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 قدر داني ها

 

  
مداوم يك كار و تالش  نتيجةمحقق ساختن ايده و هدف اوليه اين كتاب 

هاي  سالدر كسي بوده كه لري بل او. از اين امر واقفند انرهبر همهو  تيم بوده
او كسي براي تحقق اين امر متحمل شده است. سنگين ترين بارها را  نخست
نوشته را با دقت خوانده بلكه در  كه نه تنها صدها برگ موعظه هاي دست است

داشته ام مانند شنونده اي  يمتفاوتي كه در مجامع مختلف درباره رهبر تعاليم
. نگاشتن كتابي را دارد به دقت به تعاليم گوش جان سپرده استكه قصد پويا 

. كتاب متشكرماين  ةموضوع اوليو نظم بخشيدن به از او به خاطر شكل دهي 
دت ها پيش بايد ي تعويض مبلمان و اساس خانه كه مبه جا لينهمسر من 

انجامش مي دادم پذيرفت ويرايش نهايي دست نوشته هاي اين كتاب را انجام 
كتاب تمام شده و دهد. او بهترين ويراستاري است كه تا كنون ديده ام. اين 

  احتياجي نيست كه در موردش بيشتر سخن بگويم.
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نقش بزرگي ايفا عاليت هاي من فكه در همه  استكسي  جينمعاون من 
 هستندافرادي  جيم و كريس. در اين پروژه نيز او به خوبي عمل كردمي كند و 

كه مكاني را براي نوشتن اين كتاب در اختيار من گذاشتند. درست در زماني 
و خانواده ما تحت مراحل نهايي انجام مي شد و وقتي براي مان باقي نمانده كه 

همواره دستش را بر دوش من مي فشرد و به من  جيمدند فشار قرار گرفته بو
به رهبران كمك بزرگي حقيقتاً اين كتاب مي تواند  ":وري مي كرد آياد

  ".نمايدكليساها 

بلوغ پر پيچ و خم كه اجازه دادند راه بگويم و اما چه مي توانم درباره جماعتي 
يلو ود را به كليساي . مي دانم كه هرگز نمي توانم دين خورا بپيمايمدر رهبري 
كه در جاهاي مختلف  ي. اين كليسا بيش از هر كليساي ديگرنمايمكريك ادا 

دنيا ديده ام توانسته اعمال باب دوم را زندگي كند و شبان چنين جماعتي 
خدا را  هاست كه هر روز بزرگي فتخارابودن آن هم براي بيست و هفت سال 

  براي آن شكر مي كنم.
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 مقدمه

 

  
سي سال براي نوشتن اين كتاب صبر كرده ام. در طول اين سال ها كتاب 

ثير گذار أاما به نظر من هيچ كدام به اندازه اين كتاب ت ،هاي بسياري نوشته ام
اين كتاب به آن اختصاص واژه ها و ايده هايي كه موضوعات  .اند و قوي نبوده

اشتياق و فعاليتي هستند كه  نمايانگربلكه تنها موضوعاتي انتزاعي نيستند  دارد
  .در بر گرفته اندزندگي مرا 

 در مورد برخي از موضوعات اين كتاب در كنفرانس ها و كارهاي گروهي
ها  تعاليمصحبت كرده ام . سال هاي بسياري وسوسه شده ام كه اين  بسياري

اما هميشه در آخر به اين  .و كتابي از آن ها تهيه كنم كردهرا جمع آوري 
يعني اهميت  يموضوع چنينهنوز آمادگي كافي براي ارائه كه ام  رسيده نتيجه

ماده آعطاي رهبري به جماعتي بزرگ تر را ندارم. هر وقت فكر مي كردم 
روبرو مي  جديدي نوشتن چنين كتابي هستم در كليساي ويلر كريك با مشكل

ارها در م كه به من نشان مي داد آمادگي الزم براي اين كار را ندارم و بيشد
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  زمان هاي مختلف احساس مي كردم كه روح القدس عدم آمادگي مرا تائيد 
   " !صبور باش بيل "مي كند و مي گويد : 

آن بود كه بايد  محقق نشدطوالني  يدليل اينكه نوشتن اين كتاب براي مدت
. در سال هاي اوليه مي نمودمبراي نوشتن آن تجربه و آمادگي الزم را كسب 

 هات و قاطعيت من در مقابل حكمت و حساسيتي كه بايد در كارخدمتم جسار
. بنابراين فوراً ليست بلند بااليي از اشتباهات متناسب نبودبه خرج مي دادم 

رهبري را تهيه مي كردم. ليستي كه به خاطر طوالني بودن آن مي شد در 
طه مرا احا اطراففيض خداوند افراد با محبتي  هكتاب گينس ثبت شود. اما ب

نمودند و آماده بودند كه در اين آموزش در كنار من باقي بمانند و ما با هم 
 فرآيند و راهي كه به سوي بلوغ مي رفت را پيموديم . پيمودن اين راه تقريباً 

  سه دهه به طول انجاميد. 

پنجاه سالگي تولد پنجاه سالگي خود را جشن گرفتم.  پيش،چند ماه  
در مورد مسائل مختلف  تفكرافكار و در ر خود غرق كه بيش از انتظازماني است 

مي شويد. تجربيات گذشته و حال خود را به عنوان يك رهبر سبك سنگين 
به مدت سي سال نمودم و به اين نتيجه رسيدم كه شركت در كالس رهبري 

مرا براي  نهايتاً همراه بودهكليساي محلي خدمت در يعني  با دروس عمليكه 
است. نمي خواهم فكر كنيد كه فارغ التحصيل  كرده آمادهاين كتاب نوشتن 

يك دانش آموز هميشه رهبري به ميان مي آيد من  موضوعشده ام. زماني كه 
ما احساس مي كنم آن هستم كه همواره شد كنم. امشتاق چون باقي مي مانم 

فرا رسيده كه آنچه         اكنون زمان آن  "كه روح القدس به من مي گويد : 
   "ا دانش آموزان ديگر در ميان بگذارم. آموزم را ب مي

بنابراين در بخش هاي بعدي تمام تالش خود را كرده ام تا بتوانم در مورد 
ريزه و محدوده كارهايي كه رهبران بايد انجام دهند غكرد يك رهبر  عمل ةنحو
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نمي گويد بلكه در  ناين كتابي درباره تئوري هاي رهبري سخ .توضيح بدهم
  د دروسي عملي و ثابت شده است. مور

خواندن اين كتاب براي مديران بازرگاني و زمينه هاي ديگر مفيد است و 
ها نيستند  اما مخاطب اوليه من آنمي تواند توانايي هاي آن ها را ارتقأ ببخشد 

اما دليلي كه آن ها خود را وقف اين  هر چند كار آن ها بسيار مهم استزيرا 
ر دنيا را ندارند. يآن ها قدرت تغي يعني د يك اصل مهم استكار نموده اند فاق

و ضربان قلبم را باال مي برد همكاري و  گرددآن چه باعث شور و شوق من مي 
ارتباط با رهبران كليساهاي محلي است. زيرا ايمان دارم كه كليساهاي محلي 

بران اين رهاگر اميد جهان هستند. با تمام وجود به اين حقيقت ايمان دارم كه 
ا مي توانند تبديل به كليساه، موضوع را درك كنند و بر اساس آن عمل نمايند

خالقيت در  ،تعاليم پويا. كه عيسي از آن ها انتظار داردمراكز نجاتي گردند 
بشارت موثر و خدمات با دلي شاد با  ،مشاركت عميق و صميمي ،پرستش

را تازه و ايمان داران حق جويان يكديگر تركيب خواهند شد تا قلب و فكر 
باعث ايجاد تغيير و تبديل در جوامع  خواهند شد وخانواده ها تقويت  .سازند

  دنيا را تغيير دهند. مي گردند و نهايتاً مي توانند

بنابراين اميد من از نوشتن اين كتاب  اين است كه مردان و زناني كه داراي 
نرژي و شادي و به طور عطاي رهبري هستند بتوانند پس از خواندن آن با ا

خداوند و رهبري  تدر دنيا به رهبري خود ادامه دهند و با فيض و برك يموثر
كه از او انتظار مي رود آن چيزي شود كليسا تبديل به ،اين خادمين وقف شده 

  توانند بر آن استيال يابند.، يعني نيرويي كه ابواب جهنم ن
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  فصل اول
 

 

 

 

  رهبري آفت هاي
در كنار آوار به جا  ،از حمله به برج هاي سازمان تجارت جهانيوز بعد دَه ر

آن واقعة هاي هولناك پيامدصفر بودم و با تأثر  از حادثه، در منطقةمانده 
نهتن مَ ةمنطق 2001سال سپتامبر  11در صبح را نظاره مي كردم.  تاريخي

  .بودشده همانند منطقه اي جنگي  ،نيويورك

  و گروگان نبودند بلكه تنها مرگ قربانيان را ، دنبال زنداني تروريست ها
 و اكثر در آن روز كشته شدندبي گناه انسان هزار  سه در نتيجه .مي خواستند

را نيز  شان خداحافظي يا در آغوش كشيدن عزيزانآن ها حتي فرصتي براي 
  .نداشتند

ز مرا ا براي بازديد از آن منطقهميزبان من بودند، نيويورك  ي كه ازمقامات
ها  برجسقوط محل سوي به  اً مستقيم گاه هاي بازرسي عبور دادند وايست

   خم شده را جا به جا هاي كه تكه آهن  ييجرثقيل هاة سايهدايت كردند. 
و صفي طويل در حال جستجو بودند آوار  مياندر امدادگراني كه  ،مي كردند

 .كردجلب توجه مي  دست به دست مي كردند راخاك  هاي پر ازسطل كه 
تا شايد با صداي ناله اي جاني را نجات  كار مي كردندامدادگران در سكوت 

  .نمي كنمفراموش  گاه را هيچدقيقه  نودآن  بخشند.
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كه من بودند  فاجعه ايآن از بيان شدت قاصر  نيتلويزيو نامه هايبر و اخبار
 بر زبان توانستم تنها كلماتي كه مي .ش بودم دشاهدر آن يك ساعت و نيم 

    "! غير ممكنه" :بياورم اين بود

تصويري كه در ذهنم از فرو ريختن آن دو برج داشتم تصوير دو ستون در 
و  داحت يك زمين فوتبال را در بر گيرمسحال ريزش بود كه مي توانست 

واقعيت متأسفانه ولي  .به اندازه كافي عظيم و فجيع بود هنيتصوير ذهمين 
 چند خيابان كامالً ويرانه ! مربع  يك مايلِ .ودب ذهنيتماز  برابر فجيع تر صد

كرده سقوط  طبقه داشت 40كه حدوداً  ساختمان كوچكيك بودند.  نابود شده
  در حال ريزش بودند. نيزو چند ساختمان بزرگتر  بود

گويي بودند كه شده كالهاما فدرال اُها شبيه ساختمان ساختمان از بعضي 
شيشه همه تر در خيابان هاي پايين  ست.ها انفجاري صورت گرفته اآن  جلوي

  كرده بود. مرا شوكه خرابيت عوس خرد شده بودند. ها

 را يايثار امدادگران "! غيرممكنه "تكرار كردم و گفتم: اين جمله را دوباره 
ي تاول يبا دستاني خوني و پاهاروز هم چنان  دَهاز گذشت  پسديدم كه مي 

به چشمان  بودن با آنها را توصيف كنم،نمي توانم  .زده مشغول حفاري بودند
  آن ها بودم. راسخخستگي و عزم  شاهدو   نگاه مي كردمها  آن

هم  .نمي توانستم تصميم بگيرم .حضور داشتندجا  آن امدادگرها هزار  صد
 بايد بريد خونه .بايد استراحت كنيد ،بسه !  "كه ها بگويم  خواستم به آن مي
    :  ها را بفشارم و بگويم آنهاي  هواستم شانو در همان حال مي خ "ن هاتو

شما دنبال  چوناگر من زير اين آوار بودم مي خواستم كسي  تسليم نشويد، "
  " .من بگردد
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اولين باري بود كه چنين  براي همين مه انداشت حضورهرگز در جنگي 
 اما باز نداشتندفرط خستگي توان ايستادن با اين كه از  مي ديدم. افرادي را

 انجام دهند.كار ديگري  توانستند نمي را كنكاش مي كردند. زيرااجساد  بين
روح چنين افرادي نمي كنم. زيرا عمل كرد هرگز فراموش آن ها را  خدمتِ

  .انسانيت وجود داردهم هنوز ه اين پيغام را دارد كو  دكنانسان را نوازش مي 

بازماندگان  ر آن جا . دتاكسي مرا به چند خيابان پايين تر برد بعد از آن
. بودندچسپانده  طويل، به صورت نامرتب ديواريشان را بر  عزيزانهاي عكس 

 "!  غير ممكنه ": گفتم با خود دوباره  نگاه مي كردم عكس ها  بهكه در حالي 
ادامه حيات قادر به  ،سوگيمردان ، زنان و كودكان با چنين كه اين  هغير ممكن

  باشند. 

متحرك در خيابان  ايمرده قدم مي زدند و چون  ن ديوارآامتداد مردم در 
غير ممكن بود كه  .بودند شانانفرزند يا دوست خبري از پدر، منتظرهاي شهر 

بخورند يا بنوشند يا بدون چيزي توانستند  نمي بتوانند به زندگي ادامه دهند.
  .برگردندخبري به خانه و اطالع 

چه كار ديگري مي توانستند  ها را درك مي كردم. آن وضعيتو  احساس
مدفون شانا، تاد يا  يكي از دوستانم زير آوار  انجام دهند؟ اگر خانواده من لين،

از چسباندم و  ديوار مي بهشان را  عكس من هم همين كار را مي كردم. بودند
  را مي گرفتم. هر رهگذري سراغ آن ها 

 ،اشاره مي دادمبه هتل  برگرداندنمتاكسي براي راننده به كه  در حالي
قصد  زيرا رم،وبر زبان بيارا بعدي  " غير ممكنِ"تا  كردم آماده اماحساس 

و قتل عام يك  تصيباين مُعلت  .مرا داشتموجود پوشاندن تلخ ترين حقيقت 
مان گروهي از هم نوعان ةبلكه نقشة عامدان ،ي نبودطبيعي يا اتفاق عجيب حادثة

يا طوفان عامل اين ويراني  گردباد سيل، ،جابه جايي صفحات زمين و زلزله .بود
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با بود كه افرادي  ةنقش نتيجةا احاطه كرده بود ركه ماي مرگ و ويراني نبود، 
از خوشحالي باال و  زمان پخش خبردر  خودافراطي و پر از نفرت اي ه ديدگاه

  را به هم مي كوبيدند.خود پايين مي پريدند و دست هاي 

نمي به هيچ وجه شرير تا به اين حد  ."!  نهغير ممك"فرياد زدم هم باز 
 .اين حقيقت داشتمتأسفانه لي و. ثير بگذاردأمردم تو احساسات  افكار برتواند 

شرايط مانند كه  در حالي بود. مشهودرنگ شرير پشت اين اتفاقات  حضور پر
نداي  هيك بار ،غم تمام وجود مرا احاطه كرده بودو  بودزير خاكستر  يآتش

و طنين  "!كليسا اميد جهان است  ":  فرياد بر آورداز درونم  شياميد بخ
. اين را شدقطع به ناگاه  در ذهنم تكرار مي شدكه  " !هغير ممكن "اندوهناك 

يي كه با اعمال سازمان ها نمي خواهم عمل كردالبته  كردم. به وضوح درك مي
كم ارزش جلوه به ياري مردم شتافتند را خود خير خواهانه و سرشار از محبت 

  .دهم

ماسك و جوراب  چكمه هاي تميز ، در آن روزها صليب سرخ دست كش، 
توليد كننده هاي نوشيدني محصوالت خود را  .اهدا مي كردبه امدادگران هايي 

صندوق  ،دوستانهبشروه هاي گر رايگان در اختيار امداد گران قرار مي دادند.
اي قربانيان تشكيل دادند و چه ده هاهاي پول چند ميليون دالري براي خانو

آمريكايي ها بايد به  خدماتاين  يبراي تمام و شدنسرازير كه  ييپول ها
عميق ولي كار  .افتخار مي كنمهم طور كه من  ناهم ،افتخار كنند شانخود
در حالي  كه خيلي از  در حال انجام بود. ،منهتن شهر  هصحندر پشت  تري

به رساني به گروه هاي خيريه براي كمك ه داوطلبان كليسا اعضايشبانان و 
  فراتر از اين مرزها رفتند.ها  بعضيمردم پيوستند 

پناهگاه  ساختمان ادارات، مسيحيان عادي مثل من و شما در رستوران ها،
در  گفتند.سخن هاي روحاني از نياز و نشاط با جسارتو  رفتندهاي موقت 



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٠ 

 

 د دربه  دعا كردند، دم گريستند،گروهاي كوچك با مردر مالقات هاي انفرادي و 
  در آغوش گرفتند و تسلي دادند.آن ها  ها گوش فرا دادند، آندل هاي 

ناگفته اي هاي داستان  ادامه داشت.به طور مستمر تا روز آخر اين روند 
انعكاس شبكه هاي خبري  دراز آن  جزئياتيحتي كه هيچ وقت وجود دارد 

  نيافت.

مردم  فيزيكينيازهاي  در حال رسيدگي به  خيريههاي  همانطوركه سازمان
هاي  زخم رايشفا ب اهداي "خود بود: موريتأمدر حال انجام نيز كليسا  ،بودند

  ".انيعميق روح

بود بر اعتقاد تأئيدي و مهر  گذاشته بود منبر  يثير عميقأت عمل كرد كليسا
نكه اي هاعتقاد ب، شده بود نهادينهدر من گذشته  سال 30طيراسخي كه در 

آن  تحققو  بر زمين دارد يموريتي منحصر به فرد و سرنوشت سازأكليسا م
در مسير درست به درك رهبران كليساها و بسيج جماعات كليسايي  گيبست

مي دانم دنيا تكرار نشود ولي  هيچ جائيسپتامبر  11اميدوارم اتفاقات دارد. 
خواهد بود  اعمال خشونت آميز و صدماتيي چون فجايع ديگرهمچنان شاهد 
  .خواهد شكستو قلب خداوند را  را آكنده از غم خواهد ساختكه قلب هاي ما 

اما صبر  آيا كليسا در چنين تاريكي هايي قادر به درخشش خواهد بود؟
ة عقب برگردم و از شروع تجربكمي به بگذاريد  ،از موضوع فاصله گرفتم كنيد.
  .بنويسمبا كليسا خود 

  

  

  



 انهجسور يرهبر                                                                      ١١ 

 

  زيبايي كليسا

را زندگيم با آن روبرو شدم براي هميشه تمام  70ي كه اوايل دهه تجربه ا
ثبت نام در كالجي  .كردآن تقسيم از قبل و بعد دو دوره به تغيير داد و آن را 

مي دانستم كه كالس ها بايد عهد جديد بود. ش مدرك پيش نيازكه  كردم
مشكل  تنهاكه مطمئن بودم  !اجباري يكتاب مقدس ةدور .خسته كننده باشند

صندلي خود را در رديف عقب  .خواهد بوددرس در كالس بيدار ماندن  ،حاد
  م دادم.لَ كرده،قوز كرده و دستهاي گره  يبا كمر و قرار دادم

 است.من در آن لحظه به هيچ وجه نمي دانستم انقالبي روحاني در كمين 
م استاد تصمي ،كردم وقت رفتن است درست زماني كه فكر مي انتهاي كالس،

آمد و  پائيندفترش را بست و از پشت تريبون  .ادامه دهدگرفت كه درس را 
  .قسمت نمودخود ساله  20جوان و صادقانه را با دانشجويان  حقايقي

روزي جمعي از ايمان داران كه خود را شروع به تعريف كردن نمود و گفت : 
 مي رفتشان با قوت روح القدس پيش  و زندگيبودند كامالً وقف خدا كرده 

مي خنديدند و مي گريستند و تصميم گرفتند با يكديگر رو راست باشند. آن ها 
  دعا و پرستش مي كردند. روح و راستيدر 

به هم بيشتر نزديك شوند. بر طرف مي كردند تا  اغنيا نيازهاي فقرا را
و  از بين رفته بودجنسي  - دياهاي نژ كردند كه شكاف طوري با هم رفتار مي

  .وجود نداشتهنگي فر برتري

كليسايي آن جمع باب دوم درباره اين جمع سخن مي گويد. اعمال رسوالن 
ايجاد باعث  ومي كرد  هديهاز زندگي  ديدگاه جديديبود كه به بي ايمانان 

بي ايمانان نگاهي چنان بي پروا،خالقانه و پويا كه  .دگرگوني آن ها گشته بود
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 : مي گويد كه 47:  2كالم خدا در اعمال  و قادر به مقاومت در برابر آن نبودند
  "شان مي افزود. خداوند هر روزه نجات يافتگان را به جمع "

چنين هيچ گاه  بار و رويايي بودند. سفأنانوشته دكتر بليزكيان ت جمالت
 شده بود. غالببر من  حسدر واقع اين  .الزامي در خود احساس نكرده بودم
با آن سخنان در روحم  ندايي هماهنگو ناگهان اشك در چشمانم حلقه زد 

در  وضعيتچرا اين  ايي؟بكجاست آن زي از خود پرسيدم:شد.  طنين انداز
  ؟داردچنين پتانسيلي نيز كليسا امروزه آيا  كليساي معاصر وجود ندارد؟

در  باب دومطبق اعمال رسوالن  بر شدم و آن رويا آن رويااز آن روز اسير 
سواالتي در ذهنم مي چرخيد: چه  يبعد يماه ها هفته ها وذهنم نقش بست. 

شود ي بنيان نهاده شود؟ چه م بيستمخواهد شد اگر جمعي راستين در قرن 
چنين جنبشي جهان را دگرگون خواهد  فتد؟ااگر اتفاق اورشليم در شيكاگو بي

  .خواهد نمود يكرد و مردم را وارد عصر ديگر

سيل كليساي محلي مرا مجذوب رويا و پتان من با اين ديدگاه حركت كردم.
 با تعدادي از همكارانم 1975در اين ديدگاه توجه به با  خود كرده بود.

سال اشتياقم مشتعل و تالش  30بعد از  هنوزو  كرديم تأسيسرا  1كليسايي
  هايم پا بر جا است.

 

 

 

  

                                                            
 1  - WILLOW CREEK COMMUITY CHURCH  
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  قدرت كليسا

 تغيير قلب انسانآن در كليساي محلي قدرت  ةجنب زيباترين و اصلي ترين
پيرامون به وضوح نياز تغيير بود كه دقيقاً به ياد مي آورم كه كجا و كي  هاست.

  شدم. " بر انگيخته " از درونمي توان گفت  را احساس كردم. خود

از فرودگاه  و سپس شدمز كشور خارج تعليم اكه براي بود  80در اويل دهه 
العه نكرده بودم و مدتي بود كه اخبار را مط پرتوريكو به آمريكا باز مي گشتم.

  .اخبار جديد بودمروزنامه و دنبال مشتاقانه تشنه خواندن اخبار بودم و 

در جا ليواني صندلي هم و ليوان كاغذي قهوه ام را  خريدم روزنامه ايپس 
  .نمودمروزنامه را باز كردم و شروع به خواندن اخبار  سريع گذاشتم.

ي كنم با هم برادر بودند كه فكر م بچهدو  .دناگهان همهمه اي بر پا ش
ساله  5و كوچكتر حدوداً ساله   8يا   6بزرگتر برادر . مي زدندكتك همديگر را 

از  كميها را نگاه كردم و  براي چند ثانيه از باالي روزنامه آنبه نظر مي آمد. 
شان مكدر شدم اما در مقايسه با هيجان اخباري كه در حال  مزاحمت
با خود فكر  نداشت.چنداني  اهميتة آن ها نبودم كشمكش كودكا خواندنش

صدايي  "بم "ه خواندن ادامه دادم كه ناگهان و ب "! بچه هستند ديگه".كردم
روزنامه را پايين آوردم ديدم كه برادر بزرگتر به صورت برادر كوچكتر  بلند شد.

  .استدر حال گريه با صورتي ورم كرده پسر كوچك و  زده يمشت

به اين خشونت پايان والدين اين بچه ها مي گشتم تا  با دست پاچگي دنبال
در همان حال پسر بزرگتر مشت  .سكوت كل سالن پرواز را در بر گرفت د.نده

طاقت اين يكي را  زمين كرد.بر و او را نقش نمود پسر كوچكتر نثار نيز دوم را 
ا والدين اين بچه هاي كج " :و گفتم كرده رو به جماعتنداشتم و بي اختيار 

  اما پاسخي نبود.  "هستند؟ 
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 هايي برادرشمواز  قلدردر حالي كه من به طرف بچه ها مي رفتم پسر 
آخرين اعالن پرواز را  سرش را به زمين مي كوبيد. "بوم،بوم،بوم"و  گرفته

موريت را رها كردم و پسر بزرگتر أكه م صحنه وحشتناك بودشنيدم اما آنقدر 
با صورت خوني را  كوچكتر با دستي پسر .كردم آن ها را از هم جداو  گرفتمرا 

اگر  ": و گفت  نزديك شدهمسئول پرواز برادر بزرگتر را گرفتم.  و با دست ديگر
  "هواپيما در حال پرواز است. سوار شويد.سريعاً ي هايبل هستيد بايد اشما آق

كردم و با عجله به سمت و جور را جمع  ملي آنها را رها و وسايلبا بي مي
اين  "تم و به مسئول پرواز گفتم: در همان حال به عقب برگشو پيما رفتم هوا

  "شان را پيدا كن. بچه ها را از هم دور نگه دار و والدين

توانستم  و صندليم را پيدا كردم اما نميشدم تلو تلو خوران سوار هواپيما 
 را برداشتم و شروع به خواندن يورزش ةپس مجل .كنم آن بچه ها را فراموش

ببينم درباره  تابرداشتم  مجلة ديگري نتوانستم تمركز كنم.اما  نمودم.مقاله اي 
كه بتوانم آن اتفاق را اميد اين با  چه اخباري وجود داردهاي جديد  فيلم

  .فراموش كنم

با ،روح القدس سعي مي كردم آن موضوع را فراموش كنمهمان طور كه 
تالش نكن كه  را فرا بگيرد، بگذار اين واقعيت قلبت "قلب من سخن گفت : 

  "بگذار اين واقعيت قلبت را فرا بگيرد. فراموش كني،

      در آن زمان افكار مختلفي فكر مرا به خود مشغول كرده بود. از خود 
آن ها چگونه جائي مدرسه  "؟ بودند كجا  بچه هاوالدين اين  " مي پرسيدم:

راهنمايي و اميد را به  كسي هست كه محبت،بچه ها  مدرسة آنآيا در است؟ 
سالگي مشت  8اگر در  ؟چگونه خواهد بود آن هاآينده  پيش كش كند؟آن ها 

عاقبتش  گلوله؟ چاقو؟ پرتاب مي كند؟چيزي چه سالگي  18پرت مي كند در 
يا در سلول  ؟آيا همسر و شغل آبرومندانه اي خواهد داشت چه خواهد شد؟
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  ليون هايمسير زندگي متا دم ملزم ش القدس توسط روح ناگهان " زندان؟
 مي گذراندم. مرا يك به يك از ذهن موضوعاترا تغيير دهم و  يكودك اينچنين

ي با تصويب قوانينمي توانيم شايد اگر دولتي وظيفه شناس انتخاب كنيم 
  .دهيمزندگي چنين افرادي را تغيير  درست

ها با  مي دانم دولت ثيري خواهد داشت؟ اشتباه برداشت نكنيد،أاما ت
ت به مردم خدم عالي انجام مي دهند. خدمتيجامعه  برايتصويب قوانين 

  چه؟اما سياستمداران  .شرافتمدانه استعملي 

   به واشنگتن  ارشدمقامات براي مالقات با  90سال در دهه  8 به مدت 
ها  ها محدود است.آن قدرت آنچقدر سال پي بردم كه  8اما در اين  مي رفتم.

جايگزيني محبت به جاي نفرت ي قلب ها،روح هاي زخمي و قادر به شفا
 دننمي توان .ايجاد كنندو توبه صلح  ،آشتي  بخشش، آن ها نمي توانند .نيستند

ديدم آن ها را  در فرودگاهكودك كه آن دو  مانند يبه مشكل ميليون ها كودك
. راندمها را يك به يك از نظر مي گذ راه حل هاي مختلف و نتايج آن بپردازند.

تواند دوره هاي خود  يك استاد مي كند. اشتغال زائييك تاجر مي تواند 
تكنيك هاي روان شناسي را آموزش دهد.  رفتار روش هاي اصالحو درماني 

 اين ها مفيدو همه مي كنند تا ما به خودشناسي دست يابيم پيشرفته كمك 
  نيستند.هستند ولي هيچ كدام قادر به شفاي قلب ها 

كره خاكي  بر اينانجام چنين كاري  دارم تنها قدرتي كه قادر به من باور
گناه غلبه  رقدرتي كه ب است قدرت محبت عيسي مسيح است. سقوط كرده

. او مي تواند اين دنيا را تغيير دشمنان را صلح بخشيدو  زخم ها را شفا و كرد
  دهد.

وظيفه  و اين رساندن پيغام محبت مسيح به كليسا سپرده شده است ةوظيف
اين بدان معنا است كه آينده جهان در  مرا تحت تأثير خود قرار مي دهد.
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دستان كليساهاي محلي من و شماست. بدون كليساهاي زنده پيام محبت و 
خواهد  همه جا را احاطهو محروميت  شرارتشادي به جهان نخواهد رسيد و 

وي و در حال قهاي ت . چون جماعگونه نخواهد شد اما مي دانم كه اين .كرد
فقط از مي تواند اين تغيير و  خواهند داد رشد كليسايي مسير تاريخ را تغيير

  بگيرد.ت أكليسا نش

  

  پتانسيل كليسا

تجسم مشكلي بود كه در  شاهدش بودمكه در فرودگاه واقعة خشني آن 
در هواپيما با من روح القدس  نكاتي كه ةچكيد .مانده است مسكوتجهان 
الهي  تنها راه حل اين معضل تبديلكه  م را مي رسانداين مفهوگفت سخن 

  .تائيد شد حقيقتاين زنده  تجربه اياست و مدتي بعد با 

مشغول صحبت كليسا تمام كرده بودم و در سالن را تازه موعظه ام در ويلو 
و خواستند  بود به نزدم آوردنددر پتو پيچيده شده را كه زوجي كودكي  .بوديم

كه مادر پتو را كنار  بپرسماسم بچه را  مي خواستم دعا كنم.كه براي فرزندشان 
وسط صورتش  زد و من با ديدن صورت آن كودك نزديك بود از حال بروم.

 نفس مي كشد. چگونهكه او و معلوم نبود بود داخل فرو رفته سمت كامل به 
  " اوه! خداي من ... اوه! خداي من ... اوه! خداي من "م : ويفقط مي توانستم بگ

مي خواهيم  هفته ديگر زنده است. 6ها گفتند اسم او اميلي است و تا  آن
به سختي گفتم :  براي او دعا كنيد تا محبت ما را نسبت به خود احساس كند.

به عنوان كليسا چه  "ها پرسيدم :  از آن اميلي دعا كرديم. يو برا "دعا كنيم. "
 كودك به من داد  هنوز متحيرم.از جوابي كه  پدر   "؟ خدمتي از ما بر مي آيد

ها از  خانگي عضو هستيم و آن يگروهيك هاست در  سال : ما خوبيم، او گفت
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ها رسيد به خانه  روزي كه خبر به آن همسرم مطلع بودند. شرايط بد بارداري
را تميز و ما ها حتي خانه  آن در روز زايمان با ما در بيمارستان بودند. ما آمدند.

مرتب  به ما كمك كردند تا با وقعيت كنار بياييم. درست كردند.مان غذا  براي
در حال صحبت  " ند.نبراي ما در دعا بودند و روزي چند بار به ما زنگ مي ز

ما هميشه " ها گفت:  يكي از آن بوديم كه چند زوج ديگر دور ما را گرفتند و
  ".در كنار هم هستيمدر كليسا 

 ان و با من خواهد بود. گروهي از خواهرتصويري است كه تا آخر عمر و اين 
برادران پر محبت كه بيشترين تالش را براي كاستن بار والدين اميلي انجام مي 

بعد از اينكه با هم دعا كرديم، رفتند و همين كه از من دور مي شدند از  دادند.
بدون كليسا قادر به تحمل آن ها آيا  كجا مي روند؟والدين او خود پرسيدم : 

  ؟بودند ن مصيبتي چني

قدرت و  زيبا و غير قابل توصيف است.وقتي درست عمل كند كليسا 
   شكسته دالن را شفا  ماتم زدگان را تسلي و است. اعجاب انگيزپتانسيل آن 

نياز نيازمندان را رفع و آغوش خود  .پاسخ سئواالت حق جويان است .بخشدمي 
. آزادي از ان مي گشايدستم ديدگان و سرخوردگ را براي فراموش شدگان،

هر قدر زجر هاي انسان عظيم  پيش كش مي كند.جديد را زندگي و اسارت 
كليساي محلي عمل مي كند. پتانسيل كليسا براي شفا و آزادي عظيم تر باشد 

  كليسا وجود ندارد. مشابةهيچ سازماني از تصور ما دارد،  فراتر يپتانسيل

  

  شادابي كليسا

اگر كليسا رسالت خود را  ،با كليسا رقابت كند نمي تواندسازماني هيچ 
شكاف  80در اوساط دهه هستند.  "اما و اگر "ها  اما اين انجام دهد.درست 
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و مردم را  مي يافترا  گمشدگان. كليسا بايد عجيبي در رسالت كليسا مي ديدم
اما شاهد آن بودم كه  مي كرد.و فقرا را دستگيري  مي ساختشاگرد مسيح 

   مي رفتم از خود هر جا ه و قلب تپنده خود را از دست داده بود. كليسا مرد
 "كليساها چيست؟عامل حيات بخش و سرزندگي علت چيست؟  "مي پرسيدم 

ت مي گيرد اما از نظر أمي دانستم كه قوت و زيبايي كليسا از وجود خداوند نش
جغرافيايي  مكانآيا  كليساي زنده چيست؟يك  زميني علت و مشخصه هاي

در رشد كليسا جغرافيايي كليسا كه مكان  ندمعتقد بانيان كليسا ؟كليسا است
بسياري ديده ام ها موافقم ولي كليساهاي زنده  من هم با آن نقش مهمي دارد.

  انجام مي دهند.به درستي رسالت خود را باز هم كه در مكان هاي نامناسب 

از سارقان و ي كه تحت كنترل گروه بدنامدر ايرلند شمالي در محله اي 
اخيراً در اي مشغول انجام رسالت خود است. كليساي زنده  است خالف كاران

شهري فقير نشين در آفريقاي . كردممي موعظه در كليسايي وتو سُ مركزدر 
از سوي  .داشته استجنوبي كه قبل از پايان حكومت آپارتايت تغييرات زيادي 

ثروتمند هستند كه  آن قدر شدممرديگر در جايي مثل نيوپورت كاليفرنيا كه 
عشق به ها از  به خدا را احساس نمي كنند كليسايي را ديدم كه قلب آن نياز

  مسيح مشتعل بود.

 حومهدر آرام يا جنگ زده، شلوغ شهري يا آرام  مكان هاي ثروتمند يا فقير،
، آمريكايي يا خارجي نهايتاً به نظر من مكان كليسا آنقدر كه ما فكر مي شهر
  م در زنده بودن كليسا موثر نيست.كني

زنده يا مرده بودن كليسا فكر كردم شايد فرقه ها تعيين كننده  سپس
و ديدم كليساي هزار ساله انگلستان سال گذشته صدها نفر را تعميد  هستند
را براي رشد كليسا  كانزاس اخيراً صدها هكتار مشايخييا كليساي  داده،

در فونيكس از منابع خود براي رفع نياز  كليساي لوترخريداري كرده است. 
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باپتيست ، متوديست ،  و سالخوردگان استفاده مي كند. بيكاران ،نيازمندان
ي زنده پيدا فرقه اي كليسافرقي نمي كند در هر فرا فرقه اي اصالً انجيلي يا 
  مي شود.

 ايي زنده باشد يا مرده تأثيري ندارد.در اين كه كليسپس مكان يا فرقه 
، هااما كليساهاي زنده زيادي در انبار  .رمز موفقيت است شيكساختماني  شايد
  .عمل مي كنندكه قوي و پويا  وجود دارند  يا كانتينر هاها هتل 

كه مي توانند را از قلم انداخته ام  واعظين مجرب نشايد عامل موثري چو
وز هاي ولي خير. كافي است به آمريكا نگاه كنيد رباعث شادابي كليسا گردند 

براي شنيدن موعظه پر هستند اما بشارت و توبه به ندرت رخ يكشنبه كليسا ها 
د ندر تشكيل كليسا هاي زنده وجود دار يعوامل موثر ديگر احتماالًمي دهد. 

  اما با بي صبري مي خواهم اصل مطلب را بگويم.

 آن ها هستند.آن عامل موثر مشترك در تمام كليساهاي زنده گروه رهبري 
ي قوي يهر جا و هر موقع كليسا رهبري كليسا را خدمت مي كنند. عطايبا  ها

ي وجود داشتند م گروهي از خواهر و برادرانه اديد دوممانند اعمال رسوالن باب 
  تا ثمر روياي خود را ببيندند. كرده اند فروتني و دعا جماعت را رهبريكه با 

ي ولي افراد  تر نمي دانممن عطاي رهبري را از مابقي عطايا بر توجه كنيد!
كه از اين عطيه برخوردارند ساختاري را شكل مي دهند كه بستر را براي 
ديگران آماده مي كنند تا آن ها نيز از عطاياي خود براي بناي كليسا استفاده 

جايگاه تا كلي بر بدن دارند و به ديگران كمك مي كنند  يرهبران نگاهكنند. 
  خود را پيدا كنند.

 ،،بازرگان تحصيل كرده قشر از بسياري رهبران خدمت ها  سالدر طول 
مكزيك  يكليسايي در تيخوانا را مالقات كرده ام.جديد و قديمي  پير، وجوان 
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 يا در راكفورد ايلينوي كه .پزشكي اداره مي شودشبان سراغ دارم كه توسط 
رادر بيك در نيوجرسي كه رهبر آن  يا استبورس  انسهامدار شبان آن يكي از

نقطه مشترك اين كليساها درك عطيه رهبري توسط  دندانپزشك است و
  زنده است. تولد و رشد يك كليساييجه اين درك تاست و ن آن ها رهبران

  101تاريخچه رهبري 

در كليساهاي زنده متعجب نيستم چون خداوند  رهبراني جسور خدمتاز 
در عهد  و ا انتخاب كردنحميا و استر ر ،اوددر عهد عتيق رهبراني چون موسي،د

ديب أوقتي كليساهاي سركش نياز به ترا. و پولس  پطرسجديد كساني چون 
به ر،جان كالون و جان وسلي را ترهبراني مانند مارتين لوخداوند  داشتند
  . گرفت خدمت

       : سال پيش در رستوران كوچكي نشسته بودم و اين جمله را نوشتم 10
عمل كرد درست  در گرواست و آينده كليسا كليساي محلي اميد جهان  "

براي اولين بار نقش تبديل كننده كليسا در سرنوشت بشر و  ".آن استرهبران 
  برايم باز شد.

روحاني  ابزاريكه  هستند ياز كليساها پر از افراد مستعد و دلسوز بسياري
دي افراآيا وال اين است: ئاما س .محسوب مي شوندبر جهان  گذاري ثيرأبراي ت

 عطا جسورانه از آن آيا را جدي خواهند گرفت ؟  عطاي خودرهبري  عطايبا 
ديگري هستند عطاياي با همكاري افرادي كه داراي تا  استفاده خواهند كرد

  باعث دگرگوني و تغيير دنياي اطراف خود باشند؟ 

يي اافرادي سخن مي گويد كه از چنين عطايدرباره  8:  12روميان 
چرا؟  ". با جديت رهبري كنيد ":  ر است به آن توجه كنيمبهت .برخوردارند

كرد آن ها  گي به عملو سرنوشت دنيا بستاست چون كليسا عروس خداوند 
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اگر  .داردما رهبران  عملكردبه  گيبست عدم شكوفايي آنشكوفايي يا دارد. 
همچنين توجه داشته  بخوانيد. يرهبر هستيد لطفاً اين جمله را با دقت بيشتر

عطاي رهبري نمي نويسم بلكه آن را وسيله اي براي  ةشيد كه من درباربا
دارم  ي دانم و باورباب دوم م در اعمال رسوالن ي اوليهكليسا الگويرسيدن به 

 پيش قدم شوند.رهبران اينكه  كليسا به هدف نهايي خود نخواهد رسيد مگر
م خداوند كنند خود را تسليكه از چنين عطايي برخوردار هستند افرادي يعني 

تيم هاي متمركز، موثر و پر  تحقق بخشند.خدا طبق كالم را بر و روياهايشان 
 انجيل بشارت داده شود، "تشكيل دهند و با عزمي راسخ بگويند:  يمحبت
و  سير و دل شكستگان التيام يابندفقرا  ، ايمان داران آماده،پيداگان دگمش

  "خداوند جالل يابد.

چنين زنان و مرداني نيرو هاي  اقدامي گويد در صورت به ما م آشكاراكالم 
و كليسايي كه  شد زير پا سائيده خواهدعقب رانده شده و آن شرير به تاريكي 

  به هدف خود خواهد رسيد. داردحيات خود را از مسيح 

غير  تجلياتكه در آن شرير  دنيايي را مي بينمشما را نمي دانم اما وقتي 
       غالب پسر بچه هايي كه صورت يكديگر را خوني  دارد و در انكاريقابل 

عمل      باعث هراس و وحشت ديگران مي گردندكه  ييا ديوانگان ،مي كنند
م. داشتن خود نمي بين تعهدپذيرش و عمل نمودن به ديگري جز   راه مي كند،

رهبري كه خدا  عطايجاي ديگري از كليسايي زنده با قوت مسيح. چون 
  كليسا اميد جهان است. وانم استفاده كنم.ت بخشيده نمي
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 دومفصل 

   رهبرقوي ترين اسلحة يك 

  

  

  

  

  رويا قدرت
جهان صحبت مي كند حتي اگر موافق اين در كسي درباره تغيير  زماني كه

مي بخشد  ييوقتي خداوند رويا اما. مدانينمي  عمليآن را گاهاً تغييرات باشيد 
  چه اتفاقي خواهد افتاد.بعد از آن نمي داند  هيچ كس بر مي انگيزدرا  يو رهبر

جان آدامز روياي خود را براي ملت رهبري به نام  1774 سال براي مثال در
ضد روياي او ايستادند ايالت مستقل از پارلمان انگلستان  13بيان كرد. انگلستان

ل اياالت متحده آمريكا تشكيل دو سا طيروياي او به تحقق پيوست و در  اما
  .شد

ويليام ويلبرفورس در پارلمان انگلستان ايستاد و خواهان لغو  1789 سال در
چهار روز قبل  1838 سال سال رد شد اما نهايتاً در 18او  طرح .برده داري شد

  شد. ممنوع اعالمبرده داري در انگلستان  طرح او تصويب واز مرگش 
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 "م كردند كه دو برادر به نام هاي ويلبر و اليور رايت اعال 1800 سال در
اما  روبرو شدشان با شكست  سال آزمايشات 10 وليفرا رسيده  "عصر پرواز
از ساحل كيتي  يكوچك ياپيماوبرادران رايت ه 1903دسامبر  17نهايتاً در 

  هاوك در كاروليناي شمالي به پرواز در آوردند.

ان صنعتگري كوشا به نام هنري فٌرد در ميان كارمند ام  – 20در اوايل قرن 
خود ايستاد و گفت حمل و نقل با خودرو را براي تمام آمريكايي ها  مأيوس

خيابان سال تمام  15همه به او خنديدند ولي در كمتر از  ممكن خواهم ساخت.
  آمريكا پر از ماشين هاي شركت او بود. هاي

به او  داشت.ي بزرگي مبشري جوان به نام بيلي گراهام رويا 1940 سال در
را متصور  يهايش استاديوم هاي پر از جمعيتكالسي ي از هم تعداد همراه

ميليون نفر  210تا امسال  .هستند نجات در حال شنيدن پيغاممردم بودند كه 
از طريق راديو يا نفر ميليارد  يكو بيش از  در سخنراني هاي او شركت داشتند

  .پيغام نجات را دريافت كرده اندتلويزيون 

موش مي كند؟ وقتي كه دكتر مارتين لوتر را فرا 1963سال  چه كسي
كينگ مقابل ياد بود لينكولن در واشنگتن ايستاد و جهاني بدون تعصب ، تنفر 

رويايي دارم، كه فرزندانم در كشوري  " و گفت: تشريح كردو نژاد پرستي را 
 ."شان شان تعيين كند نه رنگ پوست زندگي كنند كه ارزش آنها را شخصيت

مي به قتل رسيد ولي روياي او زنده باقي ماند و اشتياق او تا اگر چه با بي رح
  پرستي شد.  سال بعد راهنماي برچيدن سد هاي نژاد 40

ي ايستاد و روياي را شرح در كالس درس ده سال بعد دكتر ژيلبرت بيلزكيان
گذشت را شروع كرديم و بعد از  W.C.Aو ما  "روزي كليسايي بود ..."داد كه 

حلقه مي زند  مانها اشك در چشمان از به ياد آوردن آن حرفهنوز چند سال 
  كه هم اكنون در كليسا هايمان  تمام چيزي اگر بگويم و دور از ذهن نيست 
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بدانيد كه تغيير در اين دنيا  .دمي بينم از آن كالس و حرف ها الهام گرفته ش
  .مكني كنكاشممكن است و به جاي شك كردن نقطه مشترك اين رهبران را 

  : رويا تغيير دنيارهبر براي يك برترين سالح 

رويا قلب تپنده رهبري  داشتن رويا است.بزرگ تمام رهبران  مشترك نقطة
انرژي فعال  است.رهبر يك رويا نيروي محركه  جدايي ناپذير آن است. عنصرو 

براي مردمي كه خود را در اين رويا مي بينند. اشتياق  آتشو براي هر عملي 
  براي مدت زماني طوالني. خادمينضح براي حفظ تمركز ندايي وا

 ".گسيخته مي شوند اگر رويا نباشد مردم افسار ":مي گويد 18:  29امثال 
يا به عبارت ديگر افراد قادر به تمركز و رسيدن به اهداف خود نخواهند بود و 

: تر مي گويد  يدر ترجمه اي قديم را نخواهند داشت. هدفتوان تعقيب 
چشمان خود ديده ام بدون  اب ". كه رويا نيست ، مردم تلف مي شوندجايي "

  رويا مردم قوت حيات بخش خود را از دست مي دهند.

داشته باشند بلكه  ييرويافقط  ي نياز دارد كهنمي گويم كليسا به رهبرانمن 
ترغيب و دلگرمي شبانان  عامل در مواقع سرخوردگي و ضعف،مي تواند رويا 
مي كند تا بر بي نظمي   را تشويقدر بي نظمي ها مديران ويا داشتن ر گردد.

هاي جديدي و در زمان پريشاني فكري و روحاني به معلمان ايده ها غالب آيند 
  .مي بخشد

و  دارد تا جالل خدا را ببيند براي پيشرفت ملكوتنياز كليسا كه  زماني
د نخداوي شود. م  معطوفآن رهبران سوي نگاه ها به  ةهم، تپنده يقلبداشتن 

اين از هدف بخشيده است و  " رويا"سالحي قوي به نام به رهبران كليسا 
      رويا را درك كنند مفهوم رهبران  وقتي ورويا است  تشريح مفهومبخش 
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    اينجا شروع از آغاز تغييرات در  دنيا  بخشند.بقوتي نو به كليسا مي توانند 
  مي شود.

  
  دريافت رويا روش

 .شنيده امتعاريف زيادي در مورد رويا  عريف رويا بپردازيم.نخست به ت
تصويري از آينده است كه  رويا،": اين استتعريف مورد عالقه من از رويا 

  ".اشتياق مي آفريند
و براي مارتين لوتر كينگ تصوير دو  شلوغ خيابانيبراي هنري فٌرد تصوير 

دكتر بيلي گراهام  و براي بازي مي كنند،كه با هم  يكودك سياه و سفيد
الهام بخش بود  نداي كه قلب خود را به مسيح مي سپارتصوير هزاران گمگشته 

  و همين تصاوير روياي آن ها را تشكيل مي داد.
براي شما چه تصويري . وردآرا به هيجان مي  آن هاهر كدام از اين تصاوير 

ر محيطي مي شوند و د سيركودكان گرسنه اي كه تان وجود دارد؟  ياز رويا
     پيدا  يكه پناهگاههايي تصويري از بي خانمان زندگي مي كنند؟ يا امن 

ساكن امن ي جايدر يا زناني كه مورد تعرض قرار گرفته اند و نهايتاً  ؟مي كنند
عادي كه در كليسا فرصت  ييا كساني كه ايمان مي آورند؟ يا افرادمي شوند 

هنر خود براي پيشرفت ملكوت يا هنرمنداني كه از  خدمت پيدا مي كنند؟
   استفاده مي كنند؟

دارم به همان اندازه  باور مي فشارد.از هر كدام اين تصاوير بغض گلوي مرا 
  وجود دارد.رهبر  تصاوير عالي از آينده وجود دارد به همان ميزان نيزكه 

  
  !من براي اين به دنيا آمده ام

مراحلي بايد  عطا مي كند يبه رهبرآشكارا تصوير يك رويا را وقتي خداوند 
  : طي شود زير
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دنيا را كه از طريق آنها قصد ايجاد تغيير  و روش هايي نخست رهبر اهداف
شنيدن تغيير در زندگي  ممكن است اين رويا از مطالعه كالم، دارد مي بيند.

اين روش ها  همة شود. ايجاددردمندان، يا حتي مالقات مستقيم خداوند 
  ار تأثير گذار است.يبسشتعل مي سازد كه مدر شخص اشتياقي را 

زندگيم را وقف  ": خواهد گفت بعد از اين مرحله رهبر يك بدون ترديد 
 گاهي ".فكر مي كنم براي آن به دنيا  آمده امچون تحقق اين رويا مي كنم، 

رويا بعضي اوقات  .بخشيده مي شود رهبريك به  يناگهانيي به صورت رويا
همانند شكل مي گيرد درست در يك رهبر مان ز طيقسمت به قسمت در 

نهايتاً رهبر رويايي كه  كه به صورت پازل در انتها مشخص مي شود و تصويري
  بخشيده را مي بيند.به او خدا 

 رويا،":  تعريف را به خاطر داريد رويا به وجود مي آيد. در سپس، احساسِ
  ".تصويري از آينده است كه اشتياق مي آفريند

ا تصويري از آينده تنه مشخص چگونه حاصل مي شود؟ياي رواما يك 
اشتياق عميق است داشتن مس قوت و بلكه لَ كه رويا را شكل مي دهد  نيست

  كه رويا را براي ما قابل فهم مي كند.
روياي خود مبني بر تحقق كليساي بيلزكيان سال پيش كه دكتر  30حدوداً 

 ايجاد شد ندر مچنان احساسي شت با ما در ميان گذارا  باب دواعمال رسوالن 
د؟ كليساي محلي ينمي بين .همين است " : كه مي خواستم فرياد بزنم و بگويم

  ". تنها اميد دنياست
خدا محور بود كه سرنوشت جهان به آن سخن از سازماني در آن زمان 

زندگي خود  داريم. يكار مهم چون كنيد ولرا ي ديگر پس كارها بستگي دارد.
همان حس مي گذرد اما   دهه ها از آن حرف ها يساي خداوند كنيد.وقف كل را

   مرا آتش مي زند.همچنان 
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يد قلبم اگر كسي در مورد پتانسيل كليسا با من سخن بگوحتي امروز هم 
انطور كه گفتم هم در من مشتعل است. هم اشتياق هنوزآن و  سريعتر مي تپد

  گار دارند.و ماند عجيبثيري أي كه خدا مي بخشد تيروياها
  

  .مرا به كليساي محلي ببريد
سيس در كانادا براي دهمين سالگرد تأ اخيراً يكي از شبانان كليساي ويلو

خانمي براي  موعظهقبل از  كليسا مرا دعوت كرد و با افتخار دعوتش را پذيرفتم.
هميشه از خدا دور بودم و  "رفت و گفت:  پشت منبرگفتن شهادت زندگيش 

    را به اين كليسا دعوت كرد.م تا زماني كه كسي دي داشتمگناه آلوزندگي 
      صحبت م ، و موعظه هايي كه با قلبدل انگيزپرستش هاي نمي توانستم 

چون فهميدم كسي است كه علي رغم گناهانم مرا ناديده بگيرم را مي كردند 
رشد روحاني و فعاليتش  تجربه نجات،شهادت زندگي، سپس از  "دوست دارد.

همان رويايي بود كه ما به  تجلياو  تجربة گروه هاي كوچك خانگي گفت. در
  دنبال تحققش بوديم.

شما تحقق   ":  بعد از جلسه او را پيدا كردم و با چشماني اشك آلود گفتم
م و يشما بودافرادي چون زندگي شنيدن داستان  ما دنبال روياي ما هستيد،

  "  م.يهست
كه روياي ند ي ويلو با من تماس گرفتكليساشعبات پيش يكي از چندي 
زمين را انتخاب كرده بودند  ،يمبراي گسترش خدمت را در سر دار يخريد زمين

جمع آوري عشاي رباني و قبول كردم در مراسم  و تنها پرداخت پول مانده بود.
دست  بهدر ابتداي مراسم هر كسي كه ميكروفن را  ها شركت كنم. آن اتاعان

پرستش با هم و بعد در دعا  .مي گفتشان محلي  كليساي ارزشمي گرفت از 
  .بيديممتحد شديم و بركت و هدايت خدا را در اين پروژه طل
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 يهمانطور كه به حرف هاي آنها گوش مي دادم روزهاي اول ويلو و ماجرا
زمان موعظه من اينكه تا  خريد زمين و ساخت اولين ساختمان را به ياد آوردم.

كه براي سخن راني به سمت ميكروفون مي رفتم روح همانطور فرا رسيد. 
  ".ببند موعظه را فراموش كن و دفترت را"گفت:  قلب من سخن االقدس ب

دقيقه آنها را به چالش كشيدم با  20براي  من هم همين كار را كردم.
      هر آنقدر كه  .زندگي خود را وقف كنيد مانند اين جمله كه تشويق هايي

سخنانم تمام وقتي  بدهيد زيرا هيچ وقت پشيمان نخواهيد شد.مي توانيد هديه 
حالت  "به من گفت: كه سر ميز كنار همسر يكي از شبانان نشسته بودم بر  شد

نسبت به را من نمي توانم اشتياق خود " ؟ندارينياز به آمبوالنس  " ؟ خوبه
نم نمي داتصوير توصيف شده از كليساي اعمال رسوالن باب دوم مخفي كنم. 

:  و گفته ام زانو زدهجاهاي ديگر در مقابل خداوند  درمراسم آن چند بار بعد از 
  ".من براي اين به دنيا آمده ام "

وقتي خداوند  رهبر قابل رويت است.يك پيوند رويا و اشتياق آن در زندگي 
  مي كنيد. حسو عميقاً ديده بخشد، آن را به وضوح  رويا مي

  
  .اشتياق رهبر مسري است

از افراد تحت رهبري او نيز تنها رهبر از روياي خود قوت مي گيرد بلكه  نه
      رهبر از روياهايي كه خداوند را جالل يك وقتي كه  آن به شوق مي آيند.

  م.يبنا مي شو و يابيمقوت مي ما نيز مي گويد دهد مشتاقانه  مي
 ان ما رمدييكي از نرمندان ويلو كريك كه توسط ي براي هكنفرانس اخيراً،

او روياي خود را براي هنرمندان  برگزار شد. نانسي بيچ اداره مي شودنام به 
و خدا پيشرفت ملكوت نمود تا براي ها را ترغيب  آن حاضر به تصوير كشيد.

  شان از تمام ظرفيت شان استفاده كنند. كليساهاي محلي 
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 در آن نشست شركت نداشتم اما ويديوي آن را چند هفته بعد ديدم.
شفافيت روياي نانسي مرا وا داشت تا دوباره گيتارم را از زير شيرواني بيرون 

اما خوشبختانه قبل از بلند شدن از روي صندلي   بياورم و در كليسا بنوازم.
منظور از اين  فهميدم هيچ كليسايي از هنر نوازندگي من سودي نخواهد برد.

اشتياق برانگيزد و در آن ها را ديگران مي تواند مثال اين است كه تصوير رويا 
  ايجاد كند.

خجل  ي شانروياشان در بيان  احساساتنشان دادن رهبران هرگز نبايد از 
چون خداوند آنها را اينگونه خلق كرده كه اشتياق و ميل خود را كامل  باشند،

  بخشند.ببيان كنند و بقيه را قوت 
  

  قبول مسئوليت
 شعله ورنسبت به آن  اتتاناسسپس احس .پس نخست رويا را دريافت كنيد

قبول  مسيرقدم بعدي در اين الهام خواهد بخشيد. بقيه به و شد خواهد 
  مسئوليت آن رويا است.

       اما جان خود را  "اين آيه  ازرسول  منظور پولس 21:  20در اعمال 
تنها اگر دور خود را به پايان برسانم و خدمتي را كه از   دانم ميبي ارزش 

چيست؟ فكر مي كنم منظور او  " عيسي يافته ام به كمال انجام دهم خداوند
آن را در اولويت زندگي قرار داده  زماني كه رويا را از خداوند دريافتم،اين است. 

پولس اين رويا را تا پاي مرگ دنبال .  و امور خداوند از زندگي من پيشي گرفت
خواسته هاي خود را خوار وقتي خداوند از رهبراني چون پولس مي خواهد  كرد.

اگر چه خيلي روياهاي عطا شده به  بشمارند مي داند كه پشيمان نخواهند شد.
             رويا را  آن ها تحققتاريخ پاي مال شدند چرا كه  در طولها انسان 

رويا باقي  و آن رويا ها، دتناشاما تاب ادامه يا عمل به آن را ندمي خواستند 
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عدم مقدس و  امانتيرويا  ين قلب خداوند را به در مي آورد.مي دانم ا ماندند.
  گناهي دور از تصور است. انجام آن

 خداوندم، مممنون"اگر بيلي گراهام به خداوند مي گفت:  بودمي دنيا چگونه 
چاك تصور كنيد  ".اين رويا بهاي سنگيني دارد من كاري راحت تر مي خواهم

مرا چه به اين  "د با خود مي گفت: ز كرزندانيان را آغا بين نلسون كه خدمت
 ارذباب پيرس بنيان گيا و  ".اوباش؟ وكيل بودن را ترجيح مي دهمو ل ذارا

World vision به من  ار بچه ها از گرسنگي بميرند،ذبگ "گفت:  با خود مي
  ".تغييري ايجاد كنمنمي توانم  ييتنها

دانشجويان  انگيزهي كه رويايبيلزكيان  دكتراگر بياييم و تصور كنيد  جلوتر
 چه بر سر ما مي آمد؟ تشكيل كليساهاي محلي شد را ناديده مي گرفت، رايب

بهتر يي براي پيشرفت ملكوت بخشيده، توجه كنيد اگر خداوند به شما رويا
خدا براي همين  تان را وقف آن كنيد. است مسئوليت آن را بپذيريد و زندگي

گي شماست و روزي براي آن باز خواست خوانداين  شما را به رهبري گماشته،
  خواهيد شد.

  

  رهبر:يك  پذيرشافزايش 

با رهبران بسياري صحبت كرده ام ،رهبراني كه به خاطر عدم توانايي در 
 داستانبودند. دستيابي به درك واضح از ديد و روياي خود سرگردان و پريشان 

بوده اند مقايسه  درك واضح روياي خود موفقدر ها را با رهبراني كه  هاي آن
چنين  با داشتنو شرايطي را براي قلب يك رهبر كشف نمودم كه گويي  كردم
است كه اين رهبران مي توانند توانايي خود براي شنيدن و دريافت واضح  قلبي
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و  از ديد كهصحبت مي كنم  انيزماني كه با رهبر نتيجتاً افزايش دهند. رارويا 
    :ها مي پرسم الت را از آناين سوا ندمن نيستئخود مط روياي

 ؟نموده ايدخود را به اندازه كافي وقف خداوند آيا  -
از او خواسته ايد نقشه هايش را بر شما آشكار كند يا اينكه  آيا -

خالي نزد خداوند برويم و با  يبايد با دستان ؟درخواست خود را به او گفته ايد
 قلبي مشتاق رويايي براي زندگي خود بطلبيم.

   زه گرفته ايد؟وآيا ر  -

 دعا كرده ايد؟آيا  -

 ؟انتظار او را كشيده ايددر تنهايي آيا  -
  ؟دور نموده ايدخود زندگي را از  روش هاي گناه آلودآيا  -
 شما مي گردند تاحواس پرتي و سردرگمي آيا موانعي كه باعث  -

 را نشنويد برداشته ايد؟ صداي خدا 

را ديده ايد؟ آيا مشتاقه مطالعه هستيد؟آيا كليساهاي ديگر آيا  -
 ؟وضوح بيشتري بيابد تان تا از اين طريق رويايهاي ديگران را شنيده ايد رويا

  .نظاره كنيدو اعمال خداوند را  بيائيداگر نه بيرون 

رويا از خداوند هم موضوعي عميقا روحاني است و هم موضوعي  دريافت
و درونتان را در يعني براي دريافت رويا از خداوند بايد قلب  عميقا كاربردي،

خلوت و سكوت آماده كنيد و همچنين در دنيا خارج از وجودتان نيز با اشتياق 
رهبران بايد خود را وقف اين دو  و قوت فراوان آماده تحقيق و اكتشاف باشيد.

كار كرده و اطمينان داشته باشند كه نظم روحاني و تالش بي وقفه آن ها ثمر و 
ش و ثمر همان رويايي خواهد بود كه باعث شعله خواهد داشت. اين پادا اشيپاد

 ديگران خواهد شد.  ي بهور شدن آتش اشتياق درون آن ها و الهام بخش
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  .آن را درك كنيد روياي تان معرفي و ارائهبا 

است كه آن را با  اينچالش بعدي و شفاف شدن آن بعد از دريافت رويا 
و ارائه به ديگران ياي خود را اما چطور يك رهبر رو ديگران در ميان بگذاريد.

در و نمايان شدن نتايج آن آن رويا  جسم پوشاندن بهبا  ؟معرفي مي كند
  .شزندگي و شخصيت

ه ام ديدتا به حال رئيس جمهور اسبق جيمي كارتر مثل تمام رهبراني كه 
بعد از دوره رياست جمهوري او مي خواست روياي  .رويا خود را زندگي كرد

ي بخشد و بعد از شركت در سخنراني هابقق حدان را تمسكن براي مستمن
 Habitat سازمان  همسرش روزالين ه همراهب بسياري for  Humanity  را

كلنگ بود او را هنگام  شدهگزارشي كه از مراسم افتتاحيه تهيه  .أسيس كردت
  .دادبا دست هاي زخمي نشان  زدن

با من هم سي مي گفت حتي اگر ك يشجيمي كارتر با زندگي كردن رويا
دوستان  ارا ب مان يما رويا مي رسانم. انجامروياي خود را به باز همراه نشود 

ها خيره مي شويم  چشمان آن به با اعتماد به نفسو  در ميان مي گذاريمخود 
و مايلم شما  وقف تحقق اين رويا مي كنم ار  من زندگي خود "يم: ئو مي گو

براي  "راه خود ادامه خواهم داد. اگرچه بدون شما هم به .هم كمكم كنيد
آن هميشه و  مرا دوست دار " ... در پي اش روم تصميم گرفتم، "همين سرود 

  را از ته دل مي خوانم.

 هوادارانو  مشايخ رهبري، هيأت سال گذشته در ويلو پرسنل ، 20در 
ي نكته باعث تنهاياين  و نده اناپديد شد يبخارمانند آمده و رفته اند و بسياري 

چون كه از دست دادن افرادي كه با ما در رويا  اما چرا؟ و پريشاني من مي شد.
: سهيم هستند نااميد كننده و ترسناك است. در اين مواقع از خود مي پرسم

  "؟ ادامه دهم آن هاچگونه بدون "
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افراد مهم نيست و  نبود بود واما به فيض خداوند براي من آشكار شد كه 
ي كه بخشيده شده و يروياچون  .بگذاردمن تحقق رويا و ر ثير منفي بأنبايد ت

بايد ادامه  اوضاع ويلو عالي يا وخيم باشد خواندگي خود را رها نخواهم كرد.
  پيوندد.ببه حقيقت  ي من رويا  دهم تا

پوشاند و بتيم و كليسا نياز به كسي دارد كه به رويا جامه عمل  هر سازمان،
او بايد آن رويا را گيرند و بشكل رويا ن ارزش هاي زندگي اش بر اساس آ

ي كه در حال مرگ انسان هاي كنار در زاغه ها با زندگي زامادر تر .زندگي كند
مي توانيد چند ساعت  در عرضبا ديدن او  د روياي خود را زندگي كرد.بودن

 آن ي مي خواهند.انو شما چنين رهبر كليساي ما اعضاي  .بفهميدروياي او را 
 نند.يهند روياي محقق شده را ببها مي خوا

  

  روياي خود به طور شخصي با ديگران ارائة

به صورت مستقيم و ي خود با ديگران رويادر ميان گذاشتن روش دوم براي 
 در بسياري از مواقع از اين روش استفاده مي كرد.عيسي   انفرادي است.

  ز را رها آيا همه چي " :هنگامي كه به چشمان آنها خيره مي شد و مي گفت
  "؟ مي كني تا مرا متابعت كني

افرادي كه به رويا جامه عمل مي پوشانند در هر موقعيت و هر جايي از 
 طلبد، چون خواستة اين امر شجاعت مي مردم مي خواهند كه به آنها بپيوندند.

بهترين رهبران هم مي دانند كه گاهي ممكن است دوستان و  بزرگي است.
را جدي نگيرند، اما  آن ها روياي و ها زده  نه آنهمكاران دست رد به سي

به  ": ها بگويند  ر باشند و به آنصرهبران بايد به پيوستن آنها به تيم خود مُ
  "هاي شما نياز داريم. شما و توانايي
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و  شهر، گاهي چالش هاي ارائه شده توسط ما فرد را مجبور به ترك شغل ،
بدانند  بايدرهبران  مي كند.ي ديگر ةتماجراهاي ناشناخدر گير شدن افراد با 

 ممكن است خواسته شما را نپذيرند، بهاي پيوستن به روياي آنها سنگين است.
به خداوند د و از آن به بعد يآن دعا كن بايد برايخاطر داشته باشيد كه به اما 

  .اعتماد كنيد

  

  رويا به صورت عمومي ارائة

صحبت  مثالً است.آن با جمع  در ميان گذاشتنمعرفي رويا آخرين مرحله 
رهبر ترسناك است. چون رهبر را مجبور يك براي كه پرسنل يا با كل كليسا و 
 ي بسياريمخالفت ها باعثاين امر  كند. دقيق از رويا مي يبه ارائه تعريف

  وجود دارد.و شقاق دستگي  خواهد شد و احتمال دو

و درباره رويا د اين ريسك را نمي پذيرنبه همين سبب خيلي از رهبران 
ها را برانگيخته از ديگران  و تصويري كه اشتياق آن نمي زنند يخود حرف

بيش از حد محافظه كارانه است، اگر رويا اين به نظر من  مخفي نگه مي دارند.
  ما رهبران هستيم.آن همه بازنده خواهيم بود و تنها مقصر  شودتلف 

  

  اهميت اتفاقات پشت صحنه

پيشنهاد مي كنم تا بنياني محكم براي  جمعي  يوافقترسيدن راهي براي 
به پرسنل  .و بتوانيد آن را براي جمع ارائه دهيد ادامه مسير تحقق رويا بنا كنيد

است  كه قرار يمسير بايدد كه مردم ئيشماسان بگومشايخ و  رهبران ، اصلي،
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واهيم خدر هشت هفته آينده با هدايت روح القدس  طي شود را بدانند. بنابراين
  به كدام مسير برود.بايد كليسا  فهميد كه

بنا نهاديم كه  رسوالن باب  دوم اعمال كتاب ما كليساهاي ويلو را با الهام از 
اگر روياي ما براي  بود. يك فكربدن و يك  يك قلب،ي از اتحاد يعني تصوير

ها وقت گذاشت و اگر  بعضي خوشايند نيست مي توان به صورت انفرادي با آن
د كه آنها بتوانند نوجود دار يز هم نتيجه بخش نبود مطمئنم كليساهاي ديگربا

  .آن  متحد شوندبا ديد و روياي رهبر 

به تحقق رويا قوت و وضوح مي بخشد مي توانم اما درباره توافق تيمي كه 
توافق بدست آوردن  برايكليسا را ديده ام كه  من صدها چنين بگويم كه 

       يزياد انرژي و حوصلة ،امري است كه زمانين ا .تالش زيادي مي كنند
  .كردمي طلبد اما سودي عظيم حاصل خواهد 

رويا  روز آن سند.رهبران با شما به توافق برمطمئناً روزي خواهد رسيد كه 
پيشاپيش و اگر خداوند مي شود با وضوح و اشتياق با جماعت در ميان گذاشته 

آن كرده و حركت در مسير  با هدف،ما حركت كند كليسا بيدار مي شود و 
  .دهيمجالل وقت است كه مي توانيم خداوند را 

  

  .مهم است  "زمان چه  "و  "چه كس   "فراموش نكنيد 

 .به شما بگويمي تان رويادر ميان گذاشتن بگذاريد چند روش ديگر براي 
م كار ما در ويلو تي .فردي كه رويا را معرفي و ارائه مي كند بسيار مهم است

مي رسد شانسي كسي را انتخاب  "ارائه رويا  " اما وقتي نوبت به محور است.
 يتصويرزيرا او  .بر مي آيدرهبر فقط از عهده كار اين باور داريم  نمي كنيم.

  كلي از تيم كاري ، جماعت و سازمان را مي بيند.
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 مشايخرهبري و  هيأتدر ويلو اين وظيفه به عهده من است و بارها از 
بيل " : متحداً گفته اند  ليكنند و جايگزينرا  يخواسته ام كس ديگر كليسا

اعضا نياز . اين كار توست، از اول با تو شروع شد و ما نياز به شنيدن از تو داريم
 "بدانند كه تو همچنان ثابت قدم و با قوت خود را وقف اين رويا كرده اي. دارند

  دارد.بسياري يت ماه پس  چه كسي

 نقش مهمي در خدمت ما دارد. هر خدمتي زمان بيان رويا به عقيده من
زمان  و هر هستندخود مهم كه هر كدام به نوبه ي دارد وسط و پايان شروع،

سپتامبر تا ماه در آمريكا خدمت ما معموالً از صحبت خاصي را مي طلبد. 
با بيشتر كه ي داريم در كريسمس تعطيالت كوتاه .برقرار استكريسمس 

تا  شده و اواسط ژانويه شروع ازمعموالً  ورويم مسافرت مي به و تيم هسخانواده 
طبيعي در خدمت  فتيباعث اُتعطيالت جوالي و آگوست  آخر ژانويه ادامه دارد.

  .مي شودما 

اول در  ارائه رويا را تقسيم بندي كردم.زمان پس با برنامه ريزي جلسات 
در ژانويه در مورد رويا انجام يك سخنراني ديگر هم  .ژانويهو بعد در  سپتامبر

روح "يك سال در ماه ژانويه درباره رويايي سخنراني كردم كه نامش  دادم .
 در قلب خيلي از مردم صحبت كرد. با بود، اين سخنراني "حاكم بر ويلو كريك

قرار " كجا " در و  هستيم"  چه كسي" آن موعظه از همه خواستم بدانند ما 
از رهبران و موضوع را ادامه دادم جلسات وسط هفته آن هفته بعد در  دو .داريم
 يبه صورت عمومخود چند وقت يك بار بايد درباره رويا  ": پرسيدندمن 

 ار استفرّبسيار رويا  "هميشه به رهبران ياد آوري مي كنم كه  " صحبت كرد؟
".  



 انهجسور يرهبر                                                                      ٣٧ 

 

يا مردم آن رورويا را ارائه كنند و  رخيلي از رهبران فكر مي كنند اگر يك با
ار است در صورتي كه رويا فرّ ماندد نهميشه با آنها خواه را احساس كنند براي

  .از بين مي بردها را  و زندگي روزمره به تدريج ديد مردم را تار و اشتياق آن

در صورت نياز دوباره  هستند و اين موضوعرهبران موفق هميشه مراقب 
يم خيلي از رهبران ئدقانه بگواما اگر صا رويا را با جماعت در ميان مي گذارند.

  نمي گيرند. ي هم گونه عمل نمي كنند و نتيجه مناسبين ا

 

  .مردم بايد اصل مطلب را بدانند

به درباره ارائه رويا بگويم اين است كه رويا را بايد پيشنهاد ديگري كه 
اين روزها مطالب زيادي در مورد جدا كردن  ". نكنيدبيان پيچيده صورت 
ها در ويلو ما هم  براي سال مي شود. گفتهموريت و هدف أم رويا ،مفهوم 

ها از خود  آن نهايتاً سبب سردرگمي مردم شديم. همين روال را پيش گرفتيم و
؟ فكر مي كردم هدف همان رويا باشد استرويا و هدف ما كدام  " مي پرسيدند:
  " .... اصالً ولش كن! يا شايد هم

مي كند بايد در شناخت ، فهم و وقتي رهبر هدف را با جماعت مطرح 
  آن ها نشود. سردگمي باعث كمك كند تا  اه بخاطر سپردن اصل مطلب به آن

مهم اين اريد ذبگمي خواهيد كه  ي هدف يا هر چيز ديگر اسمش را رويا،
گرويدن  "اصلي  هدف مردم اصل مطلب را درك كنند. در ويلو كريك كه است 

ما اين  واست   " ها به پيروان عيسي آن شدنو تبديل به كليسا  بي ايمانان
  سادگي را از دست نخواهيم داد.

قابل  روي پيراهن ها كوتاه ونوشتة  هدف بايد مانندپيتر داكر مي گويد كه 
براي  و حفظ كنند. رمشكل آن را تكرا حداقلبا  همه بتوانندباشد تا  رتكرا
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 به كليساايمانان  بيگرويدن  "سال است كه با من است:  27همين اين كلمات 
   ". و تبديل آنها به پيروان عيسي

  

  تقويت و عمل گرائي

    شايد با خواندن اين كتاب از خود بپرسيد  و به نظر بلند پروازي مي رسد
  كمكي به من وضوح رويا چه  ست.ا ييسوال بجا " اگر شكست بخورم چه؟ "

  ؟كردخواهد 

از اعضاي خوش قلب و وفادار هم كليسا اعضاي دقيق تر بگويم كه اگر اكثر 
هاي  مشغلهفرزندان و  دغدغه هاي روزمره مانند: مسائل مالي، باالخرهباشند 
آخرين و  و نتيجتاً زير فشار كمر خم مي كنندتحليل برده ها را  قوت آنديگر 

رويايي  .خواهند كرد خدمت در كليسا خواهد بودفكر آن در مورد كه موضوعي 
آن ها را ترغيب و مي بخشد قوت اين افراد را  باشد كه هدف آن جالل خداوند

  بارها اين را در ويلو ديده ام.به انجام كاري مي كند و من 

از بي هدفي مالل آور زندگي اش خسته  بودساله  20 اًحدودكه پسري 
قسمتي همكاري هيچ مدتي بود كه به كليساي ما مي آمد اما با  شده بود.خاطر 

مي گفت را شنيد كه كليسا شادي  سو ميلر مدير كانون رويايتا اينكه  نداشت.
اين رويا   "مبارك است.خدمتي عيسي  سويخدمت و هدايت كودكان  به  ": 

كودكان  بين  در كليسا انهاو از آن موقع داوطلب در دل او آفريد. ياشتياق
  .شدمشغول به خدمت 

ردان و خانواده اتفاقاٌ مدتي پيش او را ديدم و به من درباره گروهي از شاگ
براي من شهادت  شده بودشان گفت و از تغييري كه در زندگي اش ايجاد  هاي
  داد.
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كه مدتي بود به ويلو مي آمدند اما خدمتي  مي شناسمهمينطور زوجي را 
گفت و قلب سخن نداشتند تا اينكه واعظي از بركت خدمت به گروهاي خانگي 

ا اينگونه است كه مردم را به قوت رويخدمت به ديگران گشت. ها مشتاق  آن
  .وا مي داردتكاپو 

  

  .دارد بسياريرويا مالكان 

 .در ميان گذاشتن رويا با ديگران باعث سهيم شدن آن ها در رويا مي گردد
ي كه درباره رويا در جمع كه كادر رهبري روز بوديك از ترس هاي من اين 

در ويلو وقتي درباره  سبرعكاما  ". قبالً شنيده ايم " :بگويند صحبت مي كنيم 
رويا صحبت مي كنيم اعضاي جديد مشتاق به شنيدن و كادر اصلي ما كه سال 

اعضاي  .نشان مي دهندهاست متحمل زحمات زيادي شده اند شوقي تازه 
روي  يكسال ديگر هم با شما هستيم، ": به سمتم مي آيند و مي گويند يقديم

به سمتم ميانسال و جا افتاده ردي م يك موعظهاخيراً بعد از  ".ما حساب كنيد
برداشت من از اين  ".بايد با تابوت از اينجا من را بيرون ببريد " آمد و گفت :

و در روز  زندگي ام را وقف روياي اين كليسا خواهم كرد "حرف اين است كه 
اينچنين سر سپردگي  ".هاي سخت نااميد نخواهم شد و تا پايان با شما هستم

و باعث مي شود كه مردم خود را در رويا سهيم  رويا استح واضحاصل ارائه 
  .بدانند و آن را مال خود بدانند

  

  تمركز مي گردد.ايجاد باعث رويا 

در واقع با بيان  ايجاد تمركز است.نتيجه در ميان گذاشتن رويا سومين 
 يا به عبارتي ديگر حذف ديگر امور جانبي كه ارتباطيواضح هدف كليسا 
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عبارت  بهوياي ما ندارند تمركز بر موضوع اصلي افزايش مي يابد. با ر چنداني
مي شود كه فعاليت هاي متفرقه را از  يديگر روياي ما شامل يك سري از اهداف

جايگاه و در منفي نيستند  ذاتاًامور جانبي برنامه اصلي ما حذف مي كند. 
حركت رويا  ندندار ي ما چون ارتباطي با رويا مفيد و نيكو هستند اما خودشان

خواهد  شانضرر آن ها بيشتر از سود در مسير تحقق رويا و  مي كنند كندرا 
وارد مي كند.  آن ها كلي نگري كليساها بيشترين صدمه را به روياي  بود.

  .و موفق باشددر همه امور فعال  ييامكان ندارد كليسا

 شروع  يگفته اند كه چرا يك مدرسة كتاب مقدسبه من يلو بارها رهبران و
خداوند ما  .نمي كنيم؟ جواب اين است كه در اين كار هدايت خدا وجود ندارد

   را در مسير پر چالش تر بشارت و شاگرد سازي قرار داده است.

رويا ما را قادر به ديدن مقصد و مسير مي كند و عوامل ي از تصوير واضح
  پريشاني را از ما دور مي كند.

  هر اقدامدر برابر و امور جانبي نمي كنند وقت خود را صرف  رهبران چنين
به روياي كه به تو  " :كه مي گويد از خداوند بشنوند آنكهتا  مي ايستند اضافي

به سر مقصدي كه براي  .منحرف نشدي تماندي و از مسيروفادار بخشيدم 
  ".كليساي تو در نظر داشتم رسيدي

  

  آسان مي كند.رهبر را  انتخاب جايگزينرويا 

سهيم ساختن ديگران در  رويا قوت مضاعف ،يك تصويري واضح از ارائه 
ارائه مناسب را  ديگر اما بگذاريد نتيجة .را در پي داردو افزايش تمركز رويا 

  سيب هاي ناشي از تغيير رهبر را كاهش مي دهد.بگويم : رويا ،آ
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مرگ به سراغ همه . تا آخر عمر شبان كليساي ويلو باقي نخواهم ماند
 عثپس بدانيد رويايي كه با نخواهيم بود. هم استثناًمد و من و شما خواهد آ

رهبري ويلو به   هيأت يروز بعد از ما هم باقي خواهد ماند. گرددخداوند جالل 
اين روياي ما است كه  "دنبال شباني تازه مي گردند و به او خواهند گفت: 

 ".ي ما ايجاد كردها پيش به ما بخشيد و اشتياق آن را در دل ها خداوند سال

كليسا و تبديل به  بي ايمانانگرويدن  "ما كليسايي هستيم كه هدفمان 
    اين روياي همه ما است و از آن قوت است.  " پيروان عيسي مسيحآنان به 

رهبري  رايپس اگر شما هم چنين رويايي داريد و خداوند شما را ب مي گيريم.
 آيا تفويض جا را روشن نگاه داريد.پيش قدم شويد و چراغ اين كردهما هدايت 

ت تحپر جالل عروس خداوند با اين روش آيا ؟ نيست عالي گونهشباني به اين 
  رهبري خادم ديگري قرار نمي گيرد؟ 

سال همه  چهار يا پنج در اكثر كليساها چگونه است؟ هر انتقال رهبري اما 
دانند كه اين چيز زير و رو مي شود. با آمدن شبان جديد اعضاي قديمي مي 

نيز بگذرد و عجيب نيست كه در پيگيري رويا با شبان جديد همراه نشوند و 
ت جماع "اينجا را ترك خواهد كرد.قبل از اينكه روياي او را بفهميم  "بگويند: 

ها را  و نمي توانم آنبسياري را ديده ام كه اين گونه عمل نموده اند   هاي
،همانطور كه رويا قوت ، اشتراك و تمركز  اما نبايد اينگونه باشد سرزنش كنم.

اتخاذ چنين در اتحاد آن ها تا د مي تواند به كليسا كمك كند ينمي آفر
  .شودحفظ  مهمي تصميمات
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  شده تضمين اي  نتيجه

ويديوي از مراسم كه خواستم كليسا چند سال پيش از تيم سمعي بصري 
قسمت ابتداي و در  دهيه كنندارد ت ركليسا قرا باغكه در اي تعميد در درياچه 

بسيار  نتيجه  .مي سرايند پخش كنندگروه پرستش  گانآهنگي كه خوانند آن
  تاثيرگذار بود. 

و  مشايخبراي در مهماني شام ساالنه كريسمس آن ويدئو را تصميم گرفتم 
بعد از نوش جان كردن شامي عالي ايستادم و  نمايش دهم. كليسارهبري  هيأت
تان در سالي كه  از شما تشكر و قدرداني مي كنم براي خدمتدوستان  " گفتم:

فكر كردم بهترين هديه براي  تان دارم. مي خواستم بدانيد دوست گذشت و
مي دهد پس ببيند و از آن  نشانامشب ويديويي باشد كه هدف اصلي ما را 

  " لذت ببريد.

چهره  چون ويديو را چندين بار در طول توليد ديده بودم مي توانستم به
بار خدمتي اي زناني كه با وفاداري ناباورانه  مردان و هاي دوستانم نگاه كنم.

رويايي  ارادهقوت ،  اي كاش مي توانستيد اشتياق، .كشيدندكليسا را به دوش 
كار  ": مي گفتند  در دلشان .ببينيدها  كه به تحقق پيوسته بود را در چهره آن

  "ادامه مي دهيم.را همين كار  نيز مانمابقي عمر است،گونه خدا اين 

هم خيره شديم و در سكوتي  اشك آلودوقتي ويديو تمام شد به چشمان 
رويا قوي ترين سالح  شديم. در رويايي كه خداوند بخشيده بود غوطه ور مبارك

 .رهبران است كه قوت را در كليسا جاري مي سازد
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  فصل سوم

  عمل گرايانهرهبري 

  

  

  

  

  عمل در راستاي رويا

 كرد. عرضهكاالي مصرفي  همانند يكهمانطور كه آموختيم رويا را بايد 
را ديده ام  ياما رهبران زياد هيجان انگيز است. كاريرويا يك عمل در راستاي 

روي دست گذاشته و براي تحقق آن دست  ي خود را ارائه نمودهروياكه فقط 
چنين رهبري  سد.نظر بربسيار پيش پا افتاده به شايد بيان اين موضوع  .اند

به ندرت رهبري را ديده ام كه بعد از  اعتبار خود را از دست خواهد داد.بزودي 
  ه دارد.اقوت روح القدس براي جماعت زنده نگ ائه رويا آن را باار

دعاها و اتفاقاتي كه پاسخ پيشرفت ، بسياري از رهبران همراهان و مردم را از
رتي كه آگاه نگاه داشتن جماعت بسيار در صو نگاه مي دارندمي افتد بي اطالع 
آينده  ازو به تصويري كه  كه آب در هاون نمي كوبندبدانند  مهم است تا آن ها

توان نارويا رهبري از ديدن پيشرفت و اما اگر  .شده اندنزيك تر  دارنددر ذهن 
رو به رو مي شود كه خود سوالي از طرف يكي از اعضاي تيم اين با است ناگزير 

چنين سوالي از طرف جماعات رهبري  "نزديك خواهيم شد؟ هدفبه كي  "
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همراهان شما نياز به ديدن پيشرفت و نتيجه  شما را به خطر خواهد انداخت.
  ارائه رويا كافي نيست. اًصرفدارند 

  
  فراتر از انگيزش

 بعضي از رهبران باور دارند كه ارائه پيوسته رويا نتيجه بخش خواهد بود.
فكر مردم روياي خود با صحبت كردن درباره ن بر اين باورند كه بعضي از رهبرا

تحقق مي يابد و با خود به خود و با دعا كردن آن رويا  مي كشندرا به چالش 
انجام مي شود و روزي از خواب بيدار آن ها يك چشم بر هم گذاشتن ماموريت 

  .ديد ندشد و خود را در مقصد خواه ندخواه
و سخنان ،داستان ها  عمل به رويا فراتر از شعارها،حقيقت اين است كه اما 

كه متوجه شدم سال تجربه خدمتي  27بعد از  است. ترغيب كنندهويديوهاي 
  .وجود دارد عمل گرايك رهبر   رهبر رويا محور و يك فرق بزرگي بين 

 .بيشتر توضيح دهمموضوع را  خودقايق راني تجربه از خاطره اي بگذاريد با 
روحاني با چالش هايي روبرو بودم رهبر يك كليسا به عنوان  كه درزماني 
قايق راني با قايق بادباني نيز به يعني در تفريح مورد عالقه ام كه  فهميدم

  هستم.عنوان كاپيتان تيم با چالش هايي رو به رو 

دوست تاجرم من را . فرصتي براي قايق سواري پيدا كردم سال پيشچند 
آن  ري خود جهت مسابقه با قايقي مشابه دعوت كرد.به قايق نيم ميليون دال

اعضاي  بزرگ تر از قايقي بود كه من در آن زمان داشتم. و مدرن ترقايق ها 
        كار كشته بودند و از قهرمانان قايقراني آمريكا محسوب نيز حريف تيم 

ها  مايل ها از آن و هدايت منتيم معمولي  يكبا  دانستم كهمي  مي شدند.
اعتماد به نفس ما زنده  مجربما بعد از افزودن چند خدمه ا .افتادب خواهيم عق

  ديديم.مي مسابقه شد و خود را آماده 
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قايق به درياچه ميشيگان  اروز قبل از مسابقه براي تمرين و آشنا شدن ب
هفته  ما در آخر " :دلگرم نمودم تيم را  سخناني كوتاهقبل از شروع با  رفتيم و

شايد ديگر بپردازيم.  به رقابت تيم ها با برترين قادريم كرد كه  ثابت خواهيم
خدمه و تكنيسين هاي كار كشته  ،با قايق ها دست ندهد. به ما چنين فرصتي
  ". را داريم  بايد ثابت كنيم توان رقابت با بهترين ها ،اي مثل شما 

ا ارائه ه همينطور كه اين رويا را براي آن پس با بلند پروازي آغاز كرديم.
تا به حال هيچ يك از  .بدبين بودم برد تيم ماندر دل خود نسبت به  مدمي دا

در اما به سرعت تكنيك حركت  ما با چنين قايق پيشرفته اي كار نكرده بوديم.
سپس باد  را آموختيم و از آن به هيجان آمديم.جهت مخالف و موافق وزش باد 

را عت گرفت و درياچه ميشيگان را باال كشيديم و كمي بعد قايق سر بان ها
  پيموديم.

شكست  بهو آمده به هيجان سخن مي گفتيم و مسابقه از موفقيت در 
 "و با اعتماد به نفس به دست آورده قصد حركتي به نام  اميدوار بوديمرقيب 

هواپيماي  يك  بادبان مثل ،به محض حركت را داشتيم. "تغيير جهت بادبان 
دهم و  سوم، تغيير جهت دوم، وك آن پايين آمد.به نتا كاغذي بسته شد و 

  بسيار بد عمل كرديم. بيستم هم به همين شكل ادامه داشت.

بخشم ولي بي فايده بود به بانگيزه  تيمبه  تشويقمسابقه مي توانستم با  روز
بلند پروازي نمي كنم ولي  "ها گفتم:  و به آن هجاي آن خدمه را جمع كرد

كنم كسي از ما دلش  ، فكر نميآمد ددست نخواه ديگري مثل اين به  فرصت
اصول اوليه تغيير بار ديگر پس بايد يك  بخورد بخواهد در اين مسابقه شكست 

 وكرده بياييد صحبت  اسكلهقبل از ترك  .جهت بادبان را با هم مرور كنيم
وداع كنيم و من  مسابقهبايد با  نباشيماگر با هم هماهنگ  .تقسيم وظايف كنيم

با  هاي  براي هماهنگي بيشتر از يكي از خدمه ".به چنين كاري نيستم حاضر
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  ي كه هماهنگي و زمان بندي دقيق "تغيير جهت  "عمل  تجربه خواستم كه
او قدم به قدم هر مرحله را با ما در  را براي ما قدم به قدم شرح دهد.مي طلبد 

  قايق تمرين كرد تا ملكه ذهن ما شود. 

خط شروع يم مسابقه را با آرامش شروع كنيم و وقتي با اين كار توانست
اولين تغيير جهت واقعي را  گرفترا ترك كرديم و قايق كمي شتاب  مسابقه

داستان را كوتاه كنم كه در طول مسابقه يك بار هم تغيير جهت  انجام داديم.
  نداشتيم. ياشتباه

اما من  مسلماً بازنده  مسابقه ما بوديم چون رقباي سر سختي داشتيم،
نياز به فراتر از هيجان درس ارزشمندي آموختم كه مردم براي تحقق رويا 

  برنامه و حركت قدم به قدم دارند.

  

  تصفيه رويا

براي شد كه ويلو وقت و انرژي ما صرف پيدا كردن روشي كليساي در 
رسوالن  باب دوم وجود  توصيف شده در اعمالالگوي كليساي رسيدن به 

آن اين بود كه چگونه بايد روياي خود را  ولي رو رو بوديم اما با مشكداشت. 
كه در اين  حضور شبان ارشد ما گرگ هاوكينزخوشبختانه  تحقق ببخشيم.

ماه  6تيمش در طول  او و .حوضه تجربه زيادي داشت به من كمك شاياني كرد
  به ما در همه امور كمك كردند به خصوص كمك در امر تصفية روياي مان. 

به اين نتيجه رسيده كليسا شيوخ  و ت رهبريأبا هي جلسهز ماه ها بعد ا 
شده كه براي آن خوانده معطوف باشد  موضوع اصليبه بايد توجه ما كه بوديم 

ها به  و تبديل آن نجات افراد بي ايمان "كه خواندگي ما در  فهميديمو ايم 
  "شاگردان عيسي است. 
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به  .ه و نياز به تصفيه داردروياي ما مخدوش شد احساس ما اين بود كه
طوالني نقاط مورد  يبعد از بحث ها كليسا. خادمينخصوص براي رهبران و 

  :يم تقسيم كرد هدفمان  را به سه  توجه در روياي

در منطقه  بسياريجمعيت كه به تصميم گرفتيم  بشارت: -1
  شيكاگو بشارت دهيم.

دگي كتاب كرديم تا با زنايمانداران را تشويق  بلوغ روحاني:  -2
ي  و مشاركت هاها كنند و ارزش  مقدسي مسيح را كامل پيروي

  افزايش دهند. خود ييدر زندگي كليسارا  روحاني 
در اين قسمت كليسا: از سرمايه گذاري بيشتر در خارج  -3

و كمك به نيازمندان را مد توجه بيشتري به خدمات بشر دوستانه 
 اين خدمات انجام گيرد ونظر قرار داديم تا از طريق كليساي محلي 

  مور انجام اين خدمت نموديم. أم  WCAسازمان
  

براي كليات خوبي تصويب كرديم اما جوان  يكليسايك به عنوان 
 ةبرناميك پس ما دقيق و كامل نبود.  اهدافبودند يي كه در حال رشد هاكليسا

براي اي چنين برنامه  آماده ارائةآن موقع خود را تا  .تنظيم كرديمساله  5
گويا قسمتي از برنامه كامل فهميديم كه مي ديدم ولي نپرسنل و جماعت 

است. با هدايت روح القدس  از قلم افتادهو احساس كرديم نكته اي  نيست
  .مشخص كنيماهدافي در راستاي تحقق رويا فهميديم كه احتياج داريم 

  
  تعيين اهداف و تعادل ذهني

چنين اهدافي هرگز به ويلو ه كار آغاز بسال اول  20اعتراف مي كنم در 
نجات جان ها روند از  چوننيازي احساس نمي كرديم فكر نكرده بوديم چون 

 مسيرما را هدايت كرد و ما را به  يولي روح خدا طور ديگر .راضي بوديم



 انهجسور يرهبر                                                                      ٤٨ 

 

هدف به كليسايي كه در اعمال داشتن نتيجه گرفتيم كه بدون  .ي بردجديد
  .رسيداهيم نخو وجود داردباب دوم  رسوالن

كليسا متمركز كمك به رشد ايمانداران بشارت و امر سرمايه گذاري در  رب
از  ي چقدر؟ با چه مقدار اين كارها چگونه بايد انجام مي شد؟ واما شديم. 
براي هر هدف چقدر انرژي بايد صرف  ؟بايد به اين اهداف مي رسيديم  منابع

نقطه  ؟صرف مي شد از ويلو  خارجدر ؟ چند در صد از منابع بايد مي كرديم 
  ؟در كجا قرار داشت سال هاي پيش رو  برايسالمتي  تعادل، اتحاد و

 يتعادل را در كليساها زيادحفظ و عدم كرده سفر  به نقاط مختلفي از دنيا
   بشارت مي دادند اما شاگرد سازي از كليساها به خوبي بعضي  .شاهد بودم

برخي در تعليم و موعظه  .كردند عمل مي آن نمي كردند و برخي بر عكس
ليم قوي ابرخي در موعظه و تع بشارت ضعيف.بسيار قوي عمل مي كردند و در 

را اين كارها همه نيز برخي  ولي به گروه هاي خانگي كوچك بي توجه.بودند 
نزديك شدن به ما هدف  .توجه اي نداشتندانجام مي دادند اما به نيازمندان 

  باب دوم وجود داشت. ي اعمالكليساتعادلي بود كه در 

  
  

  در ويلو جسورانه هدف  شش
مسيري را كه طي بايد چطور چگونه بايد پيشرفت خود را مي سنجيديم؟ 

؟ براي اولين مطمئن مي شديم مسيرتشخيص مي داديم و از صحت  رديممي ك
را  هدف كوچكتر 6سال حركت در مسير اهداف تصميم گرفتيم  20بار بعد از 

تعيين شده در رويا به ما كمك  هدف كليتا در رسيدن به سه تعيين كنيم 
  و هولناك. جسورانه هدف 6 د.نكن

تصميم ما  سخن مي گويد و اهدافجيم كالينز در كتاب خود از بي پروايي 
دست آن ها آنقدر بزرگ و بي پروا باشند كه براي عملي شدن  اهدافگرفتيم 
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        ه ادعا نگاين ما را در و  يملبرا بطاو . مجبور باشيم احتياج باشدخداوند 
در اعضاي خود  اساله را ب 5 اهدافبعد از دعاهاي شبانگاهي اين  .داشت مي

  : ساله قرار داديم 5و آنها را در جريان امور و برنامه  ميان گذاشتيم
گرفتيم تصميم  دكه گسترش بشارت بو اهدافبراي رسيدن به بخش اول از 

هفته افزايش دهيم كه تقريباً تعداد جماعت از جلسه در  4جلسات را به 
  نفر مي رسيد و تعداد صندلي هاي ما كم بود. 20000نفر به  15000

 اعالم كرديم كه بلوغ ايمان داران بود تمركز بر كه تحقق هدف دوم براي 
در آن زمان نيمي از  .در گروه هاي خانگي شركت داشته باشندبايد همه اعضا 

بودند اما براي ما قانع كننده نبود و اميدوار بوديم  خانگي  اعضا عضو گروه هاي
  از اين گروه ها بركت بگيرند.در اين گروها شركت كنند همه بتوانند 

كه چهارشنبه و پنج افزايش شركت كنندگان در جلسات وسط هفته : سوم 
در اين جلسات باعث شد كه هزار نفر  8به نفر هزار  4از شنبه برگزار مي شد 

ارائه شود كه باعث مي شد رشد روحاني اعضا ركت و تعليمي عميق تر مشا
  افزايش يابد. 

اي كه در جلسات هزار شركت كننده  8000براي تشويق قرار شد :  چهارم
خدمات روحاني و  به آنها فرصت سهيم شدن درشركت مي كردند  وسط هفته

   .نمائيمفعال  ها را از تبديل به اعضاي كامالً بدهيم و آن راغير روحاني 

سرمايه گذاري  اباين بود كه رهبران بر تاكيد ما براي تحقق هدف سوم 
  را محقق كنند.منابع و وقت در خارج از كليسا اهداف زير  انرژي،

حداقل سالي يك بار براي كه بتوانند آماده عضو هزار نفر  4داشتن پنجم : 
شيكاگو يا دوره هاي براي مستمندان در مركز خانه ساختن  چونفعاليت هايي 

   .خدمت كنند مدت در مكزيك و جمهوري دومنيك  كوتاه
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 1400مجموعه در آمريكا و جهان از  كليساهاي زيرشعبات افزايش  ششم : 
  .اداره مي شد Willow Creek Associationسازمان  كه توسطشعبه  6000به 

  

  يافتن قهرمان

هم  ش كشيده شديم.به جماعت ما نيز به چال اهداف كوچكتربا اعالم 
 كبيش از پيش بي پروايي اهداف خود را دربوديم و هم هراسان. هيجان زده 
  .داريمدر آن موقع متوجه شديم كه نياز به قدم بعدي  مي كرديم.

چه كسي حاضر است " نگاه كردم و گفتم:مان رهبري  هيأتروزي به  
خود را وقف  سال آينده زندگي 5؟ چه كسي حاضر است قهرمان روياي ما شود

جلو  رهبران قديمي تر "؟داين اهداف و ارائه استراتژي براي رسيدن به آنها كن
يكي مي گفت  گانه را پذيرفتند. 6 برنامه هاييكي از مسئوليت آمدند هر كدام 

تعداد شركت  قسمتاين  مديريتمن قلبم براي بشارت مي تپد، مي خواهم با 
  نفر برسانم. 20000كنندگان در جلسات بشارتي را به 

را پذيرفت و گروه هاي خانگي و گسترش آن  يتمسئول يديگر شخص
 يديري نگذشت كه برا جلسات وسط هفته را به عهده گرفت. مديريت ديگري

  گانه قهرماناني پيش قدم شدند. 6اهداف  يتمام

سال آينده  5تصور كن ويلو در " به يكي از همكارانم گفتم:  به ياد دارم كه
اشتياق  د؟ اگر با فيض خدا و تالش به چنين اهدافي برسيم؟رشد،چه خواهد ش

و محور كالم  كليسايي .بود تعادل اين كليسا براي خود ما باور نكردني خواهد و
در اين ماجرا جويي سيهم  خواستند كههمه مي و  داشتايمان محور خواهيم 

  .ندباش
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  قوت و حياتي نو: شروع دوباره در ويلو

را به اعضا اصلي ساله براي رسيدن به اهداف  5طرح  1996ما در ژانويه 
م شوق در يجزئيات بود برنامه ريزي برايهمانطور كه مشغول  ارائه داديم و

در كنار ما  "آنها هم مثل كادر رهبري مي گفتند : .موج مي زدشان  چهره هاي
همان  ".سهم خود را انجام خواهيم دادما  روي ما حساب كنيد. هستيم،شما 

  .جان روز هاي اول ويلو را دوباره احساس كردمهي

مي خواستيم م يگذشت و از تصفيه رويا و نتيجه آن راضي بود  ماه ها
 ارزيابيساله را براي سهولت  5برنامه پيشرفت خود را ازيابي كنيم براي همين 

ساالنه نشان مي داد كه در مسير  نمودارماهه تقسيم كرديم و  12به دوره هاي 
، ما به اهداف ابله خداوند ": گفتيم مي با خود  پسم برمي داريم قد يدرست
  "مي رسيم.خود 

اين قسمت ها عملكرد ضعيفي داشتيم. كه در بعضي  نتايج نشان مي داد
را بيان مشكل  علترهبري مطرح شد و قهرمانان هر هدف  هيأتدر  موضوع

و ضعيف كم  يم.ددر تعيين اهداف واقع گرا نبو" آن ها مي گفتند:  مي كردند.
كليسا را زنده  نهاييما بايد هدف  دعا كرديم. يا برنامه ريزي درستي نداشتيم.

  از آن روز ها مي گذرد.  سال ها "بيابيم. چاره اي ،بايد با همفكري ه داريم.انگ

مجدد  به اتحاديگانه  6تيم براي رسيدن به اهداف اعضاي  سخنانبا اين 
در اين و  سازندرا عملي  همه آن اهدافان تا همزم رسيدند و تصميم گرفتند

رهبري منابع و امكانات كليسا  هيأت يافت. باالتري ارتقأرهبري به سطح زمان 
كليسا نظر و نصيحت خود را  مشايخ اين قهرمانان قرار داد.را در اختيار كامل 

موضوعاتي كه الزم مي دانستند با قهرمانان هر هدف در ميان گذاشتند باره در 
رهبري در تامين منابع مالي و امكاناتي چون ساختمان و ابزار مورد نياز  يأتهو 

  كوتاهي نمي كرد. 
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با خود  و قوتي نو جاري شد چنين اتحادي را تا به حال تجربه نكرده بودم.
مصمم بودن و  عاليست. قوت، اين رويا تصفيه و خالص خواهد شد،" :  گفتم

ر چه كاري از ما به عنوان رهبران ساخته ديگ ايمان كليسا را افزايش مي بخشد.
  " است؟

  

  نكته ي از قلم افتاده:

 علت گفتنكه  دچار پريشاني گشتمساله  5ماه بعد از شروع طرح  6حدود 
جايي  "صحبت كنم. به آن ها گفتم : ادر رهبري كردم با كسعي  بود. دشوارآن 

بگيريم هداف را نشانه كه بايد ا از كار ايراد دارد و هماهنگ نيست و انگار طوري
 : من گفتم و  "!كار بي عيب وجود ندارد ": و آنها پاسخ دادند  عمل نمي كنيم

روز  فكري شما نياز دارم. ئن نيستم براي مطمئن شدن به كمك و همممط
كنم را مطرح  مواالتئمي كردم سسعي هاي سختي براي كادر رهبري بود و من 
با خود مي آن ها برخي اوقات  انگار اما به سخنانم اهميتي داده نمي شد.

  ."!باز هم شروع كرد ": گفتند

براي  ي تحصيل مي كردتا وقتي كه دخترم شان كه آن موقع در كالج
نفر از دوستان خود را براي شام دعوت كرده بود. با  6تعطيالت به خانه آمد و 
از آنها  ييك در آشپزخانه ايستاده بودم كه باز شد.تازه اين ديدار گويي چشمانم 

گفت كه چگونه از طريق فعاليت  ميآوردن خود را بيان كرد. او ايمان  شهادت
به معروف بود   Student Impact پروژهبه  كه كليساي ما در بين دانش آموزان

چون به گذاري اين پروژه باور داشتم  ثيرأمن به ت .است مسيح ايمان آورده
برايم و گفته هاي آن دختر جوان  ده بوهم كمك شاياني كردمن  فرزندان خودِ

  "؟يبه كدام كليسا مي رو"از او پرسيدم تازگي نداشت اما 
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لي باشد وما ما يا عضو كليساي محلي  شعباتيكي از كه عضو انتظار داشتم 
فكر كردم شايد در  ".به كليسا نمي روم ساكن هستمدر شهري كه ": گفت  او

است چون ايمان آوردن در ويلو  يپيدا كردن كليساي مناسبتحقيق براي حال 
مطمئنم كليساي ":به او گفتم .كند ارتباط را با كليساهاي سنتي سخت تر مي

من تا به  كنم، فكر نمي" و جواب داد :  ".مورد نظر خودت را پيدا خواهي كرد
نبوده ام فقط آن ها هم حال به ويلو يا هيچ كليسايي ديگر نرفتم و عضو 

Student Impact  سال است  4به او گفتم كه فكر مي كردم "  شناسم. را مي
 Studentكه به  impact  آنجا  بله، :پاسخ داد  ؟و عضو ويلو هستي مي روي

ايمان آوردم و تعليم گرفتم و خدمت كردن را آموختم ولي اسمي از ويلو 
. برايم سئوال برانگيز شد كه چرا عضوي نبايد در مورد ويلو شنيده " نشنيدم.

  باشد.

  ساله را از من  5كالمه مشابهي با يكي از پرسنل داشتم كه سراغ طرح م
در جواب او  .خونم به جوش مي آيد هنوز هماز به ياد آوردنش  .گرفتمي 

ف اهدا ،اهدافآن گفتم تو هم عضو اين طرح هستي چرا از من مي پرسي؟ مگر 
  "؟مشترك من و شما نيستند

به آن فكر مي كردم  هر چه بيشتر متوجه عدم ارتباط بين رهبران گشتم و 
ويلو دور از چشمان من تغيير كرده بود و تبديل  روشن تر مي شد.مضووع برايم 

، چند  بدون اتحادحال  عيندر و كتاب مقدسي متمركز  ،به كليسايي متحد 
ويلو تبديل به زير شاخه اي، از بخش هاي خود  بود. گشته ارتباطبدون  گانه و

ويلو فعاليت داشتند هدف هاي پرسنل آن بخشي كه در  حتي براي شده بود.
احساس دليل بود كه  همينبه كوچكتر مهم تر از هدف كلي كليسا گشته بود و 

  ي در اين جا وجود دارد.مي كردم نا هماهنگ
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   هدف خود را دنبال صرفاً با زير مجموعه هاي اين بود كه آنها ما مشكل 
 وچكتر براي ارتقاي رشد روحاني اعضا كف اهداين ا در صورتي كهمي كردند 
  بود. تعيين شده

به چيزي بيش از تصفيه اهداف نياز داريم تا بتوانيم ما به كادر رهبري گفتم 
داريم كه همه پرسنل با نياز  .يابيمها دست  به پتانسيل كليسا براي نجات جان

انيم در همه بتوتا هم در ارتباط باشند و همه بايد دوباره از اول آموزش ببينند 
 وها را مسئول بخش خود   نياز است كه آنبخش ها با هماهنگي عمل كنيم. 

كه تمام اهداف را يم بگوئيم آن موقع مي توانبگردانيم سهيم در آينده كليسا 
و تازه كار شروع شد و پيشنهادات را قبول كردند اين را آن ها  نشانه رفته ايم.

ر جهت بادبان قدم به قدم از ابتدا شروع مثل آموزش خدمه هاي قايق براي تغيي
  كرديم.

 

  بنيان كليسا: اتحاد

 بر بسيط و متحدنهادي  بايد به پرسنل گوشزد كنيم كه اينجا كليسا است.
را  دومباب  ناعمال رسوال فروشگاه زنجيره اي نيستيم.ما  .خدا طبق كالم

 دهد. مي نشانرا از عروس مسيح  واضح و شكوفا شدهتصويري . كالم بخوانيد
 بود؟متحد اهداف مختلف در يك بدن  چگونه مي توان با باشيم. متحدبايد پس 
بريم. اگر متحد نشويم ببايد در اين جدال متحد شويم و كار را به پيش همه 

نمي توانيم دست روي . خواهد افتاد حركتويلو رو به زوال خواهد رفت و از 
  دست بگذاريم.

ه سادگي تغيير جهت بادبان قايق نبود. بنمودن به اين تصميم اما عمل 
سال يا بيش تر به طور انفرادي و با استقالل كامل  10براي پرسنلي كه بيش از 
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خود را با اهداف هاي مجموعه  كه اهداف زير بوددشوار  بودندكار كرده 
برخي حس مي كردند قوانين از وسط  كليساي مادر در يك راستا قرار دهند.

ها  براي سالتقريباً اين طوري بود. مي توان گفت  و تكار تغيير كرده اس
در اختيار آنها قرار داديم تا گروه هاي را افرادي را به كار برديم و بودجه 

انجام  ي خوببه را  ها كار خود آن يا موسيقي تشكيل دهند. زوج ها جوانان،
نه متأسفادر همان حال كه تالش مي كردند و زحمت مي كشيدند داده بودند و 

برخي  .هدايت نمي كردندمردم را در مسير اهدافي كه كليسا تعيين كرده بود 
انضباط روحاني جهت هدايت جماعت به گروه هاي  از زير مجموعه ها برنامة

دستگيري از نيازمندان و يا خدمات داوطلبانه نداشتند. چگونه انتظار  خانگي،
مختلف در حركت وقتي بخش هاي مختلف كليسا در جهات  شتيمپيشرفت دا

كه هر كدام  بود؟ حال وقت آن كردندمي  ارائهو ارزش هاي متفاوتي را  بودند
و مسئوليت  مي ساختيمكليسايي واحد متحد  رسيدن به يكقسمتي را براي 

  .مي گرفتيمبر عهده آن را 

       پرسنل موضوع قابل درك بود اما بعضي راه سخت و  بسياري ازبراي 
ماه ها طول كشيد تا  كه دور از انتظار من بود. يش گرفتندرا در پ ينا هموار

و  جا بياندازيمقسمت هاي مختلف كليسا را  يكي بودن توانستيم با روشنگري
مديريتي هم از نظر كه ادامه وضع كنوني براي رسيدن به اهداف بدانند همه 

  .هم كتاب مقدسي نيستاشتباه است و 

  

  خط قرمز

در يكي از  .پيش روي مان بود  ينا هموار پر پيچ و خم و مسير  يراه
گفت: كردم كه مي نقل قول پرسنل از مدير اسبق جنرال الكتريك  با نشست ها

سياست كار  و ياحرف ها تعادل،  فكر، بانمي توان كه  فرا مي رسدهايي  زمان" 
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در مقطعي خود را  ."بايد مثل ديوانه هاي همه چيز را بر هم بزني. برد جلورا 
 بعد از ماه ها صحبت با پرسنل و تالش براي قانع كردن آن ن مرز يافتم.در اي

.  ديگه خسته شدم "روز از كوره در رفتم و گفتم: يك ها جهت اتحاد كليسا 
براي تحقق رويايي كه خدا ما بايد و  به اتحاد ما بستگي داردآينده ويلو 

نم كليسا ديگري اگر مايل به همراهي با ما نيستيد مطمئ بخشيده متحد شويم.
 فصلچون . هيچ مشكلي نيست. تان پيدا خواهيد كرد مطابق با روياهاي

  ".جديدي در ويلو آغاز شده است

خطر آن را رئيس لذت نمي برم و مسيح يك من از قدرتم به عنوان 
دارم بعضي اوقات بايد خطوط قرمزي  اما باور كرده است،گوشزد پيشاپيش 

 بايد دست به كار شوي. دو گانگي خارج كني. رسم كني و مسير تحوالت را از
درصد شما را براي اين  100حمايت و تالش  ما دعا،"پس به پرسنل گفتم 

ما به همه براي رسيدن به  پروژه مي خواهيم اگر نمي توانيد وقت رفتن است.
ولي با كمك همكاران ارشد  .برخي از من دلگير شدند قوت كليسا نيازمنديم.

مان به  راستاي هدف خود قرار داديم تا رويايرا در يم ها تمام پرسنل و ت
  پيوندد.بتحقق 

  

  در همه مسئوليت هاسهيم شدن 

با عزمي اما  يكي از پربهاترين چالش هاي رهبري در ويلو براي ما بود.اين 
براي  تمامي پرسنلو بدون پشيماني آن را انجام داديم و ديديم كه راسخ 

با يكديگر در يك   غيرهت هاي گروه هاي خانگي و فعاليو بشارت،كمك به فقرا 
هر قسمت از كليسا شركت كنندگان را تشويق به شركت در  .شدندبدن متحد 

مي نمود.همه گروه ها مردم  گروه هاي خانگي شركت درجلسات آخر  هفته و 
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شركت در جلسات وسط هفته و خدمتهاي داوطلبانه در مي كردند تا تشويق را 
  سهيم شوند.دان و كليسا هاي ديگر كمك به نيازمن

حاال سالي دو بار رهبران هر قسمت براي ارزيابي و ارائه سطوح پيشرفت و 
قدم هايي كه در راستاي هدفمان بر مي داريم با هم مالقات مي كنند. مالقات 

 صورت مي گيردروزه است و بحث هاي زيادي در راستاي ادامه مسير  سهها 
  رضايت به خانه مي روم.اما من هميشه با لبخند 

اما همه چيز بايد به شايستگي و با نظم  "مي گويد:  40: 14اول قرنتيان 
نهايتاً مي توانم بدون خجالت اين آيه را بخوانم چون كار  "وترتيب انجام شود.

و ديگر حرف ها  رهبري را در خور نامي كه به آن خوانده شده ايم انجام داديم.
  است.يانه شده رهبري عمل گرا نيست. ار هاي احساسي در كارعش

  

  تراژدي اين روزها

گرفتار آن ها را داشته ام و اكثر رهبران  بسياريديدن كليساهاي  فرصت
ما دنيا را عوض خواهيم " :  به اعضا مي گويند ارائه مهيج روياي خود هستند.

 چيزي به دستاما بعد از سه سال كه دوباره آنها را مي بينم نه تنها  "كرد
اين تراژدي ملكوت  بلكه داشته هاي خود را هم از دست داده اند. نياورده اند

  است.خدا در اين روز ها 

سال پيش آن جا رفته بودم براي شركت در  30به كليسايي كه تقريبا اخيراً 
    نيمكت نشسته بودم  برور كه ط همانمراسم تشيع جنازه اي حاضر شدم. 

به   رو اعالن هاي اساس  و بربود باقي مانده  مي ديدم كه كليسا دست نخورده
از صندلي هاي  يو احتماالً نيم آن ها جلسه داشتنديكشنبه بايد روز روي من 

سال پيش  30به جمعيت كليسا از بايد درست مثل قبل.  .شدپر مي آن جا 
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كساني كه شانس  "آنها كجا هستند؟ " مي شدندهزار نفر اضافه  10حداقل 
ها كسي پيغام اميد  در اين سالچرا  ؟بودندكجا  داشتندود را تبديل زندگي خ

آيا كليسا براي  نرسانده است؟ خود، همكاران و دوستان ها سايه ممسيح را به ه
ا كم ترين س؟ چطور جماعت اين كلياست سيس شدهأچنين حضور كم رنگي ت

لي خود اصاز پتانسيل چگونه اين كليسا  ؟داشتندبر جامعه اطراف خود  راتاثير 
  ؟بود دور افتاده

حتي و داشته اند  ي خود را روياحتماً ها  آن اين گونه فكر مي كردم كه
داليلي با شكست روبرو شده  رببنا وسط كار در ند اما ه اكردهم تالش و دعا 

حداقل فكر مي كردم و اين طوري اينگونه  ند.ه اصادقانه تالش كرد آن هااند. 
اكثر كليساها مي دانم كه در . كردمها پيدا مي نسبت به كليساي آن يحس بهتر

اعضاي وفادار مشتاق كمك به كليسا و حضور فعال هستند اما نمي دانند چطور 
ني به تماشاي شبانا نيمكت ها راحت مي نشينند و از مدتي برپس  .و چگونه

چون هيچ كدام از آن شبانان رهبر بودن را مي پردازند كه نياز به مطالعه دارند. 
  ند.ه اياموختن

تعداد آن ها به هزاران نفر مي رسد كه فقط چنين نيكو كه  اين ايمانداراني
مي خواستند كه در مطالعه كالم ، دعا و بشارت  موعظه بشنوند.آموخته اند 

 تالش آن و در اين مسير هدايت كندها را  كه آن هكسي نبودكوشا باشند اما 
نتيجتاً تمايل آنها بي نتيجه مانده و  .براي نجات جان ها نظم ببخشدها را در 

  بعد از مدتي به فراموشي سپرده شده است.

بسيار فكر مي كنم شباناني كه عطاي رهبري را در خود پرورش مي دهند 
به همين خاطر كليسا رشد و حضور چشم گيري ندارد. با عطاي  كم تعدادند

برانگيخت. اهداف رهبري است كه مي توان كليسا را اداره كرد و مردم را جهت 
  نتايج قابل توجهي حاصل مي شود. است كه صورت  در اين
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 13: 17عبرانيان در  رهبري در ملكوت خدا باشيم.نقش بايد متوجه اهميت 
است كه  واضح نتايج رهبري را. ".به ياد داشته باشيد ": مي گويدكالم خدا 

، كل كليسا و  عواقبي منفي براي رهبري موثر عطاييهر اهمال در بكار گيري 
اعضاي كليسا  رهبري نه تنهااهمال و غفلتدر عطاي  .داشتحتي دنيا خواهد 

نقش تقويتي و ليسا را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. كليسا بايد بلكه خارج از ك
رشد بتواند بستري مناسب براي تا  را درك كندرهبري  الهام بخشي عطاي

نين عطايي برخوردار هستند بستري كه از چافرادي  .فراهم سازدديگر ي عطايا
  .ايجاد مي كنندشباني و مديريت  تعليم، به جهتمناسب 

و  انسان ها تلف مي گردندو شده خارج  مسير اصليكليسا از اين عطا بدون 
عطاي  اگر "اشتياقي به رهبران مي گفت:  چنينپولس با چرا حاال مي فهمم 

  " رهبري كن!  ... پس رهبري داري

  

  ؟ي بودن به چه معناسترهبري ساع

ديگران اهميت عطاي رهبري را  رايبتا در طول اين سال ها تالش كرده ام 
اميدوارم تمام رهبران كليسا خود را وقف رشد و   .بازگو و به آن ها كمك كنم

 مخفيگاهبايد از پيش رو . بدون توجه به دشواري نمايندظرفيت گسترش اين 
قوانين و مهارت  ي خود را افزايش دهيم ويم و ظرفيت هائبيرون بياخود امن 

و  ندبياموزيم. مي خواهم تمام رهبران در مسير رشد حركت كنرا هاي جديدي 
رهبران را تشويق  .ندباش يرهبربراي سفر به دنبال بهترين الگوي  با مطالعه و

را و بيشتر از همه همه  و تعليم پذير باشند. پيشه كنندفروتني مي كنم كه 
مي گويد انجام دهيم تا روح القدس ويق مي كنم تا روش هايي را كه خود را تش

  .به ما ببخشدمشخص هدايتي خداوند در زمان مشخص 
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ي اساسي در اين  و سواالتدچار سردرگمي مي گردند بعضي در اين نقطه 
روز مطرح مي كنند كه روح القدس چه نقشه و هدفي داشت وقتي در باره 

آيا خداوند نقشه  راي تبديل دنيا به كليسا بخشيد؟پنطيكاست حيات و قوت را ب
رهبري اساس اصول بر  يدما با يا داشت؟  نظربراي كليسا در  يهاي استراتژيك

 ر؟ آيا با اين كاباعث رشد كليسا گرديم حاكم بر دنياو تكنيك هاي مديريتي 
آيا بايد به  ؟داده نمي شودقدرت روح القدس در خارج كليسا كم اهميت جلوه 

  ؟ودحرف ها و شعارها اكتفا كرد يا به دنبال نتيجه ب

ها داشته  رهبر بايد جوابي براي آنيك كه  هستندسواالت مهمي ها اين 
 مديريت و رهبري را جدي گرفت؟چقدر بايد سواالت ديگر از قبيل اينكه  باشد.

شعار آيا فقط بايد با ي مان محقق گردد؟ تا چه حد بايد تالش كنيم تا رويا
كار را ادامه دهيم  و ما بقي را به خداوند محول كنيم؟يا بايد براي مهيج  هاي

  ؟استفاده كنيمروش هاي مديريتي از حصول نتيجه 

  

  پرسشي سخت در دانشگاه بازرگاني هاروارد

از مقاله جيم رفته بودم تا دانشگاه هاروارد  بهچند سال پيش هنگامي كه 
است در ويلو  WCAرد بود و اكنون مدير مالدو كه قبالً دانشجوي بازرگاني هاروا

 ي كيد ما به رهبري و روش هاي مديريتأت فهميدندانشجويي با  كنم،دفاع 
 فكر مي كنم وقتي حرف كليسا مي شود ، بيل،"باال برد و پرسيد: خود را دست 

روشي كه شما در پيش گرفته ايد  بي ربط خواهد بود و اين همه آموزش هاي 
كار اين قسمت چون  .بيهود خواهد بودي خادم سازي شما مديريت در دوره ها

در آن مداخله خواهد كرد و به نظرم نيازي او خدا است.كليسا مال خداست و 
  ".من اينطور فكر مي كنمالبته  به استراتژي هاي مديريتي مدرن نيست،
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دانشجويان ديگر را مي ديدم كه منتظر پاسخ من بودند. من هم اين  ةچهر
بتوانم موضوع را به درستي تفهيم كمك كن تا  خداوندا، "كردم : گونه دعا 

دنيا شما در يكي از بهترين دانشگاه هاي  ": گفتمشجو نخطاب به آن دا" كنم. 
 هستياصول مديريت و رهبري و پيشرفته ترين  در حال آموختن بنيادي ترين

الي در آينده در يك شركت استخدام خواهي شد و باعث افزايش فروش كاو 
اين كه  .نرم افزار و غيره صابون،عرضه شده توسط آن شركت خواهي شد. 

مي شوي تا نياز كاال ها نياز دارند و شما باعث آن مردم به . چون عاليستبسيار 
باقي هم و اينطور  هستندي مصرفي هااما اين ها كاالآن ها برآورده شود. 

اين كاال ها سرنوشت دنيا  .قرار نيست زندگي كسي را تغيير دهندخواهند ماند. 
  و عاقبت افراد را رقم نخواهند زد.

 رهبران كليسا را اميد جهان مي دانيم. ،بايد توجه داشته باشيد كه ماولي 
محبت تبديل كننده عيسي مسيح  دربارةتنها نهاد مسح شد توسط خداوند كه 

يسا مردم باور داريم كل است. دنيااين محبت اساسي ترين نياز مردم  و مي گويد
زندگي و تبديل هدايت مي كند و نهايتاً  ،خدا  محبتدرك جديدي از را به 

  مي شود.آن ها باعث تغيير 

اهداف گي مي كنيم و دبايد بدانيد كه ما رهبران هر روزه با اين اهداف زن
پرسنل را متحد مي كنيم و براي تحقق  خود را مهم مي دانيم و در مسير آن

. از آموختن هر استفاده مي كنيماز منابع  يده استرويايي كه خداوند بخش
  .كوتاهي نمي كنيممفيد براي پيش برد كليساي خداوند و تاكتيك روش 

 ي ديگر را از حال باور داريم كه موفقيت يا عدم موفقيت ما زندگي انسان ها
به  . اين باور ماست وقرار مي دهدخود ثير أتا به ابد به طور مستقيم تحت ت

چون كليسا اميد جهان  هر روش مفيد استفاده خواهيم كرد.از ت جههمين 
  است.
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مي كردم بعدها كه به آن لحظه فكر  .سكوت عجيبي سالن را فرا گرفت
عزاي من باور داشته باشم كه كليسا اميد جهان است واقعاً اگر فهميدم كه  

و  اين عطا را به من بخشيده استخداوند رشد و توسعه پيدا مي كند. خودِ 
از هرگز دنبال آن نبودم و حتي خودم را اليق آن هم نمي ديدم. ولي حال 

 باره اين عطا كامالًخداوند در  احكام لذت مي برم.خوشحالم و داشتن آن 
پتانسيل خود را افزايش  - 2 .رهبري كن سعي و تالشبا تمام  -1است: آشكار 

عطاي  افراد مجرب از بهره جستنتالش و  به خاطر كليسا با مطالعه، -3 .بده
  خود را گسترش بده.

  

  عيسي مداخله مي كرد؟

به نظر مي رسد اما به چالش هاي رهبري عيسي بنگريد:  افراطيكمي 
من نسبت به پدرم وظيفه اي  "ساله بود به خانواده اش گفـت:  12وقتي 
من دنيا را تبديل ولي يا به عبارت ديگر بگذاريد بقيه بچه ها بازي كنند  ".دارم

سال ها بعد  خود مي دانست.  "ةوظيف"جالب است كه اين امور را  خواهم كرد.
    جهت بشارت در ذهن داشت. يرا آغاز كرد روياي واضح كه خدمت خود
يهوديه و بعد آغاز و به از اورشليم كه شاگرد و حركتي  12برنامه اي براي 

به د و وقتي به نقاط دوري از جهان فرستارا سپس شاگردان  .مي رسيد سامرا
آن را  دپاداش و وقتي شكست مي خوردنوظيفه خود درست عمل مي كردند 

  روانه مي ساخت. يو با قوت بيشتر  بار ديگر تجهيز مي كرد

 شتگانگگمنجات براي در امور ملكوت پدر مداخله مي كرد و عيسي 
ظر را مد نكه پدر در راه صليب به او سپرده بود  اي ليسا و وظيفهبود. كمشتاق 
فكر مي  كاسته شده باشد.او از آن مداخالت هم فكر نمي كنم امروز  داشت. 

كنم او از رهبران انتظار كليسا هاي قوي را دارد و مسلماً در اين راه ما را تنها 



 انهجسور يرهبر                                                                      ٦٣ 

 

ولي ما مانند برترين  .همراه ما مي آيدو  تقويت كردهگذارد با عطايا ما را  نمي
نظم واتكا به روح القدس  با دعا، ري داريم.استاد و رهبرمان نياز به جديت بيشت

محتاج پرداخت اين كار انجام مي دهيم و بايد بدانيم راهي كه در آن هستيم 
مي خواهم بگويم وقت  .نمود پرداخت ي آن راهمانطور كه عيسي بها بها است
  .عمل نموداست بايد با سعي و جديت و امور پدر رهبري صحبت 
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  فصل چهار

  روياي ملكوتنتخاب يك تيم براي تحقق ا

  

  

  
 

  يك رهبرنزديك با قلب  طيارتبا

آن مكالمه را هيچ وقت چندين سال پيش شخصي با من تماس گرفت. 
از در خداوند خوابيد! او " :  گفت ضعيفصدايي وي  .فراموش نخواهم كرد

ايد فشردگي برنامه هاي شما اطالع دارم و فاصله هم زياد است و نمي خواهم بي
  " فقط مي خواستم به شما اطالع داده باشم. 

. كند هماهنگمقدمات سفرم را گرفتم  تا تماس دستيارم ژانت  بابالفاصله 
كه از اولين كاركنان ويلو بود  تامدر كنار همسر براي تشييع جنازه دو روز بعد 

همسر تام به من گفت:  قبل از اين كه جهت تسلي چيزي بگويم ايستادم.
شادي او فقط در ويلو  .گذشتروز هاي زندگي تام در ويلو كريك  بهترين"

  "  هيچ وقت او را تا اين حد سرزنده نيديد بودم. كريك بود و 

هيچ وقت شما را " : كشيد و گفت يكنارمرا به تام هم بعد از مراسم   برادر
 به و هدفي  يدكه فرصت دوست داشته شدن را به برادرم دادتشكرم نديدم اما م

     او در كنار شما احساس كامل بودن مي كرد و حس  بخشيديد.او ندگي ز
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او " : مرا در آغوش گرفت ادامه داد  " .قرار دارد يمي كرد كه در جاي درست
او را جزو خودتان ست داشتيد و وكرم كه او را د. متشتنها برادر من بود

  " پذيرفتيد. 

     فكر بودم و با خود  شد هواپيما خيره در راه برگشت به خانه به پنجرة
چه مزيتي  و متحد بودن پر قوت مي كردم عضوي از خانواده اي پر محبت،

به داشت. اي  تجربه چنينخوشحالم كه تام است كه نصيب ما شده است. 
براي اهداف پيش رو نشسته بوديم و ميز در ويلو يك دور خاطر دارم يك بار 

براي تشكيل يك تيم سالم خدمتي  يكديگر را تشويق مي كرديم و مي گفتيم
بايد چه نكاتي را رعايت كنيم. واقعاً چه تعداد از خادمين چنين لذتي را تجربه 

از شيرين چنين تجربه اي داشتن خادمين بدون و  چقدر از شبانانكرده اند؟ و 
  ؟اين جهان رخت بسته اند

براي  موعظه و رهبري خدمت، در حالدائما  مراسال  23 به مدتپسرم تاد 
اين اما قادر به درك شدت اشتياق من نبود تا  ديده بود. تحقق هدف تيممان

به  تحصيلسالي كه براي همان  تجربه كرد.اين اشتياق و لذت را خود كه 
ها  جوانان ويلو كه نزديك كالج آناز  يگروه به ه بودشمال كاليفرنيا رفت

  جوانا خدمت كرده بود.بين چند ماه در  به مدتو ماحق شده بود  ندمستقر بود

از  يناگهانطور  هبدير وقت كه براي تعطيالت بهاره به خانه آمده  يك شب
بابا! حاال اهميت هدف تيمي را مي " اتاق كار من آمد و گفت: سمت پله ها به 

در واقع زندگي و خدمتي  همكاري است. مفهوم آن خيلي بيشتر از يك فهمم،
روح من از شنيدن چنين  اسي دارد.تفاوتي اسبا همكاري عميق است كه 

اگر رهبران فرق از خوشحالي نمي دانستم چكار كنم.  كلماتي به پرواز درآمد.
 را درك مي كردند "با هم و زندگي و خدمت عميق  "همكاري با هم"بين 
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زندگي و خدمت عميق در بستر بوجود آمده از هر نظر با  .چقدر عالي مي شد
  رشد چشمگيري حاصل مي شد.

  مثال از كار تيمي: هس

كنگره آمريكا به دكتر  افتخار طاليل مراسم اهداي مدا درچند سال پيش 
پر از  كاخ كنگره آمريكا سالن .دعوت شدم دي سي به واشنگتنبيلي گراهام 

وقتي  بود. يمراسمي با شكوه .كشورهاي مختلف بودرهبران مقامات دولتي و 
به مدال نگاه كرد  با سكوتي پر معنا دعوت شددكتر گراهام براي دريافت مدال 

كه  ماستبه تيم متعلق متعلق به من نيست بلكه  تنهااين مدال " و گفت: 
رقم ها زندگي من طور ديگري  بدون هر يك از آن سال با من بودند. 45براي 

را خواند و به تك تك آن ها سپس اسامي آنها  ".به آن ها مديونم .مي خورد
  .كندسات خود را كنترل احسا مي توانست  سختي

را تا چند وقت پيش ارزشي كه تيم دكتر گراهام براي يكديگر قائل  بودند 
در مونوريت كارولينا خانه وي رفتم و با او مالقاتي در درك نمي كردم تا به 

روي آن بنا بود پايين مي آمديم به  ويطور از تپه اي كه خانه  هيمن .داشتم
 تيمي هايش ساخته شده بود اشاره مي كرد.خانه هاي اطراف كه توسط هم 

سال كافي نبوده و مي خواهند تا آخر عمر به مراقبت و حمايت از  45احتماالً 
تحت تاثير قرار ها به كنار هم ماندن من را عميقاً  تعهد آن يكديگر ادامه دهند.

ها يكه  از اتحاد آن .خدمت مي كردند با همروز هايي كه  ماننددرست داد. 
  م.خورد

ي روز هارويداد  در تيم خود داشت.را عيسي هم چنين اتحاد و محبتي 
او شاگردان را در باال خانه براي   . قابل توجه استدر زندگي عيسي هاي آخر 

اشتياق زياد داشتم اين شام را با شما " شام آخر جمع كرد و چنين گفت:
به  اولين عشا د.سپس نان را شكست و گفت با اين كار به ياد من باشي ".بخورم
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 به صورت تيمي ادامه پيدا خواهد كرد. يكديگرصورت تيمي بود و به ياد آوردن 
  ياد داد كه در كل تاريخ از به ياد آوردن او در تيم غافل نباشيم. با اين كار او 

برخي از ما بيش  مختلف ويلو خوشحال هستم. قسمت هايدر  مشاركتاز 
) .كه ويلو از آن حاصل شد ياز گروه جوانان (. سال است كه با هم هستيم 30از 

  خدمت را با هم چشيديم. دورهسرد و گرم 

يكي از دوستان  تاسيس با هداياي دريافتي ازبعد از بيستمين سالگرد 
به مدت  براي من ارزشمند هستند.آن ها چقدر كه توانستم به آنها نشان دهم 

قدم زدن در ساحل و  ز شنا،ردم و بعد ابها را به جزاير كارائيب  روز آنهفت 
با هم خنديديم و  .را مرور كرديمگذشته خاطرات قايق سواري دور ميز شام 

شام تا دير صرف  شبهر  هرگز آن روزها را فراموش نخواهيم كرد. .گريستيم
خواهم با شما  مي"  شب آخر يكي از اعضاي تيم گفت: وقت طول مي كشيد.

مي خواهم آسماني ما را نزد خود برد . در هم منتظر باشيم تا پ پيشپير شوم و 
    آن شب همانطور كه به بستر مي رفتم با خود فكر  "در همين تيم بميرم.

  "!از اين بهتر نخواهد شد " .مي كردم

نتايج اين دهه تفكر درباره از يكي و  زندگي وارد شده ام 60به دهه اخيراً 
چه چيزي را در زندگي ود بيل ؛ وج"چنين موضوعاتي است. از خود پرسيدم : 

منهاي خانواده كه اهميت ويژه اي  "و به خود پاسخ دادم :  "مي داني؟ ضروري
اگر " . متيمي كه آنها را دوست دار بااول ادامه كار خدا و دوم انجام آن  . دارد

  زمين. برا داشته باشم زندگي ام كامل است، مثل قطعه اي از بهشت راين دو 
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  ضرر رهبران

چون مي دانم خيلي از رهبران قسمت ها مرا متأثر مي كند. ها  ايننوشتن 
كليسا،  دررهبري انجام تا شباني و در كليسا هستند عادي  يعضو ي كهاز زمان
  تجربه نخواهند كرد.هرگز زندگي و خدمتي را كه توصيف كردم چنين 

موانع و عبور از كه راه حل هاي خداوند براي  نا اميد كننده استچقدر 
را  جسارتاست كه اعضاي تيم نا اميد كننده چقدر  شكالت را نمي بينيم.م

در است به درخشش چشم اطرافيان  نا اميد كنندهچقدر  فراموش كرده اند.
  ايجاد اشتياق در قلب آنها نگاه نمي كنيم. زمان 

 عدم اعتراف به افتاده و  عميقو چقدر بدتر نديدن ثمر دانه اي كه بر خاك 
كرده و اين دانه شروع به رشد و نمو  افكار ما را در بر گرفتهوند خدا "اينكه 
خود اعضاي تيم به پشت سر اي كه يكي  آن لحظهو چقدر عالي است  "است.

باورت مي شود  يادت هست وقتي خداوند اين دانه را كاشت؟ " :نگاه كند بگويد
 "بوديم.سال در كنار هم همه رشد كرده باشيم؟ باورت مي شود اين  اين قدر

هيچ براي شكر گزراي بايد به زانو بيافتيد. مقدس است و بسيار آن لحظه 
  .بدهدرا از دست  اي  لحظه چنينرهبري نبايد 

براي تدريس دوره خادم سازي   WCAچند سال پيش يكي از اعضاي تيم 
 براي برگزاري كنفرانس به او ملحق شويم.ما هم به آلمان سفر كرد و قرار بود 

ما كليساي آلماني ويلو آنقدر براي كنفرانس تبليغ كرده بود كه  سيدنرقبل از 
كنفرانس  دو  كنفرانس پشت سر هم برگزار كرديم. دوبه جاي يك كنفرانس 

ش لزباني و خستگي سفر براي ما چا مانعكشور خارجي كه يك پي در پي در 
روز  داديم.انتقال  منس دواكنفربه محل روز آخر تجهيزات صدا را  انگيز بود.بر

آخر ر . دبودتب سخت تر امر سرود خواندن بهو  تعليمآخر واقعاً خسته بوديم و 
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اين سرود در بندگردان را خواندند كه جلسه گروه پرستشي سرودي قديمي 
  چنين مي گفت:

  ، محبت خدا عظيم است در دل هاي ما" 
  زبان قاصر از بيان آن

  ستا و اين محبت فراتر از ستاره ها 
  اق زمين گنهكاران فروتنانه تعظيم مي كننددر اعم

  خداوند تنها پسرش را داد تا هالك نشويم
  قلمي مي توان نوشت با چه جوهر و

  محبت عظيم خداوند را
  كارهاي خداوند را با

  دريايي از جوهر نتوان نوشت 
  نوشتن كارهاي او كم خواهد بود برايزمين  كل

  محبت خدا، غني و پاك
  پر قوت و بي حد

  "تا ابد بماند. كالم مقدسين و فرشتگان اين

  

سرود بعد از اتمام  .گروه پرستش بندگردان آخر را با تمام وجود مي خواندند
بهت زده از محبت خداوند  آرامش نفر در سكوت و 350صداي تشويقي نيامد.

در همان حال كه  رفتم و جماعت را مرخص كردم. پشت منبر. من هم بودند
مي گشتم تا با خداوند خلوت كنم.حضور او را ه اي مي رفتند دنبال گوش

بعد  .پشت صحنه در حضور خداوند سر فرود آوردم  در اتاقاحساس مي كردم 
باال آوردم و تمام تيم را  م رااز چند دقيقه احساس كردم كه تنها نيستم سر

 ".از اين بهتر نخواهد شد ": متحد با خود در حلقه اي در دعا ديدم و باز گفتم 
مي دانستيم از  با هم خدمت مي كرديم.بود كه سال  20خيلي از ما بيش از 
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با قدرتي كه خدا مي بخشد لذت مي بريم و چنين تجربه اي را  تيميخدمت 
   كي از بهترين خاطرات زندگي ام است.اين ي .كسب كنيمتواستيم تنها  نمي

نين لحظاتي مي توانم خاطرات بسياري را به ياد آورم چون ذهن من پر از چ
  است .

چنين  .مشتاقم كه تمام رهبران چنين لحظات مقدسي را تجربه كنند
تي در روز هاي سخت شيرين مي كند تا بتوانيم ي كار كليسا را حتتجربيا

 17عيسي در انجيل يوحنا باب همانطور كه  .برسانيم تحققمسيح را به  يرويا
  ."ا يك باشندحفظ كن ت ... "براي شاگردانش چنين دعا مي كند : 

  

  .هدف تيم را تعريف كنيد

باور دارم  خدمت به كليسا تنها بودم.زمان بگوييم در اگر بي انصافي است 
با قوت تشكيل چنين تيمي  هر رهبري توانايي تشكيل تيم رويايي خود را دارد.

  است. يرهبر عطاياصلي  مزاياييكي از روح القدس 

با هدف را  بايد رويارسيدن به براي تيم يك در اولين قدم براي تشكيل 
واضحات است اما به نظر توضيح اين كار  براي آنها تعريف كنيد.جزئيات دقيق 

. وقتي تصميم گرفتم كه مي گيرندواضح را ناديده  اكثر رهبران همين نكته
 تيمي براي شركت در مسابقه قايق راني تشكيل دهم يكي از اعضاي تيم پرسيد

همين مسابقه  بدهيم يا جدي؟ به پيروزي درابقه مي خواهي تفريحي مس" : 
مي خواهي ؟ اگر مخواهي به سطوح  ملي برسي دوستانه قناعت مي كني يا مي

با دوستان خوش باش و تيمي با عموها پسر عمو ها تشكيل  كار كنيتفريحي 
پيدا  مجرببده ولي اگر مي خواهي به سطوح باال تر بروي بايد خدمه اي 

  "كني.
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افرادي  چهدنبال بايد به بور به تعريف هدف تيم كرد تا بدانم او مرا مج
گروه رهبري داريم يا قصد يك حال وقتي شبانان به من مي گويند كه  باشم.

. مي پرسمموضوع   شدنشفاف  براي يسواالتها  از آنتشكيل تيمي را داريم 
سياست كليسايي يا  چيست؟ هدف بهبود موعظه ها، تهدف چگونه تيمي؟

اين سواالت اين است كه پرسيدن ش ساختمان كليساست؟ هدف از گستر
متفاوت است و براي هر وظيفه به چگونه افرادي اعضا بدانيم اهداف و وظايف 
و مي خواهد به كجا  قصد انجام چه كاري را دارد تيمنياز داريم تا بدانيم اين 

  ؟برسد 

  

  سه ويژگي براي يك تيم

انتخاب اعضاي آن  ي درست برايالكمداشتن قدم بعدي در تشكيل تيم، 
بايد بدانيم به دنبال چه  دارد. و نقشيعضو چه وظيفه  هرو اين كه است. 

  ويژگي هايي در افراد بگرديم و ترتيب اهميت آنها را بدانيم.

 از جان وودي مربي تيم بسكتبال  UCLA   مالك انتخاب " : پرسيدند
استعداد و  به ترتيب: استعداد، " :تيم بسكتبال چيست؟ او پاسخ داد بازيكنان
بايد دقيق تر عالي براي رسيدن به رويا تيم يك اما براي تشكيل  ."استعداد
  بنگريم.

: را در نظر گرفتيم مالك مشخص  سهدر ويلو براي انتخاب اعضاي تيم ما 
  انديگر باارتباط  -3جديت  - 2شخصيت  -1

  اين سه مالك حاصل سال ها تجربه ما در ويلو است
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 يا استخدام پرسنل مي گرديم بايد از و صيت : وقتي به دنبال داوطلب شخ
 صداقت، عيسي مسيح مطمئن باشيم. آن ها از پيرويانظباط روحاني و 

به  اشتياقاخالق كاري و  ،مسئوليت پذيري فروتني، آموزش پذيري،
 .مهم تر استبراي من شخصيت از جديت  ها ببينيم. خدمت را بايد در آن

ميزان خسارت قابل جبران و تأثير را مي توان تحمل كرد و عدم جديت 
در  بي اعتمادياما مشكالت شخصيتي جوي نا امن و گذاري زيادي ندارد. 
انگيزه حركت را از رهبر مي گيرد و احترام متقابل  د.تيم به وجود مي آور
هر رهبر مالك هاي خود را دارد ولي براي من  را از بين  مي برد.

قايق راني اين از ديگر  خاطره ايشايد  مهم تر است.چيز ه شخصيت از هم
  بهتر توضيح دهد.ترتيب را 

شخصي به نام دان را به تيم دعوت با كبود خدمه روبرو بوديم. فصلي 
معرفي  زمانمثالً  بسيار مغرور بود شخصيت او مشكل ساز شد. كرديم.

  ".كنن صدام  مي  من دان هستم، خانم ها دان خطر ناك " :خود گفت
هميشه با تاخير بر سر تمرينات حاضر مي شد و عمل كرد خود را با 
گستاخي توجيه مي كرد. كم كم چيز هايي در قايق گم مي شدند و بقيه 

  .بگذارندخود را در ماشين  اعضا مجبور شدند كيف پول

شدم او را از تيم مجبور  شآخر بسيار متبحر بودبا اينكه در قايقراني  
افراد  شخصيتانتخاب افراد در كليسا مي رسيم  به زمانوقتي اخراج كنم. 

شخصي كه در كليسا هم همانند تيم قايق راني اشت.فكر مي كردم با 
با جديت كار مي كند همكاري كنم و خوش  شخصيت درستي ندارد ولي 

خواهد بين باشم كه شخصيت متزلزل او در محيط سالم كليسايي بهبود 
ساني كه مي خواهند شغلي سال شكست خوردم.ك 30اما بعد از  .پذيرفت

سال شخصيتشان  30يا  25براي  بدست آورند و يا عضوي از تيم باشند
به دنبال  را شاهد نخواهيم بود. يشكل گرفته و مطمئناً تغييري چندان
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نوايمانان و پذيرش مسلماً درباره تعليم  شخصيت هاي مثبت مي گردم.
 يمانبراي رسيدن به رويا يم تيمياهمي خو وقتيبلكه م يصحبت نمي كن

پس هنگام انتخاب دقت زيادي به مسئله فرق مي كند.  ميتشكيل ده
بهتر است در اول كار اين ضعف ها را ببينم تا در آينده كل  خرج مي دهم.

  .ببيند آسيبتيم 

با او حرف سريعاً  مشكلي شخصيتي در يكي از اعضا مشاهده كنماگر 
تا با ندن ريشه مشكل با او دعا خواهم كرد به اميد خشكا خواهم زد.

اگر مشكالت ادامه پيدا كند از  د و به آن اعتراف كند.مشكل رو به رو شو
تيم باالخره به كل او خواهم خواست تيم را ترك كند چون اين مشكل 

ما به كمك ها و مشاوره ها  وقتي فرد تيم را ترك كند،خواهد زد. آسيب 
نخواهد ما شاهد اما اگر او  خواهيم دادمه براي بهبود شخصيت او ادا

بودم كه مي شود كمك در روز هاي اول اميد وار تغييري نخواهيم بود. 
كرد تا چنين افرادي تغيير كنند اما حال اين گونه فكر نمي كنم و 

  بالفاصله ترتيب اثر خواهم داد.

 بدنبال  جديت است.: براي من دومين مالك  جديت بعد از شخصيت
هميشه دعا  .كار را انجام دهندباالترين حد جديت در مي گردم كه كساني 

مي كنم كه خداوند كساني را به ما ببخشد كه عطايا خود را پرورش داده 
بتوانند سطح تعليمي  تام ميشه به دنبال بهترين معلمان هسته باشند.

چند سال پيش وقتي خداوند جان اورتبرگ را به ما  كليسا را ارتقا دهند.
خدا را شكر مي معلمي بي نظير است و براي وجودش او شيد فهميدم بخ

كه توان  دعوت مي كنمبهترين ها را  باشماگر به دنبال مدير اجرايي كنم. 
      پيش افراد  اگر سال ها مديريت در شرايط پر فشار را داشته باشند.

كليسا  پيش رو كار را درچالش هاي ما ملحق نمي شدند به  يبي نظير
مي نگرم دو فوق ليسانس  حال به ميز مديريت خت مي ساخت.س
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دو وكيل و چند فوق ليسانس  يك دكتر از هاروارد واستنفورد،بازرگاني 
  .در پائين ترين سطح من قرار گرفته اممي بينم و 

پيتر داكر نويسنده پرفروش ترين كتاب هاي مديريت به من گفت يك بار 
هم اكنون مشغول در آمد زايي در  هستي كساني كه تو به دنبال آن ":

. احتماالً  از محيط پر بايد خيلي حكيمانه عمل كنيهستند  يديگر  جاي
هميشه بدنبال چنين افراد  محبتي كه در آن قرار گرفته اند راضي اند.

  "تثبيت شده اي  بگرد.

به ياد پولس در  مشاوره ارزشمندي بود كه تا امروز آويزه گوش من است.
 "ب به خادمين جوانان مي گويد ه خطاك افتممي  10: 3س وئاول تيموتا

پس اول بدنبال شخصيت مناسب و بعد جديت   ."نخست آزموده شويد
  باشيد.

 برقرار  ي تيم با من و ديگر اعضااو ويژگي سوم رابطه اي است كه :  رابطه
مشورتي به  "مديريت يك دقيقه اي"مي كند.كن بالنكارد نويسنده كتاب 

كه به محض ورودش به دفترم بر آن اين بود كه هرگز كسي را  من داد و
ابتدا ثير مثبت نگذاشته است را براي همكاري به تيمم دعوت نكنم .من تأ

فكر كردم اين مشورت او كمي اغراق آميز و افراطي است ،  در حالي كه 
من كه  ،اي بابا كن"سعي مي كردم تفكر او را به چالش بكشم به او گفتم 

  من فقط دنبال افراد توانمندي  رفيق براي بازي گلف نمي گردم، دنبال
اين قضيه مربوط  " مي گردم كه بتوانند وفادارانه در كليساي ما كار كنند.

كامال به آموزه ارتباط با ديگران ايمان آورده  به سالها پيش است اما حاال
    آماده  هايي كه موعظه ت من به جز زماناوقازيرا بسياري از  چرا؟ ام.

تقريبا هر لحظه از روز كاري من در  مي گذرد.مي كنم در كنار افراد تيمم 
تيم برنامه  تيم تعليمي، تيم مديريت، كادر رهبري، تيم مشايخ كليسا،كنار 



 انهجسور يرهبر                                                                      ٧٥ 

 

، در حالي كه ،يا تيم كنفرانس هاي بين المللي WCAتيم رهبري   ريزي،
عت را صرف نشستن هر ساله صدها سا مي گذرد. دور ميزي نشسته ايم،

م و با افراد مختلف بر چالش هاي مختلف كوچك مي كن دور ميز با گروه
    هايي كه براي گسترش ملكوت خداوند در پيش داريم كار مي كنيم.

كه وقتي  ، اينر بايد اين اصل را با كلمات مودبانه بيان كنم نمي دانم چطو
پيش تر  ارم بهتر و موفقافرادي را كه با آنها كار مي كنم را دوست دارم ك

 يك كار داشته باشم و آن هابنا بر اين اگر دو كانديد براي انجام  مي رود!
باشند من سر خود را به نشانه تاييد به  يداراي قابليت و شخصيت يكسان

خلقياتش با اعضاي  سمت آن كانديدي تكان خواهم داد كه شخصيت و
 تيم و خود من بيشتر هماهنگ است. 

حاصل رعايت مالك تيممان حاصله از  نتيجةگويم مي توانم بت أبه جر
 ،متشخصافرادي با وقتي با تيم همراه مي شوم  هايي بود كه شرح دادم.

احساس مي كنم و جدي و با رابطه اي عالي با يكديگر رو به رو مي شوم 
ولي الزم  در انتظار من است. يروز اول مدرسه است و اتفاق هاي خوب

اگر  سال طول كشيد. 30تشكيل چنين تيمي كه  كنمشان به خاطر ناست 
ل است در حال فعاليت هستيد نا اميد اس 5ي جوان هستيد كه يكليسا

  نشويد و در همين مسير بمانيد و مالك ها را ارتقا دهيد.

  

  .اعضاي خود را دست كم نگيريد

 عالي را چگونه جمع كرده اي؟ تيمكه  اين  مي پرسندبعضي اوقات از من 
درصد آنها در ويلو خدمت داوطلبانه  75واب من براي آنها تعجب آور است كه ج

با ديگر اعضاي تيم به جديت و ايجاد رابطه خوب  داشتند و با تثبيت شخصيت،
پرورش مي يافتند ما هم مثل هر در ويلو همان طور كه رهبران  ند.ما پيوست
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تيم براي يافتن  ازخارج  درحس كرديم كه براي رفع كاستي ها  ايمجموعه 
شركت در كنفرانس هاي  و WCA اعضاي جديد جستجو كنيم و با همكاري

  ما داشتند.مختلف به افرادي بر مي خورديم كه رويا و ديد مشتركي با 

 زيادي افراد خارج از كليسا را به كار مي گيريم. وسواسما در ويلو با 
در هستند ويلو بيرون از  ي كهافراداز ما در ويلو نشان داده كه استفاده  تجربة

طوالني ادامه  يمدت ينيمي از موارد نتيجه بخش بوده و همكاري آنها با ما برا
 كردهحاصل  ي راپيدا كرده است اما استفاده از اعضاي ويلو هميشه نتيجه مثبت

  است.

  

  .از رهبر شروع مي شودتيم كرد بهتر  عمل

قدم بعدي بهبود و اعضاي تيم را تعيين كرد ، تيم وقتي رهبر هدف 
وضعيت تيم را به باالترين حد خود    چگونه است اما يك رهبر وضعيت تيم 

  ؟مي رساند 

افرادي كه مي گويند خود تيم مي تواند خود را رهبري كند و يا  نظرهرگز 
مي گويند رهبري يك تيم مي تواند به صورت دوره اي از فردي به فرد ديگر 

با افرادي موافقم كه بر اين عقيده   شديداًبلكه  تفويض شود را نمي پذيرم.
ثير فردي است كه به طور أهستند كه اصلي ترين فاكتور در عملكرد يك تيم ت

  تيم را بر عهده دارد.  يواضح و آشكار رهبر

  :  هر تيم به رهبري نياز دارد كه

  حفظ كندبر هدف تمركز تيم را. 
  تشخيص دهدجايگاه افراد با استعداد و مهارت هاي مختلف را. 
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  همكاري اعضاي تيم را افزايش دهد. 
  نگردد باعث فرسايش اعضابار كاري را تقسيم كند تا زحمات. 
   را حفظ كند كه همه در جريان امور باشند بين اعضاارتباط. 
 .اتحاد بين جمع را حفظ كند و مراقب تداوم اين اتحاد باشد 

  
ساده انگارانه است . رو است ها روبه رهبر با آنيك اين ها چالش هايي است كه 

  .تداوم يابدتيم بدون رهبر يك كه  
  

  .براي ايجاد ارتباط تمرين نياز است

        فكر  يدر اوايل شروع هر خدمت از ساده انگاري سخن به ميان آمد.
اما چند سال  شود. ارتباط به سادگي ايجاد ميبا در كنار هم بودن مي كردم 

نقش ديگر رهبر  .نمي آيدبه وجود به راحتي اد پيش فهميدم كه رفاقت و اتح
  تر كردن روابط است. عميق

كه در ويلو ي چند روش است. ارتباطبراي اين كار نياز به تمرين برقراري 
باعث عميق تر شدن همزمان استفاده كرديم را با شما در ميان مي گذارم كه 

  گشت. جاد اتحاد يروابط و ا

  

  صندلي داغ

ر از پرسنل را براي اردو كليسايي به شمال ميشگان نف 15چند سال پيش 
صندلي يك  هر بعد از ظهر كنار رودخانه دايره وار دور هم مي نشستيم. بردم.

     هركس بر آن صندلي  مي گذاشتيم. "صندلي داغ "به نام جمع در وسط 
  جواب دهد.به سواالتي بود مي نشست مجبور 
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چه كسي را را بيان كن.  لف زندگيدر دوران هاي مخت تبزرگترين نا اميدي
را  انجام دادي ديپلمبزرگترين كاري كه قبل از  دوست داري؟از همه بيشتر 

  بگو.

  مثالً : از روي كنجكاوي مي پرسيديمبود كه سواالتي هم 

از تمام  چه خواهي كرد؟ برنده يك بليط بخت آزمايي باشي با آن پولاگر  
شام خواهي خورد؟ بعضي از پاسخ هاي از هستند با كدام  در اطرافتكساني كه 

باعث كساني كه باور دارند شناختن همديگر همه با  .هرگز فراموش نمي كنم
مي شود موافقم زيرا با گوش دادن به صداي قلب يكديگر است كه محبت ايجاد 

  ارتباطات عميق تر مي گردد.

  

  نوشته روي سنگ قبر 

شده  رسمه سنگر قبري بر آن اخيراً كاغذي به اعضاي تيم مديريت دادم ك
ديگر تيم خواستم كه يكي يكي به ترتيب از اتاق خارج شوند و از اعضاي  بود.

در مورد اين شخص در ذهن داشتند را بر آن سنگ قبر اعضاي تيم بايد آنچه 
نوشته اي  بر سروقتي  بود.از هم هدف درك بهتر و عميق تر افراد مي نوشتند. 

 و به او مي شخص را به داخل اتاق فرا مي خوانديمآن  به توافق مي رسيديم
بدان اگر روزي مردي ولي به فيض خدا كه سال هاي سال زنده باشي  ":گفتيم

بلند مي خوانديم و  رااي هر قبر نوشته  از شما ياد خواهيم كرد.  با اين جمالت
 نيز به آن  هركس نظر شخصي اش رامي گشت و بعد اتاق سرشار از احساس 

  مي كرد. اضافه

كسي پيشنهاد داد آنها را قاب بگيريم ولي آن موقع جدي  بيناين  در
و  آويزان كرده ايمم و االن روي ديوار ويلو تيهمه را قاب گرف اً اما نهايت نگرفتم.
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اگر به ويلو بياييد  د.عد از ظهر را براي ما زنده مي كنآن ب اتخاطراين تابلو ها 
هر موقع به دفاتر هم مي رويم  اي تيم مي بينيد.در اتاق هر كدام از اعضرا آنها 

  آن بعد از ظهر را به خاطر مي آوريم.

  

  اگر چگال اكنون اينجا بود از اين قسمت خوشش مي آمد .

كار جالب ديگري كه شبان كليسا گرگ هاوكينز از تيم مديريت خواست 
 مرا با نقاشي .ي خود را نقاشي كنيمروح يتروي كاغذي وضعاين بود كه 

 ممو نقاشي آن هم براي ترسيم قلو من و برس وضعيت روحانيم را تصور كنيد. 
  ! هركس نقاشي روح خود را كشيد.انيضعيت روحو

بعضي پر جنب .نشستيم و نقاشي ها را تفسير كرديم يدور آتشبا هم سپس 
بعضي تاريك.كسي از بين ما گفت : معلومه كه اوضاع من  و جوش و رنگارنگ،

فرصتي موضوع همين  و  مگذار سر مي پشتهاي سختي را  روز خوب نيست،
خود را بشنويم و شنيده شدن هاي هم تيمي هاي كه درد و دل  ايجاد كرد

در واقع هدف  .از يكديگر مي گشت عميق تر ماآن ها باعث شناخت حرف هاي 
  .ايجاد چنين فرصتي بوداين نقاشي ها هم 

  

  تشت و حوله

ما نانسي پيج كه با گروه هنرمندان كليسا  ها پيش مدير برنامه ريزي سال
همه آورد و اي را تشت و حوله  13با الهام از يوحنا   دوره اي را مي گذراند.

تجربه  قويترينآن تجربه كه از خيلي ها شنيدم  يكديگر را شستند. هايپاي
  .آن ها بوده استكليسايي 
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ي دسته جمعي ها نياز به تمرين جمع كردن افراد و كار كردن كافي نيست.
براي من وقت گير است  ولي  يشركت در جمع هاي  اينچنين د.يدار ي اينچنين

گذراندن رهبران فقط مسئول اجرايي نيستند بلكه  تاثير آن را در جمع ديده ام.
كه در حال  ياميدوارم تمام رهبران مهم است. وقت با هم تيمي هايت نيز

  بگيرند.  تر خواندن اين بخش هستند مسئوليت خود را جدي

  با تعيين اهداف بهبود عملي نمودن رويا 

زيرا در مسير تحقق  و واضح هستم. جسورانهقبالً گفتم كه طرفدار اهدافي 
باشند و هم  جسورانهاهداف بايد هم  .برخوردار استاهميت ويژه اي رويا  از 

همانطور كه از قديم بسيار تاثير گذار است .تحقق آن  دروضوح هدف  .عظيم
بدون وضوح هدف ، قوت و ".مي دهد ة خود راهر نظارتي نتيج": ي گويندم

  ارزش خود را از دست خواهد داد . آن هدف و نهايتاً  تمركز از بين خواهد رفت

 19:  28عود به آسمان در برداشتي كه من از متي صقبل از مسيح عيسي 
. است ي روي زمين ها خوب دوستان هدف بشارت به تمام انسان"گويد: مي

ها را  آن ،ايمان آوردن برويد تمام كودكان ،زنان و مردان را بشارت دهيد بعد از
  و آنها هم چنين كردند. ".درك كنند سخنان مراسازيد تا دستورات بشاگرد 

    مسيح جهان را تغيير دادند اين بود كه رهبر  هم تيمي هاي دليلي كه 
واضح ترين و  ،چشم ديده كه جهان به ييعني بزرگترين رهبرآن ها البته 

نجات جهان بوسيله  ": هيجان انگيز ترين هدف را براي آن تشريح كرده بود 
  ".خدمت كليسا

اهداف را براي جالل  عيسي عمل كنند. همانندرهبران مسيحي بايد 
كار خود آن ها تا  انگيزه مند سازندخداوند واضح  ارائه دهند و بعد بايد تيم را 
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وقت دعا و روزه و تالش براي رسيدن به آن اهداف است تا سپس  .را شروع كنن
  نامي كه بر ما قرار داده شده است. جالل دهيم. م او را بتوانيم نا

وقتي آموختيم كه اين كار را در ويلو هم انجام دهيم، جاري شدن قوت 
اخيرا نانسي بيچ تيم برنامه ريزي خود  را در كار خود مشاهده كرديم. بيشتري
ر كرد تا برنامه بشارتي را تدارك ببينند كه داراي ارزش هنري عالي هم را مامو
جامعه ما كه عضو  مردم هاي بزرگي از تا از طريق آن مژده نجات به گروه باشد
   كليسايي نيستند رسانده شود. هيچ

واضحي كه او براي تيم  تحت رهبري و چالشي كه او ايجاد كرد و هدف
اريخ اجرا كرد. تدر طول خود را ن رويداد بشارتي ويلو خالقانه تريتعيين كرد 

افرادي كه توانستند كه سالن مملو از جمعيت بود را ترتيب داد كليسا برنامه اي 
ها هزار نفر در جلسات  10جلسه  10براي نجات مسيح را بشنوند. بشارت 

  پيام و حقيقت انجيل عيسي مسيح را شنيدند. و شركت كردند

 با قوت رهبري و خسته نمي شوم.  خدا توسط تيم ها يافتنهرگز از جالل 
 مطلوبي به چنين نتايجمختلف د در تيم هاي ار افر،تعيين اهداف توسط رهب

از رهبر مي گيرد ولي بگذاريد را وقت و انرژي زيادي اين كار  بله، مي رسند.
  كه نتيجه عظيم و ازلي خواهد بود. كنم خاطر نشان 

  

  داشبا پا عمل كرد تيم بهبود 

 هابعضي كليسا در نظر بگيرد. ييج مساعد پاداشانت هر رهبري بايد با ديدن
به اعضاي تيم ندارند ولي عيسي به صراحت به پاداش نگاه مثبتي به دادن 

  پيروان حقيقي وعده پاداش اين دنيا و ملكوت را داده است.
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ا با خيلي از رساالت ر تقدير و ياد مي كند. ساعياز افراد  پولس رسول نيز
ها در عموم  مشخصاً تقدير از آن مي رساند.تقدير و آوردن نام چند نفر به پايان 

بعضي به ازاي وفاداري در  مي گويدحتي او  را الزم و موثر مي ديده است.
  دريافت كنند. يپاداش مضاعفشان خدمت 

 تقديراعضاي تيم خود از  2:  29ما هم در ويلو با استفاده از فيليپيان 
در جمع  ساعي افراداز در آن قسمت از كالم پولس تاكيد مي كند كه  كرديم.
فرا        ما اعضاي ساعي تيم را به جلوي جمع تقدير كنيد. براي همين خود 

و سپس  "از شما متشكريم." د:و يكصدا كل كليسا به آنها مي گويمي خوانيم 
  .ثير آن را امتحان كنيدأآنها را تشويق مي كنيم. بايد ت

ق و ترغيب اصلي اساسي در ويلو است. ما در ويلو تشويق هزاران تشوي
هستند را الزامي مي دانيم و آن در رشد اي داوطلب كه قهرمانان ناشناخته 

    كليسا رونق به ها با زحمات خود در پشت پرده  آنموثر مي پنداريم. كليسا 
ها  ين سالها را مي دانند و در طول ا پرسنل ما اهميت وجود آن مي بخشند.

ها  تصميم گرفتيم بعد از ظهري را در جلسات وسط هفته به تقدير از آن
  اختصاص دهيم.

با هر سال در ورودي ها فرش قرمز پهن مي كنيم و  بايد ببيند تا باور كنيد.
وقتي خادمين  را تزئين مي كنيم. سالناز پياده رو تا در ورودي  ييبادكنك ها

پرسنل  يد بر فرش قرمز راه مي روند و تمامداوطلب از ماشين پياده مي شون
ها مي گويند  ها هستند از آنها استقبال مي كنند و به آن كه دم در منتظر آن

  ".خوشحاليم كه با ما هستيد،ادامه دهيد"

تدارك ديده شده كه آن مراسم  زيبايي مخصوصدر داخل هم از تزئينات 
    حاضر مي كنم سعي در پيغامي كه براي آن شب ها را متعجب مي سازد. 

بعد از موعظه موسيقي و غذا و  .بنهمها ارج  منفعت آن بدون خدمتمي كنم 
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پر هزينه و وقت گير  ظاهربه  مي شود. هر چندتفريحات ديگر در نظر گرفته 
  عظيم است. ة آنبله درست است.ولي نتيج مي آيد،

ر خداوند همانطور كه در شروع اين بخش گفتم فقط دو هدف دارم: انجام كا
چند ماه پيش هم تيمي هاي من  و انجام آن با كساني كه آنها را دوست دارم.

اما اوقات مقدسي  سالگي من را جشن گرفتند و من را شرمنده كردند. 50تولد 
خود طور كه به بستر  . آن شب همانرا مرور كرديم هسال 30 زيرا خاطراتبود 

با خواندگي آشكاري از . رد جهانمثروتمندترين مكردم  با خود فكر مي ممي رفت
تيمي از افراد بي با همكاري  است و مشتعلطرف خداوند كه همچنان در من 

آرزوي همه رهبران را عملي ، با من سهيمند وكه در كنار من هستند  نظير
  ".ساختم
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  پنجم فصل

  مين منابعأت

  

  

  
  

  سنجش ذات رهبر

 خود با آن سر و كار داشته ام خدمتطول چالش هايي كه در  ياز تمام
به مين منابع أت يتمسئول است زيراها بوده  آن سخت تريناز يكي مين منابع أت

مين نمي كردم احتماالً در همان سال أاگر آن منابع را ت .من واگذار شده بود
دچار مشكل مي گشت و تمامي هاي اول ويلو از كمبود منابع مالي و امكانات 

  شد.  روياي ما نابود مي

 در سه سالي كه در گروه جوانان خدمت مي كردم با اصول رهبري مثل،
يك از اي زير مجموعه ما در آن موقع  ارائه هدف و رويا آشنا شدم. تشكيل تيم،

رفع  براحتيثروتمند بوديم و  كليساي مادر نياز هاي گروه جوانان را  كليساي
نوان خادم جوانان و حقوق كافي براي من به ع بودجه، ساختمان، كرد. مي

  در اختيار ما مي گذاشت.نيز تجهيزات كافي 
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گاه من نسبت به سيس ويلو ترك كردم ديدأاما وقتي آن كليسا را براي ت
 تجهيزات، ساختمان، نناگهان با واقعيت نبود تغيير كرد.اين گونه مسائل 

 بابروياي تشكيل كليسا براساس اعمال  روبه رو شدم.پرسنل بودجه و حقوق 
سيس چنين أمن واقعيت ت يو رويا بستهبه اين مسائل نسبت مرا دوم چشمان 

  كليسايي را پوشانده بود. 

ما كارت ها و  بازگشايي آن موضوع را پيچيده تر كرد.و محل اعالم تاريخ 
تيم خدمتي را تشكيل و  تراكت هاي كليسا را پخش كرده بوديم.گروه موسيقي

همانطور كه كارهاي الزم را يكي  اما ده بوديم.داده بوديم و دفاتر را كرايه كر
به منابع مالي  .احتياج استمتوجه شدم كه پول زيادي  مرور مي كردميكي 
  آن هم فوري نياز داشتيم. يزياد

كلنجار مي رفتم و  ترس از بي پولي كه هميشه با خود به همراه داشتمبا 
با مقدار پولي كه  م.كسب درآمدي را كه از قبل مي دانستم به خاطر آوردراه 

 نوجوانان 1975دم و سپس در آگوست صندوق گوجه سفارش دا 1200داشتم 
پر  ة ماحياط پشتي خان را تشويق به فروش گوجه در درب منازل كردم. كليسا

هر  كه رد مي شد را جلب مي كرد. ياز سبد هاي گوجه شد و توجه هر كس
ري در آورديم و مشكل مالي ما سنت فروختيم و نهايتاً چند هزار دال 25سبد را 
  البته براي يك هفته. رفع شد.

نمي شود  كه با خود فكر كردم مبه ياد دارم همانطور كه به خواب مي رفت
 .كنم بهتر است راه ديگري پيدا . مين هزينه ها گوجه فروختأهر هفته براي ت

  .آشنا شوممين منابع أتصحيح طرز با بهتر است 
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  يبي پول ي از خاطرات

 مربوط به رفع كمبود هاي مالي است.دارم شروع ويلو  ي كه ازاكثر خاطرات
او نه  .يكي از اعضاي تيم كه مسئول گروه موسيقي بود ديو هولمبو نام داشت

ديو ساعت ها به تنظيم  بود. بسيار كوشاخالقانه اي داشت بلكه  ايده هايتنها 
عدادي مداد مخصوص روزي بدون اطالع من ت و نوشتن موسيقي مشغول بود.

د در آن نوشته شده يوقتي فاكتور آن به دستم رس. نت نويسي را سفارش داد
تو به ما ضرر مي زني ،  "با آن فاكتور به دفترش رفتم و گفتم:  دالر. 19بود 

بايد راهي ديگر براي نوشتن موسيقي . توان خريد چنين مداد هايي را نداريم
از پيشرفته ترين دستگاه ها  ي كليسا زيسين هااما امروز در ويلو مو ."پيدا كني

 پول زياديدالر  19اما آن موقع با شرايط مالي كه ما داشتيم  استفاده مي كنند
  بود .

 يچون آن روزها ساختمان ثابت همين مشكل را با گروه تداركات داشتم.
سيم ها هميشه روي  .نداشتيم و مرتب مجبور به جا به جايي وسايل بوديم

ب استفاده مي شد تا سها از نوارچ براي مرتب كردن آن و خش بودندزمين پ
دوباره بدون اطالع من تعداد بااليي نوار چسب  گير نكند.به آن ها پاي كسي 
من را خم  روزي كه هدايا جمع شده بود و فشار مالي كمر .ه بودندسفارش داد

ها  دور سيمبه ها را كرده بود داخل سالن رفتم و ديدم كه چطور نوار چسب 
نوار چسب گرونه و كليسا پول نداره  از اين به "د با عصبانيت گفتم: نمي چسبان

صرفه طرز و  مسپس همه را جمع كرد ."يدبعد نصف نوار چسب را استفاده كن
  ها ياد دادم. در نوار چسب را به آنكردن جويي 

يه كف دفتري كه كرارا به ياد مي آورم.  از آن روز ها يخاطره اي ديگر
پس  جا تهيه كنيم. براي آن يبود و مجبور بوديم موكت يكرده بوديم سيمان

اما به فروشنده گفتم كه توان  را پيدا كرديم و آن را خريديم.موكت ارزانترين 
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مي دانم افرادي روحاني  "م و او با سخاوت گفت: را نداري ي آنپرداخت يك جا
چقدر و هر موقع كه داشتيد ر هستيد پس مطمئناً بد قولي نخواهيد كرد پس ه

روي ميز من موكت ها دالري آن  973چند هفته بعد قبض " پرداخت كنيد.
  به جمع قبض هاي پرداخت نشده اضافه شد. آمد و

با من تماس گرفت و من به او خاطر نشان كردم بعد فروشنده چند هفته 
ني پذيرفت هم با فروتبه توافق رسيده بوديم  و او قسطي ما درباره پرداخت كه 

م من هم دست "؟دپرداخت كنياز آن را مقداري حداقل  دمي توانيآيا  "و گفت:
 فرستادم.ش دالر داخل پاكت گذاشتم و براي 5و  مكرد مميز يكشو توي را

من هم  "با اين چكار كنم؟ ":گفت  وقتي پاكت را دريافت كرد دوباره زنگ زد و
و ما تا ". دالر پرداخت كنم 5دهم هر ماه  ولي قول مي نمي دانم،":گفتم 
آن مغازه موكت كه از كنار هم هنوز  مه داديم.اهمين روند اد اكامل ب تسوية

  ياد آن روز ها مي افتم و حالم بد مي شود.فروشي رد مي شوم 

  

  .تا آخرين حد تالش كن

ويلو اعضاي ما در بود كه  به اين علتمين منابع مالي أپيچيدگي ت
و در  شغل ثابتآن ها هيچ كدام از  .بودندو كالجي ها  دبيرستاني ها دانشجويان

 پولي در كار نبود.هيچ داشتيم ولي  يانرژي و وقت زياد .آمد خوبي نداشتند
يم ورشكست خواهيم نستم اگر افرادي با شغل هاي آبرومند جذب نكنمي دا

  پس براي اين موضوع در دعا بودم. .شد

شخص متشخصي به نظر مي  در ظاهركه شخصي يكي از روز هاي يكشنبه 
كت و شلوار هم ما آن موقع  سفيد وارد كليسا شد. يبا كت و شلوارآمد 

  با ديدنش اميد وار شدم. نداشتيم.
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از كليساي شما خوشم  "كمي صحبت كرديم و به من گفت:  جلسهبعد از 
گفتم :  معطليبدون  "براي ناهار دعوت كنم؟شما را مي توانم همين هفته آمد. 

  مطمئناً جواب دعا هايم بود.  ". حتماً "

 يك رستوران كاديالك سفيد به دنبال من آمد و به يك چند روز بعد با 
. من سفارش دهيد داو خيلي عادي گفت هر چه مي خواهي رفتيم.قيمت گران 

  تعارف نداشتم غذاي زيادي سفارش دادم.با كسي سالگي  23هم كه در 

خوشش كليساي ما او از رد كه ناهار شروع به صحبت ك در حين خوردن
صحبت مي كرديم نهايتاً از من پرسيد  همانطور كه دسر را مي آوردند و و آمده

  "؟ بزرگترين نياز شما چيست؟ از من كمكي ساخته است ": 

   مي دانم تازه وارد هستيد و  منتظر چنين فرصتي بودم و گفتم: خوب،
ويم كه به سختي درهاي كليسا نمي خواهيد از مشكالت بشنويد اما صادقانه بگ

نمي در واقع  و تيغ حركت مي كنيم ةاز نظر مالي بر لب را باز نگه داشته ايم.
دانم تا هفته ديگر مي كشيم يا نه! خدمت همه ما در كليسا افتخاري است و 
هيچ يك از اعضاي تيم حقوقي دريافت نمي كنند. نه شغلي داريم و نه پس 

   .مي آوريمهفته ديگر دوام دانم تا چند  نمي اندازي.

هديه اي ندادم، ولي  ييكليساهيچ تا به حال به " او با لبخند گفت : 
با  "براي شما مي فرستم. ديگر هديه اي  ةهفت .به دلم نشستكليساي شما 

  خيال من از حرف او كمي راحت شد.گفتن اين جمالت 

يدم. آخر و انتظار مي كش سر مي زدمهفته بعد هر روز به صندوق پستي 
دالر در  10چكي به مبلغ  و ديدمنجات ما رسيد، پاكت را پاره كردم  ةهفته نام

  مين منابع مالي تالش جدي أشد. ت خرابدنيا بر سرم  .گذاشته شده بودآن 
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 يبا خود كلنجار رفتم كه روي كاديالكش خطخيلي روزها  . آنمي طلبد
  ه بود.مين منابع براي من طاقت فرسا شدأچالش ت نندازم.

  

  و بنيادي ضروريآموزشي 

م كه از نظر انساني خود را مسئول يك رهبر به نقطه اي رسيدبه عنوان 
لحظه اي كه رهبر بايد براي  مين منابع سازمان تحت رهبري ام مي ديدم.أت

پرسنل، خدمت و نيازهاي خانواده خود در آمد سازي كند. براي كساني كه 
سفانه أمت. است فلج كننده اين حقيتند نيست مسئوليتيچنين پذيرش آماده 

  نيستند.رويرو شدن با چنين شرايطي آماده  اكثر شبانان 

 R.C معروفالهي دان  Sproul  چه  يدالر  100يك از من پرسيد كه با
جواب يك فكر مي كردم انتظار ؟ انجام دهيدر كليسا مي تواني را خدمتي 

 با صدكه  " پاسخي بدهم گفت :اما قبل از اينكه  .عميق الهياتي داشته باشد
او با گفتن اين جمله  ".كنيت فعالي دالر كار و 100به اندازه مي تواني دالر 

يك براي منابع مالي تأمين كه  ساده مي خواست اين نكته را به من بفهماند
هر چقدر كه مي خواهيم روحاني و الهياتي فكر كنيم  .چقدر مهم استكليسا 

د جهت نجات جان ها مي رسد وبه پتانسيل نهفته خ ولي كليسا تنها هنگامي
  از منابع مالي به سمت كليسا سرازير شود. سيليكه 

مين و أوظيفه رهبر است كه چنين منابعي را تاين علي رغم ميل شما 
از نظر و با آن كنار بيائيد هر چه زودتر اين موضوع را بپذيريد  مديريت كند.

  مالي جلو تر خواهيد بود.
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مهارت هاي الزم براي با اين فصل اين است كه رهبران در ادامه هدف من 
با حقايقي بنيادين شروع مي كنم كه هر رهبري با  مين منابع آشنا شوند.أت

  انجام دهد. نقشي كه بر عهده او است را بهتر مي تواند ها  درك آن

  

  حقايقي  درباره منابع مالي

  مين كننده نهاييأت ،اول : خداوند

مي خوانديم آن سرود به زيبائيتوصيف مي كانون شادي در مي قدي يسرود
اوصاحب گله ها و ثروت  ": كند كه چگونه خداوند منابع را تĤمين مي كند

جهان و هر چه در آن  "خداوند مي گويد:  50:  12در مزمور  ".... معادن است
  منابع خداوند نا محدود است.  ".است از آن من است

در كليسا  خود آن ها هستند كهلط باور دارند كه خيلي از رهبران به غ
مين أبراي تاي ها فقط وسيله  آن اما اينطور نيست. .هستندمين كننده نهايي أت

 منابع دريافتي ما است. تأمين كنندهتنها خداوند  جهت كار خدا هستند. ،منابع
 هم رهبران بايد بدانند كه خداوند نه تنها قادر به كمك است بلكه مشتاق آن

فكر كليسا  بهجز خدا كسي . است.كليسا عروس اوست و هديه او به جهان
  هيچ كس به اندازه خداوند نمي خواهد كليسا را در فراواني ببيند. نيست.

در پروژه ساختماني ويلو آموختم.  70درسي بود كه در اواخر دهه اين 
ن دو هنگامي كه براي پروژه ساختماني سالن كليسا با قدمي از روي ايما

چه  هردر آن جا بود كه  ميليون دالر بيش از بودجه سرمايه گذاري كرديم
. من و لين و اكثر پرسنل با وام هاي بانكي كه گرفتيم پروژه يمگذاشت يم،داشت

  را مي چرخانديم.
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ميزان بيكاري  شرايط سخت اقتصادي در آمريكا به وجود آمد ودر آن روزها 
انتظار درست در زماني كه اصالً  رسيد. درصد 21سود بانكي به  .باال رفت

او كسي بود كه روي  نداشتم يكي از حاميان اصلي مالي ما به جنوب رفت.
مين منابع أفرق وسيله بودن در تبود كه  زمانآن  م.يكرد حمايتش حساب مي

  مين كننده اصلي را فهميدم.أو ت

از سخت بود اما وقتي او بسيار حامي براي كليسا يك از دست دادن 
چنان م معنا  نبود كه خدا هم رفته است. خدا ه آنبه اين كليساي ما رفت 

مين كننده أخداوند ت كنار ما و مشوق اصلي ما براي يافتن گمگشتگان بود.
  ما فقط بايد با ايمان قدم بر مي داشتيم. اصلي بود.

بر هم خداوند هنوز " رهبري كه نگران بود گفتم:  هيأتبه يكي از اعضاي 
احتماالً به دنبال وسيله اي  و خداوند  فراواني است.است و اپادشاهي تخت 

خانه كه رهبري  هيأتاز اعضاي  بسياريچون "  براي رساندن منابع است.
        خيلي ضرر قرار گرفت آن ها وام در گرو بانك دريافت براي را هايشان 

م، خداوند كار مي گذرانديرا كه روزهاي بحراني  يدر ماه هاي بعد مي كردند.
حامي اصلي كه آن بخشيد بلكه مي به ما  يديگرمالي مي كرد و نه تنها منابع 

مختلف به ما  قسمت هايبه جنوب رفته بود را به كليسا بر گرداند و او در 
  فراموش نخواهم كرد.هيچ گاه را  چنين درس هايي كمك كرد.

داوند است و ما مين كننده خأرهبران آسوده تر خواهند بود اگر بدانند ت
مين منابع تنها به او نياز داريم و او بيش از من و شما در فكر كليساي أبراي ت

  او خداي فراواني ها است. خود است.
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  .دوم : در شرايط مناسب مردم كمك مي كنند

 .كنند كمك كههستند مسئولين امور مالي و منابع بايد بدانند مردم مايل 
كنيم چه  كه آنها را خسيس و حريص فرض مي از مردمي لحظه اي فكر كنيد.

فرصت  جمله باعث مي شود تاباور به اين مي توانيم داشته باشيم؟ انتظاري 
نگاه  جماعتبه  اين چنينرهبري كه  .نابود گرددرهبر يك درآمد زايي براي 

منابع  طريق آن هاكند خود را مجبور به ايجاد روش هايي مي بيند كه بتواند از 
با اين كار محيطي ريا كارانه و گناه آلود براي تامين منابع و  تامين كندمالي را 

  مي آورد. به وجودمالي 

مي زند و در طول زمان كليسا را نابود  ي جديبه مردم آسيب ديدگاهاين 
منفي نكته اي مين منابع كليسا از نظر مردم أاما در آمد زايي و ت مي كند.

باور دارم خداوند براي  ري منفي تلقي شود.امنبايد هم نيست و براي مسئولين 
پيشرفت ملكوت انسان هايي را براي تامين منابع مالي فراهم مي آورد و اگر در 

را ارائه دهيم مردم با  درست نياز هاي مالي و كمبود ها يزمان و مكان
دنيا شاهد جمع شدن  همه هستند. حمايتحاضر به بيشتري سخاوتمندي 

كشور  اوضاعِاگرچه  سپتامبر بود، 11ي خانواده هاي قربانيان ميليارد ها دالر برا
  بود. نابساماناز نظر مالي 

مثبت نگاه مي كنم  و با ارائه درست از زاويه اي من به درآمد زايي كليسا 
من نياز هاي مالي را اينچنين ارائه مي دهم:  نياز ها مردم را محترم مي شمارم.

صورت هدايت شدن در ملكوت خداوند فرصتي براي مردم است تا در اين 
  چه كسي با چنين نگاهي مخالف است؟ سرمايه گذاري كنند.

  

  



 انهجسور يرهبر                                                                      ٩٣ 

 

  مي كند. تثبيتكليسا شخصيت رهبر را تعيين و سوم: بناي 

كه  كليسا اين گونه فكر مي كننداز رهبران  يمي پرسم چه تعداد داز خو 
حساب كليسا بيل گيتز چند ميلياردي به  مانندشخصي چه خوب مي شد مثال 

  تمام پول را آن ها  و براي هميشه كليسا را بي نياز مي سازد. ادانتقال مي د
اين اتفاق كار رهبر را و بگذارند  مي دهدمي توانند در حسابي كه سود ماهيانه 

     براي تحقق رويا ساده تر مي كند و جماعت هم نفس راحتي مي كشند و 
نه ؟  خيلي خوب خواهد شد؟ تمركز كنند.مي توانند بر عطاياي و پرورش آنها 

  تكه اي از بهشت خواهد بود؟ ماننددرست 

اما اگر هم فكر نمي كنم در واقع اگر بيل گيتز چنين هديه بدهد البته  
چون مي دانم در تنگي  هاي مالي بدهد نمي دانم آن را مي پذيرم يا نه ؟ 

   گنجي روحاني نهفته است.

اين چنين برايم دريافت مي كنم كه  يوانتقاضاهاي زيادي از شبانان ج
فهميديم كه از بودجه ساليانه جلو تر هستيد . اخيراً به ويلو آمديم " نوشته اند:

 هزار دالر براي كليساي ما بفرستيد؟ 100مي شود . اواسط سال استهم و تازه 
حل خواهد كليساي ما مشكالت  اما نخواهيد كرد احساسحتي نبود آن را شما 

  ".خواهد شدشار كار كمتر شد و ف

دريافت مي كنم و ي را هر ساله در خواست اينچنينصد ها صدها نامه و  
مشكل است در كه احساس مي كنيد  آن چه" من هم در پاسخ مي نويسم: 

از اين طريق قوت  . اوخواست خداوند براي رشد بيشتر شما استحقيقت 
ل به نظر برسم ولي ما نمي خواهم سخت د و مي بخشدروحاني شما را ارتقا 

را پشت سر گذاشتيم و در آن  بسياري هم در روز هاي اول فشارهاي مالي 
نيكويي و معجزات خداوند را هر روزه در شرايط وخيم مالي به  زمان فيض،
"  .در آن قرار داريداكنون شما هم كه  يشرايط همانند همين م.ه ايچشم ديد
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كمبود منابع را دست كم  ه علتبارزش رشد روحاني در كليسا و خودتان 
  نگيريد.

  

  فايده صبر در تالش

 مجلل ه امطبق بسياري از استاندارد ها خانه اي كه در آن بزرگ شد
پدرم صالح دانست كه دست خالي  ،محسوب مي شد. بعد از ترك كسب و كار 

من و لين وقتي كليساي ويلو را شروع كرديم پولي نداشتيم و  از خانه بروم.
سال اول خدمت، كليسا قادر به پرداخت حقوق به ما نبود. پس مجبور  براي سه

        كار روز من در مغازه اي در مركز شهر شيكاگو شبانه  .شديم كار كنيم
قديمي كه در و خوابه  2 يك خانةدر  مي كردم و لين هم فلوت درس مي داد.

رديم كرديم. وقتي حقوقي دريافت مي ك حال فرو ريختن بود زندگي مي
كرايه و تا كفاف قسمتي از آن را باالي يخچال مي گذاشتيم و دعا مي كرديم 

ادامه داديم و يك بار هم كرايه ما  اين گونهبراي سه سال  را بدهد.هزينه ها 
البته به لطف دوستي  بود.حاضر غذاي ما هميشه و سر وقت  عقب نيافتاد.

از خواراكي ها را بر ايوان ناشناس  كه خدا او را ملزوم مي كرد كه كيسه اي 
را از مان تا خانه خالي  دخود را به ما مي دادن دست دومديگران وسايل  .بگذارد

مين نياز هاي من و يا كليسا جدا از خداوند نبوده أهيچ وقت ت ها پر كنيم. آن
  ه و باقي خواهد ماند.داصلي بو أمين كنندةاست و او هميشه ت

لي كليسا بوديم دوستي كه در پروژه هاي ماتأمين هنگامي كه در تكاپوي 
حفاري كار مي كرد و كمترين حقوق را براي هر ساعت كار دريافت مي كرد 

كه در كليساي  يمتقابل اعتمادحركت او من را ياد  داد.به من مقداري پول 
ثير أانداخت.كمك او عميقاً بر من توجود داشت  دوم باب اعمال رسوالن
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ر مناطق فقير نشين ميشيگان بزرگ شده بود و من گذاشت. او كسي بود كه د
  داشتم.او حاال من نياز به كمك  .در مناطق ثروتمند

فكر  .استوعده ها كامالً وفادار انجام خداوند در ديدم كه در آن سال ها 
بعد  روحاني دارند. ه اينمي كنم طور ديگر قانع مي شدم.كمبود هاي مالي ثمر

اعتماد به خداوند مي شود از آن روزها ياد  از سه دهه همچنان وقتي صحبت
  در آن سال ها وفاداري خداوند از تئوري به واقعيت تبديل شد. مي كنم.

زمين كليسا را  در آن روزها اعضاي ويلو نيز درس صبوري مي آموختند.
 يپيش خريد كرده بوديم و براي اين كار در دعا و روزه با هم اتحاد بي نظير

 امالك  ا جمع مي شديم و براي ساخت ساختمان تمام طال،در خانه ه .داشتيم
با هم  يايمان ما رشد مي كرد و ارتباط بي نظير ماشين خود را فروختيم.و 

  برقرار كرده بوديم كه قبالً تجربه اش را نداشتيم.

اولين جلسه را در سالن جديد برگزار كرديم و قبل از باز  1981در فوريه 
ن  سيصد نفري كه با از خود گذشتگي و اعتماد به شدن درها به روي عموم آ

هرگز  خداوند راه را براي ساخته شدن كليسا هموار كرده بودند را دعوت كردم.
و از شوق مثل  يمبه دور هم حلقه زده بود همه نمي كنم.آن صحنه را فراموش 
و با قوت ه بود خداوند غير ممكن ها را ممكن ساخت .يمكودكان گريه مي كرد

  ما ديگر انسان هاي قبلي نبوديم.ه بود و خود موانع را برداشت روح

چند سال پيش در مراسم شامي كه براي تجليل از بنيان گذاران اولين 
كساني كه براي ،سيس ترتيب داديمأساختمان به مناسبت بيستمين سالگرد ت

از وام بار اين كليسا خانه و ماشين و اموال خود را فروخته بودند و زير  ساخت
ها احساس گناه  هنگام سخن راني با نگاه به چهره آن ،بانك ها رفته بودند

سفم كه شما را ترغيب به چنين كاري كردم و باعث متأ": كردم و گفتم
  "رقم زدم.فداكاري شما در آن روز هاي اول شدم و روز هاي سختي براي شما 
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ري به اين براي كا ":گفتندكردند و سرزنش  ي مرابعد از مراسم چند نفر
 اين انگيزه كهديگر معذرت خواهي نكن، ما با خواستة شما از ما  و منديارزش

شريك كرديم زندگي ويلو  در  كليسا افتخار اين را داد تا  در ساختخداوند 
  افتخار زندگي ما است.اين  .مي كنيم

و به شعبات مختلفي سر  آمريكا رفتند ي ازنقاط مختلف اين افراد سال ها به
ويلو در سراسر جهان  ياز كليساچگونه مي شنوند كه خداوند  وقتي و زدند

كردن اين فراهم  آن ها ابزاري براياز اينكه  شاد مي گردند و استفاده مي كند
چون آنها اولين هايي بودند كه خداوند براي  خشنود هستند.مكان بوده اند 

  .بخشيدمنابع به ما  تأمين

مشكالت شخصيت و ذات رهبر را محك بگذاريد خاطر نشان كنم كه اين 
بيل گيتز ها و بيليت هاي بخت آزمايي  پس به جاي راه هاي ميانبر و .مي زند

مين منابع تالش أاين چالش ها را بپذيريد و دليرانه و با ايمان به براي ت رقبتبا 
  و مردم را بهتر مي  شناسيد. خود كنيد. در كمبود هاي مالي  خدا،

مين منابع سعي و تالش أشد مي توان در امور مالي و ت با حقايقي كه مطرح
بر اساس  مگانه اي كه در ادامه مطرح مي كن 5اصول  را شروع كرد.خود 

ساله و  30ي ابر طبق تجربه  است. بر آن بنا شدهمين منابع أتاست كه حقايقي 
يت و با رعا مورد مطالعه قرار داده ام ها را  تجارب شبانان ديگر كه از نزديك آن

د و نياز هاي نسرازير مي شو سوي كليسال سيلي از منابع به وعمل به اين  اص
  د.نرا رفع مي كن ما
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  امور مالي و آموزش:

 جلسه ما درداشتم كه به  ي خارج از كليسادر سال ها اول ويلو دوست 
در  "قضيه كيسه هدايا چيست؟ "جلسه از من پرسيد: آن بعد از  .كليسا آمد

 " جواب داد: ن؟ و اومگه : چطور را درك نكردم و گفتم اور و هدف منظو ابتدا
  "چطور و كجا بايد هديه دهيد؟ از كجا مي دانيد كه چقدر،

اكثر  سوال او باعث شد كه اهميت آموزش برنامه هاي مالي را درك كنم.
رهبران فكر مي كنند اعضا از برنامه هاي مالي كليسا و برنامه هاي مالي خداوند  

ها از مديريت منابع مالي كليسا بي خبر  در صورتي كه روح آن ع هستند.مطل
تعليم به آن ها درباره امور مالي  تانياز دارند  يرهبران و معلمينآن ها  است.

  ها را داشته باشند. آناز دهند قبل از اينكه انتظار كمك هاي مالي 

از ديدگاه  پيشنهاد مي كنم دو يا سه هفته در سال به تعليم امور مالي
در آمريكا بهترين ماه براي اين تعاليم ژانويه است چون  انجيل اختصاص دهيد.

احتماالً در كشور هاي  سال هستند. ههمه مشغول برنامه ريزي مالي براي ما بقي
  نظر گرفته با آمريكا متفاوت باشد. هاي در ديگر زمان 

ز آن به نيكي ياد اخدا تعليم در مورد كسب درآمد كه كالم  زماندر شخصاً 
گفتن  مي كند و زير قرض رفتن كه آن را نكوهش مي كند سخن مي گويم.

دادن ده يك به كليساي محلي  اينكه خواندگي پيروان مسيح سخت كوشي،
ها  كه خداوند آن يجهت پيش برد كار خدا و دست گيري از مستمندان طور

يسا اين امور را ياد كلبه هر سال  .جزو برنامه كاري من استرا ملزم مي كند 
ما در ويلو از  .به اين نياز بپردازيمبايد حداقل سالي يك بار  م.آوري مي كن

سالي يك بار هم فراتر مي رويم و در ژانويه كارگاه مديريت امور مالي برگزار 
خداوند كنار بگذارند و  برايچگونه بودجه اي   هر سال مي آموزند مي كنيم.

  كنند. امور مالي خود را مديريت
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در به اعضا  Good $enseهمين طور يكي از زير مجموعه هاي ما به نام 
داوطلبين اين زير مجموعه تعليم مي دهد. انجيل  بر اساسكسب درآمد  مورد

كمتر رساني مي كنند. در تمام طول سال فعال هستند و به صد ها نفر كمك 
انتظار  چگونه مي دهد.ياد را به ما يا فرزندان ما چنين اموري  يسازمان و كالج

  ؟كه مردم اين امور را بلد باشند وقتي نياموخته اندداريم 

كافي است به  داين مهارت ها نياز داري ناگر به دليل بيشتري براي آموخت 
هر نفر  ميانگينبه طور  .ي بياندازيددر آمريكا نگاه مردم به بانك هاآمار بدهي 

هفته اي كه درباره اين آن رد. آخر كارت اعتباري خود بدهي دا بردالر  8300
بعد از جلسه جواني به سمتم  موضوع و خطرات آن براي مسيحيان تعليم دادم،

تا آخرين حد روي كارت اعتباري  آمد و گفت من يكي از اين بدهكاران هستم.
امروز تصميم گرفتم كه ديگر از كارت اعتباري استفاده  منخود بدهكار هستم.
  هي من تسويه شود.نكنم تا روزي كه بد

اصالً  "از او پرسيدم كه فكر مي كند چقدر طول خواهد كشيد؟ پاسخ داد 
 .بدهي من از حد متوسطي كه شما بيان كرديد كمي بيشتر است نمي دانم،

 ".پيش خواهم رفت و بدهي ام را صاف خواهم كرد يدكه گفتاي ولي با برنامه 
ر را بپردازيد با ماليات و سود دال 8300روز بعد حساب كردم كه اگر بخواهيد 

سيصد و شصد و هفت سنت به اين مبلغ اضافه مي شود و با  هزار دالر و 11
و در آخر كل مبلغ پرداخت  سال و نيم طول خواهد كشيد 34حداقل قسط 

  .خواهد بوددالر  19667,14شده 

اگر واقعاً اعضاي  اكثر مردم از مضرات سو مديريت مالي بي خبرند. 
ه اي براي ا از مديريت مالي بگوئيد تا وسيلرا دوست داريد براي آنه انيتكليسا

بي انصافي است از كساني انتظار كمك داشته باشيم  كليسا باشند. منابعمين أت
اگر نمي دانيد چگونه موضوع را مطرح كنيد از  هستند. فشاركه از نظر مالي در 
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 تجربه دارند كمك بگيريد. نوشته ها و سخنان رهبران و شباناني كه در اين امر
اعضا به شما در  ها را براي اعضاي خود شرح دهيد. بايد بياموزيد تا بتوانيد آن

  اين زمينه نياز دارند.

  

  مطلع ساختن اعضا از هزينه ها

در روز هاي اول ويلو كه با موانع مالي زيادي رو به رو بوديم و تازه به سالن 
بزرگترين اشتباه من دادن اطالعات  ،ديمنقل مكان كرده بو يآمفي تئاتر بزرگ

  ناقص در امور مالي به اعضا بود.

اميدي در بهبود اين من و لين بود چون  بر كليساكه يك بار از فشار مالي 
 هيأتاعالم كردم  .ميناگهان تصميم به ترك همه چيز گرفتوضع نداشتيم 

ت بود من وضعيچون انگار تنها كسي كه نگران  .رهبري را ترك خواهم كرد
مي روم تا فكر كنم و " عمومي يكشنبه اعالم كردم و گفتم: بودم. در جلسة

بايد بروم تا شايد بتوانم تغييري ايجاد كنم چون  معلوم نيست كي باز گردم.
  ".من هستم ،استاوضاع ه نگران  انگار تنها كسيك

پله  قبل از رسيدن به آخرين .آمدممي از پله ها پايين   رهبريك با اقتدار 
نگفتيد تا كمكي كنيم زودتر  چراما اطالعي نداشتيم.  ".نفر احاطه ام كردند 30

؟ اين كليسا مال ما است و آن را دوست داريم و مي خواهيم بخشي از آن 
پايين مي آمدم اعضاي نگران از پله ها همانطور كه "  باشيم و راه گشا باشيم.

دقيقاً  ؟ر بايد هديه بدهيمدر طيي يك هفته چقد " سواالت مهمي پرسيدند:
 ؟تصميمات مالي را چه كسي مي گيرد؟صرف چه كاري مي شودپول اين 

  تعيين مي شود؟ چگونهبودجه 
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در ويلو .هم اكنون آن روز درسي گرفتم كه مردم را از هزينه هاي مطلع كنم
هر سوال در مورد امور مالي  صورت مي گيرد. ياز نظر مالي شفاف سازي كامل

 ردليلي براي مخفي كاري وجود ندارد و دفت دارند.را ضا حق دانستن آزاد و اع
  حساب ما براي همه باز است.

از آن موقع تا كنون هر از چند گاهي شبي را به شفاف سازي و شرح امور 
به درك بيشتر مردم از ي كه مي شود مالي اختصاص مي دهيم و به هر طريق

 اه پيش روي ما را درك كنند.شرايط ما كمك مي كنم تا شرايط كنوني و ر
كه براي مردم پيش مي آيد پاسخ مي دهم و راه را براي  يسپس به سواالت

  مطرح كردن سواالت باز مي گذارم.

چون  همانطور كه متوجه شده ايد شيفته شفاف سازي در امور مالي هستم.
به وجود نمي آورد و عدم شفافيت از را جز شفافيت اعتماد كامل  هيچ چيز

اگر براي مخفي كردن چيزي وجود ندارد  زير شدن منابع مالي مي كاهد.سرا
در ويلو چيزي براي مخفي  پس چرا با شفافيت كامل با مردم صحبت نكنيم؟

 براي اين كار وجود ندارد.هم دليلي  كردن نداريم و از چيزي خجل نيستيم و
 ة.نتيجديرنقوياً پيشنهاد مي كنم تمام رهبران چنين رويه اي در پيش بگ

  حاصل از آن را به سرعت خواهيد ديد.

  

  مين منابع و سادگيأت

مين منابع كليسا پيچيدگي است. وارد أدشمن تكه تجربه به من ثابت كرده 
مي خواهم هشداري بدهم به كليسا  جزئيات در آمد و هزينه هاي كليسا نشويد.

ين دست هايي كه كوچكترين هزينه ها مالي مثل كارواش و خريد كيك و از ا
جزئيات نه تنها گيج كننده است بلكه باعث از  را با مردم در ميان مي گذارند.
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مين منابع مالي مي شود و مردم را به اين فكر وا أدست رفتن فرصت ها براي ت
بگويم روشي كه اين كليسا ها با ارائه ه اضافه مي دارد كه كليسا ولخرج است. ب

بله  .مي گرددظن  ؤسف كالم و باعث خال جزئيات نا مربوط  پيش گرفته اند،
جايي در كالم نوشته نشده كه كليسا بايد از  به نظر من بر خالف كالم است،

  فروش كيك و شيريني درآمد زايي كند.

  :وجود دارد در ويلو براي اعضا دو اصل مهم 

اين ارقام در خبر كه  هفتگي مخارجميزان ميزان هداياي هفتگي و دوم  اول
كه  يهزينه هاي ديگر ته چاپ مي شوند تا همه وضع ما را بدانند.نامه وسط هف

اعضا به آنها بايد توجه داشته باشند در آخر سال هنگام كريسمس و عيد شكر 
 را مطرح مي كنيم. WCAما نياز هاي داخلي و خارجي  شود.مي گذاري گفته 

اي چند بعضي اوقات برنامه هاي توسعه ساختمان ها و اهداف مالي ديگر را بر
كه ساالنه برگذار اي هفته  ششدر طول اين  هفته با اعضا در ميان مي گذاريم.

ها را در جريان پيشرفت كار قرار  ارائه و آن جماعتمي شود اهداف مالي را به 
ولي اين مدت را طوالني تر نمي كنيم و تمام تالش خود را مي كنيم  مي دهيم.
  آن حفظ شود. در ارائهتا سادگي 

 هر م.يرعايت مي كنزمان دادن گزارش هم  ل ساده نويسي را در اين اص
و در آمد ها مي نويسد  وقت امور مالي براي من گزارشي بي سر و ته از خرج ها

خواهم طوري بنويسند كه  ها مي از آن ن را بر مي گردانم.آو مي فرستد 
مردم  اگر من به خوبي متوجه شوم بفهمم. من شبان هستم نه رئيس امور مالي.

پاسخ و به راحتي آن را درك مي كنند و زمان پرسش دادن نيز هنگام گزارش 
  پيچيدگي دشمن امور مالي است. راحت تر به سواالت پاسخ خواهم داد.
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 امور مالي و انضباط

سفانه رهبران در أد و متنوجود دار يدر اكثر كليسا ها اعضاي ثروتمند
ها مي شوند كه دوري مي كنند يا  عوب آنيا آنقدر مر ها ناتوانند. ارتباط با آن

  ا نزديك مي شوند كه شك بر انگيز خواهد بود. حد به آنهاز بيش 

من طوري  ها را با امور مالي به چالش بكشد. بايد آن يدير يا زود هر رهبر
 عمل مي كنم كه حمايت مالي را براي نزديك شدن به عيسي مسيح ببينند.

گروه هاي خانگي هدايت مي كنم تا جمع هاي ها را به  اگر تنها هستند آن
اگر در بلوغ روحاني آهسته هستند به آنها كمك خواهم  .مسيحي را تجربه كنند

به آنها كمك مي كنم تا عطاي خود را بيابند تا  تا سريعتر رشد كنند. كرد
اين بين  ها را تعليم مي دهم و در بتوانند در پيش برد كليسا موثر باشند و آن

هر كه بيشتر به او داده " كه مي گويد : عيسي اي از مي كنم به گفته اشاره 
  ".شود از او بيشتر مطالبه خواهد شد

كه به مسيحيان ثروتمند گفته ام اين  ياصل مطلبخدمت ها  در طول سال
وال زياد شما باعث ايجاد مسئوليت نسبت به كليسا و ادامه كار مكه ا است

نيدن باشند ادامه خواهم داد و از كالم و وظيفه اگر مايل به ش خداوند مي شود.
ها مي گويم تا هر چقدر مي توانند براي پيشرفت  آورندگان براي آن فراهم

 .دارند عطاي بخشش و سخاوتبعضي از آنها  .ملكوت سرمايه  گذاري كنند
به كالم خدا در  ثير چنين همكاري را در ملكوت درك نمي كنند.أبرخي هم ت

و  اشاره مي كنم كه اشاره دارد تا مي توانيد در آمد داشته باشيد 8: 12روميان 
اين  بدهيد. هديهبا قناعت زندگي كنيد و تا مي توانيد جهت كار خداوند 

  است. عطاي بخشش و سخاوتچكيده 

 "كنار چنين افرادي بايستيم و به آنها خاطر نشان كنيم كه بايد ما رهبران 
تو در برابر عطايي كه خدا بخشيده  .است يدهفراواني بخش خدا به دليلي به تو
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 از آن در كار خدا استفاده كن همانطور كه من مسئول عطايي هستي. مسئول
 ".به من بخشيده است وندكه خدا هستم 

داشت  سخاوتكه به گفته خود او عطاي  ييسالها پيش با يكي از اعضا
كار مي رود و  روز در هفته سر 2براي من تعريف مي كرد كه  برخورد كردم.

با هدايت روح خدا او را به چالش كشيدم و  بقيه روز ها را مشغول به گلف است.
از آن تا آخرين حد توان  و را تقويت كني آيا مي خواهي عطايت ": به او گفتم 

 را رهبري و تعليم بشارت، ايخدا به من عط "ادامه دادم كه  "؟كني استفاده
 را  آفرين ، تو عطايايي ":  مي گويدند به من خداوه و مشتاقم كه بشنوم بخشيد

آيا تو " . حفظ كردي و پرورش و گسترش دادي بودمكه به تو بخشيده 
  را جدي تر بگيري؟عطاي سخاوت و بخشش خود حاضري 

سال  10و  دهديك هميشگي به كليسا هديه  دهبيش از تا او قبول كرد 
توجه مي فرستد براي  باشم چكي با مبلغ قابلكه جا  كريسمس هركه  تاس

ما ":مون مي نويسد كهضبين المللي ويلو و يادداشتي در آن به اين م خدمات 
ما در اين شريك هستيم برادر، تا  و مسئول هستيم، در عطاياي خود وفادار

هر بار براي جدي گرفتن  ".وقتي كه تو وفادار هستي من هم وفادار مي مانم
  تشكر مي كنم. عطايش از او

اين  كرديم. برداشتدر تاريخ كليساي ويلو را  ة دريافتيباالترين هدياخيراً 
كه به رسالت كليساي محلي تماماً باور هديه توسط كسي پرداخت شده بود 

مطلع شد هديه اي فرستاد فعاليت ويلو براي تعليم رهبران جهان از وقتي  .رددا
ذاشتن آن را با شما در ميان گ و نامه اي را به همراه هديه ارسال كرد كه اجازة

  دارم:

نكته و خداوند  ماه گذشته هدف ويلو توسط خداوند براي من آشكار شد 8در "
بود. كليسا محلي اميد  زبه براي شما سال ها محركه را به من آموخت  اي
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مشتاق چنين  .سهيم باشم  WCAپس مي خواهم در گسترش ويلو  .جهان است
    ".ه صالح مي دانيد استفاده كنيداين هديه را در هر جا ك. فرصتي بودم

اينچنين افرادي كم نيستند كه مشتاق فرصتي براي كمك و سهيم شدن 
ها نبود راهنمايي و دعوت  و تعليم  اما تنها مانع آن .در كار خداوند هستند

ها را براي جدي گرفتن عطاي خود به چالش  هيچ وقت ما رهبران آن است.
  ه ما است.اين وظيف رهبران، يم.ه انكشيد

  

  اصل رويا 

افراد از سرمايه گذاري هدايا  يا نه اما متوجه شده ايد تا به حال نمي دانم 
  رتمايلي به امو كه مربوط به تغيير دنيا مي شود به هيجان مي آيند. يدر امور

گذرا مثل پرداخت قبوض، خريد و نگه داري دستگاه كپي يا وسايل مورد نياز 
ي شوند اگر هديه ساالنه كريسمس صرف تغيير در م خوشحال نظافت ندارند.

ها مي خواهند بدانند  آن جهان شود تا ارتقا و تجهيز وسايل و پرداخت قبوض.
  شان صرف تغييري در جهان خواهد شد. حاصل دست رنج

با را مين منابع من و همسرم باالترين مبلغ هديه خود أاخيراً  در نامه هاي ت
چون مي دانستيم هر قسمت از آن در  رديم.كتقديم كمال ميل به كليسا 

دستگيري از  خدمات  بشارتي در شيكاگو، خدماتي چون گسترش ساختمان ها،
دستگيري از نيازمندان و   سازي، گسترش خدمت ويلو در خادم، نيازمندان

  خواهد شد.صرف  WCAتعليم رهبران در سراسر جهان توسط 

ر ويلو كريك رويايي واضح از رهبران د ازيراين جزئيات را مي دانستيم 
تصاويري  هايي را نقل كردند، ها داستان آن آينده ويلو را به ما ارايه داده بودند.

و در دعا ها ما را رهبري كردند و باعث  سرودها نوشتند، را به ما نشان دادند،
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شدند كه در قلب ما نيز براي اين رويا آتشي مشتعل گردد. وقتي كه زمان 
فرا رسيد ، تنها ناراحتي ما اين بود كه چرا نمي توانيم بيش از  نوشتن اين چك

  اين را اصل عملكرد رويا در قلب افراد مي خوانم. اينها به اين رويا كمك كنيم.

به رويا و آن ها بلكه دهند  به سازمان يا افراد پول حاضر نيستند مردم 
وقتي  .هندترسيم مي گردد اهميت مي دتصويري از رويا كه توسط رهبران 

رويا كنند مردم با  تشريحصرف  ي رازمانو رهبران متوجه اين اصل باشند 
 را به سمت كليسا سرازير خواهند كرد.خود سخاوت منابع مالي و خشنودي 

  هدايا بيشتر. عموماً هر چه رويا بزرگتر،

مين منابع براي خدمت ما أكه قصد كمك و ترا  يچندي پيش عضو جديد
 WCAخدمت و خواندگي ما در ويلو و با مالقات كردم. او كه  در ويلو را داشت 

من هم  و"  ؟با هدايا چه خواهيم كرد " : با خونسردي از من پرسيد شدآشنا 
ما مي خواهيم به كليسا ها . رويا خود را براي او سر ميز ناهار به تصوير كشيدم

هيم به مي خوا .براي نجات بيشتر مردم و رسيدن به چنين قوتي كمك كنيم
آنها كمك كنيم با يافتن رويايي واضح گمگشتگان را در جامعه پيرامون خود به 

تا نفس آخر به عروس  به بلوغ روحاني آنها كمك كنند. سوي مسيح آورند و
. را براي مردم بسته نگه دارد ممسيح كمك و خدمت خواهيم كرد تا ابواب جهن

و من گفتم   "!زرگي استكار ب "وقتي حرف هايم تمام شد با تعجب  گفت :
لطفاً دعا كنيد و ببيند براي كمك به ما توسط خداوند   .بته كه اينطور استلا

  هدايت مي شويد؟

را و برنامه ها او ما از طرح ها  بسيارياكنون در  او دعا كرد و هدايت شد.
رويايي كه به او ارائه دادم تصويري از تشكيل گروه سرود يا نو  حمايت مي كند.

مردم به  چون چنين رويايي قلب او را لمس نمي كرد. صندلي هاي نبود. كردن
  عظيم كه خداوند را جالل مي دهند احتياج دارند.و   ي قوييرويا ها
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خاطر نشان كنيد د پس وقتي از روياي خود براي كليساي محلي مي گويي
رائه واقعي ا يتصاوير رويا را با هيجان اميد جهان سخن مي گوييد.از داريد كه 

  ي بيش از نياز كليسا داشته باشد.يانتظار هداياو دعا كنيد  دهيد و

  مين پرسنل چند راهنمايي به شما بكنم:أقبل از اتمام اين فصل در باره ت

  

  تامين پرسنل : معاوضه عادالنه

 ".كارگر مستحق دستمزد خويش است "عيسي مي گويد كه  7:  10در لوقا 
عادالنه به پرسنل پرداخت كنيد.كساني كه  يحقوق .گويد خطاب به رهبران مي

  شان حقوق بگيرند. با وفاداري كليسا را خدمت مي كنند به اندازه زحمت

كليسا ثير به سزايي در تمام قسمت ها  دارد و نياز أبه نظر من اين امر ت
روش هاي خود بازنگري در رهبري كليساي معاصر را مجبور خواهد كرد كه 

بعد از  داشت. النه در ويلو ما را به بازنگري اصول وااصل معاوضه عاد كند.
ها به اين نتيجه رسيديم كه خيلي از افراد  بررسي پرسنل و حقوق دريافتي آن

كه ملكوت را با وفاداري و سخت كوشي پيش مي برند نسبت به  كوشا
 پس تيمي جهت جبران تشكيل داديم و .يي دارندناچيز دريافتيزحمتشان 

و تا آرامش روح خدا  قرار داديم بازبيني مورد قوق پرسنل را پرداخت ح اشل 
گرفت ولي ما را وقت از تقريباً يكسال اين كار اگر چه  .نايستاديمبر ما نيامد باز 

كه مي توانستيم   بودحداقل كاري  اينرهبري باور داشتند كه  هيأتشيوخ و 
  ن ما حق دارند.ها بيش از اينها بر گرد و آن دهيمبراي پرسنل خود انجام 
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  .ه داريدامين پرسنل: دهان گاو خرمن كوب را باز نگأت

مي توان  ".فتن دهان مبندوگاو را هنگام خرمن ك "مي گويد : 25:  4تثنيه 
نياز پرسنل را رفع كن و امكانات را در اختيار  ": گونه برداشت كرد  از آيه اين
مين كننده أرهبر به عنوان ت ".ده تا وظايف خود را بهتر انجام دهندب آنها قرار

از پرسنل بايد اين سوال را  منابع موظف به رفع نياز هاي پرسنل خود است.
 ؟ فضاي بيشتر؟به چيزي احتياج داريدبراي افزايش كارايي شما  "پرسيد : 

 تجهيزات بيشتر و بهتر؟كمك نيمه وقت؟ آموزش؟ بودجه؟ منابع مالي بيشتر؟
در توان كه ها هر كاري  ه شما براي رشد آنك فهمندگونه، پرسنل مي  اين

ما در روز هاي اول ويلو رهبر گروه موسيقي  انجام خواهيد داد.را داشته باشيد 
كليد  6قديمي كه  يالكتريك يپيانويك را با   او تمام كار ها نا اميد شده بود.

 روزي تحملش را از دست داد چون نمي آن كار نمي كرد انجام مي داد.
گام مورد نظر را روي آن پيانو در بياورد و داد زد : ديوانگي است! توانست 

دالري مخالف بودم اما  19من با خريد مداد هاي  با اين كار كنم؟ه رقراچطور 
م پس به محل كار او رفتم و به او گفت ستم اوضاع پيانو وخيم است.نمي دا

مي كنم مشكل سعي  صبور باش و به كار با گروه موسيقي ادامه بده. ديو،":
  "فقط كمي وقت نياز دارم. پيانو را حل كنم.

دالري موكت  5البته پولي نداشتيم و هنوز مشغول پرداخت قسط هاي 
به او اميد  هم تيمي من به تو نياز دارد، خداوندا، " .بوديم ولي دعا كردم

چند هفته بعد خانواده اي تازه وارد در كليسا من و لين را براي شام "  ببخش.
همين طور كه به اتاق پذيرايي مي رفتيم چشم من به يك گراند  عوت كردند.د

چند  ": همانطور كه صحبت مي كرديم از آنها پرسيدم افتاد. پيانو سياه و براق 
لين  "؟ كسي اينجا پيانو ميزنه يا براي دكور است؟رو داريدپيانو  ه كه اينوقت

  د كرد.منظور من را فهميد و پاي من را از زير ميز لگ



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٠٨ 

 

ها  ما حرفي را كه تمام آدم بزرگ  ها به اتمام رسيد و ميزبان شب ما با آن
كاري از ما بر مي ....  "گفت: را كه در سختي هستند مي زنند  يبه شبانان جوان

نزديك بود  "... وسط حرف او پريدم و گفتم پيانو نياز داريم درست مثل اون "
  ".ديگه تحمل ندارم شه،باورم نمي "لين از حال برود و گفت : 

با همسرم در باره  "چند هفته بعد ميزبان آن شب با ما تماس گرفت كه 
اهداي پيانو به كليسا صحبت كرديم و خوشحال مي شويم پيانو را به كليسا 

بهتر است اعضا در پرستش از آن بهره ببرند تا در خانه ما خاك  .اهدا كنيم
نه نمي برم.  را از يادكليسا وارد شد از در  چهره ديو را موقعي كه پيانو ".بخورد

تنها متحير از فيض خداوند بود بلكه فهميده بود فراي توان خود براي رفع 
او از من متشكر بود كه نياز هاي  نيازهاي حوزه خدمت او تالش خواهم كرد.

استاندارد هاي شخصي ام  ورايخدمتي او را جدي گرفته بودم و بيش از توان و 
  مين نياز هاي او پيش مي روم.أبراي ت

مين منابع و رفع نياز هاي پرسنل در تيم ايجاد اتحاد و أبراي ت تالش رهبر
اعتماد رهبر به قوت خداوند را اين كار همچنين . احترام متقابل مي كند

پرسنل و  مين نيازهاي منأبارها ديده ام كه خداوند براي ت افزايش مي بخشد.
  با اين كار باعث دلگرمي همه شده است. آسمان را گشوده و ي درها

  

  مضاعفمين پرسنل: حرمتي أت

كو كساني كه ني"س خطاب به كليسا مي گويد: ودر اول تيموتائكالم خدا 
براي به زبان ديگر  ".حرمتي دو چندان هستند رهبري و تعليم داده اند شايستة

مثال را       شته باشد اين روز ما هم خواني دامبا شرايط اآن كه اين جمالت 
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 مين نياز هاي آنأو آسمان را براي ت بدارنوازندگان خود را حرمت " مي زنم :  
  " ها را به اشتياق آوري. ها با زمين يكي كن تا قلب آن

در طول سال ها بر طبق اين رهنمود  پرسنل ما در ويلو بي نظير هستند.
رسنل اتخاذ من و يكي از شبانان ارشد ويلو چهار روش حرمت دو چندان پ

كرده ايم: تعطيالت بيشتر،كمك هاي مالي، فرصت هاي سفر و دوره هاي 
هايي هستم براي حرمت نهادن دو  در پي چنين فرصت آموزشي مختلف.

هايي كه فصل خدمتي پر فراز و نشيبي را پشت  چندان پرسنل به خصوص آن
  ي بودند.  سر گذاشته اند و به دنبال اهداف خاص

ياز هاي مادي پرسنل را رفع كنم بلكه به دنبال اغناي نمي خواهم فقط ن
  را در پيش گرفته ام. "مضاعفحرمتي  "به همين دليل روش  روح آنها هستم.

  

   حقوق شبانان

ميان آمدن به محض به  مشكل دارند.با حقوق گرفتن شبان بعضي هنوز 
را از را بخاطر مي آورند و انتظار چنين روشي اين موضوع پولس و خيمه دوزي 

انجيل تمول و اما برخي از آنها پيرو  بعضي واعظين تلويزيوني  شبانان دارند.
 و هستند كه به حساب هاي بانكي پر پول و لباس هاي گران قيمت كاميابي

اما نتيجه آن  .وصف ناپذير در ملكوت خداوند اعتقاد دارنداعتماد به نفسي 
  و خود بزرگ بيني است.  حقوق هاي سر سام آور

خود شبانان هم در برخي موارد  ثر كليساها حد وسط را انتخاب مي كنند.اك
 يبراي مسيح سختي بكشند و تصوير قهرمانان ايمانخادمين بايد باور دارند كه 

ها است و  كه براي پيشرفت ملكوت خون خود را دريغ نكردند جلوي چشم آن
آن شد كه  نمي توان منكراز سوي ديگر  ناخودآگاه باعث مقايسه مي شود.
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چگونه بدون  غذا و سقفي باالي سر نياز دارند. ها هم به لباس، فرزندان آن
پيشنهاد مي كنم حقوق شبانان را با  حقوق مكفي مي توان زندگي كرد؟

مثل مار زيرك و مثل  ": خردمندي تعيين كنيد. و به گفته عيسي دقت كنيد 
   "كبوتر ساده دل باشيد

يت لمسئو پرسنل، بان شامل : تعداد اعضا،حقوق شتعيين عوامل موثر در 
با در نظر   نيازهاي خانوادگي خاص و ليستي بلند باال است. ،سنوات خدمتي ها،

ساده تر و با محبت  گرفتن اين موارد با اين روش بحث در اين باره سازنده تر،
و وقتي به توافق رسيديد خواهيد گفت : خداوند حكمت  تر پيش خواهد رفت

هدف راهي است كه هم نياز شبان رفع شود و هم  ا را هدايت كرد.بخشيد و م
بماند و تمام سوء ظن هاي امان از تيغ انتقاد افراد داخل و خارج كليسا در 

  برد.ببدبينان نسبت به حق و حقوق شبان را از بين 

سال است  27براي  مي خواهم اين فصل را با نوشته شخصي به اتمام برسانم.
رهبري با سخاوت تمام  هيأتو  مشايخستم و در اين مدت تيم كه شبان ويلو ه

 هيأتسال هاي اول به خاطر شرايط سخت مالي در  عيار با من رفتار كرده اند.
را مكدر خاطرات سال ها مها  و اين آن به من حقوقي پرداخت نكردندرهبري 

ي اما در سال هاي اخير كه از نظر مالي تقويت شديم طبق رويه ا .ساختمي 
  كه شرح دادم با سخاوت و شوق شروع به جبران كردند.

ويلو من و خانواده ام را تحت پوشش بيمه درماني  بعالوه حقوق مناسب،
 قرار داد و حقوق بازنشستگي سخاوتمندانه اي براي ما در نظر گرفته است.

كردن موعظه ها  هطور دفتري مناسب با كتاب ها و منابع كافي براي آماد همين
رهبر شد را به  ي كه باعث رشد من به عنوان معلم ويآموزش ها ديد و تدارك

تا جايي كه خاطرم است هر موقع چيزي احتياج داشته و در  من ارائه داد و
  خواست كرده ام از من دريغ نداشته اند.
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سال اخير حساب بانكي كوچك براي برگزاري شام  15بايد اضافه كنم در 
 15كه در اين  افتتاح شدن گروه هاي خانگي  هاي تقدير از پرسنل و رهبرا

همچنين براي رفت وآمد من ماشيني در  سال مقدار آن تغييري نكرده است.
ها بهترين  و براي همه اين كارها و هماهنگي آن داده انداختيار من قرار 

  دنيا در كنار من شانه به شانه خدمت مي كند.  دستيار

ين فرصت ها در خدمت فرصت مطالعاتي تاً ارزشمندترين و موثرترين ايانه
هفته  8كه با يك هفته در تابستان شروع كردم و اكنون به است تابستانه 

هفته از دور با تلفن و ايميل با ويلو در ارتباط هستم اما  8در اين  رسيده است.
 در اين مدت زمان بيشتري براي مطالعه، به حداقل مي رسد.من حجم كاري 

اين تعطيالت نه تنها انرژي  خانواده و دوستان دارم.قت با گذراندن وتفريح و 
 تازه اي به من مي بخشيد بلكه متوجه شده ام دليل رابطه خوب ما و فرزندان

يك هفته در تابستان هر سال چون ويلو  مي گرددمان و فرزندان ما با خداوند 
  به ما مرخصي مي داد. 

توجه و محبتي كه از ميزان  فكر مي كنم خوش بخت ترين شبان باشم.
آيا همه  م قوت و انگيزه من را مرتب افزايش داد.ه اطرف كليسا دريافت كرد

در  گونه باشند؟ آرزوي روزي را دارم كه با تمام شبان ها كليسا ها نبايد اين
  تمام كليسا ها اينگونه رفتار شود تا همچون من پر انگيزه و شاكر باشند.

مين منابع أشبانان از ت ايرف تمام كنم كه بهتر است اين بخش را با اين ح
تان قوي تر شود با  بگذاريد از اين طريق ايمان و امور مالي هراسان نباشيد.

مين منابع دست و پنجه نرم كنيد و با من همراه شويد و اميد روزي را داشته أت
سرازير شود و از اين طريق  ي شماسراسر جهان به كليسا ازباشيد كه هدايا 

  خدا گسترش يابد. ملكوت
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  فصل ششم

  گسترش رهبري
  

  

  

 

  بهترين وضعيت رهبران

با  گفتگو و داشتن ارتباطاز خدمت هايي كه از آن لذت مي برم  ييك
چالش هاي خدمتي پيش رو را ها در اين نشست  رهبران كليساهاي ديگر است.

يك  "سوالي كه ملزم به مطرح كردن آن هستم اين است  بررسي مي كنيم.
   "؟قرار دارددر بهترين وضعيت زمان چه رهبر 

ي به اين متعدد ياين سوال بحث داغي ايجاد مي كند چون جواب ها
 مي گويد زماني  سئوال داده مي شود. يكبار در يكي از اين نشست ها شخصي

 تعيين اهداف، تشكيل تيم، ارائه رويا،را يعني   “رهبري خود  “كه رهبر وظايف 
بع مالي را انجام دهد وضعيت قابل قبولي خواهد مين مناأحل مشكالت و ت

رهبران زماني مي توانند بدرخشند كه از الگوهايي رايج رهبري پيروي . داشت
  كنند.

گفت كه رهبر عالوه بر نشان دادن مهارت ها بايد صفات  يديگر شخص
ز مثبت به جهت خدمت را او روحيه  صبوري فروتني، بارزي همچون انصاف،
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 شودمي  يك رهبر در بحران ها استوار ايستادهنگامي كه  خود نشان دهد.
  رهبر در وضعيت خوبي است.كه آن گفت 

نيز به رهبر را يك مهمترين ويژگي روحاني  يهمان موقع شخص ديگر
قرار رهبران هنگامي در وضعيت خوبي او گفت : افزود. سخنان آن شخص قبلي 

حاكميت او  آسماني سر فرو آورند،در پيشگاه پدر  كه با خداوند راه بروند،دارند 
  .سازندعملي  با جسارت به او گوش دهند و دستورات او  را درك كنند،

رهبر  "كه  گفتماضافه كردم و هم وقتي ديدم بحث داغ شده نظر خودم را 
پرورش دهد يا به عبارت ديگري ين وضعيت است كه رهبران رهنگامي در بهت

با قابليت رهبري يا تعليم در را ي افراد وقت. را گسترش دهد رهبر سازيديگر 
در بهترين او حال تربيت و تشويق رهبران آينده مي بينم مي گويم رهبري 

  وضعيت است.

چرا؟ چون  را در الويت كار خود قرار دهد.الگو يقين دارم هر رهبر بايد اين 
د نكه مي توان هستند انفقط رهبراين  .هستندقادر به تعليم رهبر  انفقط رهبر
معلمان يا مديران قادر به چنين  ند.نايجاد ك تربيت رهبران جديد را فرهنگ 

ي آماده رهبران جديد ،رهبر قادر است از طريق تعليميك فقط  كاري نيستند.
 يوقتي رهبر آنان كمك كند.بايد توجه داشت ثير رهبريأبه افزايش ت كند و

براي خود حاصل را خواه خود را افزايش مي دهد نه تنها نتيجه دلهاي توانايي 
بر مي انگيزد كه اين يعني رهبري را نيز براي مي كند بلكه قوت نهفته ديگران 

  ثيري چندگانه بر ملكوت خواهد داشت.أيك تنه تاو 

ثير زندگي رهبر أت رهبر بهتر است.يك فعاليت هاي  همهنتيجه اين كار از 
وضعيت  كه چرا اين فكر مي كنم متوجه شده ايد تا نسل ها ديده خواهد شد.

در اين فصل شرح خواهم داد چگونه  .مي دانم "رهبريك بهترين وضعيت " را 
  به وجود آوريم. را  "فرهنگ رهبري  "و  "رهبر"



 انهجسور يرهبر                                                                      ١١٤ 

 

  

  گسترش رهبري با رويا

محصول يك رهبري ما توسعه پيدا نخواهد كرد. رهبري رويا داشتن بدون 
از  گروهيي شود و با ورود رهبر آغاز ميك با روياي بلكه آن  نيست  اتفاق

  رهبران به كالبد كليسا ادامه پيدا خواهد كرد.

يم كه اكثر تقبل از گسترش چنين رويايي  ما در ويلو گرفتار دامي گش
تالش ما  ي، براي سال ها تمام"نياز فوري "كليسا ها گرفتار آن مي شوند. دام 

كنفرانس ها و  ساختمان ها، خدمتي چون جلسات،هاي توسعه برنامه جهت در 
 آينده نداشتيم. انفرصتي براي فكر كردن به رهبر بود.كارها از اين قبيل 

 چالش هاي آيندهو براي  مي داديم،پرورش  مي شناختيمها را  آنبايد چگونه 
فرهنگي بر اكثر سازمان ها و تفكر و باور كنيد كه چنين  ؟مي ساختيم آماده 

پرورش و گسترش  از جمله ويلو. است.غالب كليسا هايي كه من مي شناسم 
هاي رهبران گذاشته مي شود و بدون داشتن يك برنامه ليست آخر  ان دررهبر

  رهبري قوي هرگز به اول ليست منتقل نخواهد شد.

 "گسترش رهبري "وقتي نهايتاً رويايي براي  در ويلو بود. وضعيت مااين 
رهبران ارشد با دل و از  برخيرا درك كرده و شروع كرديم. آن رويا  ارائه داديم

و  اخيراً گروهي از مشاوران .مخالفت كردندبرخي و جان اين رويا را پذيرفتند 
احساس نياز پرسنل به فعاعليت مي كنند خارج از كليسا  كارشناساني كه در

براي رهبران .  "رنجش الزامي "گسترش رهبري را چنين توصيف كردند: 
دانستن آن  "الزامي "د كننده بود ولي نا اميكمي اگرچه رنجش خواندن آن 

  قدمي در مسير صحيح است.
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چند سال پيش با مسئول گروه هاي خانگي درباره بيستمن سالگرد ويلو 
 كاش "گفت : او  برگزار شود. United Centreدر صحبت مي كردم كه قرار بود 

به  ها مجبور آنرهبران آنقدر گروه هاي خانگي داشتيم كه براي نشست ساالنه 
هزار رهبر  20! يدتصور كن مي شديم.در مركز شهر   مكان بزرگترياستفاده از 

تزريق  در آن لحظه مانند تصور چنين چيزيبراي من  "؟  گروه خانگي
  آدرنالين بود.

در بخش هاي مختلف و جديد تصور كنيد كليسا از وجود رهبراني جدي 
شادي همه و همه در از گروه هاي خانگي تا كانون  چه قوتي خواهد گرفت.

در ويلو براي رسيدن به چنين هدفي  .گرفتخواهند قرار راستاي رشد روحاني 
ولي هر سال براي نشست ساالنه رهبران گروه هاي هنوز راه زيادي داريم 

سال  15يا  10شايد بعد از  مي گرديم. يخانگي به دنبال سالن هاي بزرگ تر
داشتن رويا اولين قدم است . مبا روند گسترش رهبري به چنين روزي برسي

تفكري داشتن براي  رويا به واقعيت است.نمودن آن ولي چالش بعدي تبديل 
   "؟مرهبر شٌد چگونه ":  از خود بپرسيدعميق تر اين سوال را 

در  يمشترك  گانةپاسخ هاي محتمل زيادي وجود دارد ولي من الگوي سه 
براي خود را تراتژي عملي از طريق اين الگو اس همه اين پاسخ ها يافتم.

  .تنظيم كردمگسترش رهبري 

  

  .مي شوداستعداد ما كشف 

آيا چنين چيزي را به خاطر داريد يا نه كه در گذشته كسي به نمي دانم 
پدرم به در زندگي من  ".رهبر شوييك تواني بفكر كنم  " شما گفته باشه كه 

يك تو " گفت : مي  از كودكي به منمن گفت كه تو مي تواني يك رهبر باشي. 
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براي پرورش استعدادم مرا در چالش ها و ريسك هاي گوناگون  ."رهبر هستي
در واقع   ".راهي پيدا خواهي كرد تورهبري، "رها مي كرد و به من مي گفت: 
ولي يكي از روش تدريس او اين بود كه من را  از نيت واقعي او بي خبر هستم.

شنا كن يا  " :د و از باال داد مي زد مي كر در عميق ترين نقطه استخر پرت
   "!غرق شو

پتانسيل رهبري را در من ديد پس  انسال ها بعد مسئول اردوي مسيحي
قرار دهد كه همهگي آن ها جهت تسريع امور تصميم گرفت مرا رهبر تيمي 

چطور كساني را رهبري كنم  "به ياد مي آورم كه از او پرسيدم :  رهبر بودند.
رهبري توانايي  "در پاسخ به من گفت :  "دارند ؟را من و سال  كه دو برابر سن
با جديت رهبري كن مردم از هر سني با تو همراه خواهند  سال، است نه سن و

براي من ساختم و در سال هاي اول ويلو خود آن نصيحت را آويزه گوش  ".شد
  بسيار مفيد واقع شد.

كسي يعني  ؟نداشتيدآيا شما چنين تجربه اي  به پشت سر نگاه كنيد،
  پتانسيل رهبري را در شما ديد و شما را تشويق به چنين كاري كرد.

  

  .شودبر ما رهبران سرمايه گذاري مي 

بر كسي  "الگوي بعدي براي سوق دادن افراد به سمت رهبري اين است كه 
قوت خود او شايد اولين كسي كه ما را ديده  "رهبران سرمايه گذاري مي كند.

با كساني برخورد  در اين مسيرقطعاً ولي  پرورش داده استدر ما رهبري را 
رهبري ما را گسترش داده اند و آن را  هدايتداشته ايم كه با تعليم و آموزش و 

  همه ما موقعيت كنوني خود را مديون چنين افرادي هستيم.  به بلوغ رسانده اند.
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ا ملزم به اين خدمت ها پيش دكتر ژيلبرت بيلزيكيان با رويايي قوي ما ر سال
از او مفهومي به  او همچنين استاد و راهنماي من در رهبري بوده است. .ساخت

ريسك هاي  درباره خطرات قدرت،او را آموختم.  "رهبر خدمت گذار "نام 
مديريتي و تنش ها نكاتي را به من آموخت كه بدون آنها نمي دانم  چه بر سر 

  .بودند ييدرسهاي گران بها آن ها رهبر مي آمد.يك من به عنوان 

تمام رهبران بزرگ رشد خود را مديون كساني مي دانند كه با صرف وقت و 
آن به سادگي نمي توان هديه اي است كه و اين  انرژي به آنها كمك كرده اند

  ناديده گرفت.را 

شبي در پاركينگ به طرف ماشين مي رفتم كه دكتر بيلزيكيان را از دور 
او ايستادم و با هيجان گفتم : ژيل، بچه بودم  رشدم و كنا سوار ماشين ديدم.

بچه بودم وقتي براي شام من  وقتي مالقات با من را در ترينيتي كالج پذيرفتي،
را به خانه ات دعوت كردي و ساعت ها درباره كليسا و چالش هاي رهبري 

بچه بودم و تو اجازه مي دادي آخر شب براي حل مشكالت  صحبت كردي.
ژيل  ". ي ويلو به تو زنگ بزنم و سرمايه گذاري تو زندگي من را تغيير دادرهبر

خوب هنوزم بچه اي، به هر حال "د و با برقي در چشمان گفت: لبخند ز
  ".ممنونم

نياز داريم كساني را كه با اين فداكاري چنين سرمايه گذاري گران بهايي 
 خاطرات آن .بنهيمارج  جهت گسترش رهبري ما انجام دادند را به ياد  آوريم و

ه الزم براي سرمايه گذاري در زندگي انگيزمي شود كه ما هم ها باعث روزها 
  رهبران ديگر را داشته باشيم . 

  

   .به ما اعتماد كردند ومسئوليت را به ما سپردند
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آنان ديگران در سپردن رهبري به به را اعتماد  بعدياغلب رهبران الگوي 
سپرده شده  مااعتماد شده و سكان رهبري به از ما دام روزي به هر ك مي دانند.

ميدان، ما به شما اين اين گوي و بفرماييد، "ها به ما گفته اند :  آن است.
خوشبختانه اندكي آموزش در اول كار به ما داده شد و با صبر  " .اعتماد داريم

سكان  اما رهبران، رهبر نخواهند شد  تا ثابت كرده ايم كه موفق خواهيم شد.
  شود.ن رهبري به آنها سپرده

  در نتيجه برنامه گسترش رهبري در اين سه الگو خالصه مي شود : 

 شناخت رهبران آينده -1

 سرمايه گذاري جهت توسعه رهبران آينده -2

 ت سپردن مسئوليت به رهبران آيندههاعتماد ج -3

  

طبق كالم عيسي از اين الگوي سه گانه جهت انتخاب و پرورش شاگردان و 
ها  انتخاب آن نخست شاگردان را انتخاب كرد. كرد.مي ان مستعد استفاده رهبر

اتفاقي نبود بلكه عيسي مرتباً در دعا بود زيرا مي دانست در آينده اي نه چندان 
بايد از  دور سرنوشت كليساي عهد جديد به دست آنها سپرده خواهد شد.

نفر به  12يي بعد از شناسا انتخاب افراد مناسب اطمينان حاصل مي كرد.
عيسي با گذراندن وقت  ها پرداخت. سرمايه گذاري گسترده در زندگي آن

و الهام و توبيخ و تشويق اين مرحله را به  هانگيزبخشيدن  پرورش، وآموزش،
  پايان برد.

رهبري  “گسترش از وارد مرحله سوم  مناسبدر زمان عيسي ماه ها بعد 
بسيار او  ها را تعليم داد. و آنها سپرد  عيسي خدمت را به آن شد.  “خود 
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برخي اوقات از خودم مي پرسم كه اگر هدف عمل نمود. حيرت آور و بي نظير 
كليسا گسترش رهبري باشد چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مطمئناٌ رهبران بيشتر 

خانواده  نياز نيازمندان رفع و را شروع خواهند كرد. يخدمات كليسايي بيشتر
آينده سال  20دنيا در  باز خواهند گشت.ت طبيعي خود ها و ازدواج ها به حال

نخواهد شد تا وقتي كه ما خود را وقف  گونه اين بسيار تغيير خواهد كرد. دنيا 
آينده كه به ان در چند صفحه بعد ويژگي هاي رهبر آينده كنيم. انيافتن رهبر 

  دنبال آنها هستم را شرح خواهم داد.

  

  اولين ويژگي : تأثير گذاري

بر ديگران را دارند اگر چه مايل گذاري ثير أبران مستعد هميشه توانايي تره
نياز نيست در جمع وقت زيادي بگذرانيم تا فردي كه  به چنين كاري نيستند.

چه كسي  ةايدكه واضح است  بر ديگران تاثير گذار است را شناسايي كنيم.
د و ور مي شودات چه كسي تبديل به دستمورد توجه قرار مي گيرد و پيشنها

أثير گذار رهبر در ذات خود تيك  شود.مي  پنداشته حكيم در جمع چه كسي 
ثير أبر ديگران تمي توانند  هستم كه يپس هميشه به دنبال افراد .است

  بگذارند.

  

  دومين ويژگي : شخصيت

آن طور نيست كه بتوانند از تاثير گذاي  ثير گذارأشخصيت بسياري از افراد ت 
در شخصي خصوصيت وقتي  زنده و مسيحي وار استفاده كنند.خود به طور سا
هايي چون  شناسايي كردم سپس به دنبال تشخيص ويژگي تأثير گذاري را

تأثير گذاري استفاده از به صداقت ، فروتني ، پايداري ،آموزش پذيري و ميل 



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٢٠ 

 

راه رفتن آنها با خدا ،تسليم بودن به روح القدس و  شاهدمي خواهم مي گردم. 
وقتي فردي موثر و داراي شخصيتي مناسب مي  .باشمروي كامل از كالم خدا پي

  بينم تالش مي كنم دو ويژگي باقي مانده راشناسايي كنم.

  سومين ويژگي : مهارت اجتماعي

شامل حساس بودن به افكار و عواطف  "مهارت اجتماعي  "تعريف من از 
بال شخصي مي گردم به دن ديگران و توانايي شنيدن حرف هاي ديگران است.

چند سال  هدف نبيند. ها را وسيله و كه خالصانه به فكر ديگران باشد و آن
پيش با كسي شام مي خوردم كه پيش بيني مي شد مدير بعدي ديزني باشد 

اشتياق او براي ثير قرار داد أتحت تمرا ويژگي كه بيش از ديگر مهارت هاي او 
ي كه با او ي شنيد و از ديگر اعضاي تيمخوب م ايجاد ارتباط با ديگران بود .او

  تعريف مي كرد.كار مي كردند 

 "رهبران برجسته بايد  قرار داشت.در جايگاه بااليي او از نظر ارتباطي در 
ها بايد با طيفي گسترده از جامعه ارتباط  آن داشته باشند. "مهارت اجتماعي 

ي شخصيتي و كمبود سازنده اي برقرار كنند كه شامل افرادي با ناهنجاري ها
مهارت هاي هستم كه هميشه به دنبال افرادي  بنابراين من .هاي بسيار هستند

  .يا داشته باشنداجتماعي رشد يافته 

  

  چهارمين ويژگي : نيروي محركه

پيش  يكار رچنين افرادي در ه مي گردم. افراد عمل گراهميشه به دنبال 
ي بزرگ به مراسم شامي كه يكي از شركت ها يك بار توسط مدير قدم هستند.

 يبراي تيم خود تدارك ديده بود دعوت شدم. او ما را به رستوران گران قيمت
اين رستوران سطح باال به نظر  رزرو كرده بود.براي ما خصوصي  يدعوت و اتاق
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حوله به  و پرسنليش شپو، تاكسي ،تمام ويژگي هاي لوكس بودن مثل خدمه
پيدا كرده بود، سخنراني طوالني  شي شنواگوآن پيشخدمت كه  دست را داشت.

درباره تاريخ رستوران ، بازسازي اخير و شام فوق العاده اي كه قرار بود نوش 
  . بيان نمودجان كنيم 

فكر مي كنم  كه ميزبان ناگهان از كوره در رفت و متوجه وقت شد چون  
پس به  .اجرا شودآن شب بود كه قرار بود برنامه اي  پنج آن برنامه يكي از

ببخشيد كه حرف شما را قطع مي كنم اما كمي عجله  "پيشخدمت گفت: 
داريم مي توانيد به آشپزخانه برويد و غذايي كه گرم و آماده است را براي ما 

فرق نمي كند فقط سريع  بياوريد؟ مطمئنم همه غذا هاي شما عالي هستند.
 درطوالني  ياست شامميزبان ما قصد بي احترامي نداشت ولي نمي خو . " لطفاً

طوالني ايراد بگيرم  رسوماتنمي خواهم از اين  ايجاد كند.تأخير برنامه هاي او 
رهبر يك همه آنها به موقع و سرجاي خود عالي هستند منظور اين است كه 

گونه افراد كساني هستند كه در ترافيك به دنبال  اين .انجام  دهد يخوب كار
وپر ماركت به دنبال راه ميان بري هستند كه در زمان خريد از سراه فرار و 

  بتوانند  به امور مهمتري برسند.

مي گويم به دنبال افرادي با   “رهبري خود  “معموالً به پرسنل مستعد 
ند و مي پر قوتبدنبال افرادي هستم كه قوي نيستم بلكه  هقوت  متوسط يا نيم

اي صحبت مي كنم كه خود درباره داشتن انرژي  به آخر ادامه دهند. توانند تا 
  ثير قرار مي دهد.أبه خود ديگران را هم تحت ت

  58: 15كه سر لوحه خدمت و زندگي من است در اول قرنتيان اي آيه 
پس برادران عزيزم ثابت و استوار بوده ، همواره با تمام  ":مي گويدآمده كه 

 اي محركه من بدنبال رهبراني با نيروي ".وجود به كار خداوند مشغول باشيد
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وقتي چنين افرادي را پيدا كنم  انگيزه اي  .هستم كه مشغول كار خداوند شوند
  ها بوجود خواهد آمد. آن برايبراي سرمايه گذاري و وقت بيشتر 

  

  ويژگي آخر : هوشمندي 

يا مدرك بهره هوشي وقتي از هوشمندي سخن مي گويم منظور نمره تست 
رهبر بايد قادر به دريافت و پردازش  .است "تيز هوشي"بلكه  دانشگاهي نيست.

مي تواند تصميم صحيح  در اين زمان است كه اطالعات در كمترين زمان باشد.
كه هستم با ذهن هايي مشتاق و كنجكاو  يهمچنين به دنبال افراد را بگيرد.

كساني كه توان رشد و تعليم در زمان هاي  مي خوانم. " عطش ذهني"آن را 
  د.نشداشته بارا طوالني 

رت اجتماعي، امه شخصيت، ثير گذاري،أت يعنياصلي  خصوصيت 5اين 
وقتي   مهيا مي كند.سنجش اوليه مالكي براي  نيروي محركه و هوشمندي

مي كنم تا آن ها را جذب كنم بهتر شناسايي كردم تالش  چنين افرادي را
تالش را اگر به چنين شاخصه هايي پي ببرم نهايت بشناسم و آن ها را بيازمايم. 

 “ توانايي توسعهحال به  ها خواهم كرد. براي گسترش توانايي هاي رهبري آن
  بنگرديد.  “رهبري خود 

  

  .شاخصه را براي خود تعيين كنيد 5مرحله اول : 

نخست  رهبري به شما ارائه خواهم داد. توسعهروش هايي براي بهبود طرح 
  ت را شناسايي كنيد.ويژگي هايي كه براي شما در آينده اهميت خواهد داش

 صفحات قبل استفاده كنيد و با همدر مي توانيد از شاخصه هاي ارائه شده 
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هدف  محيط پيرامون خود انجام دهيد.مطابق را  ه كردنفكري حذف و اضاف
  اين روش به وجود آوردن مقياسي جهت شناسايي رهبران آينده است.

هاي كه برگزار  در نشست پيشنهاد مي كنم از روش ما استفاده كنيد.
و از تيم خواستيم   "رهبران آينده در ويلو " .كرديم بر روي كاغذ نوشتيم

در طول نيم ساعت چند صفحه  .را بنويسنداز اسامي رهبران مستعد  يصفحات
مي تواند كه اختصاص داديم پر شد و ما يك ساعت بعد را براي يافتن روشي 

  .اي خود قرار بگيرندهتوانايي  توسعهها در مسير  آنكمك كند تا 

  

  :سرمايه گذاري بر رهبران آينده  دوممرحله 

ي بود كه افراد برمشخص شد مرحله بعد سرمايه گذاري  خصوصيت 5وقتي 
 يا آموزش است. " توسعه اكتسابي "اين مرحله بودند. چنين پتانسيلي داراي 

 نگيز در و يكي از مسائل بحث ادقيقاً چطور اين كار را بايد انجام داد اين كه 
خوانده هاي متعددي كتاب در اين مورد  پرچالش در بحث هاي مديريتي است.

هاي  طبق برنامه بر برخي به حركتنظرات افراد بسياري را مطالعه كرده ام. و 
  . "كار آموزي "آموزشي و كالس درس باور دارند و برخي به 

به آنان ودن را وظايفي محول كنيد و رهبر بان بايد برخي مي گويند به رهبر
بچه را بيرون رها كن خود راه را پيدا خواهد "مشابه روش پدرم  .آموزش داد

ولي مطمئناً براي تربيت  هستنددر حالي كه تئوري ها با هم متفاوت  "كرد.
رهبران آينده از  " كه . بگذاريد دوباره بگويمهست نياز يرهبران آينده به رهبر

والً تمايلي براي شركت در برنامه هاي معم"رهبر بهتر خواهند آموخت.يك 
رهبري ندارم و از آنها مي پرسم چگونه قرار است پيش رويم؟ و جواب 
هميشگي را به من مي دهند كه دكتر فالني با مدرك دكتري فالن رشته قرار 
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           به آنها جواب مي دهم كه افراد  است اصول رهبري را تدريس كنن.
. او معلم نيستمه شركت كنند چون دكتر فالني رهبر نمي خواهند در اين برنا

  . نكرده استرهبر به صورت عملي ولي هرگز  .است و معلمي عالي

در ارتباط ها مي خواهند  آن .تئوري نياز دارنديك رهبران آينده به بيش از 
آماده گرم رهبري را چشيده اند. براي  با تجربه باشندكه سرد و  رهبربا چند 

حكيم و مجرب بايد با رهبران آينده تعامل و آينده رهبران براي  يرهبرانشدن 
زمان عيسي چنين تعاملي با رهبر به  درنمشاركتي نزديكتر داشته باشند. 

     غذا  حرف مي زدند، راه مي رفتند،آن ها با عيسي  سادگي صورت گرفت.
ها مشغول و سال   ماه ها آن ها  مي خوردند و  در چادر كنار هم مي خوابيدند.

ارزش هاي درك  ها فرصت تصاحب رويا و اين روش به آن كار آموزي بودند.
چه اين  اگر .به آن نياز داشتندما بقي عمرشان را داد كه آن ها براي  يرهبر

با نوع زندگي و  .است روش زمان بر است ولي تاكنون روش بهتري يافت نشده
حقيقت اين است كه راه  غير عملي به نظر مي رسد امااين روش كار كنوني 

رهبران براي  يممسئول يمهست يرهبران كهنه كار تر كه ما ديگري وجود ندارد.
كنيم و وقت خود را به آنان اختصاص دهيم در غير سرمايه گذاري نسل آينده 
از  اين وظيفه كليسا و جهان را به مخاطره مي اندازيم. دربا غفلت اين صورت 

ان خود را صرف مدر صد از ز 30نرال الكتريك مدير اسبق ج اينكه جك ولچ 
  درصد! 30.هستمرهبري مي كرد متعجب  توسعه

هاي بزرگ از وقتي  هايم با رهبران و مديران شركت در مصاحبه و صحبت
رئيس  جيم مالود  .مي كردم تعجب كردندرهبري مي  توسعه صرف آن ها كه 

WCA چكه دائمي  "ل سليمان در اين مورد هميشه گله مند بود و  به قول امثا
پس در  تعليم شبانان و رهبران مستعد پافشاري مي كرد. راو ب شده بود. "آب 

 روز در 10هم اكنون  .سال هاي اخير وقت بيشتري به اين كار اختصاص دادم
نفره مالقات  12يا  10هر روز با گروهي  سال را به اين كار اختصاص مي دهم.
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در باره  ي كوتاهچند نصيحت و درس .زاد استكالس آ نحوه ادارهمي كنم اما 
به مي كنيم تا بحث آزاد است. بقيه روز را سعي زمان سپس مي دهم و رهبري 

  موجود در خدمت كمك كنيم.به يكديگر در چالش هاي 

مي كنم  فكر و ترك مي كنمكامل هميشه اين جلسات را با رضايت 
 انجام مي دهيم رزيابي ها كه ا در ملكوت انجام داده ام.را ارزشمندترين خدمت 

رهبري  هيأتها را براي من، پرسنل و  آنقدر تكان دهنده هستند كه جيم آن
WCA   رهبري را خاطر نشان سازد. توسعهبا صداي بلند مي خواند تا اهميت 

  پر بركت ترين رويداد هاي ساالنه ما است. اين جلسات يكي از

به جوان و رهبران آينده  ايبرچگونگي سرمايه گذاري رهبران كهنه كار 
جلسات آموزشي گروه هاي كوچك شروع مي كنند از بعضي  .يك صورت نيست

پيش مي گيرند و در اين باره مي نويسند و آموزش  س را دربرخي روش تدريو 
  مي دهند.

پا برجا  "رهبر توسط رهبر" اما هر روشي كه انتخاب كنيم اصل آموزش 
 براي نسل يرهبران كهنه كار است كه فرصت مسئوليتاين باقي خواهد ماند. 

  .در مسير درست تجهيز گردندآينده ايجاد كنند تا  هاي

  

  مرحله چهارم: اعتماد به رهبران براي سپردن مسئوليت 

رهبر يك رشد در رهبري بپرسيد كه عامل تسريع  توسعهاز صاحب نظران 
وقتي   "شود. سپرده مياو كه به كاري  "چيست؟ همه يك جواب خواهند داد: 

ها سرمايه گذاري كرد زمان  آن بر رويو شناسايي كرد عيسي رهبران آينده را 
كالم  عيسي از خطرات پيش روي همراهان خود نكاست. .رسيده بود اعمل فر

من شمارا همانند گوسفند به ميان  ": را بياد بياوريد   10:  16خدا در متي 
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و  يد مي گفت : خطر واقعي استعيسي چه بود؟ شا منظور "گرگان مي فرستم
بايد  در امان نيستيدشما از تمام خطرات  امكان شكست زيادي وجود دارد.

نكته اينجاست كه  چنين كردند.نيز ها  پيش قدم شده و رهبري كنيد و آن
ها جهت  وقتي رهبران آينده را شناسايي، تعليم و آماده مي سازيم بايد به آن

   نه تنها فقط كارهايي  ان امور را به آنها بسپاريم.سك اداره امور اعتماد كنيم.
را به ها مسئوليت هايي  به خاطر حفظ اعتماد به نفس آنبلكه بايد بي اهميت 

به درگاه خداوند براي كمك  تاكه خواب را از چشمان آنها بگيرد آن ها بسپاريم 
  آشكار كند.به زانو در آيند كاري كه تمام ويژگي هاي آنها را 

ما  ت اين است كه رهبران براي روز هاي سخت ساخته شده اند.حقيق
مشتاق اهداف واال در ملكوت خداوند هستيم مردم عادي سعي مي كنند همه 

ما  كرده است.نخلق رهبران را اين گونه ه دارند ولي خداوند اآرام نگچيز را 
  خلق شده ايم. بزرگتريرهبران براي مسئوليت هاي 

اعضاي سر شار از پتانسيل  خادمين جدي و كنم. در سراسر دنيا سفر مي
ها  فرصت شده اند.كسي به آن ننبود قربانياما اكثراً  رهبري را مي بينم.

اعتماد نكرده است. هنگام سخنراني اشتياق را در چهره هاي آنها مي بينم و 
اگر فرصتي به من داده شود ، اگر كسي به من  "فكر مي كنندكه مي دانم 

اگر كسي مرا تعليم دهد و .... تغييري  در زندگي ام ايجاد خواهد  اعتماد كند،
  ".خلق شده اممي توانم رهبري كنم چون براي اين كار  شد،

به من زنگ زد و گفت : كه تاجري سرشناس است اخيراً يكي از اعضاي ويلو 
امروز صبح براي وجود تو خدا را شكر مي كردم. من سال ها روي صندلي  "

مسئوليتي واقعي در  تاً تو مرا وارد ماجرا كردي ويشستم ولي نهاهاي ويلو ن
   ".مي بينمت ممنون، فقط مي خواستم همين را بگويم. ملكوت به من سپردي.
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رهبران لطفاً توجه داشته باشيد : ما  مدت ها اين تماس در خاطرم ماند.
 وقتي در بهترين وضعيت هستيم كه فرصت هاي چالش برانگيز روحاني براي

    ها را تشويق  وقتي شانه به شانه آن رهبران در حال آموزش فراهم آوريم.
ثير گذاري أها را  براي مراحل مختلف ت براي آنها دعا مي كنيم و آن مي كنيم،

  .قرار مي گيردرهبري ما در بهترين وضعيت  آن زمان است كه تعليم  مي دهيم

  

  قوت بخشيدن به رهبر

براي خود را و حركت كساني كه وقت و انرژي  ات هيچ چيز مثل ديدن ثمر
ها به من انگيزه مي بخشد و  ديدن آن ها سرمايه گذاري كردم نيست. آن

  خداوند جالل پيدا خواهد كرد.

      چنين قوتي و انگيزه اي به من ما ديدن سو ميلر مدير كانون شادي 
ميم سو بعد از تعليم صدها داوطلب خدمت در كانون شادي تص مي بخشد.

چند ماه پيش در جلسه اي كه  فعاليت خود در سطح جهان را گرفت. توسعه 
سراسر دنيا تعليم مي داد در نقطه  هزار نفر از خادمين كانون شادي از 3سو به 

  كوري از سالن ايستادم و از رشد سو به عنوان رهبر اشك ريختم.

    فكر همانطور از ديدن جان رسموس به وجد مي آيم او تاجري بود كه 
پس من با او وقت  مي كرد چيزي براي پيش كش كردن به خداوند ندارد.

گذاشتم او را تعليم دادم و تشويقش كردم كه خداوند به او عطيه اي بخشيده 
ساختماني ويلو را كه صدها هزار متر مربع  توسعهسر انجام او رهبري   است.

ديدن رشد و  ده گرفت.عه رزمين و ده ها ميليون دالر در آن دخيل بود را ب
  ثير رهبري جان يكي از تجربه هاي بي نظير زندگي من بوده است. أت
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سال داشت و دختري  15بعد به مسئول برنامه ريزي نانسي پيج كه 
را   “رهبري خود  “در همان روزها نانسي پتانسيل  .مي رسيمدبيرستاني بود 

ن هزاران هنرمند را شناخت و در طول اين سال ها در كليسا هاي سراسر جها
 يديدن رهبر هچقدر ثمر تشويق به استفاده از هنر خود در كليسا كرده است.

  او براي من منحصر به فرد است.

چه عاملي به عنوان رهبر مرا سر پا نگه مي دارد؟ ديدن وكيلي كه شغل پر 
يا ديدن ابزار  در آمد خود را براي رهبري گروه كوچك خانگي رها مي كند،

يا فارغ  ويلو در آلمان مي كند. توسعهه كل شركت خود را وقف سازي ك
زندگي خود را وقف باز سازي كليسا در سراسر جهان از  ي كه التحصيل هاروارد

  كند. مي  WCAطريق رهبرِي 

 “البته هم چنان از چالش هاي . روح مرا آرام نمي كند يچيز ديگرهيچ 
مي شوم بار مسئوليت ياري چه پيرتر  لذت مي برم ولي هر  “رهبري خود 

بر شانه هاي من  شان رساندن به رهبران آينده براي رسيدن به پتانسيل اصلي 
   .سنگيني بيشتر مي كند

  

  نسل بعدي رهبران

ثير قرار أوسي ارتباط مرا با رهبران آينده تحت تملاخيراً خداوند به طور م
بين گروهي كه  دخترم شان بعد از فارغ التحصيلي در پيوستن به داده است.

چند ماه پيش آن ها  .مي كند معطل نماندخدمت دانش آموزان و دانشجويان 
ساعت ها برنامه ريزي و دعا  نفره در خانه بر گزار كردند. 500 جلسه ايبراي 

بدهند براي پرستش و تعاليم را سازمان  كردند كه چگونه برنامه هاي تفريحي،
  دانش آموزان جوي مناسب ترتيب بدهند. 
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مشخصاً خداوند كار كرده بود و زندگي صد ها دانش آموز تغيير  جلسهروز 
 جلسه او بعد از  به خود گرفت. يها با خداوند شكل عميق تر آن تباطكرد و 

كنار درياچه بيايد و به من بگويد خداوند اي مايل رانندگي كرد تا به كلبه  160
 توضيح مي داد. را با صورتي خيس از اشك كار خداوند  چگونه عمل كرد.

تجربه او را درك كردم، وقتي بداني خداوند از تو استفاده كرده و بيش از 
به از اشتياق مي گردي. تو را بركت بخشيده سر شار تو عمل كرده وت اانتظار

  زند. رهبر جوان چنگ مييك ياد مي آورم چگونه چنين احساسي به قلب 

پيش گرفت همچنان در د ي كه خداونجربيات خود من در رهبري و راهت
ثر مي سازد ولي ديدن رهبران آينده همچون دخترم وضعيت خوب أمرا مت

  رهبري ما را نشان مي دهد.

سرمايه گذاري و تعليم رهبران آينده بتوانيم جدال هاي پيش رو با اميدوارم 
ما رهبران كهنه كار تر كاري ريم. سر بگذا پشت قوت و اعتماد به نفس  را با

يعني اين  ز پرورش رهبران جديد و ايجاد فرهنگ رهبري نداريم.مهم تر ا
  رهبري در بهترين وضعيت.
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  هفتمفصل 

  سبك رهبري توسعهو  نيافت
  

  

  

  

  ثير گذاري أت حداكثرِروشي براي 

قدرت رهبري كردن را  " :وقتي دست روي شانه اش گذاشتم و به او گفتم
 " را گسترش دهياست بخشيده تو به كه خدا  ييدر تو مي بينم ، بايد عطا

سر جوب داد و حدس مي زنم  نچهره اش گوياي همه چيز بود. او با تكان داد
 او فقط براي  كهتصويري بود كه او در ذهن داشت دليل چنين جوابي 

     او فكر  .است نه رهبريبه دنيا آمده ه در مردم انگيزايجاد سخنراني ها و 
در طول سال ها  ه نشده و درست فكر مي كرد.مي كرد براي چنين كاري ساخت

مردي كه من ديدم پتانسيل رهبري  آموخته ام رهبري وجوه گوناگون دارد.
 دربعد از گذشت مدتي سبك رهبري او  متفاوتي از رهبران ديگران داشت.

موثري در گروه  يرهبرتبديل به و كم كم  آشكار شدكليساي كه عضو آن بود 
  هاي خانگي شد.

در كتاب  ي مختلف رهبري موضوع عميقي است كه گري ويلزسبك ها
او در كتاب خود سبك  پرداخته است. به آن  Certain Trumpet خود به نام 

ثير باالي أبررسي مي كند و مي گويد ترا هاي مختلف رهبري از نظر تئوري 
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ها و همسان سازي آن سبك  رهبران مختلف به خاطر سبك هاي مختلف آن
قصد  يبيان مي كند وقتي بخشي از ملتاو براي مثال  محيط است. با نياز هاي

  .را بر آورده مي سازندنياز  آند رهبران نرهايي از يوغ هاي ستمگران را دار

 Railroadهريت تابمن كه برده اي فراري بود راهنما و رهبر جنبش 

Runaway   نياز  “رهبري خود  “او با سبك  .دادند "موسي "شد. به او لقب 
نياز مي تواند چگونه رهبري مرتفع ساخت. جامعه سياه پوستان به آزادي را 

مطرح مي كند كه رهبراني با سبك و  ؟ ويلزرا مرتفع كندهاي چند گانه آمريكا 
فاجعه   براي اين موقعيت سياق اشرافي مانند لي ايكوكو يا نورمن شوارزكوپف

اهد بود كه اشتراك تدريجي خوموفق تر و سازگار تر رهبري  آفرين خواهند بود.
 به همين دليل است كه رهبراني چون واشنگتون، در سطح جامعه ايجاد كند.

  .ي چند گانه چنين جامعه را مرتفع كردندلينكولن و روزولت نياز ها

ويلز بيان مي كند كه در زمان جنگ رهبراني چون ناپلئون با سبك و سياق 
نياز است تا ايدئولوژيك هبراني ر. در مواقع سردرگمي هاي بودجنگي نياز 

سبكي  بتوانند مردم را به فكر كردن و تصميم گيري هاي اجتماعي سوق دهند.
او بعد از  .كه نويسنده و فعال اجتماعي بودواكالو هاول چون نوشتجات 

منيسم در چكسلواكي سابق و جمهوري چك كنوني جرياني اخالق فروپاشي كُ
  نه در سياست به وجود آورد.گرايا

طي اين سال ها به آن  درمن  ي كه نگاه فوق العاده ويلز به رهبري روش
ولي نقطه  رهبران سبك هاي كامالً متفاوتي دارند. رسيده ام را تاييد مي كند.

با سبك  است هر چند ها از نظر من دارا بودن عطيه رهبري  اشتراك همه آن
ي گوناگون رهبري نياز هاي وجوه مختلف بعالوه سبك ها هاي گوناگون.

را پوشش مي دهد و يقين دارم كه رهبر هاي موثر فقط به خاطر خدا ملكوت 
نيست كه موفق مي شوند بلكه به خاطر هم ساني سبك پرورش يافته  عطاي
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يكي از  پس يافتن سبك رهبري و پرورش آن است. آن ها با نياز محيطشان
در حالي كه اين فصل را مي خوانيد شما را  ت.در رهبري موثر اساصول اساسي 

مراه اعضاي ه به و را بشناسيد  “رهبري خود  “ترغيب خواهم كرد كه سبك 
  همسان سازيد. يتانرا با نياز هاي كليسا  “رهبري خود  “سبك  تان تيم

  

  سبك اول: رهبري رويايي

ن ي كه سبك رهبري رويايي را از ديگر سبك ها متمايز مي سازد اياصل
چنين رهبري  از رويا و آينده دارد. يدر اين روش رهبر تصوير واضحاست كه 

        قدم  آنخستگي ارائه مي دهد و در مسير تحقق بدون رويا را با قوت و 
  بر مي دارد.

 كنند و همه را جذب دارند تا ديگران را چنين رهبراني با بي پروايي قصد 
صحبت  روياي خودنطور كه درباره هما ترغيب كنند.براي تحقق روياي خود 
نگاه محفوظ و درخشان براي خودشان رويا را  همزمانمي كنند و مي نويسند 

به عمل مي كنند و مي دارند. آن ها براي تحقق رويا ايده آل گرا و با ايمان 
  يوس نخواهند شد.أسادگي م

     مضاعفي انجام صداي خود سعي نمودن  رساشفاف كردن رويا و براي 
ها قادر به القاي  آني دهند. آن ها در اين زمينه بسيار كوشا عمل مي كنند. م

توانايي طبيعي  يسبك چنينبا  يرهبران روياي خود به هزاران نفر هستند.
ارائه رويا و قدم برداشتن در مسير تحقق آن را  تشكيل تيم، تعيين اهداف،

بند يا مهارت هايي را براي فعاليت طوالني بايد كساني را جهت كمك بيا دارند.
ي خود را نيز به روياو  دارند ييروياآن ها اما مطمئناً  كه ندارند گسترش دهند.
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مردم را با اهداف روياي خود همراه مي سازند و تا پاي . ارائه مي دهندخوبي 
  مرگ براي تحقق رويا خواهند ايستاد.

كي ي شما يا يرا مي شناسيد؟ عضوي از كليساسبك از رهبري آيا كسي با اين 
  از اعضاي تيم شما ؟ 

  

  سبك دوم : رهبر راهنما 

بسيار آن ها ولي اهميت  زيادي را تحمل نمي كنندرهبران راهنما فشار 
" قوت ذاتي خود براي نشان دادن مسير در از گونه رهبران  اين .زياد است

  .استفاده مي كنند "چهار راه بحران 

نقطه اي است  "چهار راه بحران"ت؟  چيس " چهار راه بحران "منظور من از 
 در اين مسير بمانيم يا تغيير مسير دهيم؟ "كه كليسا سواالتي اساسي چون 

جديد  يو يا بايد رشد خود را بر همين مقدار رشد نگاه داريمبايد تمركز 
ساختماني جديد بسازيم يا ساختمان قديمي را باز سازي كنيم؟ بايد به بكنيم؟ 

كمي تغيير آيا اداره كنيم يا روش خود را به روز كنيم؟  روش قديم جلسات را
يا به كار با قديمي ها ادامه  داريم و مسير نياز است؟ نياز به پرسنل جديد 

  ؟كنيمدهيم ؟ كدام مسير را بايد انتخاب 

   انتخاب هايي است كه كليسا يا بخشي از كليسا را از حركت باز ها اين 
 كنند. تبينسبك مي توانند تمام انتخاب ها را اما رهبران با اين  مي دارد.

اهداف، قوت ها و ضعف ها و ميل  مي تواند ارزش هاي سازمان، چنين رهبري
به تغيير را ارزيابي كند و با حكمت بي نظير كليسا يا بخشي از آن را در مسير 

  صحيح قرار دهد.
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ه اين سبك بسيار مهم است چون تصميم گيري هاي غلط كل سازمان را ب
در عهد عتيق بعد از مرگ سليمان، رحبعام پسرش بر تخت  مخاطره مي اندازد.
 شدر اوايل حكومتخود را  "چهار راه بحراني"اولين  . او با پادشاهي نشست

فشار  وقتي نماينده هاي گروه هاي مردمي  با در خواست كاهش از رو شد. روبه
سن تر ها به او گفتند م او با مباشرين خود مشورت كرد. كاري نزد او آمدند

 آسان تر بگيرد ولي جوان هاي بر عكس مي گفتند فشار كاري را افزايش بده.
  سليمان از همه تا آخرين توان كار مي كشيد آيا رحبعام چنين كرد؟ 

سفانه رحبعام به نصيحت مباشرين جوان عمل كرد و باعث فرو پاشي أمت
يك چهار راه و يك انتخاب با در كليسا نيز اين گونه است. .پدرش شدپادشاهي 

چنين سبكي از رهبري به شايد  مي شود. مشخصاين انتخاب سرنوشت كليسا 
 در مجامع بزرگممكن است قادر به سخنراني چنين رهبراني  توجه نكنيم.

چنين  .ي دارندنباشند ولي سبكي به غايت سرنوشت ساز و منحصر به فرد
  .ندنتعيين مي كبسياري را ي سرنوشت انرهبر

با هستند كه هميشه قبل از تصميم هاي مهم ما رهبري  هيأتنفر در  دو
رهبري براي  هيأتاگر چه نظر تمام  خصوصي مشورت مي كنم.به طور آنها 

من ارزشمند است اما بدون توافق اين دو نفر احساس خوبي براي انتخاب مسير 
رهبري  در سال هاي اول رهبري قبل از درك چنين سبك و سياقي در ندارم.

از آن  ها انتخاب هايي انجام دادم و ويلو بهاي سنگيني پرداخت. بدون توافق آن
 راهنمايي گرفتم. آن ها به بعد از 
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  رهبري استراتژيك سبك سوم :

 با استفاده از توانايي خدا دادي خود مي توانند رويايي عظيم يرهبران چنين
نين چ سيم بندي كنند.تقو كوچكتر را به مراحل و قدم هاي عملي كليسا 
  .عملي خواهد ساختتحقق اهداف را درست و امكان حركت در مسير  عطايي

يي باعث ايجاد هيجان و الهام بخشي در جماعت مي گردد و آن ها روياهر 
اما تا وقتي كه پيشرفت در جهت تحقق رويا  را ترغيب به حركت مي كند.

يش نمي دانند و روحيه مبارزه حاصل نكنند ارائه دهنده رويا را خيال پردازي ب
افراد با تمايالت استراتژيك نقشه اي  خود را به تدريج از دست خواهند داد.

قابل فهم و عمل براي همه تهيه مي كنند. ديگران را قدم به قدم در مسير 
رسيدن به اهداف همراهي مي كنند و نهايتاً با برنامه اي كه آنها در پيش گرفته 

  كند. رويا تحقق پيدا مي

ساله در  5نياز به تعيين برنامه  90همانطور كه قبالً مطرح كردم در اواسط دهه 
چرا؟ در  ويلو را احساس كردم.من مي دانستم كه رهبر اصلي اين امور نيستم.

امور استراتژيك مهارت ندارم.پس از يكي از شبانان ارشد ، گرگ هاوكيز در 
ژيك حاضر در جمع ما بود.نه خواست كمك كردم چون قوي ترين رهبر استرات

تنها گرگ طرح گسترش را تهيه ديد بلكه تا پايان قدم به قدم آن را همراهي 
همه سازمان ها و  هيچ كس در تيم ما قادر به ايفاي چنين نقشي نبود. كرد.

  دارند.  “رهبري خود  “كليسا ها نياز به چنين افرادي در تيم 

  

  سبك چهارم: رهبران مدير

و به همين  را نمي پذيرند "رهبران مدير"اد صاحب نظر كلمه افربرخي از 
اين  بدين صورتاغلب  .نمي بيننددليل فرقي بين وظايف مديران و رهبران 
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كه مديران  رهبران درست عمل مي كنند در حالي ". تفاوت را شرح مي دهند
ولي  موافق هستم. كليمن هم با اين تفاوت  ".عمل درست را انجام مي دهند

 كساني  در آن جا منظوراست آن رهبري سبك مديريتي از تي منظور وق
توان سازماندهي فرآيندها و منابع براي رسيدن به اهداف از كه هستند 

  برخوردارند.

از  آن ها  رهبران مدير از نظم بخشيدن به آشفتگي به هيجان مي آيند.
به اعضاي تيم  انگيزهد و با بخشيدن ننظارت و نظم بخشيدن به امور لذت مي بر

ترغيب مي كنند. اهداف  در راستاي رسيدنها را  و اشاره به مسير درست آن
فرآيند ها و امور مالي  كه رهبران رويايي از مديريت افراد، الزم به ذكر است

افراد و منابع در  استفاده ازدر نيز رهبران استراتژيك يا راهنما  .ناتوان هستند
در هميشه . قاصرند دن به اهداف سازمانيراستاي رسي برايمناسب  يمكان

دير يا زود بايد كسي اين چيزها را  "مي گويم كه چنين رهبري ويلو  هيأت
رهبران  داراي تعداد زيادي چون ما هميشه  "و سر و سامان دهد. مديريت كند

در بين ما مشهود كمبود رهبران مدير  ليوبوديم راهنما و استراتژيك  رويايي ،
 داريم ولي كسي ظرفيت يا استعداد انجام آن بسياريه هاي عملي ما ايد .است

به رهبران مدير نسبت به ارائه دهندگان رويا، تصميم  معموالً .ها را ندارد
اما روز  مي شود.توجه كمتري گيرندگان يا تعيين كنندگان استراتژي كليسايي 

    ر احساس به روز نياز به نظارت چنين رهبراني بر پرسنل و فرآيندها بيشت
ها را احساس مي كنم و هميشه به  به آن  مي گردد.من هر روز نياز بيشتر

  هستم.  WCAدنبال چنين پتانسيل هاي براي پيوستن آنها به كليسا و 

از رهبران مدير در عهد عتيق  ة عاليفكر مي كنم يوسف و نحميا دو نمون
  .ساختندرا عملي  ي كه اهداف بزرگ هستند
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   ييران انگيزش: مدپنجمسبك 

ند كه ونيس لمبارديس هاي روزگار ما هستهمانند مديران با چنين سبكي 
در  بخشيدن انگيزه و ترغيبتا با هميشه به دنبال انگيزه هاي خاموشي هستند 

به خوبي تشخيص مي دهند چه كسي را در  .جرياني نو ايجاد كنندرگ هاي 
انند كدام يك از اعضاي به خوبي مي د جمع يا به صورت فردي تشويق كنند.

كوتاه مدت دوره آموزشي يك تغيير جايگاه يا  تيم قوتي نو از يك روز مرخصي،
  دريافت مي كند.

 برخي اين سبك از رهبري را دست كم مي گيرند كه خطاي بزرگي است.
ي كه مديريت ضعيفي دارند يا به عنوان عضوي از تيم مي توانم با افراد

به كسي گزارش دهم سعي مي كنم ار كنم  اما ك تصميمات اشتباهي مي گيرند
تو براي وجود مرا تشويق كند و به من بگويد كه . بخشدبكه به من انگيزه 
چنين رهبري را تا پاي مرگ پيروي  ضروري هستي.بسيار رسيدن به هدف 

تمركز و  خسته مي شوندكي چنين رهبراني مي دانند اعضاي تيم  خواهم كرد.
زماني مي رسد ها هم  بهترين آنزيرا مي داند كه حتي را از دست مي دهند 

  براي خداوند است يا كس ديگر. نيماز خود مي پرسند كاري كه مي ككه 

ها از تلخي هاي دوران نا اميدي هراس ندارند بلكه آن را فرصت و  آن
  و بلند كردن ديگران مي بينند.بخشيدن تازه براي الهام  يروش

او اسم شمعون را به  .بخشيدود انگيزه مي عيسي مرتباً به شاگردان خ
او به .  پطرس تغيير داد و گفت كليساي خود را بر اين صخره بنا خواهم كرد

داد به اين را پيروان خود وعده پاداش صد چندان در اين زندگي و زندگي ديگر 
  .گرديدها  نانگيزه مند شدن آطريق باعث 
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مي خواهند با رهبر خود چند مي دانيد هم تيمي هاي شما بيش از هر چيز 
با رهبر به عنوان  .ساعتي وقت بگذرانند و به فعاليتي غير كاري مشغول باشند

دقيقاً همچنين عيسي باط بر قرار كنند نه يك زير دست و يك دوست ارت
خدمت دور  چالش هايها را از  آن خود ايجاد مي كرد.براي شاگردان فضايي را 

با هم ماهيگيري مي كردند و كنار دريا  ذراند.ها وقت مي گ مي كرد و با آن
مهيا براي شاگردان را  خوب و مفيدي اوقاتاو واقع در  .درست مي كردندشام 

 .انگيزه اي نو به شاگردان مي بخشيدها  با تعليم آنهمچنين عيسي  .مي نمود
ساخت و بعد از بازگشت مي دو به دو براي خدمت روانه را ها  آنبعد از تعليم، 

      ها  و به آنا ها مي گفت. ها را مي شنيد و نظر خود را به آن ارب آنتج
 "ما خانوده هستيم. مي خواهم شما را دوست و برادر خطاب كنم،"مي گفت :

  .بي نظير استچنين سخناني و تأثير قوت 

ي است كه مي تواند انگيزه اي قوي در جان مكسول يكي از بهترين رهبران
برگزار مي كنيم همسرم به شوخي  ي را كنفرانس جانتي با وقافراد ايجاد كند. 

 و وقتي تلفني با هم صحبت ".خانه ظرفيت اين همه هيجان را ندارد":مي گويد
 "خوب امروز چقدر به شما دو نفر خوش گذشت؟ "مي كنم همسرم مي گويد:

ما بيش  "!بيش از حد مجاز لين "خوشحالم كه جواب هميشگي من اين است 
  .گرديميكديگر مي  تشويق و تقويته با هم خوش بگذرانيم باعث از اين ك

كنفرانس آماده مي شوم در گوش من زمزمه  يادر حالي كه براي سخنراني 
" : و براي من دعا مي كند  "اين بهترين موعظة تو خواهد بود. ":مي كند
و همراه اهم و من  ".بيل را به مرحله جديدي از شناخت خود وارد كن خدواندا،

  دعايي مشابه مي كنم.

 داشتم. يحالت تهوع شديد كنفرانس مريض شدم و طب و زمانيك بار در 
كاناپه اي پيدا كردم و روي آن دراز كشيدم و اميدوار بودم تا فردا  در اتاقي
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اما من و جان احساس كرديم سخنراني كه نشوم از جايم تكان بخورم. مجبور 
جان كنار  فيزيكيماست. با توجه به ناتواني مهم  بسيارقرار بود من انجام بدهم 

فكر كنم كه نمي توني اين آخري رو  " :كاناپه نشست و در گوش من گفت
من به جاي تو  جاي گرم و نرمت بخواب، ينگران نباش تو انجام بدي،

مرگ  راهم برو كنار، از سر "جواب دادم بلند شدم و فوراً   "سخنراني مي كنم
   "!بهتر از اينه

عمل     چنين  اين انگيزشيهمه رهبران  بزرگي است. يك رهبر انگيزشيجان 
اگر چنين رهبري هستيد توانايي خدا دادي خود را دست كم نگيريد  .مي كنند

  شايد روزي من هم به تيم شما پيوستم. ريد.بو در تيم از آن بهره ب

  

  سبك ششم: رهبر شبان 

اعضا را  مي تشكيل مي دهند،رهبراني هستند كه تيم را به آرا رهبران شبان
 مستمرها گوش مي دهند و  به آن تحسين مي كنند.آن ها را دوست دارند و 

غني به جمع مي بخشند  . چنين رهبراني چنان تجربةبراي آنها دعا مي كنند
ها سرشار مي گردد و قوتي براي تحقق  كه قلب همگان از نيكويي نيت آن

  اهداف مي يابند.

جهت رسيدن به يك رويا و هدف در رويايي مردم را  همانطور كه رهبران
عليرغم نداشتن رويايي مشترك با را جذب خود مي كنند رهبران شبان مردم 

        هدف مي شود اعضاي تيم از يكديگر متحد مي سازند و وقتي صحبت 
هدف مهم نيست ، تا موقعي كه هدف نهايي جالل خداوند باشد "مي گويند : 

باشيم در اين متحد تا موقعي كه بتوانيم با رهبر خود  .نيدروي ما حساب ك
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اهداف رسيدن به افق ديد چنين رهبراني براي  ".مسير حركت خواهيم كرد
  .است مهم تراز همه چيز ها  و پويايي جمع براي آن وسيع

ناراضي  وافرادي كه بسيار منزوي داود گروهي از  23در دوم سموئيل باب 
ها محبتي عميق در  او با شباني آن ها را رهبري كرد. آنو را جمع نمود   بودند

سطيني خود بودند او در شبي كه مشغول جنگ با دشمن فل .كرددل آنها ايجاد 
در پشت خط  رگفت تشنه ام و آب از چاه بيت لحم را آرزو كرد و آن سه دالو

ه و توج آوردند.آب هاي دشمن را در هم شكستند و براي داود از چاه بيت لحم 
داشت تا او را محبت و  ها را وا كه ياران داود از او دريافت كردند آن محبتي

او از به خطر افتادن جان يارانش  آوردندوقتي آب را نزد داود  خدمت كنند.
حاشا از من اي خداوند كه چنين كنم آيا خون  "ها گفت :  ثر گشت و به آنأمت

آب را  "و  "براي اين كار رفتند مرداني را بنوشم كه با خطر انداختن جان خود
باور دارم  ريختن آب نه تنها براي پرستش خداوند بود  ."براي خداوند ريخت 

  بلكه ارج نهادن محبت دوستان خود.

داشته باشند كه هميشه افراد بنا به دليل و هدفي كه  رهبران به خاطر
محبت و توجه دنبال مي كنيد با شما همراه نمي شوند بلكه خيلي از آنها تشنه 

و اگر محبت و  خود را پس مي كشندها  بدون چنين توجهي آن هستند.شما 
رهبر دريافت كنند براي هر هدفي كه در يك را از شما به عنوان الزم توجه 

  .مي كنندمشتاقانه تالش و د نقدم بر مي دارنياز است ملكوت خداوند 

ها در  يت آنشناسيد؟ به فعال ميچنين رهبري را در اطراف خود آيا 
ي خود را آنها ممكن است به خوبي رهبران ديگر رويا .ملكوت احترام بگذاريد

اما توانايي منحصر به فرد ارائه ندهند. ممكن است تصميمات خوبي اتخاذ نكنند 
  ها فرقي عظيم در ملكوت ايجاد مي كند. آنها براي شباني انسان
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  : رهبري تيم سازهفتمسبك 

ولي مي دانند  و راه دستيابي به آن را مي شناسند.رهبران تيم ساز رويا 
وجود داشته باشد.  يرهبري و پرسنل هيأتبراي تحقق بخشيدن به آن بايد 

صحيح با توانايي و نحوه ارتباط  چنين رهبراني توانايي ذاتي تشخيص شخصيت،
قرار داده و خود در جاي مناسب را پس اين رهبران افراد  د.نرا دار ديگرافراد 

وقتي افراد مناسب در جاي مناسب  د گذاشت.نها را باز خواه خدمت آن دانمي
وظيفه و نقش خود را مي دانيد ،كارتان  "ها مي گويد:  قرار گرفتند رهبر به آن

  "را شروع كنيد و از تمام توانايي خود استفاده كنيد.

 نيرويرهبران تيم ساز و شبان در اين است كه رهبران تيم ساز  بينتفاوت 
شبان اشتياق  انخود را از درك صحيح رويا دريافت مي كنند اما رهبر ةمحرك

جمع ي آن ها با دو رخدمت هالبته كه را دارند. ها  تشكيل جمع و پرورش آن
را نانه افراد يدقيق و ريز ب يكردن افراد همراه است اما رهبران تيم ساز با نگاه

اين ويژگي  گذارند.با مهارت هاي مناسب در جاهاي مناسب و حساس مي 
رهبران تيم ساز ممكن است از مديريت  است. انيمنحصر به فرد چنين رهبر

آن ها  بينند.ها مديريت را ضروري ن تيم خود عاجز باشند و حتي خيلي از آن
قرار گيرند ديگر نيازي به خودشان اگر افراد سرجاي مناسب  كه باور دارند

خود  يجكسون در زمان مربي گر بيل نظارت و مديريت وجود نخواهد داشت.
در تيم بسكتبال شيكاگو در روز هاي درخشان تيم با چنين روشي تيم را 

قرار مي داد و منتظر نتيجه را در نقطه اي مناسب تيم افراد او رهبري مي كرد. 
 20امتياز و از دنيس  40الي  30از مايكل جوردن او در هر بازي مثالً مي ماند. 

كاسه كوزه همه نتظار داشت و بعد به رخت كن مي رفت و پرتاب مستقيم را ا
يافتن  هر يك را گسترده تر مي ساخت. بدين طريق حدودو  مي شكسترا 
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افراد با مهارت هاي مناسب براي انجام وظايف مناسب شاخصه رهبران تيم ساز 
  است.

نمي خواستم در باره سبك خود توضيح دهم ولي فكر كنم تقريباً مشخص 
هستم. در طول خدمتم همواره انگيزه  "تيم سازي  "ن شيفته مشده كه 
همانطور كه گفتم  داشته ام.را ي براي پيشبرد ملكوت يتيم رويايك تشكيل 

اين است كه مي بينم تيمي در راستاي  را به وجد مي آورديكي از عواملي كه م
  تحقق روياي خداوند آماده شده و من نيز در اين ميان ايستادم. 

اي پديده هر كدام كه مسئوليت تعليم در ويلو را به عهده دارند كساني 
 هيأت فوق العاده اند.همه نمايش و رقص  .گروه موسيقي،منحصر به فرد هستند

رويايي براي پيشبرد  يتيم  WCAبه همراه تيم هاي حاضر در  مشايخ رهبري،
شعبه  ي از اين فصل را دريدر حالي كه بخش ها  ملكوت را تشكيل مي دهند.

و مي  گرديد كغرق اش مميشگيان مي نوشتم صورت  بگر كينگ سات هيون
مثل جمع كردن افراد مناسب در جاي مناسب نيست  كه هيچ چيز " :انديشيدم

رويايي براي پيش برد ملكوت و ديدن صعود اين  يو هيچ چيز مثل تشكيل تيم
قلب رهبري تيم  ":  انكار كنم اين را  نمي توانم تيم به مراحل مختلف نيست.

  " ساز در سينه ام مي تپد.

  

  سبك هشتم: رهبري كار آفرين

در اين  را دارند.اي افرادي با چنين سبك معموالً اشتياق خلق كاري تازه 
را از بنيان بنا نهند و چنين ويژگي رهبر كار  يسبك افراد مي خواهند كار

جايي را بنا نهند و  ها بايد خود آفرين را از ديگر رهبران متمايز مي سازد.آن
وقتي كار پا گرفت و نوبت به مديريت، برنامه ريزي و نشست هاي طوالني 
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انگيزه و اشتياق خود را از دست مي دهند و در بعضي موارد اعتماد  آن ها رسيد
  .نيز به نفس خود را

ها حتي به فكر  آن .مي افتنددر پي شروع كاري جديد آن ها در اين نقطه 
آن ها      ولي  ان يا بخشي كه عضو آن هستند مي افتند.سازم ترك خدمت،

كه اگر كار جديدي را شروع نكنند بخشي از وجودشان پژمرده خواهد  مي دانند
 چنين سبكي جايگاه ويژه اي درها است و  آنرهبري اين سبك و سياق  شد.

هنگامي كه  باور دارم پولس رهبري با اين سبك و سياق بود.دارد. ملكوت 
 وتشكيل كليسا پيش قدم شد  او براياسم عيسي را نمي شناختند ها  خيلي

 ها را به دست ديگران سپرد. بعد از شروع و به راه افتادن اين كليساها اداره آن
  خود را مي شناخت و نوع خدمت خود را در ملكوت درك كرده بود. طايعاو 

دا با ما همراه از همان ابتدر تشكيل و رشد ويلو بسياري رهبران كار آفرين 
وقت  "ولي بعد از مدتي كه كار ها نظم قابل قبولي پيدا كرد گفتند: شدند. 

بعد ها مي شنيديم همان رهبران كليسايي  ".رفتن ما و آمدن افراد جديد است
كه به اين  هزمان آن رسيد هستند. يجديد بنا نهاده اند و به دنبال افراد جديد

رهبري ثابت به  هيأتما براي  ي نو كافي است،چيزها "رهبران در ويلو بگوئيم: 
مي        دخدمت جديدي را شروع كني داگر مي خواهي نفر احتياج داريم، 15
كه خدا بخشيده شروع كرده را  يما تازه خدمتد زيرا جاي ديگري برويبه  دتواني
ولي عدم حضور  آخرين چيزي كه احتياج داريم خدمات نيم كاره است. .ايم

  اني به ملكوت خداوند آسيب مي زند.چنين رهبر
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  سبك نهم: رهبري احيا گر 

رهبران  هستند، يدر حالي كه رهبران كار آفرين شيفته شروع كار جديد
ها با قوت  آن احيا گر جذب محيط هاي آسيب ديده و مشكل ساز مي شوند.

انتخاب  مثل بي رويايي، يذاتي خود جذب كليساهايي با موقعيت هاي دشوار
 "ها مي گويند :  آن عدم وجود استراتژي مي شوند. افراد و شتباهاهاي 

  " فرا رسيده است. موقعيت خوبي است ، وقت احيا اين نا به ساماني 

 آن چنين رهبراني مشتاقانه به دنبال روياها و اهداف از دست رفته هستند.
هستند و با استراتژي و ارزش ها احياي پرسنل ،  در پي تجهيزها دوباره 

هستند. مالقات هاي پي در پي با اعضاي تيم به دنبال تغيير مسير اشتباه 
مشتاق ياري رساني و احياي سازمان هاي آسيب ديده  يسبك چنينرهبران با 

قدم هاي ثابتي در تقريباً آن سازمان و مي باشند. ولي وقتي احيا به اتمام رسيد 
د بمانند يا براي مسير صحيح برداشت ممكن است براي ديدن ثمر زحمات خو

اما اكثر آنها راه دوم را در  جا بروند. به آني ديگر ياري رساني و احياي سازمان
سازمان ها اميدي براي هاي موجود در ها در نابساماني  آن .پيش مي گيرند

سال  15بعد از  خداوند.دادن فرصتي براي جالل . احيا و شروع دوباره مي بينند
  ين سبكي آگاه شدم.رهبري در ويلو از وجود چن

رشد سريع كليسا  سال در حال فروپاشي بود. 15در آن روزها ما بعد از 
زير  موجب اين چالش شده بود و دليل آن گسترش بيش از ظرفيت بود.

بعد از مدتي  مجموعه هاي ويلو يكي بعد از ديگري در حال فرو پاشي بودند.
ر او را مي شناختم بيشتر رهبري با استعداد به پرسنل ما پيوست و هرچه بيشت

بلند مدت مديريتي يا شباني نداشت ولي هيچ برنامة  از او خوشم مي آمد.
ئول سازماندهي سپس او را م در او احساس مي كردم.را رهبري  عطايعميقاً 
بعد از ده سال از كاري كه يك تنه  مان كرديم.ازير مجموعه هاي نابس مجدد
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مجموعه هاي ما چون خادم سازي ،كانون  او زير انجام داد حيرت زده شديم.
قسمتي ي در اين مرد در ويلو بدون رهبر .احيا كردشادي و ديگر خدمات ما را 

تبديل به افسانه شد. هر موقع او را در راهرو مي بينم خدا را  نممودنيا شباني 
  براي توانايي او در احيا و نجات زير مجموعه هاي ويلو شكر مي كنم. 

اوند رهبران احياگر را در هر كليسا گذشته و وظيفه من و شما باور دارم خد
  است كه آنها را پيدا كنيم.

  

  سبك دهم : رهبران تنش كاه

سبك هاي ديگري از رهبري وجود دارد كه مي توانم به آنها بپردازم ولي 
ترجيحاً در راستاي هدف اين قسمت با راهبران تنش كاه تمام مي كنم.گري 

تنش واژه من  انتخابي يا سياسي مي خواند. سبكرهبري را سبك از  ينويلز ا
اين نوع رهبري را مورد كاه را ترجيح مي دهم چون خارج از محيط سياسي 

 چنين رهبراني كمك شاياني به سازمان هاي مسيحي،مطالعه قرار مي دهيم.
زيرا آنها توانايي  موسسات آموزشي و شاخه هاي مختلف مسيحيت مي كنند.

ن تكميل كار رد هم آوردن طيف وسيعي از گروههاي كه كارشاخاصي در گ
اين توانايي آنها باعث مي شود كه سازماني پيچيده بتواند  .يكديگر است را دارند

  بر يك خدمت مشخص متمركز باقي بماند.

آن ها  "انعطاف پذيري " دارندويژگي منحصر به فردي كه چنين رهبراني 
با توان  كه توان مصالحه و مذاكره دارند و ها ديپلمات هايي هستند آن است.

از  ترفرا. پويايي هستند و مشتاقذاتي خود قادر به خوب شنيدن، درك كردن 
  ها شيفته كار با افراد متنوع اند. همه اين ويژگي ها آن
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رهبران معموالً با دوستان نزديك و خانواده احاطه شده  هر روياييدر شروع 
اين روند به خوبي ادامه  با يكديگر مشترك اند.ا هاند كه در رويا و شوق آن 
 ي  را برابر شود و به تدريج چالش هاي جديد 3يا  2پيدا مي كند تا دايره افراد 
چگونه همه اين افراد در تيم اصلي جا داده شوند؟  با خود به همراه مي آورند.

طلوب تيم چه اتفاقي خواهد افتاد اگر در تيم شقاق ايجاد شود؟ چگونه پويايي م
  را حفظ مي كنيد؟ چگونه رهبر با اين افراد ارتباط برقرار مي كند؟ 

حال تصور كنيد كه اداره كليساهاي چند هزار نفره يا سازمان هاي كليسايي كه 
بسياري از اين زير مجموعه  زير مجموعه هاي بي شمار دارند چگونه خواهد بود.

توجه هستند و به فكر بهبود د بي نها به رويايي كه كل كليسا دنبال مي كن
  .هستندبخش خود 

به ستوه آمده  يچند وقت پيش با شباني صحبت كردم كه از چنين روند
         جديد  يگروه كر لباس "! دارم مي ميرم از دست اينا "بود و مي گفت 

يك ميليون  هندگروه هاي بشارتي مي خوا.جوانان سالن ورزشد. نهمي خوا
ديگر از نسل هاي ي نياز دارد. نون شادي اتاق هاي بيشتردالر هدر بدهند و كا

اتاق مديريت تبديل به كافه بشه و از دبيرستاني  هندقديمي تر نگو كه مي خوا
  درخواست زمين اسكيت دارند.ها كه 

سرعت و تنوع اين تقاضا ها او را در هم شكست و ديد متضادي با هر كدام 
 " : ر خود را اين چنين بيان كرد كهاز اين زير مجموعه پيدا مي كرد. منظو

  ".زندگي كرد ي نمي شودنمي توانم در چند مسير حركت كنم، اين طور
طور كه به حرف هاي او گوش مي دادم، فهميدم براي اداره چنين  همين

براي  او را از پا در خواهد آورد. شرايط،و اين  مجموعه اي ساخته نشده است
  بهتر است به مجموعه اي ديگر بپيوندد.  “رهبري خود  “بهينه سازي قوت 
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          عكس چنين افرادي رهبران تنش كاه با چنين چالشي به وجد  بر
     مشتاقانه با هر كدام از رهبران  زير مجموعه هاي متقاضي وقت  مي آيند.

مي گذارند تا نياز ها واهداف متفاوت آنها را درك كنند. بعد از ايجاد اعتماد در 
    بران قصد تصحيح ديد هر نفر را خواهند داشت و با مذاكرات سعي اين ره

  مي كنند نياز هاي هر زير مجموعه را با نياز هاي كلي كليسا همسان سازند.

هدف چنين رهبراني دفاع از نياز هاي هر زير مجموعه و در عين حال حفظ 
بران با اين ره اتحاد براي رفع  نياز هاي كلي و حركت در مسير اصلي است.

را در راستاي رفع نياز هاي آن ها هر زير مجموعه به رفع نياز هاي به كمك 
  بينند.مي كلي 

  

  سبك رهبري  توسعهچهار قدم در كشف و  

سبك هاي توصيف شده در اين  با توجه بهرا   “رهبري خود  “سبك  :قدم اول
رح احتماالً رهبري شما نزديك به يك يا چند سبك ش فصل شناسايي كنيد.

. بعد از شناسايي سبك يا سبك هاي خود آن را با ديگران در استداده شده 
. گاها تنهايي نمي توانيد به يك نتيجه برسيد و احتمال دارد گيج ميان بگذاريد

  شويد.

بايد تعيين شود سبك رهبري شما با وضعيت كنوني رهبري هم  :قدم دوم  
و قدمي  ولي پر اهميت و دردناك است بسيار ظريفسان است. اين فرآيند 

اگر رهبر كار  عطاي رهبري شما.پتانسيل  به كارگيري حداكثر راستاي است در
خدمت به سال مشغول  100و هم اكنون در كليسايي با قدمت هستيد آفرين 

شما بنابراين  هستيد احتماالً چنين كليسايي قصد شروع كار تازه اي را ندارد
   دنبال جاي جديدي باشيد. ب خواهيد زد.نهايتاً به ساختار كلي كليسا آسي
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اگر رهبري مدير هستيد و در كليسايي كه از نبود رويا در حال تلف شدن 
است خدمت مي كنيد احتماالً بعد از مدتي چيزي براي رهبري كردن باقي 

ولي اين را هم بدانيد كه در خيلي موقعيت ها سبك و سياق  نخواهد ماند.
هاي آن مجموعه است و تشخيص آن وظيفه رهبري شما همسان با نياز 

  .ستشما

اين از اعضاي تيم ما به عهده ماست. تعيين سبك رهبري هر نفر  قدم سوم :
كار را با خواندن توصيفات صفحات قبلي انجام دهيد و نقاط قوت و ضعف خود 

نخست به  .گرداندالزامي مي را دو دليل تعيين سبك هر نفر  را مشخص كنيد.
جايگاه متناسب بدانيد هر نفر نسبت به سبك رهبري در تا كند شما كمك مي 

دوم تعيين مي كند كدام يك از سبك و سياق ها را در  قرار داده شده است و 
  بگرديد. سبكيتيم خود نداريد و به دنبال اعضاي ثابت يا مهمان با چنين 

 اشت ومطمئناً اكثر سازمان ها بدون چنين رهبراني توان ادامه را نخواهند د
دانشگاه،  سازمان، كليسا، ها از چنين كمبودي مطلع نيستند يقين دارم اكثر آن

ها  بدون شخصي كه رويا داشته باشد و به آنمحل خدمت آن ها بيمارستان 
  تصويري از رويا ارائه دهد نهايتاً تلف خواهد شد.

 دشما وجود نداراگر كسي در تيم  هر سازمان نياز به استراتژي عملي دارد.
كه افراد را قدم به قدم در طول مسير تحقق رويا همراهي كند بهتر است به 

يد كه نشايد فكر مي ك دنبال رهبري استراتژيك باشيد كه به ياري شما بيايد.
گونه نيست. هر تيم نياز به تسلي  نيبدون رهبران شبان بتوانيد ادامه دهيد اما ا

  دهندگان دارد.

كنيد و تا حد توان آن   “رهبري خود  “سياق خود را وقف سبك و  قدم آخر :
هاي خود در بخش هاي ديگر را  در همان حال ضعف را گسترش دهيد.
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ضعف ها را  "برخي از صاحب نظران مي گويند  بشناسيد و آنها را تقويت كنيد.
  ولي من مخالفم. ".به قوت هاي خود فكر كن فراموش و

البته خوشبختانه از پس  عمل مي كنم.ديريت ضعيف در مبراي مثال من 
اكثر كار هاي مديريتي بر مي آيم ولي هر روزه با افرادي از اين دست رو به رو  

نفر را مديريت كنم در غير اين صورت هر كدام به  12من بايد اين  مي شوم.
  سمتي متفاوت در حركت خواهند بود.

ليرغم وجود پس صالح كليسا در اين است كه ع .نهايتاً كدورت ايجاد مي شود و
  خشم .ببهبود بنيز مهارت هاي مديريتي خود را ، مهارت هاهمه 

رهبري نيستيد كه به اعضاي تيم خود شما مثال ديگر اين است كه اگر 
چرا؟ چون  بخشيد بهتر است فكر بهبود و گسترش اين روش باشيد.مي انگيزه 

د ديگر مهم نيست كه افرا شما هستند. اتشنيدن تحسينو منتظر آنها اليق 
  است كه از شما بشنوند. آن ها اين نياز زيرا طريق قوت بخشند،  آنها را از اين

  بار ديگر با هم روش پيشنهادي را مرور مي كنيم:  يك پس

  را از سبك هاي توصيف شده در اين فصل   “رهبري خود  “سبك
 .شناسايي كنيد

  سازمان و سبك رهبري شما با وضعيت كنوني مشخص كنيد كه آيا
  رهبري آن هم خواني دارد؟

 وجود دارد.در تيم شما  ي كه تعيين سبك رهبري هر نفر  
  كنيد  “رهبري خود  “خود را وقف سبك و سياق.  

تا بتوانيد نياز هاي خدمتي و را طي كنيد قدم ها را تشويق مي كنم كه شما 
تحت  را داشته باشيد.گذاري ثير أمهارت هاي خود را همسان سازيد و حداكثر ت
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در مسير رسيدن به اهداف و قادر خواهيد بود كه رهبري چنين افرادي 
  باشيد.موفق پيشرفت ملكوت 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٥١ 

 

  فصل هشتم

  حس ششم رهبر
  

  

  

  

  ريشه تصميم گيري

در سطح جهان فروشي  "حس ششم "چندين سال پيش فيلمي به نام 
داستان حول شخصيت پسر بچه اي مي گشت كه توان در درك  بااليي داشت.

آدم هاي  "بود كه بچه اين پسر اين معروف  تكه كالم طبيعه داشت.لاورا امور م
در جلسه من خوب كه چي !  "شباني به من گفت: "! مي بينماي مرده 

  ولي در آن فيلم جداً ترسناك بود. "شاهد اين گونه از افراد هستم.شماسان 

فه معموالً وقتي صحبت از حس ششم به ميان مي آيد منظور به امري مكاش
كه تيم بايد را براي مثال زني را مي شناسم كه مسيري  .اشاره مي شودگونه 

در شرايطي كه همه  مي شناسد و تشخيص مي دهد. يكس طي كند بهتر از هر
در حال كلنجار رفتن با يكديگر در مورد نياز هاي آينده سازمان هستند او از 

چيز وهم آلود و  و درست زماني كه همه جويدقوه جهت يابي خود بهره مي 
  گيج كننده است مسير مشخص را پيشنهاد مي كند.

به نظر او فكر و به تدريج شروع به موافقت اي اعضاي تيم براي چند دقيقه 
   "چه طور به چنين ايده اي رسيد؟ "مي كنند و از خود مي پرسند: 
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درست مثل اين  رهبراني را مي شناسم كه قادر به ديدن آينده هستند. 
هستيم را مي دانند و آن ما در حال ديدن همه ي كه مآخر فيلآن ها  كهاست 

مثل اين است كه مي توانند  ثير تصميات كنوني بر آينده را درك  مي كنند.أت
 سوزن را در انبار كاه پيدا كنند در حالي كه همه سردرگم و نا اميد هستند آن

  مي دانند.ها با بي باكي اين آشوب را فرصتي براي كشف پتانسيل ها 

برخي ديگر از رهبران انگار به دنبال كساني هستند كه همه رد كرده اند و 
       در نهايت حرف آنها ثابت مي شود و ما پيشرفت آن رهبران را هر روزه 

از  اين عطاچطور اين توانايي غير قابل توصيف را توجيه كنيم ؟ آيا  مي بينيم.
 آباد به او رسيده است؟ يا شايد هم اكجا از نيا ناگهاني است؟ نشأت روح القدس 

 يتمامشايد يا . برخي از رهبران قدرت مكاشفه گونه خود را گسترش داده اند
و  توسعهاصالً امكان و ايا چنين دركي به طور مساوي هستند؟ داراي رهبران 

  ؟وجود داردپرورش آن 

 اي ونهچگونه به فكر چنين توانايي هاي مكاشفه گكه بگذاريد توضيح دهم 
همه  در جلسه اي بودم كه بايد تصميم مهمي در آن گرفته مي شد. .افتادم

پرسنل بي صبرانه منتظر اين تصميمات بودند تا به خدمت خود طبق آن برنامه 
بااليي بر خوردار بود و حساسيت از  با توجه به اين كه موضوعادامه دهند.

 پيشنهاداتنظرات و  يبه سادگي به تمامتصميم دشواري بايد اتخاذ مي شد 
جلسه با سكوت دعا مي كردم در طي  گوش دادم و نظر مشاوران را خواستم.

خشد همانطور كه در بتصميمات حكمت بتائيد روح القدس به من براي كه 
  .اعالم كردمرا كه مناسب  ديدم  يدر پايان تصميم آمده است. 5: 1يعقوب 

به پهلوي من كوبيد و خنديد  بعد از جلسه يكي از پرسنل قديمي تر با آرنج
مي بينم اين كار را كه هاست  سالحكم تفريح را دارد چون براي تو "و گفت: 

خيلي ساده به نظر مياد و از همه بدتر  عادالنه نيست. و اين انجام مي دهي
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اتفاقي اين  "من هم جواب دادم  "اينكه هميشه تصميمات تو درست است.
اين حرف ها  ".گي تصميم درست مي گيردهركس يكي دو بار در زند است ،

وا داشت كه چقدر مكاشفه  يمرا به فكر درباره فرآيند تصميم گيري هاي رهبر
  گونه و مبني بر درك مستقيم است.

  

  اكتشاف فرآيند تصميم گيري

را امتحان كردم كه قبال هرگز امتحانش  روشيدر طول سي روز آينده 
خود داشتم و هر تصميم بزرگ يا كوچكي  دفتر يادداشتي را همراه نكرده بودم.

كه مي گرفتم را بر آن يادداشت مي كردم، خواه با دقت بر آن تصميم ها فكر 
آن را  يك دفعهكرده و سپس آن را اتخاذ كرده بودم خواه تصميمي بوده كه 

  كاغذ مي نوشتم. برگرفته باشم همه را 

دم و سعي كردم پس از اتمام سي روز تك تك تصميمات خود را بررسي كر
 را مشخص كنم . بودندثير گذاشته أعواملي را كه بر فرايند تصميم گيري من ت

سعي كردم بتوانم اين شايعه را كه رهبران داراي حس ششم هستند را درك 
  كنم .

من ايمان دارم افرادي كه  اجازه دهيد ابتدا نتيجه گيري خود را بازگو نمايم.
آنها عطا شده است، با گذر زمان سيستمي از از لحاظ روحاني قدرت رهبري به 

ي كنند اساس تصميم گيري هاي خود بنا م پايه و ارزشها و تجارب را به عنوان
باعث مي شود در هر تصميم خود با حكمت و با اطالعات كافي  و اين سيستم
افزوده مي شود نتايج بنايي سال به سال  پايههمانطور كه به اين عمل نمايند. 

لطبيعه نيست كه ا پس حس ششم يا نيرويي ماورا م بهبود مي يابد.ه اورهبري 
مي بخشد بلكه توان ديد اموري كه ديگران از آنها  رهبرانحكمت و بصيرت به 
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ها است بر ادراك و انتخاب  پايه ثير مستقيم آن أو ترمز موفقيت است غافلند 
  كه درك درستي از موقعيت ها را به آن ها مي دهد.

موثر در تصميم گيري نمي انديشيدم ولي  أبه منش روزه، 30ربه قبل از تج
را محركه تصميم گيري خود در ماه گذشته و سال هاي اخير  نيرويبعد از آن 
اصلي  منبع و منشأمحركه از چهار  نيروياين  م بگويم كه مي توان . شناختم

  نشأت مي گيرد.

  اول : باور من  أمنش

در تصميم گيري هاي من دخيل  "ر من باو"بگذاريد توصيف كنم چگونه 
مربوط به يكي از بودم روز با آن روبه رو  30كه در طول آن  يتصميم است.

ما ا دفاتر بين المللي ما مي شد كه رئيس آن دفتر به جاي ديگري رفته بود.
مقدار پول به  ات مالي سوال برانگيزي اتخاذ كرده بود.مقبل از ترك آنجا تصمي

پرسنلي كه در آنجا كار مي كردند در  مجبور به مداخله شدم.قدري بود كه من 
خواست حقوق قيد شده در قرار داد را داشتند و اين شخص مدعي بود كه 

 البته هيچ مدركي جهت اثبات نداشت. تماماً اين مبلغ را پرداخت كرده است.
وقتي تصميم گيري به من سپرده شد و موضوع را با من مطرح كردند فوراً 

 ملي تصميم گرفتم ،أبدون هيچ ت ": بپردازيد ،هر چه مي خواهند بپردازيدگفتم
  حتي دعا هم نكردم.

به خاطر حساب گر بودنم خرج كردن را تجربه اي احساسي مي دانم و اگر 
باور  "يم آسان بود چون ولي اين تصم دليل هم براي آن خرج نباشد ديگر بدتر.

 ت مي گرفت.أاز آن نش مات رهبريميند تصميپس فرآ .اين اساس بود بر "من 
ثير أجهت درك بهتر تبه مي خواهم تعدادي از اين عقايد راسخ را با شما 

  را بيان كنم.ها در تصميمات  گذاري آن



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٥٥ 

 

 .اگر خداوند را در هر عمل جالل دهم او هم اعمال مرا بركت مي دهد 
در اعمال خود جالل دهم او هم رهبري و كليساي را اگر خداوند 

اين يك شعار روحاني  رهبري من را بركت و جالل مي بخشد.تحت 
خطاب به رهبران مسيحي نيست بلكه بنيان مستحكمي است كه باور 

   شده است. ما بر آن اساس بنا

كه قصد  ييقين دارم خداوند حاكم، بركت آسماني خود را به هر رهبر
خواهد  اومك جالل دادن خداوند را داشته باشد به فزوني خواهد بخشيد و به ك

عني اگر قصد جالل خداوند را  اما بر عكس اين امر نيز محتمل است.ي شتافت.
خدمت  براي كليسا، ميانبردر اعمال خود نداشته باشيم و با انتخاب مسير هاي 

و به مخاطره انداختن شخصيت خود الزام روح القدس را ناديده بگيريم نبايد 
ممكن است خداوند از  ن داشته باشيم.انتظار چنين بركات و مددي را از آسما

  .ه باشيدطريق فيض خود شما را بركت دهد ولي انتظاري نبايد داشت

سال ها آموخته ام كه في الواقع محتاج كمك آسماني براي هر اين در طول 
اليق نيستم كه بدون دخالت الهي كاري كه  آن قدر كاري كه مي كنم هستم.

بركت و محتاج  درمانده به پايان رسانم.ادامه دهم و را به من محول شده 
جالل خداوند را در نظر  اتبه همين دليل هنگام اتخاذ تصميم خداوند هستم.

ربط اين باور و تصميم براي پرداخت حقوق كارمندان چيست؟ فكر   مي گيرم.
بار به آنها پرداخت مي كرديم تا  دومي كنم نام خداوند در ميان بود و بهتر بود 

  .نمي داديمها را  دستمزد آن

  

 كائنات يك گنج حقيقي بين خداوند در اگر مي توان گفت :  مردم
كه تصميم گيري  يپس دومين اصل .هستندداشته باشد آن مردم 
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مردم براي خداوند مهم  " :ت مي گيرد اين استأهاي من از آن نش
   "هستند

اين  م.كالم خداوند به ما مي آموزد كه به اولويت هاي خداوند اهميت دهي
   ها خداوند هم به ما نظري  به آندادن اولويت ها مردم هستند و با اهميت 

) عميقاً را مطالعه كنيد. 39-37: 22و متي  30:  2( اول سموئيل . مي افكند
با ارج نهادن و بخشندگي نسبت به مردم رفتار كنم خداوند ، من اگر باور دارم 

  ديد نگاه خواهد كرد.به همان نيز و كليساي تحت رهبري من را 

در تصميمات وقتي رفاه حال انسان ها به ميان مي آيد تمام تالش را براي 
 مشايخرهبري و  هيأتبه  اتخاذ تصميم درست در كمترين زمان مي كنم.

اگر قرار بر خطا كردن است مي خواهم من در بخشندگي و  ": كليسا گفته ام
نا ماليمت به علت د پاسخگو تا كمك به مردم خطا كار باشم و در حضور خداون

  " ها.

 همانطور كه تاكنون متوجه شده  :كليساي محلي اميد جهان است
  "!كليسا اميد جهان است "ايد اين تكه كالم مورد عالقه من است 

شايد بيش از حد مشتاق  به نظر برسم و با خود بگوييد در همه امور 
انيد بپرسيد كه از دوستان نزديكم مي تو اينچنين هستم ولي خير.

فرقي نمي كند  خيلي از امور حساسيت به خرج نمي دهم.نسبت به 
  سياست و مراسم رستوران بروم يا سوار كدام ماشين شوم. كدام

  جوايز تلويزيوني براي من اهميت چنداني ندارد.

حق با اما اگر من را متهم به اشتياق بيش از بيش در مورد كليسا بكنيد 
تمام تصميماتي كه كوچكترين  مي گويمافتخار خواهم  با بود. شما خواهد

هر چه  اتخاذ مي كنم. با دقتمربوط مي شود را  ويلواتحاد  و آينده بر يثيرأت
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    در توانم باشد با رهبري و اتخاذ تصميمات درست با توجه و حكمت انجام 
  مي دهم.

  

                                                                                         يادداشتي در كنار صفحه:
  قرار نيست از كار خود شانه خالي كنيم وبي تفاوت باشيم.

برخي از  چرا تعجب مي كنم  .اين موضوع را به طور خالصه مطرح مي كنم
تجار مسيحي درباره تصميات صنفي نگران هستند و با استخدام مشاورين مالي 

استراتژيك بلند برنامه هاي طرح و جلسه هاي طوالني  با حقوق هاي باال و
زمان ولي وقت  كنندمدت و كوتاه مدت براي رسيدن به اهداف تهيه مي 

      عضو آن هستند كامالً منفعل و مي رسد كه كليسايي  درتصميمات موثر 
به كليسا در قسمت هاي مختلف ها مي توانند  آن .عمل مي كنندبي تفاوت 

ثيري كه چنين داوطلب هايي بر كليسا مي گذارند غير أت نند.كمك شاياني ك
   ستعداد و جدي ترجيح اسفانه اين زنان و مردان با أولي مت .قابل تصور است

نمي توانم آنها را درك  ا وقف دنيا بكنند تا كليسا.رمي دهند وقت و انرژي خود 
  كنم و فكر هم نمي كنم بتانم آن ها را بفهمم. 

كاري كه شما ! ببيند دوستان  "مي خواهم به آنها بگويم  بعضي وقت هاي
ارزش  ارزش اين همه نگراني و پريشاني را ندارد. مي كنيد به خاطر پول است.
كليساي محلي  بياييد كمي عميق تر نگاه كنيم. زخم معده گرفتن را ندارد.

را اگر چنين باوري داريم پس چرا توانايي تصميم گيري خود  اميد جهان است.
اين  رايكليسا بدن خداوند است و ما ب در اختيار كليساي محلي قرار ندهيم.

  "  تاجر. چهباشيم چه شبان  خوانده شده ايم. مهم
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زنگ مي زنند به من بعضي اوقات اعضاي جديد گروه رهبري قبل از جلسه 
امروز چيست؟ من مي فهمم كه معني آن  دستور جلسة ": و از من مي پرسند

ر كار اوضاع جالب نيست و نياز است كه بمانم و در جلسه شركت س"اين است 
رهبري هستم و خود در خانه اي كه  هيأتهميشه نگران وضعيت شغلي  "نكم.

م. شده ام. وضعيت آنها را درك مي كنكسب و كار در آن رونق داشته بزرگ 
نيامدن به جلسه به من زنگ نمي زنند چون جواب من  ياعضاي قديمي تر برا

بيا دعا  سفم براي اوضاع سر كار،متأ ": ها خواهم گفت  به آن مي دانند. را
برداشته شود و بدان كه وجود دارد مدن تو آاالن هر مانعي براي همين م تا كني

حضور و دعاي تو احتياج دارند كه قوتي نو براي حل جدال هاي به اعضاي ويلو 
  " آينده ويلو پيش كش كني.

وقتي نوبت به تصميمات . ين مورد تغيير كندفكر نمي كنم نظرم در ا
بنيان  برگرديم به موضوع اصلي. خواهد شد. بيشتر حمالتكليسايي مي رسد 
  باور شما چيست؟ 

را  أدانيد؟ وقتي مي خواستم اصول اين منش تصميات خود را مي أآيا منش
 آن مو با كمي فكر بتوان هستبنويسم فكر مي كردم به سادگي در نوك زبان 

از پشت ميز بلند شدم و مجبوراً نبود و اين گونه ولي بر كاغذ بنويسم را  ها
ها را  دوباره آن ثير اتخاذ تصميمات را يافتم.أ تأبراي ساعت ها دعا كردم تا منش

  .كليساي محلي اميد جهان است -3مردم  -2باور من  -1ليست مي كنم: 

نيز مي و شش را  چهارم و پنج بيشتر فكر مي كردم منشأفكر مي كنم اگر 
اما مراقب افكار انساني  كافي است. فوق يافتم. ولي براي اكثر رهبران سه منشأ

 با كالم هم خواني ندارد اگر مقايسه كنيد. صول خود را با كالم . حتماً اباشيد
  نتيجه تصميمات خطرناك خوهد بود.
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ا توصيف را به خاطر آوريد؟ در اين مثل عيسي قاضي اي ر 18لوقا  !رهبراناي 
آن قاضي نه  ": مي گويد  2در آيه  را بستوه آورده است.او مي كند كه پيرزني 
به عبارت ديگر خداوند دغدغه او  "نه به خلق خدا توجهي از خدا باكي داشت؛

د قائل ناو احترامي براي خداو نبود بلكه هر تصميم كه ميل داشت مي گرفت.
 خرابي بسياري ت گرفته بود كه أنشتصميمات او از افكار انساني غلطي .  نبود

     باور عميق شما تصميمات شما در طول رهبري را شكل  به همراه داشت.
  مي دهد.

اگر تصميمات شما باعث نابساماني در كليسا ، محل كار و خانواده شده 
اين تصميمات از كدام باورهاي من  :است كمي درنگ كنيد از خود بپرسيد

آن رسيده كه در در باورهاي خود تجديد نظر مان شايد ز ؟ت گرفته اندأنش
  كنيد. 

   .كاري كه مي دانم مابقي رهبران انجام مي دهد:دوم  أمنش

طور  همان يافتم متعجب بودم.را دوم براي تصميمات خود  أاز اينكه منش
مشغول بودم متوجه شدم برخي از ه خود روز 30تصميمات   تفتيشكه به 

من در آن  گيري ديگر رهبران مورد تحسين تصميمات من از نحوه تصميم
  ت گرفته است.موقعيت نشأ

با استعدادتر و و  ها را حكيم تر رهبران ديگر مردان و زناني هستند كه آن
خوب آن ها را كساني هستند كه من  "رهبران "از خود مي دانم. برخي از اين 

ها  كه اكثر آن اما جالب آنجاست مي شناسم و در دوره هاي از آنان آموخته ام.
ها با تعليم  آن نمي شناختم و حتي نديده بودم.آن ها را كساني هستند كه من 

 موثر تصميمات من شدند. أسخنراني ها و نوار ها منش از راه دور از طريق كتب،
تصميمي كه مي گرفتم را به يكي از اين رهبران ربط  روزه هر 30در اين مدت  

  مي دادم.
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  :پذير ريسكمشاوره با كارشناس 

اغلب همكاران در مورد تصميماتي كه ريسك بااليي دارند با من مشورت 
 اين جدال آن چون چنين تصميماتي مي تواند نتيجه بالعكس بدهد. مي كنند.

من ريسك  ها را از حركت باز مي دارد. پس براي مشاوره نزد من مي آيند.
فوت كرد ولي همچنان سال پيش  23اگر چه بيش از  كردن را از پدرم آموختم.

پدرم را مي توان ريسك جوي  نوع رهبري او بر تصميات كنوني من موثر است.
  بود.در اين زمينه بسيار مستعد او  حساب شده ناميد.

در يك سو كساني كه هر بار همه چيز  د.نمختلفي وجود دار پذيرانريسك 
ي ياز سو ند.ده را به مخاطره مي اندازند و معموالً همه چيز را از دست مي

تا موضوع مرگ و زندگي نباشد ريسكي را و ديگر افرادي كه از ريسك بيزارند 
         نبود او همه امور را از اين دو گروه پدرم مثل هيچ كدام  نمي پذيرند.

مخالف ريسك  مي سنجيد و پايه هاي كسب و كار خود را محكم مي ساخت.
ر چند وقت يك بار قدم در راه بيلي ، اگر ه " :هميشه مي گفت كردن نبود.

هاي جديد نگذاري چيزي ياد نخواهي گرفت و زندگيت خسته كننده خواهد 
   "شد

كاري را انجام مي دهد قدم در راه جديدي  روقتي كسي براي اولين با
او ايده هاي جديد را در كسب و كار محك مي زد و استراتژي  گذاشته است.

والت جديد استفاده مي كرد و ريسك را از محص هاي جديد را تجربه مي كرد.
  ي خاصي عملي مي ساخت.از افراد و سرمايه گذاري ها يبا تعداد مشخص

برخي از اين راه هاي جديد نتيجه مطلوبي داشت و در برخي موارد بهاي 
كه از اين ماجراجوئي درسي  ي فراوانها را مي پرداخت با اشتياق سنگين آن
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پول است،آخر دنيا كه  "كرد. و مي گفت : گرفته بود را برايم تعرف مي 
  ".نيست

وقتي دوستان و  .مي نمود تدر مقابله با منفي گرايي ديگران مقاوم
اطرافيانش به او مي گفتند مسير جديدي كه در پيش دارد ديوانگي است او با 

هرگز اجازه نداد كه  "شود.شايد،چند ماه ديگر معلوم " لبخندي پاسخ مي داد: 
او نه با بي پروايي ريسك  ديگران توان ريسك پذيري را از او بگيرد.ييد عدم تأ

او باور داشت هر از چند گاهي انتخاب راه  مي كرد و نه از ريسك منزجر بود.
    چند سال پيش  همراه خواهد داشت.به هاي جديد حداقل رشد را براي او 

اب شده ريسك حس را شروع كنيم.  Axisخدمت جديدي به نام مي خواستيم 
هم  تعدادي پرسنل استخدام كرديم و با دعا كار خود را شروع كرديم. اي بود و

  شركت دارند.  Axis Serviceدر  28تا  18نفر از سنين  2000اكنون 

در راه هاي جديدي قدم اين روزها همانطور كه در قسمت قبلي گفتم 
مان هاي ميليون دالر براي گسترش ساخت 70مين أتصميم به ت .گذاشته ايم

ولي خداوند زحمات ما را بركت  است.ريسك قابل توجهي  .كليسا گرفتيم
  راضي هستيم. ،در اين مسير جديد برداشتيميي كه از قدم ها .بخشيد

در مسير هاي تازه اي شروع به   Regional Ministry Centreهم اكنون در 
برو خواهيم رونمي دانيم نتيجه اي خواهد داشت يا با شكست  حركت كرده ايم.

ها  آنسمت به القدس ولي چون ريسك هايي هستند كه توسط روح  شد
را در اين كار سرمايه گذاري كرده خود هدايت شده ايم منابع مالي و انساني 

در كليسا در ريسك به  ة وقت رهبران در هماز مشكل اينجاست كه برخي  ايم.
 ه ريسك نگاه مي كنند.گونه ب ها هم همين احتماالً مشاوران آن سر مي برند.

در طول زندگي در  وكه از ريسك بيزارند هستند بر خالف آن رهبراني اينان 
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به ها مرتب  احتماالً فردي پشت سر آن چون مسير جديدي قدم بر نداشته اند
   ".خطر نكن ! اگر شكست بخوري دنيا به پايان خواهد رسيد ":مي گويد آن ها 

مشاوره مي دهد؟ شايد وقت پيدا كردن چه كسي در چنين مواقعي به شما 
 .ني بر نياز سازندتمشاوران جديد است كه ريسك پذيري را معتدل و مب

  

  سنجش عملكرد  افراد يبرامشورت با اساتيد 

آن سروكار داريم پرسنل با  يكي از پيچيده ترين مواردي كه در ويلو با
در اين مورد لحظه اي كه مي دانم وقت تصميم گيري  .هستندعملكرد ضعيف 

كه گفتم راسخانه باور  رچون همانطو است تمام حواس خود راجمع مي كنم.
تصميم ساده  يموضوع چنيندر پس  دارم مردم براي خداوند گنجينه هستند

ت مي گيرد كه به أنخواهم گرفت. تصميم گيري ام از تعليمات دو نفر نش
در  7:  10وقا ردي لادر چنين مو ترتيب عيسي مسيح و پيتر داكر هستند.

اين آيه گوياي  ".كارگر مستحق حق خود است "طنين انداز مي شود كه  مذهن
  دريافت  يكرد قابل قبول عمل مرئوس خود اين امر است كه وقتي رئيس ، از

 .ي مكفي به او بپردازددستمزددارد عمل او را ارج بنهد و مي كند پس وظيفه 
كردي ضعيف از خود  عمل اگر چه بر عكس آن هم ممكن است كه پرسنل

نشان دهند و ديگر مستحق دستمزد خويش نباشند در اين موارد دستمزد قطع 
  يا حداقل كاهش مي يابد.

وقتي نوبت به پرسنل حقوق بگير  بيل،" يك بار پيتر داكر به من گفت : 
هرگز نصيحت "  كرد ضعيف غير قابل قبول است. حتي در كليسا، عمل رسيد،

بعد از  ردم و در مورد چنين پرسنلي سريعاً وارد عمل مي شوم.او را فراموش نك
او آيا  كرد پرسنل به دنبال دليل آن مي گردم. تشخيص كاستي در عمل
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اهداف آيا ؟ ندارد يآموزش مناسبشايد  نيست؟جايگاه يا خدمت مناسب اين 
 ونه اگر اينگ .كرد او مديريت نشده عملشايد غير واقعي از او انتظار داريم؟ 

 ود كه بدون تعليم ،ل اين خطا است ناعادالنه خواهد باست و كليسا مسئو
  قوي از افراد داشته باشيم. يكرد آموزش يا مديريت انتظار عمل

اگر گروهي از پرسنل ضعف هايي از خودشان نشان مي دهند نياز است 
و توانايي هاي  دهدرا مورد بررسي قرار عمل كرد آن ها ها  مسئول ناظر آن

شگي، و يا ضعف تنبلي همي اگر كسورات از شخصيت، .بررسي كندري او را رهب
به رو وضعف هاي خود ر ت مي گيرد بايد پرسنل را بادر دستور پذيري نشأ

م كه با تالش دو جانبه اميدوار را در مسير بهبود قرار دهيم. آن ها كنيم و 
   دنبال  كرد خدمتي پرسنل را جدي تر عمل. سپس موراد كم رنگ تر گردند

  مي كنيم و اگر باز نتيجه حاصل نشد عذر او را خواهيم خواست.

اي وقتي مجبور به چنين كاري مي شويم با حمايت هاي مالي موقعيت را بر
 .و بعدي نمي گردداقدامات جدي مانع از  محبت ما آنها راحت تر مي كنيم ولي

ارگر كرد ضعيف نيست.ك پرسنل با عملبخشيدن به به معني  بخشندگي
 صادقاين اصل ديگر ي دارد كرد ضعيف مستحق حق خود است ولي اگر عمل

  غير قابل قبول است.در كار خدا كرد ضعيف  عمل نخواهد بود.

 مطرح كردم.نيز   با شبانان كليساهاي ديگراين موضوع را اي  در جلسه
      به نظر  "تكان داد و گفت :  يهايمان يكي از شبانان سر اواسط صحبت

و " ؟ مامكان اخراج پرسنل مشكل ساز را داريما رسد كه مي خواهي بگويي  مي
  " . خوب نهايتاً امكان و نياز اين كار وجود دارد "در پاسخ گفتم : 

 هيأتچون  نداشتماو گفت هرگز امكان چنين كاري را در كليساي خود 
 منحتي اگر يك از دستياران  رهبري اخراج پرسنل را غير ممكن ساخته است.

ها را  عمومي با نوازنده رابطه جنسي داشته باشد امكان اخراج آن ةدر جلس
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به او پيشنهاد  "! خوشحالم كه مشكل تو است و نه من "من هم گفتم  ندارم.
به نظر من همه  ند.نكردم كه كل كليسا بايد پرسنل خود را دوباره ارزيابي ك

 أو در قدم اول بايد منشرهبران كليساها بايد چنين امكاني را داشته باشند 
         ت أاين تصميمات از كجا نش تصميمات خود را در اين مورد بشناسند.

  ؟فرا نرسيده استوقت تغيير آيا است ؟ يمي گيرد؟ آيا منابع قابل اعتماد

  

  عالي ترين اساتيدمشورت با 

دركالم خداوند مطالب زيادي در مورد ارزش كمال و عالي بودن آمده است 
آن را به عنوان يكي از ده اصل و ارزش كليساي خود در نظر  اين ما نيزبنابر

كامليت و عالي بودن ما باعث جالل نام خداوند  "م:ئيگرفته ايم و چنين مي گو
  "و الهام بخشي به ديگران مي شود.

زماني كه مي خواهم تصميمي بگيرم و در آن تصميم مي خواهم كه كار به 
 .را به خاطر مي آورم، دو تاجر از ميشيگان ام شود عالي ترين وجه و كامل انج

يكي از آنها اد پرينس است. او پيش از مرگ خود سالها به عنوان نيرويي 
 شركت پرينس ، شركت معروفي توليد كننده قطعات اتومبيل بوده است  محركه

  و ديگري ريچ دوو يكي از موسسان شركت آم وي است.

و ن دو مسيحي آلماني در كسب و كار آن حد از كامليت و برتري كه اي
اغلب وقتي قرار  زندگي شخصي خود داشتند همواره الهام بخش من بوده است.

   كامليت كاري يا چيزي بگيرم با خود چنين  ميزاناست تصميمي در مورد 
اوه مرد كاش اد اينجا بود ، يا اينكه كاش مي توانستم با ريچ تماس  ":مي گويم 

هايي كه اين مردان  و سپس به انتخاب ".ا در اين باره بپرسمبگيرم و نظر او ر
    ها در گذشته بر  . قدمهايي كه آندر شرايط مشابه مي گرفتند مي انديشم
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چه كسي در به من كمك مي كنند .مروزم مي داشتند در تصميم گيري هاي ا
تان  آيا شما هم در زندگي زندگي شما از چنين جايگاهي بر خوردار است.

   ين قهرمان كاملي را داريد؟چن

  افرادي كه انگيزه مي بخشند. مشورت با 

را در  در موردش صحبت كردم جان مكس ول كه در فصل گذشته  معموالً 
او . صد ها بار ديده ام كه ميدي هاي پرسنل در ويلو به خاطر مي آورمنا ا زمان

ها و  آنبا آغوش كشيدن  چگونه قوتي نو در كالبد پرسنل جاري مي سازد.
گوش مي دهد و با آنها را تشكر به خاطر حضورشان در تيم صبورانه درد دل 

ها مي رود پرسنل  وقتي از پيش آن ها را تشويق مي كند. دعايي كوتاه آن
  لبريز از اميد و سرزندگي مي گردند.

بسيار حياتي است و اغلب كليساها آن را ناديده كاري تسلي دادن در كليسا 
كه  يكنفرانس هاي تعليمي از خيلي ها مي پرسم كه آخرين بار در  مي گيرند.

جواب اكثر مدير خود شنيده ايد كي بوده است ؟ تشويق يا تشكر از شبان يا 
سال است كه  20بيش از از آنها برخي در حالي كه  "!هرگز"آنها اين است كه 
نل ما رهبران بايد بهتر عمل كنيم و هر از چند گاهي پرس خدمت مي كنند.

  خود را مورد تحسين و تشويق قرار دهيم.

ما بيشتر و تمركز  محسوب مي شوددر ويلو قدرداني از پرسنل امري جدي 
و روش ما همان است كه در فصول قبل توضيح  .به قدر داني هاي جمعي است

خود قدرداني از پرسنل داوطلب مي كنيم با روشي جديد هر سال سعي دادم. 
  كنيم.

م. جان اورتبرگ و ديانجام دا جديديكار و قدرداني تقدير  اخيراً در مراسم
آن ها شهري را به تصوير و  را داشتندنانسي پيج هم نقش ميزبان مراسم 
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صدها پرسنل داوطلب نقش جنگجوياني را ايفا مي كردند كه تازه  كه كشيدند
 .كردندهر صف را جداگانه تشويق مي جماعت و از ميدان كارزار برگشته اند 

ها را تشويق  جماعت آن .ختندن و نانسي هم به توصيف هر گروهان مي پرداجا
  پا كرده بود. هفالش دوربين ها هياهويي ب مي كردند و موسيقي و

ة آن ها بعد از مراسم پيش يكي از شركت كنندگان اعتراف كردم كه ايد
است  سال 18 "گفت  با نگاه پر معناي او روبرو شدم . اوولي بسيار مسخره بود. 

كه از پرسنل داوطلب ويلو هستم و تشويق كل كليسا را دوست داشتم ، از نظر 
از تسلي و تشويق مهم و "  من هر چقدر از اين ايده ها داريد را اجرايي كنيد.

چه شما ؟ داريدتان  چه الگويي در ذهن .محسوب مي شودرهبر وظايف يك 
؟ ببخشيدنل قوتي تازه قلب پرس با تشويق و تسلي به روح وگونه مي توانيد 

كمك دهند مي ثير قرار أتصميمات شما را تحت تسخن افرادي كه بگذاريد 
  تا پرسنل داوطلب و حقوق بگير راضي تر باشند.كند 

ثير قرار داده اند أمي توانم درباره خيلي ها كه تصميمات من را تحت ت
طور  ف و هميندر امو مالي مشاورين مختل براي الهيات دكتر بليزيكيان، بگويم.

اگر  اگر چنين افرادي نبودند من شكست مي خوردم.در روانشناسي ارتباطات. 
شما چنين اساتيدي در زمينه هاي مختلف نداريد پيشنهاد مي كنم مطالعه 

تصميم تدريجاً تا مي توانيد وقت بگذاريد. اين روند  يرهبرانچنين كنيد و با 
د بهترين ها را و بعد از مدتي خداون ثير قرار خواهد داد.أگيري شما را تحت ت

  براي شما مشخص خواهد كرد.
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  سوم: رنج  أمنش

اغلب پرسنل براي پيشنهاد طرح هاي جديد خدمتي به دفتر من مي آيند 
ها  آن "!نمي شود "ها را قطع مي كنم و مي گويم  ولي قبل از اتمام حرف آن

امكان ندارد تا  "ويم دوباره سعي به متقاعد كردن من دارند و من باز مي گ
سال پيش  15 "اگر دليل آن را از من بپرسند مي گويم  "!وقتي كه من هستم

سال  5دوباره   فكر كرديم كار درستي است و اقدام كردم و شكست خورديم.
 طور اما اين سال پيش هم همين  3بعد اقدام كرديم و باز هم شكست خورديم.

هم آن  ما مي كنيرار صنم كه چرا ادرك مي ك دفعه بهاي سنگين پرداختيم.
موقع فكر مي كرديم نتيجه مي دهد ولي ديگر مي دانيم چنين كاري محكوم 

  "  به شكست است.

يكي از فوايد چنين شكست هايي اين است كه تجربه رنج در رهبران كهنه 
ايده هاي  همراهِ عذابِ رنج وآن ها درس آن در اين است كه  باال مي برد.را كار 

اگر ريسك آن ايده باال باشد به موقع خواهند فهميد  د.نرا درك مي كن جديد
اين  ،صداي آژير خطرشان در مي آيد و مي دانند كه بايد كار را متوقف كنند.

در شرايطي است كه رهبران جوان تر ممكن است تصميمات غيرحكيمانه و 
حاصل از  ثيراتأبگيرند و مجبور شوند زمان زيادي را به اصالح تتري سطحي 

   .تصميم اشتباه خود اختصاص دهند

انتخاب اي را ارائه كرديم كه براي اصول سه گانه   WCAچند سال پيش در
 " .با ديگرانشخصيت ، جديت و رابطه " بايد مد نظر قرار مي گرفت. پرسنل 

هميشه به دنبال بهترين ها  هرگز شخصيت باال را فداي دو ويژگي ديگر نكنيد.
با موضوع ارتباط درست با ديگران هماهنگ ترين شخص د در مور باشيد.

به اندازه كافي به بدنه كليسا  ": در پايان سخنان گفتم  .ديگران را انتخاب كنيد
  "  و ديگر هرگز اين سه اصل را زير پا نخواهم گذاشت. زده ايم آسيب 
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دريافت كردم كه هاي متفاوتي نامه  ياز شبانان مختلفاتمام جلسه بعد از 
چند ماه  اين سه اصل را زير سوال مي بردند ولي با لبخند جواب همه را دادم.

با احتياط نوشته بود و در آن به  ها به دستم رسيد. بعد نامه  اي از يكي از آن
ي كه در كليسا يبود و ماجراهاي وحشتناك اعتراف كرده اهميت شخصيت 

هرگز  "گونه گفت :  ندر آخر اي اتفاق افتاده بود را شرح داد. تحت رهبريش
   ".شخصيت رهبران را ناديده نخواهم گرفت

    كسي را بنا بر از اين كه متنفرم  "شبان ديگري براي من نوشت كه 
پس با ناديده گرفتن اين اصل براي  " . ييد يا رد كنمأرابطه اش با ديگران ت

در طول چند ماه چند  كرد.به تيم اضافه را گسترش ساختمان ها كسي 
 است. شدهفاجعه اي تبديل به به وجود آمد و حاال شباني  هيأتتگي در دس

من هم به  داوطلبان انصراف مي دهند و ساختمان نيم كاره باقي مانده است.
رنج شما را درك مي كنم من هم چنين درد هايي  "گونه نوشتم  اين شبان اين

هيد درس گرفتن از را از سر گذرانده ام و تنها كاري كه شما مي توانيد انجام د
  " اشتباهات است.

در هميشه رنج هايم را با خود حمل مي كنم تا ياد آور تصميمات غلط من 
آيا تا به حال رنج هاي خود را  كننده تصميمات آينده. اصالحباشند و گذشته 

 بعد از صرف شام، مي دهمتعليم  ي كه شبانان رامرور كرده ايد؟ در دوره هاي
     را مرور كه سال هاي قبلي ياد گرفتيم ي يدرس ها م ونييدور هم مي نش

 "مثالً  در برخي موارد حرف هاي به ياد ماندني شنيده مي شوند. .مي كنيم
به افرادي كه "يا  "قرار نمي دهم.كليسا  مشايخهرگز مادر زنم رو رئيس 

گويم هر چي دوست  ميحركات موزن در هنگام پرستش انجام مي دهند ن
  ". داريد بپوشيد
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كه است  زنيا ارزشمندي هستند.ليكن ي واقعي و رنج آور و ياينها داستان ها
سا را از تكرار خطا هاي گذشته كليرنج ها  داشتن آن يادبا به ما رهبران 

       استاد خوبي است ولي فقط هنگامي كه به آن توجه  رنج،حفاظت كنيم. 
 20:  13امثال  اين است :مي گويم  در مورد رنجكه  كالم آخرو اما  مي كنيم.

به عبارت ديگر  ".همنشين حكيمان حكيم گردد، اما رفيق جاهالن زيان بيند "
به همين دليل است كه با  ها درس بگير. رنج هاي آن از تجارب ديگران و

رهبران ديگر گرد هم مي آييم تا از آنها بپرسيم چگونه عمل مي كنند؟ چه 
  ؟ چه بوده است ها آسيب هايي ديده اند و دليل آن

خود را مخفي نكرده ام اين است كه مي خواهم  يدليلي كه اشتباهات خدمت
تكرار نكنند و رنجي را كه من بر ويلو وارد كردم بر  رهبران ديگر خطاهاي مرا
  كليساي خود وارد نسازند.

 

  منشا نهايي روح القدس

است ي اصول رهبري عال يادگيري ما است. أروح القدس ارزشمند ترين منش
ولي ما با ايمان قدم بر مي داريم و نه ما مي گردد ديد  باعث توسعهمشورت و 

ت أروح القدس نشصداي رهبري از گوش دادن به  ةعد ناديدبُ با ديدگاه هايمان.
بايد تصميم مهمي اتخاذ تيم برنامه ريز در دسامبر يكي از سال ها   مي گيرد.

موعظه نامه هاي آخر هفته در ژانويه درباره برمي كرد و اسرار داشتند كه من 
براي دعا و هدايت را يك روز در حين آن برنامه و شلوغي كار پس من  كنم.

و مثل هميشه كه خداوند برنامه هاي آخر هفته را تعيين مي كرد  خلوت كردم
 دربارهاين ژانويه  بيل ":زمزمه روح القدس را شنيدم كه مي گفتاين بار نيز 

به  كني، شوخي مي ":با ايمان به روح القدس جواب دادم ".محبت موعظه كن
پيچيده است در ژانويه موعظاتي موضوعي محبت براي ژانويه نظر من موضوع 
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و  آزادي از بده كاري ها ، رشد در خداوند،شادابي و ترقي ،انگناهبخشش  چون
 "محبت " و من فكر نمي كنم خوب نتيجه خواهد داد موضوعاتي از اين دست 

  .ع خوبي باشهموضو

ولي الزام روح القدس در جا من را شكست داد و چند هفته بعد مجموعه 
از لحظه اي كه دهان به  .تعليم دادمرا  "محبت تدريجي "موعظه هايي به نام 

موعظه گشودم كار روح القدس آغاز شد و با خود گفتم اتفاق بزرگي خواهد 
و  هدر سال هاي اخير بودآن موعظه ها يكي از بهترين مجموعه ها   افتاد.

هر بار كه اين را مي شنوم  كليسا هاي سراسر دنيا به نحوي از آن بهره بردند.
در پيشگاه خداوند فروتن مي گردم و به ياد مي آورم كه نه از توانايي شباني 

خود عمل مستقيماً خداوند بلكه نه استعداد خود چنين پيغامي حاصل شد 
  .كرد

مي را مي نگرم تصميمات عالي زيادي   “ي خود رهبر “سال  30وقتي به 
بلكه بركت مستقيم روح  نگرفته اندت أكرد عالي ذهني من نش بينم كه از عمل

 كه خيلي ها فكر مي كردند نتيجةشروع ويلو تصميماتي چون  .بوده اندالقدس 
از  بود ولي در واقع شروع ويلوطرح هاي دقيق مالي اي شخصي با  خواسته

گروه جوانان شروع  و اه ت گرفت كه با خانوادهأم خداوند نشپيغام مستقي
كه هميشه از خداوند است يا مثال ديگر فعاليت هاي تبشيري ويلو  كرديم.

و جلسات وسط در كليسا يا استفاده از هنر  وبراي برنامه ها هدايت طلبيدن 
ي روح القدس نتايجاز  اطاعتقي بودند ولي با طهمه تصميماتي غير من هفته.

  شگفت انگيزي حاصل كرديم. 

مطمئناٌ نياز به تصميات حكيمانه در كليسا  وجود دارد و در همه مواقع 
 از او صداي روح القدس به آسمان معطوف باشد و  سويگوش ما بايد به 

شايد  .كنيمحاصل  يدر فرآيند تصميم گيري نتيجه مثبتبتوانيم بشنويم تا 
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ان ناچاري  به دليل نا كارآمدي راه هاي برخي از رهبران به روح القدس در زم
التي اوئس. يعني اول  ها طور ديگر آموخته ام ولي در طول سال بياورندديگر رو 

را مطرح مي كنم كه فرآيند تصميم گيري را  محتاج روح القدس مي سازد و 
  .به روح القدس بيشتر مي گرددتوجه ما متعاقباً 

راي شنيدن صداي روح القدس كافي ب خلوتو  وقتآيا در زندگي تان 
الزامات روح و پيغام هاي مستقيم روح القدس  پذيرشوجود دارد؟ آيا آمادگي 

مي توانيد در اين مواقع با ايمان ؟ آيا حتي اگر غير منطقي به نظر رسد را داريد 
تصميمات شما روح القدس منبع و منشأ كه  مي دهيديا اجازه قدم برداريد ؟ آ

باور ها و رنج  تصميمات، أرهنمود هاي روح القدس را با منشوقتي رهبر   ؟باشد
 جسورانهدر سطوح باال تري تصميمات خود را مي تواند خود يكي كند  هاي 

از وجود چنين منابعي براي تصميم گيري يك رهبر اطالع اگر  .كنداتخاذ 
ز حس انداشته باشيد ممكن است فكر كنيد كه رهبران در تصميمات خود 

 مي جويند! ششم بهره
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  نهمفصل 

   “رهبري خود  “هنر 
  

  

  

  

  

  درجه  360رهبري 

چهار جهت  ،با عقربه سياهكه  درا در نظر بگيريرنگ ي نقره اي يقطب نما
هنگامي كه كلمه رهبري به زبان  شمال، جنوب، شرق و غرب را نشان مي دهد.

وقتي ؟ نوبمي آيد كدام يك از جهات اين قطب نما را به خاطر مي آوريد؟ ج
موضوع رهبري مطرح مي شود ذهن ما رهبران نا خود آگاه به طرف جماعت 

رهبري با موضوعات ي يوقتي در كنفرانس ها .كشيده مي شودما  رهبريتحت 
ها ثابت كردن توانايي خود براي  تنها هدف آنمي بينم شركت مي كنيم 

است جماعت را  نياز "اما رهبران از اين اصل غافلند كه  رهبري جماعت است.
  "شمال ، جنوب ،شرق ، غرب  ".در همه جهات رهبري كنند

براي مثال رهبران قوي بايد توانايي رهبري به سمت شمال و باال را داشته 
درست  خود را رهبري مي كنند. تيماز طريق روابط و نفوذ رهبران ،  باشند.
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ثير أرويا حداقل ت كرد من در ويلو. از طريق دعا ، روابط و ارائه مثل نحوه عمل
  كليسا باشند مي گذارم. مشايخرهبري و  هيأترا بر باال دست خود كه 

رهبري به سمت شرق و غرب يا رهبري افقي كه به روش رهبران موثر بايد 
بپردازيم براي همه  چهار جهتاگر در رهبري به  نفع تيم است را بدانند.

ليسا را به مخاطره نخواهيم برد ايجاد مي كنيم و تمام فرهنگ ك –موقعيت برد 
پس رهبر بايد بداند چگونه به سمت باال ،پايين و افقي رهبري كند اما  انداخت.

  هستند و حد وسط را در نظر مي گيرند.غافل از اين امر رهبران اكثراً 

 

  سخت ترين جدال رهبري شما با كيست؟ 

  !خود شما

رهبري  آينده اسرائيل، پادشاهداود  .نگاه كنيدرا  30 باب اول سموئيلكتاب 
اگر چه داود تازه كار بود ولي  .آشنا مي شداصول جنگ با جوان كه تازه بود 

بعد از  داشت و راه هاي او را هموار مي ساخت.بسياري لطف خداوند به او 
جنگ به اردوگاه خود بازگشتند و ديدند كه دشمن تمام اردوگاه را ويران 

آن روز  كودكان را با خود برده است. و زنان وها را آتش زده  ساخته و اموال آن
  روز بدي براي او و هر رهبري بود. 

 داود اببودند آن ها شان  سربازان خسته ، عصباني و دلواپس خانواده هاي
سنگسار  گرفتند او را تصميم درگير شدند چون او را مقصر مي دانستند پس 

فوراً بايد تصميم بگيرد كه  داود با جدالي سخت رو به رو مي شود. حال  .كنند
شورشيان ؟ در واقع  سربازان عادي، افسران، ؟را آرام كندكدام گروه از سربازان 

بايد او در اين لحظه سرنوشت ساز داود دريافت كه قبل از ديگران . هيچ كدام
به تيم خود  گفتنبراي  جوابيخود را رهبري كند. چون از درون فرو ريخته و 



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٧٤ 

 

خويشتن را در يهوه خداي خود تقويت  "وت يافت و نداشت پس مكاني خل
سپس تيم را تشويق به نجات خانواده ها و جمع كردن باقي مانده اموال  "كرد

اگر چه اين امر به ندرت  را آموخت.  “رهبري خود  “داود اهميت   ساخت.
با رواني توانيم يد.چگونه مي شاز آن غافل نباولي مورد بحث قرار گرفته است 

  ن و اعتماد به نفسي كه ضعيف شده ديگران را رهبري كنيم؟پريشا

دي هاك خواندم كه ذهن مرا به بنام رهبر سرشناس يك اخيراً مقاله اي از 
براي بود رهبران زمان صرف شده  شده آن مقاله خواسته چالش وا داشت. در

يعني رهبري مردم ، رهبري باال دست ها ( شمال) و رهبري افقي جوانب، همه 
سال در  20تقريبا شان را معين كنند. او  “رهبري خود  “شرق و غرب) و ( 

  مشتاق شنيدن نظر او بودم.كرده بود براي همين رهبري تحقيق اصول  مورد 

و روحي شما اجتناب  يعناصر اخالقمديريت  "پيشهاد هاك اين بود كه 
ا آي "نيمي از وقت را به مديريت خودتان اختصاص دهيد.است پس ناپذير 

را به خود اختصاص دهيم و مابقي را به  رهبريمنظور او اين بود كه نصف وقت 
جنبه هاي ديگر؟ زمان قابل توجهي بود و آن قدر ذهنم را مشغول ساخت كه 

مقاله را در كشو ميز گذاشتم تا موضوع را در ذهن  به خواندن مقاله ادامه ندادم،
 كتاب پر نويسندة ل گولمن مقاله اي از دني زماندر همين  حالجي كنم.خود 

كتاب وقت خود را به  . گولمن در اينبدستم رسيد "هوش عاطفي  "روش  
اختصاص داده بود كه چرا رهبران كمي در همه اين موضوع مورد در تحليل 

 او نتيجه را اين گونه عنوان مي كند كه  جهات و جنبه ها رهبري مي كنند.
  بود.  "كنترل عاطفي  "قول خود او  يا به  “رهبري خود  “ها در  تفاوت آن

طبق گفته او اين نوع از كنترل خود، زماني در رهبران ديده مي شود كه 
 زمانكه در  حفظ مي كنند را  “رهبري خود  “س أرغم مخالفت و ي علي

و كنترل امور را در دست مي گيرند و مانع به وجود  نمي شوندبحران تسليم 
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مي  ه و مانع تغيير برنامه هاود را حفظ كردآمدن مشكل مي شوند و تمركز خ
  شوند.

  

كه رهبران با شناخت نقاط قوت و ضعف و  مي رسدگولمن به اين نتيجه 
همانطور  را از ديگران متمايز مي سازند.  “رهبري خود  “محدوديت هاي خود 

كه مقاله گولمن را مي خواندم به اين نتيجه رسيدم كه شايد گفته هاك درباره 
  درست باشد.  “رهبري خود  “وقت به  اختصاص

. به خاطر داريد عيسي در اوج فعاليت هاي مرقس را نگاه كنيد 5باب 
دعا، روزه و تنهايي اختصاص مي داد؟ عيسي در  فكر،تزماني را به  ،خدمتي

رهبري  “كرد يا به عبارت ديگر هنر  طول خدمت خود از اين الگو پيروي مي
قوتي نو نياز به مكان هاي خلوت  يو مي دانست براا  را تمرين مي كرد.  “خود 
 كه چقدر پدر او را دوست دارد. كند ي نياز داشت كه به خود ياد آور دارد.

تا بتواند روياي خود را داشت تا زمانيرا به خود اختصاص دهد حتي عيسي نياز 
از دست ندهد و بر يأس و وسوسه غلبه تمركز خود بر هدف را و حفظ كند 

  كند.

نمي تواند آن را انجام  رهبرو هيچ كس به جاي   “رهبري خود  “يعني ين ا
كار ساده اي نيست در واقع دي هاك ادعا مي كند چون كار بسيار  .دهد

به ديگران  نددشواري است اكثر رهبران از آن دوري مي كنند و ترجيح مي ده
روني و به رشد داين كه تا  انگيزه بدهند و رفتار آن ها را كنترل كنند

  .ندبپرداز انديشيدن درباره خود 

از خدمت خود استعفا داد و علت را مسيحي  رهبريك چندين سال پيش 
من مثل تكه سنگي در حال غرق شدن بودم. خسته " اين گونه بيان كرد : 
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نمي شب ها   فايده اي براي خود و عزيزانم نداشتم. عصباني و افسرده. ،زخمي،
زندگي هاي در هم  و مشكالتبا  جماعتانستم چون مي د توانستم بخوابم

 ها چيزي در دست ندارم. شكسته به كليسا خواهند آمد و من جهت تسلي آن
خيلي ها هنوز مي پرسند چه اتفاقي  .هر ورز بر خشم دروني من اضافه مي شود

ولي در واقع از درون  ،ايمان لغزش خورده ام ازبراي من افتاد و فكر مي كنند 
   ".امفرو ريخته 

ناشي آن رهبر د كه شكست اين گونه نتيجه گيري مي كناحتماالً دي هاك 
بوده است و قبل از اينكه كار به اينجا برسد براي   “رهبري خود  “از عدم 

وقت صرف مي كرد. بايد روز هايي با خداوند در تنهايي تجديد پيمان بايد 
دنيل گولمن هم  .مراجعه مي كردمشاوره مسيحي به يك استراحت مي كرد يا 

بود و بهاي سنگيني پرداخت مي گويد او كنترل عاطفي خود را از دست داده 
  .كرد

  

  خواندگي من حقيقي است؟ آيا 

مطمئنم تمام يعني  هستم يمكتب قديمهمان در اين مورد من پيرو 
از شبان  دعوت خاصي از طرف خداوند دارند.كساني كه نام مسيح بر آنان است 

خود را تماماً در اختيار خداوند قرار دهيد و بنابراين  عضاي عادي.تا اگرفته ها 
؟ نقش من در اين ملكوت جاي من در بدن مسيح كجاستاز خود بپرسيد 

  چيست؟ 

اما جان  " ويد:مي گچنين پولس درباره خواندگي خود  بياوريد كهبه ياد 
ان رسانم و به پاي خود را بي ارزش مي انگارم ، تنها اگر بتوانم دور خود را

خدمتي كه همانا  م،عيسي يافته ام به كمال انجام ده خدمتي را كه از خداوند
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براي پولس اولويتي جز كار خداوند وجود " اعالم بشارت فيض خدا است. 
نتيجه اين خواهد بود كه  خواندگي  مزيت و بركت بزرگي است. دركنداشت. 
دانستن اهميت  ي شود.ايجاد م يو قوت و اعتماد جديدشده  هدفمندزندگي 

از اين ها  خدمت ما هر روزه هدف و معنايي بيشتر به زندگي ما مي بخشد.
  م برد كه از خواندگي خود مطلع باشيم.يهنگامي بهره خواه

در سال هاي اخير متوجه شده ام كه يكي از وظايف اصلي من اين است كه 
ويلو و كمك به  يا هنوز خواندگي من در شبانيآ" :هر روز از خداوند بپرسم

وقتي تاييدي دوباره دريافت مي كنم به  "كليسا هاي سراسر جهان است؟ 
  حركت با قوتي دو چندان ادامه مي دهم.

رهبري خوانده شده ايد وظيفه شماست كه از خواندگي خود  راياگر ب
ييد خداوند باشيد و در صورت عدم أمشتاق تباز، قلبي  با اطمينان حاصل كنيد.

از او جديد  يو هدايتكنيد صداي او را بشنويد ركت بايستيد و سعي تاييد از ح
خود يش از پيش خواندگي پيافتيد  دوباره  يييدأاگر از خداوند تدريافت كنيد. 

  قرار دهيد. تانرا در اولويت زندگي 

  

  روياي من واضح است؟ آيا 

 مردم را به آينده اي با تصويري مخدوش هدايت كنم؟ هر متوان چگونه مي
چنين  قرار دادن رويا خود در ويلو اختصاص مي دهيم.بيان سال ما شبي را به 

    شبي پيشنهاد من بود و هر سال اين كار را براي ياد آوري به خودم انجام 
 مي كند.يمان  چنين شبي مرا مجبور به صحبت صريح درباره رويا مي دهم.

ما در شب  صاص دهد.چنين شبي را به روياي خود اختبايد معتقدم هر رهبري 
اين تصويري از آينده است كه خدا بخشيده و  ":مي گوييمچنين رويا در ويلو 
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رانه دعا و در صما در راستاي رسيدن به اين اهداف حركت خواهيم كرد و اگر م
  . داشتخواهيم  ياتحاد و تمركز بمانيم ما كليساي متفاوت

هفته ها قبل از  مي كنيم.آماده  استقبال از چنين شبيدر ويلو خود را براي 
آن با رهبران اصلي برنامه هاي آينده را مورد بررسي قرار مي دهيم و در نمودار 

كالم و مي كنيم ساعت ها دعا  ها را مي نويسيم. جدول هاي مختلف آنو ها 
 ":  . در آخر از خداوند مي پرسيممي خوانيم و نتيجه را يادداشت مي كنيم

در آن " انجامش دهيم ؟  مي خواهيما ست كه تو از آيا اين كاري ا خداوندا،
هر سال اسرار دارم چنين فرآيندي را  را ارائه مي دهيم. يشب روياي واضح

  طي كنيم چون به عنوان شبان اين كليسا نياز به رويايي واضح دارم.

   

  هنوز آتش اشتياق خدمت در من شعله ور است ؟آيا 

اشتياق رهبر وظيفه  نه داشتاتازه  نگ كه دتا به حال از خود پرسيده ايآيا 
سال گذشته يكي از  .جواب را مي دانيد . خودِ رهبركنم  كيست؟ فكر مي

كليسا از من پرسيد چرا با اين حجم كاري شب ها براي صحبت در  مشايخ
 ساختماناي براي جمع كردن هدايا براي ساخت  كليساي كوچك و دورافتاده

" . اشتياق من تر وتازه بماندتا " سخ گفتم : در پا  مي روي؟ چرا؟ هاي جديد
براي احداث  در كاليفرنياي يدر ادامه توضيح دادم كه چند سال پيش به كليسا

طور كه وارد سالن مي شدم كسي مرا به كنار  همين سالن جديد كمك كردم.
آن سالن بزرگ كشاند و موكت را كنار زد و كف سيماني كليسا را به من نشان 

ساخته شدن در زمين سيماني خيس همه اعضا كليسا اسم  زمان داد.
عزيزانشان كه ايمان نياورده بودند را حك كرده و وقتي سيمان خشك شد 

و روي آن را با موكت پوشاندند. حاال هر ماه ايمان  ه بوداسامي آنجا باقي ماند
او براي  رانه دعا مي كنند.صداران آنجا مي ايستند و براي نجات عزيزان خود م
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ولي حركت آن ها  برگشت به شيكاگو سر در گم بودمبراي توضيح دادم كه تا 
آن ثير أاز ت .افق هاي تازه اي در ذهنم روشن كردبه من بخشيد و اي شوق تازه 

نياز اي و متوجه شدم كه شوق تازه مطالب بهتري براي موعظه داشتم مالقات 
مك به كليساهاي ديگر چنين اگر ك است تا ديگران در ويلو با من همراه گردند.

  شوقي در من ايجاد مي كند پس بهتر است براي آنها وقت بگذارم.

برخي اوقات شبانان  برگزار مي كنيم. WCAاز طريق  ما صد ها كنفرانس
نياز است  ":كليسا هاي در حال رشد مرا به كناري مي كشند و مي گويند 

 آنها از رفت و "ا ايجاد گردد.يم تا شوقي تازه در مئسالي يكي دوبار اينجا بيا
ولي آن را براي خود نقطه  ندديويلو خجالت زده به نظر مي رس بهآمد مرتب 

 قوتي مي دانستند.

  

  آيا عطاياي خود پرورش مي دهم و آن ها را گسترش مي دهم؟

اگر به سرعت قادر  عطايي كه در خود مي بينيد كدامند؟ 3كوتاه:  يامتحان
بايد بگويم در چنين  ."تكان بخوريد "به شما بگويم  ايدببه بيان آنها نيستيد 

مواقعي دچار اختالل باليني همدردي دچار مي شوم و مي خواهم سريع ابراز 
نياز هم ايد همدردي بكنم پس بدانيد نمي خواهم به شما بي احترامي كنم. ش

 .آن ها نمي توانند عمل خود را توجيه نمايندبه درمان و رواشناس دارم ولي 
آموزد كه  رهبران بايد عطاياي خود را به ترتيب بدانند.كالم خدا به ما مي

  خواست قرار خواهند گرفت. زپرورش عطاياي خود مورد باعدم رهبران براي 

 3عطيه ولي من فقط  6يا  5، 4به برخي  عطيه بخشيده، 3خداوند به من 
ه شده ام كه با خواندو  در خود مي بينم  را "بشارت و تعليم  رهبري، "عطيه 

كه به همين دليل هر كتابي  ها را گسترش و بهبود بخشم. نهايت توان آن
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عطا از  3را مطالعه مي كنم و با افرادي كه در اين باشد عطيه  3مربوط به اين 
هرگز فراموش نمي كنم كه   به طور مداوم ارتباط دارم. من باتجربه تر هستند

در آن روز جهت  ست قرار خواهم گرفت.در مقابل خداوند مورد باز خواروزي 
  زمينه مشتاق تمجيدي از سوي او هستم. 3وفا داري در اين 

رهبري  “آيا براي گسترش عطاياي خود تالش مي كنيد؟ طبق اصل  همكاران،
 هر رهبر نياز دارد كه چنين عمل كند.  “خود 

 

  آِيا شخصيت من وقف عيسي است؟ 

وقتي اعتماد كامل همراهان  طلبد. رهبري ويژگي هاي اخالقي وااليي مي
پيرو مردم  شما ببينند.را در خود را كسب خواهيد كرد كه صداقت كامل 

هر بار كه شخصيت رهبر  نخواهند بود و ناپايداررهبران با ويژگي هاي اخالقي 
چند وقت  نيز به همراه آن به مخاطره مي افتد.او زير سوال مي رود رهبري 
كه به او سپرده شده بود به   “رهبري خود  “ظيفه پيش يكي از پرسنل از و

او من در بخشي كه  دليل عدم همكاري برخي از پرسنل خسته شده بود.
 ":مسئول بود تحقيق كردم و به تدريج واقعيت مشخص شد. برخي مي گفتند

يا  ،نمي دهدها را يا جواب تلفن  مي گذارد ولي خودش نمي آيد،   او جلسه 
   ".انيم كجاستاكثر مواقع نمي د

با او قرار گذاشتم و با دوباره سنجي ادعاهاي هم تيم هاي او مستقيماً به او 
 وقتي سر ساعت مقرر براي جلسه حاضر نمي شوي يا جواب تلفن نمي "گفتم 

وقتي در ساعت كاري معلوم  بي ارزش بودن را القا مي كني،حس دهي به مردم 
 اين .ادي نسبت به تو خواهد شدنيست كه كجا هستي اين باعث رشد بي اعتم

پس تو بايد  بايد مشكل پرسنل را حل كنيم،ما  .توستشخصيتي  تها مشكال
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ها ديده ام كه وقتي شخصيت رهبر به  در طول سال "!بايد از آنجا بروي
مخاطره مي افتد به تمام تيم آسيب مي رساند و نهايتاً كل خدمت را تحت 

  ثير قرار مي دهد.أت

هد باعث چنين اتفاقي ميان پرسنل خود شود؟ مطمئناً چه كسي مي خوا
روري نولند را از خداوند سرودي  رايب در خلوت خودهميشه  من نمي خواهم.

  مي خوانم كه مي گويد: 

  عنانم را به دست گيرروح القدس " 

  را هدايت كنم جان و ذهن و بدن

  بگذار ، بر هر آنچه تو را خشنود نكندانگشت 

  ، آنچه تو را محزون سازد بر كن از ريشه و 

  "م را به دست گيرروح القدس عنان" 

  خود اوست.كيست ؟ بله بر عهده حفظ شخصيت رهبر به عهده 

  

  تكبر خود غلبه كرده ام ؟  ربآيا 

 خدا در برابر متكبران مي ايستد ، "اول پطرس مي نويسد كه  كالم خدا در 
 "ما رهبران مي گويد  به عبارت ديگر به ".اما فروتنان را فيض مي بخشد

  خداوند ؟ با فيض را مي خواهيد يا ضديت  انتخاب با شما است،

اگر قايقراني بلد باشيد مي دانيد كه در خالف جهت باد حركت كردن چقدر 
 دشوار است ولي بر عكس در جهت موافق حركت كردن آرامش بخش و ساده.

ني پيشه كنيد لطف انتخاب با شما است،كدام را انتخاب مي كنيد؟ اگر فروت
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براي اينكه  خداوند با شما خواهد بود و اگر متكبر بمانيد در برابر او ايستاده ايد.
ثير قرار مي دهد بهترين روش أتحت تچگونه بدانيد تكبر رهبري شما را 

آيا  "دوستان خود بپرسيد:  همسر و همكاران ، از هم تيمي ها، پرسيدن است.
؟ اگر شوياحساس مي  يدر كالم من تكبر مي بينيد؟ يدر رهبري من تكبر

اگر مايل به  پس احتماالً متكبر هستيد. دي بپرسيتچنين سواال دنمي تواني
حركت در خالف جهت هستيد مسئله اي نيست ولي بهتر است كه خداوند ما 

دعا كنيد روح القدس آن  از تكبر خود غافل نباشيد، را در مسير همراهي كند.
براي غلبه به تكبر خود تالش  كنيد. مشورتاتيد و مشاورين دارد با اسمي را بر 
  كنيد.

  

  آيا بر ترس ها چيره شده ام؟ 

ها  كه كليساي آناي از شبانان غم زده  ترس انسان را از حركت وا مي دارد.
از بازاريان  "چرا تغييري ايجاد نكردي؟ ": در حال فرو پاشي است مي پرسم 

؟ چرا قدم اول را بر نداشتي  "ن را مي پرسم : ايمردد به ارائه محصوالت جديد 
 ": كه نسبت به موضوعي حق به جانب هستند مي پرسم  ياز سياستمداران "

 "!مي ترسم "ها اين  است كه و جواب اغلب آن  چرا در عموم صحبت نكردي؟
ترس نيستم و  يترس ما را بي حركت و خنثي مي سازد.من از اين اصل مستثن

  . قرار مي دهدخود تحت تاثيرنيز تصميات مرا 

ميليون دالري براي  70كه تصميم به شروع پروژه اي  2000در سال 
اين  از آينده در ذهن داشتيم. يگسترش ساختمان ها گرفتيم تصويري روشن

آخرين مرحله، ارائه  تصويب شده بود. انمديرجلسه رهبري و  هيأتدر موضوع 
اگر طرح عمومي  "هنم رسيد كه ولي قبل از آن به ذ عمومي اين طرح بود.

 25زحمات ما در  يتمامكه متوجه شدم و  ".نخواهي داشت يبرگشت هشود را
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 تمام اعتبار جهاني ما در خطر خواهد بود. سال اخير به مخاطره خواهد افتاد.
ميليون دالر كسري  20اگر  ":خود گفتم  بيشتر مي شد و دوباره با مترس

ساالنه هزاران نفر را  ميد كنيم؟ اوضاع خوب است،بياوريم چه؟ چرا ويلو را ناا
 قدم اشتباه همه چيز را به مخاطره خواهد انداخت و تعميد مي دهيم. بشارت و

  چرا ريسك كنيم؟

رهبري مرا مختل ساخته است و يوحنا  ،زماني رسيد كه متوجه شدم ترس
از آن زيرا آنكه در شماست بزرگتر  "را به خاطر آوردم كه مي گفت :  4:  4

آيا خداوند با من سخن گفته  ":از خود مي پرسيدم  ".است كه در دنيا است
اگر در اين طرح  است ؟ آيا در صورت شكست من را دوست خواهد داشت؟

؟ با اين سواالت كلنجار مي رفتم ولي آيا به آسمان خواهم رفت  شكست بخورم
  نهايتاً شجاعت برداشتن اين قدم آخر را پيدا كردم.

  بر ترس وظيفه رهبر است چون ترس اهداف را به خطر مي اندازد.غلبه 

  

  مشكالت دروني رهبري من را تحت تاثير قرار مي دهد؟ 

 داريم. ة خودرا در زندگي گذشتفقدان نا اميدي و  همه ما تجربه شكست،
 بگويم منمي توان آن تجارب شخصيت كنوني ما را درست يا غلط شكل داده اند.

رهبراني كه از اصل دروني  ".ثيري بر من نداشته استأشته ام تخانواده يا گذ "
اشتباه كه بهاي سنگيني براي كليسا دارد  يخود غافل هستند معموالً تصميمات

       ها جماعت را اسير برنامه هايي  خود بزرگ بيني آن ورا اتخاذ مي كنند 
ت أها نش ود آنكه نياز هاي خاي برنامه  .نيستنداز خداوند اصالً كه مي كند 

  گرفته است.
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هر هفته  ه دارند.اراضي نگ دارند تا مردم را سعي نيز رهبران ديگر برخي از 
چه . مي كنند اين اشتباه را مجددا تكرار ميزان رضايت مردم را مي سنجند و 

كسي مسئول حل مشكالت دروني ما است تا اين مشكالت مردم را گرفتار 
  ليم.خود ما رهبران مسئوبله نكند؟ 

 هنوز همزمان قابل توجهي را در دفاتر مشاوران مسيحي صرف كرده ام و 
تا به امروز فهرستي از سواالت گيج كننده  در ارتباط هستم.مجرب با دو مشاور 

؟ گفتم  چرا آن را " اي دارم كه هميشه همراه من هستند. مانند اين سئواالت :
  "؟ نرمي به خرج دادم  ،ياز بودكه اقتدار نزماني چرا او را تشويق كردم؟ چرا 

رهبران  با كمك دوستان، دهم.بوظيفه من است كه به نگراني ها سر و سامان 
  را اقدامي الزم مي دانم.   “رهبري خود  “ اصل  روحاني يا مشاوران مسيحي،

  

  تحمل سرعت خود را داري؟

    .ماني داشتمااوضاع روحي نابس 90همانطور كه قبالً گفتم در اوايل دهه 
در من بود. به خود   “رهبري خود  “دليل آن عدم وجود  بگويم ممي توان

تحمل را درك  نمي كردم و عطاياي  رساندم.بسياري خانواده و دوستان آسيب 
به  نزديك بود خدمت را در آمار و ارقام خالصه كنم. خود را ناديده مي گرفتم و

با سرعتي كه  ":را نوشتم ياد مي آورم در رستواني نشسته بودم و اين جمالت
هنوز  ".كار خداوند را انجام مي دهم،كار خداوند را در خود نابود خواهد ساخت

  ثر از آن روز اشك در چشمانم حلقه مي زند.أكه در آن رستوران مي نشينم مت

و روح القدس  "؟خدايا چه اتفاق داره مي افته ":وقتي به خود آمدم گفتم 
ن برداري؟ ابزرگتر از ده را مجبور كرده كه لقمة ه كسي توبيل چ"پاسخ داد ،
ييد و تشويق چه كسي جز خداوند هستي؟ چه كسي تو را مجبور أبه دنبال ت



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٨٥ 

 

هيچ كس جز خودم  پاسخ ها تكان دهنده بود." زندگي كني؟  يكرده اينطور
رهبري نه خانواده و هاي  هيأتنبود. نه خود باعث سرعت بيش از حد خدمت 

در آن رستوران نشسته بودم و تنها مقصر خود س مقصر نبود. نه دوستان هيچك
  من بودم.

اين است كه فقط خود ما مي توانيم سرعت  بپذيريمحقيقتي كه بايد 
سال برنامه هاي كاري من پر  15براي  تعيين كنيم. مانخدمتي را براي مناسب

كسي به چرا "از خود مي پرسيدم  بود و كنترل زندگي ام را از دست داده بودم.
  " بينند كه در حال تلف شدن هستم؟ نمي من كمك نمي كند؟

د و فهميدم مسئوليت تعيين برنامه مبه ياري من آ  “رهبري خود  “نهايتاً اصل 
به فيض خداوند نهايتاً  ها با من است و تا به امروز از اين اصل پيروي مي كنم.

مي توان گفت از  سال بعد از آن دوران 12افسار امور را در دست گرفتم و 
 مم و تنها تعيين كننده سرعت حركت زندگي و خدمتهست تر هميشه راضي
و همسرم شاكر سرعت كنوني خدمت و رهبري خود به خاطر   خودم هستم.

ثير منفي سرعت نامعقول خود در نزديكان خود أما رهبران از ت زندگي هستم.
و تمام تالش خود را لين با تمام وجود وقف كليساي محلي است  غافل هستيم.

  خارجي كرده است. براي حمايت از من در خدمت ويلو و سفرهاي داخلي و

او مسئوليت  اما عدم تعادل در زندگي من باعث باري اضافه بر دوش او شد.
باعث محدود اين امر خانه و خانواده را به تنهايي انجام مي داد و مربوط به هاي 

با كمال ميل زمان براي  ش شد.شدن زمان براي گسترش عطايا و خدمت
كار  "فرزندان مي گذاشتم اما مثل شبانان ديگر از همسرم انتظار داشتم وقف 

دچار خانوادگيم را روابط  اشتباه بود، اين كار من بودن من را درك كند. "خدا
را تحت فشار  خانو.اده ايهر ي خدمت و زندگي، سرعت باال .ه بودمشكل كرد

  قرار مي دهد.
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ي كه امروز تازه خدا، آن روز ها را پشت سر گذاشيتم و براي روابط به فيض
روشن تر از ما روز هاي خوب براي امروز و آينده  شادمان هستيم وشده 

 اما اين شرايط را مديون كنترل سرعت خدمت و زندگي هستيم. هميشه است.
 رهبران متوجه باشند كسي از اين شرايط شما را نجات نخواهد داد جز خود

و  خانوادهسالمت وظيفه شما است چون و خدمت تعيين سرعت زندگي  شما.
  .شما به آن وابسته استازدواج 

  

  آيا محبت من نسبت به خداوند و مردم افزايش يافته است؟ 

هيچ  ؟ همسر؟ گروه خانگي؟دكيست كه محبت شما را شعله ور ساز وظيفة
كه محبت خداوند و مردم به عنوان يك رهبر است   شما اين وظيفه من و. كدام

عمق رابطه با خداوند خواهم به  11در فصل  افزايش دهيم. مانرا در دل هاي 
در صفحاتي از اين فصل مي خواهم به قسمت دوم يعني به محبت  پرداخت.

  ديگران بپردازم.كردن 

در نتيجه  گفتم مردم گنجينه هاي خداوند هستند 8همانطور كه در فصل 
و در اين صورت هر روزه قلب ما از  محسوب شوندا نيز گنيجينه هاي م بايد

وظيفه كليسا محبت به مردمي است كه خداوند  محبت آنها سر شار خواهد شد.
زندگي ام به نقطه اي رسيدم متأسفانه در دوره اي از  ولي   آنها را دوست دارد.

عجيب به نظر مي رسد ديدم محبت من نسبت به مردم رو به كاهش است. كه 
ا ميزان محبت من براي مردم در اولين تعطيالت هاي تابستانه در ويلو ام

را براي گذراندن وقتي خدمت پرهياهو در ويلو  بعد از سال ها مشخص شد.
منظور داشتيم. ما شيكاگو را ترك كرديم و در تعطيالت تابستانه با خانواده ام 

ن اهميتي مردم آن شهر براي مصادقانه بگويم شهر كوچكي مستقر شديم. 



 انهجسور يرهبر                                                                      ١٨٧ 

 

مسئوليت من در  مشكل من نيست،اين  ": با خود مي گفتم نداشتند چون 
  براي مردم نداشتم.به گشودگي االن آن روزها قلبي  " .دفتر شيكاگو است

از پس  قصد توجيه بي تفاوتي خود را داشتم ولي مي دانستم درست نيست.
م نسبت به گرفتم خود را طوري مديريت كنم كه محبتخدمت تصميم  سال ها

بيشتري در طي هفته براي به خلوت رفتن تعطيل  مردم كاسته نشود. روز هاي
چندين سال پيش   .شروع كردمدر اين زمينه را و مطالعاتي اختصاص دادم 

      را نگه  ممرد جواني كه شنيده بود شبان هستم در ميارنيا جايي كه قايق
او  زه از زندان بيرون آمده بود.سال داشت و تا 25مي دارم به ديدن من آمد. او 

براي من گفت و از من راهنمايي ،پول  ش را از مشكالت خود يليست بلند باالي
  يا هرچه كه نياز است درخواست كرد.

گوش به سخنان او ميل به تغيير را به وضوح در او مي ديدم پس صبورانه 
آن  ".ر خواهم دادبه تو خب ذار در اين باره فكر كنم،گب ": دادم و به او گفتم 

به ضد شرايط همه  "ي كردم احساسم را براي لين بگويم. به او گفتم : شب سع
بايد حساب اشتباهات گذشته را پس ش، احتماًال مابقي زندگي ،است  اين جوان

تكرار خواهد  ار شاشتباهات د.چون او قطعاً كمك نكن او اگر كسي بهد البته بده
بيا سعي د. ايجاد كندر زندگيش راتي مثبت يتغي دكمك مي توان . ولي باكرد

  " كنيم كمكش كنيم.

 .مموافقت لين تعجبي نداشت بلكه از موافقت خودم با خودم تعجب كرد
سفم كه بايد اعتراف كنم از باري كه براي سرنوشت آن جوان داشتم أمت

با كمك مالي و پيدا كردن شغلي ثابت او را از بحران بيرون  متعجب بودم.
تعامل من در آن  تابستان ها او را مي بينم و با هم دوست شديم. .آورديم

مدام روح القدس به من  را نشان مي داد.  “رهبري خود  “تابستان با او نتيجه 
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 شده.قلب تو براي مردم گشوده تر  در حال رشد هستي، بيل، "مي گفت : 
  "ادامه بده!

مي دانم محبت  ست.قلب خود را به روي مردم نخواهم ب باري ديگر هرگز 
چگونه رهبري  رشد خواهد كرد. يخدمت ادامه چنينمن نسبت به مردم در 
از محبت عظيم سر شار تصميمات و قوت خود را  خواهيم بود اگر بينش،

  داريم؟ نه اخداوند نگ

مي بينيد مسير ادامه دهيد همين  در؟ اگر در چه وضعيتي استقلب شما 
لطفاً به مسير هايي كه در  ه ايد.هيد يافتخوا كه در محبت نمودن افراد رشد

با برنامه ريزي ات الزم را اعمال كنيد. تغيير .مل كنيدأآنها قدم بر مي داريد ت
شمال ، جنوب ، نمودن ترقي نمائيد. محبت خود براي مي توانيد در  رهبري 

كه ولي مهم نيست  رهبر بايد رهبري در همه جهات را بياموزد. شرق و غرب.
قوي نيستيد و اگر به اندازه كافي  كنيد.مي كسب  هدر هر دور يازامتي چه

يد و نپيشنهاد مي كنم دوباره بخوا خواندن اين فصل اوقات شما را تلخ كرد،
اشيتاق، عطايا  رويا، خواندگي، الت مطرح شده را از خود بپرسيد.اوئس

 به حضورمشكالت دروني، سرعت و قلب خود را  ترس ها، تكبر، ،شخصيت،
بگذاريد خداوند حقيقت زندگي شما را نشان دهد و هر اقدامي  داوند بياوريد.خ

را نياز است   “رهبري خود  “كه براي بهبود  مهم ترين جنبه رهبري يعني  
  انجام دهيد.
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  دهم فصل 

  رهبريك دعاي 
  

  

  

  

   "خداوند ،من را براي رهبري تعليم ده "

روزي در   ر خداوند داشته ام.اوقات پر بركتي در حضو زمان قايق راني
 " : فكر مي كردم و نوشتم  “رهبري خود  “درياچه ميشيگان در مورد پتانسيل 

را مي خواهم مهارت رهبري ام  باشم، يرهبر بهتريك خواهم  خداوند مي
به كمك  بهبود بخشم تا روزي شرم سار از غفلت ها در محضر تو حاضر نشوم.

   "ست قرار ده و مسير درست را به من نشان ده.را در مسيري درتو نياز دارم م

با هدايت روح القدس  جمالت كه حالت دعايي داشتدر حين نوشتن اين 
بعد از  و زندگي رهبران مورد عالقه ام در عهد عتيق و جديد را به خاطر آوردم

و  چقدر تحسين بر انگيز است شدم كه واقعاً قدرت رهبري آن ها آن متوجه 
  "چنين تاثير و قدرتي به زندگي من ببخش.؛ خداوندا " : دعا كردم 
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  .سازبمرا مانند داود  وندا؛خدا

دليل عالقه ام به  .استداود ي كه بر من تأثير بسيار مي گذارد اولين رهبر
آن روز در قايق دعا كردم خداوند،خوش بيني  او خوش بيني او در رهبري است.

. تو در زندگي و خدمت را پيدا كنمداود را به من ببخش تا ظرفيت درك حضور 
خارق العاده از روز اول داود به واسطه ايمان خود به خداوند دست به كارهاي 

به قدرت خداوند آنقدر  نمي تواند آن ها را تصور كند. اوكه هيچ رهبري زد  اي
دارد و او را از حركت وا  شائول نتوانست  ،نترسيد جلياتباور داشت كه از 

با اعتماد بر خداوند در مسير هاي او گام  .دهنداو را شكست ستند دشمنان نتوان
د.با خود گفتم من به قوتي يبر مي داشت و انتظار قوت و فيض او را مي كش

  .اينچنين نياز دارم خداوندا

از ايمان او سرچشمه داود خوش بيني كه و نا اميدي س أي زمانحتي در 
 .او بيمار شدب زنا شد نخست زاده مرتك تشبعوقتي با ب .را حفظ كرد مي گرفت

خوش بيني دست نكشيد و مي دانست به خاطر گناه او پسرش مريض از داود 
در افتاد اما خداود جان پسر  يشبانه روز در روزه و دعا به رو 6پس  شده است.

وقتي از او پرسيدند كه چرا روزه گرفتي و دعا كردي در   به او نبخشيد. او را
چه  داند؟ شايد خداوند مرا فيض عنايت فرمايد و طفل  كسي "پاسخ گفت : 

  ) 22:  12( دوم سموئيل  ".زنده ماند

خوش بيني داود در اين جمالت ديده مي شود: كسي چه داند؟  شايد 
خداوند رحم كند،كسي چه داند ؟ شايد خداوند براي من بجنگد،كسي چه داند 

  شايد خداوند مرا با لطف خود غافلگير سازد.

حتي در شرايط غم زده انتظار عظمت و محبت خداوند را  د خوش بينافرا
  همه ما نياز داريم. نياز دارم. رهبري خود  من به چنين خوش بيني در  دارند.
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 آن به چنين خوش بيني نياز دارند.هستند هم تحت رهبري ماي كه مردم
وجي يكسان ها هر روز م آن گردند. لبريزخوش بيني دارند تا با ها هر روز نياز 

 ": ها مي گويد  از گزارش هاي منفي را از رسانه ها دريافت مي كنند كه به آن
احتياج دارند كه از مردم  "روزگار تاريكي است ، اميدي در افق ديده نمي شود

قوت كه اوضاع بهتر مي شود. " فردي بر حسب ايمانش اين جمله را بشنوند : 
ظلم و رنج را خداوند  گناه، اهد كرد.تبديل كننده مسيح زندگي ها را لمس خو

  "بست. بر خواهد داشت.كليسا ابواب جهنم را خواهد

بعد از آن مداوم دعا مي كردم كه پيش آمده سپتامبر و بحران  11بعد از 
خداوندا به من خوش بيني داود را ببخش،كمك كن به ياد داشته باشم تو زنده 

اراده و توانايي رهايم كن و ديد از سايه هاي تر بخشنده و رحيم هستي. ،قوي،
ساز تا بمرا مانند داود ببخش.  به منبراي ايجاد راه هاي تازه در زندگي و كليسا 

به خوش بيني  مايماناسطه به من كمك كن تا مردم را به و اميد را جاري سازم.
  اكنون بيش از هر موقع به خوش بيني داود نيازمنديم. دعوت كنم.

  داريد؟دعايي اينچنين آيا شما هم نياز به 

  

   .سازبن ا، مرا مانند يوناتونداخدا

او دوست عزيز داود و پسر  فتم.ان بيابعد از داود طبيعي است كه به ياد يونات
او رهبر  ساخت.مي ي رث برحق تخت پادشاهرا وا پسر شاه بودن او شائول بود.

 ره نگرديد.بود ولي موقعيت او در زندگي به قلب او چي يباهوش و با استعداد
خداوند ظرفيت محبت كردن  "ن مي انديشم دعا مي كنم اهنگامي كه به يونات

   ".به من ببخشرا يوناتان 
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در جواني مورد لطف او قرار گرفت. اگر داود محبت يوناتان قابل توجه بود و 
ن گرفت آولي تصميم بر  بداندبراي تاج و تخت  يچه مي توانست او را تهديد

  به داود پيش كش كند.كه محبت خود را 

نمي خواهم رهبري باشم كه ؛ خداوندا "روز در قايق دعا كردم كه  يك
به من قلبي مانند يوناتان براي محبت كردن  " .مردم را فداي خدمت خود كنم

 كاسته نخواهد شد. مبا قلبي مانند يوناتان ديگر از محبت نسبت به مرد ببخش.
به ما آموخته است كه بوته آزمايش  هر از گاهي به ياد آور كه عيسي مسيح

 زندگي و رهبري من است.موفقيت سنجش  مالكمحبت  ايمان محبت است.
تژي و برنامه هاي ااستر ترجيح مي دهم مرا براي محبتم به ياد آورند تا رويا ها،

  .مخدمتي

  بخشد.باز آن روز مسرانه دعا مي كنم تا ظرفيت محبت يوناتان را به من 

  

  .سازبانند يوسف خداوندا،مرا م

 ييوسف به خاطر كمال .يوسف را به ياد آوردمهمانطور كه در حال دعا بودم 
پاكي  دعا كردم خداوندا، يكي از قهرمانان من است.كه در شخصيتش مي بينم 

به قدرت رسيدن يوسف ناگهاني بود و چنين قدرت  ".يوسف را به من بخش
همه مي دانيم  .مي شودين همراه قوان هايي معموال با تكبر نسبت به ديگران و

ثير آن را بر جان خود حس أرهبر تيك احتماالً به عنوان  قدرت فساد مي آورد.
 اما همانطور كه كالم خداوند مي گويد او تا به آخر از فساد سياسي ، كرده ايد.

  ماند. پاكمالي و رسوايي اخالقي 

را   “خود رهبري  “يوسف چگونه به چنين كمالي رسيد؟ فكر مي كنم 
آن باز خواست خواهد به خاطر هدايتي مقدس مي ديد كه روزي نزد خداوند 
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يوسف هر روزه به اخالق گرايي رهبري مي انديشيد و مي دانست اخالق از  شد.
ارزش ت مي گيرد. أقلبي وقف شده و ذهن و جاني پاك در مقابل خداوند نش

  اخالقي او تا آخر عمر با او همراه بود. هاي

احتياج دارم تا جماعت تحت رهبري به من اطمينان داشته  يين كمالبه چن
وسوسه نخواهم شد و ارزش هاي كليسا را با دنيا  با مسائل دنيويباشند كه 

مي دانم تنها راه بتوانند به من اعتماد كنند. بايد آن ها  مبادله نخواهم كرد.
و براي قوتي  ماين است كه در حضور خداوند بمانهايي تنها حفظ چنين ارزش 

  نو در دعا باشم.

را به خاطر  " .لبيك اي خداوند مرا هم بفرست "مي گويد : قديمي  يسرود
ولي روح سركش من از رفتن و  مي آورم كه زندگي مرا توصيف مي كند.

در جنگي  .نمگي خود را انكار كداما نمي توانم خوان .فرستاده شدن منزجر است
ي زنم و با دعا و اعتراف انزجار را تبديل به الزام روحاني به اميال خود افساري م

الزامات را در اولويت قرار مي دهم.نوشتن هر روزه خط خواهم ساخت و تا آخر 
اگر شما به چنين تمركزي نياز نداريد  مي سازد.اين موضوع دعا ها مرا متمركز 

  خداوند به شما بركت دهد ولي من محتاج اين نظم و تمركز هستم.

هر رهبر بايد موانع  ده او را بفهمم.ابه خلوتي با خداوند نياز دارم تا ارهر روز 
رفتن و فرستاده شدن خود را بشناسد تا بداند كه چگونه انضباط روحاني نياز 

وقت خود را با روش هاي ديگران تلف  است تا اين موانع برداشته شوند.
  ، اخداوند " م :آن روز دعا كرد  يد.هر رهبر روش مخصوص خود را دارد.ننك

رسانم،كمالي مانند  كمالمي خواهم وظيفه اي را كه تو به من سپردي به 
   ".يوسف به ببخش

  شما چطور؟ از ما رهبران به چنين دعايي نياز داريم. بسياري فكر مي كنم 
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  .سازبمرا مانند يوشع 

به نظر من  م بودن يوشع را به من ببخش.ممص ابعد دعا كردم خداوند
حظه رهبري يوشع زماني بود كه در مقابل جماعت ايستاد و گفت : بهترين ل

ي خود برگزينيد كه را عبادت كنيد.... من و خاندانم يهوه را اهمين امروز بر
  )15:  24( يوشع  .عبادت خواهيم كرد

قسمت اعظم رهبري تصميم گيري و ترغيب ديگران به تصميم گيري 
سوي سپس ديگران را به ه برسند و قاطعانه به نتيجرهبران بايد  درست است.
اگر يوشع كليساي من و شما را رهبر  يوشع چنين كرد. دعوت كنند.آن تصميم 

 "مي كرد مطمئناً روياي واضحي ارائه مي داد و خطاب به جماعت مي گفت : 
   ".وقت تصميم گيري است ، ما در حال رفتن هستيم

از رساندن پيغام نجات اگر يوشع كليساي من يا شما را رهبر مي كرد بعد 
، آيا به گناهان ايد تصميم خود را بگيريدزود ب دير يا جويندگان، "مي گفت : 

براي  يگانه راهيا  از  خود اعتراف مي كنيد تا فيض خداوند را دريافت كنيد
نجات جهان گناه آلود به سادگي خواهيد گذشت؟ بايد تصميم خود را بگيريد و 

مي خواست موضع خود را در مورد  ي كليساايوشع از اعض انتخاب كنيد.
شاگرد بودن و حل درگيري ها  گروه هاي خانگي، خدمات داوطلبانه، عضويت،

 اتفاقي خداوند را جالل دهد،نمي تواند يوشع باور داشت كسي  مشخص سازند.
من چنين باوري دارم. مردم با  را انتخاب كنند. مسيحبايد پيروي از بلكه آن ها 

د و رهبران نب شده، و دشوار و پر بها بايد خداوند را پيروي كنتصميات حسا
  چنين تصميماتي هستند. ترغيب كننده جماعت به گرفتن

هر روزه نياز است ما رهبران مسئوليت بيشتري را در تصميم گيري هاي 
ها ياد آور شويم زندگي و رشد روحاني  آنبه بايد  سرنوشت ساز مردم بپذيريم.

موضوعي كه زندگي و خدمت را احاطه كرده ازلي است پس  آنها شوخي نيست.
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همانطور كه به يوشع مي انديشم دعا كردم   د.ندار تصميمات جدي نيازآن ها 
   ".به من مصمم بودن يوشع را ببخش خداوندا، "

  

  .سازبمرا مانند استر  خداوندا،

 از خدا شآن زن جوان را به خاطر داريد؟ بعد از به ياد آوردن داستان
   ".شجاعتي مانند استر به من ببخشد "خواستم 

او مي توانست در مقابل  به خاطر زيباييش در موقعيت رهبري قرار گرفت.
پادشاه منكر مردم خود شود يا مي توانست موقعيت خود را حفظ كرده و از 

چه كرد؟ او از جماعت يهودي خواست او به يا داريد  شرايط بحراني دوري كند.
وز براي او در روزه و دعا باشند.گفت : آنگاه نزد پادشاه خواهم شبانه ر 3كه 

 )16:  4( استر .رفت ، هرچند خالف قانون است و اگر هالك شدم، هالك شدم
استر همه  هالك شدم.هم كار درست را انجام خواهم داد و اگر هالك شدم 

  چيز خود را براي كار خداوند به مخاطره انداخت.

تحت ت نمي گرفت يا أشجاعت او از جنون نش دم.اگر هالك شدم هالك ش
 او معتقد بود ارزش هايي وجود دارد كه براي آن نبود.ها ترشح هورمون تأثير 

   "هالك مي شوم "ها بايد زندگي كرد و اگر نياز شود براي آنها 

          موقعيت ضعيف كليساها مي نگرم با خود فكر به برخي اوقات كه 
شدن كليسا نسلي از رهبران با شجاعتي چون استر نياز  كه براي نو مي كنم.

 روز جديد در كليسا شروع شده.! كافي است "هند گفت : اآنها خو " است
طبق كالم خدا بر  يروش جديدبا حقيقتي تازه نمايان گشته است.كليسا را 

ادامه خواهيم داد. بايد به خواندگي خود پاسخ داده و اگر هالك شديم هالك 
  شديم.
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ز ديدن عدم شجاعت رهبران جهت حركت در مسير تغيير كليسا قلب من ا
ولي  به درد مي آيد، به خصوص وقتي كه اين پتانسيل را در كليسا مي بينم.

. مي خواهم به رهبران نمي بينم ها كليسادمين روح جديدي در رهبري براي 
ديگر بر  بار زنده اي، ؟ همين يكدهيدكي قرار است كاري انجام  "بگويم كه 

  .كن شجاعانه رهبري "نمي گردي!

       برخي اوقات مي خواهم از شبانان در خواست كنم كه اگر تو كاري 
.كسي بايد كليسا را بيايد ديگري كنار برو و بگذار كس نمي تواني انجام بدي
بار ها در دعا  تكبر من نباشد.از اميد وارم اين گفته نشان  شجاعانه رهبري كند.

زدلي خود اعتراف كرده ام و به فكر فرو رفته ام كه چه رنج هايي بر و بترسبه 
درست برعكس استر كه شجاعانه عمل نكردم.  انهويلو وارد كرده ام چون شجاع

  مردم را رهبري كرد.

زحمات ساليان ما  چون فرار مي كنماغلب از اعمال شجاعانه به اين دليل 
 به اندازه كافي ضرر كرده ايم، "گويم خود مي  ارا در ويلو به خطر مي اندازد و ب

وقتي چنين افكاري به سراغ من مي آيند  "را ندارم يتحمل ريسك بيشتر
هالك  كار درست را انجام مي دهم، "استر را به خاطر مي آرم كه مي گويد 

  "شدم ،هالك شدم

به شجاعتي همچون استر نياز دارم خيلي از ما رهبران به چنين شجاعتي 
  نياز داريم.

  

   .سازبخداوندا مرا مانند سليمان 

رهبران فكر مي كردم حكمت سليمان در نظرم عمل كرد همانطور كه به 
   "ببخشمن به را خداوند ا ،ذره اي از حكمت سليمان  "آمد و دعا كردم 
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اگر به روزگار اكثر رهبران بنگريد مردان و زناني را خواهيد يافت كه در 
 ند و مردد در تصميم گيرهاي رهبري هستند.بستر به جاي خوابيدن مي انديش

به چه چيزي احتياج داريد تا براي برخي اوقات مردم از روي لطف مي پرسند 
لطفاً .دعا كنيدبراي حكمت لطفاً  "و هر بار جواب مي دهم كه  تان دعا كنيم ؟ 

   "دعا كنيد در همه امور نظر خداوند را تشخيص دهم.

در چنين  رو  به رو هستم.WCA ويلو و  چالش هاي جديدي درهر سال با 
ها  مواقعي چشمان جماعت به من دوخته شده تا به عنوان رهبر راهي به آن

مردم را  مي بخشدچگونه مي توان بدون حكمتي كه خداوند  نشان دهم.
محتاج حكمت سليمان هستم و فكر مي كنم شما هم مثل من   ؟ردراهنمائي ك

  باشيد.

  

   .سازبيا خداوندا مرا مانند ارم

وقتي  او به خاطرم مي آيد. "اصالت احساسات  "وقتي به ارميا مي انديشم 
كه خدمت او در اوج نبود و همه آمار و ارقام بر عليه او بود و پيغام هاي او بر 

بدبين و  است اوثيري نداشت و به نظر مي رسيد مغلوب شرير گشته أدم ترم
نه با خداوند در ميان گذاشت و ارميا احساسات خود را صادقا تلخ نگرديد.

  او گذاشت خداوند جانش را تازه سازد. اعتراف كرد كه تنها و ترسان است.

 انساني خدمت ارميا در طول زندگي او هميشه در افول بوده است. گاهاز ديد
س خود را انكار نكرد و جهت تسلي أو ي ولي او به خواندگي خود وفادار ماند

س را به اميد تبديل كرد و اعتماد خود را أاو ي گشود. قلب خود را رو به خداوند
 "چنين مي نويسد  23-22:  3در مراثي ارميا او  در خداوند محفوظ داشت.
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ها هر بامداد تازه مي شود،  محبتهاي خداوند ، هرگز پايان نمي پذيرد ،آن
   "وفاداري تو عظيم است

و به خوبي نقش دم مان را خوب بلد بوانقاب زدن در اوضاع نابس در گذشته
س زندگي أو مي دانستم وقتي اوضاع خدمتي تعريفي ندارد و يبازي مي كردم 

بعد از  را فرا گرفته بايد مردم را با لبخند هايم قانع سازم كه اوضاع خوب است.
چه؟ متوجه را ولي قلب خودم  كنممردم را راضي  ممدتي متوجه شدم مي توان

نقاب ها  ربطي به تظاهر وديده مي شود  ي كه در ارمياشدم اميد و اعتماد
مربوط  خداوندصادقانه احساسات و دريافت  لمس و شفا از به بيان نداشت بلكه 

تا  مانند ارميا داشته باشيم يچقدر ما نياز داريم احساسات اصيل .مي شود
  كنيم.و تجربه را درك و لمس او وفاداري در خداوند 

  

  .سازبخداوندا مرا مانند نحميا 

رهبري او نكات بررسي حميا يكي از بزرگترين رهبران عهد عتيق است و ن
همواره اما الزام او به تجليل و تقدير از ديگران به ما مي گويد. آموزنده زيادي 

  مرا تحت تأثير خود قرار مي دهد.

روز كار مداوم براي ساختن ديوار اورشليم  52همانطور كه مي دانيد بعد از 
او مي خواست كه  ي براي كارگران وفادار خود ترتيب داد.نحميا مراسم تجليل

آنها قدر زحمات خود و يكديگر را بدانند و خداوند را جهت همراهيش در روز 
 هاي پر مشقت شاكر باشند.كالم دقيقا اين مهماني باشكوه را توصيف مي كند.

از  و سر زندگي راذوق  يكه نبود چنين مراسمات كندنحميا به من ياد آور مي 
از هر موقعيتي براي برگزاري چنين بايد كليسا خواهد ربود و ما رهبران 

  استفاده كنيم. يمراسم
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براي ترغيب و تشويق اعضاي تيم به خصوص در  ها روشيكي از بهترين 
    برپايي چنين مرامات تجليل و قدرداني است.خدمت هاي بلند مدت 

اهميت  نحميا، مانندخداوندا كمك كن تا  "آن روز در قايق دعا كردم 
ويلو مراسمات تجليل با به بعد در ما از آن روز  ".را درك كنم يمراسمچنين 

از دست  قدردانيرسم شده كه هر كنفرانس را با  شكوهي برگزار كرديم.
تا ارزش خواندگي خود را به ياد آوريم و مزيت انجام  رسانيمباندركاران به پايان 

بعضي اوقات تمام  .مشخص شودبيشتر  ميچه كه براي ديگران مي كنآن
پر مي كنيم و از نوشيدني ها و غذا ها تا دير وقت لذت مي بريم.  رستوران را

  تشويق و تحسين  ما يكديگر را به خاطر خدمتمات مي گوييم و مي خنديم.
  مي كنيم.

  ؟براي هم تيمي هاي خود در نظر داريد قدرداني خاصيآيا مراسم ! رهبران 

  

  .سازبن را مانند پطرس خداوندا، م

بعد از نحميا ذهنم معطوف رهبران عهد جديد و پطرس گشت.كالم جنبه 
طور كه ما  همان هاي خوب، بد و زشت شخصيت پطرس را توصيف كرده است.

شخصيت نكات قابل تحسين دوري كنيم صد البته بايد از جنبه هاي بد او بايد 
انديشم مي فهمم رهبري بود كه  وقتي به او ميپطرس را مد نظر داشته باشيم. 

  اهميت پيش قدم شدن را درك مي كرد.

كه تالش هم آب ترسان بود و هنگامي روي اگر چه پطرس از راه رفتن بر 
كرد موفق نشد ولي بايد توجه داشت كه او تنها شاگردي بود كه از قايق بيرون 

اند درست است كه سر قول هاي خود نمي م اين يعني پيش قدم شدن. رفت.
او اولين كسي  .حرف هاي خود را مي زدنفر تنها كسي بود كه  12ولي در بين 
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او در  بود كه در جماعات مختلف  به مسيح موعود بودن عيسي اعتراف كرد.
البته در باغ جتسيماني كنترل خود را از دست  جالل دادن خدا پيش قدم بود.

بي تفاوت ننشست تا  داد و گوش آن سرباز را بريد ولي توجه كنيد كه پطرس
  بايد كاري مي كرد. را دستگير كنند.ها منجي و دوستش  آن

و  مي ترسمولي هنوز برخي اوقات از پيش قدم شدن  .بسيار فعال هستم
    ما در دفترها  چنين مي بينم. اين نيزرا ديگر  انرهبربسياري از كرد  عمل

كنيم و به جاي  يكليساهاي خود را نظاره م فراز و نشيب هايمي نشنيم و 
اموري چنين كه در  يكرد ديگر رهبران پيش قدم شدن ترجيح مي دهيم عمل

مطمئناً خطايي از آنها سر خواهد زد  كنيم. نقد و بررسيپيش قدم شده اند را 
چقدر بهتر خواهد بود كه ما چه ؟  حداقل تالش خود را كرده اندآن ها ولي 

  پيش قدم و نوآور هستند بپيونديم. مانند پطرس به ديگران كه در امور ملكوت

  .بگرديمكاش دعا مي كرديم كه در پيش قدم بودن مانند مانند پطرس 

  

   .سازبخداوندا ،مرا مانند پولس 

شدت اشتياقي ؛ خداوندا  ": در آخر آن روز به پولس رسيدم و دعا كردم 
   ".چون پولس به من ببخش

ها در يكي از  راي سالب شيكاگويي ها با چنين مفهومي غريبه نيستند.
ميراثي كه مايكل جردن به  تاريخي ترين رويداد هاي ورزشي پيش رو بوديم.

واسته استعداد ورزشي خود به جا گذاشت هميشه در ميان شكاگويي ها باقي 
تعهد كاري و ميل به رقابت و پيروزي در او  تمركز، خواهد ماند. شدت اشتياق،

  نمايان بود.
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از انرژي  يام هم تيمي هاي را وارد مرحله ديگرشدت اشتياق مايكل تم
وقتي كمي از بازي مي گذشت تحليل رفتن قوت تيم حريف  مي ساخت.مثبتي 

تيم حريف بازنده  ":را مي ديديم و تنها پيغام مايكل براي تيم خود اين بود 
  تيم حريف بازي و روحيه خود را مي باخت.  "است!

شدت اشتياقي براي مسيح ز چنين اپولس رسول تنها يار مسيح است كه 
  : .شدت اشتياق او مشهود استرا مي خوانيم  اووقتي رساالت  .برخوردار بود

اما جان را براي خود بي ارزش مي انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پايان " 
( اعمال  رسانم و خدمتي را كه از خداوند عيسي يافته ام به كمال انجام دهم.

20  :24 (  

اما يك كار مي كنم .... براي رسيدن به خط پايا مي كوشم تا جايزه اي را " 
 "            .بدست آورم كه خدا براي آن را در مسيح عيسي به باال فرا خوانده 

  )14 – 13:  3( فيليپيان 

  " پس من با شادي بسيار هر چه دارم در راه جان هاي شما خرج خواهم كرد" 
  )  15 : 12( دوم قرنتيان 

  ) 21:  1( فيليپيان " زيرا مرا زيستن مسيح است و مردن سود " 

" . برد،پس شما چنان بدويد كه ببريد در ميدان مسابقه تنها يكي جايزه مي" 
  )15:  12(اول قرنتيان 

جنگ نيكو را  ":  در زماني كه آماده رحلت مي شدو سخنان مشهور او  
( دوم " ه و ايمان را محفوظ داشته ام مسابقه را به پايان رساند جنگيده ام،

  )8 -7:  4تيموتائوس  
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 "چنين مي گويد : نهايت خطاب به پيروان عيسي در قرون بعدي در  و
ها كه  اكنون تاج پارسايي برايم آماده است ... نه تنها به من بلكه به همه آن

  )8:  4(دوم تيموتائوس  " مشتاق ظهور او بوده اند. 

  حفوظ نگه دار! به پايان رسان!بجنگ! ايمان را م

به سختي از پولس احساسات خود را  جمالتيچنين  خواندنبا آن روز 
خداوندا، كمك كن تا تمركز خود را  ":  در قايق دعا كردم پس كنترل كردم.

به جايزه بدوزم كه تو در مسيح بهر آن مرا به باال فرا را حفظ كنم و چشم 
وت در مهمترين مسابقه جهان بدوم ،كمك كمك كن تا با تمام ق خوانده اي.

كمك كن تا جنگ  كن تا در آن مسابقه برنده باشم  بهر جالل و پرستش تو.
نيكو را تا آخرين ذره انرژي در وجودم بجنگم و خدمتي را كه تو سپرده اي  به 

  " .بدارمرا محفوظ  ماتمام رسانم.ايمان

درست مثل  رانم.بس را عقب أشدت و اشتياقي اينچنين مي خواهم تا ي
البته الزم به ذكر است كه  .مي دويددر مسابقه با تمام جان  كه يكل جردن ام

ثير عمل ما در ملكوت جاودانه أمسلماً ت قصد مقايسه بسكتبال و ملكوت نيست،
به نظر زمان آن رسيده كه از خداوند  هميشگي است.آن خواهد بود و نتيجه 

چطور است همين االن  بطلبيم.اي تازه  عيسي مسيح اشتياقيدادن جالل براي 
كنيم و ها را تا ملكه ذهنمان  مل كنيم و آنأدر مورد سخنان پولس كمي ت

  تكرار كنيم. مرتباً

اما جان را براي خود بي ارزش مي انگارم، تنها اگر بتوانم دور خود را به پايان " 
( اعمال " دهم.رسانم و خدمتي را كه از خداوند عيسي يافته ام به كمال انجام 

20  :24 (  
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اما يك كار مي كنم .... براي رسيدن به خط پايا مي كوشم تا جايزه اي را " 
( فيليپيان " بدست آورم كه خدا براي آن را در مسيح عيسي به باال فرا خوانده 

3  :13 – 14(  

. پس من با شادي بسيار هر چه دارم در راه جان هاي شما خرج خواهم كرد" 
  )  15:  12رنتيان ( دوم ق" 

  ) 21:  1( فيليپيان "زيرا مرا زيستن مسيح است و مردن سود " 

" . پس شما چنان بدويد كه ببريد برد، در ميدان مسابقه تنها يكي جايزه مي" 
  )15:  12(اول قرنتيان 

جنگ نيكو را  ":  در زماني كه آماده رحلت مي شدو سخنان مشهور او 
( دوم " ايان رسانده و ايمان را محفوظ داشته ام مسابقه را به پ جنگيده ام،

  )8 -7:  4تيموتائوس  

 "چنين مي گويد : نهايت خطاب به پيروان عيسي در قرون بعدي در  و
ها كه  اكنون تاج پارسايي برايم آماده است ... نه تنها به من بلكه به همه آن

  )8:  4(دوم تيموتائوس  " مشتاق ظهور او بوده اند. 

 .برسيم  “رهبري خود  “ا را بنا مي كنند تا به فيض خدا به قوت حقيقي م  دعا
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  فصل يازدهم

  مراهي احيا گر خداونده

  

  

  
 خداوند در رهبري ما چه اهميتي دارد؟ فراي مهارت ها،و حمايت همراهي 

همراهي وجود نياز داريم؟ آيا چيز ديگري ما رهبران به چه  استعداد ها، تجارب،
در اين مورد  13اول قرنتيان باب  سي مسيح براي ما حياتي است؟احيا گر عي

سخن گويم ، و فرشتگان  ناگر به زبان هاي آسما " :ديد گاهي ارائه مي دهد
 "هو بيش نيستم  زنگي پر سرو صدا و سنجي پر هيا ،ولي محبت نداشته باشم

در رهبري، توان تشكيل تيم و تعيين اهداف را داشته باشم ولي  عطاياگر 
جالل مسيح و نمايان ساختن محبت او ناتوان باشم در نظر خداوند كرده هايم 

  بي ارزش خواهد بود.

اگر حقوقم را به تنگدستان دهم و در زندگي روزمره به نيازمندان كمك 
كنم ولي خوي و منش من شايسته نام عيسي خداوند نباشد تمام كرده هايم 

انه عيسي مسيح هرگز شكست نخواهم با همراهي فروتن، اما ناچيز خواهد بود
نفس را مهار و نيات را مطهر  ده را قوتي نو،اار قلب وهمراهي اوست كه  خورد.

  مي سازد.

بودم آنقدر خود را مستقل مي دانستم كه از دعا غافل  يوقتي رهبر جوان
ولي حاال بالغ تر  .كه تحت رهبري من بود آسيب رساندم يبه هر كسو  شدم
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و حاال اين سه باقي مانده است :  كودكي را پشت سر گذاشتم.هستم و دوران 
ولي . س و محبت به افراد تحت رهبريأاميد در ي از خداوند، ايماني براي پيروي

بزرگترين اينها محبت است،كه حاصل همراهي هميشگي فروتنانه با عيسي 
  مسيح است.

  

  رهبر: قلبي تسليم ايبرترين عط

من تاك هستم  "آشنا هستيد كه مي گويد  5: 15با كالم خداوند در يوحنا 
        و شما شاخه هاي آن كسي كه در من مي ماند و من در او ميوه بسيار 

عيسي با اين وعده مي گويد اگر ارتباط خود را با او حفظ كنيم  ".مي آورد
 خالقيت و ثمرات رهبري شما را جهت جالل خداوند پرورش خواهد داد. قوت،

 و مستمربينم كه نتوانسته اند چنين رابطه اي  ان بسياري را مياما هنوز رهبر
  .داشته باشند خداوند را با خودهمراهي احياگر 

در مورد رهبراني كه هنگامي كه  .آنها به من مي گويند از خود شرمسارند
حفظ و مطالعه  دعا، ،خود را تحت تربيت قرار داده اند و در بودن در تنهايي

اعتراف خود را با چنين  آن ها معموالً ظباط قرار داده اند خود را در انكالم 
؟  اختالل شخصيتي هستمن مشكلي آيا در  "سوالي به اتمام مي رسانند كه 

مداوم با عيسي مسيح راه به طور توانم  ؟  چرا نمي وجود دارديا روحاني در من 
ن است كه ؟معموالً نظر من اياو را با خود داشته باشمروم و همراهي هميشگي 

خود را نيافته اند ،راهي منحصر به فرد براي اتحاد حيات  "مسير روحاني "آنها 
   بخش با عيسي مسيح.

سالها پيش متوجه شدم رهبران از ديدگاه هاي مختلف به همراهي خود با 
ها  كه ديدگاه هاي مختلف آن هچنين تنوعي باعث شد مي كنند. نگاهخداوند 
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مسير هاي  "همان زمان كتابي به دستم رسيد به نام  در را در نظر داشته باشم.
 .را بيشتر به اين موضوع معطوف ساخت منوشته گري توماس كه فكر "مقدس 

  پيشنهاد مي كنم جايي براي اين كتاب در كتابخانه خود در نظر بگيريد.

ما به  نزديكيمسير هاي مقدس مانند درهايي هستند كه باعث احساس 
هبران هر كدام با شخصيت ها و استعداد هاي متفاوت نياز ر خداوند مي گردند.

در اين فصل به تعدادي از اين مسيرها و  به مسير منحصر به فرد خود دارند.
يدوارم رهبران بتوانند از اين طريق مسير و ام  شرح برخي از آن ها مي پردازم

  از سر گيرند.احيا كننده خود را با خداوند  ةمنحصر به فرد خود را بيابند و رابط

  

  مسيري بنا شده  بر پايه ارتباط 

رشد و ثمرآوردن در  آيا تاكنون متوجه شده ايد كه براي برخي از افراد
زندگي با مسيح دشوار است مخصوصا زماني كه مي خواهند اين كار را به 

مي دانند درست مثل  شكنجهنوعي اين افراد تنهايي را  ؟تنهايي انجام دهند
مطالعات كتاب آن ها  تنهايي باعث نااميدي آنها مي شود.سلول انفرادي. 

      ثير أكم اهميت و كم ت گيردكه به صورت انفرادي صورت مي را مقدس 
شان تبديل  اگر در جلسه ي پرستشي تنها بنشينند آن جلسه براي و مي دانند

اين  مرگ بدتر مي دانند. خدمت انفرادي را از به تجربه اي منفي مي شود و
    شان با خداوند نيز بهتر  زماني كه با ديگران در ارتباط هستند ارتباط راداف

ارتباط خود را با خداوند به تنهايي  مي شود و زماني كه سعي مي كنند مسير
   .ي شوندبپيمايند دچار رخوت و سستي روحاني م

ها را خواهيد  جمع قرار دهيد فوراً پيشرفت روحاني آن ها را در آنوقتي اما 
   حضور فيزيكي خدا را لمس حتي  وقتي به طور گروهي دعا مي كنند  ديد.
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 مي سازد. توانمندها را مشتاق و  مطالعه كالم با ديگر ايمان داران آن .كنند مي
وقتي خداوند  حاصل مي كنند. وقتي با تيم هستند از خدمت رضايت بيشتري

ها براي  پرستش آن را آشكارا به همراه باقي ايمان داران پرستش مي كنند،
   .مي يابدها معنايي دو چندان  خود آن

شان با  آنها جهت همراهي با خداوند بر پايه ارتباطواضح است كه مسير 
آن  از اين مسير آگاه گشتند و بر يرهبرانوقتي چنين  است. ديگران استوار 

ز فقط ااين رشد  گويا تكيه كردند طوري از نظر روحاني شكوفا خواهند شد كه 
 در اين مشخصهحدس مي زنم خيلي از رهبران  .پذير بوداين طريق امكان 

هبراني رشد روحاني خود را بر چنين چه خواهد شد اگر چنين ر همسان باشند.
  حقيقتي متمركز سازند.

به شدت ناراضي بود و  شدن نبود وقت براي تنهااز شباني را مي شناسم كه 
او را كج خلق و ثير منفي داشت أاو تبر  يمدتتنهايي طوالني  جالب اين كه

اگر چه از تنهايي . دنافكار پريشان به ذهن او هجوم مي آورو  عبوس مي ساخت
  تنهايي بر او كامال برعكس بود.ثير أقصد در حضور خداوند بودن را داشت اما ت

نفر  2يا  1روحاني خود  خلوت هايچندي پيش به او پيشنهاد كردم كه در 
        " بود.ي همه سواالت وي چهره او گويا خود همراه سازد.با نيز را ديگر 

ديگران او را  "؟شد محسوب خواهد روحاني خلوت آيا اين چيز اصال مي توانم؟
موني متقاعد ساخته بودند كه دوره هاي طوالني خلوت و تنهايي با خداوند آز

اميدي ولي در مورد او اين فرمول باعث نا .است براي محك روحانيت افراد
اكنون كه وي ديگران را با خود به خلوت هاي روحاني خود و مي شد روحاني ا
خود او نيز باعث و  هرا بر رشد روحاني خود ديد ها ي آنثير به سزاأمي برد ت

  رشد و ترغيب و تشويق ديگران مي شود.
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براي مدت طوالني به خلوت رفته و  اگر يك رهبر به خاطر اينكه نمي تواند
در تنهايي با خداوند به سر برد نااميد و شرمسار باشد در واقع بركت  اوقاتي را

با آن او به همراه ديگران و در ارتباط ممكن است  بزرگي را از دست داده است.
كه هميشه صميميتي با خداوند دست يابد ،نزديكي و به نزديكي خاصي ها 

  مشتاقش بوده است .

  

  مسير ذهني

 .شوددرگير  يروحاني بايد ذهنشان با موضوعچنين افرادي قبل از پيشرفت 
ها از  شان را مي شنوند آن هنگامي كه شهادت افراد از كار خداوند در زندگي

  "اصل ماجرا چيست؟ مرجع الهياتي آن كجاست؟"خود مي پرسند: 

      چنين افرادي رازگاهان خود را با خواندن چند تفسير از آيات شروع 
كالس ها و رويدادهايي  سمينارها، تاب هاي فلسفي،به كبيشتر آنها  مي كنند.

مي دانند بدون ذهن قانع شده  كه طرز فكر آنها را تغيير مي دهد گرايش دارند.
هيچ چيز  وقتي كه در مورد موضوعي قانع گردند، گشوده نخواهند داشت. يقلب

ر هنگامي كه مارتين لوتر حقيقتي را دهمانند  .نمي تواند آن ها را متوقف كند
را دريافت و چاك كولوسن  جان كالوين اصل حاكميت خدا مورد كالم فهميد،

  ها نبود. ديگر چيزي جلو دار آن و برتري جهان بيني مسيحي را درك كرد

همراه خواهند ساخت و نيز وجان خود را  با متقاعد  شدن ذهنشان قلب
نيز  پولس رسول فكر مي كنم، .خواهد يافتاعتقادي راسخ در آن ها پرورش 

ه طاز نظر او تبديل دنيا به واس قدم بر مي داشت.خود در مسير ذهني اين گونه 
پولس به جنبه عقالني ذات بشر توجه مي . نو شد ذهن ما ميسر خواهد بود
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را او  متعلق به خداوند باشد همه وجودِانسان معتقد بود كه اگر ذهن  .كرد
  همراه خواهد ساخت.

 ادي شعله ور است.رسفي در چنين اففل يپيروزي در بحث هابه ميل 
بينم كه از پرداختن به افكار و ايده هاي عميق خجل هستند و  رهبراني را مي

ها با  احساس مي كنند رهبري آن طبيعي به شررارت مي دانند. يآن را تمايل
ولي حقيقت اين است  مطالعات در چنين زمينه هايي زير سوال خواهد رفت.

ل نسازيد تدريجاً قواي روحاني خود را از دست كه اگر ذهن خود را دخي
  خواهيد داد.

وقتي به چنين افرادي فكر مي كنم، لي استروبل را به خاطر مي آورم كه قبل 
او با ذهني متقاعد قلب  سال درباره مسحيت مطالعه كرد. 2از ايمان آوردن 

 تاريخ و فلسفه، براي تفريححاال بعد از سال ها ايمان او  خود را همراه ساخت.
  مطالعه مي كند تا روح خود را تغذيه كند.نيز باستان شناسي را 

از خواندن كشفيات باستان شناسان به وجد  تيم ما بودوقتي لي عضوي از 
مسيح به زانو ي را نزد شكاك مي آمد او مي دانست اين كشفيات هر بي ايمان و

بسيار مستدل رك مدا "مي آمد و مي گفت: سراسيمه به دفتر من  در مي آورد.
و من فقط لبخند " است چگونه افرادي كه فكر مي كنند ايمان نمي آوردند؟ 

  مي زدم.

از تفحص ذهني دست بر دارد زندگي روحاني او نيز از رشد  اوروزي كه 
چون به  داريد خجل نباشيد. اواگر شما هم تمايالت فكري مانند  خواهد ايستاد.

خداوند را با تمام ذهن محبت  اهد شد.واسطه آن رشد روحاني شما ميسر خو
  ببيند.را او با خود  ثير همراهي هر روزهِأكنيد و ت
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  مسير خدمت

    خود احساسرا با  اوبرخي تا در تاكستان خداوند عرق نريزند همراهي 
مي را آنها مثل ما بقي ما كالم  هستند. افرادي عمل گرا ها  آن نمي كنند.

ها  ولي وقتي كه از آن .نند و سرود مي خوانندخوانند، در جلسات شركت مي ك
شادي و زندگي را در عيسي مسيح حس  ، ارتباط،نزديكيمي پرسي چه وقت 

 "هنگام دعا و پرستش "يا  "در جلسات "مي كني؟ منتظر جوابي مانند 
وقتي كه مي دانم داوطلب " "در حال خدمت  ": خواهند گفت چون  نباشيد.

  ".داوند هستمدر انجام كار خ كمك كردن

گونه است.آنقدر وقف خدمت است كه  اينما ت رهبري أيكي از اعضاي هي
به رو به روي كليسا نقل مكان كرده و هفته اي چند روز را در قسمت هاي 

   از او پرسيدم كه چرا اين كار را  مختلف به صورت داوطلب فعاليت مي كند.
خداوند ندارم جز  چون هرگز حس نزديك تري به "مي كني؟ جواب داد : 

او انجام ملكوت  وسيله اي براي خدمت به ديگران دربه عنواان زماني هايي كه 
ميان جمع ديدم  دررا  گذشته اوچند ماه در مراسم تعميد   "وظيفه مي كنم.

او مي دانست خدمت او در  .كه از نظاره صد ها نجات يافته غرق در اشك بود
در ورود به مسير  ر خدمت را از او بگيريد،اگ نجات اين افراد نقش داشته است.

  را روي او خواهيد بست.در نزديك شدن به خداوند 

 تيمي اگر شما هم چنين فردي هستيد پس متكي به اين مسير باشيد.
پيش بيني مي كنم كه حضور خداوند  خود بنا كنيد، نزدروحاني جهت خدمت 

  .خواهيد چشيدرا هر روز بيشتر 
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  مسير تعمق

حركت  هميشگيكه خارج از مسير  بودندافرادي همواره يخ كليسا در تار
آن ها ي لجنجال پرهيز مي كنند. بنا به دالي و اين مسيحيان از جاركرده اند. 

فعاليت و ارتباط با ديگران به  آن ها در حالافراد پيرامون كه درك نمي كنند 
به  ماندن دارند. افراد توان بي حدي در تنهاد و جالب است كه اين مي برن سر 
ي بدهيد. آن ها براي چند يك كتاب ادبي خوب يا شعر ها كتاب مقدس، آن

  ناپديد خواهند شد.روزي 

ق قدم بر مي دارند كامياب مي گردند. چنين افراد زماني كه در مسير تعم
تنها بودن با خدا را كافي نمي دانند ساعت ها به نيكويي خداوند مي انديشند و 

ها اعمال  رستش انفرادي بااليي دارند.گيرنده هاي روحاني آنظرفيت دعا و پ
  خداوند را در هر جا كه مي روند دريافت مي كند.

در آنجاست كه اين افراد خود را از جامعه  "مسير تعمق "ولي جنبه منفي 
ها باعث شده مسائلي  حساسيت آن مسيحي مجزا مي بينند و حس مي كنند

ها زيبايي قلمرو طبيعت  آن را جدي بگيرند. كه براي ديگران بي اهميت است
 بي تفاوتران چگونه اكنند و از خود مي پرسند كه ديگر ايماند را مشاهده مي

  زيبايي مي گذرند.همه از كنار اين 

و و ما را به خدمتي با شفقت  مي كنندل وجدان بيدار جامعه عمل اآنها مث
 كنندگانمندان زياد و ياري با خود مي انديشند كه درد ت مي كنند.وفراگير دع

مي  واقعي ملكوت ةما را معطوف به چهر ديد با ايده آل گرايي. كم هستند
اغلب پريشان حال به نظر  .برخوردارندغني  يدورنياتاز تعمق گرايان   .گردانند

اگر چه جدا  ي خالق پرورش مي دهند.يايده هاخود ير امي رسند ولي در ضم
وا        ولي با سرود يا كتابي قلب ما را به جنبش از ديگران به نظر مي آيند 

اگر تعمق  .جلب مي كنندرا به حقايقي ناديده از خداوند ها و ذهن  دارندمي 
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ارتباط ايجاد با او بيشتري مي شناسيد با احتياط در پيرامون خود گرايي را 
د را حد وقت خو ها با تعمق بيش از رهبران نابالغ اغلب فكر مي كنند آن كنيد.

را  تعمق را درك مي كنند و نياز آناهميت تلف مي كنند ولي رهبران با تجربه 
باعث مي نهايتاً   افكار خود را مصون نگاه دارند بتوانند اگرزيرا د. نمي دان الزامي

  .شود كه كل كليسا بركت بيابد

كمي به خود  ترهبراني كه در اصل تعمق گرا هستند نياز است نسب
اگر چه  دهند و ساعات بيشتري را به تعمق و تفكر بپردازند. خشندگي به خرجب

ها به  براي ديگران عجيب به نظر مي رسد ولي در ورودي آنرفتار آن ها 
 همين تعمق و تفكر است.حضور خداوند 

  مسير فعالين

در فعاليت و  خالف تعمق گرايان چنين اشخاص هنگامي كه خود رابر 
در  رابت بيشتر به خداوند احساس مي كنند.جدال با محيط اطراف مي بينند ق

از واقع با استفاده از پتانسيل خود به صورت كامل به شوق مي آيند و خالصانه 
سف مي گردند و حتي أديگران با ديدن آنها مت .حضور خداوند ارضا مي شوند

ولي نهايتاً  ها از اين وضعيت را دارند، برخي از روي دلسوزي قصد نجات آن
آنها سرعت  چنين خدمت و زندگي را دوست دارند.شوند كه آن ها متوجه مي 

و جالب است  نكرده است آن ها را مجبورزندگي خود را انتخاب كرده اند،كسي 
  خواهند سريع تر حركت كنند. هم ميباز  باالترين سرعت در كه اين گروه 

 آن بيشتر فكر كنيد اگر؟ مي دانيد خلقتآيا وجود چنين افرادي را اشتباه 
درباره  .قرار نمي گرفتكنوني در وضعيت  كليسا ها از تاريخ كليسا حذف كنيد

ا نهايت قوت بيا جرج وايتفيلد كه  شخصيت جان وسلي كه شيفته خدمت بود،
موعظه مي كرد يا دي ال مودي كه همراهان خود را از بيش فعالي خود متحير 

زمان از  زنان پيمودند،مسيري كه اين مردان و  گذاشت مطالعه كنيد.مي باقي 
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با نهايت سرعت از آن روز تا پاي جان به آن ها شروع شد و  درك دعوتشان
 پوياترامور ملكوت را  تمامي مسيرحين طي حركت خود ادامه دادند و در 

       اگر از آنان بپرسيد چه وقت نزديكي بيشتر به خداوند احساس  ساختند.
از روي ايمان مشغول كار خداوند  وقتي "يد؟ آن ها خواهند گفت: مي كن
جز دخالت خداوند  يو اميد هستمميدان جنگ با تاريكي در وقتي كه  هستم،

به خداوند نزديكي بيشتري زماني  ":در ادامه مي گويند  .در خود نمي بينم
 شود.كنم كه آخرين ذره انرژي فيزيكي و روحاني ام در ملكوت صرف  حس مي

تالش تا آخرين ذره جان  : به خداوند بگويمبتوانم  به خواب مي روم و زماني كه
ري از درونيات چنين ين شرايط است. مقداها بهتر براي آنو اين " . كردم

باور كنيد از مجنون بودن دفاع  چنين هستم.اين  مافرادي با خبرم چون خود
برخي از ما از شدت خدمت  من مجنون خداوند هستم.ولي  نمي كنم

گونه خلقمان كرده است. به حضور  مي گويم خداوند اين اًواقعشرمساريم ولي 
  او بياييد او ما را مي شناسد و از ما لذت مي برد.

  

  مسير خلقت

ين طبيعت احساس يك ترين ارتباط با خداوند را ما در بچنين افرادي نزد
ها  ها طبيعت گرا و طبيعت دوست هستند. وقتي كه طبيعت آن آن مي كنند.

چه كوه باشد يا جنگل و دريا و بيشه  سرا پا احيا مي گردند. را احاطه مي كند
نسبت به صداي خداوند  ها را طبيعت فرا مي گيرد، وقتي كه گرداگرد آن زار.

براي  ا از طبيعت مفاهيم روحاني استخراج مي كنند. آنه .حساس تر مي گردند
يير ناپذير تشكيل صخره ها و كوه ها را نشان وفاداري تغ دوستداران كوه،مثال 

گرماي طاقت در كه  دوستداران صحراخداوند در وعده هاي خود مي دانند يا 
       آب و استراحت به سمت آبادي ها قدم بر  روز به اميد سايه،نيم  يفرسا
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گونه تسلي مي يابند چون ياد وعده هاي خداوند مي افتند كه  اين، دارند مي
  روح ها را سيراب مي گرداند.

نزديكت احساس مي وند خود را بيشتر به خداكجا  "ا بپرسيد ه از آناگر 
د يد در كجا با گروهي از خواهران و برادران جمع شوييا ترجيح مي دهكنيد 

ها به اصل خود  تعجب آور نيست كه آن ،يك بركهنزديك  : پاسخ خواهند داد
  چون خداوند مرد و زن را در باغ قرار داد. بازگردند،

به مكاني صرف شده در طبيعت را چند برابر كنند يا  تصور كنيد اگر وقت
نقل مكان كنند چه خواهد شد؟ اگر  هنزديك طبيعتي كه خداوند خلق كرد

ها  تعطيالت را در طبيعت بگذرانند چطور؟ باور دارم چنين برنامه اي آگاهي آن
  را از حضور خداوند دو چندان خواهد ساخت.

  

  مسير پرستش

دوست شدم كه از كودكي مسيحي بوده  يلت ديگراخيراً با تاجري از ايا
عضو سال ها او ي است كه درك كرده است. ولي مفهوم پرستش را چند سال

 شركت در كالس هاي كليساسال از طريق  20 اينيك كليسا بوده و در طول 
  خداوند تجربه اي زنده با ولي قلب او عاري از بود اطالعات او افزايش يافته 

  .باقي مانده بود

 ي پرستشي آناشركت درجلسه  رايدوستش او را ب در يك روز يكشنبه
در  از آن كليسا هايي كه در روح پرستش مي كنند. .مي كندسوي شهر دعوت 

ي ا.چند هفته روبرو مي شوددر كليسا  يعجيب با پديدةدوست من  هر حال اين
 او آمده در طول جلسه مثل بچه ها گريه مي كرد و اصالً نمي دانست چه بر سر

  فكر مي كرد شايد بحران ميانسالي است. است.
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كه با  هد بودنخداو واقعيكه آنقدر قلب او تشنه پرستش  مي فهمدنهايتاً 
 وبود  هدر هم شكستوجود او در موجود موانع آن شرايط تمامي تجربه كردن 

به كليسايي مشابه باالخره او  .گشته بودالقدس جاري  حياتي نو از روحدر او 
 مي گردد و يا قرار استمشتاق حضور خداوند او بيشتر يوست و هنگامي كه پ

تعدادي سي دي دارد  يو نياز به اطمينان بيشتر بگيردجدي  تصميمي
 به يك رانندگي طوالني مي رود.پرستشي با خود بر مي داردو با ماشين 

ادر مي شود ماشين رحضور خداوند او را كامالً فرا مي گيرد و مجبور  يگهگاه
  به خداوند.نزديكي  يعنيپرستش براي او بي شك  گوشه اي نگه دارد.

چنين بود. نوشته نيز اين داود نويسنده مزامير  م بگويم كهفكر مي كنم بتوان
  او را به خاطر داريد:هاي 

اي جان . و هرچه در درون من است اي جان من،خداوند را متبارك بخوان" 
يك از احسان هايش را فراموش نكن كه  من خداوند را متبارك خوان و هيچ

 حيات تو را از هاويه فديه مي دهد و تاج محبت و رحمت را بر سرت مي نهد.
اي فرشتگان خداوند، او را  مي كند.سير  را به چيز هاي نيكو كه جان تو

   ران او و اي خادمان او كه اراده اش را به جا كاي جميع لش متبارك خوانيد،
  " . بستايد جان دارد خداوند را كه د را متبارك خوانيد.خداون .مي آوريد

  " 150و مزمور  103مزمور " 

به خداوند  يپرستش بود قرابت بيشترحال فكر مي كنم وقتي داود در 
خيلي از رهبران بايد مسير پرستش را طي كنند تا به خداوند  مي كرد. احساس
تصميم بيشتري مت با حكبخواهند گر اين رهبران ا نزديك گردند.بيشتر 

  براي خود ترتيب خواهند داد.را بگيرند انضباطي روحاني جهت پرستش بيشتر 
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كه در مسير پيوسته  بايد چكار كنيدحاال كه با اين مسير ها آشنا شديد 
  حركت كنيد؟

  

  .اول مسير خود را شناسايي كنيد

گري توماس در يي داشت. باالو  دمسير را شرح دادم كه فهرست بلن 7
 Sacred بنام ب خودكتا Pathway  ي را با جزئيات مختلف مسير هاي ديگر

دس مي زنم شما هم توضيح مي دهد تا به خواننده كمك بيشتري بنمايد. ح
كسي به چند ولي ممكن است داريد تا مسير خود را شناسايي كنيد سعي 

ن به عنوا هركس در ابتدا يك مسير اصلي دارد.مسير با هم تمايل داشته باشد. 
مسير خود را با ديگران مقايسه نكنيد و از وسوسه  هشدار بگويم كه هيچ وقت

كه كتاب در ابتدا  خودداري كنيد.ايد شناسايي مسيري كه آرزوي آن را داشته 
 شوم نا اميد و مايوس شدم. هيجان زده اينكه گري توماس را خواندم به جاي 

تعمق گرايان  وظيفهرا من هم كار اصلي ملكوت  مثل خيلي ها در طول تاريخ
ها هستند  آنفكر مي كردم تنها  مي ديدم و در حسرت چنين مسيري بودم.
. حتي زمان هايي با خود مي گفتم كه در امور ملكوت تعمق و تفحص مي كنند

چرا مانند اشخاص  گذراند.مجنونان ملكوت خواهم  را همانند: مابقي زندگي ام 
قديس جان صليب به دست  س مرتون،توما هنري نوومن، روحاني واقعي چون

مي شناسم چون لين درباره آنها زياد مطالعه خوب ( اين اشخاص را   نيستم. 
  ).كرده است

هر چه بيشتر فكر مي كردم بيشتر صداي خداوند را مي شنيدم كه به من 
تو را آن ها باشي  اگر مي خواستم مثل اين! اينقدر فكر نكن بيل ":مي گفت

 ب نخواهم شد.هراكه در اعماق وجودم مي دانستم  " .مخلق مي كردگونه 
را  يبيابان پرواز كنم و به مقصد رفته و رهبرانهميشه ترجيح داده ام در 
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جويندگان . دوباره با پرواز به ويلو برگردم و كنم،شناسايي كنم و آن ها را بلند 
كنم.   ترغيبو در ملكوت قرار دهم و ايمانداران را به حركت  بر افرازم را 

بياييد  گونه خلق شده ايم. پس من وشما اين ب نيستم.هپذيرفته بودم كه را
بياييد مسيري كه ما را  و پيش فرض هايي نگرديم. موضوعاتديگر وارد چنين 

  بپذيرم و در آن قدم بزنيم.به خداوند نزديك تر مي كند را 

 

  .متمركز شويددوم ، به مسير خود 

كنيد. مسير هاي مختلف را امتحان كنيد. براي تجربه مسير هاي مختلف را 
 وقفشما مي شود زندگي خود را بيشتر مثال اگر مسير ارتباطي باعث رشد 

اگر  در جهت رشد روحاني بسازيد.ي مختلف روابط با دوستان و فعاليت ها
خدمت نزديكي بيشتري به خداوند به شما مي بخشد يا تفكر عميق روح شما را 

 ا مسير هاي ديگر به تمركز شما كمك مي كند پي گير آنتغذيه مي كند و ي
با پي گيري مداوم خواهيد ديد كه هر روزه همراهي عميق تري با  ها باشيد.

  خداوند خواهيد داشت.

  

  .سوم: قدر همه مسير ها را بدانيد

ها تمايل  قدم بگذاريد اگر چه به آن يهر از گاهي در مسير هاي ديگر
اشخاص در مسير  .هستندشما فرصتي براي رشد ها  چون همه آن نداريد.

 ي كه باعث روشن شدن ذهن شان مي گردد مطالعاتبه بايد خود خدمتي 
 ها از خداوند را فزوني مي بخشد. بيشتر درك آن ةمطالع چرا كه اهميت بدهند

غريب به نظر براي من اوايلدر  فعاالن بايد گاهي در مسير تعمق قدم بردارند.
  .بسيار عالي براي من در پي داشتيجه د ولي نتيمي رس
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بيرون آيند و قدم  عزلت خودتعمق گرايان هم هر از چند گاهي بايد از كنج 
 آن ها در آن مسير پذيراي بسياري افراد بدانند كه  در مسير ارتباطي بگذارند.

بعد از  .مسير اصلي خود باشيد متمركزجهت رشد روحاني بيشتر  خواهند بود.
       نهايتاً به ديگران در شناخت  نيز تجربه كنيد. ديگر را مدتي روش هاي

  ياري رسانيد. شانمسير 

ي نقش برجسته اي در شناسايي مسير اعضاي تيم و اعضاي كليسا رهبران،
ها كمك  بدانند تنها يك مسير است كه به آن افرادوقتي  ايفا مي كنند. خود 

تشكر خواهند از شما زي يك رومي كند تا به عيسي مسيح نزديك تر شوند 
 اگر رهبران جماعات در .تغيير ايجاد شده را تصور كنيدنمود.حال بيائيد 

خالقيتي كه از طريق قدم قرار بگيرند و يا اتحادي هر روزه با عيسي مسيح 
آن زمان  نهادن در مسير نزديكي به خداوند حاصل مي شود را تصور كنيد.

بر آن استيال كه ابواب جهنم ت گشقدرتي خواهد تبديل كليسا به واقع 
  .نخواهند يافت
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  دوازدهمفصل 

 صبورپرورش روحي 

  

  

  

  

  در مسير ماندن

نفر از موثرترين شبانان شروع  5گونه جلسه تعليمي خود را با  ينا يك بار
كه در ذهن خود  را ي از شركت كنندگان خواستم كه سخت ترين سوال كردم.
از پاسخ هايي كه شنيدم آن ها متعجب شدم. يكي از بپرسند و از سوال دارند 

مشخص  متعجب بودم، فكر مي كردم آنها سواالتي در مورد تشكيل تيم،نيز 
اي تنها مسئله هاي خدمتي و تأمين منابع بپرسند ولي  كردن اهداف و ارزش

ها  يكي از آن تحمل بود.بود بحث كه ذهن اين شبانان با تجربه را درگير كرده 
ادامه دادن با توجه به فشار روز افزون در كليسا را پيدا خواهم  پرسيد آيا قوت

 25آيا در كرد؟ ديگري پرسيد آيا زندگي خدمتي من بلند مدت خواهد بود؟ 
در خود تمام اين رهبران در اوج خدمت  سال آينده هم مي توانم ادامه دهم؟

ن سوال رو ولي اكنون با اي بودند سال ها كليساهاي موفقي را اداره كرده طي 
آيا از خط پايان عبور  كه آيا از پس خواندگي خود بر خواهم آمد؟ بودندبه رو 

  خواهم كرد؟
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از سال اول  18 درچون  .تعجب مي كردمآن ها شايد نبايد از سوال 
چون در  استعفا دهمحتي نزديك بود  بود.همين ويلو دغدغه من نيز تأسيس 

ا اين شرايط نمي توانم ادامه دهم و اين گونه و بمي دانستم كه  ماعماق وجود
خدمت چگونه بدتر از همه اين بود كه نمي دانستم اصال كاري غير ممكن است. 

  نتيجه بخش باشد.خدمتم تا  مديريت كنمخود را 

وقتي در ادامه دهم؟ بايد چرا  ": به ياد مي آورم كه از خود مي پرسيدم 
 ادامه دهمر بكشم؟ اگر بهتر نيست همين االن كنا نهايت شكست مي خورم،

  دهم؟ تنهمراه خواهد بود پس چرا به اين ديوانگي  يشكستم با آسيب بيشتر

  

  از اين بهتر نمي شود يا نابودي قريب الوقوع

بودم با دوستانم چرخ هاي فلزي را از وسايل مختلف جدا اي وقتي پسر بچه 
را به بلند  ها سپس آن .چوبي مي گذاشتيم اي زير تختهرا مي كرديم و آنها 

ترين تپه منطقه مي برديم و سوار بر اسكيت هاي دست ساز به پايين تپه 
  سرازير مي شديم.

              شادي همراه بود و از اين بهتر  چند صد متر اول با هيجان و
فرا  طور كه از هيجان فرياد مي زديم صداي ما كل منطقه را  همان نمي شد.
 تبديل به وحشت ما ر مي شد ناگهان شادي ولي وقتي سرعت بيشت مي گرفت
دست ساز ما اسكيت  .در ما ايجاد مي شدنابودي قريب الوقوع حس و مي شد 

جان خود را با پايين پريدن از آن نجات مي داديم اگر بخت و  .شتندا ي ترمز
مي توانيد  اقبال با ما يار بود روي تكه چمني مي افتاديم و گرنه روي آسفالت.

  درك كنيد؟
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 ما عاشق حركت سريع در دامنه تپه بوديم ولي مي دانستيم سرعت بيشتر ،
به رو بوديم:  در طول مسير پايين آمدن با دو حقيقت رو .شديدتر يتصادفيعني 

     ات عاقالنه تري مبرخي از ما تصمي " سرعت عاليه! شكستگي درد ناك!" 
  مي گرفتيم.

 كند، شباني كليسا را بنا مي رهبران كليسا حقايق متضاد را درك مي كنند.
پس از پيوستن  مردم فوج فوج به مسيح ايمان مي آورند و در او رشد مي كنند.

به گروه هاي كوچك تر عطاياي خود را كشف مي كنند و شروع به دست گيري 
و همه  بازدهي آن ها را نشان مي دهدتمام آمار و ارقام  از نيازمندان مي كنند.

ساختمان ها و  نوبت به بودجه هاوقتي اما  او هستند.ق تأئيد و تشويدر جهت 
  سرعت، فشار و استرس باال و باال تر مي رود. مي رسد

فهمند و مي آن ها مي بينند كه كنترل زندگي را از دست داده اند ناگهان 
از  .نخواهد داشتپايان خوشي كار آن ها  برونداگر به اين نحو پيش  كه 

 ،هر چه سرعت بيشتر "ه مطمئن هستند. شكست و آسيب خود در آيند
به ديگران  يو اين شكست به معني آسيب هاي بيشتر ".تصادف سخت تر

وق خدمت به عيسي مسيح جايش را به احساس باال شسرعت  اگر در اثر .است
بهتر است كار را رها كنيد و به جماعت  نابودي قريب الوقوع داده است،

ناسم در كار خود نسبت به خدا و عروس را مي شرهبران بسياري  بپيونديد.
و  اندحقايق آسمان و هاويه را درك كرده  و هستندخداوند جدي و پرتالش 

كه تا كي  مي كنندبه اين موضوع فكر اما هميشه كليسا را اميد جهان مي داند 
   .مي توانند تحمل كنند

برخي از رهبران آنقدر نگران آينده خدمتي خود و كليسا مي شوند كه 
ممكن است از آسيب هاي بنا نهادن  "سوال اساسي را مطرح مي كنندچنين 
  "مانم؟بدر امان  موفق  كليساي
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اگر تحمل كنيد و كار خود را " !بله "است : ها اين  جواب من به همه آن
  درست انجام بدهيد در واقع پيشرفت خواهيد كرد حتي در وضعيت كنوني.

  دوره تكميلي تحمل

ولي  .مطمئن در اين مورد صحبت كنمانستم اين قدر نمي توسال پيش  10
ياري  باقادر است  بلندي ها فرياد مي زنم كه خداوند قادر است. اكنون از

يمان ما را انجام خواندگي  به پايان رساندن دور و وپايان خط  رساندن به ما تا
 اگر اشتياق ما را پيروز خواهد ساخت،و  در پايدارياو معتقدم حمايت كند. 

  پذير باشيم. تعليمكمي 

  

  .: از خواندگي خود اطمينان حاصل كنيدجلسه اول 

خواندگي  درك. هدف از اين كالس استمعارفه جلسه در واقع  جلسهاين 
بنا شده  5:4دوم تيموتائوس  بر اساساين دوره  است. دنياي معاصرخود در 

 خدمت خويش را به كمال انجام"جايي كه پولس رسول مي گويد: .است
  بيشتر. نه. نه چيزي كمتر "رسان

منظور پولس از خدمت خود را به انجام رسان چيست ؟ خدمتي كه خداوند 
نه آن خدمتي  به تو سپرده است را انجام ده نه خدمتي كه خود در نظر داري،

نه آن خدمتي كه تو را مجبور به زير پا  كه تو را مسئول نجات دنيا مي كند،
  نه آن خدمتي كه خواب را از چشمان تو مي گيرد. ل خود مي كند،ونهادن اص

خدمت خود را انجام ده خدمتي كه با فروتني و اطاعت همراه است و با 
اشتياق و  خدمتي كه با عطايا، است. همخوانينقشي كه خداوند به تو سپرده 
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خدمت  خدمتي كه متناسب با ايمان تو است. استعداد هاي تو همراه است.
  !نجام دهخويش را به كمال ا

رداي سال است  40يا برخي  30،  20كه بسياري با رهبران مسيحي 
ها دليل خدمت طوالني  بر تن دارند صحبت كرده ام. آنرا براي شان خدمت

كه از مي دانند اعمالي به دليل اند بلكه  خود را كار هايي نمي دانند كه كرده
        ه ايشان تبريك ها ب براي خدمات آن وقتي ها سر باز زده اند. انجام آن
اگر از خدمت  ": سريعاً حرف من را تصحيح مي كنند و مي گويند م مي گوي

  "!تبريك نمي گفتيمن خبر داشتي احتماالً به  فرار كرده امهايي كه 

مي دانند راز  چون رهبراني هستند كه من مي شناسم حكيم تريناما آنها 
ولي  .ركز خود را حفظ مي كنندبا نه گفتن تم تمركز است. ،موفقيت در خدمت

ها را از خواندگي  آن يهنگامي كه پيشنهاد به تمرين دارد. نيازاين توانايي 
خواندگي من نيست. اين  نه،":دور مي كند آموخته اند چگونه بگويند شان

مطمئنم آسمان كس ديگري را  .وظيفه اي كه خداوند به من سپرده اين نيست
  " در نظر دارد.

پشت در اتاقم اين جمله را نوشته كه سرمان بسيار شلوغ بود در دوره اي 
براي يك سال هر موقع  "كدام قست از كلمه نه را متوجه نمي شوي؟  "بودم 

كسي پيش من مي آمد و از من مي خواست كه اين كار و آن كار را انجام دهم 
شته مي بيني نو "از او مي خواستم جمله پشت در را بخواند و به او مي گفتم 

  ".خواندگي اصلي من شباني كليساي محليه "؟رو

 WCA در سالهاي اخير خواندگي من در كمك به كليساهاي نو پا از طريق 
هر دعوت ديگر مثل سخنراني براي كنفرانس هاي ازدواج  است. پر رنگ تر شده

  را رد مي كنم. كشور هاي ديگرو سفر ها به 
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با كمال احترام به عزيزان دعوت  تقريباً همه اين فرصت ها را رد مي كنم و
كننده مي گويم كاري كه شما از من مي خواهيد با نخستين خواندگي من در 

وظيفه اصلي كه خداوند به از اگر در اين كار انرژي و وقت بگذارم  تضاد است.
  مايل به انجام اين كار نيستم. من سپرده است غافل خواهم ماند.

او براي انجام  اوند متمركز و وفادر بمانيم وما رهبران بايد در وعده هاي خد
 گونه است. خداي ما اين بخشد. به ما ميشرايط خدمت قوتي نو جهت تحمل 

   زيرا چشمان خداوند در تمام جهان گردش " گويد :مي  9: 16دوم تواريخ 
مي كند تا قوت خود را بر كساني كه دلشان به تمامي وقف اوست ،نمايان 

 برو بمانيد براي من به اين معناست كه اگر مطيع خداوند اين آيه "  سازد.
  حمايت خواهد كرد.را او با تمام قوا شما   متمركز شويدخواندگي خود 

كه خداوند تعيين  يخارج از مسيرمي شوم تا سخت كه وسوسه  اوقاتيدر 
معتقدم خداوند آگاه است و با چون  ناگهان به خود مي آيم حركت كنمكرده 

  پس در چنين شرايطي نگاه خود را به خداوند  بازي نمي كند. زندگي كسي
 ترقي و ترميممسلماً هميشه جاي  مي دوزم و به دنبال خطاهايم مي گردم.

ترك خواندگي حتي در روز هاي سخت نشده از كه مانع  يدليل ديگر هست.
نجات و وعده زندگي هميشگي  اين بوده كه نمي خواستم به كسي كه زندگي،

الهام بخش من بوده سال  30حرف هاي پولس براي  بخشيده پشت كنم. به من
خود را  نياز!  را انجام ده اخد دمتخ .دهستن در وجود من طنين اندازو هميشه 

  تو نيست. كار انصرافبراي ادامه زندگي خدمتي بشناس چون 

خدمتم همواره از سوي رهبران مسيحي با اين سئوال در طول سال ها 
درست هستم؟ آيا  يمشغول خدمت يمن در جاي درستآيا  " روبرو بودم.

خداوند من را به اين كارخوانده است يا مي خواهد من وارد چالش هايي تازه 
  " گردم؟
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 را بايد از  به آنها پاسخ مي دهم چرا اين ها را از من مي پرسيد؟ اين سواالت
ت و شناختن سواالقبيل من هم براي پاسخي واضح به اين  .بپرسيدروح القدس 

 تانبا قلبي باز از روح القدس بخواهيد كه در زندگي خواندگي خود از او پرسيدم.
هر رهبر بايد  دهنده شما باشد. او گوينده و شما شنونده باشيد. شكلو  هادي

 آشكاراتكا به روح القدس را بياموزد. آن وقت خداوند به وضوح خواندگي شما را 
نان قوت ادامه و ماندن در رگ هاي شما جاري بعد از حصول اطمي خواهد كرد.
  خواهد شد.

  

  دوم : تحمل با پرورش شجاعت جهت تغيير جلسه

رشد اگر آن را عملي سازيد  اين دوره تكميلي است. ازدوم شما  جلسهاين 
تا امروز از خود روبه رو مي شويد كه معموالً  قسمتيهمچنين با  خواهيد كرد.
تهيه  16: 4سري درس ها براساس اول تيموتائوس  اين .نداشته ايدبه آن توجه 

من اين آيات  ".به دقت مراقب زندگي و تعليم خود باشيد " : شده كه مي گويد
ي تغييرهر سپس  تان را بسنجيد، خود و زندگي " :تفسير مي كنمگونه  اينرا 

تا در كه مي تواند كمك كند تا از بارهاي شما كاسته شود را اعمال كنيد 
  به مسير ادامه دهيد.به نظر ساده مي آيد؟ و بتوانيد ي خود پيروز باشيدخواندگ

صحبت كنيد با  خدمت خود انصراف داده انداگر با رهبراني كه از 
بايد بار . به خود مي دادم يبيشترشرمساري معترفند كه بايد چند روز تعطيل 

 دم،تشكيل مي دا كمترد تيمي . بايرا با ديگران تقسيم مي كردم موعظه
مشاور يك و با  مي كردم تعديلآموزش بيشتر مي ديدم، برنامه روزانه را 

  در مورد مشكالت مشورت مي كردم. مسيحي 
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  كه تغيير نكردند. افراديداستان 

او  داشتم را فراموش نمي كنم. يصبحانه اي كه با شبان معروفوقت هرگز 
حق برادري خود را  دچار بحراني اخالقي شده بود و تنها هدف من اين بود كه

آن روز صبح رو   او ادا كنم تا بداند هنوز خداوند به او اهميت مي دهد. اي بر
او   به رو هم نشسته بوديم و از او پرسيدم: خانواده ات را چطور اداره مي كني ؟

گفتم:  ".ترك كرده اندام مرا خانواده "كرد و گفت و جور را جمع  شخود
"  ني؟اگذر مي ت را چگونه ودت چي ؟ زندگيخوب خ .نستمادي نم سفم،أمت

و  ".كفش مي فروشم "آورد و با خجالت گفت:  شدستها را به جلوي صورت
  شروع به گريه كرد.

را ندارم ولي خواندگي اين رهبر در كفش كفش قصد توهين به فروشندگان 
ت اشيفته هيجان و انجام خدماو سال ها پيش  شد. فروشي خالصه نمي

آن صبح مي دانست كه هرگز وظايف گذشته  به او باز گردانده  كليسايي بود.
داشت تغييراتي در به ياد آورد كه قصد  اين كه آرام شدپس از  نخواهد شد.

 ولي از بد روزگار سالزندگي خود اعمال كند تا وضعيت امروز ايجاد نمي شد. 
  هاي سال اين تغييرات در دستور كار او باقي ماندند و عملي نشدند.

كه خلع خدمت شده اند مي پرسم كه چرا تغييراتي براي  يرهبراناز وقتي 
ها اين  ايجاد نكردي جواب همه آن تتحمل پذير ساختن زندگي و خدمت

مي ترسيدم جماعت فكر كنند كه خدمت و  م،خواهد بود كه جرات نداشت
  يا اهل كار گروهي نيستم.من وجود ندارد فداكاري در 

همه " چه كار مي كني؟ اگر زمان به عقب باز گردد "پرسم بها  از آناگر 
م و هر چه نياز به دكه زندگي خود را دوباره مي سنجي آن ها خواهند گفت
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مي گشت و خود تا  زندگي خدمتي تحمل پذير  ردمرا عوض مي ك داشتتغيير 
ولي حداقل در خدمت  مي شدندشايد برخي مكدر  مي سپردمرا به جريان 

  " باقي مي ماندم.

تان آدمي باشم كه شايد به نظردر مورد من چگونه فكر مي كنيد نمي دانم 
و انتقاد عدم رضايت كه به ولي بايد به شما بگويم  به هيچ وجه نقد پذير نباشم

داشتم كه مردم را راضي نگاه دارم و همين سعي و سال ها  مردم حساس هستم
  افتد.  م به خطرو سالمتي يزندگي خدمت ج،اازدوباعث شده بود  

تسليم بودن به كه كاري نكنم مردم  بود بزرگترين نقطه ضعف من در اينجا
تصميماتي  احساساين  .براي عيسي مسيح شك كنند پرداخت بهامن و تمايل 

سخت و را شديداً بايد گرفته شود خدمتي زندگي تحمل پذيرتر كردن  برايكه 
  مي سازد. دردناك

  

  تغيير سرعت زندگي ام

 مي شناختم تعطيالت تابستانه 80در اوايل دهه شباناني كه هيچ كدام از 
در واقع آن موقع با چنين  نداشتند.شخصي مطالعه استراحت و براي  اي

به ياد  .رمنياز به استراحت داآن زمان احساس كردم كه  كلماتي غريبه بودند.
 رهبري مراجعه كردم و توضيح دادم كه چند دانش آموز و هيأتمي آورم كه به 

ناچيز و مكان اجاره اي شروع كرديم و حاال اي با بودجه بوديم كه دانشجو 
مجموع زحمات سال ها اوليه ويلو از نظر روحي و  .شديم چندين هزار نفر

احتياج دارم كه   احيا و تجديد قواتنها راه است و  فيزيكي مرا خسته كرده 
  .گذرانموقتي را با خانواده بو  باشمدور چند هفته اي از كليسا 
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ها  نگران آن هايه چهر را داشتم ولي چنين نشد. هيأتانتظار توافق فوري 
ستند رهبري من براي ندارم كه نگران من و كليسا بودند و مي دا را به خاطر

از طرفي  حياتي است.جديد چند ميليون دالري ساختمان  اجراي پروژه
ن اوضاع را بدتر نبود مهم مي دانستند كه وضعيت روحي من را مي ديدند و 

  مرخصي دادند.اي به من هفته  3 مشورتپس با  .كندمي 

   دريافت كردم كه  ايبعد از اينكه جماعت را از تصميمم آگاه كردم نامه 
بخشش  مي گفت : فكر كردي كي هستي؟ ما را تشويق به فدا كاري ،خدمت و

تي ! من در شركبري مرخصيبه هفته  3كني ولي خودت مي خواهي بري  مي
تو شبان خامي  روز تعطيالت دارم. 10سال است كار مي كنم سالي 15كه 

حالم از خواندن اين نامه بد  و نامه همين شكل ادامه داشت. "هفته! 3هستي ،
كنم و  لغوكه مرخصي را  با خود فكر كردم به صندلي كهنه ام تكيه دادم و شد،

    خدمتم آنقدر با خود گفت است.اهل خدمت چه كسي به او نشان دهم كه 
ساعت  به تو ثابت مي كنم. شوم. در تيمارستان بستريمي كنم كه يا بميرم يا 
او را پاره كردم و براي بستن وسايل به خانه  شد، نامةها بعد ذهن من آرام تر 

  رفتم.

خود اغراق نيست اگر اين تعطيالت تابستانه را ناجي خانواده و خدمت 
چنين فرصتي نبود من و خانواده ام در خدمت صادقانه بگويم كه اگر  بدانم.

رفتن به اولين تعطيالت يكي از سخت ترين تصميمات من  مانديم. باقي نمي
بعداً كه از تعطيالت برگشتم كسي كه نامه را نوشته بود در سالن به سمتم  بود.

نامه گستاخانه من را به ياد داري؟ آن روز حال خوشي نداشتم و  "آمد وگفت 
منظوري  اميدوارم كه به دل نگرفته باشيد. م خودم رو تخليه كنم.مي خواست
  "عطيالت به شما خوش گذشت؟! نداشتم.ت
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داشتم تمام زندگي ام را به ":گشتم با خود گفتم  از كليسا بر مي وقتي آنروز
  "خاطر نامه اي بي هدف به باد مي دادم

عث بركناري سال ها بعد با شباني شام مي خوردم كه لغزش هاي اخالقي با
مون براي او پيش آمده بود با اين ضاتفاقي با همين م او از خدمت شده بود.

چنين  ،بودتفاوت كه يكي از شماسان وقتي در خواست مرخصي او را ديده 
براي اثبات عكس آن خود وقتي كه تقاضاي او رد شد  حرف هايي به او زده بود.

اين داستان طور  است. فاجعه اي براي ملكوترا  غرق خدمت كرد و اين 
أت زيادي جر يچنين تصميات گونه نشد. ولي اين يافتديگري بايد پايان مي 

تحمل باال بردن ظرفيت در جهت  ي د ولي ما مي توانيم تصميماتمي خواه
  خدمت الزامي هست.در تغيير وضعيت  خدمت اتخاذ كنيم.

ويلو بر دوش  ر موعظه با به چنين نقطه اي رسيدم.باز هم  90در اويل دهه 
 موعظه در اوساط هفته بر عهده من بود. 4موعظه در آخر هفته و  2. من بود
در مورد آن ها چيزي       نشست پرسنل ،كنفرانس هاي رهبري بماند اعياد،

كه بيدار بودم مشغول به مطالعه براي نوشتن و دعا  . تمام لحظاتينمي گويم
بعد از مدتي متوجه شدم كه   موعظه شده بودم. تهيهمثل ماشين  مي گذشت.

 اين روند شوخي بردار نيست و مرا از نظر احساسي تحت فشار قرار خواهد داد.
       تصور جلسه تعليمي يا موعظه ديگر زانوهايم را به لرزه در مي آورد. فكر

       مي كردم كه به محل كسب و كار دوستان بروم و بعد از مدتي صحبت 
  ها هستم. موعظه يا تعليم براي آنمي فهميدم كه در حال 

خداوند خواندگي مرا تغيير نداده بود بلكه هنوز اشتياقي بارز براي كليساي 
پس روزي  روز مرا مي ترساند. 3يك موعظه در  انجاممحلي داشتم اما فكر 

براي خالقيت بيشتر دعا . تصميم گرفتم از دل مشكل راه حلي استخراج كنم
برنامه از اين قرار  را ارائه دادم. "موعظه تيمي"اوليه كردم چند ساعت بعد طرح 
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ها  با تعليم آن تعليم و يا موعظه را دارند گرد آورم و عطايبود كه گروهي كه 
تيم را خود مردم با جان و دل آن ها را بپذيرند. تا   ها آشنا سازم مردم را با آن

موعظه ها را خود  برنامه هاي تعليمي و قسمتي از تعليمات و رهبر مي كردم و
هدف اين بود كه خدمتم تحمل پذير گردد و من در خدمت  .گرفتمبه عهده 

شبانان و مشاوران در كليسا در ميان  ايده را با تمام مسئولين،باقي بمانم. اين 
كليسا ! عملي نيست "برخالف انتظار همه مخالف بودند و مي گفتند  گذاشتم.

 منبر "مابقي مي گفتند  "ي بزرگبه خصوص كليساها يك چهره مي خواهد
" تقسيم آن با ديگران فاجعه انگيز خواهد بود. است. ارشدمخصوص شبان 

و با توجه به ترديد بررسي كردند  پيشنهادي مرا با شك و مشايخ ايدةوقتي كه 
انتخاب ديگري  كمر خم كرده اماين خدمت مي دانستند زير بار اين كه 

  شروع كرديم.خداوند به با اميد نداشتند و 

داديم تقسيم كار را شروع كرديم.  وقتي كه تيم موعظه و تعليم را تشكيل
اين  "واكنش ها قابل پيش بيني بود از اطراف مي شنيدم كه مي گفتند : 

چرا بيل نشسته و اين تازه وارد باالست؟  سال به بيل گوش داديم، 25جديده؟ 
   ن جلسات ريزش به چشم مقايسه اجتناب ناپذير بود و در شركت كنندگا" 

با تعليم تيم و دعا براي بلوغ اعضا  مي خورد ولي ما به راه خود ادامه داديم و
  "رانه در اين مسير مانديم.صم

مردم  يك دهه از تعليم تيمي به هيچ وجه پشيمان نبوديم.بعد از گذشت 
ي شك دارم كسي در ويلو بخواهد به روزها مشتاقانه پذيراي روند جديد شدند.

نكته در اينجاست كه تحمل پذير كردن اين روند   باز گردد. يتك واعظ
      شجاعت و مقاومت ماندن در مسير را مي طلبد.گاهي بها سنگين به نظر 

  مي رسد ولي نهايتاً نتيجه عالي خواهد بود.
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  سخت ترين تغييرات شخصيتي

اين  ت.يكي از سخت ترين تصميمات ،تغييرات شخصيتي در خودم بوده اس
برخي از  بود. نياز  تطبيق دروني كليسا. نهمربوط به خودم مي شد  اتتغيير

به ولي من  برومبه مالقات با مشاورين مسيحي كردند تا را تشويق دوستان م
از به خطر افتاندن شهرت بودم كه اين كار را انجام دهم. مردد  خاطر غرورم

مراجعه من به دليل مردم كه مي ترسيدم  كليسايي و خانوادگي ام مي ترسيدم.
  به مشاور را درك نكنند.

و مسلماً بعد از چند هفته تماس هاي تلفني بروم ولي نهايتاً تصميم گرفتم 
چه  " مي پرسيدندو جهان با دفتر من گرفته مي شد كه  از سراسر كشور

  به هم ريخته؟ و دستيار من مجبور به پاسخ  اتفاقي براي بيل افتاده ؟ چرا او
 و آن "جهت مشكالت شخصي مشاوره مسيحي دريافت مي كند "شد كه  مي

زندگي مشترك او دچار مشكل شده يم دشنيده بو ، نآها "ها مي گفتند 
   را سخت  مسير رفت و آمد و انتظار در دفتر مشاور  ت،شايعاشنيدن  "است.

رهبري و گسترش كليسا  تعليم،چون با اين كار نبود  مي كرد ولي چاره اي
بايد براي بازسازي اين  .مي يافت و كليسا از فروپاشي حفظ مي شددامه ا

  .مي كردمدريافت  يبهبود و درك عميق تر ويراني از طريق مشاوره شفا،

حركت كنم و از ي مشاوره ها مرا قادر ساخت تا در خدمت با شوق بيشتر
كيد نكته اي كه بر آن تا مابقي خدمت در دهه نود و هزاره جديد لذت ببرم.

زندگي خدمتي ام گرفته  ساختن كه براي تحمل پذير  يدارم اين است تغييرات
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بار  ند. آسيب به كليسا بسيار محتمل بود.دشوار بود و ناخوشايند ناك،بودم درد
  كه همه چيز را به خطر انداخته ام. مي كردمها احساس 

با دم كه در خود ايجاد كربگذاريد يكي ديگر از  تغييرات نتيجه بخشي را 
بعد از ماه ها مالقات با مشاور او از من خواست به  گذارم.بشما در ميان 

ي مرا تسريع       كنم و هر كدام كه بهبود تفريحاتي كه انجام مي دهم فكر
جواب مي كند و مرا شاد مي كند را به او بگويم و دليل آن را نيز ذكر كنم. 

    براي تفريح انجام را اري كهيچ اصالً  ،دفكر نمي خواه ساده است، "دادم 
بهتر است فوراً تفريحي  "او از پاسخ من متعجب شده بود و گفت : ".نمي دهم

  "!فوراًرا شروع كني ! 

رانده بودم را در كودكي قايق هاي كوچك  مرا به فكر قايق راني انداخت.او 
گرفته در درياچه ميشيگان ياد  رافوتي  45هاي و در نوجواني قايق راني با قايق 

اما  .رسيدبود كه به ذهن من  يتفريح شفا بخش ترينقايق راني  بودم.
بعد از هفته ها  .را بفروشيمقايق مجبور شديم  مسفانه بعد از مرگ پدرأمت

با  ممشاور آن را نداشتم. به قايق سواري و پي گيري يميلخود كلنجار با 
 سواري را بيرون كشيد.و قايق  خريد قايقاز  زبانم دليل نگرانيم زيركي از زير

يكي از مجالت يه عكس  اگر قايق بخرم، "ساخت. بمن خودم را متعج پاسخ
چند برابر شده قايق را روي مجله چاپ مي كنند و ديگه اسمش قايق نيست 

در ويلو و  يبلكه بهش كشتي تفريحي مي گن و تبديل به رسوايي بزرگ
  " .است تمام شده راني براي من دوران قايق ود.كليساهاي ديگر مي ش

ممكن است توجه رسانه ها را جلب كند و ": سري تكان داد و گفت مشاور 
اگر خيلي  بر اساس ترس است.تو به نظر من تصميم باشد ولي مخالفاني داشته 

مشغول سالگي  40در سن نگران قضاوت مردمي موقعي كه در آسايشگاه رواني 
ادامه او  "ت را رفع مي كني ؟ آن موقع چگونه نگراني ا باشيجدول حل كردن 
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براي خود تفريح  بيل اگر مي خواهي در طول زندگي سالم بماني، " : داد كه
ترس  به نظر من گونه خلق كرده است. خداوند تو را اين در نظر بگير. مشخصي

  " را تبديل به ايمان كن و دنبال قايقي بگرد.

 فوتي خريديم. 35ته رنگ و رو رفو چند ماه بعد من و لين قايق دست دوم 
در طول سال ها با  راوت بخشيد.طبه زندگي ما ما بيش از انتظار و آن قايق 

وقتي با ماشين به قايق نزديك مي شويم  در ويلو به قايقراني مي روم، مدوستان
تكه پالستيكي را ببينيد كه خدمتم را نجات  "به آن اشاره مي كنم و مي گويم 

  حقيقت داشت. يه جورايي اين جمله "! داد

وقتي در قايق تنها هستم رضايت خداوند را احساس مي كنم.  گاهي
من هستي، تو براي بيل تو بيش از خادم  "احساس مي كنم به من مي گويد 

وقتي كه بر قايق  .مه اباد و آب آفريد  ،درياحس لذت از  تو را با  پسر مني،
با  مي زنم. دن لبخنمن هم در آسما از زندگيت راضي هستيو  مي زني دلبخن

 ود مي پرسم ، اگر قايق راني را دوباره شروع نمي كردمخنگاهي به گذشته از 
 30 م و بعد ازبه دهه ششم از زندگي ام وارد شده ا .چه باليي بر سرم مي آمد

روشن و از را آينده  سال خدمت زندگي را تحمل پذيرتر از هميشه مي بينم.
 بيشتر شده است  مقوت براي خدمت و زندگي .تازه مي شود محضور خانواده جان

هر سال عشق من به  مي گردد. افزوده روزقم براي كليسا محلي هر ااشتيبه و 
هستم چنين زندگي را قادر . پرستش  و گمگشتگان بيشتر مي شود خداوند،

. دارمكليساها  يتمامبراي رهبران را همچنين آرزوي چنين زندگي ادامه دهم. 
مشتاق آن  ياد مي شود. "وانياحيات به فر"از آن به عنوان  10 : 10در يوحنا 

روزي هستم كه رهبران و شبانان نه تنها اين پيغام را موعظه كنند بلكه 
اين آن زمان در جهت تغيير مديريت زندگي خود بگيرند و  يرادشو اتتصميم

  ها. از زندگي آناست آيه توصيفي 
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  يد چگونه برخورد مي كنيد؟با آنچه قادر به تغيير دادنش نيست

هر گاه رهبران را تشويق به ايجاد تغيير در مواردي مي كنم كه قادر به 
نيز تغييرشان هستند تا زندگي برايشان آسان تر شود ، مي دانم كه چيزهايي 

     . خب كه چي ؟ شباناني را هستند كه آنها قادر به تغييرشان نخواهند بود
كه در است كليسا در مناطق فقير يا مناطقي مي شناسم كه كارشان ساختن 

گذر چندين نسل الزم است تا  .است وجود داشتهنژاد پرستي يا جنگ  جا آن
  خب كه چي ؟ بتواند تغيير كند. اطراف زندگي آنها شرايط

در و  هستند حييمي شناسم كه از شاخه هاي خشك مس را يكليساهاي
د نواداره مي ش شريعت وارو  ند مقابل هر تغييري از خود مقاومت نشان مي ده

  خب كه چي ؟

        "خار"پولس رسول شرايط سختي در زندگي داشت كه خود آن را 
 هر روز دعا مي كرد تا اين خار برداشته شود ولي هرگز چنين نشد. مي نامد.

مالقات كرده ام در داشتن حداقل يك شرايط تا به حال كه ي را تمام رهبران
 آن ها مي گويند .خاري كه آنها را مجبور به دعا مي كند ،بودندسخت مشترك 

نمي فهمم چرا؟ ولي حتماً بنا به  ،مرا آزار مي دهدخار  همانباز  خداوندا، "
تو اعتماد باز به  يديگر پس روز .يك انسانتو خداوندي و من هم چون  .دليلي

ين باره ه با اين خار ها رو به رو شويم؟ شما با خداوند در انچگو ".مي كنم
  ت يناله و شكا صحبت مي كنيد و خستگي خود را با او در ميان مي گذاريد.

فيض تو مرا كافي  "طور كه به پولس گفت  ولي نهايتاً خداوند همان مي كنيد.
  همان را به ما مي گويد. ) 9: 12( دوم قرنتيان  "ست

رو  ساعت پيش 24راه ديگر اين است كه به كل زندگي نگاه نكنيد و براي 
به شما  ها را خورشيد با قدرت خود تحمل اين خار غروباز او بخواهيد تا 

  .مي كنيدفكر فردا  برسدفردا  نچو ببخشد،
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سال هاست كه آن را انجام مي دهم .است ياين روش نتيجه بخش دوستان،
 براي مدت زمان و اعتماد و تحملم را  افزايش دادهبه خداوند . متكي بودن مرا 

  برده است. طوالني باال

  

  سوم: تحمل با يافتن افرادي امينجلسه 

شده كه اكثر رهبران به آن  دوره بر امري بنا نهادهاين كالس بعدي از 
بارهاي سنگين  "  2:  4درس اين كالس بر اساس غالطيان  ند.رتوجهي ندا

است.  "يكديگر را حمل كنيد كه اينگونه شريعت مسيح را به جا خواهيد آورد
اند و قبل از ديده ام كه براي مدتي ها مشتاقانه مشغول رهبري بوده  رارهبراني 

يك زماني هميشه  گردند اشخاصي فروتنتبديل به اينكه از اشخاص خودخواه 
به شدت خسته و در آن زمان كه در زندگي خود مي دانند نقطه عطفي را 

كمك ن مي گيرند كه از ديگرادقيقاً در همان وقت تصميم و  افسرده بوده اند
دهد كه بتوانند ها قرار مي  سر راه آني را بر افراد مطمئنبگيرند و خداوند هم  

تحمل  ييبه تنها نمي توانماين يكي رو  كنيد، ملطفاً كمك "به آن ها بگويند:
  " بايد كسي در حمل اين بار سنگين به من كمك كند. .كنم

ان خود عيسي مسيح به گروه كوچك دوستيعني  حتي تواناترين رهبر،
در اينجا بمانيد و با من بيدار  از فرط اندوه به حال مرگ افتاده ام،" گفت : 
ما  ويد پس عيسي از نياز خود به افرادي امين مي گ  ) 38:  26(متي "  باشيد.

اصل تحمل پذيري ايجاب مي كند كه  بيابيم. رهبران نيز بايد چنين كساني را
      اولين كسي هستم كه اعتراف  .چنين كساني را همراه خود داشته باشيم

به  .استگيج كننده موجود در دنيا روابط ديگر كند روابط كليسايي بيش از  مي
عنوان مسيحيان قرار است يكديگر را دوست داشته باشيم و از هم مراقبت 

   كنيم.
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آيا  "شما مي توانيد اين سئواالت را از هر رهبري كه مايليد بپرسيد .
 اودر حضور را  ييهر خطا ر كنار خود داريد كه بتوانيدي را دشخصي امين
اين سواالت را از من  "يد؟ئبه او بگو رازهايتان رايا مي تواند آ د؟ياعتراف كن

 "!خير "انداخته و گفته اند : ها سر به زير  و آن پرسيده امصدها رهبر مسيحي 
رم دارم ولي براي دعا افراد بسياري هستند كه در كناآنها ممكن است بگويند 

  كم تر رهبري اجازه مي دهد كه دو ستي در همه امور او محرم باشد. 

اگر است. نمي خواهم منفي بافي كنم، ولي  من باعث نگرانياين موضوع 
از رهبران را از دست  يبه همين منوال ادامه پيدا كند تعداد قابل توجهمسائل 
حمايت آن افراد با  ردند وگب يكه به دنبال افراد مطمئن داد. مگر اين خواهيم

ايجاد  يبايد با اشخاص جديد ها سهيم شوند. بار خدمتي خود را با آن امين
ها  را به كمك آنو خدمتمان سنگين زندگي هاي ارتباط كنيم تا بتوانيم بار 

  بلند كنيم.

رهبر مسيحي كه به خاطر مشكالت اخالقي از خدمت خلع يك اخيراً با 
ولي مي دانستم  آن موقع هنوز مسئله علني نشده بود شده بود مالقات داشتم.

تمايل او براي صحبت  تا ممطرح كردرا پس سواالتي  با مشكلي رو به رو است.
با احتياط به او پيشنهاد كردم كه با  آماده نبود.او در اين باره را بسنجم ولي 

او  د.يشنهادم براي او باور نكردني بو مشاور مسيحي مالقات داشته باشد.پيك 
وقتي خبر لغزش او را  ادامه بحث شد.از و با اين حرف مانع  "خوبم "گفت: 

بايد از را چند رهبر ديگر  "تكان دادم و با خود گفتم : را  مسرشنيدم از تاسف 
  "؟باشيمدهيم تا به فكر پيدا كردن افرادي امين بدست 

 ا نيستم.اين سال ها آموخته ام كه يك تنه قادر به تحمل بار كليسطي در 
و  انبه حمايت گروهي خواهر ،حمايت هاي همسر و فرزندانمبه به عالوه 

به  غرق مي شوم.ها  عتراف كنم و گرنه در آنادارم تا به وسوسه ها  يبرادران
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ها در ميان بگذارم قبل از اينكه  را با آن يمخستگي هاكساني احتياج دارم تا 
ياج دارم كه به هنگام خطا مرا به كساني احت .وجودم را تلخ كنندخستگي ها 

ياد گرفتم  و فيض خداوند است منبع .مرا مستفيض گردانندو  دهندبركت 
 خدمت و زندگي ام را از دست مي دادم. نهرا دريافت كنم و اگر خداوند فيض 
ها اعتراف كرده ام نيز  كه گناهان را نزد آن ياشخاصنگاه همراه با فيض ولي 

  نيازي دارد.هر رهبري چنين  .مهم است

 ي را رهبران عزيز فرد امينتا شما بار ديگر شما را دعوت مي كنم يك پس 
برد ولي نا اميد نشويد و به گشتن ادامه بشايد سال ها مثل من زمان  بيابيد.
اين   .كندبه درگاه خداوند اعتماد و دعا كنيد كه چنين شخصي را فراهم  دهيد.

  شود. ند باعث ايجاد تغيير بسيارمي تواتحمل يا عدم تحمل شما است كه 

  

  تحمل با نگاه به ابديت آخين جلسه : 

طور  همان .خواهد بودهاي ما كالس دوره سخت ترين جلسه مطمئناً اين 
براي  زمان مي شود. موضوعمربوط به  مشخص است اين جلسهكه از اسم آن 

ه در قمسابهر سال من و خدمه قايق بايد قايق را به بنادري مختلف براي  مثال،
اگر اهل اين حوالي نباشيد احتماالُ از بزرگي درياچه  درياچه ميشيگان ببريم.

مايل  100 مايل طول دارد. 300مايل عرض و  100تقريباً  ميشيگان بي خبريد.
طاقت فرسا  ساعته 12نات دريايي يعني سفري  7يا  6در درياچه با سرعت 

بارها  براي جابه جايي قايقو افتد  معموالً قرعه به نام من مياست. در تيم ما 
چون ترجيح مي دهم  .شده امدر طول سفر با طوفان رو به رو  اتفاق افتاده كه

ي براي رسيدن به آن سوي شم رو به رو شدن با چنين وضعيتروي قايق تنها با
  .اسفناك استدرياچه 
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 تجربهاز  و است ولي وقتي خود را جمع مي كنمآن لحظات بسيار بحراني 
ه نوجوان مدرك خلباني ام را گرفتمي دانيد من در  لباني ام كمك مي گيرم.خ
پرواز بر  .كرده ام پروازگان ياز روي درياچه ميش شخصيماي با هواپيم و بارها ا

 .دهدارائه مي به شما از درياچه  يكامالً متفاوت تصويردرياچه ميشيگان فراز 
 تراز باال فاصله ها كم و است مايل طبيعي 100معموالً در پرواز محدوده ديد 

در عرض چند دقيقه شما را از يك سو به و هواپيما سريع چون  به نظر مي آيند
  سوي ديگر درياچه مي برد.

      وقتي در درياچه هستم و با موقعيت سخت جوي روبه رو مي شوم سعي 
به ديد خلباني را در قايق راني مانند يك خلبان به مسافت نگاه كنم. مي كنم 

پايي به درياچه مي نگرم و  رهزا 25از اتاق خلبان در خود در ذهن  برم.مي كار 
مي توانم ببينم  از بندر رو  ،است از اين جا مقصد مشخص " :با خود مي گويم

است كه باور كنيد با چنين نگاهي   "د.اين باال همه چيز ساده به نظر مي رس
ديگر نياز دارم تا من  نگرشيبه ني يع به راهم ادامه دهم و موفق شوم ممي توان

چه مفهومي را مي خواهم سازد.فكر كنم متوجه شده ايد كه  را مصمم و اميدوار
  براي شما توضيح دهم . 

چشم  امارا ديده اند بسياري قهرمانان ايمان در طول تاريخ كليسا مشكالت 
يرا رنج ز "مي گويد  19:  4پولس رسول در دوم قرنتيان  به ابديت دوخته اند.

هاي جزئي و گذرا جاللي ابدي بر ايمان به ارمغان مي آورد كه با رنجها قياس 
به عبارت ديگر پولس مي گويد وقتي به امواج مشكالت زندگي   ".پذير نيست

داريد تا به امواج از باال بنگريد نه مثل قايق رانان  يمي رسيد نياز به ديد خلبان
 يزندگي ديدبه اين به آن معناست كه  .شيدنظاره گر امواج با به درون موج ها

  ابدي داشته باشيد.
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كه پولس از آن ها در اين آيه ياد مي كنند چه  " رنج هاي جزئي و گذرا "
   توصيف آن ها را در آيات قبلي او هستند كه نياز به ديد خلبان گونه دارد؟ 

افكنده شده آزار مي بينيم به زمين  متحيريم، از هر سو در فشاريم، "مي كند 
و ادامه مي دهد كه ".همواره مرگ عيسي نيز در بدن ما ظاهر مي شود ايم،

پولس رسول چگونه  طاقت   ) 16 – 8:  4( دوم قرنتيان  ".دلسرد نمي شويم
  ؟ فكر نمي كنم.بوديا از من و شما خلقتي واال تر آمي آورد؟ 

و ت به امواج مشكالبود نسبت چون آموخته  تحمل مي كردپولس رسول 
ابدي داشته باشد.آموخته بود كه با نگاهي بازتر مقصد را  ديدگاهيزحمتها 

صحيح داشته  ياگر ديد ما هم مانند پولس مي توانيم دوام بياوريم  خواهد ديد.
و  پولس در قلب و زندگي من حك شدديدگاه سال گذشته كالً  20در  باشيم.

پس " او مي گويد :  58:  15در اول قرنتيان  حك كرده ام. در حقيقت آن را 
ثابت و استوار بوده و همواره با تمام وجود به كار خداوند مشغول  برادران عزيزم،

به عبارت ".زيرا مي دانيد زحمت شما در خداوند بيهوده نيست باشيد،
مسئله وضعيت ترسناك و تاريك بودن  و بحران ها اهميت ندارند، ديگرزحمات

  بت و استوار باشيد.شجاعت را برگزيند و ثا نيست،

مهم نيست نكشيد. پولس مي گويد قبل از شروع تصميم بگيريد كه كنار 
تصميم خود را مشكالت به قبل از رسيدن بلكه بايد  زحمت و رنج افزوده شود

شباني و رهبري  ،سازيشاگرد  اعالن انجيل،  خدمت، باشيد در اعتماد، گرفته
اگر در كه خواهيد دانست بله  د؟نتيجه چه خواهد بوو  رويا. مسير تحققدر 

ابدي مقصد  يبا نگاهاست. زحمات شما عبث نبوده پس  خداوند باقي مانده ايد
روزي نزد يگانه پسر خداوند خواهيم ايستاد كسي كه   .استو آسمان نزديك 

وقتي او را كتك زدند و تعاليم او  دست نكشيد،ش جهان را نجات داد. خواندگي
وقتي خون  او را تنها گذاشتند نا اميد نگشت. ششاگردانرا مسخره كردند و يا 

  خواندگي خود پشت نكرد. به او پاي صليب ريخته شد
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: گفت  وبه زبان آورد  كلمات رااو اين خدمت عيسي مسيح وقتي تمام شد 
را  كاري كه پدرم از من خواسته بود .وظيفه ام را انجام دادم" تمام شد!  "

وقتي شخصاً به حضور او رفتيم . متم به اتمام رسدماندم تا خدانجام دادم . 
ممنون  كه خدمت خود را به اتمام رساندي.اي عيسي ممنونم  ": خواهيم گفت 

كردي و جان من را خريدي. تحمل  كه از طريق صليب مرا نجات دادي .
را ادامه  كليساحفظ كردي و رسالت خانواده مرا  را تبديل كردي،زندگي م

ايمان دارم همه ما " ! ممنونم. نوشت آن را تعيين كرديسرو  جهان دادي.
به مدد تو از تو ن؛ عيسي جا ": اضافه كنيماين كلمات را نيز رهبران بتوانيم 

چه شادي "  پيروي مي كنم و خدمت خود را نيز تا پايان انجام مي دهم.
  بر پا خواهد بود. هعظيمي در آن لحظ

  

  در مسير بمان

باعث شد تا يكي از عزيزترين دوستانم را از ت سخ بيماريچند ماه پيش 
از ن كتاب را به او تقديم كرده ام و درحالي مي نويسم كه اشك يادست بدهم. 

رازدار و  خادم، هم سنگر، برادر، استاد، ؛جان رسموسن  صورتم جاري است.
  يكي از بهترين انسان هايي بود كه مي شناختم.

انو زدم تا براي آخرين بار به او بگويم دو روز قبل از مرگش ،كنار تخت او ز
به زحمت خم شد و  او را در آسمان خواهم ديد. با تمام وجود دوستش دارم و

به دقت كاغذ كادو را  هديه كه براي من تهيه ديده بود را برداشت و به من داد.
قبل از اين كه بخواهم از  بود.رنگي در آن قطب نماي ملواني نقره اي  باز كردم.

بيل تو به زندگي  " :تي كه كشيده تشكر كنم با صدايي آرام به من گفتزحم
ر كرد و ياز روزي كه تو را ديدم زندگي ام تغي من هدف و مسير بخشيدي.

مي دانم چطور از تو تشكر كنم پشت .نهدف و معنايي داردكه زندگيم فهميدم 



 انهجسور يرهبر                                                                      ٢٤١ 

 

بر ي كه اسه كلمه  اشك آلود و ديدي تاربا چشماني  ".قطب نما را بخوان 
براي  بعد از خواندن "!در مسير بمان "صفحه نقره اي حك شده بود را خواندم.

جان روز بعد فوت كرد و  لحظاتي او را در آغوش گرفتم و براي او دعا كردم.
ولي آخرين هديه  مراسم تدفين او سخت ترين كاري بود كه تا حاال انجام دادم.

  .او را بر قلب خود نگاه مي دارم

  بمان.... در مسير

كه اسم اگر ما رهبران چنين عمل كنيم روزي در حضور كسي خواهيم ايستاد 
  او بر ماست.
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  بخش سيزدهم

  .دريغ نكنيداز خداوند هيچ چيز را 
  

  

  

  

  مسيح محوردر رهبران روحي متواضع 

كيلو     50وزني كمتر از  يمتر و پنجاه سانتيمتر 1از نظر ظاهري با قد 
فقير آلبانيايي به  يك خانوادة در او  .دهدكسي را تحت تاثير قرار نمي توانست 

دنيا آمده بود و پدرش را در هشت سالگي از دست داده بود و مادرش با 
چناني نداشت و  تحصيالت آن .بود او را بزرگ كرده يدشواري هاي مالي بسيار

در سال  مجرد باقي ماند و شاو تمام عمر .افراد سرشناس ارتباطي نداشتبا 
موثرترين زن دنيا  1980تا  1979سال  از برنده جايز صلح نوبل شد. 1979

او منتظر ها سرشناس ترين ها براي مالقات با  و براي سال محسوب مي شود
نخست وزير  رئيس جمهور ها، سال اخير با رهبران، 20در وقت مالقات بودند.  

اك براي كنفرانس ها و ها و بزرگترين تاجران و ارتشيان و موزيسين هاي ر
كلكته  رهبري ازثير را أولي عميق ترين ت كتاب هايم مالقات كرده ام.

  هندوستان بر من گذاشت.

ثير خدمت مادر ترزا مرا مجبور كرد كه نگاهي عميق تر به أماه ها پيش ت
اي  راهبهدر آخر تحقيقاتم متقاعد شدم كه خداوند  بياندازم.او اهداف خدمتي 
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تمام رهبران كليسايي و غير كليسايي براي مابقي به جهت الهام قد كوتاه را 
  تاريخ بشر بلند كرده است.

  

  وقفي كه خداوند انتظار دارد.

زيرا چشمان خداوند در  "كالم خداوند مي گويد:  9:  16دوم تواريخ در 
تمام جهان گردش مي كند تا قوت خود را بر كساني كه دلشان به تمامي وقف 

گيرنده هايي در تصور مي كنم كه با خواندن اين آيه   ".سازداوست نمايان 
زير نظر دارند و خداوند را از وجود انسان را  ميليارد 6كه  وجود داردآسمان 

كالم مي گويد وقتي چنين كسي يافت شد قوت  چنين افرادي آگاه مي كنند.
بر جهان  ي عميق ثيرأتمي تواند تا و ناگهان او جاري خواهد شد خداوند بر او 

وقتي زندگي مادر ترزا را مطالعه مي كنيد مي فهميد كه گيرنده هاي  .بگذارد
و در نتيجه قوت خداوند بر او شناساييي كرده بودند آسمان قلب مادر تراز را 

  .جاري گشته بود

  

  از او دريغ نكنيد.

با خداوند پيمان هايي عظيم  مقتدرانهدر اوايل زندگي اين زن ظريف اندام 
عالوه بر آن، اين تصور آن هم چالش انگيز است. پيمان هايي كه حتي  .بست

وقتي كه  ند.محبت سر چشمه مي گرفتپيمان ها از روي اجبار نبودند بلكه از 
 كه هر چه خداوند بخواهد  عهد بستهنوز معلم بود با خداوند  1942در سال 

 او بله بگويد. تصميم گرفت به اوامر خدواند و خواسته هاي دريغ نكند.از او 
بدون توجه به بهاي تصميمش مصمم در بله گفتن به خداوند بود. پس خود را 

:     گونه توجيه مي كرد وعده خود با خداوند را اين وقف خواسته خداوند كرد.
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بايد با بخشي از وجود در نما  اگر خداوند تماماً خود را وقف ما ساخت، "
داوند باعث دو پيمان ديگر گشت كه من ديد واالي او به خ "خدمت او باشيم؟ 

  " ثير قرار داد.أرا عميقاً تحت ت

  

  .دهبتاخير انجام  بدوناو را  خواسته

شد او پيماني با خداوند ببند و آن را فورا انجام دهد و ديد مادر ترزا باعث 
براي او اين پيماني حياتي بود چون نمي خواست به  .در آن تاخيري نياندازد

يا و  ت تر شدوبعد از اين كه سرم خل ا، ماه ديگر،دولي فر !بله " خداوند بگويد
  مطلق و فوري بود. سرورشبه  پاسخ او بايد "وقتي بازنشست شدم.

  

  امين بودن در كم

قانون ديگري را عملي در قدم هايش با عيسي مسيح  گرفتن براي پيشياو 
كوچك به نظر  كه ساخت و آن اين بود كه در كم امين باشد. او بايد خدماتي

      كه سر راه او قرار  يمثل محبت به هر كس مي رسيد را عزيز مي شمرد.
فرصت انجامش بود. مثالً در طول روز  ي كهو فداكاري هاي كوچك گرفتمي 

جاي خود را در صف به كسي دادن يا تميز كردن ميز غذا بعد از اينكه همه 
  خود بكار مي بست. ندگي شخصيدر زرا كالم خدا  انهوفاداراو همچنين  .رفتند
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  موهبت هاي خداوند

مادر ترزا با خداوند تازه فهميدم كه خداوند چرا او  عهد هايبعد از خواندن 
گيرنده هاي آسمان  .گذاري بر جهان را به او بخشيدثير أرا برگزيد و موهبت ت

هيچ او از خدا شناسايي كرده بودند كه قلب او كامالً تسليم است. قلب او را 
 قانع بود.بسيار مي كرد و   خير اجرايأاوامر او را بي ت دريغ نمي كرد، يچيز

جهت اعمال به را  كسيجوان نظر افكند و گفت چنين  دخترخداوند به اين 
خود را جاي خداوند بگذاريد.جهاني كه شما جان پسر   نيكو بلند خواهم كرد.

 اكثر جمعيتش در جنگ،و هم اكنون  خود را در راه نجات آن دريغ نداشتيد
از يكديگر به سر  هاستفاد سؤتجاوز و  خونريزي و ،ناعدالتي ستم، قحطي، فقر،
مي گيريد ولي تصميم مي توانيد به راحتي همه چيز را تغيير دهيد   برند. مي

در اين موقعيت شما چه كسي را جهت تغيير در  .استفاده كنيدانسان ها كه از 
ر من بودم هركسي كه تماماً تسليم بودن خود را به اگ  جهان بلند خواهيد كرد؟

  كردم. او را انتخاب و بلند مي .مي دادنشان  من

با ديدن  .حداقل يآلبانيايي ناشناس با حقوق معلم از يكبهتر چه كسي 
و او را براي تغيير جهان  چنين وفاداري قوت خود را در قلب او جاي مي دادم

باعث اين امر  خود را جاي خداوند بگذاريم اگر !جالب استبه كار مي گرفتم. 
 بسياري      كه باعث نگراني رهبرانمي شود سئوالي در ذهن ما ايجاد شود 

سوالي درد ناك است . اين مي گردد. آيا قلب من توجه خدا را جلب مي كند ؟ 
پس قلب من و شما  عمل مي كنيمبه اوامر خداوند  نسبتا زاگر چون مادر تر

مرتباً با رهبراني مالقات دارم كه اين سوال را  را جلب خواهد كرد.توجه خداوند 
اما  "عطا نمي كند؟  نچرا خداوند خدمتي بزرگتر به م ": از خود مي پرسند 

 حقيقت اين است كه آنها موهبت خداوند را نمي طلبند بلكه زياد خواه هستند.



 انهجسور يرهبر                                                                      ٢٤٦ 

 

       و بطلبندا ي ازبه جاي اينكه تسليم و سر سپردگي بيشتردر خلوت خود 
   .ها موافقت كند با نقشه هاي آنكه او مي خواهند 

عميق سر سپردگي  بيشتر، شدنميل به تسليم  ،ازمادر تربررسي زندگي با  
در امين بودن  ايجاد شد. مثالً با خداوند ام شخصي  يدر زندگي و پيمان ها تر

نم نسبت به بازتر مضوعاتي بودند كه ذهو ايمان و فداكاري در راه خداوند  اندك
اينكه افراد بيشتر روي خداوند را بطلبم تا بهتر است دريافتم كه  .گرديد

درك جديدي كه مطالعه زندگي مادر ترزا به من بيشتري را رهبري كنم. 
  با من خواهد بود. عمرمبخشيد ما بقي 

  

  .با شادي در اختيار خداوند باشيد

تسليم خداوند بودن به سفري  ها سال سالگي بعد از 36وقتي مادر ترزا در 
 را به او د خواندگي و تصوير آينده نداوذفت تا خداوند مردم را خدمت كند، خ

و مي ماند ها  با آن ،مي كرداو مي بايست فقير ترين ها را خدمت  نشان داد.
  ها مي گذراند. مانند آنهرا  عمرشمابقي مي خورد و ها مي خورند  آنچه آن

از  ين خبري غافلگير خواهيم شد ولي مادر ترزا،من و شما از شنيدن چن
 .ه بودميليارد نفر او را انتخاب كرد 6هميشه شادتر گشت چون خداوند از بين 

باعث شد تصور كنم كه چه حسي خواهد داشت وقتي جواب سال ها اين 
را به او نشان اش كه خداوند اراده  ه بوداو يك دهه دعا كرد در بشنوي. يتدعا
 اشبه وضوح خواسته هم و خداوند  دريغ نكردخداوند را از  يچ چيزهي. او دهد

 خداوند دريافت كرد.مادر ترزا خدمت خود را از دستان   ساخت. آشكاررا بر او 
  .مي خواند "روز الهام  "را  1946سپتامبر  10او 
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بايد به او گفت اين وظيفة دشواري است ايا تو با آن مشكلي نداري ؟ نه ! 
غير از مسير خواهران  يمسير است. آيا مي تواني درسخن گفته  خداوندچون 

چون خداوند سخن گفته بله ! مشكلي نخواهد بود  حركت كني؟ برادرانت و
با مريضان  دنيا، نقطهرا در فقيرترين  عمرتمابقي . آيا مي داني قرار است است

مشكلي نيست چون خداوند سخن گفته بله !  ؟ بگذرانيودر هم شكستگان 
را دريغ چيزي و من از او هيچ  كردهمشكلي نيست چون خداوند صحبت . است

مي داد و قصد چنين پاسخي به چالش هاي موجود  مادر ترزا نخواهم كرد.
  خير.أبدون تآن هم داشت را  شانجام كامل خدمت

ي يهمچنان به دريافت چنين خواندگي ها به خاطر مشاهدات و تجربياتم
را راز آلود در هر جا وظايفي  . او با روش هايباور دارمخداوند طرف از  أمستقيم

خداوند همچنان زندگي ها را به  هنوز هم اعتماد مي سپارد. تلف به افراد مخ
و كساني  تصويري از آينده اي پر محبت به مردم مي بخشد وتبديل مي سازد
 آن كه منتظر اوامر خداوند و اجراي فوريهنوز هم وجود دارند چون مادر ترزا 

  هستند.

  

  با تسليمي بي قيد وشرط تقويت شده

از داوطلبين كمك خواستم  WCAدر بزرگترين كنفرانس ساالنه  يك سال
 درباره تسليم بودن بين شركت كنندگان پخش كنند.را  يسفيدهاي تا پرچم 

به خداوند صحبت كردم و گفتم اگر واقعاً فكر مي كنيد تسليم خداوند هستيد 
بودن به خداوند توضيح دادم كه پرچم سفيد نشانه تسليم  "د.پرچمي را بر داري

 اگر واقعاً خود را تسليم خداوند ، را دعوت كردم تا بايستند. گفتمرهبران است . 
دقيقه ديدم كه يكي يكي با پرچم  10در طول  و مي دانند بايستند. شاهداف
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 ،نيستاهر تظ "انگار مي خواهند بگويند  هاي سفيد در دست بلند مي شوند و
  "!تسليم توامواقعاً 

بيل ،پرچم سفيد را نگه "كه مي گويند از افرادي روبرو مي شوم برخي  اهنوز ب
تماماً در زندگي و خدمت تسليم خداوند  .نيستتظاهري در كار و  داشته ام

  " هستم.

مطمئنم قلب خداوند  .مي آيد وجدبه  سخنانيقلب من با شنيدن چنين 
به من گفت كه  شخصيكنفرانس آن ش ماه بعد از . شي استطور هم همين

      ها بايد در استخدام شركت باقي كه نه تن روزي در دعا خداوند به او گفت
 يديگرشخص  .دهدكليسا افزايش  بافعاليت خود را  ماند بلكه بايد همكاري وب

به من گفت كه خداوند با او سخن گفته و از او خواسته شركت خود را فقط 
  نگاه كند. گوسفندانبايد به تمام پرسنل خود به چشم  آمد نبيند. محل در

وكالت را  ه بود د از او خواستنكه بعد از چند ماه خداو مزني را به ياد مي آور
او هم چنين كرد و هم اكنون نيز  و به شباني كليساي خود بپردازد. كندرها 

تيار خداوند با يك چهارم حقوق سابق تسليم و در اخ مشغول خدمت است.
  است.

اخيراً با شخصي كه در آن جلسه پرچم سفيد را به دست گرفته بود صحبت 
 اوگاري دستي به يك بيل و يك او مي گفت خداوند در دعا تصويري از  كردم.

بايد كه تمام زندگي با اين بيل بود و از اين طريق به او گفته بود نشان داده 
به جمع كردن بارها  اهدخداوند مي خوت: او گف .آن گاري بريزي بارهايي را بر

خداوند از او خواست در ملكوت  در چرخ دستي خودش. رولي اين با .ادامه دهم
 برد.بمشاركت بيشتري داشته باشد و از استعداد خود در پيشبرد ملكوت بهره 

ديگر از ديدگاهي او هم چنان به شغل قبلي خود مشغول است اما زندگي را 
رابطه كه نشان دادن اين است اين مثال ها م از بيان قصودمنظاره مي كند. 
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 تسليم بودن در برابر خداوند و دريافت وظيفه و تكليف از او ي بينمستقيم
شما آيا  گونه است. ين دو مكمل يكديگرند چون روش خداوند اينوجود دارد. ا

در  يراز خداوند نياز داريد يا به استواري فزون ت يجديد هدايتهم به دريافت 
؟ به هر حال وقتي تسليم او  است كنوني كه خداوند به شما سپرده وظيفه

 نخواهيد ديد. اًد را واضحنخداو ارادهنشويد و پرچم هاي سفيد خود را باال نبريد 
شنيدم كه از وعظ من درباره پرچم سفيد  ياز افراد مختلف يداستان هاي ديگر
 تسليم او هستند. فكراً و جسماً ها خيال مي كردند كامالً آن مطلع شده بودند.

به كه خداوند  وظيفه ايها  آن دست به خطر زدند. اراده خدابا دريافت آن ها 
 را جايگزين آن كردند.  كناري گذاشتند و تصورات خودبه سپرده بود را آن ها 

اين اراده و مطمئن بودند كه نموده بودند  از خداوند دريافترا آنها وظيفه اي 
كرده بودند تا بسنجند شروع آن ها  .گشته بودها منحرف  ا افكار آنامخداست 

نشان مي داد ها  سنجش آن بپردازند. وظيفهبايد جهت انجام اين  چه بهايي را
 "پذيرش اين وظيفه يعني پذيرش ريسكي باال. آن ها با خود فكر كرده بودند : 

و  ؟افتد ميپول و شهرتم چه اتفاقي براي پس آسايش و امنيت من چه؟ 
  سئواالت ديگري كه ذهن آن ها را به خود مشغول كرده بود.

رت و سداستان هايي پر از ح. اشخاص پايان خوشي ندارد داستان اين
چون هر ي بسيار كه براي من بازگو كرده اند. رنج آور براي رهبران ماجراهاي

وجود  ها روز الهام براي آن ها بوده است. كه خطا از آن ستيمدوي ما مي دان
 به عنوان مهر شرمساري بر تاريخ رهبري آن "روز انحراف از مسير "ندارد بلكه 

هرگز از  نگذار داستان رهبري تو چنين شود. دوست من، ها باقي خواهد ماند.
.خواندگي خود را بپذير  خارج نشوقرار داده  تراه و كاري كه خداوند در زندگي

د پشيمان نخواهي ناز بله گفتن به خداو هرگز.خير اوامر او را اجرا كنأو بدون ت
  شد.
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  .ها مشتاق تر باشيد در دشواري

كلكته همه امور پشت سر هم  بهشايد فكر كنيد به محض ورود مادر ترزا 
بدون را او خدمت خود  حل شدند و موانع يكي بعد از ديگري برداشته شد و

و دعاها  ودبه هر حال خدواند صحبت كرده ب .شروع كردكوچكترين مشكلي 
دقيقاً مي شدند. به روي او باز بايد پاسخ داده شده بودند. نتيجتاً همه درها 

روزي  مادر  كابوسي در بيداري گذشت.به سان ماه اول براي او  16 برعكس،
و اشتياق مي گويد از روياي كه داشت براي شبان ناظر خود پدر وان اكسم  زاتر

مي شنود اين خالف انتظار پاسخي كه  بر .مي گذاردرا با او در ميان  شخود
نااميد  ترزابراي مادر ! و هيجان خود را كنترل كن بدهكه به تدريس ادامه  بود

چكار مي پس بايد  قلب او مشتاق خدمت ميان فقيران كلكته بود. كننده بود.
خداوند به او گفته بود كه برود او هم آماده و خواهان رفتن بود اما اجازه كرد؟ 

كه  مي گيردبه جاي اينكه از روي خستگي و ترس عمل كند تصميم  نداشت.
  )9( فصل كند بجاي نا اميدي خود را رهبري كند. مقاومت 

با مالقات هاي پي در پي با پدر وان اكسم تالش  مي گيردمادر ترزا تصميم 
او را متقاعد سازد كه در تحقق اين رويا به او اجازه هاي الزم را بدهد.  تاكند 

 .شوداو را بررسي هاي ز به ساعت ها و مالقات هاي طوالني بود تا خواسته نيا
هايي كه با مادر ترزا در آن مدرسه همراه بودند بر مشكالت او  راهبهشك 
شده است. به پدر اكسم عاشق كه مادر ترزا شايعه از اين قرار بود  .ه شدافزود

او را از نيز اين سو تفاهم و  او را به اندازه كافي سر درگم ساخته بود شمشكالت
  پا در آورد.
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شرايط خارج  وكار خداوند است كه اشتياق رهبر مشتاق يك نمونه اي از او 
  ؟يدافتاده ا به اين حال و روز آيا تا به حال  بود. كردهاز كنترل او را فلج 

است هر رهبري كه مي شناسم در دوره اي با چنين شرايطي رو به رو شده 
. است.كالم خدا را بخوانيد ظيفه خود را در حال نابودي ديدهه خواندگي و وك

هر كدام به  اند. به مرز جنون رسيده يشرايطچنين تقريباً همه رهبران توسط 
نبود راه و چاره در با برخي  روسا وبرخي با عدم همكاري مردم يا  .نحوي

 است.تاريخ كتاب مقدس مملو از چنين افرادي  شرايط سختي گرفتار شده اند.
بدانيد اگر براي  تعجبي ندارد ما و آيندگان نيز با چنين مشكلي رو به رو باشيم.

  .منتظر باشيدشما پيش نيامده است پس 

خود هر روز  ةدر اين مرحله ادامه دادن ناممكن خواهد شد و رويا و وظيف
درست در همين لحظه كار عميق خداوند را نظاره گر  كم رنگتر مي بينيد.

در اين مرحله دردناك سواالتي عذاب آور ذهن شما را فرا خواهد  .هيد بوداخو
براي انجام اين را چه بهايي  ؟از نفسميا  هاز خداوند بود اين روياآيا  گرفت.

بايد بمانم؟ تا كي منتظر برداشته شدن موانع  ؟مي توانم پرداخت كنمخدمت 
مبدل قعاً به قدرت واآيا  ؟تصميم بگيرم بندي خداوند پيش بروم يا خود با زمان
مي تواند مرا از اين باتالق خالصي بخشد ؟  آيا خداوند  قلب ها باور دارم؟ كنندة

  اين مسير هستم؟م براي جاندادن نهايتĤً اگر وقتش برسد حاضر به  و

درسي كه انتظار كشيدن مادر ترزا براي  دوره هاي انتظار خود باشيد. مراقب
با صبر و دعا  د درگير نشد.از طرف افراد باشكه ما دارد اين است كه او با موانع 

چنين صبري در ما بقي مسير به  خداوند به راه خود ادامه داد.تسلي و طلبيدن 
ماه مالقات پي در پي مادر ترزا براي متقاعد ساختن  4 ياري شما خواهد آمد.

ود اعظم  باسقف  .ردمسئله را با اسقف اعظم مطرح ك كار گر افتاد. او پدر وان 
ماه رنج و  4 بعد از اما مي كرد. رصاد خدمت اوآخر را درباره  اتدستوركه بايد 
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 را گرفت جواب اسقف همبا اسقف اعظم اجازه مالقات  كه اوخستگي وقتي 
ديگر تحمل انتظار . او را تصور كنيد مي توانيد تصور كنيد؟ نا اميدي منفي بود.

ع اول گذشته بود و حاال با مانعي بعد از تحمل ماه ها از مان كشيدن را نداشت.
     بايد به تدريس ادامه يا وقت تصميم گيري بود  غير قابل تغيير رو به رو بود.

پيرزن كه از و پا فشاري  مي كرد.  با جد و جهدانتخاب ديگري بايد مي داد يا 
شروع به نامه نگاري كرد تا اسقف را از داشت  18باب  لوقا انجيل در وصف شده

مايلي و روز الهام خود با جزئيات و  4000او درباره مسافت  ه بر دارد.سر را
  .كندو شرايط اسف بار كلكته را توصيف مي نويسد احساس و شوقي عميق مي 

پرسنل يا مسكن  پول، كمك، " مي نويسداسقف براي نامه اي مخصوص او 
 و مهرباني محبتاو نامه هاي خود را با   "من نايستيد. فقط سر راه نمي خواهم،

به اتمام مي رساند و در نامه اي به اسقف اعظم به فروتني خود در برابر دستور 
مرا به خاطر پافشاريم عفو  "مي كند. در واقع او چنين مي نويسد : او اشاره 

تشنه محبت و توجه  ،ارواح ضعيفان گمگشته طور رفتار كنم. بايد اين كنيد،
  "است.

تا نامه اي كه امروز معروف به  پيدا مي كندامه اين نامه نگاري ها ماه ها اد
  اعليحضرت ، در نام عيسي مسيح تمنا  ". مي نويسداست را  "بگذار بروم  "

چون اگر  .مرا به عقب حل ندهيد خير كافيست.أتيد بروم. مي كنم كه بگذار
 .از بين نخواهد رفت چون از اوست  خواستم انساني بود تاكنون محو مي گشت.

براي جان  كه من داشتم فرصت نجات خيلي ها را از دست داده ام. ييرخأت در
  " لطفاً بگذاريد بروم. مهم نيست چه بر سر من مي آيد. من ترسان نباشيد.

اين سخن مادر ترزا من را ياد پولس رسول  "مهم نيست چه بر سرم آيد"
       اما جان خود را بي ارزش" مي گويد   24:  20در اعمال  مي اندازد كه

ي خود وقتي رهبر به چنين درجه اي از وقف و وضوح اهداف رويا" مي انگارم.
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اغلب چنين رهبراني جهان را تغيير  ر او نخواهد بود.اچيزي جلو دمي رسد 
  ها را هموار مي سازد. خواهند داد و خداوند مسير آن

با  .ندمي ك رفتن را دريافت مجوزسال و نيم بعد از روز الهام  يكتقريباً او 
او اكنون مي گشايد. عظمي راسخ و روحي خستگي ناپذير خداوند راه هاي او را 

تا  "خيلي از رهبران كليسا از خود مي پرسند  خدمت خود انجام دهد.مي تواند 
شان  نگران و خسته هستند و كارد به استخوان چون "؟كي بايد تحمل كنم

خود            ن خواندگي رها كرد و اين زمان است كه آن ها به رسيده است
تا  "ها پيشنهاد مي كنم درسي كه از مادر ترزا گرفتم را به آن .مي انديشند 

شايد  "ده و در خواندگي خود امين بمان! آخرين حد توان خدمت خود را انجام
وقتي در  زمان ها در دستان خداوند است. كشد.بروز ها ماه ها يا سال ها طول 

ها خسته خواهند شد و در ما روحي خستگي  آن م،مقابل مخالفين بايستي
  ناپذير پرورش خواهد يافت كه باعث خشنودي خداوند در آسمان ها خواهدشد.

درك درست خواندگي مهمترين  بها و مقدسي است. خواندگي موهبت گران
  بايد تحمل كنيد. اصل است.

  

  .را جدي بگيريدخود خواندگي 

مي از خداوند اي هديه  كلكتهدر حكمبراي مردم مادر ترزا خواندگي خود 
با ترك دنيا و حركت به سمت خواندگي اين هديه هر روز ارزشمند تر دانست. 

سامان  اين زن مقدس بيكار ننشست تا همه امور خود به خود سر و .گشت
مين أرا تخدمت خود شروع خدمت يافت و منابع مالي  ي.او مكاني برا بگيرند

 رد و مشكالت سازماني را يكي بعد از ديگر حل استخدام ك ياو پرسنل. كرد
 او به منتقدين بي رحم پاسخگو بود و به ناظر خود مرتباً گزارش مي داد.كرد. 
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خود غميگن و  خطاي. از خود داشته استرهبري يي در او هم خطاها مطمئناً 
خود را بلند سر س و شكست أغرق شدن در ي زمانولي در  مي گشتخجل 

به چون مي دانست روز نو قوتي نو با خود  رفت.مي م پيش كرد و قدم به قد
رهبري نمونه براي همه رهبران منفي باف  ترزامادر  خواهد داشت.همراه 

  است.كساني كه مي گويند نمي توانيم.

  

  محبت به خدا با تمام دل و جان

س روحاني زندگي مادر ترزا را نيز فرا أي در طول اين مسير خسته كننده
به اين موضوع پرداخته او " نور من باش  "خيراً در كتابي به عنوان ا .مي گيرد

او توجه و  د.ي را از خداوند مي طلببيشتر ملموس تر و حضور  ترزااست. مادر 
 رمقبا فقيرترين ها سرو كار داشت و هر شب بي  مي خواست.بيشتري فيض 

 او خودورده نشد از ماه ها و سال ها بر آوقتي انتظار او بعد  به خواب مي رفت.
او دلسرد مي شد و در دفتر چه  را براي كم رنگي حضور خدا سر زنش مي كرد.

اما روز بعد بيدار مي شد و به  .پروا هر چه مي خواست مي نوشتش بي خاطرات
روزي كه حضور خداوند را  حركت در مسير خواندگي خود ادامه مي داد.

اگر حضور  " ونه مي نويسد :اين گكرد در دفتر چه خاطرات خود  احساس نمي
كنم باز هم تالش خواهم كرد تا او را به بهترين نحو محبت  او را احساس نمي

وقتي چنين كلماتي را خواندم كتاب را زمين گذاشتم و با خود فكر كردم  "كنم
او احساس بي "هستند.عميق ترين نقاط روح من با اين كلمات بيگانه  "

جان و ذهن ما  ند اليق محبت شدن با تمام دل،خداو مانندي به خداوند داشت.
          است و كساني چون من با كوچكترين مانع محبت خود را از او دريغ 

و محبتي بي مانند براي خداوند بود شخصيت مادر ترزا مسيح گونه  مي كنيم.
  داشت.
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هفته در ويلو موعظه مي كنم و خيلي هر آخر سال است كه  30بيش از 
جلو به  رديفبعضاً كه از  فاصله اي با خداوند احساس مي كنم. اوقات چنين

كاش رفاقت صميمانه تري  ":  ي كنم به خداوند مي گويممسمت منبر حركت 
"  . نمي كنم تمي دانم دوستم داري ولي به اندازه كافي احساس با تو داشتم.

كنم  تحركت مي كنم مي گويم موقعي كه شروع به صحب سنوقتي به سمت 
ولي اتفاقي نمي  هر موقع كه من را حاضر ببيند. من را پر خواهد ساخت. او

طور كه با مردم  دقيقه وسايل را جمع مي كنم و همان 40يا  30افتد بعد از
ها را براي احساس كردن حضور خداوند راهنمايي مي كنم  زنم و آن حرف مي

در  "بگيرم. توانستم در چنين شرايطي قراركاش خودم مي  "با خود مي گويم 
پايان با خود مي گويم شايد به شباني خوانده نشده ام يعني در شباني كردن 

ي ورط من اينبراي ولي  .احساس شوداز حضور خداوند  يبايد احساس بيشتر
  مطمئنم كه نه.اين فقط من هستم كه چنين حسي دارم ؟ آيا  "نيست.

روح القدس را صادقانه بگويم در دوره هايي از زندگي حضور يا گرماي 
مطمئناً بايد روش ها و  سرعتم را تغيير دهم تا ارتباطي  احساس نمي كنم.

ولي مادر ترزا همه روش ها را امتحان كرد و باز هم  .لمس كنمعميق تر را 
ظيفه اي ورا در خواندگي و خود ولي همچنان اكثر زندگي  .نتيجه اي نگرفت

 با تمام وجود خداوند را محبت كرد.كه خداوند به او سپرده بود وفادار ماند و 
  اين واقعيت باعث الهام من است.

  

  .من اينجا هستم 

وقتي مادر ترزا سالمت خود را از دست داد همچنان به رهبري تيم ، خدمت به 
 در آخرين سال ادامه داد.به جد مين منابع و تصميم گيري هاي سخت أفقرا، ت

 سراسر دنيا مشهور گشت.در و  جايزه صلح نوبل را برنده شدخود هاي عمر 
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فداكاري  توجه رسانه ها از فروتني او نكاست و به عمل به پيمان هاي خود،
ادامه  1997سپتامبر  5هاي شخصي و وفاداري خود به كالم تا آخرين لحظات 

  داد.

 "در تحقيقاتم درباره او ناگهان به زانو در مي آمدم و به خداوند مي گفتم : 
خير اجرا أاوامر تو را بي ت دريغ نخواهم كرد. يو هيچ چيزاز ت تسليم توام.
چنين  ":در دفترم نوشتم  وقتي از موانع سر راه مادر ترزا آگاه شدم خواهم كرد.

ده كه به بهترين نحو تو را محبت بخش و قوت بخستگي ناپذيري به من ب
  " كنم.

ما  ت.اس ترزاگيرنده هاي آسمان همچنان به دنبال قلب هايي چون مادر 
ه ساختن چنين رهبران در جايگاهي قرار گرفته ايم كه در تصميم گيري و آماد

است و مردم بعد  رهبريك به مردم كمك مي كنيم. اين بخشي از وظيفه قلوبي 
رهبران هرگز در مواقع  ها به خاطر چنين كمكي از شما تشكر خواهند كرد.

   ادامه ات باز هم رتمام خطوجود و با  نشيني نمي كنندتصميم گيري عقب 
مي دهند. سپردن وظايف تازه از خداوند يا دوباره تاييد كردن وظايف كنوني 

كه مادر  يواز شما مي خواهم عهدهاي حاصل تسليم بودن در حضور او است
با اكنون به خداوند  را به ياد آوريد. ماندسال امين  40ها براي  ترزا در آن

خير عمل أبه اوامر تو بي ت .سليم تو هستمبلند بگوييد امروز تماماً تصداي 
خواهم كرد، چيزي را از تو دريغ نخواهم كرد، تو را به بهترين نحو محبت 

  مرا هم بفرست. هستم، خواهم كرد،

اگر به اعالن اين عهد ها نزديك هستيد ولي هنوز قدم آخر را بر نداشته ايد 
به نيكي . ريافت كنيدمحبت خداوند را د توانيدبه شما مي گويم كه چطور مي 

من . او باور داشته باشيد و  در مسير هاي او قدم برداريد و به اوامر او عمل كنيد
تنها يك فرصت براي همكاري در پيشبرد  و شما فقط يك بار زندگي مي كنيم.
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مين منابع و تشويق هم تيمي هاي أت تشكيل تيم، ارائه رويا، ملكوت داريم.
رهبران اين ولي تنها  زندگي رهبران هستند. زحمتكش اصول جدا نشدني از

طور كه در دوم  همان داشت. هاي سفيد را برخواهند هستند كه پرچم يدلير
خداوند قوت خود را بر كساني نمايان خواهد كه وعده داده شده  16باب تواريخ 

ي ما بخواهيم چنين اميدوارم هر دو ثير بر دنيا را دارند.أساخت كه قصد ت
  م.باشي رهبري
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  سخن آخر

و  انعكاسچنين  منتشر شد. 2002در جوالي  جسورانهرهبري  كتاب 
را از بسياري وقتي نامه هاي رهبران  از خوانندگان انتظار نداشتم. استقبالي

اين نامه ها مربوط به شخص نقاط مختلف دنيا مي خواندم فكر مي كردم شايد 
كه ما رهبران چقدر تنها هستيم و شدم در اين حين متوجه ديگري است .

در نامه نگاري هايي كه با كسي نيست كه بتواند وضعيت ما را درك كند .
ممنون كه  "ها اين بود كه  كتاب داشتم حرف اكثر آناين رهبران ديگر درباره 

 رطو اميدوارم براي شما هم همين "مرا درك كردي و حرف دل ما را زدي!
بدانيد كه تنها شما هم شده در اين كتاب  گفته موضوعاتمي خواهم با  باشد.

  نيستيد.

مين منابع در شش سال پيش سخت أدر مورد امور مالي و ت 5نوشتن فصل 
و با خود مي گفتم كسي حوصله اين همه كه با آن روبرو بودم بود ترين كاري 
 هاي مختلف  سازمانبسياري از رهبران ا ندارد ولي برعكس ديدم كه جزئيات ر

 به عنوانخود در نقش و رهبران  ديدندب درج شده در اين فصل را مفيد مطال
  تجديد نظر كردند .مين كنندگان منابع مالي أت

كه ارتباط خوبي با خوانندگان بر قرار كرد مربوط به اصول سه  يفصل ديگر
) بود و  4فصل ( و ارتباط  جديت به كارگيري افراد يعني شخصيت، هگان

درخدمت كليسايي اگر  .ه بودها مورد توجه قرار گرفت ب آنپافشاري من به ترتي
بدانيد  نياز به ارتباطات سر شار از محبت داريد و با مردم سر و كار داريدخود 

  كار ملكوت با محبت بين ما پيش مي رود.كه 

م قصد نكوهش اين سه اين اصول سه گانه دريافت اولين نامه هايي كه درباره
هاي  با جدال نويسندگانهمان اخير طول دو سال  درولي  اصل را داشتند.

 مي بود اگر اين سه اصل به سودمند و اعتراف كردند رو شدند  روبه يگوناگون
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ولي من نيز ! سفم أاز رنجي كه بر خود وارد كردند متپيروري مي كرديم. البته 
اين وقوع چنيدن فاجعه بعد از  .روبرو بودمتشكيل تيم  براي چنين رنجي با 
در طول خدمت رهبري اصولي اينچنين مختصر و  صول سه گانه را آموختم.ا

اخيراً تمام اصولي كه در طول اين  كارآمد  براي من بسيار مفيد بوده است.
ت رسالها در هر زمينه كليسايي به ياري من آمده اند را ليست كرده ام و به  صو

مثال هايي  بي به نام (نتيجه آن انتشار كتا .جمع آوري كرده امدرسهايي كوتاه 
 از موضوعات مورد بحثكتاب را تهيه كنيد و آن كه اميدوارم  شد ) رهبري از 

 ": است  گونه كتاب شامل جمالتي اين .استفاده كنيد خدمت خودبراي 
كه اين  " !افراد صحيح را انتخاب كن"  "حركت مي كنند.سربازان با دستور 

ر مي كند. اين كتاب شامل جمالت آشكاجنبه هاي مختلف رهبري را جمالت 
خواندن آن قصاري است كه بيان كننده يك حقيقت درباره رهبري هستند. 

به من خاطر نشان مي كنند  است و يخدمت سنواتمرور  مانندبراي من كتاب 
   بهتر رهبري كرد.كه هميشه مي توان 

دان مر از قاره هاي مختلف آشنا شده ام. بسياري در دهه گذشته با رهبران
ها در  همه آننقطه مشترك  و زنان وفادار ولي با سبك و سياق هاي متفاوت.

خواهند بهتر باشند و حاضر به  مي رشد و پيشرفت بود.تمايل آن ها به 
  بها هستند.پرداخت 

اين فقط  "گويم:  م را ميه ابه شما هم همان پيشنهادي كه به آنها كرد
 بجنگيد! را گسترش دهيد. انتمي توانيد رهبري خودهستيد كه شما خود 

هر كاري كه نياز است براي بهتر شدن انجام دهيد تا  بجنگيد! جسورانه
پس  ".باشد مي گويد كار شما ثمر بخش 58:  15همانطور كه در اول قرنتيان 
تنها رهبر خوبي باشيد بلكه رهبري دلير كه هر  به خداوند متكي باشيد تا نه

        خود و براي آينده كليساي محلي انجام  خواندگي تاقدامي را براي اثبا
 2008سپتامبر                                                                    دهد.مي 




