس 

است که بـه توانـایی ی یي مثبت در این کار آموختن روشهاد. یکی از روشهانده

به یاد داشته باشید کـه هـدف و انگیـزه . کند دیگران کمک می من در توجه به

 تـام کنـی تنظـیم چنـانآن هاي روحانی خود را . باید آنتن استمقدم بر توجه 

بـه آنهـا توجـه  را ببینـیم وخداوند بتواند افرادي که می خواهد مالقـات کنـیم 

 شـما بایـد در خـدمات خـود نین بیاندیشید که در ایـن دنیـاي شـلوغ. چکنیم

 زمـانیید و شـما تنهـا نو به آنها توجه کبیابید افرادي که خداوند می خواهد را 

. ظ روحانی چشمانی بـاز داشـته باشـیدحااهید بود آنها را بیابید که از لقادر خو

  . یدسوي مردم بگشایست همانند خداوند روي خود را به ین هفته درا

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

 ؟استگذاشته تاثیر زیادي در زندگی شما توجه چه کسی به شما  .1

آن می توانید بهتر به دیگـران توجـه کنیـد  چند روش عملی که بوسیلۀ .2

 ؟نام ببرید

 ؟شود میان ریزي مانع از توجه شما به دیگچه چ .3

و به شما براي توجـه بـه  ودهکدام یک از نکات ذکر در این بخش مفید ب .4

  ؟ ستدیگران کمک کرده ا
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  ضربه گیر هایی براي روح 

کوچه ها نخواهد  نزاع نخواهد کرد و فریاد نخواهد زد و کسی صدایش را در"

سوخته را خـاموش نخواهـد  نی خرده را نخواهد شکست و فتیله نیمه. شنید

  )20-19:12 متی( ".رساند کرد تا عدالت را به پیروزي

 ،عیسـی نوشته شده اند و توصیف کنندةنبی راز آلود توسط اشعیا  این واژه هاي

مــورد کیفیــت خــدمات او ســخن  مســیحاي موعــود هســتند. ایــن واژه هــا در

 دربـارةبلکـه  نیسـت عیسـی خـدمتبـودن چـه  دربـارةین کلمات . ادگوین	می

هـاي  برخـی از شـارالتانیسـی هماننـد . عخن می گویندس چگونگی خدمت او

ر به انجام کاري کند. او نیامد کـه امذهبی نیامد تا مردم را با کنترل و با زور واد

شخصیت قدرتمند خودش رهبري کنـد.  کسی بحث کند و یا مردم را بوسیلۀ با

او هرگــز ســعی نکــرد تــا جمــاعتی را دور خــود جمــع کنــد و یــا ســازمانی را 

ته از نی براي ساختن آالت موسیقی اسـتفاده کند. در زمانهاي گذش گذاري	پایه

اما زمانی که نی نرم می شد یا ترك می خورد آن نی بی ارزش شـده و  ،می شد
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در چراغدانی فتیله تا انتها می سوخت تبدیل  . وقتیبه گوشه اي افکنده می شد

افـراد شکسـته دل و . نوري از خـود سـاطع نمـی کـرددیگر به خاکستر شده و 

نیمـه سـوخته بـه کنـاري گذاشـته  ۀند نی خـرد شـده و فتیلـضعیف اغلب مان

افـراد خدا را شکر می کنم که عیسی بر اساس مفید بودن و پتانسیل . شوند	می

 اهمیت نمی دهد. از میان تمام توضیحاتی که اشعیا براي توصیف سـبک آنهابه 

هـر چنـد  .بسیار بارز اسـتویژگی فروتنی و مهربانی  می دهد دوخدمت عیسی 

 )شخصیت نوع الف(و جاه طلبانه است رهبري ما که با اقتدار در سبک مهربانی 

  . ی نداردجای

جاي ": مشاهدات خود را چنین می نویسد 1بیل هیبلزرهبري فعال به نام 

هاي جـاده مانند ماشـینوقت خود رم از اسه چهدر یک رهبر چرا  بحث است که

به عنوان همکاري پر  وقت خودیک چهارم از در صاف کن افراد را له می کند و 

می شـود اي 	وقتی که یک رهبر وارد جلسه ".محبت در کنار آنها قرار می گیرد

اسـت ش رفت مـاموریتکه بر ذهنش نقش بسته است پیش هدفیها و اولین و تن

. نمی دانم که در سـی سـال اخیـر در حقیقت مانند همان ماشین عمل می کند

. مه ااف کن در سازمان خـود عمـل کـردچقدر مانند غلطک هاي بزرگ جاده ص

آخـرین بـاري کـه شـنیده ایـد . امچقدر کم با مردم روابطی سـالم بنـا نمـوده 

  ؟ کنفرانسی با عنوان مهربانی برگزار شده است کی بوده است

روحـی  داشـتنآخرین باري که شنیده اید یکی از همکـاران شـما بـراي 

الهام بخش بودن و ؟ ما براي تاثیر گذاري کی بوده استباشد دعا کرده مهربانتر 

و انجام می دهیم  یعبیصسبک دعاهاي  . ما دعاهایی بهدعا می کنیم خدمتمان

خـدمت و مهربـانی را بسـیار فراتـر از  نیکوییت که عهد جدید ساین در حالی ا

  . رهبري ارج می نهد

. هسـتم "مالیم و افتـاده دل"خود می گوید که  دربارةعیسی  ،براي مثال

پولس می گوید کسی که کار نظارت بر کلیسا را می خواهد بایـد مالیـم باشـد. 

                                                           
١ - Bill Hybels 
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پـولس . پولس به تیموتائوس می گوید که در زندگی خود در پی مالیمت باشـد

 ؛مکارانش می گوید که آنها با نرمی با ایمانداران رفتار کـرده انـدهخود و  دربارة

 رجمۀ صحیح کلمـۀت مانند مادري شیرده که از کودکان خود نگهداري می کند.

ایـن صـفت یکـی از صـفات  ،بر اعتقـاد مـنبنـا. اسـتفت و مهربانی أمالیمت ر

یـک رهبـر . هربـان و رئـوف اسـت، م. یک رهبـر سـالمارزشمند یک رهبر است

چیـز  پشت منبـرموخته ام که توانایی اجراي یک شخص . امهربان است روحانی

 پایینبلکه محبت و مهربانی او در  ،او به من نمی گوید روحانیت زیادي در مورد

 بـه عیسـی بگویـد. شمنبر می تواند نکات بسیاري در مـورد فروتنـی و شـباهت

 م نمونه بارزي که بـه ذهـنم مـی آیـدزمانی که به مالیمت و مهربانی می اندیش

یک بار که او را براي شـرکت  .یکی از شبانان مسن نروژي است آالو. است 2آُالو

 خـود ۀدعوت کرده بودم او را به صـرف شـام بـه خانـ سادلبکدر کنفرانسی در 

اما می دانستم که می تواند به خـوبی بـا  ،ساله بود 70اگر چه مردي . پذیرفتیم

سـالگی  20فرزندان من ارتباط ایجاد کند. فرزندانی که در آن زمان تازه پـا بـه 

تـرین  ه نظر مـن مهربـانگذاشته بودند. می خواستم آنها با یکی از افرادي که ب

 گویی	مدزمانی که براي خوشا آشنا شوند. وجود داردبر ما  فردي است که دور و

 بان عبري برکتـی را بـرلوي درب رفته بودم او دستان خود را گشود و به زبه ج

. مما اعالم نمـود. سـه سـاعت نظـاره گـر شـادي ایـن مـرد بـود خانواده و خانۀ

در مـورد  یچ چیـزي. هـدارد حضـوربـود کـه بـین مـا خـاطر این به  شاشادي

با هر یـک که وي  دارمه یاد خوب باما  ،به یاد ندارم موضوعاتی که سخن گفتیم

و یکی از افراد نادري است . ااز اعضاي خانواده ما به نرمی و مهربانی برخورد کرد

و شـما را مجبـور . اشویدکه هرگز سعی نمی کند شما را مجبور کند تا شبیه او 

  . می کند که شبیه عیسی باشید

ایـن وجود این صـفت در او آنچه دریافته ام این است یکی از دالیل اصلی 

. باشـدنسبت به دیگـران مالیـم و مهربـان  ستکه با مهارت خاصی می توان بود

یـک نـوزاد  .صـفتی اسـت هماننـد روش نگهـداري یـک نـوزاد گـوییمالیمت 

                                                           
٢ - Olav 
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بنابراین ما با دقت  .سانی ضربه بخوردآپذیر و شکننده است. می تواند به 	آسیب

در و سعی می کنـیم او را بـا ظرافـت . مان نگه می داریماو را در دست و مالیمت

بسیار مراقب هستیم زیرا نمـی خـواهیم کـه . دستانمان بگیریم درامنیت بسیار 

نه باید وسبت به دیگران نیز همین گ. نیدآهاي ما وارد بهیچ آسیبی به گنج گران

ینـد بایـد آرفتار کنیم. صرف نظر از این که آنها در ظاهر چگونـه بـه نظـر مـی 

درون شکننده و ظریف هستند و به آسانی ضربه مـی خورنـد. اگـر بدانیم که از 

تسـلط و  ،لطافت و توجه و مهربانی ویژگی هاي رفتار مالیم هستند بنابراین زور

زمانی که با زور و قدرت کاري را انجام . کنترل ویژگی هاي متضاد آن می باشند

ا بـه نفـس زمـانی کـه مـ. ممی دهیم در واقع مالیمت خود را از دسـت داده ایـ

دمت می کنیم هیچ مهربانی و مالیمتی نداریم. ما بعنـوان شـبانان و خودمان خ

را نقل قول  4رهبرانی که در کلیسا خدمت می کنیم دوست داریم که فیلیپیان 

بـراي هـیچ چیـز  ؛کنیم. در این باب پولس می گوید که در خداوند شاد باشـید

و به هـر آنچـه راسـت  ؛راز کنیددرخواست هاي خود را به خدا اب ؛نگران نباشید

  است و آنچه واال است و هر آنچه درست است بیاندیشید. 

بـه آن انـدازه آیـات دیگـر درست در وسط این متن آیه اي هست که بـه 

  توجه نمی شود. 

ــد نزدیــک اســت.. ان آشــکار باشــدگــبگذاریــد حلــم شــما بــر هم"   "خداون

  )7:4فیلیپیان (

. ستفاده می کنـدا هااز آنتوصیف مالیمت  ايرهستم که پولس بشیفته واژگانی  

بـه شـما  تـااو می توانست بگوید خداوند نزدیک اسـت  "ند نزدیک است.خداو"

رفتار با مالیمت نسبت به مردم همیشه هم آسان نیسـت و مـن . کمک می کند

شاید هـم پـولس بـا . به قوت و قدرت خداوند براي مالیمت و مهربانی نیازمندم

در نظر داشته به ما بقبوالند که خداوند نزدیک ماسـت این را گفتن این واژه ها 

چشـمان او  ازو نظاره گر اعمال ماست و رفتاري که من نسـبت بـه مـردم دارم 

خداوند تنها عالقمند بـه خـدمات مـن بـه جماعـت هـاي بـزرگ  پنهان نیست.

  شخص توجه و اهمیت می دهد.  رفتار من با هربه نحوة  او عمیقاً .نیست
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از لحـاظ  هـر وقـتکـه  دیـده ام نیـز رهبران دیگر ومن در زندگی خود 

نمی توانم با  ،دارم و از لحاظ عاطفی خالی هستمنقرار  خوبی روحانی در شرایط

ماننـد داشـتن همالیمت و مهربانی رفتار کنم. سالمت روحانی و طراوت عاطفی 

. وقتی که کمک فنرهـا خـوب استن شما جاماشینِ فنرهاي خوب براي  ککم

امـا اگـر  ،کمک می کننـدبه شما کار کنند در دست اندازها و گودالهاي زندگی 

یک چاله تکانهاي شـدیدي  زمان عبور ازکمک فنرهاي شما مستهلک باشند در 

آنچه باید به یاد . می خورید و رانندگی براي شما تبدیل به کار سختی می گردد

باعث می شـوم سـواري  بیماراستروح و جانم است زمانی که م این یداشته باش

  . گردددشوار  نشسته اندکه در ماشین من  نیزبراي افراد دیگري 

بـا مهـارت و اسـتعداد خاصـی  پشت منبـر ازافرادي را می بینم که  دائماً

امـا در  .آنها به مردم الهام می بخشند و آنها را هدایت می کننـد .عمل می کنند

و بی مالحظه هستند. سـخنانی کـه از  عجول ،عصبانی ،منبر آنها پر توقع پایین

هست بجز مالیمـت. ایـن مطلـب  جاري می شود داراي همه ویژگی ها زبانشان

باید صحت داشته باشد که هر چه ما بیشتر به عیسی خدمت می کنیم بایـد در 

  . یرش رویت در نه ،مالیمت و مهربانی رشد کنیم

آیـا  :می که هر رهبـر بایـد از خـود بپرسـد ایـن اسـتیکی از سواالت مه

در  ؟آنهایی که مرا از نزدیک می شناسند مرا بـیش از همـه احتـرام مـی کننـد

ی احترام به شما به عنوان فردي کـه داراي رویـاي بزرگـ دربارةاینجا سخن من 

را بعنـوان مـنشسـته انـد  نیا آنهایی که در ماشـین زنـدگی مـهستید نیست. آ

اشـد کـه مهربـانی شـما . بمی شناسند هستممهربان و حلیم  ،الیمرهبري که م

  براي همه آشکار باشد. 

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

کـدام ؟ چه کسی را می شناسید که داراي روحی مهربان و حلـیم اسـت .1

 ؟استش ا حاکی از مهربانی اوویژگی 
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انجام دهیـد کـه نمایـانگر افـزایش  اقدامیدر خدمت خود چه باید شما  .2

 ؟جماعت شودمهربانی و مالیمت در 

کنیـد چه زمانهایی احسـاس مـی  در شما کدامند؟مهربانی  وجود موانع .3

 ؟دو مهربانی کمتر مالیم

هـا و  در زندگی شما چگونـه تحـت تـاثیر عـدم مالیمـت صمیمیافراد  .4

   ؟مهربانی هاي شما قرار می گیرند
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  صداي برکت دهنده 

 "کلمات دنیا را می سازند.": بنا بر آنچه این ضرب المثل قدیمی می گوید

که شما به عنوان یک رهبر به کار می برید داراي قـوت هسـتند.  یواژه هایپس 

د توجه مـی کننـد. سـخنان مـا حتی نمی گویید یا گوییمردم به آنچه شما می 

. یکی از روشهاي دارد که ما رهبریشان می کنیمقوتی ماندگار در زندگی آنهایی 

دیگران بـا سـخنانمان دادن ایجاد جوي سالم در تیم خدمتیمان آموختن برکت 

ضربه می زنند این فرصت به ما  که افراد با سخنان به یکدیگر فرهنگیدر . است

 . این نه تنهـا فرصـتا بتوانیم با سخنانمان باعث برکت دیگران شویمعطا شده ت

مقدس که خداوند نسبت بـه مـا داشـته است بلکه اعتمادي  ،راي ماستب یخوب

  : است. همانطور که در امثال آمده

  )21:18 امثال( ".قوت موت و حیات در زبان است"

هاي مهربانانه و با بر زبان آوردن واژه "است: بار چنین گفته  مادر ترزا یک

سـخنانی  "تاثیر آنها بی پایـان اسـت. اما انعکاس و ،محبت می تواند آسان باشد

ل 
ص

ف
م

ی و دو
س
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سـخنان مفیـد و مضـر شـما مـی تواننـد در زنـدگی  ،که شما بر زبان می آورید

ایــن ســودي کــه از  .افـرادي کــه در اطــراف شـما هســتند طنــین انــداز شـوند

با سرمایه گذاري بسیار اندك  .گذاري حاصل می شود بسیار بزرگ است	سرمایه

شگفت انگیزي را می تـوانیم بدسـت آوریـم. برکـت دادن مـردم توسـط  نتیجۀ

امـا تـاثیر آن بسـیار عمیـق و  ،ژي و زمان بسیار کمی از ما می طلبـدران ها	واژه

 زن خمیده اي ،سخن گفتیم یزندر بخشهاي گذشته در مورد آن . گرانبها است

آن زن توجه عیسی را به خود جلب کـرد. آنچـه  .دیداو را که عیسی در کنیسه 

ایستادن بود. عیسـی او را بـه صاف م توانایی اش در به آن مبتال بود عداین زن 

دستانش را بـر روي او نهـاد و در دم او را شـفا داد. ایـن معجـزه اي  .جلو خواند

بـود و همـه در آنجـا مـی توانسـتند صـحت آن را اي شده  تاییدواقعی و  ،زنده

  تصدیق کنند. 

اما رهبران کنیسه خشمگین شده بودند زیرا عیسـی در روز سـبت آن زن 

آن کـاري کـه  یعنی ،آوردند را بر زبان می پوچنها این سخنان . آرا شفا داده بود

 تو کردي روش ها و سیاست هاي ما را زیر پا می گذارد. تـو نمـی تـوانی امـروز

لحظـاتی کـه خداونـد  تـاافراد را شفا بدهی. چنین افرادي مهارت خاصی دارند 

یسـی را بـه . عخراب کرده و مورد انتقاد قـرار دهنـدرا آن کند  عملخواهد 	می

این خاطر دوست دارم که هرگز سیاست هاي انسانی را برتر از خود انسانها قـرار 

ود از نی که او را شـفا داده بـره به زااو با اش .یسی عقب نشینی نکرد. عمی دهدن

او را بلکه  ،بار او آن زن را تنها یک زن خطاب نکرد اما این. عمل خود دفاع کرد

او اکنون آن  .نمی دید خمیدهو زن مسن  یکدختر ابراهیم خواند. او دیگر او را 

  زن را دختر پاتریاخ بزرگ یهودیان می دانست. 

. کنیـدتصـور  رکت مـی کنـدحاین زن را در حالی که به سوي خانه اش 

ال دیگر او می توانسـت صـاف بایسـتد و راسـت راه رود. ساکنون پس از بیست 

را  اهـ دیگر او می توانست به چشمان مردم نگـاه کنـد و درختـان و سـاختمان

فوت قدش بلنـدتر  10و احساس می کرد . ا. او می توانست باال ها را ببیندببیند

چیزهایی را می دید که سالها ندیده بود و در گـوش هـایش ایـن سـخنان  .شده
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 فیزیکـیین زن نه تنها از لحاظ ا دختر ابراهیم.، دختر ابراهیم :دطنین انداز بودن

روز اتفـاق افتـاد. همـان نیز در او  بلکه من فکر می کنم شفاي درون ،شفا یافت

 عنی او شـخص. یخواندهیم ابلکه دختر ابر ،مسیحاي موعود او را نه یک شخص

 کـرده امی که چندي پیش دریافت یا نامه خود بوك نوز در نوت. هی استمهم

 و. ارا نگاه داشته ام. این نامه از طرف شخصی است که هرگز او را مالقات نکردم

پاراگراف تـاثیر  4ما است. وي در که در تیم خدمتی است مادر یکی از شبانانی 

هر گاه به مشکلی بـر  .بودرش را توصیف نموده رهبري من بر زندگی خود و پس

آن ارهـا و بارهـا . بگردد آن نامه را مرور می کنمو شرایطم دشوار می  خورممی 

. در سخنان این زن کـه هرگـز او را مالقـات نکـردم نمودمو مطالعه  باز کرده را

می کند که همـدیگر  رغیبانی وجود دارد. پولس ما را توفرابخش صفات حیات 

  شویق کرده و باعث بناي یکدیگر شویم. را ت

. نمـی شـودمی شنوند باعث تشـویق آنهـا امروزه که مردم دنیا  یپیغامهای

، ، بـاهوشالغـر ،به انـدازه کـافی جـوانتو ": عبارتند ازنچه که آنها می شنوند آ

 دانالهیـ 1نرماین شرایط مرا یاد یکی از جمالت معروف ُ ".خوب نیستیو  ریعس

در ": ک روز زمانی که او به بـار مـی رود چنـین مـی گویـد. یدانداز میمعروف 

کـه سـگها بـه شرایط مانند ایـن اسـت ی که هر کس به فکر خودش است یدنیا

تا مبادا در حق مـن اجحـاف یکدیگر حمله می کنند من باید مراقب خود باشم 

 انـدکه مردم نا امید و وامانده  یدر دنیای "استفاده قرار گیریم.سوء مورد شود و 

. مهـم هسـتی تـوم کـه گـوییبـه آنهـا ب تـاما این فرصت شگفت انگیز را داریم 

ت مهم است و خداوند تو را دوست دارد. من خوشحالم که تو در زندگی ا	ندگیز

خنان شـما شـاید تنهـا واژه هـاي تشـویق کننـده اي باشـند کـه . سمن هستی

بـراي افـراد ما صـداي فـیض خدانـد . شـشنوندب زندگیشاناز مردم در  سیاريب

ن باشید باید نگاهتان اق براي دیگرگر می خواهید فردي مشو. ااطرافتان هستید

  . بیرون از خود بنگریدبه دنیاي و بر افرازید ین برداشته و بسوي آسمان مرا از ز

                                                           
١ - Norm 
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را و فرصـت تشـویق دیگـران می توانیم نیاز اگر ما به دیگران توجه کنیم 

شـما در انتظـار  ه هايو همسای کلیسایتان در ،خدمتتاندر حاضر . افراد ببینیم

کـه در  دارم 2رتـایلشما هستند. دوستی بـه نـام دهنده دریافت واژه هاي برکت 

ار او ارسال ایمیل هاي مختلف به خادمین است و پس . ککلیسا خدمت می کند

دفتـر و از آنکه کارش را تمام می کند می بینید که بر سر میز کارش نشسـته و 

تشـویق آمیـزي را چنـین نامـه و یاداشـتهاي  تایلرروز  هر .داردقلمی در دست 

اسـت  تایلرمی گوید این روش  تایلرنابه آنچه پدر . ببراي دیگران ارسال می کند

ین یکی از یاداشت هایی اسـت کـه . ابه فکر تو بودمامروز  منبراي اینکه بگوید 

ید که شبان اصلی عزیز. چه زمانی قصد دار لنس عصر بخیر": ماز او دریافت کرد

براي جشن والنتـاین هفتـه آینـده  ي دیگر مالقات کنید؟باررا  ماشهر کلیساي 

   ".تایلر .تو را دوست دارم لنسچه برنامه اي دارید؟ رفیق عزیزم 

ه هـاي ژباشـیم. وا تـایلرهمه ما می توانیم تصـمیم بگیـریم کمـی شـبیه 

مـا بایـد  ؟نظـر شـما چیسـت .دنوشبخش به آسانی از زبان او جاري می 	حیات

کمی جدي تر و خالقانه تر تصمیم بگیریم که با سـخنان خـود باعـث برکـت و 

دیگران شویم. چه می شـود در تشـویق هـاي خـود در ایـن به  بخشیدن حیات

هفته کمی زیاده روي کرده و بیش از حد همیشگی افراد را تحسـین و تشـویق 

شوید. خود شما قادریـد  شخصیناي باعث ب تاخود شما به تنهایی قادرید  کنیم.

باري که یکـی از افـراد گـروه سنگینی یا از  که جو دفتر کارتان را عوض کنید و

واقعه اي می اندازد کـه بعـد از این سخنان مرا به یاد  بکاهید. داردشما بر دوش 

  مالقات قبل از صعودش به آسمان.خرین . اقیام مسیح اتفاق افتاد

بـرده  شان می داد از آنان جـدا گشـته بـه آسـمانو در همان حال که برکت"

  )51: 24لوقا ( "شد.

انجـام داد برکـت  صـعودشآخرین کاري که عیسی بر روي زمین قبل از 

مکالمـات شـما در ایـن هفتـه بـا  بگذاریددادن و تشویق کردن شاگردانش بود. 

                                                           
٢ - Tyler  
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 ؛وجود تو شکر می کنم به خاطر خدا را ؛چاشنی عباراتی نظیر به تو اعتماد دارم

از تو متشـکرم و خوشـحالم کـه تـو در ؛ که خدا از تو استفاده می کندم می بین

همواره این نصیحت سلیمان را به یاد داشـته  . امیدوارمباشد ،زندگی من هستی

  . با شما است انتخاب. قدرت موت و حیات در زبان است :دباشی

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

یح کنید که سخنان تاثیر گذار یـک فـرد توانسـته شـما را زمانی را تشر .1

 دگرگون سازد.

خدمات خود اهمیت می دهید؟ شما به چـه  رچقدر به تشویق دیگران د .2

 ؟می کنید تاییدو  قروشهایی دیگران را تشوی

 ؟استبراي شما افراط در تشویق دیگران به چه معنا  .3

؟ داردشـما آید که احتیاج به تشویق  چه کسی هم اکنون به ذهنتان می .4

   ؟باعث بناي آنها شوید تابردارید  چه قدمهايمی خواهید این هفته 
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  هنر درنگ کردن 

در شـرایطی  .با دو تن از دوستان بسیار خـوبم گذرانـدمرا چند روز پیش 

آتشی فروزان و غـذایی خـوب و  ،با برفی تازه یبسیار عالی در خانه اي کوهستان

نها این جا را ترك کردند و مـن تصـمیم آ ،. یک ساعت پیشیک عالمه قهوه داغ

خانـه  .گرفتم که چند روزي را براي نوشتن و مانـدن در حضـور خداونـد بمـانم

ساعت گذشته ما بـا هـم خندیـدم و از  48در . استپُر اما روح من  ،خالی است

نزد هم اعتراف کردیم. سر به سر هم گذاشتیم. مسـائل  .خاطرات گذشته گفتیم

مختلف را ارزیابی کردیم. از آرزوهاي خود براي یکدیگر گفتـیم. فکـر کـردیم و 

آنقدر خوب یکـدیگر را  .در میان ما نبود یهیچ نقاب و نقش .برنامه ریزي کردیم

یگر جایی براي چنین بازي هایی باقی نمی ماند. مکالمـات مـا می شناسیم که د

   .شخصی و مهیج بود ،پربار ،صادقانه

بر آنچه در این دو روزه گذشـته و احساس کردم که باید کمی درنگ کنم 

خواسـتم بـه مـدت  و هدیه اي که به روح و روانم بخشیده شده تفکر کنم. مـی

ل 
ص

ف
م

سو
ی و 

س
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در وجـودم نهادینـه شـود. داده بـود کافی صبر کنم تا آنچه در ایـن دو روز رخ 

احساس می کردم که پس از چنین تجربه اي شرایط مسـاعدي ایجـاد شـده تـا 

قلبم نرم و روحم گشـوده اسـت ماننـد طلـوع  .خداوند بتواند با من سخن بگوید

می خواسـتم در ر واقع . دمی خواستم آن لحظه متوقف شود .تماشایی خورشید

نتظار . اخود در این چند روز را به کمال برسانم حضور خداوند بمانم تا تجربیات

شـاید دلیـل آنکـه  .وي می انجامد بهاحترام  ادايخداوند به شکرگزاري و براي 

ایـن  رخت بسـتهزندگی بسیاري از مسیحیان از خداوند  احترام بهشکرگزاري و 

عمـق زنـدگی ام که آنها زیاد در حضور خداوند نمـی ماننـد. مـی خـواهم  باشد

ن خبـري نباشـد. سـطحی بـودشد و از سرعت و اآرامتر داشته ب يو روندبیشتر 

منتظر خداوند بودن باعث می شود که من از سرعت خـود در زنـدگی کاسـته و 

عمیقاً تجربه کنم. صادقانه می گویم کـه در ایـن خداوند را و  چشیده او راطعم 

من بازگشت سریع به دنیا و شـروع بـه  طبیعیکار زیاد هم مهارت ندارم. حالت 

  لیستهاي مختلف است. انجام ثمر بخشی و تولید کارها و پروژه ها و 

بـه تعطـیالت  مکـس ولبـیش نبـودم مـرا بـا خـانواده  دکیزمانی که کو

 اًداشـتند. فـور ییچه و یک استیشـن بـزرگ پـر سـر و صـداب 5فرستادند. آنها 

نی کـه مـا بـه زمـا یـرا. زتعطیالت نمی روندما به  دریافتم که آنها مانند خانوادة

ما در مورد مقصد فکر می کردیم. هدف ما این بود کـه  تعطیالت می رفتیم همۀ

هر چه سریعتر به مقصـد مـورد نظـر برسـیم و بـا کمتـرین توقفهـا و کمتـرین 

. هیچ تفریح و استراحتی تا زمان رسیدن ما بـه مقصـد مسافرت کنیممشاجرات 

  وجود نداشت. 

مـا پـر  می شد مثانـۀهر وقت باك ماشین خالی شرطی شده بودیم  گویی

مـورد مسـافرت  متفـاوت در کـامالً فلسـفه اي مکـس ولخـانواده مـا . امی شد

ولین چیزي که توجه مرا جلب کـرد ایـن بـود کـه سـر سـاعت مقـرر . اداشتند

 نهـا. انها به اردوي نظامی نمی رفتنـدآشکار بود آو آنچه  ندمسافرت را آغاز نکرد

تـر آنکـه بـه هـیچ  حتی ساعات خود را با یکدیگر تنظیم نکرده بودند و عجیـب

. آنهـا بـه هـیچ وجـه عجلـه اي نداشـتند. دمسافرت نداشتن براي یوجه استرس
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 30بعـد از حـدود  .کـردیم تشـهر حرکـ به سمت بیرون از راه افتادیم وهایتاً ن

. ردرگـراه بُـبـه کنـار بزماشـین را کـم کـرد و  سـرعت را مکس ولدقیقه آقاي 

نشده بود. هیچ کس با شـخص  ي یا مشکلیپنچردچار م که ماشین مطمئن بود

متوقـف کـرده نمی دانستم کـه چـرا ماشـین را  .دیگر در ماشین دعوا نمی کرد

بـه مـن ؟ اسـت آنها پرسیدم چه خبر قتی که از ماشین بیرون پریدیم از. واست

خی سري بزنند ماشـین را نگـاه تاری بناهايگفتند که آنها براي اینکه به یکی از 

مکانهـاي تمـام  .ولی ایـن شـوخی نبـود ،فکر کردم شوخی می کنند اند.داشته 

بناهـاي  بـراي دیـدنما هرگز  خانوادةم. یرا دیدطول مسیر مسافرت  تاریخی در

مـورد تمسـخر مـا  ا می کردنـدرو افرادي که این کار  اشتیاقی نداشتندتاریخی 

نمی دانستند که زندگی آنقدر کوتاه اسـت  مکس ولیا خانواده واقع می شدند. آ

همه مکانهاي تـاریخی و بازدیـد از آن وجـود  و دیدنکه فرصتی براي ایستادن 

دانستند که رسیدن بـه هـدف مهـم اسـت و نـه مسـافرت و 	یا آنها نمیآندارد؟ 

هـم همچنـین مـن  می دانستند و مکس ولخانواده ؟ مسیري که طی می شود

لحظـه اي  .اسـت يی دانم که درنگ کـردن و منتظـر مانـدن کـار نیکـومحاال 

ایستادن و لذت بردن از بنایی پر گرد و خاك و تاریخی باعـث لـذت بخـش تـر 

آنهـا  .بـه هـیچ وجـه خـراب نمـی کنـد آن راشـود و 	شدن تجربه مسافرت می

به حرکت در مـی  که شما ماشین رانی همچنین باور داشتند که مسافرت از زما

  آغاز می شود نه وقتی به مقصد می رسید.  یدآور

، افرتسـم هـر لحظـۀ شما چنین است لذت بردن از زمانی که نحوه تفکر

م خـدا مـا را تشـویق بـه منتظـر مانـدن ال. کـراي شما اشکالی نخواهد داشـتب

واژه هـایی  "ر نمودنکمل کردن و تف، تأیاد آوردنبه "کلماتی همچون کند. 	می

زندگی خـود بـاز ایسـتیم و لحظـاتی مسیر ما دعوت می کنند در  هستند که از

  .درنگ کنیم

 ".دهانش را آیات او و داوریهاي، عجایبی را که بعمل آورده است یاد بدارید"

  )12:16 اول تواریخ(
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 "شـده ام. من از قدس بر تو نگریسـته ام و قـدرت و جاللـت را نظـاره گـر"

  )2:63مزمور (

و بـه  می آورم در همه کرده هاي تو تامل می کـنمروزگاران کهن را به یاد "

  )5:143مزمور ( ".کارهاي دست تو می اندیشم

  ".هر گاه کـه شـما را بـه یـاد مـی آورم خـداي خـود را شـکر مـی گـویم" 

  )3:1 فیلیپیان( 

 .می اندیشم خدا را شکر می کـنمدر کوهستان دوست خود دو زمانی که من به 

 پـایینیا می خواهید براي لحظاتی این کتـاب را آ؟ این باره چیست نظر شما در

منتظـره اي  غیـر امروز چـه هدیـۀ بگذارید و تنها منتظر حضور خداوند باشید؟

شـاید  یـا خود داشـته ایـدشاید لحظه اي آموزنده با فرزند  ه اید؟دریافت کردید

امروز شما که پاسخ گوي نیاز یافته اید ، آیه اي از کتاب مقدس را درمکاشفه اي

 ،دریافت نموده اید و یا شـاید هـم امـروز بو یا تشویقی از یک دوست خو ودهب

تصـمیم د یشما هم می خواه یا. آبوده است زندگیتان روزي مانند روزهاي دیگر

یـا آ د؟مانیو منتظر خداوند بنید لحظاتی را از لحاظ روحانی درنگ ک بگیرید که

کارهـاي عاً بـه دنبـال انجـام دهیـد و سـریمی خواهید این کار را بـراي عجلـه 

  تعمق کنید و بیاندیشید.  وتفکر  .؟ باز ایستیدبرویددیگرتان 

  کنید.بیاندیشید و تبادل نظر 

 ؟بوده استتفکر کرده اید چه زمانی بر مفهومی زیبا  ي کهآخرین بار .1

را بـه  عظیمـیکوچکی است که می تواند خوشـی و شـادي  موضوعچه  .2

 ؟دهدهدیه قلبتان 

 تفکرعطایاي نیکوي خداوند و هدایاي او در  چقدرشما و تیم خدمتیتان  .3

 ؟می کنید

چه موضوعی بـراي شـکرگزاري سفر روحانی خود می اندیشید  بهوقتی  .4

   در فکر شما نقش می بندد؟
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مخدمتی سال تیمیک  ایجاد  
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  بلکه از ما تشکیل شده است. ،یک تیم از من تشکیل نشده

می شود ایـن اسـت ویژگـی یـک  مطرحیکی از پرسش هاي متداولی که 

خیص سالمت یک کلیسا بیشتر از این که یـک علـم تش؟ یساي سالم چیستلک

 بگذاریـدکلیسایی  برخود را گوشی پزشکی اما اگر بخواهید . باشد یک هنر است

 کـرد خـواهمدرون چه می گذرد جـایی کـه مـن از آنجـا شـروع  تا بفهمید در

اسـت. مطمـئن کلیسـا رهبري و خـادمین آن ت هیأحاکم بر  فرهنگ و شرایط

ن دمت را با بزرگی و یا میزان رشـد آهستم که هرگز نمی توانید سالمت یک خ

اگر شـما  شنبه بر روي سن اتفاق می افتد بسنجید.با آنچه در صبح هاي یکو یا 

سـخن  ییکلیسـایـا سالمت روحانی یک سـازمان و واقعیت  دربارةمی خواهید 

که آن سـازمان را هـدایت مـی کنـد نگـاه  تیمی سالمت روحانی بهباید  دگوییب

اهمیـت توجـه نمـودن و خوب گروه رهبري یک تشکیل  يولین قدم برا. اکنید

عمـوالً . مها اسـتحاکم بر آنفرهنگ و ادمین خبه موضوع سالمت روحانی دادن 
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آنقدر مشغول رشد و گسترش سازمان خود هسـتیم کـه بـه رشـد و توسـعه  ما

 .یم خدمتی شـما بزرگتـرین دارایـی تـان اسـت. تتیممان بی توجهی می کنیم

بلکـه بـراي  ،نه تنها کاري صحیح و عاقالنه است تیمبنابراین سرمایه گذاري در 

هنگی سالم در میـان خـادمین ایجاد فر امري بنیادي است.تحقق رویاهاي شما 

خـادمین  تحقق این امـر مهـم در .یک کلیسا امري نیست که تصادفاً ایجاد شود

بلند و واضح تکرار بدهید . اجازه ی استتحقق سالمتی در زندگی زناشویهمانند 

که در یک کلیسـا یـا خـدمتی حضـور این شما نمی توانید صرفاً به خاطر  .کنم

از لحاظ روحانی و عـاطفی سـالم نیز دارید چنین بپندارید که تیم خدمتی شما 

حال باید با روشی عملی این هدف مانی که به این امر مهم توجه نمودید . زاست

   را محقق بگردانید.

  توجه شخصی

صـی بـه باید بدانند که من به طور شخ حضور دارندتیم من  افرادي که در

آنها اهمیت می دهم و اهمیت آنها تنها به خاطر کار و حرفه اي نیست که انجام 

 ،شـومارزش قائل  شانمی دهند. من باید به خاطر آن کسی که آنها هستند برای

پـیش بـا  سـالهادارم یـادم ه . بـمی دهندکه انجام  وظیفه اي و کار نه به خاطر

ي اینکـه ااز او پرسیدم بـر .فتمزندگی زناشویی خود سخن می گ دربارةدوستی 

او  ؟همسرم احساس کند بیشتر براي من ارزشمند است چه کـاري انجـام دهـم

حتمـاً او  و يارزش بیشتري براي او قائل شـوخوب شاید بهتر است ": پاسخ داد

ري بـودم مـن بـدنبال راه حـل هـاي سـریعت "احساس بهتري خواهـد داشـت.

. دوستم به انـدازه درا به یکباره بدست آورهایی براي اینکه او این احساس تکنیک

آنچه در قلبم است اشاره کرده و تـوجهم را بـه آن  بهکافی حکیم بود که بتواند 

شـان بـدنبال راه بسیاري از رهبران براي توجـه شخصـی بـه خادمین جلب کند.

برگـزاري شـاید جشن کریسمس برگزاري  زمانبنابراین  .هاي سریعی هستندحل

مان به معناي توجـه شخصـی بـه آنهـا اسـت. ایـن جشـن ینبراي خادم یجشن

امـا ایـن آن نـوع تـوجهی نیسـت کـه  ،ممکن است چیز خوبی باشداختصاصی 

ایـن  دائماًآن نوع از توجهی سخن می گویم که  دربارةمن  .منظور نظر من است
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ند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد ایـن ارسال می کمعنا را براي طرف مقابل 

تـو چـه  بلکـه ایـن اسـت کـه مـن بـراي ،من از تو چه مـی خـواهمنیست که 

  خواهم.		می

تـو توجـه  فرزندانتیم. ما به خانوادگی تو اهمیت قائل هسزندگی  برايما 

ما به سالمت تو اهمیت مـی دهـیم. مـا بـه مسـیري کـه بـا خداونـد  .می کنیم

. مـن در مـورد آن نـوع از توجـه داریـمی و در آن مسیر قدم می زنی پیمای	می

توجه شخصی سخن می گویم که به طرف مقابل می گوید ما به ریتم زندگی تو 

اهمیت می دهیم. ما می خواهیم که تو بتوانی در مسابقه فوتبالی که کودکانـت 

ما می خواهیم که از روزهـاي تعطیـل خـود  کنی.شرکت بازي می کنند در آن 

  مسافرت بروي. به ا براي استراحت رلذت ببري. ما می خواهیم که زمانی 

مشـتریان همیشـه بـه ": در کتاب خود چنـین مـی گویـد 1کونااستیو س

در حـالی کـه مختـرعین  ،دنبال چیزي هستند کـه بتواننـد از دیگـران بگیرنـد

رادي کـه مـا آنهـا را آیـا افـ ".به دیگران بدهنـد تاهمیشه دنبال چیزي هستند 

کـه مـا بـر روي آنهـا سـرمایه گـذاري  این احسـاس را دارنـد رهبري می کنیم

که در اثر خدمت زیـاد  یا این احساس را دارند که مانند ابزاري هستندکنیم 	می

کنند ما بر روي آنهـا بـه طـور شخصـی فرسوده شده اند. براي اینکه افراد حس 

یـن . اکنیموع شر به آنها این کار رانمودن با توجه سرمایه گذاري می کنیم باید 

موضـوعات  دربـارةصـمیمانه باشـد کـه اي ند بـه سـادگی مکالمـه عمل می توا

بـراي آن شـخص یـا چیـز یـا  آن شخص بای تواند دعا کردن . مخدمتی نیست

 مشکالت خدمتی . دعایی که در رابطه با اهداف وباشد که مد نظر اوستخاصی 

نیست. این توجه می تواند تذکر به یک خـادم جـوان باشـد بـراي اینکـه وقـت 

  . این روزها براي او باز نمی گردند زیرا هرگز ،با کودکان خود بگذراندبیشتري 

روز تولدشان  براي هر کدام از خادمین در سادلبکبراي مدتی درکلیساي 

ر هفته معاون مـن یـک سـري . هکارت تبریکی با یک پیغام شخصی می نوشتم

                                                           
١ - Steve Saccone 
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 ارتهـاآن ککارت تولد به من می داد و نیم ساعت از وقت خود را صرف نوشـتن 

سـالگرد  حتـی درحضور داشـتند تیم خدمتی ما  براي افرادي که در .می کردم

براي اینکه می خواستم آنهـا بداننـد  ،کارت تبریک می فرستادمنیز ازدواجشان 

شـان شان برایزندگی خانوادگیشان نیز براي من مهم است. در روز تولد بچه های

دالري براي خریـدن  5 یککارت یک کارت تبریک می فرستادم و به همراه آن 

اي بـه دیگـران توانید تقریباً بدون هیچ هزینه  . شما میارسال می کردم ماست

این قسمت بر روي آنها سرمایه گذاري کنید. احسـاس  و در کنیدتوجه شخصی 

مت خـوبی برخـوردار باشـد الیک خانواده بودن براي اینکه تیم شما بتواند از س

داشته باشد که شما یک خـانواده هسـتید. شـما وجود  اید این حس. بمهم است

بگیریـد و مخالفـت هـم  با هم گریه کنید و بـا هـم تصـمیم ،دباید با هم بخندی

به عهده دارم به طور آگاهانه  آن راتصمیم گرفتم در کلیسایی که شبانی . بکنید

از بهترین جایی که مـی توانسـتم . انجمنی را براي تیم خدمتیمان تشکیل دهم

یـا  15ر آن زمان تیم خـدمتی مـا از . دبود مانکنم مالقاتهاي هفتگی شروع آن

و مـان عمـق بخشـیدن بـه روابط بـهاول را  ۀدقیق 30نفر تشکیل شده بود.  20

 برایمـانایـن کـار . نسبت به هم اختصـاص داده بـودیم يترایجاد حس عمیق 

د. تصـمیمات و نآسان نبود. من جلساتی را دوست داشتم کـه ثمـر بخـش باشـ

را دوسـت داشـتم.  مهمی اتخاذ شود. من برنامۀ واضح و نتایج واضـح قشه هاين

ایجاد جـو یـک خـانواده مـی توانـد دارند شخصیتی الف تیپ براي رهبرانی که 

مچنین می دانستم که اگر این کـار . هتا منطقی بنماید احساسیبرایشان بسیار 

یـک هفته ما  ر. هداداي جلسه انجام ندهیم هرگز به آن وقت نخواهیم درا در ابت

و تجربیات  ،خاطرات مورد عالقه مان مان،خانواده  ،ساده در مورد رشدمان سؤال

هاي ذشته می اندیشم تنها آن نیم ساعتمطرح می کردیم. زمانی که به گ روزمره

با یکدیگر همدلی مـی کـردیم  .از ته دل می خندیدیمکه اول را به یاد می آورم 

و به یکدیگر اهمیت می دادیم. بـیش از هـر چیـز دیگـر واقعـاً توانسـته بـودیم 

  . شده بودیمبزرگ  تبدیل به یک خانوادةکم کم بشناسیم و  رایکدیگر 
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واده این اسـت کـه بـه افـراد اجـازه خان قسمتهاي اصلی یکیکی دیگر از 

بر باشد ولی نتیجـه  کار ممکن است زماندهیم داستان خود را بازگو کنند. این 

مانی که افراد داسـتان . زد آن بسیار زیاد استبسیار بزرگی به همراه دارد و فوای

 چنـین شخصـیتیچرا هـر فـرد داراي گو می کنند ما در مورد اینکه خود را باز

 رهبراین کار به تیمی که در اطراف آن . است بینش و بصیرتی بدست می آوریم

بـه این کـار بدانند چگونه باید با آن شخص کار کنند.  تامی کند  هستند کمک

به افـراد بیشـتر از آن چـه کـه بـراي سـازمان کـار  تاتیم کمک می کند رهبر 

 گو می کنند روابـطد. زمانی که این افراد داستان خود را بازاهمیت دهکنند 	می

شود. می توانید چنین تصـمیمی بگیریـد  میان آنها و دیگر افراد تیم تقویت می

بـه آن  جلسهکه هر هفته یکی از اعضاي تیم داستان خود را باز گو کند. قبل از 

نیم ساعت از  فرد یادآوري کنید که این هفته او باید داستان خود را بازگو کند و

در اینجا  بگوید.اختصاص دهید تا بتواند داستان خود را براي گروه  اووقت را به 

نـدگی خـود را زکه به افراد کمک می کند تا بتواننـد داسـتان  سؤالبه چندین 

  بازگو کنند اشاره می کنیم. 

چه ؟ استچه لحظات سرنوشت ساز و مهمی در زندگی شما وجود داشته 

چـه کسـی ؟ دادن به شخصیت شما شده است تجربیاتی خوب یا بد باعث شکل

چـه ؟ این تاثیر چگونه بوده است؟ گذاشته است زندگیتانترین تاثیر را در  مهم

چه زمانهایی شما احساس مـی کنیـد ؟ زمانهایی شما احساس پیروزي می کنید

را در  زنـدگیتان؟ براي شما رشد به چه معنـا اسـت؟ راضی است شما خداوند از

بزرگترین  .سفر روحانی خود را تشریح کنید دشوارترین زمان. خانه تشریح کنید

بزرگترین شکست در زندگی شما چه بوده ؟ بوده استتحول در زندگی شما چه 

در سـالهاي ؟ تان به خداونـد تغییـر کـردوقتی که بالغ شدید چگونه نگاه؟ ستا

دوسـت داریـد چـه ؟ اخیر روابط شما با خداوند چگونه رشد و تغییر کرده است

  ؟ یدرخاطره اي از خود به جاي بگذا

جمـع کنیـد و بـا  راود آیا نمی خواهید این هفته تیم خ ؟نظرتان چیست 

 .اول را به خود افراد تیم اختصـاص دهیـد دقیقۀ 30؟ شیداهم مالقاتی داشته ب
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 راسـعی کنیـد یکـدیگر  .د. کمی تفریح کنیدنشما باش ارید آنها اولین برنامۀذبگ

  .کمی بخندید. خانواده اي تشکیل دهید .بشناسید

  

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

خـدمتی شـما از سـالمت روحـانی کـافی برخـوردار نظر شما آیا تیم  به .1

 ؟است؟ توضیح دهید

 تان براي ایجاد فرهنگی مثبت همکاري می کنید؟چقدر شما و تیم .2

چقدر به موضوع توجه شخصی به هـر یـک از اعضـاي تیمتـان اهمیـت  .3

چه کاري باعث خواهد شد که اعضاي تیمتان احساس کننـد ؟ دهید	می

 ؟گرفته اندبه طور شخصی مورد توجه قرار 

ویت کنید قبراي اینکه بتوانید احساس یکی بودن را در تیمتان ایجاد و ت .4

  ؟ چه قدمهاي عملی می توانید بردارید
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م از یا هـر کـدا همانند یک شرکت استشما آیا فرهنگ غالب بر تیم 

  ؟ کنند به شباهت عیسی درآیند	سعی می افراد

آیا اعضاي تیم شما به خاطر آنکه شما رهبرشان هستید تبدیل به پیـروان 

آیا آنهایی که تحت رهبـري شـما هسـتند در اثـر  بهتري براي مسیح شده اند؟

داراي تیمـی  دتبدیل به مسیحیان بهتري شده اند؟ آگر می خواهیخدمت شما 

این دو خصوصـیت را در تـار و پـود زنـدگی با سالمت روحانی خوب باشید باید 

  تان بگنجانید. ی تیم

  روحانیت صحیح

امـا تفـاوت بسـیاري  ،اسـتمسیحی یک اصلی زندگی  نکته ،تهبله این نک

که در یک تیم با یکیگر خدمت مـی کننـد  یمیان نحوه زندگی و فرهنگ اعضای

از لحـاظ  افـراد تیممـانهمه وجود دارد. ما به اشتباه چنین فرض می کنیم که 

بنابراین تمام توجـه و تـالش خـود را بـر  ،قرار دارند یروحانی در مسیر صحیح

جلسات خود را صرف صحبت در مورد . مان قرار می دهیم تحقق رویاي خدمتی

نقشه ها و اهدافمان می کنیم. دعاهایمان تبدیل به سرود ملی شده کـه قبـل از 
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یک تشریفات چیز دیگـري  زیزي که ج. چخوانده می شوندورزشی یک مسابقه 

رهبـري اسـت و  دربـارةمی دهیم  . تمام کتابهایی که به اعضاي تیم خودنیست

ه مرور زمان جو . بکسب مهارتهاي الزم براي کارشان است دربارةتمام تعالیم ما 

تیم مانند یک شرکت می شود و در آن از حیات روحانی هـیچ خبـري  حاکم بر

وزهـاي یکشـنبه از آن ســخن کـه مـا در رنیسـت. آن نـوع از زنـدگی روحـانی 

تجربـه  آن رامـان در طـول هفتـه  آن چیزي نیست که تیم خدمتی مگویی	می

ی و شکایت شـود تواند زمینه ساز ایجاد جو عیب جویکنند. این شرایط می 	می

شماسـت را مسـموم رهبـري  تحـتو قادر است کل فرهنگ حاکم بر تیمی که 

ا وضعیت روحانی تـیم خـود تی تالش کنیم تباید به سخ ما ه همین دلیل. بکند

  . ببخشیم را ارتقا

نچه . آکنیدصحبت خداوند  دربارةبه سادگی که است  از اینجانقطه شروع 

اریـد. آنچـه او در م مـی دهـد را بـا آنهـا در میـان بگذانجا زندگیتانخداوند در 

چه خداونـد و در مورد آن دگوییزمانهاي اخیر به شما تعلیم داده است را به آنها ب

وش دیگـر ارتقـاي . رکنیـد سـؤالدهـد از آنهـا  می انجام در زندگی افراد دیگر

چنـدین دقیقـه را بـه . شرایط روحانی تیم خواندن کالم خداوند با یکدیگر است

آیـه اي را بـا هـم حفـظ  .سخن گفتن بر روي قسمتی از کالم اختصاص دهیـد

همه چیزهایی کـه  دربارةرم دعاي واقعی است. دعا وبا هم دعا کنید. منظ .کنید

. با یکدیگر براي داشتن وقت دعا برنامه ریزي کنید و با هم قرار احتیاج آنهاست

کار تیمی تـان دعا را قسمتی از  .بگذارید تا سر ساعات مقرر با یکدیگر دعا کنید

 تـاناِ اونـد از پسـر کـوچکی بـه نـامبـودم خد سادلبکقرار دهید. زمانی که در 

 اسـتیفتفاده کرد تا به ما بیاموزد که چگونه بعنوان یک تیم با هم دعا کنیم. اس

یـک . بـودشوخ طبع رهبري سر زنده و در تیم من خدمت می کرد. او اتان  پدر

نگـران تـان اِهمسرش لیزا در مورد رشد و پرورش و که او به ما گفت  استیفبار 

برده بودند و آنچه پزشکان تشـخیص داده بودنـد  پزشکرا نزد  تاناِ نها. اهستند

نمی دانسـتند ایـن بیمـاري چقـدر حـاد بود. در آن زمان آنها  1اوتیسمبیماري 

                                                           
١ - Autism  
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بـه عنـوان را باشد شما  اوتیسمنیدن اینکه فرزندتان ممکن است داراي . شاست

این مطلب را بـازگو  استیف. وقتی که می کندیک پدر و مادر بسیار وحشت زده 

رسـیده و مضـطرب ، تسردرگم لیزاکه چقدر او و  ماحساس کن متوانستکرد می 

را در زنـدگی خـود تجزیـه و  ایـن مشـکل جدیـدنـد ردسعی می کآنها و  بودند

را براي همیشه  زندگیشانو  دگرگون نمودهین خبر دنیاي آنها را . اتحلیل کنند

را احاطـه  اسـتیفر طول این زمان افراد دیگر تـیم بـه خـوبی دتغییر داده بود. 

دادنـد. مـی نشـان بـه او و توجه شخصی خاصـی می کردند و براي او دعا  کرده

هـاي پزشـکی  مسیر سخت آزمایشات و تشـخیص از لیزاو  استیفروزهایی که 

ر آن روز ها خیلـی از جلسـات مـا در . دبود طاقت فرساییمی گذشتند روزهاي 

یچ واژة . هـبـوددر حالی که چشمانمان پر از اشک شـده سکوت سپري می شد 

دهـیم امـا کین ی نداشتیم براي اینکه بتوانیم با گفتـنش درد آنهـا را تسـجادوی

خـانواده دعـا  بـراي ایـن در کنار آنها باشیم و و ردهتوانستیم به آنها توجه ک	می

  . کنیم

  صحیح عامل رشد

در نقـش سـعی مـی کننـد  غالبـاًت روحانی هستند ای که در خدمرهبران

مـا دوسـت داریـم در زمـین بـازي . مربـییک بازیکن خط حمله ظاهر شوند تا 

امـا مربـی کـارش تربیـت و از کنـیم. باشیم و حمله را خودمان آغحضور داشته 

بازي هر فرد بدسـت از سعی می کند که بهترین نتیجه را  یعنیرشد افراد است 

را  مربـی بازیکنـانو د می کنن ر حالیکه بازیکنان خط حمله بازي سازي. دآورد

رتهاي یک مربـی اسالم داشته باشیم باید مه یگر ما می خواهیم تیم. امی سازد

ز طریق افرادي که شـما بـه رشـد و پـرورش آنهـا کمـک . ارا در خود بپرورانیم

یـن . اکنید خدمت شما توسعه یافته و تـاثیر گـذاري آن افزونتـر مـی شـود	می

دیده می شود تا در میان ما که در یـک  حقیقت بیشتر در خدمات فرا کلیسایی

الها پیش یکی از دوستان من که یـک کـالج . سخدمت می کنیم ي محلیکلیسا

و . امی کرد به مـن اصـلی بسـیار ارزشـمند را آموخـت مدیریتکلیسایی را  فرا
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افراد کمی اختصاص دهیم و بیشترین وقت را بر آنها  را بهاگر زمان خود ": گفت

  "بهتري خواهیم داشت. صرف کنیم نتیجۀ

نیـز از آن اسـتفاده کـرد. او گـروه  یاتژي بـود کـه عیسـرحقیقتاً این است

کرد و براي سه سال هـر آنچـه در وجـود  انتخابرا  شکوچکی از پیروان وفادار

گروهی که شـما آنهـا یعنی ما  خود داشت را به آنها منتقل ساخت. تیم خدمتی

 .شما باید به رشد آنها کمک کنیـد آن عده کمی هستند که را رهبري می کنید

قسمتهاي کالم که در مـورد یکی از بارزترین ؟ دهید این کار را چگونه انجام می

  :اول تسالونیکیان دیده می شودرساله  در استتربیت و رشد افراد 

. چنانکه می دانید رفتار ما با یک یک شما چون رفتار پدري با فرزندانش بود"

کـه شـیوه  اري مـی دادیـم و سـفارش مـی کـردیمشما را تشویق کرده دلد

 "و جالل خود فرا خواند رفتارتان شایسته خدایی باشد که شما را به پادشاهی

  )12-11:2 ونیکیاناول تسا(

بـه  تط میان افراد. و این آیـابر رواب تاکیدي است واضح استآنچه در این متن 

اجـراي  هسـتند و نـهمردم  نخست ما اولویتنند که می ک ما به خوبی یادآوري

س چنین می گوید که وي مانند مادري است پول دیگريیمان. در آیات برنامه ها

نها مژده نجـات را ش نه تا . او و تیم خدمتیکه از کودکان خود مراقبت می کند

نیـز بـا آنهـا شـریک شـده  بلکه زندگی خـود را ،با مردم در میان گذاشته بودند

 ،پدري می داند که افـراد را تشـویق کـردهانند بودند. در این جا پولس خود را م

دلداري داده و سفارش می کند که رفتاري شایسته خدایی داشته باشند که آنها 

اما چطور خواهید دانست کـه همـین . را به پادشاهی و جالل خود فرا می خواند

تسلی یا ترغیب دارد. تنها روشی که شما خواهیـد  ،حاال کسی احتیاج به تشویق

آنهـا ارتبـاط  چه چیزي نیاز دارند این اسـت کـه بـاافراد همین االن به  دانست

داشته باشید. هر سه کاري که پولس به آنها اشاره می کند براي کمک به رشـد 

و برکت دادن. یعنی زمانی که کسـی کـار  تاییدافراد مهم هستند. تشویق یعنی 

و آنها را تحسـین  درست را مورد توجه قرار دادن درستی انجام می دهد آن کار

. کردن. تشویق یعنی کمک به افراد براي کشف استعداد هاي منحصر بفردشـان
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یرهاي آن به افراد کمک مـی کنـیم کـه از مسـلداري دادن کاري است که در د

زمـانی  که زندگی براي آنها دشوار می شود،عبور کنند. زمانی  زندگیشاندشوار 

آنها دلـداري  هو ب قدم زدهاین افراد  ما در کنار ،گرددسخت می  آنها که خدمات

در آنهـا  انگیـزهتشویق مردم و ایجـاد  یعنیرغیب . تداده و حمایتشان می کنیم

و اینکه بـه شان، کمک به آنها براي افزایش حدود و پیشرفتو براي رشد و ترقی، 

  نها اجازه نمی دهید که در یک جا ساکن باقی بمانند. آ

به من این حق و بصیرت را عطا می کنـد ه ک ستا داشتن روابط آن کاري

گــر . انمــایمدلــداري داده و ترغیــب  ،کــه بتــوانم افــراد تــیمم را تشــویق کــرده

اي خـاص کلمـه کنید باید برنامه هایتان به معن خواهید به رشد افراد کمک	می

تصمیم جدي بـراي ایـن کـار مسـتلزم ایجـاد تغیبـرات اساسـی در . تغییر کند

کمـک بـه رشـد  اما هیچ چیز دیگري به انـدازة استن چگونگی گذراندن زمانتا

شخصی افراد تیمتان نمی توانـد فوایـدي بلنـد مـدت داشـته باشـد. پـولس در 

بـه طـور آن  درکـه  یاول تسالونیکیان یعنـی بـابدوم سخنان آخر خود در باب 

  خاص به رشد افراد پرداخته است چنین می گوید: 

 مـا در حضـور خداونـدمان عیسـیزیرا چیست امید و شادي و تاج افتخـار "

دي اجالل و شـ ید؟ براستی که شمایمگر شما نیستید ؟هنگامی که باز گردد

  )20-19:2 اول تسالونیکیان( ".ما

معرفی نمـودنش چیزي که او از  یسی باز گردد تنهاپولس می گوید زمانی که ع

در روز آخـر آنچـه  .د این مسیحیان هستندبه عیسی بسیار خوشحال خواهد ش

 ،نیسـتمـا ي امـه هـاو نقشه ها و برن ساختمانهایش از هر چیزي اهمیت دارد ب

  . رشد و تعالی آنها کمک نموده ایم که ما به هستندلکه افرادي ب

  . بیاندیشید و تبادل نظر کنید

عملـی انجـام  تـان چـه کارهـايبراي تقویـت رشـد روحـانی افـراد تیم .1

 ؟دیده		می
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را مـی توانیـد بنـا کنیـد تـا  هاییه پایه چمالقاتهاي خود  هم اکنون در .2

د کـه از لحـاظ روحـانی داراي حیـات و یتیمی بسـاز خودد از تیم بتوانی

 ؟سرزندگی باشد

تـان داشـته  چه کسی در زندگی شما نقش اساسی بـراي رشـد و ترقـی .3

کـه باعـث رشـد شـما  داده انـد انجام زندگیتاناست؟ آنها چه کاري در 

 ؟شده است

ي در تیمتان باشید چطور می توانیـد تبـدیل کن بهتربازی به جاي اینکه .4

  به مربی بهتري براي آن باشید؟ 
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  . قوانین ناگفته را بازگو کنید

خدمت می کردم این افتخار نصیبم شـده بـود کـه  سادلبکزمانی که در 

ایـن شـبانان افـرادي بـا . بانان مختلف را رهبري کـنمشتیمی عالی متشکل از 

کتان باال بودند. ایـن خصوصـیت بودند و همگی رهبرانی با اُ ییباالهاي ظرفیت 

آنها را دوست داشتم چون جو حاکم همواره در حال رشد و تغییر بـود و کارهـا 

و کـار آفـرین  پر از ایـدهبه سرعت انجام می شد. شش شبان ارشد که هر کدام 

جو خدمتی ما به صـورت  ،. در این شرایطردیمگروهمان اضافه ک بههم بودند را 

. بار دیگر تاکید مـی کـنم کـه ایجـاد بود اختالل ظمی وبی نمستعد اي باالقوه 

ا . مـجوي سالم در تیم خدمتی تان بیشتر از اینکه یک علم باشد یک هنر اسـت

سالمت تیمی مان بـا یکـدیگر صـحبت  دربارةکودکانی نبودیم که احتیاج باشد 

اما یکی از قدمهایی که برداشتیم که بعدها ثابت شـد بسـیار مفیـد بـوده  ،کنیم

بـا آنهـا را سري اصول کاربردي کـه  ت ایجاد تعهداتی براي این تیم بود. یکاس

  . و اتخاذ نموده بودیمگرفته یکدیگر تصمیم 

ل 
ص

ف
ش

ش
ی و 

س
م
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آنچـه باعـث . و همگی متفق القول بودیم که بر اسـاس آن زنـدگی کنـیم

در هر رابطـه اي مـی شـود  لدر یک تیم می شود و آنچه باعث اختال نظمی	بی

زمانی که شخصیت هاي مختلف با پیشینه هاي مختلف  است.متوقع و انتظارات 

تصـویري کـه هـر کـدام از مـا  یات مختلف در یک تیم گرد هم می آیندو تجرب

داریم و اینکه آن تیم چگونه باید عمل کند با دیگري متفاوت است. این مشـکل 

اینکه تیم در این  ازانتظارات خود  رهبرزمانی پیچیده تر می شود که ما بعنوان 

لیسا چگونه باید خدمت کند و چه شرایطی بایـد داشـته باشـد را بـه صـورت ک

  مشخص بیان نمی کنیم. 

مشـاهدات خـود را  2کلیسـاي واحـددر کتاب خود به نـام  1ینیانسویل م

در کلیسـاهاي محلـی همکـاري مختـل شـده و نیـروي ": چنین بیان می کنـد

را مشـاهده کـردم سـه دلیلـی کـه مـن آنهـا ؟ بسیاري به هدر می رود. اما چرا

رهبران به ندرت  ".غرور شخصی و نبود استراتژي واضح، عدم اعتماد: عبارتند از

بـه طـور مشـخص ه ار گروهی به چه معنا است و از گرومشخص می کنند که ک

. تصور کنید که در هنگام رانندگی در یک جاده به مه برخورد دارند يچه انتظار

ود. اما هنـوز شبر رانندگی می شما  بیشتر این مه باعث تمرکز و توجه کرده اید.

. زمانی که قرار است رویاها و استشما  مقابلمی توانید بینید که چه چیزي در 

ممکـن اسـت . ارزشهاي یک کلیسا را تشریح کنم از این مثال استفاده می کـنم

آشکار نباشند اما همیشه تا حدي مشـخص اسـت  کامالًکه این ارزشها و رویاها 

  ؟ کلیسا چیست که هدف آن

مه غلیظ تـر شـود بنـابراین مجبـور اگر وقتی به رانندگی ادامه می دهید 

شـما تحـت  ،مسیر یابی سخت تـر مـی گـردد .شوید از سرعت خود بکاهید	می

تصویر خوبی اسـت  قرار می گیرید و سعی می کنید ادامه دهید. مه غلیظ فشار

حاکم بر ایـن جـو حتـی اصول . اجو حاکم بر تیم خدمتی بسیاري از کلیساهاز 

است که سـازمان  مشخص تر از اهداف کلی کلیسا است و این امکان بسیار زیاد

                                                           
١ - Will Mancini 
٢ - Church Unique 
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دچـار  شـد امـا تیمـی کـه در آن خـدمت مـی کنـیمواضحی باما داراي اهداف 

ما ممکـن اسـت داراي نقشـه هـاي کـاربردي . شـنظمی و هرج و مرج باشد	بی

این اخـتالل فشـار و  نتیجۀ تان مختل شده باشد.بسیاري باشید اما عملکرد تیم

استرس بسیار است و مردم سعی می کنند خـود را از ایـن فشـارها آزاد کننـد. 

نیـز همانطور که وجود مه در زمان رانندگی می تواند خطرناك باشـد در زمـانی 

عـدم وجـود برنامـه مشـخص د تـیم خـدمتی را تشـکیل دهیـد یـکه می خواه

  باشد.خطرناك  تواند		می

بـود. مـن  بزرگچالشی ه گروه خادمین ملحق شدم برایم که باولین باري 

ر ااما در این کلیسـا گـروه خـادمین بسـی شبان ارشد یک کلیساي متوسط بودم

ن سعی می کردم جو حاکم بر تیم خـدمتیم را . مبزرگتر از کلیساهاي دیگر بود

چگونه با یکـدیگر مشـارکت و ارتبـاط دارنـد. که آنها  زود تشخیص دهم و بدانم

اه این تیم خدمتی وجود دارد؟ چگونه با یک مشکل روبـرو رطراتی بر سر چه خ

بـا بسـیاري از  دارمبـه یـاد ؟ چگونه انجام می شود م گیري هامیتص؟ ندمی شو

فکـر  مـی کـردم. سـؤالمی نشسـتیم و مـن از آنهـا خود اعضاي گروه خدمتی 

ن کسی به آن اشاره نکرده است و چه وکنید چه چیزي وجود دارد که تا کن	می

آن را بـه خـاطر بایـد نکته اي است که براي کسـب پیـروزي در ایـن موقعیـت 

هر سازمان داراي جوي حاکم بر تیم خدمتی خـود اسـت و حتـی اگـر  ؟بیاوریم

کنیـد بـه دلیـل مـه موجـود در سـازمان می شما آن فرهنگ و جو را مشاهده ن

. شخصی چنـین گفتـه واقعی است و وجود دارد اما باید بدانید که این جو است.

بـراي  ".چگونگی انجـام کارهـا دربارةقوانین ناگفته اي است ، فرهنگ"که  است

قـوانین تـا بسیار مهم است که شخصـی پیـدا شـود  ،تیمیدستیابی به سالمت 

بر تیم خدمتی بسیاري از کلیساها جوي بی نظم  . جو حاکمناگفته را باز گو کند

همـین  بـه کمین اعضا است.ري در ابسی رج است و خطرات بالقوةپر هرج و م و

مشـخص نمـودن جـو حـاکم بـر تـیم  یتمسـئولاست که رهبران کلیسا  دلیل

   دارند.خدمتی را بر عهده 
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وضـوح ": چنـین مـی گویـد حـداکثر بـازدهی درباره 3ینگهاموس بکمارک

 یـک رهبـروان اگر بعن "یک رهبر موفق و موثر است. ۀمشخص ،یک تیمعملکرد 

خـود را تـیم هیچ کار دیگري انجام نمی دهیـد بایـد حـداقل اهـداف عملکـرد 

ایی کـه خـدمت به تمـام سـاله ،زمانی که به گذشته می اندیشم. شخص کنیدم

. ن قوانین باعث تقویت مـن نبـوده اسـتهمیشه وضوح و مشخص کرد ،کرده ام

اس عـدم اغلب بر سر راه مشخص نمودن اهدافم وجـود داشـته احسـ مانعی که

و باعـث  امنیت درونی و اشتیاق و تمایل به راضی نگه داشتن مردم بـوده اسـت

بـه طـور رسـمی و دیپلماتیـک رفتـار کـنم و هرگـز بسـیار  می شد که همواره

باعـث  دائمـاًسرسخت و خشک نباشم. کاري که من انجام می دادم این بود که 

یابی به وضـوح در غلیظ تر شدن مه حاکم بر جو می شدم. در تالشی براي دست

نامه اي در میان اعضـاي اساسعملکردها و پویایی خدماتمان تصمیم گرفتیم که 

 نوشته و آن راچیزي نبود که من به تنهایی  نامهاساستیممان تنظیم کنیم. این 

را تنظـیم  نامهاساسما با همکاري یکدیگر این . باشم تحمیل کردهبه افراد تیمم 

و  طور متحد جلو برود باید برنامـه هـاي مشـخص د بهاگر تیم می خواه .کردیم

شرکت در یک کار گروهی به افراد  بر آنها حاکم باشد. همچنیناصول مشخصی 

ت را بـه افـراد سـاین اجازه را می دهد که ارزشها و انتظاراتی که برایشان مهم ا

الش کننـد. خـود براي دستیابی به این ارزشها ت منتقل کنند و متحداً دیگر تیم

راي من بسیار تشویق . ببسیار خوبی براي بناي تیممان بود کار باعث تجربۀ این

کننده بود که می دیدم رهبران سر سختی که در گـروه خـدمتی بودنـد چقـدر 

افراد هستند و ایـن خصوصـیت را دیگر مشتاق رشد روحانی و توجه شخصی به 

  مان می دانستم. تیم ل پویاییمعابه عنوان 

که ما آن را با یکدیگر تنظیم کرده بودیم اي  نامهساساخواهید دید که در 

رخـی از اصـول . بمشـخصدر حالی که برخی  ،بودندبرخی از اصول بسیار کلی 

ی که برخی در مورد توجـه و در حال ،است مانعملکرد ما در کار و حرفه  دربارة

ایـن  نامهاساسـد ایـن . یکی از فوایدص دیگر می باشاشخامان نسبت به عملکرد

                                                           
٣ - Marcus Buckingham 
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د که حدود و مرزهاي مشخصی براي افراد قرار می داد. زمانی که ایـن حـدود بو

و داشـتن مکالمـات  خطاهـازیر پا گذاشته می شد سخن گفـتن در مـورد ایـن 

اول اینکه ما به همراه یکدیگر این اصول و قوانین را : به دو دلیل. سانتر می شدآ

نکـه ایـن اصـول ای . دومکـردیم مـیطبق آن زنـدگی  بودیم و باید تعیین کرده

  در مورد آنها وجود نداشت.  یابراین هیچ ابهامبن ،مکتوب بود

فرهنگ فرستادن ایمیل در هر زمان و هر  سادلبکاز آنجا که در کلیساي 

جلسـات  زمـانبسیار رایج بود یکی از مهمترین اصـول ایـن بـود کـه در  یمکان

و افرادي که این اصل را زیر پـا مـی گذاشـتند نـه  استفرستادن ایمیل ممنوع 

تمـامی اعضـاي گـروه تـوبیخ مـی شـدند. اگـر  به وسیلۀبلکه  ،من از طرفتنها 

باشید باید مـه حـاکم داشته مت روحانی و عملکرد باال التیمی با س دیخواه	می

این کار کمـک می تواند به نامه اي مکتوب وجود اساسبر این تیم از بین برود و 

  . کند

  : ما نامه تیماساس

  زادانه بیان کنـیم و ابـراز آما آزاد هستیم که نظرات و دیدگاههاي خود را

 است. زادآنظرات مخالف نیز 

 .ما به تعهدات خود پاي بند هستیم 

 کدیگر توافق نموده ایـم کـه یکـدیگر را حمایـت کـرده و بـه رشـد ما با ی

 .شخصیتی و مهارتی یکدیگر کمک کنیم

  براي یکدیگر دعا خواهیم کرد با یکدیگر وما. 

 ما به رازداري و احترام متقابل به یکدیگر اهمیت می دهیم . 

 اما در خـارج از  ،بود رك و راست خواهد، زادانهآر داخل اتاق بحث هاي د

اتاق جلسه با یکدیگر اتفاق نظر خواهیم داشت و یکپارچه عمـل خـواهیم 

 نمود.

  خواهیم کردکمک یکدیگر به براي این موفقیت ما.  

 .سکوت نشانه رضایت است 



ي روحانیایاِح    
 

216 

  یح خواهیم نمودربا یکدیگر شوخی و تفما. 

 سر ساعت در جلسات حاضر خواهیم شد . 

 سـات هـیچ ایمیلـی رد و بـدل نمـی شـود بجـز در زمانهـاي در طول جل

 .استراحت

 می دهیم.ا به یکدیگر اطالع رو اخبار  می کنیمبا یکدیگر تبادل نظر  ما 

 و کنایـه بـا هـم ه و بـا طعنـ زخمی نمی کنـیمیگر را با سخنان خود یکد

   .مگوییسخن نمی 

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

آن تان را مه آلود توصیف می کنید یـا  آیا شما جو حاکم بر تیم خدمتی .1

 ؟چرا؟ می دانید شفافواضح و  را

 ؟نا مشخص و مبهم است تانچه چیزي در جو حاکم بر تیم .2

اعضـاي تیمتـان  همهتی تان چه واقعیتی وجود دارد که در اهداف خدم .3

 ؟باید از آن آگاهی داشته باشد

نامه اي در میان اعضاي تیمتان تنظیم اساسمی گرفتید  میاگر شما تصم .4

؟ بگنجانیـد نامهاساسـکنید شخصاً چه مواردي را مـی خواسـتید در آن 

  بنویسید.حداقل دو نکته را 
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  .یان کنیدفعال باشید و نظر خود را ب

و  نیکـوییایـن در عملکـرد تـیم مـی شـود و  لعدم صداقت باعث اخـتال

بسیاري از ما در مقام . باعث حفظ سالمت گروه می شوداست که مهربانی کامل 

و دب ؤمـ غالبـاًمـا  .یک رهبر زیاد هم انجام مکالمات سـخت را دوسـت نـداریم

فـره از پـرداختن بـه اصـل مطلـب ط. هسـتیممتنفـر کشمکش ها  حساس و از

دیگـران رویم و هرگز نمی خواهیم که به صورت مستقیم به بحث و جدل با 	می

قسـمت . فتار کنیمر دیگرانو مهربانی با  نیکویییم با مواره می خواه. هبپردازیم

یکـدیگر ه مـا چگونـه بـا یقت اسـت کـقمان در گروي این حاعظم سالمت تیم

رك و راسـت در مشـارکت هـا و  ،ایجاد جوي بـاز و صـادقانه. می کنیم برخورد

در کتاب  1اتکسوزان اس .است يمکالماتمان مستلزم شجاعت و استقامت بسیار

در حـالی کـه زنـدگی هـاي مـا مملـو از ": چنین می گوید 2مکالماتبنام خود 

                                                           
١ - Susan Scott 
٢ - Fierce Conversations 

ل 
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در حـالی کـه هـیچ مکالمه اي رخ مـی دهـد  وقتی ،پیروزي و شکست ها است

وجود ندارد که یک مکالمه بتواند سختی هاي یک شغل یا یـک ازدواج  ضمانتی

را انجـام هـا یک مکالمه بتوانـد ایـن کـار  شایداما  ،بین ببرد ازیا یک زندگی را 

   "دهد.

د این کلمـات در . اجازه دهید داشتن ارتباط با دیگران استمکالمه همانن

ی که ما نیاموزیم چگونه نتا زما. مکالمات همان ارتباط است. ن نفوذ کندوجودتا

سـطحی  بسیارباشیم روابط ما  می توانیم با یکدیگر مکالمات صادقانه اي داشته

سـخت و خواهد ماند. تا زمانی کـه مـا نیـاموزیم چگونـه در مـورد مسـائل  باقی

که عضو آن هسـتیم  م درك ما از اجتماعیگوییب ناراحت کننده با یکدیگر سخن

تیم داراي روابـط سـالمی اعضاي  دیگراناید به نظر . شسطحی خواهد بود کامالً

مهربان و با نزاکت و احترام رفتار  ،دبؤآنها می بینند که افراد تیم مباشند چون 

باعـث در محافـل کـاري اما صحبت هـاي خصوصـی و رك و راسـت  ،می کنند

 متضـاديو کشمکشها و نظرات  عارض هات. ودشآشکار شدن حقایق دیگري می 

ه بـه زودي مـ. هنیسـتندخوشـایند گیـرد زیـاد هـم  صورت میها وراهردر که 

رفتـار مـی کننـد و  سیاسـتافراد با مهربانی و بـا  ،فهمند در مالقاتهاي تیم	می

به صورت صادقانه انجام نمی شود افراد  فتگوگ سفانه در تیم هایی که بحث وأمت

  . و نظر می دهندمی کنند گرفته و محافظه کارانه صحبت علیه یکدیگر گارد 

د اخـتالف نظـر در تـیم ظهـور مـی کنـ دربـارهزمانی که اولین نشانه ها 

پشـت را زمـانی کـه شـما یـک الك. داز افراد در الك خود فرو می رون بسیاري

فـرو محـافظ خـود و او سر خود را زیر پوسته سـخت . بردارید او چکار می کند

کمتر به تر و محت. هر چه شما سخدست و پاي خود را مخفی می کندبرد و 	می

عقـب نشـینی مـی کنـد و خـود را پنهـان  بیشـترپشت پوسته ضربه بزنید الك

سر خود را تا پشت الكاست. پشت الك. این یک مکانیزم دفاعی براي سازد	می

ایـن  وقتی احساس نکند اوضاع برایش امـن اسـت از الك بیـرون نخواهـد آورد.

واقعیت براي مردم هم صادق است. به عنوان یک شبان باید بتـوانم جـوي امـن 

کـه در آن قـادر  ويجباشد. در آن اعتماد متقابل  ایجاد کنم کهگروه براي افراد 
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رده و بصورت سـالم تبـادل مورد مسائل دشوار آزادانه صحبت ک خواهیم بود در

سرشان را بیرون بیاورنـد  که پذیرندکه افراد این ریسک را می  وقتی .نظر کنیم

هیچ  .و با ما مخالفت کنند نباید آنها را سرکوب کنیم گرفتهو گردنشان را صاف 

القاي احساس گنـاه و رفتـار تـدافعی  ،استفاده از قدرت چیز نمی تواند به اندازة

رو ما بایـد  ،. بر عکس آنخود فرو رونددفاعی الك  بهافراد مخالف  تاباعث شود 

  . یریمذصادقانه را محترم بشماریم و آنها را با روي باز بپ راستی و نظرات

رخ می دهد  گروهی که در آن بحث و مشاجره یکی از دوستان من جلسۀ

او رهبر آن جلسه را به گاو نر بزرگی تشبیه می کنـد  را چنین توصیف می کند.

که در زمین بازي حرکت می کند و با ایجـاد وحشـت و اعمـال زور بـه سـرعت 

افـراد حاضـر در . کار این رهبر باعث شده بود کـه خاتمه می بخشدمکالمات را 

تضـمین مـی کـنم کـه ": الك دفاعی خود فرو روند و چنین می گوید به جلسه

دهند که از الك دفاعی جرات طول خواهد کشید این افراد به خود  زیادي زمان

بنابراین ما به عنوان رهبـران در جایگـاهی  "ز نظر کنند.او ابر یایندخود بیرون ب

آزادانـه نظـرات همه بتوانند  را ایجاد کنیم تاباید فرهنگ و جوي  قرار داریمکه 

  . بگذاریمرام احت خود را بگویند و ما نظرات را شنیده و به افراد

یک گروه هستیم باید به محض اینکه احساس  ي اززمانی که بعنوان عضو

در مکالمات شرکت کـرده و نظـرات صـاقانه خـود را ابـراز جو امن است کردیم 

. باید بدانیم که گروه بـه عقب نشینی نکنیم گفته وما باید نظرات خود را . کنیم

چیزهایی مـی بیـنم کـه دیگـران نظرات و پیشنهادات من هم احتیاج دارد. من 

نمی بینند. نقطه نظرات من منحصـر بفـرد اسـت. لحظـاتی را بـراي تفتـیش و 

  . مقایسه خود با این نکات اختصاص دهید

دیگران در مورد مـن این فکر که چندین بار اتفاق افتاده که در جلسه اي 

 افتادهاتفاق  ند بار این. چمن شده استعقب نشینی باعث چه فکر خواهند کرد 

آنهـا موافـق  که زیاد هم با را گفته امبجا آوردن ادب و نزاکت سخنانی  برايکه 

امــا بـه خــاطر اینکــه  اشـتباهی را دیــده امکــه  چقــدر اتفـاق افتــاده. نبـوده ام
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چقـدر اتفـاق افتـاده اسـت کـه  ؟نگفتم یخواستم مشکل ایجاد شود سخن	نمی

چنـد بـار  ؟خاموش مانـده اماما من ام شخصی تصمیم اشتباهی می گیرد 	دیده

و من هم ماننـد دیگـران مهمی مورد بی توجهی قرار گرفته اتفاق افتاده موضوع 

 دربـارةق افتاده که مـن اچند بار اتف از آن اطالع داشتم اما سکوت پیشه کردم؟

 بـا او غیبـتبجاي  نموده ام در حالی که می توانستمیکی از اعضاي گروه غیبت 

چند بار اتفـاق افتـاده کـه  ؟ولی صادقانه داشته باشم مکالمه اي هر چند سخت

رفتار اشتباه شخصی را تحمل کرده ام زیرا نمی خواستم مکالمه اي سخت بـا او 

ت بـراي مـن سـؤاالایـن  ؟با او صحبت کنم تداشته باشم. نمی خواستم با جدی

  . ت سخت و دردناکی هستندسؤاال

انانه و آرام با افـراد کـردم. من سالها وقت و انرژي خود را صرف رفتار مهرب

یکی از چالش ها و دردهاي بزرگی که در طـول خـدمت خـود تجربـه کـردم و 

تفـاق نیافتـد باعث شدم دیگران نیز این درد را تجربه کنند می توانست هرگـز ا

  . م که بایستم و نظر خود را اعالم کنماگر من تصمیم می گرفت

. بعد از سـالها و شدممشکلی  خود دچارسالها پیش با یکی از اعضاي تیم  

بگیـریم و  ترین تصمیم را براي اوبد تازمانی که این رفتار طول کشید باعث شد 

 پر از کشـمکش و سـخت ،تصمیمی دردناك، . این تصمیمش کنممنعاز خدمت 

ز افرادي که نزد او براي مشـاوره رفتـه بـود بـه مـا ایکی  ،چندین هفته بعد. بود

را صـحبت هـاي خـود چـرا مـن این بود کـه او قسمتی از مشکل : چنین گفت

کـه او هرگـز واقعـاً بـه سـخنان و  شده بودو نتیجه این م صادقانه و واضح نگفت

  . توجهی ننموده است مننظرات 

بسـیاري بـراي همـه مـا ایجـاد  فشاراشتباه من باعث شد که کشمکش و 

نیسـتم کـه حتمـاً تر سخن می گفتم مطمـئن  شود و اگر من تنها کمی صریح

او و خـانواده اش بـا مشـارکت بـا مـا  امـا حـداقل ،همه مسـائل حـل مـی شـد

  : لیمان در این باره چنین می گوید. ستوانستند تصمیمات بهتري بگیرند		یم

  )26:24 امثال( "پاسخ سر راست بوسه است بر لبها"
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به طرف مقابل این پیغام را می رساند که من براي تو ارزش قائلم  صادقانه پاسخ

و به تو می گویم که واقعاً نظرم در این باره چیست و آنقدر براي تو ارزش قائـل 

 .دگاه من اشتباه اسـت سـکوت نمـی کـنمقابل کارهایی که از دیم هستم که در

اسـت کـه مـن  نظرم را اعالم نمی کنم اغلب دلـیلش ایـن صریحاًزمانی که من 

مـرا در بهتـرین گفـتن یـا نگفـتن نظـرم خودم می اندیشم و می خواهم  دربارة

واقعاً در مورد تیم و روابط حـاکم بـر آن اهمیـت قـائلم  . اما اگرشرایط قرار دهد

ن باید نظرات خود را بگویم و نگرانی هـایم را . مباید با اعضاي دیگر صادق باشم

باید سـعی کنـیم  که که وجود دارد این استابراز کنم. در اینجا نکته مشخصی 

نباشد که در دادن نظرات و انتقـادات خـود از  اینطور دیگران را نارحت نکنیم و

  . آن سوي پشت بام بیافتیم

  .بیاندیشید و تبادل نظر کنید

 ؟الگوي رفتاري شما در زمان صحبت هاي سخت اما صادقانه چیست .1

و بین خادمین وجود دارد در کلیساي شما چقدر جوي آزاد و صادقانه  .2

 ؟می پذیرد صورتراست  رك و مکالماتچقدر 

بحث ها و اختالف نظرها را  تان قادر استتیم خدمتی آیا به نظر شما  .3

  ؟در میان خود حل کند

جوي که  ،چه قدمهاي عملی می توانید براي داشتن جوي امن بردارید .4

  توانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند؟بدر آن افراد 
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   سمیسیستم هاي ویتامینه و سیستم هاي 

عملکـرد د کـه نپیچیده اي وجود دار هايدر زیر پوست بدن شما سیستم

 ،اعصـاب( هاسیسـتمایـن . صحیح آنها باعث کارکرد طبیعی بدن شما می شـود

اگـر بـه ایـن . روري هسـتندض..) براي سالمت و بقاي شما .تولید مثل و ،تنفس

 لدچـار اخـتالعملکرد اندامهاي شما مرور زمان  بهسیستم ها بی توجهی کنید 

اهمیت دهید  سیستم ها ولی اگر به این ؛دیشما بیمار می شوسان بدین شده و 

مـا نچـه در مـورد بـدن . آدنمی گرد شماباعث طول عمر و کیفیت بهتر زندگی 

. زمـانی هسـتندصـادق نیز کلیسایی صدق می کند در مورد کلیساها و خدمات 

بازدهی خوبی باشند باید تمـامی سیسـتمها که می خواهید خدمات شما داراي 

المت . سـهماهنـگ و سـالم عمـل کننـد )تعـالیم و... ،برنامه ها، مالی ،رهبران(

بـه طـور قطـع متکـی بـر سـالمت ایـن  دمتتانخطوالنی مدت کلیساي شما و 

   است.سیستمها 

ل 
ص

ف
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روابـط  ،تعـالیم ،پرستش(خدمات روي صحنه شما خوب و عالی باشد اگر 

اما سیستمهایی که پشت صحنه کـار مـی کننـد ناسـالم و  ...)و موعظه ،عمومی

 همـۀ قریبـاً. تخواهـد افتـاد بیمار باشند نهایتاً سالمت خدمت شما به مخـاطره

رهبرانــی کــه مــی شناســم مشــتاقانه ســعی مــی کننــد ســالمت روحــانی تــیم 

سالمت فیزیکی افراد آرزوي  ياما پیش از آن که برا .خدمتیشان را ارتقا بخشند

هـاي تشکیل گـروه . فکري کنیدشان  سالمت روحانی باید برايسالمتی بکنید 

. اسـت رهبـرانخدمتی چیزي فراتر از دعاهاي دست جمعی و یا جلسـات سالم 

فراتـر از جملـه اي جـذاب در وصـف رویـاي  ی این افـراد چیـزيسالمت روحان

سیستم هایی کـه در ": می گوید 1استنلیاندي خدمتی شما است. همانطور که 

ت در کلیسـا اکه نهایتاً خدم گردندراهروهاي کلیسا تشکیل می شوند باعث می 

براي ایجاد سالمت روحـانی بایـد سیسـتم هـایی  "و از بین بروند.تضعیف شده 

کرد. سیستم هاي خوب باعث تغییر رفتار افراد شده و باعث ایجاد  ایجادآگاهانه 

  . دنسالم و در نهایت تغییرات مثبت می شو یعادات

در مورد سیسـتمهایی کـه . بنابراین اجازه دهید شما را چنین تشویق کنم

آیا آنها باعث افزایش سالمت در . فکر کنید در کلیسا یا خدمات شما وجود دارند

دیگران؟ آیا ارزشهاي شما نمایـانگر  شوند یا باعث اختالل در عملکرد کلیسا می

براي دستیابی بـه  ؟طبق آن کار می کنندبر هستند که این سیستمها  اییروشه

اینهـا  ؟سالمت بیشتر چه تغییراتی باید در سیستم هاي کلیسایی شما رخ دهند

بـا حتی در مورد آنها تفکر کنیم و  ند که ارزش این را دارند که مای هستتسؤاال

 دربـارةتر از کالم خـدا  اجازه دهید به یک مثال واضح. یکدیگر تبادل نظر کنیم

  . سیستم ناسالم نگاهی بیاندازیم

. سوي سـرزمین موعـود بـه راه افتادنـد قوم اسرائیل به 18 در خروج باب

جدا شده بود و پدر شوهر او یترون آنهـا را بـه خانـه موسی از زن و پسران خود 

رفت. موسی در جایگاه  موسیبه نزد ي کارانجام آورده بود. روز بعد یترون براي 

ه . بـمردم رسیدگی می کـردخود قرار می گرفت و از صبح تا عصر به مشاجرات 

                                                           
١ - Andy Stanley 
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. فکر کنید که چقدر افـراد می دادسرویس نفر  2000000 بهعنوان تنها قاضی 

داشـته مالقـات صبر می کردند تا بتوانند چند دقیقـه اي بـا موسـی وقـت باید 

سـی وی شـد بایـد بـه نـزد ممحل ن اگر مشاجره چه بزرگ و چه کوچک. باشند

را مشـاهده کـرد بـه موسـی چنـین مسائل  زمانی که یترون این. ورده می شدآ

و چرا تو تنهـا قاضـی  شکایات مردم رسیدگی می کنیبه  ییچرا تو تنها": گفت

ح تــا شــب در اطــراف تــو از صــببســیاري در حــالی کــه افــراد ؟ هســتیاینجــا 

قع یترون با زبان بی زبانی به موسی می گفت که آیـا عقلـت را ار و. داند	ایستاده

مـی آینـد تـا نزد من زیرا مردم ": دیبه پاسخ موسی گوش کن؟ از دست داده اي

. آشکار بود هنوز براي موسی مخفی بـودیترون آنچه براي  ".اراده خدا را دریابند

ي ازهـاروش چرخاندن این سیسـتم اسـت. نیتنها نگار موسی می گفت که این ا

می آیند تا به آنها کمـک کـنم و مـن کـار و بسیاري وجود دارد و افراد  بسیاري

  تالش می کنم تا هر کس پاسخ نیاز خود را دریافت کند. 

ایـن با . نیست تو انجام می دهی صحیحکاري که ": یترون پاسخ می دهد

س سیستمی موسی در را "می کنی.خود را فرسوده  همه مراجعه کننده تو تنها

او مجبـور . این سیستم ناسالم گشـته بـودبود و  مختل شدهبود که عملکرد آن 

تلـف مـی شـد و و انرژي بسیاري  زمان .بکندزمان بسیاري را صرف دیگران بود 

  ی موسی و دیگران شده بود.این سیستم باعث خستگ

آن  ما داراي طراحی ضعیفی باشد نتیجۀ مورد استفاده که سیستمزمانی  

ژي ردر نتیجـه انـ. خـواهیم کـردرا خسته و تیم ا خود . منیز ضعیف خواهد بود

به مشـکالتی کـه  و دسر و سامان بخشبسیاري احتیاج خواهد بود تا سیستم را 

گـاهی فـردي کـه از  آمـده رسـیدگی کنـد.پیش یک سیستم اشتباه  ۀنتیجدر 

تري واضح و مشخص مشورتعملکرد ما نگاه می کند می تواند  بهسیستم  بیرون

سیسـتمی کـه  فردي مانند یترون باید مشـورت کنـیم.با یعنی  ،ارائه دهدبه ما 

، تعلـیم و دعـا :بـود شـدهاز سه قسـمت تشـکیل داد پیشنهاد  به موسییترون 

  . ایندگینم
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بـرد و بـه  عا می کرد و نیازهاي افراد را به حضـور خـدا مـیی باید دموس

مشـاجرات  اکثـرِخداوند را بشناسند و بتوانند  قوانینمردم باید تعلیم می داد تا 

بـه آنهـا پیدا می کـرد و  یحل و فصل کنند. او باید مردان امینبین خودشان را 

و ی تـای و صد تایی هزارگروه هاي مشکالت به این خدمت را محول می نمود تا 

. دقت کنید که یک سیستم سـالم بـه رسیدگی می کردندی ده تایو  یپنجاه تای

بی ثمـر و که فرهنگ و جو  موسی این اجازه را می داد تا بتواند دعا کند. زمانی

. محـدود مـی شـوند فعالیـت هـاي روحـانیاسـت حاکم بر یک گـروه ناسالمی 

هـاي فعالیتبـراي مناسب  یاندر واقع باعث ایجاد فرصت و زم سیستم هاي سالم

روشن می دهد. آینده اي بـا اي امید براي آینده  ةترون مژد. یدنروحانی می شو

  . فرهنگ و سیستمهاي سالم

اسـتقامت خـواهی  اگر چنین کنی و اگر تو را چنین امر فرماید آنگاه یـاراي"

صلح و صـفا بـه خانـه هـاي خـود خواهنـد  داشت و این مردم نیز همگی در

  )23:18خروج ( ".رفت

خود باشند رهبران می توانند بـراي مـدت درست زمانی که سیستم ها در جاي 

با رضایت کامل بـه خانـه هایشـان بـاز  همکاران ماطوالنی تري خدمت کرده و 

شما را به چالش بکشم اجازه دهیـد چنـد جملـه بـا  اینکه فکر براي. گردند	می

  . برایتان عنوان کنم "...اگرچه می شد "

  : اماستخد

  اختصـاص دي اافـر سـخنانشـنیدن بـراي را وقتـی چه می شد اگر شما

 .دادید که براي خدمت کاندید شده اند		می

  سـالمت روحـانی توجه صرف به تخصص رهبران چه می شد اگر به جاي

 .دیز مد نظر قرار می دادینرا  آنان

 را گردآوري  ت مصاحبهسؤاالبهترین  ،چه می شد اگر براي استخدام افراد

  می کردید.
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 م افراد تست هاي شخصـیت و مهـارت را بـراي زمان استخدا چه می شد

  گزار می نمودید.بهترین گزینه بر تشخیص

 بـهرا  خـدمتایـن  بـراياز انتظارات شـما  یچه می شد اگر شرح واضح 

 .می گفتیدکاندیداي مورد نظر 

  و بـد و زشـت  در مورد خـوببجاي سخنرانی کلیشه اي چه می شد اگر

صـحبت بیشتري بـا کاندیـدا هـا با صراحت ، در این خدمت مسائل بودن

 .کردید		می

 را کمـک  اود تـا بتواننـد چه می شد آنها را در کنار فردي قرار مـی دادیـ

و دوسـتی را پـرورش بـودن یک خانواده  افرادتان روحیۀ میان رکنند و د

  ؟ دمی دادی

  تعادل میان کار و خانواده  

  خود تاکید می کردید که باید روزهایی را  خادمینچه می شد اگر شما به

 .دمانندر خانه ب

 سبت را نگاه دارند کهی خودتان می گفتید چه می شد اگر به تیم خدمت. 

  بـه مشـاوره که احتیـاج از خادمین خود  ایید اگر به خانواده هشچه می

 خود می گفتیـد کـه از آنهـا انتظـاربه خادمین  کمک می کردید ودارند 

 .دارید تا در هفته چند ساعت کار کنند

  چه می شد اگر به خادمین خود می گفتید زمانی که باید با خانواده وقـت

   .داشته باشند از آنها انتظار ندارید تا ایمیل ها را پاسخ دهند

  پویایی تیم 

  یسـاي خـود کمـک لد اگر به هـر کـدام از تیمهـاي خـدمتی کشچه می

 .براي خود تنظیم کنند اساسنامه ايتا  کردید		می

 ه مهارت شنیدن را آموزش می دادید.چه می شد اگر به افراد گرو 
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  از تکنولـوژي  ی براي استفاده صـحیحد اگر حد و حدود مشخصشچه می

 .مودیدبراي افراد گروه مشخص می ن

  موختیم که چگونه اعضاي دیگـر تـیم را آخود می چه می شد اگر به تیم

  ذیرند.بپبه عنوان خانواده خود 

  موختید که چگونه تضـادها را در آچه می شد اگر به اعضاي گروهتان می

   خود حل کنند. میان

  بناي روحانی 

 ارهــاي تــیم خــدمتی تــان چــه مــی شــد اگــر دعــا و روزه را در ریــتم ک

 گنجاندید.		می

  تنها به خواندن کتابهاي رهبري اکتفا نمی کردید و با هم چه می شد اگر

 .رشد روحانی مطالعه می کردیددر مورد  کتابهایی

 اي روحـانی یـید تا براي احدچه می شد اگر اعضاي تیم را تشویق می کر

 ؟به خلوت و تنهایی در حضور خداوند اختصاص دهندوقتی را خود 

  ایـن چنـین تی سـؤاالدر گـروه خـود تا چه می شد اگر عادت می کردیم

از لحـاظ روحـانی در  ؟خداوند به تو چه درسی داده اسـت اخیراً: بپرسیم

  د؟چه شرایطی هستی

 ،و سالم بـراي خـدمت سـخت و زمـان بـر اسـتایجاد سیستمهاي مفید 

 .زمان بر بـودموسی تشکیل و اجراي سیستم جدیدي  درست همانطور که براي

. امـا اگـر بتـوانیم مستلزم صرف وقـت بسـیاري اسـتبراي ما هم انجام این کار 

کنیم شاید بتوانیم از فرسودگی خـود و  تصحیحمان را سیستم هاي عملکرد تیم

  . اعضاي تیممان جلوگیري کنیم
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  تبادل نظر کنید. بیاندیشید و

تان وجـود دارد ا در مورد سیستمهایی که در خدماتبه طور کلی نظر شم .1

آیـا ؟ آیا طاقـت فرسـا هسـتند؟ مفیدند ذاتاً ن سیستم هایآیا ا ؟چیست

 ؟سالمت گروه می شوندو آیا باعث رشد و ترقی ؟ ندتهس صحیح

 ؟چه سیستم خدمتی را بیش از همه می پسندید .2

 ؟احتیاج دارندتوجه  بهکدام یک از سیستمهاي خدمتی بیش از همه  .3

هاي خدمت را در کلیسـاي خـود  تید یکی از سیستماگر شما می توانس .4

  ؟ تغییر دهید کدام یک از سیستم ها را تغییر می دادید
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  )(هماهنگی فراتر از همراستایی

 .م در حین راننـدگی بـه سـمت راسـت منحـرف شـدچندي پیش ماشین

تعمیر کنم. من از آن دسته آدمهایی هسـتم کـه  آن رادانستم چگونه باید 	مین

نگاهی را پیش مکانیک بردم تا  نابراین ماشین. بورندزیاد از ماشین سر در نمی آ

کـار  هماهنگی بـا هـمدر  قسمت ها کند تا همۀ و تنظیم تعمیر آن را بیاندازد و

خت کمتري مصرف می کند و بـه یک ماشین تنظیم شده باشد سو وقتی .کنند

ردن کـو هماهنـگ نرمتر حرکت می کند. همین مطلب براي همراستا  اصطالح

ما باید این کـار را آگاهانـه و عامدانـه  .نیز صدق می کندما جوانب خدمات  همۀ

بـی تـوجهی  خدمتمانقسمت هاي  هماهنگ سازي همۀ بهانجام دهیم و هرگز 

  نکنیم.

سازمان  برافرادي که در این زمینه مهارت دارند می دانند که چگونه باید 

کننـد  نگهماهبا یکدیگر  آن راو سیستم ها و ساختارهاي مختلف  تاثیر گذارند

در این صورت است که تالشـهاي نها . تآن سازمان شوند بازدهیو باعث افزایش 

ل 
ص

ف
م

ی و نه
س
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. تنظـیم کـردن و ود و ما می توانیم خدمتی سـالم داشـته باشـیمما هدر نمی ر

راســتا کــردن تمــامی جنبــه هــاي خــدمتی بســیار مهــم اســت و امــروزه 	هــم

   در این رابطه تشکیل می شود.بسیاري  هايکنفرانس

حرکـت واحـد ت ما در یک مسیر ی خواهیم که خادمین و خدممه ما مه

 یمفیـد و خـوب کـارفاکتورهـا تنظیم و همراستا نمودن همه این  هر چندند. نک

است اما کافی نیست. تفاوت بزرگی در میان تنظیم یک ماشـین و تنظـیم یـک 

 اجـزاي یـک سـازماناین تفاوت میان اجزاي یک ماشین و  .سازمان وجود دارد

دن واما تنظیم و هماهنگ نمـ ،تنظیم یک ماشین فرایندي است مکانیکیاست. 

سـیاري از رهبـران همراسـتا نمـودن . بطاقت فرسـامردم با یکدیگر کاري است 

صرفاً فرایندي مکانیکی می داننـد و اهمیـت را خدمات مختلف در سازمان خود 

ز تصور کنیـد یک میا بر روي رربایی  آهن. روابط میان مردم را نادیده می گیرند

آهن در اطراف آن وجود دارد. زمانی کـه آهـن ربـا را حرکـت  که مقداري برادة

 هـادهید براده ها شروع به حرکت می کنند. نیرویی که آهن ربـا بـه بـراده 	می

این براده ها در یک راسـتا قـرار بگیرنـد و  وارد می کند باعث می شود که همۀ

همراستایی براده هاي آهن مـی شـود.  باعث اعمال نیروحرکت کنند. آهن ربا با 

اما استفاده از زور باعـث همراسـتا شـدن قسـمت هـاي مختلـف یـک سـازمان 

  . شود	نمی

انسانها مانند براده آهن در یک راستا قرار نمی گیرند. قدرت و نیرو ممکن 

همراستا شدن  راستایی سیستم ها در یک سازمان شود ولی باعثماست باعث ه

د شد. براي همین است که یک سازمان سالم باید نه تنها بـه هقلبهاي افراد نخوا

آنهـا و همـدلی  همراستا کردن افراد با یکدیگر توجه کند بلکه باید به هماهنگی

  . آنها نیز اهمیت دهد

. مفهومی اسـت کـه در آن هومی است در ارتباط با قلب افرادهماهنگی مف

کـه مـردم بـا یکـدیگر بـه  اهمیت داشته و در این روابط اسـتبین مردم روابط 

ود و . ممکن است مـن بـا اسـتفاده از جایگـاه خـصورت هماهنگ کار می کنند
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اما  ،سازمان شومیک قسمت هاي مختلف  شدنتا استفاده از قدرت باعث همراس

داشـته باشـند.  ابطـههماهنگی تنها زمانی ایجاد می شود که افراد بـا یکـدیگر ر

آنهـا اهمیـت  بـهاعتماد کنند و بدانند کـه  به ماافراد تحت رهبري ما زمانی که 

میـان ر جـدول زیـر تفـاوت . داین هماهنگی ایجـاد خواهـد شـد داده می شود

  . همراستایی و هماهنگی نشان داده شده است

  

  

  

  

  

یـن هنـر . امیمـردم را بیـاموز کـردنبعنوان یک رهبر باید هنر هماهنگ 

 ،دیده نمی شود مدیریتیمهارتی است ظریف که در جداول سازمانی و روشهاي 

میـان افـرادي کـه در یـک در گر . اداردثمر بخشی سازمان  ی درتاثیر بسزایاما 

وجـود داشـته باشـد  الل در عملکردسازمان خدمت می کنند عدم اعتماد و اخت

فرق نمی کند که من بعنوان رهبر چقدر براي همراستا کردن آنهـا نیـرو صـرف 

ین امکان وجود ندارد که به . امی کنم تا سازمان به سوي یک هدف حرکت کند

ار داشـته باشـیم کـه بـه طـور مـوثر تحـت افراد بی توجهی کنیم و از آنها انتظ

  . کنندخدمت  هماهنگرهبري ما 

در حالی که هماهنگی بر روابط  ،داردتایی بر اهداف سازمان تمرکز سهمرا

میان مردم. بنابراین چگونه می توانیـد افـراد را بـا یکـدیگر بـه طـور صـحیحی 

داشـته ی رضـایت و کفایـت احساسـ و هماهنگ کنید تا بتوانند از لحاظ عاطفی

. پیش از آنکه با شما چند پیشنهاد عملی را در میان بگذارم اجـازه دهیـد باشند

  : هشدار مهمی را به شما گوشزد کنم

 هم راستایی هماهنگی

 سازمانی روابط

 برنامه ها افراد

 فکر قلب

 اهداف ابزار

 )مقصدسوي کجا می رویم (به  )چگونه ما به هدف خود می رسیم (تیم

 نتایج عملکرد ما سرمایه گذاري عاطفی

 علت اجتماع
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سـعی نکنیـد بـه صـورت ظـاهري و . کنیـددر این کار تقلب  سعی نکنید

 1آبراشـوفمایکـل مصنوعی هماهنگی را در میان اعضاي سازمانتان ایجاد کنید. 

ه شـما افـرادي کـ": چنـین مـی گویـد 2ین کشـتی توسـتادر کتاب خود بنام 

یزهـوش و نکتـه سـنج د تمی کنیه تصورش را چآنش از رهبریشان می کنید بی

 ،چه خبر است و چه اتفاقاتی می افتدهستند و همیشه می دانند که در سازمان 

   ها از وضع موجود با خبر باشند.ه آناگر شما نخواهید ک حتی

  همگـی مـا  عصـر ينسـانها. اداشـته باشـیدبه افراد تیمتـان بـاور

حمـل را بـا خـود  از احسـاس عـدم امنیـت و محکومیـت اي پشتی	کوله

 آخرین باري که در چشمان یکی از اعضاي تیمتان نگاه کرده و. کنند	می

ري کـه در تـوانم ادارم و مـی خـواهم هـر کـ باوربه تو که به او گفته اید 

  ؟چه زمانی بوده استبراي پیروزي تو و موفقیت تو انجام دهم را هست 

 عضاي تیمتـان . ارا تحسین کنید اعمال صحیحملکرد و ع. تحسین کنید

را مانند قهرمانان تحسین و ستایش کنید. بنا بر گزارش اداره کار آمریکـا 

ا ترك می کنند این است که احساس یکی از دالیلی که افراد شغل خود ر

ي مـی شـود. بـر اسـاس یکـی از آمارهـانکارشـان قـدردانی از می کنند 

کـه هـیچ تشـویق و  گفته اندچنین  مردم آمریکااز  درصد 65ور آ	تعجب

افـت یقدردانی و تشکري براي کار مفید و خوب خود در سال گذشـته در

بـه خـاطر خـود که در جمع از افراد گروه هر چند خوب است  .نکرده اند

فراموش کنیم که افراد را به طور شخصـی و اید اما نبکارشان تشکر کنیم 

  . تشویق کنیم، رو در همان لحظه اي که کارشان مفید و خوب بودهر د رو

 .در و تقویت حس یک خانواده بـودن براي ایجاد  انجمنی تشکیل دهید

ما دوست داریـم بـا افـرادي کـار  ۀمیان اعضاي گروهتان تالش کنید. هم

با آنها همکار هسـتیم.  کنید که با آنها دوست شده ایم تا افرادي که صرفاً

 .صمیمانه اختصـاص دهیـد یدر جلسات خود زمانی را براي داشتن روابط

                                                           
١ - Michael Abrashoff 
٢ - Its your Ship 
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هتـان و روبا هم دعا کنید و تولد ها را جشن بگیریـد. بـا اعضـاي دیگـر گ

ري ابروید. ایـن کـار فوایـد بسـی به رستورانرانشان براي صرف شام سهم

ایجـاد در و مـی شـود دارد و باعث از بـین رفـتن یـخ موجـود در روابـط 

  . کمک می کند آنانهماهنگ شدن و به همراستایی در میان افراد تیم 

  گوش کنیـد . گوش کنید تیمتانبه نظرات اعضاي  نید.کبه دقت گوش

. همواره در دسترس آنها باشید. به آنها به ه هستنددرماند امید وکه چرا نا

صورت متمرکز و بدون هیچ عجله اي توجه نشـان دهیـد. در یـک شـوي 

شـرکت بـزرگ یـک مـدیر اجرایـی  3رئیس نهـاییتلویزیونی معروف بنام 

رمندان خود وارد روابطی صمیمانه شده و با آنها اتصمیم می گیرد که با ک

ساده اي داشته باشد. این کار او نه تنهـا باعـث کسـب مکالمات روزمره و 

ز دیدگاهی بلکه به خود مدیر نی ،می شود کارمنداناحترام بیشتر از سوي 

ن باعـث یـن کـار او همچنـی. ابخشدکارمندان می  تازه از افراد و شناخت

. بیشتر نسبت به اعضاي گـروهش مـی شـودو توجه  ایجاد محبتی عمیق

کمـک  به همراستایی و هماهنگی آنها شاعضای وجه مدیر این شرکت بهت

   کرده بود.

 ًمیـان اعضـاي یـک  رتبـاط. ابا افراد گروهتان در ارتباط باشید دائما

سازمان بزرگترین چالش پیش روي مدیران آن است. همچینن زمانی کـه 

ارتباطات آن افراد نیز پیچیده تر و  یک خدمت و یک کلیسا رشد می کند

رد که وقتی افراد با یکدیگر ااین واقعیت وجود د همیشه. ر می شودتسخت

ه . بـبی خبرند نسبت به هم بدبین می گردنـداز یکدیگر  و ندارند یارتباط

. زایش منفی نگري و بدگمانی مـی شـودعبارتی دیگر نبود ارتباط باعث اف

بـه طـور  اعـالن عمـومییـک هیچ چیز نمی تواند به اندازه غـافلگیري از 

تضعیفتان کنـد. اگـر قصـد داریـد و  دهدمستقیم شما را تحت تاثیر قرار 

هماهنگی میان اعضـاي تیمتـان از میـان بـرود تصـمیمات را در تنهـایی 

 . بگیرید

                                                           
٣ - Under cover Boss 
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که در آن هماهنگی وجود دارد افراد احساس مـی کننـد خـود  فضاییدر 

ه بـگیـري هـا  متصـمیخبر و فقط  دارندا شرکت هنیز در تصمیم گیري 

 سـادلبک،در کلیساي روند پر سرعت امور  به خاطر گوش آنان نمی رسد.

شده بود. بـراي اینکـه بزرگی ارتباط سالم با دیگران تبدیل به یک چالش 

بـه طـور بتوانیم با یکدیگر به صورت بهتـري در تعامـل و ارتبـاط باشـیم 

 بنا بـری دارد یا چه کسی سؤالرا می پرسیدیم چه کسی  سؤالمرتب این 

مروز مـا چـه یا تصمیم گیري هاي ا دارد؟ سخنیشد آنچه امروز صحبت 

آن روز اتخـاذ مـی شـد ی کـه ؟ تصمیماتد داشتتاثیري بر دیگران خواه

  . اطالع داده می شدبه دیگر خادمین  سریعاً

  غلب خادمین . ای در شوخی کردن وجود نداردنروحا غیر نکتۀهیچ

همـه مـا  .طبـی هسـتندکلیسایی که من می شناسم داراي حـس شـوخ 

نیازهـاي همیشـه دانیم که خدمت ما خـدمتی جـدي اسـت و مـردم 	می

متفاوتی دارند. اما هیچ گروه خدمتی نمی توانـد هـر لحظـه بـه نیازهـا و 

بیاندیشد. تیم باید بیاموزد که در کارهاي خـود داراي  مردمخواسته هاي 

شـوخی نیـز نـده و ، خد و باید در این ریتم شوخ طبعـیسالم باش یریتم

طمئن باشید که بـا ایـن رونـد گـروه سـالمتري خواهیـد . مگنجانده شود

  داشت. 

می خواهم شما را دعوت کنم که براي ایجاد هماهنگی بیشتر در تیمتـان 

وارد عمل شوید. زمان بیشتري را در این هفته به جاي همراستا کردن افراد بـه 

مرکز کنیـد تـا برنامـه هـا. هماهنگ کردن آنها اختصاص دهید. بیشتر بر افراد ت

مکالمـاتی کـه  ؛مکالماتی با حوصله و بدون عجله با اعضاي تیمتان داشته باشید

 زندگی شخصـی آنهـا دربارةبلکه  ،شان نباشد در رابطه با کارها و حیطه رهبري

  باشد.

  بیاندیشید و تبادل نظر کنید.

 ؟تان می دهید چرا همراستایی تیم خدمتیامتیازي به چه  .1
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 ؟چرا؟ دیمی ده نبه هماهنگی اعضاي تیمتاامتیازي چه  .2

ارتباطی که بر  ؛سالم ایجاد می شود یهماهنگی در پی داشتن ارتباط .3

یک تا ده به اعتماد شماره از  امتیازيه . چمتقابل استاساس اطمینان 

 امتیازاین  دربارة یخودتان چه احساس؟ می دهید تانتیم يبین اعضا

 ؟دارید

کدامیک از پیشنهاداتی که در این بخش ذکر شد براي ایجاد هماهنگی  .4

؟ تان کمک می کند در تیم خدمتی
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  در رابطه با تکنولوژي و تیم قوانینی

 مـثالً ،باشـدمخرب نیـز می تواند هر چیزي که مفید و مثبت است  تقریباً

 ابطه جنسی و یا یـک آیفـون. اسـتفادةر، چاقو ،ريایک کارت اعتب ،یک ماشین

اشتباه از هر چیزي می تواند باعث تخریب و ویرانی شود. جاي شکی نیست کـه 

رهـاي نامحـدودي را صادق اسـت. تکنولـوژي د نیزاین اصل در مورد تکنولوژي 

گـروه هـاي خوش نجات بر روي خادمین باز کـرده اسـت. بـه  براي اعالم مژدة

ه جاهاي مختلـف را ب نجات مژدةسرعت بتوانند  این فرصت را داده تا با مختلف

در دسـترس میلیاردهـا  کتـاب مقـدستعالیم ي باعث شده که برسانند. تکنولوژ

واره تکـرار ي زندگی می کنیم که این عبـارت همـما در عصر. بگیرد رانسان قرا

ایـن عبـارت را دوسـت دارنـد. زیـرا ایـن  نیزن و رهبرا "حاال سریعتر" ی شودم

نها بدان معنا است که ما می تـوانیم رویاهـاي بزرگتـري داشـته و آعبارت براي 

. امـا بـریمرا بـه نقـاط دورتـري ب نجـات ةمـژدکارهاي بیشتري انجام دهـیم و 

رصتی براي افـرادي تکنولوژي می تواند سوي تاریک خود را نیز داشته باشد و ف

رنوگرافی ورهاي بسیاري به سوي پ. دکه از لحاظ جنسی مشکل دارند ایجاد کند

  . و کاله برداري باز شده است

ل 
ص

ف
م

چهل
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ظریف و پیچیده اي نیز دارد که این نکـات منفـی  ،تکنولوژي نقاط منفی

باعـث کـاهش  ولین نکته منفی این است کـه. اپذیرفته شده استتوسط جامعه 

یـاهو و سـر و . هاسـت افـزایش دادهرا حواس پرتی مـا و ا شده تمرکز و توجه م

عصـر در کتـاب  1پـوس سـنت سویـنرا افـزایش داده اسـت. ا صداي زندگی م

 شـبکه هـايکـاربري و اسـامی کـه افـراد در  امنـ": می نویسـد چنین 2سرعت

باعـث  وشـده آنهـا  هویـتتبدیل بـه کم کم اجتماعی براي خود بر می گزینند 

زمـانی د چنین نشان می دهـ. تحقیقات ستاعتیاد آنها به فضاي مجازي گشته ا

کاهش نسـبی در فکرش را اشغال کنند  دائماًکه فردي اجازه می دهد ایمیل ها 

ه شـماره از بهـره هوشـی او عملکرد او ایجاد می شود و حتـی باعـث کـاهش د

  "شود.		می

برابر بیشتر از زمانی است کـه این میزان کاهش توجه و عملکرد دو و نیم 

اعتیـاد بـه سـرعت و تکنولـوژي . فرد سیگار می کشد و بـه سـیگار اعتیـاد دارد

بیشـتر همانطور که در جامعه وجود دارد در کلیسا نیـز دیـده مـی شـود. افـراد 

. تـاثیرات دوست دارند که در فضاي مجازي زندگی کننـد تـا در فضـاي واقعـی

بلکـه مـی توانـد بـراي  ،خود شخص نمی باشدبه  تکنولوژي تنها محدود مخرب

خـود تـیم  بـراين ده فرمان تکنولـوژي . متیم خدمتی نیز مسموم کننده باشد

بهتـر  يفرمان پیروي شوند باعث ایجاد جـو باور دارم که اگر این دهو نوشته ام 

  . شد در تیم خواهند

ایمیـل در انتقـال  .اخبار بد از ایمیـل اسـتفاده نکنیـد نبراي رساند – 1

 شـوك آوربـد و  اخباراما در رساندن  ،عمل می کندبسیار عالی  ،اطالعات خوب

ایمیل شـما مـی توانیـد اطالعـات را بـه خـوبی  بسیار بد عمل می کند. بوسیلۀ

توانید توسط ایمیل با کسی ارتباط صحیحی داشـته  اما هرگز نمی ،منتشر کنید

ی خواننده این امکان را نـدارد کـه حـاالت باشید. در استفاده از پست الکترونیک

. و همچنین نمی تواند صداي شـما را بشـنود. اصورت و زبان بدن شما را ببینید

                                                           
١ - Vine Poscente 
٢ - The Age of Speed 
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صدایی را که خود می خواهم دریافـت  نِرا می خوانم هر تُ یه من ایمیلکزمانی 

نم. توسط ایمیل ها این امکان وجود نـدارد کـه شـخص در همـان لحظـه ک می

اطالعـات منتقـل شـده سیاري از . بکندپاسخ سخنان ما را بدهد و با ما مکالمه 

توسط ایمیل ها واضح و شفاف نیستند. ساده بگویم که انتقال اخبار بـد توسـط 

 شـکلایی بـه ایمیل روشی است که افراد ترسو بکار می برند. وقتی که ایمیل ه

موشک به سوي افراد پرتاب می کنیم و در آن از واژه هاي بد و خشن اسـتفاده 

. می کنیم با این کارمان افراد را بی ارزش کرده و به آنها بی احترامی می کنـیم

مکالمـاتی بنشـینند و  یکـدیگر يرولم افراد قادرند که رو در یک فرهنگ سا رد

  شند.اشوار با یکدیگر داشته بد

ایمیـل  یافتدهرگز اطالعاتی را که نمی خواهید بدست افراد دیگر ب - 2

ی یـاد تایـن درس را بـه سـخ فوروارد آن وجـود دارد. زیرا احتمال نکنید

ایمیل من زمانهاي بسیاري ي آموزش آن بهاي سنگینی پرداخته ام. ارگرفتم و ب

دسترسـی  به آن ایمیلنمی خواستم آنها اصالً ده که من شبراي افرادي فوروارد 

مـن اشاره مـی کنـد  مهمیبنابراین زمانی که ایمیلتان به موضوع  داشته باشند.

چـه اگر ایـن ایمیـل فـوروارد شـود ": س را یاد گرفتم که از خود بپرسماین در

  "؟اتفاقی می افتد

این یکـی از  پ نزنید.ایمیل نفرستید و در فضاي مجازي گ در جلسات -3

در جلسات همیشه این وسوسه وجود دارد . بود سادلبکدر کلیساي  مهمقوانین 

اما نتیجه این کار عدم شـرکت  ،زمان انجام دهیم همکه ما بخواهیم چند کار را 

شـود کـه مـا نکـات و باعث می که در آن حضور داریم است اي موثر در جلسه 

  . این کار در تضاد با مفهوم تیم است و را از قلم بیاندازیمزیادي 

اغلب براي فرسـتادن . در ایمیل استفاده نکنید 3سی سی بیاز گزینه  – 4

امـا ایـن عمـل زیـاد هـم  ،مخفی ما از این گزینه استفاده می کنـیمایمیل یک 

گر چه ممکن اسـت چنـد فایـده کوچـک در ایـن روش وجـود . اگشا نیست	راه

                                                           
٣ - B.C.C  
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داشته باشـد امـا ریسـک هـایی کـه در آن وجـود دارد ارزش ریسـک کـردن و 

وضـوع باعـث ایجـاد مشـکالت ایـن م سـادلبکر . دمـی کاهـداستفاده از آن را 

بی سـی . بنابراین ما تصمیم گرفتیم که از قسمت شددر میان خادمین بسیاري 

  . در ایمیل هاي خود استفاده نکینم سی

ارسال ایمیل  باشد تا حرفه اي.داشته شخصی  روابطشما باید بیشتر  - 5

مـی شـود. بنـابراین بایـد و اداري رسمی ارتباطی باعث در طبیعت خود بیشتر 

در ایمیـل هـاي خـود از جمـالت دوسـتانه و صـمیمانه سخت تالش کنیم کـه 

گر چه ممکـن اسـت . ااز حالت رسمی خارج شوداستفاده کنیم و ایمیل هاي ما 

اما باعث می شود که بـا طـرف مقابـل بـه عنـوان یـک  ،باشد وقت گیراین کار 

  . دوست ارتباط ایجاد کنیم

که دوست داریـم می دانم  ایمیل هاي خود را مختصر و مفید بنویسید. - 6

طوالنی توضیح دهیم اما به عنوان یک قانون کلـی به صورت را در ایمیل  ینکات

ایمیل هاي خود را کوتاه و سـاده بنویسـیم و بـه نکتـه اصـلی در آن بهتر است 

 امروزه وجود عدم وضوح و صراحتی که در تبادل اطالعات به خاطراشاره کنیم. 

پردازش  آن رااصلی آن ایمیل چیست و دارد مردم باید فوراً بفهمند که موضوع 

جمـالت ز . اتمرکز کرده و بنویسـید. به دقت به آنچه مقصود نظرتان است کنند

غیـر همواره جمالت مسـتقیم را بـه جـاي جمـالت . اري کنیددخوداي کلیشه 

  . مستقیم بکار ببرید

صحبت مـی کنیـد و یـا در جلسـه اي هسـتید  زمانی که با فردي – 7

ي بـوده بسیارزمانهاي  .و به تلفن هاي خود پاسخ ندهید ،پیامک نفرستید

که با شخصی در حال گفتگو بودم و به یکباره طرف مقابل شروع بـه پاسـخ بـه 

. وقتـی کـه شـما داده اسـتیک پیامک کرده و یا به تماس تلفنی خـود پاسـخ 

ث انتقـال ایـن ه تماس تلفنی تان قطع می کنید باعـمکالمه اي را براي پاسخ ب

براي همین  .که من براي تو ارزشی قائل نیستمید می شو مفهوم به طرف مقابل

  . ابداع شده استصوتی  گیراست که پیغام 
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ید که من مجبور باشم در همان لحظـه تمـاس آبسیار به ندرت پیش می 

در میان صحبتتان با فـردي مجبوریـد بـه تمـاس  اگر. پاسخ دهمخود را تلفنی 

تلفنی دیگري پاسخ دهید براي شخص مقابل توضیح دهید که چـرا مکالمـه بـا 

   .عذر خواهی کنید اوقطع می کنید و از را وي 

 تیم تماس نگیرید و ایمیلـی نفرسـتید. درافزهاي تعطیل با اودر ر – 8 

مرزهـاي زنـدگی بـه اگر می خواهید تیم خدمتی سـالمی داشـته باشـید بایـد 

کـه بـه  این است. یکی از روشهاي این کار افراد احترام بگذاریدشخصی و کاري 

ازه دهیـد از جـیشـان هسـتند احتـرام بگذاریـد و ااافراد در خانـه ه ساعاتی که

یـن مفهـوم بـه تـیم برند. بایـد در انتقـال ابخود لذت خانوادة گذراندن وقت با 

خدمتی خود تالش کنید که ما می خواهیم آنها زندگی متعادل و سالمی داشته 

ست به کـار اآنها  زمانی که مربوط به خانوادةباشند و از آنها این انتظار نمی رود 

   و ایمیل اختصاص دهند.

بسـیاري از  توانید از ایمیل براي دعا و یا تشویق استفاده کنیـد. می – 9

امـا ایـن قـانون بـا مـی توانیـد  ،این قوانین با نباید و نمی توانید شروع شده اند

بـراي نوشـتن جمـالت  یایمیل ها و پیامکها ابـزار بسـیار خـوبشروع می شود. 

هستند. در طول چند ثانیه می توانم براي افراد پیغامی با ایـن  یدعایی و تشویق

مـن مـی تـوانم بـا  "به فکر تو بـوده ام.تو مهم هستی و من ": مضمون بفرستم

  بفرستم. کسیبراي را استقاده از ایمیل و پیامک دعاي ساده اي 

یتر خود هم سبتی اختصاص فیسبوك و توی ،ایمیل ،تلفنبراي باید  - 10

یکی از روشهاي ایجاد سالمت گروهی این است که به آنها بیاموزیم ریتم . دهید

باشند. شما را تشویق می کنم که با تیم خـدمتی در زندگی خود داشته  سالمی

مک کنید تا . کخود صحبت کنید تا سبتی براي استفاده از تکنولوژي قرار دهند

لحظـه اي تصـور در این روز آنها به معناي خاص کلمه از تکنولوژي دور بمانند. 

داشته باشید که در آن به جـاي مکالمـات در کنید که بیست و چهار ساعتی را 

 مجازي مکالمات شخصی و حضوري با افراد داشته باشید. بجاي اینکه بـا فضاي
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تان بازي کنید و در آن سبت بـه جـاي آنکـه بـه  یفون خود بازي کنید با بچهآ

  د. یت او پاسخ دهسؤاالو به داده ل هایتان پاسخ دهید به همسرتان وقت یایم

  .و تبادل نظر کنید بیاندیشید

ان داشـته ی تـتکنولوژي بر شما و تـیم خـدمتیکی از تاثیرات منفی که  .1

  است را بنویسد.

ي به صورت مفیدتر و شخصـی تـر اسـتفاده ژچگونه می توانید از تکنولو .2

 شما باشند؟مردم مرکز توجه  عین حالکنید و در 

شـرایط مـورد در  "تکنولوژي و تـیم" کدامیک از ده فرمان باال در مورد .3

 ؟صادق استتیم خدمتی شما 

قوانین باال می تواند به تیم شما کمک کند تا داراي بـازدهی کدامیک از  .4

  ؟ و ثمربخشی بهتري باشند

  



ي روحانیایاِح    
 

242 

  

  

  

  

  

  

  

   .حیاتی دوباره به وجود خود ببخشید

 .دوراهی قرار گرفتـه ایـدیک شاید همین االن شما در خدمت خود بر سر 

نتیجـه اي در بـر نداشـته آنچنان که فکر مـی کردیـد  زندگیتانشاید خدمت و 

. شاید امروز شما احساس می کنید که خالی هستید و بـه خـاطر نیازهـاي است

و کارهـاي بسـیاري کـه انجـام  وجـود داردمـردم و بسیاري که در خانواده تان 

 .اید فرسوده و خسته شده اید. بدانید کـه هنـوز جـاي امیـدي وجـود دارد	داده

روشـی بهتـر. ممکـن اسـت  ،اوتی براي خـدمت وجـود داردفبدانید که روش مت

افتان تغییر نکند اما شما می توانید مسیري که روح و جانتـان در آن رشرایط اط

دوبـاره بـه  دارد را تغییر دهید. با کمک خداونـد شـما قادریـد کـه حیـاتی رقرا

بـازگردد. اشـتیاق  دوباره به زنـدگی شـمامی تواند زندگی خود ببخشید. شادي 

دیگـر در  يمـی توانـد بـارجدیـد  یتواند بار دیگر شعله ور شود. صـمیمیت	می

اي  موزنـدهآایـن بـاره روش هـاي مفیـد و  درنبی  يروابطتان ایجاد شود. ارمیا

بـه وضـعیت روحـانیم  یندن سـالمتابر گرد دردارد. روشهایی که قادرند به من 

  ند. نکمک ک
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راههاي قدیم  دربارة ؛بنگرید ،ر طریق ها ایستادهب: خداوند چنین می فرماید"

بـراي جانهـاي خـود  در آن گـام برداریـد تـا. بپرسید که راه نیکو کدام است

  )16:6 ارمیا( ".اما گفتید گام بر نخواهیم داشت. استراحت بیابید

 اگـر شـما مـی خواهیـد طریـق هـایی را  .طریق ها ایستاده بنگرید بر

باید از دویـدن  .برگزینید که به سالمتی روحانی می انجامند باید بایستید

مـورد جـاده اي کـه مـی خواهیـد دست بردارید و تصمیماتی آگاهانه در 

اگر ما ": چینی چنین می گوید قدیمیید بگیرید. یک ضرب المثل بپیمای

حتماال سر از جایی در خواهیم آورد مسیري که می رویم را تغییر ندهیم ا

اگر در مسیري که امروز در . به جلو بنگریدیم. که راه را از آنجا شروع کرد

  "آن قرار دارید راه خود را ادامه دهید نهایتاً به کجا خواهید رسید.

 را دارد. گذشته براي ما حکم یک دوست . راههاي قدیم بپرسید دربارة

. اندم در گذشته پیمودهرا که ما امروز می پیمایی یري از مردم راههایابسی

ا می توانیم درسهاي بسیاري را از آنها بیاموزیم. این کتـاب مکاشـفه اي م

دیگـري و بلکه مکاشفه اي است که در گذشته بـراي افـراد  ،جدید نیست

ز قـدمهاي پیـروي ا دربارةاین کتاب  .من آشکار شده است همچنین براي

آنها به مقصد رسیده اند  .این راه را پیموده اند از منافرادي است که قبل 

و وقتی به ما نگاه می کنند به ما می گویند از این راه حرکت کنید و ایـن 

راهی است که به سالمت روحانی ختم می شود. این راهی است که به تـو 

را بـراي و پایـان خوشـی  تا در محبت عیسی باقی بمانیـدکمک می کند 

   .دخود رقم بزنی

 ایـن کـار بـه  .بپرسید که راه نیکو کدام است و در آن گام برداریـد

در مشـغله و هیـاهو نیـز تحقـق  در عـین حـال ،سرعت انجام نمی شـود

هاي رهبري باشیم. ارمیا اهد که دنبال روش خوارمیا از ما نمی یابد. 	نمی

راه نیکـو کـدام اسـت. خداونـد از مـا ما را دعوت می کند تا درك کنـیم 

 زنـدگی کـه از لحـاظ عـاطفی .خواهد که زنـدگی نیکـو را برگـزینیم	می

  .باشد سر زندهو از لحاظ روحانی  سالم باشدروابطی 
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 چـه وعـده شـگفت انگیـزيهاي خود استراحت بیابیـدانتا براي ج .! 

جانهایمـان اسـتراحت  تـابسیاري از ما در خـدمات خـود احتیـاج داریـم 

 قآیا این آن چیزي نیست که من همواره در زندگی خـود مشـتا پذیرند.ب

بـا وي زندگی ام ست که من در اول خداوند نی اولویتیا این آ ؟آن بوده ام

 بهتـریـا ایـن آ تـازه باشـم؟ داراي روح و جانی تر وداشته باشم و  ارتباط

یـا ایـن آ؟ ن باید سبک و یوغ من خفیف باشـدنیست که در خدمت بار م

حتی در روح و جانم بیـابم کـه اوجود دارد چنان استرزندگی ام امکان در 

  ؟ "عیسی برایم کافی است"انه بگویم بتوانم آگاه

  

  

  


